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A hazai lakosság egészségi állapotával kapcsolatos morbiditási és mortalitási 

statisztikák elszomorító képet mutatnak. Már sokan próbálták meg feltárni az okokat és a 

változtatás lehetséges útjaira rámutatni. A különböz  néz pontú vizsgálatok ellenére abban 

egyetértés van, hogy az életmód, az életvitel, az egészségmagatartás jelent s szerepet játszik a 

kedvez tlen tendenciák alakulásában. 

Köztudott, hogy a magyar feln tt lakosság fizikai aktivitása elmarad az iparilag fejlett, 

például nyugat-európai országokban mértekt l. Ennek okait egyrészt az iskoláskor, a feln tté 

válás során kapott pedagógiai ráhatás eredménytelenségének tudhatjuk be (Szabó, 1996). 

Ennek a megállapításnak az objektivitása természetesen még a különféle felmérések ellenére 

is vitatható, mégis rámutat egy fontos összefüggésre: a gyermekkorban megkapott mozgásos 

élmények jelent s hatással vannak a feln ttkori fizikai aktivitásra, vagy legalábbis arra, hogy 

milyen lesz az alapvet  hozzáállásunk a fizikai aktivitásokhoz. 

Természetesen ez a megállapítás sem teljesen újkelet , hiszen az amerikai Nash

(1932) már jóval el ttünk megállapítja, hogy mindenkinek „optimális” korban kell megkapnia 

azokat a szükséglet – élményt felkelt  impulzusokat, amelyek az egész életére odakötik az 

egyént a testkultúra valamelyik, vagy több területéhez. Ekkor még nem került leírásban 

megállapításra, hogy ez az „optimális” kor melyik, de a kés bbiekben a minél fiatalabb 

gyermekkor kerül el térbe szenzitív id szakként. 

Más, a nem sport- és fizikai jelleg  aktivitások terén is hasonlóan jelent s id szaknak 

tartjuk a gyermek és fiatal kort az életmódelemek1 kialakítása, kialakulása terén. 

1 A Magyar értelmez  kéziszótár szerint az „életmód mint f név, az a mód, ahogyan valaki testi, szellemi, erkölcsi és anyagi 
vonatkozásban él” (Juhász, Sz ke, Nagy és Kovalovszky, 1989. 277. o.). 
Losonczi (1977. 317-324. o.) megfogalmazása szerint az életmód a társadalmi feltételek között kialakuló életlehet ségek 
cselekvési rendszerré válása, a cselekvések megformálása és stilizálása. Már itt is megfigyelhetjük, hogy az életmód tárgyi és 
anyagi feltételeit, és az értékorientációk életvitelt szabályozó hatásait is elemezni kell. Losonczi ebben a munkájában a 
társadalomban létez  életmód különbségeket els sorban az ember tárgyiasult környezetének feltételeib l vezette le, s 
elemzéseibe a szükségletek témakörét is bevonja. 
Ezzel közeli kapcsolatban áll a magyar szociológiában leggyakrabban használt életmód definíció, mely szerint „az életmód a 
szükségleteknek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere, tehát konkrétabban az, hogy a társadalom tagjai a 
mindennapi életükben milyen tevékenységet végeznek, hol végzik ezeket, kik vesznek részt ezekben, miért végzik ezeket, mit 
jelentenek számukra ezek.” A tevékenységek körébe beletartozik a munka, a m vel dés, a társas együttlét, a fogyasztás stb. 
(Andorka, 1992. 353. o.)
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A gyermekek és fiatalok a természeti és a társadalmi környezeti tényez k által 

létrehozott sajátos hatásrendszerben n nek fel. Az adott régióra vonatkozó fejlesztési 

koncepciók, a biodemográfiai viszonyok, a szociálpolitika, a foglalkoztatási szerkezet, a régió 

településeinek jellege, urbanizáltságuk foka, az egészségügyi és kulturális ellátottság, a 

közoktatási intézményrendszer is nagymértékben meghatározza a szocializáció folyamatát.  

Az egyén élete során több, a szocializációt meghatározó, befolyásoló tényez t 

ismerünk. Az iskolán kívüli szocializációs funkcióval rendelkez  „intézmények” közül a 

család került érdekl désem középpontjába. Pedagógiai tevékenysége számomra, mint tanár 

számára azért is fontos, mert az életmódhoz kapcsolódó szokásokat és értékeket alapvet en a 

családi minták alapján sajátítják el a gyermekek.  

Tágan értelmezett kutatási célom, hogy a gyermekek és a serdül k (az általános és a 

középiskolás korosztály) egyes életmódelemeit vizsgáljam, majd feltárjam az összefüggéseket 

a megkérdezett életmódelemek és a családok egyes, meghatározható jellemz i között.  

Dolgozatomban kiemelten az általános- és középiskolások iskolán kívüli 

sporttevékenységei érdekeltek, de ezek mellett a táplálkozás különböz  aspektusai, a tanulás, 

a délutáni szabadid  eltöltése is fontos tényez i vizsgálódásaimnak. 

Az életmódot, mint viselkedési mintáink összességét a nevelés eredményének is 

tekinthetjük. Az általam választott vizsgálati mintát tehát nem csak a tanulók 

életmódelemeinek alakulásával kívánom bemutatni az egyes életkori csoportok szerint, hanem 

a család egyes mérhet  paramétereit használom fel különböz  elemzési szempontok 

kialakításához. Amellett, hogy itt sok objektíven értékelhet  elemzési szempont kapható, a 

megkérdezetteknek egy családi légkörre vonatkozó kérd ívet is ki kellett tölteniük, mely 

érzelmi jellege miatt szubjektívnek tekinthet , mégis csoportképz  tényez  lehet, hiszen lehet 

különbség a pozitívabb és elfogadóbb, valamint a „nehéznek” megélt családi légkörrel 

rendelkez  diákok egyes életmódelemei között. 

Az életmódbeli elemek azonban csak részben szabad választás eredményei. A 

társadalmi körülmények és mikrokulturális hatások egyaránt formálják ezt, így ez mutathatja 

a társadalomszerkezet differenciáltságát is. Az életmód és a viselkedésben megnyilvánuló 

cselekvések az értékpreferenciáktól is függnek, ám azt is tudjuk, hogy a választások és az 

elutasítások gyorsan változhatnak – különösen a serdül  és fiatal korosztályokban, akiknél 
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ebben az id szakban megfigyelhet  nagyobb mérték  családról való leválás igény, valamint a 

kortárs csoportok befolyásának növekv  szerepe.  

Az emberi társadalmak persze nem úgy épülnek fel, hogy a makrotársadalom és annak 

intézményei állnak szemben az egyes emberekkel. A makrotársadalom és az egyén között 

„középszinten” helyezkedik el számos csoport, amelynek az egyének tagjai, és amelyeken 

keresztül az egyének a makrotársadalomba betagolódnak. Ezek a csoportok közvetítik a 

makrotársadalom hatásait, elvárásait, igényeit az egyén felé. Ezek a kiscsoportok vagy 

els dleges csoportok, közöttük a fejlett társadalmakban jelenleg a legfontosabb a család 

(Andorka, 1992). 

Ám mára már a család, az iskola (a tanulás fogalma), jelentése alapvet en más, mint 

néhány évtizede (Nagy és Trencsényi, 2012., 161-165. o.), s eközben új szocializációs terek is 

nyílnak, akár a szabadid  eltöltéssel vagy a médiaterekkel összefüggésben. De ahogy a 

„premodern” társadalmakban, úgy ma is az els dleges szocializációs közegek köre a családok, 

a természet adta közösségek világa. 

Munkám során azt szeretném feltárni, hogy a különböz  szerkezet  és összetétel

családok közötti különbségek hogyan tükröz dnek a gyermekek választott szabadid s 

tevékenységeiben, táplálkozási szokásaiban, illetve más megkérdezett életmódelemeiben. 

Sajnos többször maga a család akadályozza az iskola egészséges életvitelre nevel  feladatait 

azzal, hogy „hibás” életmód mintát közvetít. 

Kifejezetten az életmód egy vagy több elemét feltáró vizsgálatok mind regionálisan, 

mind országos szinten elérhet ek. Disszertációm alapját egy olyan, a gyermekek és serdül k 

életmódjának feltárását célzó kutatás képezi, mely szem el tt tartja a család egyes mérhet

jellemz it is: az ilyen jelleg  megközelítés hiányzik a hazai szakirodalomból. Tehát az 

iskoláskorú gyermekek és családjaik megismerésének szándéka abból a tudományos célból 

indított el a dolgozat elkészítésére, hogy új összefüggéseket tudjak feltárni az eredmények 

alapján a fenti területen.  

Az életmód és egészségmagatartás nem csak a testi szükségletek kielégítéséhez 

kapcsolótó témakörnek tekinthet . Az életmód, kifejezetten a helyes életmód kapcsán 

kikerülhetetlen az egészség2 témakör. Dolgozatomban is ennek a teljes, komplex 

megközelítési módját hangsúlyozom.  

2 "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The 
correct bibliographic citation for the definition is: 
Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New 

York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health 
Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.  The Definition has not been amended since 1948." 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html Letöltve: 2007.03.12. 
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Az egészség kérdésének fontossága ellenére hétköznapjainkban talán nem is ez, 

hanem a betegségek, illetve azok következményei számítanak a legf bb témakörnek. A 

leginkább betegségekben érintett korosztálynak a feln tteket, illetve az id seket tekintjük, s 

tudjuk, hogy ezek a mindennapos vagy id nként jelentkez  problémáik kihatással vannak a 

mindennapos szokásaikra, tevékenységeikre is, mint például a táplálkozás, a mozgás 

képessége vagy a pihenés. 

 A feln tt kori egészségi állapotunkért azonban els sorban mi vagyunk a felel sek, 3

így a korai helyes szokások kialakítása hozzásegíthet minket a kés bbi jó szint  egészségi 

állapothoz. Dolgozatomban a 13-18 éves korúak (7. és 8., valamint 11. és 12. osztályosok) 

felmérése így abban a kérdésben is eredményt hozhat, hogy kijelöli a kevésbé jól m köd , de 

még befolyásolható életmód területeket, melyeket akár az iskolai pedagógiai színtereken, 

programokon belül megcélozhatunk, ezáltal hozzájárulhatunk az egészségfejlesztéshez. 

 Korábbi irodalmi adatok gy jtése és elemzése során megfigyeltem, hogy az életmód 

témájával korosztályosan, illetve regionálisan is sok szerz  foglalkozott, de a gyermekeket és 

serdül ket a korukon vagy lakóhelyükön kívül még sok más paraméter szerint is lehet 

csoportosítani. Testnevel ként elgondolkodtat, hogy azok a gyermekek és serdül k, akik a 

sportolással iskolai szinten is deklaráltan többet foglalkoznak – alapvet en egészségesebbnek 

tekinthet ek-e, illetve életmódelemeikben másnak tekinthet ek-e, mint azok, akik nem 

foglalkoznak olyan sok id t kiemelten a sport területével. További alapkérdésként 

fogalmazódott meg bennem, hogy az iskolai tanulás mellett a sporttal kiemelten többet 

foglalkozó gyermekek és serdül k családjai különböz ek-e az ezzel a területtel kiemelten nem 

vagy csak kismértékben foglalkozók családjaitól. 

• a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv szerint tanuló 7. és 8., valamint 11. és 12. 

osztályos diákok életmódbeli jellemz inek felmérése, elemzése; 

• a sportiskolákban a sportiskolai mintatanterv  osztályokkal párhuzamosan futó, nem 

sportiskolai kerettanterv szerint tanuló azonos évfolyamú osztályok diákjainak 

felmérése, elemzése; 

• jászsági fiatalok életmódbeli jellemz inek felmérése, elemzése;  

3 A WHO (World Health Organization) szerint az egészségi állapotunkra az egyes faktorok az alábbi százalékos arányban 
fejtik ki hatásukat: 18 %-ban az egészségügyi ellátás; 20 %-ban a környezeti hatások; 25 %-ban az öröklött tulajdonságok; 
37 %-ban az egyén egészségmagatartása. (Kovács, 2004. 63. o.) 
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• a fenti célcsoportok életmódbeli jellemz inek összehasonlítása; 

• az egyes életmódelemeket befolyásoló területek minél alaposabb megismerése a 

családjellemz k mentén, (például szül k életkora, iskolai végzettsége, szül k szokásai, 

családi légkör, családszerkezet), összefüggések feltárása az életmód és a családi 

paraméterek között (kiemelten a szabadid s tevékenységek és a testmozgás területén, 

de más életmódelemeket is megfigyelni) a fenti mintákban; 

• megmutatni a közoktatási típusú sportiskolai célkit zések közül, hogy valóban 

megfelel  szint  egészségtudatosság kialakulására, pozitív életmódelemek 

megszilárdulására ösztönöz, jobb eredményeket elérve mint az átlagos, nem 

„sportosztályos” tanulók az adott életkorban; 

• meghatározni, hogy melyik életmód terület az, ahol az iskola leginkább segítheti a 

helyes szemléletet és gyakorlat kialakulását, mert leginkább hiányterületként, 

fejlesztend ként értelmezhet  a kutatás eredményei alapján; 

• a tudományos eredmények alapján szakmai ajánlások megfogalmazása. 

 A korábbi években is m ködtek különböz  szint  és iskolafokú, alacsonyabb vagy 

magasabb szint  és min ség  sportolási lehet séget biztosító iskolák, de az új típusú 

sportiskolai rendszer kiépítésér l 2007-t l beszélhetünk.4

A programhoz legels ként csatlakozott iskolák esetében a 2010/2011-es tanév volt az 

els  négy évet lezáró ciklus, melyben így a folyamatos értékelés mellett egy nagyobb, illetve 

többrét  értékelés is szükséges lehet. 

Közép-Magyarország egyik régiójában, a Jászságban 2003-ban indult egy 

növekedésvizsgálat, 5 mely 2006 tavaszán fejez dött be. A vizsgálati adatok felvételében 

magam is részt vettem. A mintát az e tájon él  7-18 éves korú, általános és középiskolás 

gyermekek 40%-a képezi. A vizsgálat alapvet  célkit zése, hogy elemezze annak a társadalmi 

4 2004 júniusában a Nemzeti Sportszövetség kezdeményezésére létrehozott szakmai kerekasztal megbeszélések folyamán 
kirajzolódik az igény OM által is javasolt közoktatási típusú sportiskolai kerettantervi szabályozás pontos kidolgozására. 
Ennek eredményeként folyamatosan születtek a tantervek és kialakult, majd évr l évre b vült az iskolák köre, akik 
támogatottként csatlakoztak a megvalósítási programhoz. 2007. februárjában került kihirdetésre a sportiskolai kerettanterv a 
Magyar Közlöny 22. szám I. kötetében, a 9/2007. (II. 27.) OKM rendeletben. 
5 A vizsgálatban résztvev  jászsági települések: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, 
Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfels szentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, 
Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor. 
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hatásrendszernek néhány szerkezeti mutatóját, amelyben a jászsági gyermekek élnek és 

kiderítse e tényez knek a gyermekek életmódjára gyakorolt hatását. Ez a komplex vizsgálat 

képet kívánt adni az ezredforduló Jászságában él  ifjúság szomato-motoros és szomato-

pszichés státusáról, és az azt befolyásoló jelent s tényez kr l. 

Azért, hogy vizsgálatom eredményeit minél több szempontból tudjam értékelni és 

elemezni, konkrét szükségként megjelent a szocio-ökonómiai tényez k komplex rendszerének 

vizsgálata, a gyermekek egyes életmódelemeinek felderítése, valamint a család felépítését és 

szerkezetét jelz  néhány fontos összetev  megismerése. A vizsgálatokból származó családi és 

életmód adatok feldolgozásával, az összefüggések feltárásával, az ebb l kapott eredmények 

elemzésével és értelmezésével foglalkozom dolgozatomban a pedagógia szemszögéb l. 

A kutatás során tehát az ezekb l az iskolákból kapott családi és életmód adatok 

feldolgozásával, az ebb l kapott eredmények elemzésével és értelmezésével is foglalkozom. 

A fenti két célcsoport (jászsági általános és középiskolások, sportiskolák 7-8. és 11-12. 

osztályai, azon belül is a „sportos” és a „nem sportos” osztályok diákjai) összehasonlítása 

további segítséget nyújthat abban is, hogy minél többrét  módon értékelhet ek legyenek a 

sportiskolák eddigi eredményei, eddig több mint ötéves m ködésük.  



14 

 Úgy vélem, hogy talán nem is az egészség, sokkal inkább a betegségek és 

következményeik számítanak különösen felkapott témának. Nem kerülhetjük el, hogy ne 

lássuk meg azokat az újságcikkeket, vagy TV híradásokat, amelyek arról szólnak, hogy 

mennyi túlsúlyt cipelünk magunkon, hogy szabadid  eltöltési szokásaink közül a fizikai 

aktivitás szinte kiszorult, hogy egészségkárosító szokásaink veszélyeztetik életünket, 

életmin ségünket. Ahhoz, hogy ennek következményeit magunk is lássuk és érzékeljük, nem 

is kell a médiához fordulni elég, ha csak a környezetünkben nézünk szét. Ha megkérdezzük 

barátainkat, szomszédainkat (tényleg, beszélgetünk a szomszédainkkal?), bizonyos hogy 

mindenki tud mondani több olyan ismer st, aki érintett a keringési betegségekben, vagy olyan 

embert, akinek a helytelen tartás következtében id nként vagy gyakran fájdalmai vannak, 

vagy olyat, aki „csak” a mindennapos stressz miatt „mutat” különböz  tüneteket, melyek 

mind - mind visszavezethet k cselekedeteinkre, szokásainkra, életmódunkra.  

Ebb l következik azonban a „nagy kérdés”. Ha másként élnénk, más szokásokkal, más 

cselekedetekkel, más döntésekkel, akkor betegségeink, kórós tüneteink és problémáink 

csökkennének, avagy mások lennének?

 Civilizációs fejl désünk Janus arca megmutatkozik környezetünkben. „Tudunk” 

lézeres m téteket végezni, sugárhajtású repül ket tervezni, „él ” és szupergyors kapcsolatot 

felvenni más kontinensen él  ismer seinkkel, de nem fordítjuk-e gyakran magunk ellen a 

lehet ségeket? Tudunk-e „szépen élni”?  

 S miért is kellene „szépen” élnünk. Mert a saját „b rünkr l” van szó. 

Életmin ségünket egészségi állapotunk, „hogylétünk” jelent s mértékben befolyásolja. Ezt a 

szakirodalom szubjektív életmin ségnek nevezi. Ám azt is tudnunk kell, hogy ezért az 

egészségi állapotért els  sorban mi vagyunk a felel sek. A WHO (World Health 

Organization) szerint egészségi állapotunkra az egyes faktorok az alábbi százalékos arányban 

fejtik ki hatásukat: 
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25 %-ban az öröklött tulajdonságok; 

18 %-ban az egészségügyi ellátás; 

37 %-ban az egyén egészségmagatartása, életmódja; és  

20 %-ban felelnek a környezeti hatások. (Kovács, 2004. 63. o.) 

 Természetesen az ilyen százalékos meghatározásokat kritikával kell kezelni, hiszen ha 

például nagyon szegényes az egészségügyi ellátórendszer egy adott területen, az vélhet en 

nagyobb mértékben fogja befolyásolni az egészségi állapotot, vagy legalábbis azt, hogy egy 

betegséget mennyi id  alatt tudnak kezelni, vagy egyáltalán megfelel en tudják-e 

diagnosztizálni. A fenti egészséget befolyásoló tényez k, ha nem is mindenkinél ilyen 

arányban éreztetik hatásukat abban a legtöbb életmód szakember egyetért, hogy az egyén 

pozitív vagy negatív egészségmagatartása a legtöbb esetben a legdominánsabb tényez  saját 

egészségi állapotának kialakításában. 

Mindezekre a kérdésekre más talán legyintene, vagy maximum azt a kérdést tenné fel, 

hogy „Jó-jó, de mit tehetünk?” Rekreáció szakos és testnevel  tanárként reményeim szerint 

sokat. Mindehhez hozzájárulnak az egyetemi szint  egészségtan tanári tanulmányok is, amik 

sokkal inkább meger sítették bennem az iskolai, f leg kisiskolás kori egészségnevelés 

szükségességét.  

Ebben a fejezetben azt kívánom bemutatni, hogy ennek a jelen pillanatban társadalmi 

méretekben is jelent snek t n  témának milyen az iskolai tükröz dése. Mit tartanak 

fontosnak vagy „kezelend nek”, miket próbálnak tenni a helyzet javítása érdekében? S 

minthogy disszertációm a család életmódot befolyásoló szerepét is vizsgálja, azt is 

megfigyelés alá veszem, hogy az egészségre nevelés pedagógiai sajtójának cikkei mennyire, 

illetve milyen összefüggésben említik a családi tényez ket. 

Úgy t nik, kimutathatóan romló mortalitási6 és morbiditási7 mutatóink mellett nem 

lehet szó nélkül elmenni. Erre ugyan mondhatják többen, hogy a keringési betegségek nem is 

a fiatalokat sújtják, akkor miért is kerül ez az iskolai egészségnevelés témakörébe, miért is 

6 A halálozás felét adó kardiovaszkuláris betegségek okozta relatív mortalitásunk 1993 óta is romlik. 
7 Magyarországon 2002-ben az összlakosság körében a legnagyobb gyakoriságú betegségcsoport a keringési rendszer 

betegségei. Ennek a prelevanciája háromszorosa volt a második legnagyobb gyakorisággal rendelkez
betegségcsoportnak. Mindezek mellett azonban olyan betegségcsoportok gyakorisága is magas volt, amelyek alacsonyabb 
latelitásuk miatt kevésbé t nnek fel a halálosási statisztikák vizsgálatakor. Ezek a következ k: mentális- és viselkedés 
zavarok; csont- izomrendszer és köt szövet megbetegedései; sérülések, mérgezések és küls  okok; légz rendszeri 
megbetegedések és emészt rendszeri megbetegedések. A fent említett betegségcsoportok az összes megbetegedés több 
mint 75 %-áért voltak felel sek. 
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gondolom, hogy ezzel is kellene foglalkozni a gyermekek és serdül k egészségnevelésénél, 

felvilágosításánál. 

Itt jön ekkor az a nagyon jelent s szó, hogy nevelés, illetve nem feledkezhetünk meg a 

mi esetünkben nagyon is találó mondásról, mely szerint „amilyen a Jancsi, olyan lesz a 

János”. Iskolás korban alakulnak ki az elfogadott értékek, az életvitel, valamint a személyiség. 

Az értékek közé az egészséget, az életvitelbe az egészséges életmódot, a személyiségbe a 

családért, közösségért való felel sséget többek között az egészségneveléssel is lehet és kell is 

integrálni (Simon, 2003. 4-5. o.). Természetesen ezek egyik esetben sem lezáródó, hanem 

sokkal inkább alapozó folyamatok, de mindenképpen jelent sek azok a hatások, melyek 

kisiskolás korban érnek bennünket. 

Tehát kés bbiekben a feln ttekkel, illetve az id sekkel is kell foglalkozni, beszélgetni 

az egészségüket, környezetüket érint  kérdésekr l, csakhogy itt mások a célok és más 

motivációs tényez k hatnak. 

A betegségek elkerülése, illetve az egészség meg rzése mindig is fontos volt az 

emberek számára a történelem folyamán – s err l jó összefoglalást olvashatunk Sáska (2013. 

147-158. o.) munkájában, melyben a magyar iskolai egészségnevelés, iskola egészségügy 

kezdeteit mutatja be az 1900-as évek végének problematikájáig, de az egészségnek, mint 

szinte „fetisizált” értéknek a keresése tipikusan a 20. század végére tehet , mint jelenség. 

Részben a technika, így az orvostudomány fejlesztése, de talán még nagyobb részt a napjaink 

médiáját is körülleng  szépség és egészség ideál hatására a betegséget, mint múló, 

elmulasztható funkcionális zavart, az egészséget pedig, mint megvásárolható árucikket 

kezeljük. Ezekkel a nézetekkel valójában legtöbbször csak elhárítjuk a felel sséget 

önmagunkról, illetve eltereljük a figyelmet a f bb, de legtöbbször összetett ok-csoportokról. 

 Azért tartom jelent s témakörnek az egészségre nevelés pedagógiai jelleg  kutatásait, 

mert ezek arra próbálnak meg több szempontból rávilágítani, hogy mégis milyen nevelési 

lehet ségek vannak a természetesebben megélhet  egészséges életmód felé, illetve hogy 

esetleg milyen tényez kkel tudnánk befolyásolni azt. Az áttekintett pedagógiai szakirodalmak 

alapján úgy vélem, hogy az egészségre nevelés fontosságát csak részben tartják fontosnak, 

hangsúlya más témákkal szemben háttérben van, inkább járulékos tényez ként jelenik meg. 



17 

Az egészség 

A Magyar értelmez  kéziszótár szerint az „egészség mint f név, az életm ködés 

zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli állapota”. (Juhász és mtsai, 

1989. 255. o.). 

Az egészség fogalmának értelmezését hajdan, két-három ezer évvel ezel tt a 

holisztikus szemlélet uralta. Az 1800-as évek közepre viszont már a betegség fel l 

közelítették meg a kérdéskört. Eszerint az egészség a betegség hiánya. Az életm ködés 

zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli állapota. Történetileg8 hajdan az 

orvoslást és az egészség meghatározását is biológiai szemlélet uralta, ami a biomedicinális

felfogásban öltött testet. A testre, illetve a kórokozókra irányuló, kuratív (gyógyító) felfogás 

jellemezte.

Az 1900-as évek els  évtizedeiben jelent meg az igény az egészség (pontosabban a 

betegség) lélektani megközelítésére. A pszichoszomatika volt az els  olyan modern 

tudományos megközelítés, amely az egyes betegségek hátterében lelki tényez kkel számolt. 

Els sorban Freud osztrák, valamint Jung svájci pszichiáter munkásságához kötik az 1940-es 

évekre Európa szerte elterjedt pszichoszomatikus egészségfelfogást. Egyszer sítve azt 

mondhatjuk, hogy minden testi nyavalyánkért a lelkünk állapota okolható. A korai 

pszichoszomatikus kutatások els sorban a szorongás és a distressz szerepét hangsúlyozták a 

betegségek kialakulásában. Ezen belül is két f  irányzatot tartanak számon, a 

pszichodinamika és a pszichofiziológiai megközelítést. E felfogások szerint a lelki tényez k a 

testi történéseket a vegetatív idegrendszer közvetítésével befolyásolják. Az e tárgyakban 

végzett tudományos kísérletek az egyik legnagyobb érdeme, hogy a test-lélek problémát 

kiemelték a teológia és a filozófia tudományterületér l és pszichológiai szempontú 

vizsgálódás tárgyává tették (Kulcsár, 1998).  

Ezt követte az 1950-es években (Wenzel alapján) az ökonómiai szemlélet, miszerint a 

test és a lélek egységes m ködését a környezet jellemz en befolyásolja. Másfajta 

megközelítésben ez (Engel által alkotott fogalom) a bio-pszicho-szociális modellre épül

diagnózis és terápia (Buda, 1997). Így tehát az egészség fogalma kiterjeszt dik az egyén 

8 Közismert, hogy az ókori gondolkodók is ismerték és használták a testi és lelki jelenségek fogalmát. Platón, Arisztotelész, 
valamint az alábbi jegyzetben szerepl Hippokratész. Kell mondani? Ép testben ép lélek. 
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természeti- (környezet-tudatosság) és társadalmi (családi, munkatársi, lakóhelyi és baráti, stb.) 

környezetével fennálló kapcsolatának min ségére is. 

Az egészségügyi Világszervezet (WHO) 1984-es meghatározása szerint9 a teljes testi, 

lelki, szellemi és szociális jól-lét, jó-közérzet állapota, nem csupán a betegség, illetve a testi 

nyomorúság hiánya. Alapvet en az él lények m ködési egyensúlyra törekvésének az 

eredménye (homeosztázis).  

Az persze könnyen belátható, hogy a teljes jóllét állapotát nem lehet könny  elérni, 

így ez a megjegyzés többször szerepel a definíció kritikájaként. Éppen ezért továbbra is 

ismerünk és „használunk is” olyan meghatározásokat, mint például az egészség az olyan jól 

lét érzése, melyben a tudat és a test integritása is megfigyelhet . Továbbá jellemzi még az 

egészséget valamilyen komoly betegségnek a hiánya, és ebb l adódóan a személy azon 

képessége, hogy fontos céljainak elérésén fáradozzon, és a hétköznapi társadalmi és 

munkavégzési folyamatokban részt vegyen (Blasszauer, 1997).  

Meleg az egészség értelmezési lehet ségeit is bemutató (2001. 11-13. o.) 

összegzésével messzemen kig egyetértek, mely szerint szintén kijelenthet , hogy az 

egészségnek különböz  megközelítései vannak. Ezek azonban nem zárják ki egymást, 

mindegyik az egészség egy vagy több lényegi jellemz jét találja meg. Ebb l is adódik, hogy 

nincs egy igazi, helyes definíció, ellenben a több szempont együttes figyelembevétele 

közelebb vihet minket az egyészség egységesebb értelmezéséhez. 

Összefoglalva: addig vagyunk egészségesek, amíg (homeosztatikus) m ködésünk 

segítségével alkalmazkodni tudunk a szó teljes: testi, lelki és közösségi értelmében. A három 

szint hierarchikus rendszert képez. A biológiai szemlélett l indulók természetesen a testi 

dominanciát hangsúlyozzák, ugyanakkor els sorban a Távol-keleti kultúra alapján 

vizsgálódók, a fels  én, az emberi szellem irányító szerepét fogadják el. Természetesen 

mindig az egyént l függ, hogy a saját hétköznapi gondolatvilágában számára mennyire 

komplexen értelmezett és megélt a három szint. 

9 "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The 
correct bibliographic citation for the definition is: 
Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New 
York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health 
Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.  The Definition has not been amended since 1948." 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html Letöltve: 2007.03.12. 
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Egészségfejlesztés 

Fejlesztés alatt az egészséggel összefüggésben az egészség „feljavítását” értik, így a 

felvilágosítást, a támogatást, valamint az egészség szempontjainak el térbe helyezését mind 

az egyén, mint a társadalom szintjén (Ewles és Simnett, 1999). Így alapvel  célja, hogy 

megkísérelje képessé tenni az embereket nagyobb kontroll elérésére, megszerzésére életüknek 

és egészségüknek befolyásoló tényez i felett.  

 A WHO definíciója szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén 

képessé teszünk másokat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra 

tegyenek szert egészségük felett. 10

 Az 1980-as évek óta kezd dött meg a két fogalom, vagyis az egészségnevelés és az 

egészség fejlesztés párhuzamos használata, illetve ezután a két fogalom kettéválasztása, 

viszonyának rendezése. Ekkor már nem csak a hagyományos információközléssel, illetve az 

egyéni beállítódások és a magatartási változások irányába tett lépésekkel próbálták meg az 

egészségi állapot javítását, mert ezek f leg az egyénre koncentráltak. Ám er sen megjelentek 

olyan törekvések, melyek például szociálpolitikai változásokat, vagy gazdasági szabályzókat 

céloztak meg, s ezek már túln ttek a nevelés témakörén. Tehát ha a két fogalom 

viszonyrendszerét nézzük, akkor az egészségfejlesztés a nagyobb halmaz, melynek sok eleme 

van, mint például az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések, a szervezeti szint

fejlesztések, a közösségi szint  munkák, de közöttük vannak az egészségnevelési programok 

is. 

Egészségnevelés 

 A fentiek alapján a pozitív egészségért végzett tevékenységek rendszerének egyik 

fontos eleme az egészségnevelés. Maguk az egészségnevelési programok tervszer

lehet séget jelentenek az embereknek arra, hogy tanuljanak az egészségr l, illetve hogy 

magatartásukban önkéntes változtatásokat tudjanak véghezvinni. Az ilyen jelleg

programokba beletartozhat az információnyújtás, az értékek és beállítódások feltárása, az 

egészséget érint  döntések meghozatala, vagy olyan készségek elsajátítása, amik lehet vé 

teszik a magatartásbeli változások bekövetkezését. (Ewles és Simnett, 1999) Ez a 

meghatározás megközelítését tekintve az egészségtudományi területhez köt dik. 

 A neveléstudomány is foglalkozik a maga módján az egészségnevelés témakörével. 

Bábosik (1999) az egészségnevelés feladatainak megvalósítását a tudatos egészségfenntartó és 

10 Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. 
http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf Letöltve: 2013.03.12. 
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egészséget er sít  viselkedésmódok kialakításában látja. Ezek megvalósulhatnak az iskola 

(óvoda) légkörének és hagyományainak megfelel  alakításával, a testnevelés foglalkozás 

hatásrendszerének célirányos felhasználásával, illetve a megfelel  higiéniai szokások 

ismeretbeli feltételeinek biztosításával, de hangsúlyozza a család szerepét is az ilyen jelleg

egészséges életmódra nevelésben. 

 Az egészségnevelés komplex megvilágításához er sen kapcsolódik Gombocz és 

Trencsényi gondolatmenete (2007. 8-9. o.), melyben arról írnak, hogy egyre több szerepl , így 

akár a közgazdászok, úgy az egészségügy szakemberei is felfedezték maguknak a nevelést, s 

azon belül az iskola világát. Sokak számára nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a személyiségbe 

„beépített” egészségügyi ismeret, az életmóddal kapcsolatos pozitív meggy z dések és az 

ezekre épül  aktivitás a legbiztosabb és a leghatékonyabb prevenciós eszköz. Jellemz

azonban, hogy az egészségügy fel l közelít k oly mértékben egyoldalúan, saját szakmai 

bástyáik mögül szemlélik a nevelést, hogy a neveléstudomány hagyományos terminológiáját 

sem voltak hajlandók elfogadni. Az „egészségnevelés” néhány ismert propagátora mintha 

csak Amerikát akarta volna újra fölfedezni, a pedagógia világába, mint terra incognitára 

(ismeretlen területre) lépett, és természetesen elkövette, elköveti a felfedez k összes hibáját.  

 A pedagógia iránt érdekl d  közgazdászokra, orvosokra egyaránt jellemz , hogyha 

szakmai gondolatmeneteikben a nevelés kérdéseit érintik, azt mindig instrumentális 

szemlélettel teszik, azaz a nevelést nem a maga totalitásában, hanem eszköz voltában 

vizsgálják. Ez a redukcionista felfogás az egyes szakmák szempontból indokolt lehet. Bajt az 

okoz, ha a társadalom nyilvánossága el tt e tekintélyes szakmák képvisel i hatékonyabban 

jelenítik meg a pedagogikumot, mint a manapság kisebb tekintély  és elfogultsággal is 

gyanúsítható pedagógiai szakemberek, akik – vélhetnénk – esetleg túlbecsülik munkájuk 

társadalmi hasznát.  

 Leírják, hogy a pedagógia valódi partnert talált például a mentálhigiéné mozgalmában. 

Noha a lelki egészség szakemberei is az egészségügy fel l közelítve fedezték fel maguknak a 

nevelést és az iskola világát, az el bb említett instrumentális szemlélet azonban nem 

érvényesült ebben az együttm ködésben. A lelkiegészség-védelem szakirodalmában 

„nagyhatású mentálhigiénés intézményként” tartják számon az iskolát, s ennek alapján a 

pedagógia és a mentálhigiéné lassú közeledését prognosztizálják. 

Egészséges életmód 

Amikor az egészségr l beszélünk, elkerülhetetlen hogy az egészséges életmód 

szófordulat ne kerüljön el , mint témakör. Most ezt a kérdést az alábbi pontokba szedve 
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érintjük, s talán azért is ezeket az elemeket hangsúlyozzuk, mert ezek méréseivel találkozunk 

leggyakrabban.  

Az egészséges életmód alapelveit a kerülend és a követend rendez elv határozza 

meg a táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás és pihenés terén. Hozzá tartozik még a 

problémamegoldó magatartás, a megfelel  stresszoldó technikák alkalmazásának képessége; 

az optimista életszemléletre törekvés. 

Ide tartozik még a szociális terület „m ködésének” szintje, a társas kapcsolatok 

(beleértve a párkapcsolatokat, a szexualitást is), valamint a környezethez alkalmazkodás, és az 

azzal együttm ködés képessége is. Ehhez az értelmezési körhöz tartozik a kívánatos 

szabadid tudat és igényes szabadid -eltöltés képessége is.  

Bábosik (Bábosik és Mezei, 1994. 86-89. o.) úgy fogalmaz, hogy az egészséges 

életmódra nevelés és az ennek keretében fejlesztend  szükségletcsoport (a rendszeres 

testmozgás és testedzés szükséglete; az egészséges életritmus és a higiéniai szabályok 

betartásának szükséglete) jelent snek tekinthet . Így ezen feladat megoldása szélet 

feltételrendszer megteremtését igényli, melynek legf bb elemei: az iskola légköre és 

hagyományai; a testnevelés tantárgyi hatásrendszerének célirányos felhasználása; a higiéniai 

szokások ismeretbeli és tárgyi feltételrendszere; valamint a család életmódja.  

 Ezt a gondolatmenetet folytatja Bábosik (1994. 115-118. o.) azzal, hogy az egészséges 

életmódra nevelés feladatait, mint az önfejleszt  aktivitási szükséglet egyik csoportját azért is 

tartja fontosnak, mert az itt elérhet  sikeres megoldások az egész magatartásra is 

visszahatnak, így a személyiség erkölcsi magatartására is. 

Prevenció 

Els dleges prevenció – megel zés: a még nem érintett, vagyis egészséges emberekre 

irányul, például megfelel  rostos tápanyag evése, bukósisak használata kerékpározás közben, 

vagy a fényvisszaver  mellény viselete. 

Másodlagos prevenció – megel zés: a már érintett, de többnyire még visszafordítható 

problémával rendelkez  személyekre vonatkozik, például túlsúlyosság visszafordítása 

céljából racionalizált étkezés, baleset utáni els segélynyújtás, dohányzásról való leszokás. 

Harmadlagos prevenció – megel zés: a maximális egészség és minimális további 

komplikáció vagy szöv dmény érdekében végzett tevékenységek csoportja, például a 

táplálkozás beállítása ételallergia esetén, vagy lakás átrendezése a szükségleteknek 

megfelel en egy súlyos baleset után, illetve akár a sportsérülések utáni fizikoterápia.  
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Egészségtudat 

 Számos szakirodalomban találkozhatunk a kifejezéssel, de ahány szerz , annyi 

megközelítés az egészségtudat, illetve egészségtudatosság kérdésében. Az egészségtudományi 

fogalomtár szerint 11 az egészségtudatos magatartás olyan szemlélet és életvitel, amelynek 

során az egyén: 

• döntéseiben fontosnak tartja és érvényesíti egészség-szempontjait saját maga és 

–sz kebb és tágabb– környezete érdekében,  

• szokásainak tudatos kontrollálásával (például helyes táplálkozás, testmozgás, 

szexuális szokások, egészségkárosító magatartások, káros szenvedélyek 

kerülése, stb.) tevékenyen részt vesz egészségénekének fejlesztésében,  

• elsajátítja a laikus segítség és önsegítés képességeit,  

• az egészségügyi ellátással és az ellátórendszerrel kapcsolatban kialakítja és 

alkalmazza a tájékozott fogyasztói magatartást:  

o betegségének természete, lehetséges kimeneteinek ismerete,  

o az ellátórendszerrel és igénybevételi lehet ségekkel kapcsolatos 

ismeretek,  

o a betegjogok ismerete,  

o egészségügyi fogyasztóvédelmi ismeretek.  

Lajos Attila (2005) dolgozatában pontos definíciót nem ad, legtöbbször a tudatos 

táplálkozással összefüggésben használja az egészségtudatosságot is. Végül, ha nem is 

definiálja, részben körülírja, hogy azt érti egészségtudatosság alatt, hogy az egészségi 

állapotunkat befolyásoló különböz  magatartási döntések sorozata. Tehát az egészségtudatos, 

aki hajlandó akár olyan döntéseket is meghozni, amelyek ma még lemondással járnak, de az 

er feszítései hosszú távon megtérülnek a remélt jobb életmin ség elérése által. 

Lesták Zsuzsanna szerint12 „az egészségtudatosság nem más, mint saját 

felel sségvállalásunk magunkért, családunkért, jelen helyzetünkért és az egészségünkért.”  

Kovács (2004. 35. o.) úgy fogalmaz, hogy „az egészségtudat valójában azoknak a 

döntéseknek a sorozata, amelyek bizonyos kockázatok (rizikók) vállalásáról, avagy 

elkerülésér l szólnak.” Ehhez hozzá tartozik az egészség fogalmának ért  ismerete, az 

egészségkultúra hétköznapi ismeretanyaga mellett a felel sség magamért és kapcsolati 

rendszereimért, valamint a preventív szemlélet tudatos alkalmazása. 

11 (http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9g tudatos_magatart%C3%A1s letöltés 2013.08.30) 
12 http://egeszsegtudatossag.hu/mi-az-egeszseg-es-mit-tehetunk-megorzeseert/ letöltés 2013.08.30 
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Ábrahám nem definiálja az egészségtudat fogalmát, de olyan utalásokat tesz például 

(2010. 67. o.), mely szerint, aki rendszeresen sportol, elégedettebb testével, teljesítményével 

(talán az életével is), és általában egészségtudatosabb magatartást tanúsít más területeken is, 

mint például a káros szenvedélyek kerülése, egészséges táplálkozás.  

Szántó és Barkai (2012) munkájukban egy mérési módszert is kidolgoztak az 

egészségtudatosság mérésére, melyet rugalmas egészségtudatossági profil modellnek 

neveznek. Ebbe több tényez t vontak be, fontosnak tartva az egészségmeg rzésre fordított id

nagyságát, valamint az egészségmegóvásra költött pénz mennyiségét, ám kritikusaik szerint 

önkényesen választották a befolyásoló tényez ket.  

 A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az egészségtudatosság definiálását és mérését 

a kutatók a sajátos, egyedi szempontjaik alapján végzik, saját skálákat és kérdéscsoportokat 

kialakítva, így ebben még nem találni egységes felmér  kérdéssort. 

 Amikor a rekreáció szó értelmezésével foglalkozunk, modern megközelítésben nagyon 

tág jelentéstartalmat tulajdonítunk neki. Több rétegb l épül fel, adódik össze az értelmezése. 

A klasszikus, szociológiai jelleg  megfogalmazáson, mely a rekreáció funkciójára, vagyis a 

munkavégz  képesség helyreállítására, növelésére utal, illetve motivációján, vagyis a 

szórakozás, felüdülés, felfrissülés gondolatkörét foglalja magába, túl kellett lépni a 20. század 

közepét l. Míg korábban csak a kiváltságosok rendelkeztek napi jelleg  szabadid vel, az 

1950-es évek Amerikájában, illetve Nyugat-Európájában a napi munkaid  csökkenésével 

párhuzamosan a tömegek számára megjelenik a mindennapi jelleg  szabadid  (Kovács, 

2004). Így elmondhatjuk, hogy modern, általánosan vett nemzetközi értelmezésben a 

rekreáció feladata a szabadid  eltöltés kultúrájának fejlesztése, terjesztése. Erre azért volt 

szükség, mert ahogy az ötvenes-hatvanas évek amerikai és nyugati irodalma is megragadta a 

problémát novelláival, az emberek jó része id folyató lett. Míg korábban a vallási, majd az 

egyéb társadalmi kötelezettségek célszer en beosztották idejét, addig a most felszabadult 

idejével13 önmaga kellett, hogy jól, célszer en gazdálkodjon. 

 A fogalom jelentéstartalma azonban kib vül a 20. század második felére, mely 

összefüggésben van az egyes egyének vásárlóerejének megnövekedésével – amit l önmagától 

13 free time
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nem lettek boldogabbak az emberek, illetve a civilizációs ártalmak megnövekedésével. 14 A 

rekreáció célja és várt eredménye a min ségileg megélt élet lett, s tartalmilag így 

összességében a fenti négy összetev  alkot egy egységet. 

 Nem csak a fentiekb l gyakran azt a következtetést vonják le, hogy a rekreációval 

foglalkozó szakember tevékenységével közvetlenül hozzá fog járulni az egyének egészségi 

állapotának javításához. Úgy gondolom, hogy nem ilyen egyszer  – vagyis nem közvetlen 

kapcsolat áll fenn a kett  között. Közvetett kapcsolat viszont mindenképpen, hiszen a jó 

min ség  élet, a jó munkavégz  állapot, a tettre készség hozzájárulhat az egyes egészségi 

mutatók javításához, de az egészségi állapot javításának mind eszközei, mint felel ssége 

túlmutat a rekreáció szintjén. 

Azt nem csak felmérések, hanem saját tapasztalatok alapján is kimondhatjuk, hogy a 

viszonylagosan jó egészségi állapot hiányában (például fizikai problémákkal küzdve, 

náthásan vagy éppen depressziós állapotban) nagyon nehéz min ségi életet élni, vegyük akár 

annak objektív15, akár szubjektív16 elemeit. Tehát elmondhatjuk, hogy a minél jobb egészségi 

állapot az egyik feltétele a min ségi élet lehet ségének. 

Egészségfejlesztési konferenciák „megjelenése” a 20. század végén17

 Az els  nemzetközi egészségfejlesztési konferencia, amely 1986. november 21-én 

Ottawában ülésezett, közreadott egy chartát, mely cselekvésre hív fel „Az egészséget 

mindenkinek 2000-re és azon túl” elérése érdekében. Ez a konferencia alapvet en azoknak a 

fokozódó elvárásoknak tett eleget, melyek világszerte egy újfajta népegészségügyi programot 

sürgettek. Természetesen figyelembe próbálták venni, hogy a különböz  fejlettség  országok 

más-más gondokkal küzdhetnek, de az egészség el feltételei és forrásai mindenhol azonosak. 

Ilyenek a béke, lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható 

er források, társadalmi igazságosság és egyenl ség. Az egészség tökéletesítésének ezen 

alapvet  el feltételek alkotta biztos alapokon kell nyugodnia. 

14 A rekreációban az alábbi négy nagy csoportot figyeljük meg, mint legfontosabb civilizációs ártalom csoportok: 1. a fizikai 
aktivitás drasztikus csökkenése; 2. a di-stressz; 3. a túlfogyasztás; 4. a környezet szennyezése. 

15 Az objektív életmin séget alakító faktorokat két nagyobb csoportba sorolhatjuk: 1. életszínvonalunkra vonatkozó tényez k 
(például a munkakörülmények; az elérhet  egészségügyi ellátórendszer; a lakáskörülmények; a közbiztonság), 2. az egyéni 
er forrásaink által meghatározott életkörülmények, életlehet ségek (például végzettségünk, egészségi állapotunk)

16 A szubjektív életmin séget úgy értelmezhetjük, mint a meglév  létfeltételek megélését, az élettel való elégedettségünk 
mértékét. Tehát abban nyilvánul meg, hogy a hétköznapi életünk tényeit hogyan észleljük és hogyan értékeljük. Az, hogy 
mennyire tudunk elégedettek lenni, illetve hogy tudunk-e örülni a körülményeinknek és lehet ségeinknek, mind a 
szubjektív életmin ségünket alakítja. 

17 A következ  forrás alapján: (Kishegyi és Makara, 2004) http://www.oefi.hu/modszertan1.pdf Letöltve: 2013.03.12. 
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 Ezt a chartát tekinthetjük az egyik els  olyan dokumentumnak, amely összefogást 

próbál meg kezdeményezni a világ több országában annak érdekében, hogy tör djenek többet 

társadalmi szinten is az emberek egészségével. Hazánk bár el ször felvállalta a benne való 

részvételt és programokat is dolgozott ki a célkit zések megvalósítására, végül mégis kihátrált 

a programból. Pedig annak fontosságát, éget  voltát már ebben az id ben sem lehetett 

megkérd jelezni. Magyarország lakosságának, különösen az ifjúságnak már a testi egészsége 

sem rizhet  meg pusztán jobb egészségügyi ellátással és intenzívebb testneveléssel és 

sporttal. Minden szempontból beteg, önpusztító társadalom vagyunk, még ma is.  

 A második nemzetközi egészségfejlesztési konferenciát a dél-ausztráliai Adelaideben 

tartották 1988-ban. Negyvenkét ország képvisel i osztották meg tapasztalataikat az 

egészséget támogató közpolitika megfogalmazásában és végrehajtásában. Ennek a politikának 

a f  célja az egészséget támogató környezet megteremtése, mely elérhet vé teszi vagy 

megkönnyíti az embereknek az egészség választását. Fontos „negatív” pontként jelölik meg 

az egyenl tlenségeket s megcélozzák, hogy 2000-re legalább 25%-kal kell csökkenteni a 

különböz  országok és az országokon belüli csoportok egészségi állapotában jelenleg fennálló 

különbségeket, így a hátrányos helyzet  nemzetek és csoportok egészségének javítását. A 

konferencia négy f  prioritási területet jelöl ki, ahol az egészséget támogató közpolitikának 

sürg s cselekvésre van szüksége. Ezek a n k egészségének támogatása, a táplálkozás és 

élelem kérdése, a dohányzás és alkoholfogyasztás problémái, valamit az egészséget támogató 

környezet kialakítása. 

 A harmadik nemzetközi egészségfejlesztési konferencia a svédországi Sundsvallban 

került megrendezésre 1991-ben. „Alcímként” az egészséget támogató környezetr l címkét 

viseli, nem megalapozatlanul. Az azt is mutatja, hogy az egészségügyben megn tt az 

érdekl dés a globális szint , környezetet fenyeget  veszélyek iránt. Itt már 81 ország 

képviselteti magát, s felhívja az emberek figyelmét a világ minden táján arra, hogy aktívan 

vállaljanak részt a környezetük egészséget támogató átalakításában. Emberek milliói élnek 

nagy szegénységben, egyre lepusztultabb, egészségüket veszélyeztet  környezetben – így az 

el relépés abban rejlik, ha a fizikai, szociális, gazdasági valamint politikai környezetet 

egészséget támogató szemlélet vé alakítjuk át. Itt tehát már egy jól körülhatárolható globális 

perspektívába helyezik bele magát az egyént is, mellyel kimondják, hogy az ember a föld 

ökoszisztémájának része, s hogy egészségünk szerves kapcsolatban áll a környezet egészével 

(ökonómiai szemlélet). A globális felel sségvállalásra való felhívás egyben azt is jelenti, hogy 
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a WHO-nak és az UNEP-nek18 ki kell dolgoznia a tagországai részére a fenntartható fejl dés 

irányelveit és ezeket kell használniuk, amikor fejlesztési projekteket terveznek és valósítanak 

meg. Ez a konferencia ismét megmutatta, hogy az egyészség, a környezet és a humán fejl dés 

kérdései elválaszthatatlanok egymástól. A fejl désnek magában kell foglalnia az élet 

min ségének és az egészségi állapotnak a javulását, miközben óvja a környezetet és meg rzi 

annak állapotát. Mindehhez globális együttm ködés szükséges. 

 Az egészségfejlesztés negyedik nemzetközi konferenciáját Dzsakartában, 1997-ben 

rendezték. Ez az els  ilyen rendezvény, amit fejl d  országban tartottak, és amely bevonta a 

magánszektort is a megel zés támogatásába. Ezért kapta alcímként a következ  mottót: „Új 

kor új szerepl i: az egészségmeg rzés irányai a XXI. században.” Ebben messzemen kig 

tükröz dik az a gondolat, hogy a források legszélesebb skálájára támaszkodva alakítsák a 21. 

században az egészség meghatározóit. Azt is összefoglalták, hogy milyen bizonyítékokkal 

rendelkezünk arra nézve, hogy az egészségfejlesztés m köd képes, s hogy ezzel valóban 

alakítható az életmód, illetve azok a társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyok, melyek 

maghatározzák az egészséget. Mindezekkel további tervezésre és cselekvésekre kívánják 

ösztönözni az országokat és az egyéneket. A globális egészségfejlesztés meggyorsítása 

céljából a résztvev k támogatják egy egészségfejlesztési szövetség létrehozását, melynek 

célja, hogy el mozdítsa az egészségfejlesztési nyilatkozatban kifejtett cselekvési 

prioritásokat. 

 Az ötödik globális egészségfejlesztési konferencia Mexikóvárosban zajlott 2000-ben, 

melynek alcíme a következ : „Egészségfejlesztés: az egyenl tlenségek megszüntetése”. A 

jelenlév  egészségügyi miniszterek aláírtak egy több pontból álló nyilatkozatot az egészség 

értékér l, a kormányok központi kötelezettségér l, a további stratégiák kidolgozásának 

szükségességér l és magvalósításukról.  

 A hatodik globális egészségfejlesztési konferencia Bankokban zajlott 2005-ben, 

melynek alcíme a következ : „Egészségfejlesztés a globalizált világban”. Célja meger síteni 

mind a globális, mind a nemzeti egészségfejlesztési törekvések megvalósítását közösségi és 

politikai szinten. A figyelmet arra hívja fel, hogy most az alábbi tényez k befolyásolják 

legkritikusabban az egészséget: az országokon belüli és az országok közötti növekv

különbségek; újfajta fogyasztási és kommunikációs szokások; tömeges gyenge min ség

áruk; globális környezeti változások; városiasodás. Azért, hogy el relépés születhessen egy 

18 United Nations Environment Programme - az ENSZ Környezeti programja 
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egészségesebb világ felé er s politikai fellépés, valamint széleskör  részvétel és folyamatos 

érdekképviselet szükséges. 

 Az egészségfejlesztési konferenciák végkicsengése, hogy globális együttgondolkodás 

és együttm ködés szükséges annak érdekében, hogy minél jobbá, egészségesebbé 

alakíthassuk környezetünket, társadalmunkat. Ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy 

másként kell gondolkodnunk, több néz pontból is meg kell közelíteni a dolgokat. 

Néz pontunk és gondolkodásunk nem csak a családi szocializáció, hanem az iskolában 

közvetített értékek és tudások alapján is alakul. Éppen ezért az egészségnevelés és a hozzá 

kapcsolódó témakörök felbukkanása a pedagógiai sajtóban fontos jelz je lehet annak, hogy a 

pedagógia milyen mértékben kíván foglalkozni ezzel a témával, mely területeket tartanak 

fontosnak, illetve abban a témában milyen információkat is közvetít. Két folyóiratot kívánok 

bemutatni ezzel kapcsolatban. 

Új Pedagógiai Szemle 

Az Új Pedagógiai Szemle a Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Közoktatási 

Intézet folyóirata, széles szakmai körhöz szóló neveléstudományi folyóirat. 2013-ban már a 

LXIV. évfolyama jelenik meg. Olyan területeket ölel fel, mint a neveléstudományok és az 

ezzel érintkez  határtudományok tanulmányai; oktatáspolitikai elemzések; az oktatást övez

gazdasági, társadalmi környezet sajátosságait feltáró elemzések, publicisztikai írások; a 

szakmai nyilvánosság szélesítését szolgáló viták, interjúk, dokumentumok közreadása; a 

nevelés-oktatás gyakorlatában keletkez  tapasztalatok nyilvánosságának biztosítása; a 

közoktatás, az oktatáspolitika nemzetközi történéseinek bemutatása; oktatási, illetve az 

oktatásban hasznosítható könyvek, egyéb információhordozók ismertetése, kritikai értékelése. 

Azért választottam ezt a folyóiratot, mert hitelesen tükrözi vissza a pedagógiai elmélet és 

gyakorlat széles spektrumát. 

Az utóbbi évek szemlézése során megállapítottam, hogy ha nem is a legfontosabb 

témaként, de számról-számra megjelentek olyan cikkek, elemzések és beszámolók, melyek 

valamilyen formában az iskolai egészségneveléshez kapcsolódtak. A lap többréteg  felépítése 

2010 végére megváltozott. Azóta az egyes megjelen  számok inkább egy f  témakör köré 

épülnek, így több olyan lapszám is megjelent, melyekben közvetlenül iskolai 
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egészségnevelésre utaló cikket nem lehetett találni, bár közvetve kapcsolódhat ide az 

élethosszig tartó tanulás (2011/ 11-12.) vagy a Dobbantó projekt (2010/ 10-12.) is. 

Megfigyelésem során azt állapítottam meg, hogy egészséghez, egészségneveléshez 

kapcsolódó cikkeket a következ  nagy csoportokba lehet osztani. 

Dominánsan az egészségnevelés szükségességével foglalkozó írások és tanulmányok. 

Ezekben a cikkekben a fiatalok egészségmagatartásával kapcsolatos kutatások eredményeit 

mutatják be, melyek évr l évre aggasztóbbak (Gordos, 2000; Meleg, 1999, 2005). Arról 

számolnak be, hogy nem csak az elhízás, a helytelen testtartás figyelhet  és mérhet  fel széles 

körben, hanem arról is, hogy a fiatalok körében kirívóan magas a pszichoszomatikus tünetek 

el fordulási aránya is. Ez azt jelenti számunkra, hogy az egészség „teljes spektruma” 

veszélybe került. Több helyen éppen ezért kiemelésre kerül, hogy a közoktatási törvény 

módosítása alapján a 2004/2005-ös tanévt l az egészségnevelés kötelez vé vált a közoktatási 

intézményekben. Ennek alapján lényeges szempontnak t nik, hogy milyen irányelvek, 

tartalom, módszerek és eszközök mentén történik az iskolában az egészségtudatos magatartás 

kialakítása. Ezen cikkek végs  konklúzióként azt emelik ki, hogy az értékek jelent s része a 

szocializáció során alakul ki az emberekben, s az egészséget is értékként kell kezelni. Így a 

család, mint els dleges szocializációs közeg, jelent s szerepet tölt be az értékek 

kialakításában és rendszerré szervez désében. Az ezt követ  szocializációs színtér az óvoda 

és az iskola, ám az iskolai egészségnevelés során sem elég az egészség érték mivoltára 

koncentrálni, hanem meg kell keresni azokat az érdemi személyiségkomponenseket is, 

amelyekkel együtt várható el az életmódban is tükröz d  hatás, valamint a megváltozott 

tevékenység – vagyis életmódváltás, ha az ezt megel z  életmódot nem tekinthettük 

egészségesnek. Ezek a cikkek struktúrájukban többnyire bemutatnak egy kis „múltat”, 

bemutatják és elemzik a jelen helyzetet és végezetül a jöv beli feladatokat is felvázolják. 

Dominánsan egyes iskolai tényez , tárgy, témakör kiemelése és az egészségnevelésben 

betöltött szerepének hangsúlyozása – mint második nagy témacsoport. Itt leggyakrabban a 

testnevelés és a biológia, mint tantárgy kerül bemutatásra – vagyis ezek szemlélet és 

„tudatformáló” hatása az egyén életmódjának alakulása szempontjából (Németh, 2004; Pál, 

Császás, Huszár és Bognár, 2005). A testkulturális területeken gyakran hivatkoznak 

nemzetközi dokumentumokra, 19 melyek meger sítik, hogy minél fiatalabb korban ki kell 

alakítani azt a szükségletélményt, mely majd hozzáköti a fiatalt a testkultúra valamely ágához, 

s ez nem csak a fizikum meger sítésére szolgáló tevékenységgé fog válni. Ezt én is így vélem, 

19például az Európai Sport Chartájára: 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%2892%2913&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorI

nternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 
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s t hozzá kell tenni, hogy sokszor „csupán” az a feladat, hogy ne akadályozzuk a meglév

természetes mozgásigény kibontakozását.  

A harmadik nagy csoportba tartoznak azok a tanulmányok, amelyek azt mutatják be, 

hogy hol, milyen programot dolgoztak ki, tehát programbemutatás és programértékelés az 

egészségnevelés területén (Meleg, 1997; Rózsainé és Szabó, 1998). Bár csak a 2004/2005-ös 

tanévt l vált kötelez vé a közoktatási intézményekben az egészségnevelés, 20 a különböz

programok már több mint 10 éve m ködnek, 21 s kidolgozóik remélik, s t bizonyítják, hogy 

nem eredménytelenül. Jómagam is több továbbképzésen vettem részt ebben a témában és 

állíthatom, hogy valóban színes az a módszertani repertoár, ami kidolgozott és m köd

formában a rendelkezésre áll. Úgy vélem ezeknek a cikkeknek az a fontossága, hogy oda is 

eljuthassanak ezek a programok, ahol még nem vezettek be ilyet, így egy választékot, kínálati 

lehet séget tudnak biztosítani, illetve az egyes helyeken nem jól kezelt problémákra 

alternatívákat tudnak biztosítani. 

A negyedik nagy csoportját a cikkeknek mint egyéb írások kategóriájába tudom 

sorolni, mert széles spektrumot fognak össze (Benk és Lippai, 2001; Gerzsa, 2001; 

Rókusfalvy, 1995; Rókusfalvy, 2000). Természetesen, ha valamiféle összefoglalását kell adni, 

akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a cikkek valójában nem az iskolai egészségnevelésr l 

szólnak, hanem a környezeti tényez kr l, azok hatásáról, illetve a társadalmi összefogás 

szükségességér l. Azért örültem ennek a cikkcsoportnak is, mert ez számos ponton 

összhangot mutat az egészségfejlesztési konferenciák végkicsengésével, melyek a globális 

összefogásra hívják fel a figyelmet, illetve arra, hogy a környezet és a benne meglév

egyenl tlenségek sajnos pillanatnyilag is csak az egészségi állapotot rontó és nem javító 

tényez ként figyelhet ek meg. Tehát az egészséget támogató környezet kialakítását sürgetik 

és hangsúlyozzák. 

Egészségnevelés - Egészségfejlesztés 

 Azért választottam megfigyelésem tárgyául ezt a lapot is, mert már a címében 

hordozza, hogy nem pedagógiai, hanem egy kimondottan egészségfejleszt  szakmai lap. 

Kezdetben Egészségnevelés, 2004-t l mint Egészségfejlesztés jelent meg. Jelenleg az 

Országos Egészségfejlesztési Intézet szerkesztésében és kiadásában jut el az érdekl d khöz, 

2013-ban már az LIV. évfolyam.  

20 „A 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet 11. § 8. pontja kimondja: A közoktatásról szóló törvény 48. § (1) bekezdés 
alapján az egészségnevelésben és környezeti nevelésben meghatározottak bevezetése valamennyi iskola valamennyi 
évfolyamán a 2004/2005. tanévt l kezd d en kötelez .” (Németh, 2004.) 

21 Chef-program, A Soros-kézikönyv programja, D.A.D.A., Életvezetési ismeretek és készségek, Egészséges iskolákért 
program, Egész-ség program, Hagyd abba és nyersz!, Baraka Program
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 A folyóirat többnyire Vezércikkel kezd dik, melyben a f szerkeszt  kiemel egy 

fontosnak t n  témát, ami vagy egy problémához, vagy egy aktuális eseményhez köt dik, 

például az Egészségügyi Világnaphoz, s ebben hívja fel a figyelmet egy-egy aktuálisnak t n

kérdésre.  

Minden számban találunk Felmérések cím  rovatot. Ebben a rovatban esetenként akár 

három cikk is megjelenik, melyek dönt  többsége a gyermekekhez, a tanárokhoz, illetve az 

szokásaikhoz kapcsolódnak. Az iskolai egészségnevelést is érint  témakörök közül 

megjelenik: 

a dohányzás,  

a túlzott alkoholfogyasztás,  

a sportolási szokások és motivációi,  

az iskolában folyó egészségfejlesztés országos felmérésére tett kísérlet,  

az AIDS-r l való ismereteink hiányossága.  

A következ  konklúziókat vonhatjuk le például: a fiatalok dohányzása ellen legtöbbet 

a szül , a média és a pedagógus tehet. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pedagógusok 

szerepét a média mögé sorolják, bár mindkett nek megvannak a maguk felvilágosító hatásai, 

valódi egészségnevelésr l, személyes példamutatásról inkább a szül  és a pedagógus esetében 

beszélhetünk. Több „káros szokás” esetében is növekv  tendenciáról számolnak be a 

felmérések, melyekben következtetésként az els dleges prevenció szerepére mutatnak rá, 

illetve keresik a „szerhez” nyúlás okait, miértjeit. Gyakran juthatunk olyan következtetésre, 

melyek a túlterhelésekr l, az er s kortárshatásokról, a túlzottan nyitott világról, a család 

változásairól, a jöv kép hiányáról, az igények és a lehet ségek ellentéteir l, illetve a hatékony 

konfliktuskezelési technikák hiányáról szólnak. Természetesen azt itt is hangsúlyozni kell, 

hogy az iskola akkor lehet hatékony egészségnevel , ha az egészség promócióját a 

mindennapi életünk valamennyi területére integrálják, és ebbe nem csak a tanulókat, 

tanárokat, de optimális esetben a szül ket és a helyi közösséget is bevonják. 

 Az újság következ  rovata a Továbbképzés. Ez kismértékben eltér  a többi részt l, 

mert, ahogy a címe is sugallja, sok-sok plusz elméleti információt kíván nyújtani azoknak, 

akik bármilyen szinten és formában az egészségfejlesztés vagy egészségnevelés témakörével 

foglalkozni kívánnak.  

 Van a folyóiratnak néhány olyan rovata, amit csak felsorolásszer en kívánok 

megjeleníteni. Ilyen Az egészségnevelés történetéb l, illetve Az egészség ügye anno és most, 

ahol egy-egy korszakot és eseményeit, vagy egy jelent s személyt mutatnak be; ilyen a nem 
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minden számban található Beszámoló rovat, ahol egyes eseményekr l kaphatunk képet; ilyen 

a szintén nem minden számban megjelen Helyi kezdeményezések, egy többnyire gyakorlati 

példát mutatnak be, illetve említhet  még Vitafórum és Könyvismertet  is. 

 Még két rovatot kell megemlíteni, a Szakkérdések és a Gyakorlati kérdései cím t. 

Valójában nem tudom, hogy miért a kett  különválasztása, mert valójában hasonló témákról 

szólnak, hasonló megközelítésben. Itt az egészségnevel , egészségfejleszt  szakma kérdései 

egy kicsit elméleti szinten kerülnek megvilágításra, de bemutatásra kerül, hogy ez az elmélet, 

hogyan ültethet  át a gyakorlatba. Témaköreiben foglalkozik: 

az országos egészségfejleszt  mentálhigiénés fels oktatási hálózat m ködésének 

tapasztalataival;  

a TV el tt eltöltött id  fiziológiás, emocionális és mentális hatásaival, illetve az ehhez 

kapcsolódó szocializációs folyamattal;  

a kormányzati szerepvállalás formáival;  

illetve nemzetközi összefogással egyes kérdésekben.  

Saját, személyes véleményem a lappal kapcsolatban, hogy vannak olyan témák, amiket 

többször felvet (alkohol, dohányzás, táplálkozás), de vannak olyanok, amivel szinte egy 

írásában sem, vagy alig foglalkozik (életkornak megfelel  szexuális ismeretek, id ben való 

orvoshoz fordulás, környezettisztelet), bár az iskolai egészségnevelésben fontos témaként 

kellene, hogy szerepeljenek az utóbbiak is. A túlhangsúlyozott kérdéskörök szinte már 

mindenféle sajtótermékben megjelennek, így a hétköznapokban is elég sokat foglalkozunk 

velük, bár látható, hogy ezekben sem állunk jól (tehát például sokan és növekv  számban 

dohányoznak, fogyasztanak alkoholt és ezzel hozzájárulnak a romló egészségügyi 

statisztikákhoz.) 

 A két kiemelt folyóirat között az a különbség, hogy míg az els  (Új Pedagógiai 

Szemle) profilja, tematikája alapján a pedagógiai program, illetve annak alkalmazhatósága és 

eredménye fel l közelít az egészség és egészségnevelés kérdéséhez, addig a második 

(Egészségfejlesztés) több irányú, az oktatási programok mellett szakpolitikai, orvostudományi 

szintekr l is szól, így más célcsoportot is céloz meg írásaival, bár a pedagógusok is hasznos 

információkat nyerhetnek bel le. 
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 A fenti témát nem csak a média és a rémít  statisztikai adatok miatt választottam. Úgy 

vélem, mindenki számára fontos kérdéssé kell válnia, hogy milyen min ségben, milyen 

egészségben éli meg életét (az egészség holisztikus megközelítését szem el tt tartva). Lehet 

az egyes befolyásoló tényez ket külön-külön is vizsgálni, illetve lehet elemezni, hogy az 

egyén, vagy a társadalom felel ssége a nagyobb abban kérdésében, hogy hogyan élünk. Én az 

egészségfejlesztési konferenciák végkövetkeztetéseit itt úgy értelmezném, hogy 

mindenképpen kell egy globális összefogás az egészségneveléssel kapcsolatban, melyet azzal 

a tudattal kell tennünk, hogy ismerjük, hogy mind társadalmi, mind kulturális, mind biológiai 

környezetünk vissza fog ránk hatni, bármilyen módon is befolyásoljuk azt.  

Úgy t nik, gondolatmenetem egy nem is olyan új kelet , ám még mindig megoldatlan 

problémára világít rá. Mindig is tudták, hogy az iskolán túllépve, a lakóhelyi, tágabb mili  is 

rendkívül fontos a gyermek számára. Nem mindegy ugyanis, hogy szabadidejét hol, kikkel és 

mivel tölti el. Mások a lehet ségek, de a követelmények is városban, kisvárosban, 

külvárosban és falun. A mili hatások függnek a lakosok szociális összetételét l, 

réteghagyományaitól, a nemzedéki együttélés sajátosságaitól, a természet közelségét l vagy 

távolságától, a munkalehet ségekt l és még sok más tényez t l. Kedvez tlen esetben a 

gyermek (s a feln tt) mili je hátrányossá is válhat. Err l Várkonyi már 1944-ben úgy 

fogalmazott, hogy károsodásokról csak ott és olyan értelemben lehet szó, ahol és amilyen 

mértékben az ember (a gyermek) nem tud a neki megfelel  átlagos magasrend ségre, 

teljességre kifejl dni; ahol elakad fejl désében és élettani vagy lelki értelemben csekélyebb 

érték vé válik. Tehát felhívja a figyelmet arra, hogy a megfelel  természeti és társadalmi-

m vel dési környezetet azok a tényez k alkotják, amelyek a személynek, a gyermeknek a 

legjobb testi és lelki fejl dését biztosítják. A legjobb fejl désben pedig benne foglaltatik az 

egyéni adottságokból elérhet , legkedvez bb egészségnek, a lelki egyensúlynak és 

összhangnak és a képességek legmagasabb színvonalának a fogalma.

 Dolgozatom ezen szakaszában az elmúlt években született és bemutatásra került 

életmód vizsgálatokat csoportosítom, reflektálok azokra, valamint egy saját – komplexebb –
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kutatás szükségességét és kialakításának módját vázolom, illetve mutatom be egyes 

eredményeit. 

 Az elmúlt évek általános iskolásokra vonatkozó kutatásainak összefoglalásánál f ként 

a Magyar Sporttudományi Szemle, az Egészségfejlesztés, a Szociológiai Szemle, a 

Demográfia, az Orvosi Hetilap, a Mentálhigiéné és Pszichoszomatika folyóiratokra, a Kor-fa 

kiadványokra, valamint a 2002-ben folytatott HBSC kutatás (Aszmann, 2003), illetve a 2010-

es HBSC kutatás (Németh és Költ , 2011) eredményeire támaszkodok. 

A Magyar értelmez  kéziszótár szerint az „életmód mint f név, az a mód, ahogyan 

valaki testi, szellemi, erkölcsi és anyagi vonatkozásban él” (Juhász és mtsai, 1989, 277. o.). 

Losonczi (1977) megfogalmazása szerint az életmód a társadalmi feltételek között 

kialakuló életlehet ségek cselekvési rendszerré válása, a cselekvések megformálása és 

stilizálása. Már itt is megfigyelhetjük, hogy az életmód tárgyi és anyagi feltételeit, és az 

értékorientációk életvitelt szabályozó hatásait is elemezni kell. Losonczi ebben a munkájában 

a társadalomban létez  életmód - különbségeket els sorban az ember tárgyiasult 

környezetének feltételeib l vezette le, s elemzéseibe a szükségletek témakörét is bevonja. 

Ezzel közeli kapcsolatban áll a magyar szociológiában leggyakrabban használt 

életmód definíció, mely szerint az életmód a szükségleteknek kielégítése érdekében végzett 

tevékenységek rendszere, tehát konkrétabban az, hogy a társadalom tagjai a mindennapi 

életükben milyen tevékenységet végeznek, hol végzik ezeket, kik vesznek részt ezekben, 

miért végzik ezeket, mit jelentenek számukra ezek. A tevékenységek körébe beletartozik a 

munka, a m vel dés, a társas együttlét, a fogyasztás stb. (Andorka, 1992) 

 A rekreációt sokan sokféleképpen értelmezték, értelmezik. Most a témához leginkább 

elvezet  az a kijelentés, mely szerint „a rekreáció eszmei és gyakorlati válasz-

tevékenységrendszer meghatározott társadalmi kihívásokra”. Itt természetesen minden 

kifejezés hangsúlyosan szerepel, de els ként vegyük megfigyelés alá a társadalmi kihívások 

gondolatkört (Kovács, 2004). 
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 A rekreáció az olyan jelleg  társadalmi kihívásokra tud és próbál meg koncentrálni, 

melyek az életmódunkra hatnak. Ebb l kiindulva tehát nem is lenne más dolgunk, mint hogy 

észrevegyük, illetve meg is fogalmazzuk, hogy egy adott id pontban melyek az adott 

életkorra vonatkozó, életmódot negatívan befolyásoló társadalmi kihívások, le kell képezni 

azokból, azokhoz kapcsolódóan a szükségleteket, majd meg kell találni, hogy melyek azok a 

legmegfelel bb pozitív - társadalmilag is elfogadott - tevékenységi formák, melyekkel a 

szükséglet kielégíthet , a kihívás megválaszolható. 

 Látható, hogy a rekreáció ilyen szint  értelmezésének megvalósítása nem is egyszer . 

Már az els  lépés, vagyis az adott id szakra vonatkoztatható társadalmi szint  életmód 

problémáknak az észlelése, pontos megfogalmazása sem egyszer . Az adott id szakban benne 

élve ezen problémák megfogalmazása soha nem olyan könny , mint egy korábbi korra 

visszatekinteni és elemezni annak f  problémáit. Természetesen ezeken belül is a f  vonalak 

általában jól detektálhatóak, de az egyének egy soktényez s rendszerben élnek, így az 

életükben egy f bb problémacsoport különböz  részletekben jelenik meg, így a csatlakozó és 

kidolgozandó részfeladatok és cselekvési tervek sokkal árnyaltabbak lesznek.  

Az elmúlt nagyobb id szakok tendenciáiban megfigyelhet , hogy az 1900-as évek 

els  felét l az ember, mint társadalmi lény került kihívás elé, legf képpen a fokozódó 

urbanizációs, városi hatások miatt. Az 1950-es évekt l az emberiség jó része, mint biológiai 

lény egyre növekv  kihívásokkal nézett szembe, hiszen a kényelmesed  élet az egyének 

fizikuma, testi jólléte meg rzése elé gördített akadályokat. A fejlett világban ennek hatására 

már az 1950-es években romló egészségi állapotot mérhettek fel, melyek mind a halálozási 

(mortalitási), mind a megbetegedési (morbiditási) statisztikákat átírták. Ebb l is látható, hogy 

bár a civilizáció fejl dik, számos találmány megkönnyíti az emberek hétköznapjait és 

munkatevékenységét, s a fejl désnek jellemz en pozitív hatásokat tulajdonítunk, mégis úgy 

kell a civilizációs fejl dést vizsgálnunk, mint egy Janus-arcú modellt, mely a pozitívumok 

mellett negatívumokat is hordoz magában. A harmadik nagy hulláma a társadalmi 

kihívásoknak az egyénre, mint pszichológiai lényre irányul a 20. század végét l. Ezek a 

negatívumok legf képpen a felgyorsuló életvitelhez, a gyakran nem túl kreatív és monoton 

munkavégzéshez, az állás- és munkahely féltéséhez, illetve a már korai életszakaszban 

állandósuló teljesítménykényszerhez kapcsolódik (Kovács, 2004). 

 Természetesen az egyes f  hullámok a mai életben is megtalálhatóak, s t 

összeadódnak, de különböz  arányban. Életkoronként és élethelyzetenként változó, hogy 

éppen melyek azok az egyén életmódját meghatározó társadalmi kihívások, melyek ellen meg 

kellene találnia a legmegfelel bb válaszlépést, hogy minél inkább min ségi életet tudjon élni. 
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 Azokat az egyéni és társadalmi érdekeket kielégít  (pozitív) magatartásformákat, 

amelyek az ember jó fizikai, lelki, szellemi és szociális közérzetének megteremtésére, a 

kreatív cselekv -, és optimális teljesít képesség meg-, illetve újratermelésére valamint 

megújítására irányulnak és pozitív (lelki) élménnyel járnak, ezáltal egy min ségi élet 

megteremtését és átélését szolgálják. Összefoglalóan nevezzük rekreációnak (Kovács, 2004). 

Kifejezetten egy vagy több életmódelem felmérése 

 A gyermekek életmódelemeinek vizsgálatakor a legtöbb kutatás az adott helyszín, 

régió területén található, jól körülírható csoportról készít pillanatfelvételt. Többségük 

keresztmetszeti vizsgálat (Joubert, 2007; Kovács, Gábor, Fajcsák és Martos, 2010; Keresztes, 

Pluhár és Pikó, 2005; Skultéti és Pikó 2006; Kovács és Pikó 2009), ritkán találunk 

longitudinális jelleg t (Szauer, 2005; Harangi, L rinczy, Lázár, Örkényi, Adonyi és Seb k,

2007; Völgyi, Ember, Kalabiska és Csende, 2008). A keresztmetszeti életmód vizsgálatoknak 

csupán kisebb része tartalmaz olyan jelleg  összehasonlítást, ahol más kutatók hasonló jelleg

kérdéseire kapott választ az adott tanulmány szerz je által kapott adatok mellé állítják. 

 A vizsgált témakörök az életmód számtalan eleme közül leggyakrabban a 

táplálkozáshoz, a fizikai aktivitáshoz, a szabadid  eltöltéséhez, illetve az 

alkoholfogyasztáshoz vagy a dohányzáshoz kapcsolódnak. 

 A publikált kutatások legnagyobb része tehát egy maghatározott, sz kebb területre 

vonatkozott (például Szeged és környéke, Óbuda, Pécs …). Ett l tér el az Aszmann Anna

(2003) által szerkesztett „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” címmel publikált 

jelentés, rövidítve HBSC22 kutatás, melynek folytatása a 2011-es HBSC kutatás, mely 

országos szint  felmérésen alapul, s t nemzetközi összehasonlításra is lehet séget ad, hiszen 

ez egy többfordulós európai ifjúság kutatás részeként valósult meg. Így az egyes témakörök 

más vizsgálati eredményeit az itt kapott eredményekhez tudjuk hasonlítani. 

22 Health Behaviour in School – aged Children. iskolára alapozott kutatás, melyben az adatfelvétel kérdez biztosokkal 
történik, anonim módon a 11,5 – 13,5 – 15,5 – 17,5 éves átlagéletkorú célcsoportokban (5., 7., 9., 11. osztályokban). Az 
iskolák kiválasztásánál a megyei, település és iskola típus szerinti, valamint a korcsoportos reprezentativitásra törekedtek. 
A kiválasztott iskolákon belül az osztályokat random módon választották ki. A korcsoportonkénti minta nagyság 1500 f
volt. Összesen 5958 értékelhet  kérd ív alapján készült ez az összegzés. 
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Néhány életmódelem, kifejezetten összefüggés-vizsgálatban 

 A kutatók által publikált témák közé tartozik még az, amikor két vagy több 

életmódelem vagy egészségmagatartási tényez  közötti összefüggést vizsgálnak. Például a 

relatív zsírtartalom és az állóképesség összefüggését vizsgálják Vajda, Batta, Heged s, Vajda, 

Pampakas és Bartusné (2010), illetve Mészáros, Zsidegh, Kiss, Movroude, Faludi és 

Mészáros (2009), a táplálkozási szokások és a testtömeg összefüggéseit Mikulán és Pikó

(2008) mutatta be. Az emelt szint  testnevelés motorikus teljesítményre gyakorolt hatását 

vizsgálták Pampakas, Mészáros, Photiou, Sziva, Zsidegh és Mészáros (2008), a sport és 

táplálkozási szokások összefüggését Keresztes és Pikó (2008), a testnevelés és a tanulmányi 

eredmények közötti összefüggéssel Rácz, Andrejszki, Farkas és Hamar (2006) foglalkoztak, 

míg Kádár (2006) az asztma és a fizikai terhelés összefüggésével foglalkozott. 

Kevés helyen található olyan összefüggés vizsgálat, mely a család vagy a szocio-

ökonómiai helyzet befolyását keresné az életmódelemek alakulásában, de ilyenre is van példa 

az alábbiakban:  

A HBSC kutatásokban (2003, 2011) az összefüggés vizsgálatok az életmódhoz 

kapcsolódó társas támogatás lehet ségér l kapott adatokkal példázhatók leginkább, s ahogy 

Költ  és Zsíros összefoglalja (2013. 198. o.), a fiatalok sajt életükkel való elégedettségét 

er sen befolyásolják korábbi tapasztalataik és kapcsolataik.  

A korai gyermekfejl dés és a szocio-ökonómiai státusz összefüggését Mészáros, 

Vajda, Mészéros, Pampakas, Sziva, Osváth és Zsidegh (2007) elemezték, míg a 

szociodemográfiai változók és a fizikai aktivitás kérdéskörét Pikó és Keresztes (2006) mutatta 

be a dél-alföldi régióra vonatkoztatva, valamint a táplálkozás kontroll társas összefüggéseivel 

is foglalkoztak (2008). Emellett Velenczei, Kovács, Szabó és Szabó (2009) a társadalmi 

esélyegyenl séget vizsgálta a tehetséges fiatal sportolók körében, míg Keresztes és mtsai 

(2005) fizikai aktivitás és a társas hatások szerepét, illetve Skultéti és Pikó (2006) az 

alkoholfogyasztás és a szocio-ökonómiai hatások összefüggéseit vizsgálta serdül knél. A 

család egészségvéd  hatására csak Kovács és Pikó (2009) cikke utal. Bodzsár és Zsákai

(2012) országos növekedésvizsgálata is foglalkozik a szocio-ökonómia, a táplálkozás és a 

testfejl dés viszonylataival. 

A fent kiemelt dolgozatok összefüggés vizsgálatai tehát arról szólnak többnyire, hogy 

mások, például a szül k vagy barátok egyes életmódelemei, például dohányzási gyakorisága 

összefüggésbe hozhatóak-e a megkérdezett hasonló életmódelemével. Ritkán kapcsolódtak a 

szül k iskolai végzettségéhez vagy munkájához. Sok dolgozat esetében azt is 
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megfigyelhettem, hogy bár külön felmérésre került több családi paraméter, illetve több 

életmódelem, ezek között nem végeztek összefüggés vizsgálatot. 

A fentiek arra indítottak el, hogy saját kutatásomban ennél komplexebben vizsgáljam a 

családi hatásokat, illetve hogy ezek és a megkérdezettek életmódja között több összefüggés 

vizsgálatot végezzek el. 

Az itt ismertetett kutatások nagyobb része úgy készült, hogy nem csak az általános 

iskolás korosztályra, hanem középiskolásokra is vonatkozott. A legtöbb életmód jelleg

kutatás kifejezetten a középiskolások témakörében található, és többnyire kifejezetten egy- 

egy negatívnak tekinthet  magatartásforma, életmód témában rizikómagatartásnak titulált 

jelenség bemutatásáról szól. 

Hiányolom a protektív tényez k felderítéséhez kapcsolódó kutatásokat, melyek 

bemutatják, hogy mely faktorok mely megnyilvánulásai lehetnek véd  tényez k egy-egy 

negatív dolog ki nem alakulása érdekében. 

Simon Tamás professzor (2002) az alábbiak szerint határozta meg az egészségnevelés 

12 pontját: 

1. Egészséges táplálkozás 

2. Több mozgás 

3. Stresszt rés, stressz kezelés 

4. Baleset megel zés 

5. Kiegyensúlyozott szexualitás 

6. Nem dohányzás 

7. Mérsékelt alkoholfogyasztás 

8. Drogtagadás 

9. Id ben orvoshoz fordulás 

10. Együttm ködés az egészségüggyel 

11. Környezettisztelet 

12. Személyi higiénia 



38 

Ezek mindegyikéhez kapcsolódik életmódelem, vagyis hogy azt a témát megtesszük 

vagy sem, végzünk-e irányába aktivitást. Ha már életmódkutatásról beszélünk, mindegyikkel 

kellene foglalkozni. 

Úgy vélem, hogy a stressz kezelés, a baleset megel zés, a környezet tisztelet, a 

személyi higiénia csak kismértékben, míg a kiegyensúlyozott szexualitás, az orvosi-

egészségügyi kérdések szinte meg sem jelennek kutatási kérdésként, pedig már általános 

iskolás korban a saját életkornak megfelel  szinten lehet és kell is ezekkel a témakörökkel is 

foglalkozni. 

Nagyon kevés, kifejezetten összefüggés vizsgálatot találtam, például a család 

egészségvéd  hatásáról serdül k körében, vagy a fiatalkori alkoholfogyasztás szocio-

ökonómiai összefüggésével kapcsolatban, de azok is inkább a középiskolás korosztályra 

vonatkoznak.  

Remélem, hogy saját kutatási anyagom eredményeivel abban tudok igazán újat 

nyújtani, hogy bizonyos életmódelemek és az általam felmért családi paraméterek között 

valamilyen valódi kapcsolatot, összefüggést tudok kimutatni a megkérdezettek körében. 

A Magyar értelmez  kéziszótár szerint a „család mint f név, els  jelentésben a 

szül (k), a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége.” „A közeli rokonok 

összessége.” Kiegészítve már b vül a jelentése, például a népes család az lehet egy eredet

nemzedékek sora. Népies, régies változatban a teljes háznép a cseléd(séggel) együtt. (Juhász 

és mtsai, 1989. 183. o.) 

 Ebben a kérdéskörben természetesen nem lehet megkerülni a 2013-ban többször 

módosított Alaptörvényt. Ezzel többek nem, vagy csak részben értenek egyet. 1. cikk: „ … A 

családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szül -gyermek viszony. „ Indoklás az 1. cikkhez: 

„A szül -gyermek kapcsolat alapja leggyakrabban a leszármazás, ilyen kapcsolatot 

keletkeztet azonban a vér szerinti leszármazáson felül az örökbefogadás, illetve az 

örökbefogadó gyámság is. A Javaslat célja, hogy meger sítse a társadalmi alapintézménynek 

min sül  család alaptörvényi szint  védelmét a történelmi hagyományoknak megfelel en.”23

23 Magyarország alaptörvényének negyedik módosítása, 2013. 17. o. 
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 Megjegyzend , hogy a kés bbiek során mi is többféle családfogalmat fogunk 

használni, vagy legalábbis több szempontot figyelembe veszünk. Cseh-Szombaty (1979) is 

megállapítja, hogy nem csak egyféle családfogalom lehetséges, hanem többféle definíció is 

indokolt lehet, mert mindig a vizsgálandó szempont szerinti legfontosabb jellegzetességét 

emeljük ki a családnak. A család sokféle megnyilvánulása, bels  szerkezete, a társadalomban 

elfoglalt helye többféle szempontból vizsgálható, így egy definíció akkor értékes számunkra, 

ha a kutatási szempontunk értelmezését el segíti. A családszociológiai irodalomban a 

legelterjedtebb az a meghatározás, amely a családtagok közötti állandó érintkezést, 

kölcsönhatást, tehát az interakciót tartja a család legfontosabb vonásának. Ezt a meghatározást 

el ször Ernest W. Burgess alkalmazta. E definícióból kiindulva alakult ki az a 

családszociológiai iskola, amelyet ma interakcionális iskolának nevezünk. 

 Az egyének életét, így rekreációs lehet ségeiket és magatartásukat is abban a 

soktényez s hatásrendszerben kell értelmezni, melyben élnek. Befolyásolja ezt, hogy mikor és 

milyen helyzetbe születünk, milyen makro- és mikro-szint  környezet vesz körül, így akár a 

kulturális szolgáltatások színvonala is (Kovács, 2004). 

 Ezt egy több héjú szerkezetnek, akár egy hagymának is tekinthetjük 

értelmezésünkben. Legküls  héjként a történelmi kort szoktuk említeni. Sok minden múlik 

azon, hogy éppen azonos országon belül valaki 200 évvel ezel tt születünk-e, vagy éppen 

most. A civilizációs fejl dés adott id pontra vonatkozó áldásai vagy éppen átkai tehát tágabb 

értelemben, de mindenképpen befolyásolni fogják magatartásunkat. Innen beljebb haladva 

adott koron belül fontos az egyén társadalmi helyzete, mert kikerülhetetlenül 

megfogalmazható, hogy különböz  társadalmi környezetben (más társadalmi berendezkedés 

mellett) más-más lehet ségek mutatkoznak, bár azonosságokat is találhatunk, nem csak 

különböz ségeket. A következ , már az egyénhez (a hagyma közepéhez) nagyon közeli 

szinten találjuk az egyének családi és lakóhelyi környezetét, mely kapcsolataival, 

lehet ségeivel a makrotársadalom lehet ségeit még egyénibbre fordítja le. Természetesen 

nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyének hétköznapi környezete éppen az iskolai vagy 

a munkahely is lehet, így azok is igen közvetlenül vesznek körül minket. A fenti sémát 

nevezzük a rekreáció társadalmi beágyazottságának. 



40 

 Ezek a tényez k csak mintegy keretet jelentenek, választási lehet ségek csoportját 

mutatják meg egy egyén életútjára vonatkoztatva. Azt, hogy végül milyen lesz az egyéni 

életvezetés, milyen célok vagy éppen értékrendek szerint fogja megélni életét, s hogy ezek 

pontosan milyen faktorok hatására alakulnak úgy, mai tudásunk alapján kiszámíthatatlan. 

Természetesen szeretnénk remélni, hogy a családi és az intézményes nevelés is hatással van 

mind a célok, mind a magatartásformák alakulására. Így a különböz  témakörökben 

megélhet , átvehet  családi minták a kés bbé életmód alakulásában, az életvezetésünkben 

nyomot kell, hogy hagyjanak. 

A család, mint jelent s szocializációs színtér az egyén fogyasztási szokásainak 

alakulásában is meghatározó szerepet játszik. A fogyasztás azonban nem csak arról szól, hogy 

mivel táplálkozunk, vagy milyen mosóport vásárolunk, hanem arról is, hogy a 

szabadid nkben „mire vagyunk vev k”. 

Amerikában már az 1900-as évek eleje óta jelent s családkutatási terület a rekreáció 

fogyasztása, illetve a szabadid  felhasználás vizsgálata, mely jelent s fejl désen ment 

keresztül mind a megfigyelési és adatfelvételi módszerek, mind a szabadid n belüli témák 

tekintetében. A magyarországi vizsgálatok bemutatása, illetve a jöv beli tendenciák 

megvilágítása el tt fontosnak találtuk, hogy egy kitekintést adjunk a rekreációs – szabadid s 

fogyasztások a családban témakör amerikai változásának tendenciájáról is. Ehhez Stephen J. 

Bahr által szerkesztett Family Research könyv els  kötetét használtam fel. Itt áttekintést 

kaptam az 1930 és 1990 közötti, Egyesült Államokban megfigyelt és felmért változásokról. 

 A rekreáció és a család témakörének kapcsolata tehát nem új kelet  dolog. Stephen J. 

Bahr szerkesztésében a Journal of Marriage and the Family 50 éves évfordulójára az 1930 és 

1990 között készült családkutatási témájú kutatásokból összehasonlító áttekintés készült. 

Ennek kilencedik fejezet a rekreáció a családban címet kapta. (Hawkes, 1991. 387-433 o.) 

 A rekreációs témakör  családkutatásokban a kutatók els dlegesen azt a hatást 

próbálják felbecsülni, hogy a családi élet mintázatai, sémái, szerkesztettsége, milyen hatást 

gyakorolhatnak a nem munkával töltött id  felhasználására. 

Általánosságban elmondható, hogy található kapcsolat a szabadid s magatartás és a 

családszerkezet, struktúra között. Ez a kapcsolat a szabadid s magatartások és a következ

családi „paraméterek” között elemezhet  és ragadható meg: a házasság stabilitása és az ezzel 

való elégedettség; általános családi elégedettség vagy a család ereje, szilárdsága; szül i, 

házastársi és szül  gyermek szerepek alakítása, megformálása; a családi „birodalom” 

rekreációs tervezése és az err l szület  döntések meghozatala.  
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A szabadid re vonatkozólag a következ  független változók tanulmányozásával 

foglalkoztak a kutatók: melyek az olyan szabadid s aktivitások típusai, amivel valóban 

foglalatoskodnak az egyének; kivel-kikkel osztják meg az egyének a szabadidejüket; milyen a 

rendelkezésre álló szabadid  min sége; milyen az egyének szabadid s attit dje, beállítottsága 

és az ezzel való elégedettsége; illetve vizsgálták a döntéshozási folyamatot, s hogy mi élvez 

els bbséget a rekreációs választásokban. 

Mindezek mellett a kutatók utána jártak olyan magyarázatoknak is, hogy melyek a 

családi rekreációs tevékenységek el rejelz , bejósló tényez i bizonyos családi faktorok 

összefüggésében kifejezve. Az alábbi független változókat használták fel a családi rekreáció 

változatainak magyarázatához: a családi életciklus szakaszai; gyermekszám és családméret; 

családtípus; nemi orientációk, tájékozódás; szocio-ökonómiai státusz; korai családi hatások, 

valamint házastársi, szül i munkavállalás. 

Ebben az összefoglalóban olyan szociológiai jelleg  kutatások szerepelnek, melyek 

direkt összeköttetésben állnak a családi rekreációval. Következésképpen a következ

témákban megjelen  kutatásokat direkt módon nem veszi figyelembe a szerz  ebben a 

fejezetben: szervezett önkéntes egyesületek; „hivatásos” rekreációs témák (rekreációs 

fejlesztés és tervezés, személyes rekreációs fejlesztés, szabadid  tanácsadás …); a szül -

gyermek játék-interakciók pszichológiája; valamint a TV hatása az otthonokra. Természetesen 

ezek mindegyike kapcsolatban áll a fejezetben vizsgált témákkal, ám elkülönítetten kezeli 

ket a szerz . 

Elmondható, hogy az 1930 és 1990 közötti módszertani trendek változásának és 

fejl désének lehettünk tanúi a tanulmányban. 

Módszertani kérdésekben a családi rekreáció kutatás jelent s mértékben éretté vált, de 

még mindig vannak jelent s változtatások, amiket meg kellene tenni a fejezet írója szerint. A 

kezdeti minták kisebbek voltak és nem voltak reprezentatívak, de a jóval frissebb kutatásoknál 

sem javult jelent sen a mintavétel. Számottev  fejl dés történt az áttekintett évtizedeken 

keresztül a minta jellemz inek leírásával, illetve a módszerekkel kapcsolatban. A trend arra 

felé mutat, hogy nagyobb és reprezentatív mintákkal dolgoznak, ahol a mintavételi módszer 

valamint a populáció jellemzése is tiszta és világos. A terület tanulmányainak adatgy jtési 

módszereként dominánsan a kérd íves módszert használják. 

A korai kérd ívek számos, egymással nem összehasonlítható adatot szolgáltattak, ezek 

a szerz  által készített eszközök nem kerültek pontos leírásra, illetve nem voltak sem 

validálva, sem megbízhatóság szempontjából tesztelve. A jóval frissebb kutatásoknál széles 
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körben láthatjuk a standardizált skálák és leltárak használatát, melyek nem csak megbízhatóak 

és érvényesek voltak, hanem összehasonlíthatóak is.

A korai kutatások többnyire aziránt érdekl dtek, hogy a család tagjai milyen típusú 

szabadid s tevékenységben érdekeltek, illetve mekkora ezen tevékenységek összmennyisége. 

Az 1970-es 80-as évek alatt a kutatók érdekl dése afelé fordult, hogy mi a jelentése és 

jelent sége a szabadid s tevékenységeknek és annak az attit dnek, ami a tevékenységekhez 

kapcsolódik, s kevésbé maga a tevékenység érdekelte ket. Az adatgy jtés kérdésében azt 

figyelhetjük meg, hogy az utolsó 20 évben az egyéni aktivitásoktól jóval inkább a családibb 

felé tolódik el a fókusz. 

A 70-es, 80-as évek kutatói felismerik annak fontosságát, hogy legalább a férjt l és a 

feleségt l is gy jtsenek adatot, ha már az összes családtagtól nem tudnak.  

A statisztikai elemzések is éretté váltak az évtized alatt. A korai tanulmányok 

leginkább csak pusztán leíróak voltak és minimális elemzést tartalmaztak. A kés bbi 

tanulmányok elkezdték használni a korrelációt. Az 1980-as években végzett legtöbb 

tanulmány már jóval er teljesebb és szélesebb választékú statisztikai módszerekkel dolgozott. 

A jöv  trendje az olyan elemzések felé mutat, ami a nagyobb változatosságot is 

megmagyarázhatja és javasol okokat is, s kevésbé csak olyanok lesznek, amik csak 

kapcsolatokat mutatnak ki. 

A családi rekreációs kutatások legf bb gyengesége a megfigyelt évtizedekben az volt, 

hogy elméleteket csupán szórványosan használtak a hipotézisek megformálásában és az 

eredmények elemzésében, értelmezésében. A visszatekintésben kevés olyan tanulmány van, 

ami valóban használ elméletet. Ezen esetekben is az alkalmazott elmélet a tanulmányra nézve 

gyakran specifikus volt, kevés átviteli lehet séget mutatott jöv beli tanulmányokban való 

alkalmazás felé. 

A legjelent sebb eredményeket hat csoportra osztja a szerz . Az els  a házassági 

elégedettség témaköre. Az évtizedek eredményei következetesen azonosak abban a 

tekintetben, hogy pozitív kapcsolat van a házasság szervezettsége, rendezettsége és a pár által 

használt szabadid  között. Ez jelentkezik a szabadid s tevékenységek típusában és azok 

mennyiségében, azonban azt is bebizonyították, hogy a párok észlelése a szabadid

min ségér l jól használható prediktor tényez je a házassági elégedettségnek is. A felmérések 

szerint a leisure24 min ségének észlelése jóval fontosabb a házassági elégedettség 

megítélésében a feleségeknél, mint a férjeknél. A kutatások azt mutatták, hogy a szabadid

24 min sített szabadid
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használattal való elégedettség pozitív kapcsolatban van a család társasági hajlamával, a 

házassági elégedettséggel, a házasság stabilitásával és a házasság bizalmassági szintjével. 

A második csoport a család kohéziója és ereje. Bebizonyították, hogy a család 

kohéziója és ereje összefüggésben van a család által felhasznált szabadid vel. A tanulmányok 

többnyire azt találták, hogy a családi rekreáció néhány típusa er sebb kapcsolatban van a 

családi kohézióval, mint más típusok. Ilyenek például az outdoor tevékenységek és a 

kempingezés. A tanulmányok azt is bemutatták, hogy az észlelés a házassági rendezettségr l 

és a családi programok adekvátságáról ugyan olyan fontosak, mint az aktuálisan végzett 

tevékenység. Azok a gyermekek, akiknek a családjában magas szint  a rekreációs 

tevékenység és az elégedettség, k a nem családhoz kötött társasági min sítésben is jobbak 

voltak, el bbre jutottak az iskolai teljesítményekben, illetve jobbak voltak minden téren a 

szervezettség és rendezettség kérdésében az alacsonyabb szint  rekreációs tevékenység

családoknál. 

A harmadik csoport a rekreációs szerep. Azt láthatjuk, hogy a család végig fontos 

alapja, bázisa az egyén rekreációjának, és a legtöbb rekreációs tevékenységben valamely 

családtaggal vesznek részt, többnyire együtt. Kés bb a rekreációs szerep fontos házassági 

szereppé vált, amit a házastársak gyakran egyenl en osztanak meg. Számos kutató elemezte a 

rekreációs szerepet a döntéshozás perspektívájából, figyelembe véve a családi rekreációs 

döntések mögött meghúzódó motivációkat. 

A negyedik csoport a családi életciklus. Egy jelenlegi tanulmány cáfolja azt az 

elképzelést, hogy a családi életciklus (és a házassági karrier) fontos tényez je lenne a 

házassági elégedettség és a szabadid s tevékenységek közötti kapcsolat befolyásolásában. 

Más kutatás azonban azt sugalmazza, hogy a családi életciklus fontos a rekreációs 

döntéshozatal, valamint a rekreációt akadályozó dolgok kérdéskörében. Más szóval a 

rekreációs elfoglaltságaink típusa és mennyisége változó a családi életciklus különböz

szakaszaiban. A házasság, a szül ség, a nyugdíjas kor hatással van a család rekreációs 

tevékenységeinek mennyiségére és típusára. Végül megállapítják, hogy a legtöbb egyén új 

rekreációs tevékenységi formákat vett fel a családi kötelékben, valamint azt, hogy a legtöbb 

feln tt folytatta a már gyermekkorban megkezdett rekreációs tevékenységeit. 

Az ötödik csoport a szocio-ökonómiai státusz. A korai id szakban nagy figyelmet 

fordítottak a családi rekreáció kutatásban a szocio-ökonómiai státuszra, de kés bb kevesebbet, 

bár jövedelemként, elfoglaltságként, munkaként vagy iskolázottságként elnevezve és 

értelmezve virtuálisan mégis csak minden tanulmányban fellelhet  az, amit a szocio-

ökonómiai státusz részben magába foglal. Azt állapítják meg, hogy ez fontos befolyásolója a 
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családi rekreációs tevékenységeknek. Alapvet  eredmény, hogy a magasabb szocio-

ökonómiai státuszú családok jóval aktívabbak a formális és szervezett, vagy a drágább 

rekreációs tevékenységekben, mint az alacsony szocio-ökonómiai státuszú családok, akik 

jóval inkább az informális és olcsóbb tevékenységek felé orientálódnak, mint például a 

rokonlátogatás. 

A hatodik csoport a házastársak és szül k munkavállalása. Számos tanulmány 

vizsgálta a feleségek foglalkoztatottsági helyzete és a családi rekreációs programok közötti 

kapcsolatot és összességében arra jutottak, hogy a feleségek foglalkoztatottsága módosítja az 

 személyes szabadid s tevékenységeiket, ám ez csak kis hatással van a családi rekreációhoz 

elérhet  id mennyiségre. Továbbmenve bemutatták, hogy azok az apák, akik több id t 

töltenek munkával, nem szükségszer en töltenek kevesebb id t a családi rekreációban. A 

családközpontúság felé való orientáció jóval fontosabb tényez nek t nik ebben a kérdésben, 

mint a házastárs vagy a szül  foglalkoztatottsági státusza. 

Andorka (1992) az érintett családközpontú témával kiemelten „A családok és más 

kiscsoportok” fejezetében foglalkozik, másodsorban a „Születésszám, termékenység, 

reprodukció” fejezet jelent leíró és összehasonlító statisztikai adataival ismeretanyagot a 

családok szerkezetével kapcsolatosan. Természetesen mindezek mellett más fejezeteknek is 

megvannak a családi vonatkozásai, hiszen a gazdaságszociológiáról, a m veltségr l vagy az 

életmódról sem lehet anélkül értekezni, hogy az egyén családi kötöttségeit vagy 

jellegzetességeit ne vizsgálnánk. 

A család fogalmának értelmezését úgy vezeti fel, hogy az emberi társadalom 

felépítésének makroszintjeinél, intézményeinél vannak kisebb egységek, melyeken keresztül 

kapcsolódik az egyén a makroszinthez, illetve ez a szint az, mely a társadalom hatásait és 

elvárásait közvetíti az egyes egyének felé. Ezek közé a kiscsoportok, vagy els dleges 

csoportok közé sorolja Andorka a családot. 

„Csoportnak nevezzük az egyének olyan együttesét, amelyeket bizonyos közös 

ismérvek jellemeznek, kötnek össze. Ilyen értelemben a csoport az osztálynál és rétegnél 

általánosabb fogalom, más szóval az osztály és a réteg, hasonlóképpen az id sek vagy a 

fiatalok is csoportok.” (Andorka, 1992, 315. o.) 
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„Kiscsoportnak nevezzük azokat a csoportokat, amelyeknek tagjai olyan kis 

létszámúak, hogy egymást személyesen ismerhetik és egymással többé-kevésbé szoros 

kapcsolatban lehetnek. Ilyen tehát a munkahelyi és lakóhelyi (szomszédsági) közösségek, 

iskolai osztályok, kis egyesületek, körök, klubok, baráti közösségek, a rokonság és a család.” 

„Az els dleges kiscsoportokban … a csoporttagok teljes személyiségükkel vesznek 

részt, ezért a kapcsolatok sokoldalúak (például nem csak a munkára, hanem a szabadid

eltöltésére is kiterjednek), érzelmileg színezettek. Az egyes csoporttagok érzelmi biztonságot, 

segítséget várnak és kapnak, ezek a kapcsolatok el segítik személyiségük fejl dését, 

gazdagodását.” 

„Családnak nevezik a szociológiában az olyan együtt él  kiscsoportot, amelynek 

tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben 

örökbefogadási) kapcsolat köti össze.” 

Fontos a kés bbiek számára is, hogy a statisztikailag csak ennél sz kebb értelmezést 

vesznek figyelembe, csak a szül ket (vagy egyedülálló szül t) és velük együtt el , nem házas 

gyermekeiket számítják a családhoz. Ennek alapján három családtípust különböztetnek meg: 

1. házaspárt 

2. házaspárt gyermekkel 

3. egy szül t gyermekkel 

Ezt a sz ken értelmezhet  családot szokták családmagnak, vagy nukleáris családnak 

nevezni. 

A néprajzban viszont a családfogalom tágabb, azokat is a család tagjaihoz sorolja, akik 

esetleg külön háztartásban élnek, de egymással szoros kapcsolatban vannak. 

A statisztikában négyféle családi állapot van: 

* n tlen vagy hajadon (egyedül él; élettárssal él) 

* házas (együtt él házastársával; külön él házastársától, egyedül él; külön él 

házastársától, élettárssal él) 

* elvált (egyedül él; élettárssal él) 

* özvegy (egyedül él; élettárssal él) 

A család olyan emberek csoportja, akiket közvetlen rokonsági kapcsolat f z össze, s 

amelynek a feln tt tagjai vállalják a gyermekek gondozásának felel sségét. A családi 

kapcsolatokat mindig számon tartják a szélesebb rokoni csoportokon belül. Gyakorlatilag 

minden társadalomban megtalálhatjuk azt, amit a szociológusok és az antropológusok 

nukleáris családnak neveznek, és ami egy közös háztartásban él  n t és férfit jelent, akik saját 

vagy fogadott gyermeket nevelnek. A legtöbb tradicionális társadalomban – ahol még nem is 
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alakulnak ki a klánok – a nukleáris család beleágyazódik valamilyen tágabb rokoni hálózatba. 

Ahol a házaspáron és a gyermeken kívül más rokonok is élnek ugyanabban a háztartásban 

vagy egymással szoros és állandó kapcsolatban, ott kiterjesztett családról beszélünk. A 

kiterjesztett családban három vagy több generáció él együtt ugyanabban a háztartásban vagy 

egymáshoz nagyon közel, s nagyszül k, testvérek, sógorok és sógorn k, nagynénik, 

nagybácsik és unokatestvérek tartozhatnak hozzá. 

Gazdasági egységet alkotó egyének csoportja, akik vérségi kapcsolatok, házasság vagy 

örökbefogadás révén köt dnek egymáshoz. A család feln tt tagjai felel sek a gyermekek 

felneveléséért. Bár minden ismert társadalomban találunk valamilyen családrendszert, a 

családi kapcsolatok jellege igen nagy változatosságot mutat. A modern társadalmakban a 

család uralkodó formája a nukleáris család, de gyakran megtalálhatjuk a kiterjesztett család 

valamilyen típusát is. (Giddens, 2000) 

A kiterjesztett család olyan családi csoport, amelyben a rokonok több mint két 

nemzedéke él együtt közös háztartásban vagy egymáshoz nagyon közeli helyen. A szerz  az 

extended family fogalmát tágan értelmezi, és beleérti a magyar szakirodalomban használatos 

nagycsaládot vagy a bonyolult családháztartást, és nem csak a külön családmagot alkotó 

rokonokkal kiegészített nukleáris családra utal. 

A családszociológia a szociológián belül fejlett ágnak számít. Kutatási területe is igen 

tág, kezdve a történeti családkutatásokkal, a családi vállalkozások alakulásán keresztül a 

házastársi konfliktusok kutatásán át a házasságkötések id pontjának alakulásáig, s nem utolsó 

sorban említve a család árnyoldalainak vizsgálatait. Mára kulcsterületnek számít annak 

megértésében, hogy hogyan alakultak át és változtak meg az életutak a világban. 

Módszerei is igen változatosak, mert van ahol a történelmi dokumentumok elemzésére 

(népesség összeírások, templomi feljegyzések), megfigyelésére van szükség, amikor a 

megfigyeléssel vagy mélyinterjú készítésével juthatunk eredményre, máskor pedig esetleg a 

pszichológiai tesztek alkalmazására van szükség. 

 Tehát nem csak a hazai, hanem a külföldi szakirodalomban is elterjedt a témakör. 

Ennek oka lehet, hogy bár minden népcsoport igen sokféle kulturális viselkedésformával 

rendelkezik, mégis vannak olyan közös jegyek, melyek jellemz en minden társadalomban 

el fordulnak. Így megfigyelték, hogy minden kultúrának van valamilyen összetettség

nyelve, s van beazonosítható családrendszere, melyben meghatározható értékek és normák a 

gyermekgondozáshoz is kapcsolódnak (Giddens, 2000). Tehát kulturális univerzálénak

tekinthet  a családrendszer megléte, ám ezen belül óriási változatosság figyelhet  meg, ennek 

értelmében a különbségek okai, hátterei és következményei is kutatási témát adhatnak. 
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 Ez természetesen felveti azt a kérdést is, hogy a családnak, mint kiscsoportnak 

vannak-e alternatívái? Elmondhatjuk, hogy a család intézményét már a korábbiakban is érte 

kritika, így különböz  id szakokban különböz  eszmékhez kapcsolódóan voltak 

elképzelések, melyek különböz , más jelleg  közösségek létrehozásával és gyakorlati 

megvalósításával próbálták meg a család „alternatíváját” nyújtani. A kommunális életforma 

egyik mai példái a kibucok. Emellett a 21. században felmerül a kérdés, hogy az együttélést, a 

homoszexuális párkapcsolatokat, vagy a teljesen egyedül él ket a család alternatívájának 

lehet-e tekinteni? S ha igen, akkor ezek milyen hatást gyakorolnak az egyénekre, miben lesz 

más a nem családban él k életmódja? Látható, hogy ezek az „alternatív lehet ségek” számos 

új kutatási kérdést és irányt nyithatnak meg. 

 Egyes kutatásoknál fontos, hogy az egyes ember helyzetét illet en a származási

családjáról beszélünk, vagyis amelyikbe az ember beleszületett vagy nemz  családról, 

amelyikbe feln ttként lép bele. 

A családszociológiai kutatások témakör irodalmában igen sokféle elméletet 

találhatunk. Ezek közül több a család nagyságának és funkciójának változásáról és 

alakulásáról szól. Mivel dolgozatomban a család paraméterei közül az egyes tanulók 

családjának nagyságát és szerkezetét lehet jól megfigyelni, ezért az ehhez kapcsolatos 

nézeteket fogom a kés bbiekben hangsúlyosan bemutatni. A téma mind a magyar, mind a 

külföldi szakirodalmakban is jelent s kutatási terület. 

A demográfiai adatokat és a civilizációs „fejl dés” hatásait együttesen kell értelmezni. 

Legegyszer bben úgy fogalmazhatunk, hogy a családok termelési és fogyasztási funkciójának 

csökkenése azzal jár, hogy meger södött a családtagok egymás közötti érzelmeinek 

fontossága az 1900-as évek második felére. Az érzelmek jelent sége megn tt, viszont az 

érzelmek könnyebben megváltozhatnak, így gyakrabban gyengülhet meg a házasságot 

összetartó leglényegesebb tényez . 

Andorka az alábbiakat összegzi 1992-ben a nemzetközi viszonyokról: 

1. az els  házasságkötés átlagos életkora Északnyugat-Európában a 19. században 

lényegesen magasabb (n knél 25 év körül) volt, mint Kelet-Európában (20 év körül 

vagy alatta) 

2. Az átlagos els  házasságkötési életkor a második világháború utáni id szakban 

Nyugat-Európában fiatalodott, lecsökkent a hajadonok aránya, ám az 1960-as évek 

közepére megfordult ez a tendencia. 

3. Ezután megn tt a házasságon kívüli születések aránya. 



48 

4. Emelkedett a válási arány. 

5. N tt a házasságon kívül együtt él k és az elvált n k aránya. 

6. N tt az egyszemélyes háztartások és az „egy szül  gyermekkel” típusú háztartások 

aránya. 

7. Csökkent a családok átlagos gyermekszáma. 

Több elmélet született arról, hogy a fentiek egyirányú, végérvényes változások, vagy 

valamilyen ciklusosságot figyelhetünk meg, melyben majd kés bb bekövetkezik a „fordulat”. 

Magyarországgal kapcsolatban Andorka (1992) azt figyeli meg, hogy: 

1. csökken a háztartások25 nagysága; 

2. csökken a nyers házasságkötési arányszám26 (1920-as években 10 fölött, 1990-ben 

6,4); 

3. a nyers válási arányszám 2,4, így a házasságok 28 százaléka el bb – utóbb felbomlik 

(de feltehet leg több házasságot érint a probléma, csak jogilag nem mindenki válik el); 

4. a házasságon kívüli születések nagysága 1990-ben 13,1 százalék körül volt. 

Andorka (1992) kiemeli, hogy a családi jelenségek megfigyelésénél fontos azt is szem 

el tt tartani, hogy a családok életciklusa változásban van, leginkább a demográfiai változások 

következtében.  

Az életciklust azonban befolyásolja az is, hogy meddig élünk. Egy ország 

népességének egészségi állapotát sokfajta mutatóval lehet jellemezni. Leggyakrabban használt 

a születéskor várható átlagos élettartam (Polónyi, 2013., 135-146. o.). A szerz  leírja, hogy az 

Európai Unió országai között a magyarok születéskor várható átlagos élettartama az egyik 

legrosszabb, s ennek okát els  megközelítésben a gazdasági fejlettségbeli különbségekben 

jelöli meg, emellett fontosnak tartja az iskolázottság és az iskolázottság közötti együtt járást. 

A várható élettartam27 folyamatos emelkedését figyelhetjük meg Magyarországon is, 

tehát ez azt jelenti, hogy míg egy 1930-ban született férfi 48, egy n  52 évre számíthatott ( k 

1955-re lettek 25 évesek), egy 1950-ben született férfi már 60, egy n  már 65 évre 

számíthatott ( k 1985-re lettek 25 évesek) (Daróczi és Kovács, 2004.). 1965 után a férfiaknál 

megtorpan ez a gyors ütem  növekedés, a n knél lassan emelkedik, de a korábbihoz képest 

megnyújtja a házaspár együtt töltött idejét. (1960-ban a férfiak várható élettartama 66 év, 

n knél 70 év; 2001-ben a férfiaké 67,1, n vé 76,4; de ezután ismét lassú növekedés 

25 Háztartás: az együtt lakó és megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó emberek közössége, akik általában, de 
nem szükségképpen rokonok. 

26 1000 f  népességre jutó házasságkötések száma 
27 A várható élettartam mindig az adott évben születettek életesélyét mutatja, vagyis hogy az adott évben születettek 

átlagosan mennyi évet élhetnek meg.
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regisztrálható, így a 2010-ben született férfiak várható élettartama 70, a n ké 78 év.) (Daróczi 

és Kovács, 2004.) 

Így ha egy pár 25 éves kora körül köt házasságot már a 80-as években, akkor akár 45 

évig élhet együtt, szemben a 100 évvel ezel tti átlagosan 20-30 évig tartó házasságokkal. A 

házasságok többségében az els  öt évben születik gyermek, s ezek a házasság 25. éve körül 

hagyják el szül i családjukat. Tehát azt láthatjuk, hogy az 1990-es évekt l átlagosan jellemz , 

hogy 15-20 évig is tarthat az „üres fészek” id szaka. 

Az egyes életciklusoknak azonban nem csak a hosszára, hanem az azokban megélhet

objektív és szubjektív életmin ségre is vonatkoznak kutatások, adatfelvételek és elemzések. A 

Harcsa (2008) által szerkesztett anyagból az derül ki, hogy a családi életciklus függvényeként 

miként változnak, többnyire romlanak a családok egzisztenciális körülményei jó néhány 

objektív életmin ség mutató felmérése alapján. A vizsgálati eredményekben itt nem is egy 

pillanatfelvételt kapunk, hanem egy öt éves ciklusban (2001-2005) történ  változások 

összegzését. Bemutatja, hogy akik kiestek a teljes id ben foglalkoztatott kategóriából, 

azoknak 26%-a került a szegénységi küszöb28 alá, de például azok, akik mindkét 

adatfelvételnél gyermekgondozási szabadságon voltak, közöttük 43% él „szegényként”. 

Természetesen az anyagi szempontú pályaív emelkedésére is hoz példákat, jellemz en akkor, 

amikor a gyermekek feln tt korba lépnek és kilépnek a szül i családból. A szubjektíven 

megélt életmin ségre vonatkoztatva érdekes eredményt kaptak, mert azt találták, hogy 

akiknek jobbá vált a munkaer -piaci helyzetük, ezzel feltételezhet en a jövedelmük is, de 

korábban nehezen éltek, azok nagy része továbbra is megélhetési gondokról számolt be.  

Talán nem véletlen, hogy 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem európai éve volt. Ezt az évet olyan híradásokkal kezdte Magyarország, hogy a 

gyermekek csaknem 20%-a él a szegénységi küszöb alatt. 29 Ez természetesen nem csak 

pillanatnyi, hanem hosszú távú problémákra, illetve azok következményeire is rávilágít. 

Látható, hogy ebben a legf bb „rizikó faktor” a szül k munkanélkülisége, s a szociológusok 

egyetértenek abban, hogy ha ebb l nem látszik valamilyen kiút, akkor ez az életforma 

stabilizálódik. 

A családszerkezet kérdésével, annak változásával több írásában is foglalkozott Cseh–

Szombaty László. Családi viszonyok (1990) cím  írásában többek kötött arra mutat rá, hogy a 

családok szerkezetének és m ködésének változásai miatt szükséges tudományos módon is 

28 A szegénységi küszöb egy olyan jövedelemszint, olyan határvonal, amely alatt az embereket szegénynek tekintjük, s amely 
fölött már nem soroljuk ket a szegények közé. A relatív szegénységi küszöb a jövedelem eloszlását használja fel a 
szegénység meghatározásához.  

29 Ennek a küszöbnek az értéke országonként kerül megállapításra. 2010-ben ez Magyarországon 60 ezer forint körüli volt.
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értékelni a helyzetet mind európai, mind magyar viszonylatban. Rámutat, hogy sok minden 

kimutatható statisztikai számokkal, például a házasságok számának csökkenése vagy a n k 

nagyobb munkavállalási aránya, de ha azt a kérdést tesszük fel, hogy a múlthoz képest 

instabillá vált család mennyiben képes a gyermek fejl déséhez szükséges biztonságot, 

stabilitást, anyagi feltételeket nyújtani, vagy ha azt kérdezzük, hogy kimutathatóak-e a jelei a 

gyermekek szocializációjában bekövetkezett zavarok gyakoribbá válásának, akkor ezekhez 

nem állnak rendelkezésre pontos statisztikai adatok. Egy válás kimutatható, azt viszont nem 

lehet egyértelm en megállapítani, hogy az miként hat az érintett gyermek fejl désére. Ha 

esetleg találnak is két azonos id periódusban megfigyelhet  eseményt, még nem biztos, hogy 

van kapcsolat közöttük, ilyen például a válások gyakorisága és a beilleszkedési zavarokkal 

küzd  gyermekek arányának növekedése. 

Számokban bemutatja többek között a válások számának alakulását (1957-ben tízen 

nyolcezer körüli, 1987-ben csaknem harmincezer), s azt mondja, hogy ha azoknak az utóbbi 

40 évre es  megháromszorozódásának okát keressük, akkor azokat megtalálhatjuk a politikai, 

gazdasági, társadalmi, erkölcsi viszonyok megváltozásában. 

A magyar születési számokat és arányokat is elemzi és megjegyzi, hogy a születések 

nagy száma a házasságban él knél figyelhet  meg, mégis ha lassan is, de n  a nem 

házasságban született gyermekek aránya. Kifejti, hogy a politikai állásfoglalásokban két 

területet emelnek ki az alacsony születésszám indoklására: a nem szigorú születésszabályozást 

(vagyis az abortuszok magas számát), másrészt a családok életkörülményeit (például a 

lakáshelyzet vagy a reáljövedelmek csökkenése), amelyet egy gyermek vállalása tovább 

nehezít. Elemzései során megállapítja, hogy a nagyobb jövedelm  nyugati országokban sem 

sokkal nagyobb a gyermekvállalási hajlandóság, így az el bbi két téma mellett más okokat is 

kell keresni. Úgy gondolja, hogy vizsgálni kell a n k foglalkoztatottságának befolyását a 

gyermekvállalás témakörében és megtalálni, hogy ennek miként mérsékelhet  a hatása a 

gyermekszám növelése érdekében. Vizsgálatai alapján kijelenti, hogy a családok jelent s 

része nem tud olyan körülményeket biztosítani a gyermek számára, amelyek a 

kiegyensúlyozott testi, lelki és szociális fejl déshez szükséges lenne. 

A családi viszonyok kérdésében meg kell említeni, hogy az id s (60 év feletti) 

emberek helyzetével is foglalkozni kell, akiknek arány a népességen belül fokozatosan n , és 

sajnos k azok, akik többször szorulnak ápolásra, gondozásra. Az 1984-es adatok szerint 

háromnegyedük családi háztartásban él (de többnyire csak id s házastársával), egyötödük 

pedig egyedül. Cseh-Szombaty összességében megállapítja (1990), hogy a magyar családok 
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számos, de nem kivételes problémával küzdenek, melyet az aktuális családpolitika próbál 

enyhíteni, de az egyes mutatók negatív következményeit még sehol sem tudták megfordítani. 

Andorka (1992) magyar viszonylatban is említésre méltónak ítéli a házastársak 

kiválasztási szempontjainál azt a változást, mely a korábbi egyértelm en gazdasági szemlélet 

eltolódását mutatja az érzelmi alapú választások felé. Ezzel rámutat, hogy az érzelmek 

változékonyak, s egy 40 évig tartó házasság folyamán a korábbinál gyakrabban állhat el

olyan helyzet, hogy az érzelmek már nem lesznek képesek összetartani a házas feleket. 

Ám a fentiek mellett a család funkcióinak változását, illetve egyes funkciók 

változatlanságát tartja az egyik legfontosabbnak.  

A termelésr l úgy vélekedik, hogy bár sok termel  folyamat nem a családon belül 

történik, hiszen nagyvállalatoknál, vagy a szolgáltató szektorban dolgozunk és többnyire nem 

családi gazdaságokban, mégis megmaradt – ha kisebb mértékben is a – család termel

funkciója, hiszen jelent s számú a családi keretek között épül  lakás vagy ház, illetve az 

egyéni „csináld magad” munka. Emellett kiemeli, hogy a háztartási munkákat is a család 

tagjai végzik többnyire, így összességében ezek a valamilyen szintet megüt  részek 

hozzájárulnak a család anyagi jóllétéhez. 

A fogyasztásunk nagy része is jellemz en családi keretek között folyik, az étkezést l a 

tartós fogyasztási cikkek használatáig. 

Andorka (1992) ezután mutat rá a család azon funkciójára, mely disszertációm 

szempontjából a legfontosabb, vagyis a gyermekek szocializációjának megvalósulási 

helyszíneként értelmezi a családot. Ezen fontos funkciót úgy is meg lehet ragadni, hogy a 

felnövekv  csecsem , gyermek, serdül  megtanulja, hogyan kell viselkednie, elsajátítja a 

szerepeket, melyeket most, illetve a kés bbiek során a feln tt társadalomban be kell töltenie. 

A szocializáció ebben az értelemben a normák elsajátítása és az értékek elfogadása, ezáltal a 

személyiség fejlesztése. A szociológia hangsúlyozza, hogy ebben a folyamatban dönt

szerepe van a szül i családnak. Vannak szerz k, akik a szül i példákra, mint példaképekre 

helyezik a hangsúlyt, mások a szül k részér l megnyilvánuló szeret  érzelmekre, megint 

mások az általuk átadott ismeretekre helyezik a hangsúlyt, vagy éppen az együtt töltött id re 

(Sayer, Bianchi és Robinson, 2004).  

Andorka (1992) úgy találja, hogy a gyerekek szocializációjában a család szerepe nem 

csökkent, esetleg n tt. Ezt azzal indokolja, hogy sokszor hangsúlyozzák cikkek, hogy az 

iskolák egyre kevésbé tudnak nevelési funkciót ellátni. Mások arról írnak, hogy a korábbi 

olyan társadalmi intézmények, mint a tágabb rokonság vagy szomszédság szocializáló szerepe 

csökkent. Így azt láthatjuk, hogy a családnak kellene ezeknek a helyére lépnie. Megjegyzi, 
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hogy ahol ez nem tud megtörténni, ott különböz  „utcasarki csoportok”, többnyire negatív 

hatású szocializációja érvényesülhet. 

A negyedik említett családi funkció, hogy a feln ttek lelki támogatásának 

megvalósulása dominánsan itt kell, hogy megtörténjen. Az erre való igény egyre inkább 

er södik, hiszen a mindennapi élet egyre növekv  számú kihívás elé állítja a társadalom 

tagjait, s ezek leküzdéséhez a legjobb megoldást a család tudja nyújtani azzal, hogy az 

egyénnek szeret  és támogató hátteret biztosít. 

 Fontos szocializációs, kapcsolat és életformabeli kérdésekr l tájékoztat minket Somlai

és Tóth munkája is (2002). Az egyének életének változásán keresztül vezetik le a családok 

létszámbeli, összetételbeli, m ködés és jelent ségbeli változásait. El ször a szül  és gyermek 

kapcsolatok terén megfigyelt tekintélyelv  nevelési normák gyengülésér l gondolkodnak a 

családok körében. Ám az is tendencia, hogy a szül k hosszabb munkaideje miatt a gyermekek 

szabadabbak, de magukra hagyottabbak is. Emellett azonban a mai szül i generáció nem 

idegenkedik a gyermekekkel való együtt játszástól a korábbi generációkhoz képest, amikor 

idejük engedi. Kiemelik, hogy bár általánosságban n tt a megenged  nevelés gyakorlata, 

mégsem sz nt meg a gyermekek elleni, családon belüli er szak, s ez is a gyermek egészségét 

veszélyeztet  tényez k közé tartozik.  

 A gyermekes családok témaköréhez tartozik szerintük is a romló jövedelmi helyzetük. 

Ezt tovább ronthatja egy válással vagy különéléssel végz d  kapcsolat, így egyes becslések 

szerint 2000 körül a gyermekek 16-18 %-a ilyen „egyszül s” családban él.  

A 20. század végi változások arra késztetik a társadalomkutatókat, hogy megértsék, 

hogy az egyének hogyan reagálnak, illetve hogyan formálják a gazdasági, politikai és 

kulturális szférában bekövetkez  gyors változásokat. Az összes manapság történ  változás 

közül egyik legfontosabb az, ami a személyes életünket, cselekedeteinket érinti – a 

szexualitást, a kapcsolatokat, a házasságot és a családot. Globális forradalom figyelhet  meg 

abban, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, hogyan alakítjuk kapcsolatainkat és 

kötöttségeinket. Ez a forradalmi folyamat egyenl tlenül halad a különböz  régiókban és 

kultúrákban, vagyis különböz  ellenállással. Tehát fontos vizsgálni a családformák, 

kapcsolatok változásait, de a társadalmi környezet változásait is, mint például a technikai 

fejl dést, a foglalkoztatottságot, a közösségek alakulását, mert ezek is alakítják – változtatják 

a családok életét. 

A családkutatásoknak tehát egyik fontos területe arra vonatkozik, hogy a 

társadalompolitika milyen formájú, fajtájú és nagyságú támogatást akar vagy tud nyújtani a 

családok számára, illetve hogy ezeknek milyen hatása van egyáltalán a családok kialakulására 
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(például a házasságkötések számának alakulására), a családszerkezet alakulására (például a 

gyermekvállalásra, vagy a n k foglalkoztatottságára), s nem utolsó sorban a családok 

életmin ségére (például keresetkiesés vagy elszegényedés a gyermekvállalás miatt). 

 A társadalompolitika területéhez tartozik tehát az a kérdés, mely napjainkban sok 

feln tt n nek okoz fejtörést. Miként fogja tudni megvalósítani gyermekvállalási szándékát, s 

mindezek mellett hogyan tudja azt is elérni, hogy a munkaer piacon ne kerüljön hátrányos 

helyzetbe? (Nagy, 2009) Mindazok mellett, hogy a legtöbb európai társadalomban 

célkit zésként találjuk a gyermekvállalási hajlandóság növelését, így az elöreged  társadalom 

tendenciájának lassítását, illetve a lakosság foglalkoztatási rátájának növelését, mégis számos 

tanulmány foglalkozik azzal, hogy milyen akadályokba ütköznek a feln tt n k a fenti két 

területen. A legtöbb kutatás arra mutat rá, hogy a kevésbé iskolázott n k vállalnak korán 

gyermeket, míg a magasabban képzett n k csak akkor vállalnak gyermeket, hogy ha 

megfelel  állami támogatást kapnak, és/vagy megfelel en stabil egzisztenciális háttérrel 

rendelkeznek. A korábbi évek kutatásai még az 1980-as évekb l is azt mutatták, hogy a 

gazdaságilag fejlett országokban a n k foglalkoztatása és a n k gyermekvállalása között 

negatív kapcsolat van. Ezzel szemben az elmúlt tíz - húsz évben készített ezirányú kutatások 

azt mutatták ki, hogy ahol a n k magasabb aránya tud dolgozni, ott a termékenység is 

magasabb. (OECD, 2009.) Arra a következtetésre juthatunk több kutatásból, hogy az aktív 

munkaer -piaci jelenlét „véd  tényez ” a szegénység ellen. Tehát kimondható, hogy a 

foglalkoztatás a leghatékonyabb eszköz a szegénységi csapda elkerülése érdekében.  

Magyarországot vizsgálva megállapítják, hogy sem a foglalkoztatással – mely a n k 

tekintetében 50,6%-os –, sem a gyermekvállalás kérdésével nem lehetünk elégedettek. 

Bálint és Köll  (2008) többek között azt vizsgálja, hogy a gyermekszületéshez 

kapcsolódó ellátás, illetve a családtámogatási rendszer milyen hatással van a n i 

munkavállalókra. Egyértelm en megállapítják, hogy az akkori rendszer a korábban dolgozó 

n ket hosszú munkából való távollétre ösztönzi, illetve a kifejezetten rossz munkaer -piaci 

helyzetben lév ket nem segíti, hogy belépjenek oda. 

 Mint tudjuk, 2011-t l ezen támogatások rendszere is megváltozott, s a tervek szerint 

2014-t l új változások lépnek életbe. Véleményem szerint a kutatóknak fontos szerepük lesz 

abban, hogy elemzéseket adjanak arról, hogy ezek a változások annak megfelel  eredményt 

hoznak-e, melyeket elvárnak t lük.  

 A többféle negatív tendencia ellenére úgy gondolom, hogy a családnak van „jöv je”, 

mert ahogy Cseh-Szombathy is fogalmaz (2000. 19. o.): „az értékek megváltozása nem 
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jellemzi a népesség egészét, még csak a fiatalabb nemzedékeket sem egységesen, de jelent s 

csoportok magatartását befolyásolják.” 

 A családok múltjáról, jelenér l és jöv jér l az egyik legaktuálisabb írásnak Somlai

(2013) Család 2.0 cím  munkája tekinthet . Itt a polgári családtól a posztindusztriális képen 

keresztül a jelen családjáig átfogó képet kapunk, némi jöv képpel f szerezve. Somlai (2013. 

146-150. o.) meger síti a korábbi irodalmakban is találhatóakat azzal kapcsolatban, hogy már 

az 1970-es évek óta számos új életforma figyelhet  meg a fejlett társadalmakban, s a család 

háztartások csökkenésével az egyéb háztartások számának (els sorban az egyszemélyes 

háztartások) növekedésével találkozhatunk a huszadik század utolsó harmadában. Korábban is 

voltak a polgári standardtól eltér  életformák, de azóta részben számszer  arányokban, 

részben jellegében és jelentésében változott a helyzet.  

Fontos, hogy az újabb nemzedékek másként értelmezik a hagyományos életformától 

való eltérést. Utal rá, hogy az új formák nagyobb rugalmasságot tesznek ugyan lehet vé, de 

bizonytalanságot is szülnek, de mindezek mellett egyre elterjedtebb a sokféleség ezen a téren 

is, mint ahogy ennek a sokféleségnek a tolerálása. 

A kés bbiekben még foglalkozik a szinglik helyzetével, a párkeresés-párválasztás 

modern dilemmáival, az élettársi kapcsolatokkal, a látogató együttélés életformával, a 

tudatosan gyermektelen párok kérdéskörével, a különél  szül k és ebben érintett gyermekek 

témakörével, valamint a mozaikcsaládokkal. 

A könyvben közölt statisztikai adatok közül kiemelem, hogy Magyarországon 1990-

ben 1000 lakosra 6,4 % házasságkötés jutott, addig ez 2000-ben 4,7 %-ra, míg 2010-re ez 3,5 

%-ra csökkent. Ezzel párhuzamban a válásoknál növekedés tapasztalható, vagyis 1980-ban az 

1000 házasságkötésre jutó válások száma 346 volt, addig ez a szám 2010-re 672 fölé 

emelkedett. 

A családszociológia témakörben érdemes megismerni Don Edgar munkáját (2007. 3-

16. o.), mely a globalizációt hozza összefüggésbe a családszociológiával. A szerz  el ször is 

emlékeztet rá, hogy a családok szociológiáját mindig is úgy fogták fel, mint egy buktatókkal 

teli, nehéz területet. Ez így is van, mert egy kutatásnál különösen kell figyelni a például a 

családszerkezetre, a hagyományokra, valamint a családok egyenl tlen társadalmi és gazdasági 

t kéjére, ami még az intézményrendszerekben is testet ölt, így er s hatással van az egyének 

életútjára. 

Ha családszociológiával foglalkozunk, akkor vizsgálhatunk családi szerepeket, nemi 

szerepeket, feltételezhetünk direkt, közvetlen hatást bizonyos elvárások és a magatartások 

között, s így olyan következtetésre is juthatunk, hogy az egyéni kezdeményezéseknek kicsi a 
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szerepe. Másrészr l pszichológiai szempontból az életúton az „egyén” kiemelkedik a 

jelent ségteljes másokkal zajló interakciókból és aktívan játszik szerepet minden 

egyéniségnek az alkalmazkodásban vagy abban, hogy ellenálljon a családi nyomásnak.  

Edgar munkájában öt altémát tárgyal. Az els ben a globalizáció és család kontra 

egyéniség helyzetér l gondolkodik. Szerinte (2007) valójában a globalizáció maga vezette a 

családszociológiát egy elméleti ellentmondáshoz. Egyrészt a globalizációt azzal vádolják, 

hogy keményen megingatja a hagyományos intézmények tekintélyét és fennhatóságát és 

növeli az individualizmust, ami kockázaton és reflexivitáson (visszahatáson) alapul, valamint 

növeli annak szükségletét, hogy az egyén keresztülvigye saját életútját. Az egyéni 

tevékenységek aránya megn  és a személyiség pszichológiája elnyomja a társadalmit, 

szociálist. Másrészt a globalizációt úgy tekintik, mint egy kontrollálhatatlan er t, mely 

többnyire gazdasági, de még kulturális és politikai téren is hat. Persze a kontroll felett nem 

csak az egyének, de a családok, csoportok vagy nemzetek és államok is próbálnak szerepet 

kivívni maguknak.  

A globalizáció, mint a posztmodern világ tünete homlokegyenest ellentétben áll a 

családdal, mint intézménnyel. Ez a szerz  szerint olyan, mint a családi egység meghittsége és 

szoros kontrollja a web névtelenségével és szabadságával szemben. Vagy olyan, mint a 

közömbös mások egyáltalán nem családias világa az els dleges csoportok családias világával 

való szembenállása. Vagy olyan, mint az ellentét az idegenek hálózata és a családok és helyi 

közösségek jóval szorosabb hálózata közötti kapcsolat.  

Csak úgy, mint az Ipari Forradalom idején az urbanizáció széttörte a kiterjedt családi 

kötelékeket ezzel megnövelve a nukleáris családok tömegét, így bont tovább az információ 

kora egyéniségekre. A szerz  bízik benne, hogy az egyéni képességekkel rendelkez , nem 

helyhez kötött munkás szabadságában arra fog elmozdulni, amerre a turbó – vagyis amit a 

kapitalizmus megkövetel. Azt is mondhatjuk, hogy a globalizáció aláaknázza a nemzetek, 

államok és családok azon képességét, hogy kontrollálhassák saját gazdálkodásukat, a 

munkájuk jellegét és a család fenntartásához szükséges bevételeiket.  

Edgar második altémájánál az állami és a családi tevékenységek új formáiról 

gondolkodik. A globalizáció következtében a család, mint a magán és a közéleti szerepek 

közötti mediátor szerepe módosult. Ennek eredményeképpen és ellentétben a csökken

nemzetgazdasági autonómiával a globalizáció új kihívásokat állít az állam elé, hogy viselje 

azok gondját, akik lemaradtak a szabadpiaci kapitalizmusban. A családpolitika új arculatot 

vesz fel és a kormányok üzleti és közösségi partnerségr l, testületi emberszeretetr l és 

közösségfejlesztésr l beszélnek, mint költségcsökkentést szépít  kifejezésekr l, ám 
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megszorítják a jóléti kiadások kiválaszthatósági kritériumait. Az állam ebben a folyamatban 

jóval inkább a családi élet „rend fenntartójává” válhat, mivel belekeveredik a családi 

jövedelmek eredetébe és a gyermekek gondozásába. De a kulcstényez , amit a kutatók 

vizsgálnak az a mód, ahogyan a családokat arra késztetik, hogy jóval magabiztosabbakká 

váljanak annak ellenére, hogy hiányzik a kontrolljuk a globális gazdasági er k felett. Ez a 

családi tevékenységek újragondolásának folyamata, amire több figyelmet érdemes fordítania a 

családszociológiának. 

Egyes szerz k látásmódja optimista, szerinte a demokrácia növekedése a globális 

kommunikációs forradalom f  komponense, s mint ilyen, ez aláaknázza az információk 

egyeduralmát, tekintélyelv  erejét és az elit és fundamentalista csoportok közötti ellenállást. 

Megjegyzi a lokálpatriotizmus, a vallási fundamentalizmus, az etnikai tisztogatások 

növekedését, mellyel párhuzamosan megfigyelhet  a gyermekek paradox helyzete a 

kaotikusan szétforgácsolódó és kapcsolatokban sz kölköd  világban. A szerz  mégis 

alapvet en reménykedik abban, hogy a családi nehézségek legy zésének új demokratikus 

formái el fognak vezetni egy világpolgár társadalomhoz, ahol a család, a munka és a nemzet 

egyszer en csak vázintézmények, és a valóság a növekv  reflexív, visszaható egyének által 

meg van hamisítva. 

Edgar harmadik altémája a családok mellett a lokalitást és az új identitású hálózatok

jelent ségét boncolja. Nagyon vigyázni kell, nehogy túláltalánosítsuk a globalizáció hatásait, 

mert annak is több arca van. Számos szerz  megírta a lokálpatriotizmus fontosságának, 

valamin az etnikai csoportok szolidaritásának párhuzamos növekedését, és számos olyan 

érdekcsoport terjedését, ami az amerikanizáció és a testületek kontrolljának er södése ellen 

munkálkodik.  

A legtöbb embernek nincs meg a képessége vagy az er forrása ahhoz, hogy olyan 

autonóm és bátor módon m ködjön, így az emberek olyan védekez  jelleg  személyiségeket 

hoznak létre, amelyek a közösségi alapelvekre épülnek. A projekt identitás ezen formája a 

közösségi ellenállásból n  ki és rengeteg variációban fordul el . Ez kemény ellentétben van 

az izolálódó személyiség építéssel, melyet Giddens javasol a modern életstílus tipizálásához. 

Erre a személyiségre lehet számítani az aktív és közösségi összetartásban, és nem egy 

szabadúszó individualistáról van szó. 

Negyedik altémájaként Edgar foglalkozik Giddens munkásságának azon részével, 

mely az egyéni tevékenységeket állítja középpontba, er sen kapcsolódik a reflexivitásról 

alkotott nézetekhez. A reflexivitás, visszahatás alatt a következ ket érti: egyrészt az egyéniség 

képességét hogy tudja, ismerje és meg tudja indokolni saját tevékenységeit; másrészt az 
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emberek és társadalmak képességét, hogy visszahatóan termeljék és újratermeljék a 

társadalmi életüket, tehát tudatosan tudnak társadalmi szerkezetet változtatni a 

szükségleteknek megfelel en. Persze mindez kiváltképp nyugati látásmód, néz pont, és ami a 

családokkal világszerte történik, azt a jelenlegi politikai és vallási konfliktusok is 

alátámasztják és meger sítik. Mivel ez számos veszélyt rejt, így n  a veszély menedzsment 

fontossága. Ez magába foglalja a kölcsönhatást a személyes humán er források és a 

megváltozott gazdasági és politikai környezet között, amiben a reflexivitás zajlik.  

Edgar ötödik altémája a családok központi szerepének megmaradása. A személyes 

er források valamint az emberi t ke a családi er forrásokba, valamint azon emocionális és 

piacképes képességek fejl désébe vannak beleágyazva, melyeket a gyermekek az els dleges 

csoportokban tanulnak meg. S ebben meghatározó a családok hozzáférése a pénzügyi és más 

társadalmi er forrásokhoz a saját képességükön belül és országos viszonylatban. 

Ezen felül a döntések a házasságról vagy egyedül maradásról, a gyermekvállalásról, a 

szül i ház elhagyásáról, vagy egy új munkahelyre való átmenésr l soha nem teljesen 

megalapozatlanok. Ezek azon társadalmi összefüggések halmazában fejl dnek ki, melyekben 

a jelent s mások is benne vannak és a társadalom figyelembe vételével történik, ami az egyén 

er forrásának tekinthet  ezekhez a döntésekhez. Meg kell kérd jelezni az individualizált, 

pszichológiai, elméleti szerkezetnek a dominanciáját ahhoz, hogy megmagyarázzuk, mi az 

alapvet en társadalmi hatás, folyamat, melyben a családi egység (bármely családformáról 

beszélünk is) központi tényez . 

Sztereotípia a férfiakra nézve, hogy önészlelésük és empátiájuk hiányos a n kkel 

összevetve, ám ezekkel is csak illusztrálni tudjuk a rájuk vonatkozó elemzések korlátait. A 

férfiak ilyen „hibákkal” együtt fejl dnek a nemi alapú er k és megkülönböztetések környezeti 

összefüggéseiben. Szinte társadalmi nyomást találunk, hogy milyen is a valódi férfi, pontos 

elvárásaink vannak a képességeire nézve, például hogy fókuszáljon a munkára, a 

pénzkeresetre, az érzelmi önkontrollra. A társadalom szinte minden intézménye hozzájárul és 

meger síti a n k és férfiak között érzelmi és interakciós különbségek kialakulását. 

A szociológiai megközelítések bizonyos néz pontját jelenti a szimbolikus család 

elmélet is. Ez a megközelítés azért is jelent s, mert a szociológiai kutatások alapján is 

érzékelhet , hogy a családi determinációs hatások er sek, a családok nagyságának csökkenése 

ellenére is. Magyarországon a témában Boreczky számos publikációt írt e témában. Ezek 

közül is kiemelkedik „A szimbolikus család” cím  munka (2004), mely már címében is 

hordozza az elmélet nevesítését. A szerz  fontosnak látja, hogy az egyént nem csak a sz ken 

vett, vele jelenleg is egy háztartásban él  hozzátartozói befolyásolják, hanem történetek, 
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narratívák, fényképek és elbeszélések során életének alakulására hatással vannak olyan 

közelebbi vagy távolabbi családtagok is, akikkel esetleg nem is találkozott életében, ám a 

róluk szóló történetek beépültek gondolkodásába, világlátásába, esetleg döntéseibe. 

Történeteken keresztül is bemutatja, hogyan élhetjük meg más emberek életét, s ezáltal 

hatással lehetnek cselekedeteinkre, életünkre. 

A családszerkezeti változásokkal, mégis szociológiai, antropológiai, valamint 

pszichológiai megközelítésb l készült „Családok távolból és félközelb l” munka (Boreczky, 

Földes, Gyebnár és Solymosi, 2007) rekonstruálni kívánja a magyarországi családok 

szerkezeti átalakulásának f bb tendenciáit, majd beleilleszteni a nagyobb európai 

folyamatokba. A szerz társak a könyv második részében fejezetr l fejezetre 

családtörténeteken keresztül mutatják be a családok többgenerációs átalakulását, jellemz

mintázatok, hagyományozási módok feltárása mellett, melyek a szimbolikus család elméletet 

is alátámasztó esettanulmányok. 

Magyarországon az els , modern értelemben vett népszámlálást 1869-ben tartották, 

ám már ezel tt is tartottak különböz  népesség összeírásokat. Ekkor még a család és a 

háztartás fogalma keveredett, éppen ezért a II. József által készíttetett népszámlálást 

els sorban csak a háztartásokra vonatkozólag lehet jól értékelni, mivel az összeírás valójában 

erre vonatkozott.  

Az els  viszonylag részletesebb családra és háztartásra vonatkozó adatokat az 1930-as 

népszámláláskor kapják, ahol már a családf  foglalkozását, a családtagok számát, illetve a 

háztartás nagyságát külön vizsgálják. Kés bb tovább b vül a felvett adatok köre.   

Az adatfelvételekhez az is hozzátartozik, hogy hogyan is értelmezték a család 

fogalmát. Az 1960-as megfogalmazás szerint a „család a házastársi, további vérségi felmen , 

lemen  és oldalági rokonsági, valamint örökbefogadási kapcsolatban álló és ténylegesen 

együttlakó személyek közül az úgynevezett családmag tagjainak és a családmaghoz tartozó, 

de külön családmagot nem alkotó rokonoknak a közössége.” (Sz cs, 2006, 10. o.) Ez alapján 

tehát család a házaspár alkotta a gyermekb l és annak egy szülejéb l álló család, valamint a 

nagyszül -unoka kapcsolat (ha a nagyszül  az unoka nélkül nem alkotnak családot). Ekkor 

családtag az az egy vagy mindkét szül jével együtt él  gyermek, aki korábban házasságot 

kötött, de az megszakadt és nem él élettársi kapcsolatban és nem nevel gyermeket. 
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Az 1970-es népszámlálásnál és a kés bbieknél is már egy, az el bbiekhez képest 

módosított családfogalommal dolgoznak az adatfelvételeknél. A család a házastársi, illetve 

vérségi kapcsolatban együtt él k legsz kebb köre, tehát házaspár gyermek nélkül vagy n tlen, 

hajadon gyermek(ek)kel, továbbá házastárs nélkül él  szül  n tlen, hajadon gyermek(ek)kel 

(úgynevezett egy szül  gyermekkel). Szül nek min sül a nevel szül  is. A családok a 

törvényes házasságkötés nélkül együtt él  élettársi közösségeket is magukba foglalják. Ennek 

megfelel en a család állhatott:  

– n tlen, hajadon gyermek nélkül él  házaspárból, élettársi kapcsolatban együtt él  n b l és 

férfiból; 

– n tlen, hajadon gyermekkel él  házaspárból, élettársi kapcsolatban együtt él  n b l és 

férfiból; 

– n tlen, hajadon gyermekkel, házastárs vagy élettárs nélkül él  szül b l (apából vagy 

anyából). 

Az 1990-es népszámlálásnál szinte az ezt megel z  megfogalmazást használják, de 

belekerül a „házastársi vagy élettársi” kitétel további hangsúlyozása, így a két különféle 

kapcsolaton alapuló családok adatait már külön dolgozzák fel. 

A 2000-es népszámlálás esetében már az ENSZ Statisztikai Bizottsága által készített 

javaslatokat és ajánlásokat is figyelembe kellett venni. 30 A család fogalmát itt az alábbiak 

szerint fogalmazzák meg: A családmagot sz k értelemben kell meghatározni, azaz egy 

magán, illetve intézeti háztartáson belüli személyek csoportjaként, akik férj-feleség, élettárs 

vagy szül -gyermek kapcsolatban állnak egymással. Ily módon egy családmag (sz k család) 

magában foglalhat egy párt gyermekek nélkül, vagy egy párt egy vagy több gyermekkel, vagy 

egy szül t egy vagy több gyermekkel. Két személyt akkor lehet élettársnak tekinteni, hogy ha 

ugyanabban a lakásban laknak, közös háztartást vezetnek, nem házastársak, ám nyilatkozatuk 

szerint házasság jelleg  kapcsolatban élnek.  

A népességre vonatkozóan a következ  családi állás kategóriákat javasolja: 

 * Házas vagy élettárs 

  Férj 

  Feleség 

  Férfi élettárs 

  N i élettárs 

30 Ajánlás a 2000 körüli nép- és lakásszámlálásokhoz az EGB-régióban dokumentum „Háztartások és családok” fejezet 181-
225. § 
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 * Egyedülálló szül

  Egyedülálló apa 

  Egyedülálló anya 

 * Gyermek 

  25 évesnél fiatalabb gyermek 

  25 éves vagy id sebb gyermek 

Tehát elmondhatjuk, hogy nem mindegy, hogy melyik id szakban készítenek, vagy 

készítettek egy-egy statisztikai jelleg  adatfelvételt, mert a család értelmezése az adatokat 

felvev k fogalomtárában az id k során változott. 

A statisztikai témakörben érdekes kérdés a gyermekszám és annak megítélése is. De 

kit is tekinthetünk „sokgyermekesnek”? Ehhez kapcsolódik Pongrácz és S. Molnár egyik 

írása (1992). Azt vizsgálták, hogy kit tekinthetünk sokgyermekesnek és ahol több a gyermek, 

annak mi az oka. Arra az eredményre jutottak, hogy „hivatalból” három és többgyermekesek 

esetében alakítják ki a sokgyermekes kategóriát, míg a köznép a négy gyermek vagy a 

felettiek esetében gondolkodik sokgyermekesr l. Felméréseik szerint a háromgyermekes 

édesanyák társadalmi és demográfiai paraméterei belesimulnak a magyar átlagba, míg a négy 

gyermekes szül k képzetlenebbek, kedvez tlenebbek a lakáskörülményeik, nagyobb arányban 

tartoznak a cigány etnikumhoz. Megállapítják, hogy az iskolázottabbak igyekeznek jobb 

feltételeket teremteni a nagyobb gyermekszám tudatos vállalásához, míg a kevésbé 

iskolázottak kevésbé is tervezték el re a gyermekszámot. 

Tomka Béla több írásában is foglalkozik a 20. századi magyar családok fejl désével, 

id nként más országokkal összehasonlítva. 2000-es, családfejl déshez kapcsolódó cikke 

összetetten foglalkozik többek között a családfejl dés demográfiai alapjaival, a házasodási 

szokásokkal, a családszerkezettel, a válások és családformák pluralizálódásával, valamint a 

gyermekek helyzetével. Dolgozatomhoz köt d  fontos megállapításai, hogy a fertilitás nem 

csak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is jelent sen csökken a 20. század 

folyamán. A családszerkezet irányának változását úgy lehet jellemezni, hogy jelent sen 

csökken  a háztartások átlagos nagysága, melynek egyik oka a gyermekszám visszaesése 

(1950-ben 3,6 f ; 1990-re 2,6 f ), de fontos az egyszemélyes háztartások arányának 

növekedése is (1950-ben 10 %; 1990-re 24,3 %), illetve az is, hogy a férj és feleség mellett 

ritkul az egyéb rokonok jelenléte a családban.  
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A családhoz, így a házassághoz kapcsolódó fontos mutatószám továbbá a válások 

száma, valamint a házasságon kívüli szülések és együttélések száma, aránya. Ez dolgozatom 

kés bbi részében is fontos szerephez jut a családi együttélés kérdésében. Tomka (2000) err l 

azt írja, hogy a 20. század végére a házasságok felbomlásának növekv  arányával kell 

szembenézni Magyarországon is, viszont a házasságon kívüli együttélések és a házasságon 

kívül született gyermekek száma nem n  ilyen mértékben. 

Fontos számokról, arányokról tájékoztat minket Somlai és Tóth munkája is (2002). Az 

egyének életének változásán keresztül vezetik le a családok létszámbeli, összetételbeli, 

m ködés és jelent ségbeli változásait. El ször a demográfiai változások trendjeinek 

figyelembe vételével rámutat, hogy a háztartások mindössze 3 százalékában él együtt kett

vagy több család, a többi egycsaládos. 

Kitérnek a házasságkötések csökken  számára, és az els  házasságkötés életkori 

kitolódására (például az 1970-es években a n k átlagban 21 évesen házasodtak, addigra ez 

2000-re 24,7 évre emelkedett). Az okok között említik az iskolázottság növekedését, az 

ezáltali magasabb státuszba való kerülés lehet ségét, a jobb munkaer  piaci helyzetet, s hogy 

ezáltal több választása lehet az egyéneknek.  

A társadalom, s leginkább a fiatal generáció nem csak a házasságot, hanem egyéb 

párkapcsolati együttéléseket is preferál, az élettársi kapcsolat is elfogadott. Megjegyzik, hogy 

nem csak a családtípusok, hanem a párkapcsolatok és az életformák pluralizációját

figyelhetjük meg a fejlett jelenkori országok társadalmaiban. 2001-es adatok szerint az 

élettársi kapcsolatban él k a házaspáros kapcsolatok 11 %-át teszik ki (Somlai és Tóth, 2002. 

341. o.). A 20-24 éves tartós párkapcsolatban él  n k közül 39 % élt élettársi viszonyban 

2001-ben, míg 1980-ban ez az arány mindössze 1 % volt. Ehhez kapcsolódik, hogy míg a 

nyolcvanas években a gyermekek kevesebb, mint 10 %-a született házasságon kívül, addig ez 

29 %-os arányú kett ezerben.  

Spéder (2005. 187. o.) egyenesen kijelenti, hogy az élettársi kapcsolatnak, mint a 

házasság alternatívájának megjelenése térhódítása és elfogadottá válása kétségtelenül az egyik 

kulcseleme a magyarországi demográfiai magatartás mélyreható változásainak. Amit még 

hangsúlyoz, hogy nem csak a korábban elváltak körében terjed ez az együttélési forma, hanem 

az olyan korábban hajadonok körében is, akiknek ez az els  jelent sebb partnerkapcsolata, 

így ennek megértése fontos az 1990-es évek demográfiai változásának megértéséhez. 

Az egyszemélyes háztartások növekv  aránya 2000-re elérte a 26 %-os szintet 

Magyarországon (Somlai és Tóth, 2002). Ezeknek nagyobb részében id s, megözvegyült 

ember él. Az egyszemélyes háztartások 11 %-ában élt fiatal. k kés bb esetleg a házasság 
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nélküli együttélést fogják választani, más részük viszont tartós párkapcsolat nélkül fog élni 

hosszú ideig. Ez a réteg 2000-ben még nem volt nagy, de fontos megfigyelni ket, mert külön 

életstílust képviselnek. Megemlítend  egy Spéder Zsolttal készült interjú is (M. László, 2013), 

melyben azt mondja, hogy ma Magyarországon többnyire „kényszerszinglik élnek. Az 

emberek leginkább nem azért élnek egyedül, mert ez az életcéljuk, hanem mert belesodródnak 

ebbe a helyzetbe, sokáig nem találják a megfelel  partnert. Sokan – talán pont a környezetük 

válásait látva – nem akarják alább adni. Ugyanakkor túl sok mindent akarunk megoldani a 

házasság el tt, viszont id vel a párkapcsolati piac besz kül.” 

A családi állapot változása, a családdá válás, a gyermekvállalás azonban nem csupán 

egy statisztikai adat. Ez (mármint például a gyermekvállalás) többé-kevésbé saját döntésünk, 

melyet tervezünk, vagy éppen halogatását tervezzük. Mindenképpen elmondható, hogy 

valamely beállítódásunk alakul ki ezzel kapcsolatban. Vannak vizsgálatok, mint például Paksi 

és Szalma (2009) munkája, mely arra keresi a választ, hogy mikor ideális szül vé válni, 

gyermeket vállalni, s ezt nem csak a megkérdezettek életkora és neme szerint elemzi, hanem 

kitérnek az iskolai végzettségekre, település típusra és a vallásra is.  

Kitérnek rá, hogy a feln tté válás egyre kés bbre tolódik a mai társadalomban, s hogy 

ennek jelent s mérföldkövei a tanulmányok befejezéséhez, az els  hosszú távú 

munkavállaláshoz, az otthonról való véglegesnek t n  elköltözéshez, illetve a tartós 

párkapcsolat kialakításához kapcsolódhatnak.  

Harminc éve még csak a házasság volt az egyedüli „normálisként” elfogadott 

párkapcsolati forma. Ma már nem csak kényszerként vagy devianciaként tekintenek a 

házasságon kívüli együtt élésre, élettársi kapcsolatra, bár a látogató kapcsolatokat, illetve a 

szingli életmódot még társadalmi problémaként fogják fel. 

Attit dvizsgálatokban a magyarok házasság és családcentrikusnak t nnek, egy korábbi 

korszak idealizált családképét követnék, valójában azonban egy ennél sokszín bb 

családszerkezetet hoznak létre. Tehát a valóságos viselkedés és a bevallott attit d túl nagy 

eltérést mutat.  

Azt a módot, ahogy a mai magyar társadalom a családformák változásához viszonyul, 

egyfajta morális pánik megfogalmazással jellemzik (Császi, 2003). Tehát ez a társadalmi 

jelenség a népesség nagy része számára nyugtalanító, mert úgy érzik, hogy fontos értékeket 
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veszélyeztetnek. Ezt a meggy z dést a média is fokozza, hiszen nagy figyelmet fordít erre a 

témára. Természetesen ez ügyben is megfigyelhet  a felel sök megkeresésének szándéka. De 

kik is tehetnek a hagyományos családformák megváltozásáról? 

Nem szabad megfeledkezni róla, hogy a család, mint intézmény a múltban is 

folyamatosan változott, szerkezete, m ködése, szerepei.  

Több szerz  arra hívja fel a figyelmet, hogy a családról csak „hagyományos” 

fogalmaink vannak, azokhoz ragaszkodunk és akár egyes kurzusok keretében inkább ezekkel 

az „ideális” modellekkel ismerkednek meg a diákok, s minden más, ett l eltér t devianciaként 

kezelnek. A szerz k egy ennél alaposabb megismerési szükségességet javasolnak, mert 

miközben a családi struktúrák egyre összetettebbek, a párkapcsolatok változatosabbak, addig 

a meglév  gondolkodásunkkal csak egy „vázát” tudjuk felvenni a valóságnak, ha például a 

demográfiai adatokra is gondolunk. 

Ennek megfelel en nyelvi zavar is megfigyelhet  a mindennapokban, mert nincs is 

még megfelel en jó szókincskészletünk ezen új párkapcsolati vagy családformákhoz. 

A családot sok más tudományterület vizsgálja, melyek b velkednek kutatási 

eredményekkel. Például gyakran fellelhet  téma a vallási hovatartozás és a családok 

összefüggései, melyek legtöbbször olyan értelmezésben jelennek meg, miszerint a 

vallásosságnak olyan életmódot alakító szerepe van, melyben az er s családi kötelék fontos, 

illetve a gyermekvállalási hajlandóság is magasabb (Tomka, 2009). Ezeket legtöbbször a 

harmonikus életre való törekvéssel és a szilárd erkölcsi alapok meglétével, illetve az 

elégedettségre való törekvéssel magyarázzák. 

Nagy és Trencsényi (2012) átfogóan, könyvük több fejezetében, alfejezetében 

foglalkoznak a családdal, valamint a család és szabadid s tér kapcsolatával. Arra a kérdésre, 

hogy szocializációs közeg-e a család, egyértelm en igennel válaszolnak (25-51. o.). A 

családban töltött id , illetve annak intenzitása változó a csecsem  id szaktól a leválásig, de 

mégis ez az egyik legmeghatározóbb id . A család f  jellemz it adottságnak tekintik. Ehhez 

kapcsolódik, hogy ezen viszonyok nem változnak: a (tágabb) családhoz élethosszig 

hozzátartoznak szüleink, gyermekeink, függetlenül attól, hogy az életközösség adott 

pillanatban fennáll-e. Ilyen értelemben a családra egyfajta feltétel nélküliség jellemz , hiszen 
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ez a viszony – extrém esetekt l eltekintve – nem ingatható meg („akkor is a gyerekem 

maradsz, ha …”), személyi lényegét tekintve nem változtatható (tekintsünk el a kivételekt l). 

A zárszó helyett fejezetben (161-165. o.) összegzik, hogy mára a család, az iskola (a 

tanulás fogalma), jelentése alapvet en más, mint néhány évtizede, s eközben új szocializációs 

terek is nyílnak, akár a szabadid  eltöltéssel vagy a médiaterekkel összefüggésben. De ahogy 

a „premodern” társadalmakban, úgy ma is az els dleges szocializációs közegek köre a 

családok, a természet adta közösségek világa. Az els dleges szocializációban az elemi, 

mondhatni antropológiai képességek, kódok, ismeretek, tájékozódási pontok elsajátítása 

zajlik. De az ezek melletti másodlagos (iskola, óvoda), harmadlagos (szabadid s tér, 

tevékenység), valamint a negyedlegesnek tekinthet  médiatér is befolyásolja a felnövekv

generációkat, hiszen a képerny kön és klaviatúrákon „szocializációs” üzenetek is 

cserél dnek. 

Gombocz és Trencsényi (2007, 42-47. o.) pedagógiai megközelítés  munkájában 

leírják, hogy azt a család feletti vészharangot kongatók is elismerik, hogy a társadalom 

legfontosabb integrációs egysége, a társadalom egyetemes és alapvet  intézménye a család. 

Egyik fontos jellemz je napjainkban, hogy az otthon a küls  világban szerzett élmények és 

tapasztalatok bizalmas, meghitt légkörben való megbeszélésének, értelmezésének és 

feldolgozásának legyen a helye. Bár a szül ket, családot „amat r” (természetes) nevel knek 

tekinthetjük, mégis körülbelül a gyermek 10 éves korági a családnak alapvet , meghatározó 

szerepe van a szocializációs folyamatban részt vev  számos tényez  közül. 

A családdal kapcsolatos témában még sok szakirodalom található akár a 

kisebbségpolitikai, a mobilitási, a kulturális t ke felhalmozási aspektusokból. 

Magyarországon a különböz  formában m köd  testnevelés tagozatoknak, emelt 

szint  testnevelést oktatóknak, sportiskoláknak hosszú id re nyúlik vissza a története. 1963-

ban megalakultak az els  kifejezetten gyermek és serdül  korosztályúakat nevel

sportiskolák, amik kifejezetten a sporttehetségek megtalálására, felkarolására törekedtek a kor 

követelményeinek megfelel en (Harsányi, 2000.).  

Jelen dolgozat keretében a „közelmúlt” kezdeményezéseképpen létrejöv  közoktatási 

típusú sportiskolákról, azok szükségességér l és m ködésér l, valamint eredményességér l és 

a velük kapcsolatos eddig megjelent publikációkról, elemzésekr l foglalom össze a 
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legfontosabb tudnivalókat. A 202/2007. (VII.31.) kormányrendelet részeként kihirdetésre 

kerül  Nemzeti Alaptanterv test-kulturális területet érint  hozadéka a közoktatási típusú 

sportiskolai nevelés és oktatás megjelenése számos sporttudóst késztetett kutatásra, 

vizsgálatra, elemzésre. A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján történ  szakmai 

munka a 2007/2008-as tanévt l indulhatott be felmen  rendszerben, így azok eredményeit és 

tapasztalatait érdemes összefoglalni, hogy meglássuk, a kit zött célok megvalósulásának útján 

hol tart a rendszer. 

Az eddigi publikációk összegy jtéséhez els  lépéseként f  kiindulási pontom a 

Magyar Tudományos M vek Tára oldalon sportiskola keres szó alatt található forrásanyagok 

vizsgálata volt. Másodsorban áttekintettem a f bb sport- és neveléstudományi folyóiratokat 

2008-ig visszamen leg. Harmadrészt az interneten megjelen , nem folyóiratban megtalálható 

forrásokat tekintettem át. 

A 2008 óta sportiskolai kérdéskörben megjelent publikációk kezdetben magukat a 

kerettanterveket vizsgálták (Huszár és Hamar 2008; Hamar, 2009; Hamar és Huszár 2009; 

Huszár és Hamar 2009b;). Ezek legf bb megállapításai pozitívak és el re mutatóak abban a 

tekintetben, hogy a testnevelés és sport m veltségterület nem csak formai, hanem megfelel

tartalmi változásokon ment keresztül. A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv mind az 

életkori, mind a sportszakmai szempontoknak való megfelelése példa érték , nem csak 

versenysport orientált, de rekreációs célokat is szem el tt tart, illetve a gyakorlati 

foglalkozások mellett elméleti tudásbázis letisztulását szolgálja például a sportpszichológia, a 

személyiségfejlesztés, a sporttörténet, az edzéselmélet, illetve a sportegészségtan terén is.  

A sportiskolai „címre pályázó” iskolák a helyi tantervüket a közoktatási típusú 

sportiskolai kerettanterv alapján készítik el, emellett biztosítaniuk kell a testnevelés tantárgy 

emelt szint  oktatását. A tanintézetek több sportág közül választhatnak ki egyet vagy többet, a 

helyi sajátosságoknak, létesítményeknek, igényeknek megfelel en, mellyel kiemelt szinten 

foglalkoznak. A szerz k dokumentumelemzéssel vizsgálták (Huszár és Hamar, 2008), hogy 

milyen a felépítésük a n i torna, a férfi torna, a gyorskorcsolya és a jégkorong sportiskolai 

kerettanterveknek, milyen hasonlóságok és milyen különbségek fedezhet k fel az emelt szint

testnevelés órák mellett.  

A testnevelés óra id kereteit meghatározták, melyek az 1-4. évfolyamon 180 óra/év, 

az 5-6. évfolyamon 140 óra/év, a 7-8 évfolyamon 110 óra/év, míg a 9-12 évfolyamon 72 

óra/év. A sportági tantervek dokumentumait vizsgálva ezek az óraszámok kiegészülnek az 

egyes sportágak id kereteivel. A szerz k megállapítják, hogy a vizsgált négy sportág közül 

csak a jégkorong heti edzésidejét írják le pontosan, ahol is az évfolyamok növekedésével 3 x 
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55 perct l (szuper mini korosztály) 5-8 x 85 percre változik az edzésid . További 

megállapításuk, hogy a követelményeket általános iskolában sportáganként, két 

évfolyamonként határozzák meg, ami megmarad a középiskolára is a n i torna kivételével, 

ahol 9-12 évfolyamra egyben határozzák meg a követelményeket.  

A dokumentumokat vizsgálva az egyes tantervek élén az általános alapelvek, a célok 

illetve részcélok állnak az évfolyamoknak megfelel en. A szerz k megállapítják, hogy a 

testnevelés közismereti blokk dokumentumában olyan alapelveket fogalmaznak meg, mint 

például az egészség meg rzése, motoros képességek fejlesztése, mozgásm veltség 

kialakítása, megfelel  sportágválasztás vagy a verseny- és sportolási igények felkeltése. Ilyen 

alapelvekkel nem találkoztak a sportági dokumentumokban. A következ  szinten célokat, 

részcélokat fogalmaznak meg a tantervek, melyek a különböz  évfolyamokon változnak. A 

vizsgált négy sportágban ezek szintén megjelennek, de másként osztják „dimenziókra” ket. 

A tanterveket vizsgálva a következ  szinten a tananyagok, a követelmények és megjegyzések 

jelennek meg. A szerz k ismét megállapítják, hogy a négy sportágban ezek részben más-más 

struktúrában jelennek meg, mert van ahol a f  bontási szempont a különböz  szerek, eszközök 

szerint történik (n i torna), máshol különböz  technikák és képességcsoportok szerint 

(jégkorong, rövidpályás gyorskorcsolya), megint máshol ezek valamilyen kombinációja 

figyelhet  meg (férfi torna). 

Huszár és Hamar (2008) szerint az egyes sportágak kidolgozottsága különböz  szint . 

Javaslatuk, hogy vegyék figyelembe jobban az oktatók, hogy más sportágak 

gyakorlatanyagaival is fejleszthet  egy általuk is preferált képesség, így színesedhetnek az 

edzések, illetve egy tanuló más sportágakat is megismerhet.  

A sportiskolai kerettanterveket kés bb más országokéval összehasonlítva vizsgálta 

Huszár és Hamar (2009b). Az angolszász országok közül a kanadai National Sport School, 

azaz nemzeti sportiskolát, az ausztrál és a skót sportiskolák közül egyet-egyet, az Endavour 

High School és a Glasgow School of Sports, valamint a magyar közoktatási típusú 

sportiskolai dokumentumokat vizsgálták meg. Megállapítják, hogy a közoktatási típusú 

sportiskolák Magyarországon az összes korosztályban léteznek, tehát 1-12. osztályig. A 

felvételi szisztémát az adott iskola határozza meg, tehát felvételi nélkül is bekerülhetnek 

gyerekek az oktatásba. Az ausztrál és a kanadai sportiskola 9-12. évfolyamon m ködik, és 

felvételizni kell. A glasgowi sportiskola ugyanakkor 1-8. osztályos, és ide is felvételivel lehet 

bekerülni. Magyarországon 2009-ig összesen 31 féle sportági tanterv íródott (az iskola 

legalább egyet kell, hogy válasszon, de lehet többet is). A kanadai sportiskolában 23 féle 

sportág jelenik meg. Ausztráliában 14-15 sportág, Skóciában pedig 5 közül lehet választani. 
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Hazánkban az 1-8. osztályig a gyermekek testnevelés órán valamint a meghatározott 

sportági órákon vesznek részt. A 9. évfolyamtól kezdve új tantárgyakkal ismerkednek meg a 

tanulók kötelez en, melyek a következ k: testnevelés-elmélet, sportegészségtan, 

edzéselmélet, sport és szervezetei, sportági ismeretek, sportpszichológia valamint 

sporttörténet. A kanadai nemzeti sportiskolában sportegészségtan és sportpszichológia közül 

lehet választani a sport mellett nem kötelez  jelleggel. Ausztráliában több sporttal kapcsolatos 

tantárgy jelenik meg kötelez en, úgymint az egészség és testnevelés, az egészség és sport és a 

személyi fejl dés, emellett szabadon választható tantárgyakat is találtak. A glasgowi általános 

iskolában a sportnevelés tantárgyon kívül nem találtak más sporthoz közelálló modult. A 

szerz k végül megállapítják, hogy az angolszász országokban a sportiskola az els  osztályú 

sportolókat gy jti össze, cél a magas szint  sportolóvá válás. Magyarországon azt 

mondhatjuk, hogy a cél nemcsak az elit sport, hanem az egészségesebb társadalom elérése is a 

célja a közoktatási típusú sportiskolai rendszernek, melyet alapdokumentum szintjén is 

megfogalmaznak. 

Ezután a szerz k a testnevel k (Telegdi, 2010; Huszár és Hamar 2011; Huszár, 

Boldizsár és Hamar 2011), tanítók (Huszár és Hamar 2009a), testnevelés szakos hallgatók 

véleményét (Huszár és Hamar 2009c, Huszár és Hamar 2010) elemzik a sportiskolákról.  

A szerz k megállapítják, hogy egyre több iskola – így egyre több diák kapcsolódik be 

a közoktatási típusú sportiskolai rendszerbe, de kérdésesnek t nik, hogy a tanárok mennyire 

ismerik ezeket a tanterveket. Huszár és Hamar (2009a, 2009c, 2010, 2011) több el adásában 

is foglalkozik ezen témakör több aspektusával. Végz s tanító és testnevel  tanár szakos 

diákok körében végzett felméréseik eredménye például az, hogy a megkérdezettek fele még 

nem is látott írásos, nyomtatott formában tantervet (nem hogy sportiskolait), illetve hogy a 

végz sök csak 10-15 %-a írt már maga tanmenetet. A diákok csupán egyharmada hallott 

tanulmányai során sportiskolai kerettantervr l, ugyanakkor a megkérdezettek 84 %-a igennel 

válaszolt arra, hogy ha lenne lehet sége, akkor tanítana olyan iskolában, ahol sportiskolai 

kerettanterv szerint kell tanítani. Mindezen érzékelhet  hiányos tantervelméleti tudás mellett 

az összes megkérdezett 48 %-a úgy tartotta, hogy elegend  tudása van ahhoz, hogy 

sportiskolai keretek között tartson testnevelést. A szerz k úgy gondolják, hogy nagy szüksége 

lenne a hallgatóknak arra, hogy részletesen ismerjék a tanterveket, így felkészültebbek 

legyenek a dokumentumokban megjelent tartalmak oktatására.  

Telegdi (2010) összehasonlítást készített három különböz  típusú iskola – közoktatási 

típusú sportiskola (5 f ), emelt szint  testnevelést tanító (6 f ), normál általános iskola (10 f ) 

– testnevelést tanító pedagógusai között abból a célból, hogy a tanári kompetencia és attit d 
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vizsgálat mellett kitérjen a képzettségre, elégedettségre, szakmai véleményre, és az 

egészséges életmóddal kapcsolatos véleményekre is. Munkájában fontos problémának látja a 

gyermekek mozgáshiányos életmódját, s jellemz en nem teljesen egészséges életmódjukat, s 

kiemeli az iskolában a testnevel k fontosságát, vagyis segít  szerepét ezen kérdéskör 

javításában. Fontos eredménynek tartom azt, amikor bemutatásra kerül, hogy nem csak 

f iskolai vagy egyetemi szint  testnevel  tanári diplomával, s nem is csak tanítóképz

testnevelés m veltségterülettel tanítanak testnevelést, hanem a normál iskolákban 4 f  olyan 

is van, aki tanítóképz ben végzett, de más m veltségterülettel, mégis testnevelést is tanít. 

Az el z ek fényében nem lehetünk meglepve azon az eredményen, mely szerint a 

hagyományos általános iskolai képzési rendszerben testnevelést tanítók véleménye azt 

mutatja, hogy nagy részük nincs meggy z dve afel l, hogy az általuk tartott testnevelési órák 

biztosítanák az egészséges életmódra nevelést, mint célt. A hagyományos iskolákhoz képest a 

sportiskolában, valamint az emelt szint  testneveléssel m köd  iskolában minden tanár az 

igen, vagy a teljes mértékben kategóriát jelölte az el z  kérdésnél. 

A tanárok különböz  tárgyi vagy tantervi feltételeket soroltak, mikor arra kérdezett rá 

a szerz , hogy mi hiányzik szerintük az iskolában az egészséges életmódra nevelés 

megvalósulásához. Ezek között volt uszoda hiány, elméleti oktatás hiánya, egészségtan óra 

hiánya, kreatív id töltés hiánya, közösségépítés megvalósulásának hiánya, szaktanárok 

hiánya, tárgyi feltételek és óraszám hiány, helyes táplálkozásra szoktatás hiánya, tömegsport 

feltételeinek hiánya. A szerz  megjegyzi, hogy a felsorolt elemek nagy része országos 

problémákat ölel fel, országosan jellemz ek, mégis néhány elem kiküszöbölése helyi szinten 

is megvalósítható lenne akár intézményi vagy önkormányzati szinten, minimális költséggel. 

Remélhet leg a 2012-ben, felmen  rendszerben bevezetett mindennapos testnevelés 

megvalósulásával párhuzamosan egyre több helyen a fenti hiány lista csökkenést fog mutatni. 

Ez a kés bbiekben jó kutatási terület lehet. 

A vizsgálatok eredményei bemutatják, hogy nagy eltérés van a sport beállítottságú 

intézményekben és a hagyományos képzési rendszer  általános iskolákban testnevelést 

tanítók között. A nem sportos iskolákban a tanárok szerint is kevésbé tud megvalósulni az 

egészségnevelés, pedig az egészséges életmódra nevelés nem csak a sport orientált iskolák 

feladata, így az alapvet  feltételek megteremtése mindenképpen szükségszer  minden 

iskolatípusban. Végül Telegdi felhívja a figyelmet arra is, hogy nem csak a testnevel knek, 

hanem a tanítóknak is szükséges több testnevelési és egészségnevelési ismeret elsajátítása, 

hiszen k adják át tudásukat, illetve közvetítenek egészséges magatartásmintákat a rájuk 

bízott gyermekek részére. 
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Kés bb találunk cikkeket a sportiskolások testösszetételér l (Csányi, Vári és Leitem, 

2009; Csányi, 2009), testméreteir l, fizikai aktivitási szintjér l (Uvacsek, Pintér, Blocosz, 

Tóth és Ridgers, 2010), egyes pszichés tulajdonságaikról (Keczeli, Ráthonyi-Ódor, Szabó és 

Borbély, 2011a; Ráthonyi-Odor, Keczeli, Szabó és Borbély, 2012), valamint a 

sporttehetségekr l (Keczeli, 2011).  

Az eredmények a felmért korosztályoknál bizonyították például azt, hogy az azonos 

kronológiai életkorú sportiskolai osztályok tanulói magasabb aktív sejtállomány százalékok 

mellett jelent sen alacsonyabb testzsír százalékkal rendelkeznek, tehát a sportiskolai program 

hatékonyan támogatta a gyermekek testösszetételének optimalizálását, mely fontos alapja a 

magasabb fizikai teljesít képességnek.  

A debreceni sportiskolások ifjú csapatsportolóinak eredményei viszonylag alacsony 

testkép értékeket mutattak, de azt is bizonyították, hogy ez a negatívabb önkép és a magasabb 

szorongási szint nem hozható összefüggésbe, de javasolt a sportoló gyermekek pszichológiai 

szempontból történ  menedzselése, relaxációs technikák elsajátítása. 

Az életmódkérdések közül Ballók, Vingender, Sipos, Tóth és Nagy (2009) a sportoló, 

kifejezetten sportiskolai tanulók drogfogyasztási tendenciáiról készítettek tanulmányt. A 

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnáziumban 2000-ben és 2006-ban, 16 és 18 év közötti 

fiatalok körében végzett kutatás tendenciáit mutatják be cikkükben, melyb l kiderül, hogy a 

rendszeresen dohányzók száma felére csökkent, s az alkalomszer en és ritkán dohányzóké is 

csökkent, így a nem dohányzók aránya n tt. Az alkoholfogyasztás kérdésében a rendszeres 

kategória nagysága csökkent, ám az alkalmi ivás n tt, így a nem ivók száma szignifikáns 

mértékben csökkent. A drogot kipróbálók száma n tt, a nem próbálóké csökkent. 

Összességében megállapítják, hogy a legitim szerek háttérbe szorulásának, valamint az 

illegitim pszichoaktív szerek térhódításának jelei már a magas szinten sportoló fiatalok 

körében is jelent sek. Ebb l az következik, hogy a sportoló fiataloknak is ugyan olyan 

prevenciós eszközökre van szükségük, melyekre másoknak is ebben a korosztályban. 

Legutóbb Princzinger (2010, 2011) fogalmazta és értelmezte újra a sportiskola 

mibenlétét, fogalmi és tartalmi meghatározottságát. Mindkét tanulmányának fontos pillére a 

már meglév  és m köd  alapfokú m vészeti iskolával párhuzamba állítható alapfokú 

sportiskolai (ASI) formáció „szükségessége”. Bemutatja a köznevelés és a sporttörvény olyan 

érintkezési pontjait, melyek a sportiskolákhoz kapcsolódnak. Rámutat, hogy az ASI nélkül 

hiányos az élsport bázisa felé mutató sport alapképzés, azáltal b víthet  az egészséges 

életmódért mozgók tábora is. A szerz  többször utal a Sportstratégiára (65/2007. OGY 

határozat) mely szerint is az oktatási ágazat és a sportszertor szerepl inek közösen kell 
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fellépnie az egészség érdekében, hogy a sport mindenkihez eljuthasson és minél több 

embernek az élete részévé váljon. A szerz  fontosnak látja továbbá a gazdasági háttér 

kérdését is górcs  alá venni.  

Az el z  témáktól eltér , de a teljességhez hozzátartozik Trencsényi (2009) 

drámajáték története, mely a Csanádiban kialakításra kerül  sportiskolai drámajáték 

tantervhez kapcsolódik. Célja a dráma tanárok segítése, hogy a drámajáték alapgyakorlatait a 

sportolók világához igazítsa, melyben hangsúlyos például a testismeret és a ritmikus mozgás. 

A publikációk között egyetlen olyat találtam, ami egy „iskolai” program komplex 

bemutatásáról szólt (Keczeli, Ráthonyi-Ódor, Szabó és Borbély, 2011b). A közoktatási típusú 

sportiskolákat megismerve azonban megállapítható, hogy k nem ebbe, hanem az egyesületi 

típusú kategóriába tartoznak, bár ez nem von le semmit tehetséggondozó programjuk 

értékéb l, ám részben magyarázza felépítését. A debreceni Sportcentrum - Sportiskola számos 

változáson ment keresztül megalakulása óta. Jelenleg 11 csoport - szakosztály m ködik 

benne. A Sportcentrum Kincskeres  programjának célja kiválasztani és képzésben részesíteni 

a debreceni iskolákba járó gyerekek közül a sporttehetségeket. A kiválasztásnál a kilenc éves 

korosztályra fókuszálnak. A gyermekeket el ször sokoldalú képzésben részesítik néhány 

alapsportágon keresztül, majd sport-antropometriai és sportpszichológiai vizsgálatokkal 

segítik a sportágválasztásban a szül t és a gyermeket. Kifejezett céljuk, hogy a felnöv

kiválasztottak országos és nemzetközi szinten jó teljesítményt nyújtó sportolók legyenek. 

A fentiek mellett Lehmann Lászlónak, a 2007-ben „újra” induló, támogatást élvez

közoktatási típusú sportiskolai program vezet jének (valamint munkatársainak) mind a 

program beindulása el tt, mind az azt követ  években folyamatosan jelentek meg mind írásos 

anyagai, mind konferencia el adásai. Korai publikációk (Tóth és Lehmann, 2009) kezdetben 

arra is utalnak, hogy fontos a diákok számára a tanulmányi kötelezettségek és a rendszeres 

edzésmunka összehangolása, s ebben is segíthetnek a sportiskolák. Lehmann kezdeti célja és 

témája még kifejezetten a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv megismertetése volt 

(2003, 2005, 2007). Ezekben bemutatásra kerültek mind az 1960-as évekt l az 1980-as évekig 

jól m köd  klasszikus sportiskolák, melyek az egyesületek és az iskolák együttm ködésén 

alapultak, mind az új rendszer kiépítésének jogi és tartalmi szabályozási kérdései.  

Fontosnak tartom, hogy kitérjek a sportiskola fogalmi meghatározására is (Lehmann, 

2011a. 67-68. o., 2011b. 8-9. o.). „A sportiskola olyan közoktatási intézmény vagy 

sportegyesület vagy egyéb sportszervezet, ahol … 

• az utánpótlás-nevelés szervezet formában zajlik; 

• a sportnevelés és sportoktatás évfolyamos és/vagy korcsoportos formában történik; 
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• a sportági nevelést és oktatást az oktatási kormányzat és/vagy a sportági szövetség által 

elfogadott (akkreditált) sportági tantervek alapján folytatják; 

• a sportoló tanulók sportági fejlesztését sportszakmailag és pedagógiailag-pszichológiailag 

megtervezik, és ezt szakmai dokumentumokban rögzítik; 

• a sportoló tanulók sportági teljesítményét (az adott sportág nevelésével és oktatásával 

kapcsolatos követelmények függvényében) rendszeresen értékelik, és szakmai 

dokumentumokban rögzítik; 

• a sportági nevelést és oktatást legalább sportedz k, vagy szakedz k, vagy testnevel

tanárok irányítják; 

• a sportági nevelést és oktatást végz  szakemberek rendszeresen részt vesznek 

sportszakmai továbbképzéséken, vagy a testnevelés és sport m veltségterületéhez 

kapcsolódó akkreditált pedagógus továbbképzési programokon; 

• az utánpótlás nevelésben közrem köd  szakemberek rendszeresen kapcsolatot tartanak a 

sportoló tanulók családjaival és az érintett pedagógus szakemberekkel.” 

A sportiskoláknak két nagy típusa alakult ki, az egyik a közoktatási típusú sportiskola, 

a másik az egyesületi (vagy nem-közoktatási) típusú sportiskola:  

• A közoktatási típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést, – ami korcsoportos formában 

történik – az alsó és/vagy középfokú közoktatási intézmény végzi, általában valamilyen 

sportegyesülettel együttm ködve. Ebben az intézménytípusban az alapvet  feladat a 

közoktatási (alap)szolgáltatás, függetlenül attól, hogy milyen iskolafokról és típusról van 

szó (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény). 

• Az egyesületi (vagy nem-közoktatási) típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést szintén 

korcsoportos formában végzik, de ebben az intézménytípusban a tankötelezettség nem 

teljesíthet , továbbá érettségi és/vagy szakmai képesít  vizsga sem tehet  le, tehát csak 

sportnevelés és sportági oktatás folyik.  

A közoktatási jelleg  sportiskolai formát a Nemzeti Köznevelésr l szóló 2011. évi 

CXC. törvény jogilag és tartalmilag is szabályozza, míg az egyesületi jelleg  formát a fenti 

törvény nem is szabályozhatja – ezek a sportvilág jogi és tartalmi szabályozóival irányíthatók. 

Itt szeretném újra hangsúlyozni, hogy dolgozatomban az egyik érintett célcsoport kifejezetten 

a közoktatási típusú sportiskolák tanulói lesznek, ezért fókuszált rájuk az irodalmi áttekintés 

jelen része is.  
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2007 februárjában került kihirdetésre a sportiskolai kerettanterv a Magyar Közlöny 22. 

szám I. kötetében, a 9/2007. (II.27.) OKM rendeletben. Ez lefekteti többek között az 

alapelveket, a cél és követelményrendszert, ismerteti a közismereti és a sportági blokkokat.  

2007 szeptemberében 50 iskolában indult meg az új kerettanterv szerinti munka, azóta 

számos csatlakozó és néhány lemorzsolódó iskola is akadt. Az iskolák az alapján is 

csoportosíthatóak, hogy a sportkormányzat anyagi támogatást nyújt-e a m ködésükhöz, vagy 

sem (1. sz. melléklet). A sportiskolai program kiemelt partnerei az irányító szerepét betölt

sportkormányzat mellett (jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság és azon belül is a Sportiskolai 

Program) az oktatási kormányzat, a sportági (szak)szövetségek és a Sportiskolák Országos 

Szövetsége (SIOSZ). 

A sportiskolai program vezet i is tudják, hogy a visszacsatolás, visszajelzés fontos a 

tartalmi, módszertani és szervezeti megújuláshoz, hogy minél hatékonyabban m ködjön a 

rendszer. Ennek szem el tt tartásával a 2011-es tanévre egy nagyobb monitoring programot 

terveztek, melynek területei kiterjedtek az intézményvezetés elkötelezettségére, a 

partnerkapcsolatok irányítására, az általános nevelés és oktatásra, a sportnevelés és 

sportoktatás területére (Lehmann, 2010, Lehmann, 2011c, Lehmann, Kovács, Mateevics és 

Székely, 2013). A mérések kiterjedtek, az elemzések szerteágazóak – mégis elmondhatjuk, 

hogy az egészségnevelés, az egészségtudatos magatartás kialakításának kérdéseire nem tértek 

ki.  

Az alapdokumentumok szerint az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése kett s cél 

megvalósítása érdekében történt, melyb l az egyik az egészségtudatos magatartás és életmód 

kialakítása a felnövekv  nemzedékekben. A korábbi publikációk elemzése során 

megfogalmazható, hogy erre a területre, ennek beválására irányuló országos kutatás még nem 

indult, így én részben ezt kívántam megvalósítani dolgozatommal. 

A közoktatási típusú sportiskolák többnyire kronológiai sorrend  irodalmi 

el zményeinek tematikai szint  teljes bemutatására törekedtem jelen fejezetben. A kutatók 

többnyire vagy a jelenlegi technikai, tartalmi elemeket, vagy a sportoló gyermekek fizikai és 

pszichés képességeit vizsgálták, amikor a sportiskolákra gondoltak. Jelen munkám viszont 

inkább e közeg családi, szociális feltárásához is kapcsolódna. 

A többféle sportiskolai vizsgálat, publikáció ellenére találtam tehát olyan területeket 

(sportiskolai mintatanterv szerint tanulók életmódkutatása, családi hátterének feltérképezése), 

melyek még nem voltak kutatottak, így érdemes volt megkezdeni egy országos felmérést, 

mely hiánypótló eredményeket szolgáltat. 
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Az irodalmi áttekintés során hivatkozott szakirodalmi adatok és eredmények, valamint 

a felmerült „hiányterületek” ismeretében a felmért gyermekek és családjaik összehasonlítására 

vonatkozóan az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg a gyermekek életmódja és a családi 

változók területén. A korábban még fel nem mért területek esetében saját gondolatmenet útján 

jutottam el a hipotézis kialakításához, illetve egyes esetekben evidenciaként kezelt állításokat 

is megvizsgáltam, hogy saját adataimmal is bizonyítsam azokat. 

I. A sportiskolai sportosztályos minta egyes életmódbeli jellemz i jelent s eltérést 

mutatnak a sportiskolában nem sportiskolai kerettanterv szerint tanulóktól, valamint a 

jászsági csoporttól.  

I.1 A szabadid höz köthet  mutatók kérdésében azt feltételezem, hogy a sportiskolai 

sportosztályos minta tagjai mindkét iskolai fokon több id t töltenek sportolással; 

I.2 így egyéb id höz kötött tevékenységekre: 

I.2.1 egyéb külön foglalkozás;  

I.2.2 tanulás; 

I.2.3 számítógépezés; 

I.2.4 televízió nézés; 

I.2.5 illetve olvasás területén szignifikánsan kevesebb idejük marad, mint a 

másik két mintának.  

I.3 Az egészséghez köthet  mutatók esetében azt feltételezem, hogy mindkét iskolai 

fokon a sportiskolai sportosztályos minta eredményei szignifikánsan 

egészségtudatosabb válaszokat fognak tükrözni a másik két mintához képest: 

I.3.1 táplálkozási gyakoriságuk nagyobb; 

I.3.2 testtömeggel való elégedettség nagyobb; 

I.3.3 egészségesebben táplálkoznak;  

I.3.4 kevesebbet fogyókúráznak; 

I.3.5 alacsonyabb a kávéfogyasztásuk; 

I.3.6 alacsonyabb az alkoholfogyasztásuk; 

I.3.7 kevesebbet cigarettáznak; 

I.3.8 higiéniás szintjük magasabb; 

I.3.9 illetve globálisan egészségesebbek saját megítélésük szerint. 
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II. A szül k iskolai végzettsége jelent sen befolyásolja az életmód egyes (szabadid höz, 

sporthoz, nem specifikus tünetekhez köthet ) tényez it.  

II.1 Feltételezem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei pozitívabban viszonyulnak a sporthoz; 

II.2 több iskolán kívüli egyéb elfoglaltságban vesznek részt; 

II.3 többet tanulnak; 

II.4 többet olvasnak; 

II.5 kevesebbet néznek tévét; 

II.6 kevesebbet számítógépeznek; 

II.7 illetve kevesebb nem specifikus tünettel rendelkeznek az alacsonyabb iskolai 

végzettség  szül k gyermekeihez képest. 

III. A gyermekek által megélt családi légkör összefüggésben van a gyermekek egyes 

életmódelemeivel.  

III.1 Feltételezem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek 

pozitívabban viszonyulnak a sporthoz; 

III.2 több iskolán kívüli egyéb elfoglaltságban vesznek részt; 

III.3 többet tanulnak; 

III.4 többet olvasnak; 

III.5 kevesebbet néznek tévét; 

III.6 kevesebbet számítógépeznek; 

III.7 illetve kevesebb nem specifikus tünettel rendelkeznek az alacsonyabb családi 

komplexitás értéteket jelöl  (egyszer bb családi légkört megél ) gyermekekhez 

képest. 

IV. A családi légkör szoros összefüggésben van a szül k végzettségével. Feltételezem, 

hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és a magasabb iskolai végzettség

édesapák gyermekei között a komplex családi légkör mutató jelent sen magasabb lesz, 

mint az alacsonyabb végzettség  szül k között. 

V. A sportiskolai sportosztályosok családjai több paraméterben is jelent s eltérést 

mutatnak a sportiskolában nem sportiskolai kerettanterv szerint tanulóktól valamint a 

jászsági mintától.  

V.1 Feltételezem, hogy a sportiskolai sportosztályos gyermekek között nagyobb 

arányú a komplexebb családi légkört megél  tanuló; 
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V.2 továbbá feltételezem, hogy a szüleik nagyobb arányban sportolnak/sportoltak; 

V.3 fontosabbnak tartják a szül k a sport gyermekük életében; 

V.4 alacsonyabb szüleik becsült testtömeg indexe; 

V.5 illetve az általános iskolás sportiskolai sportosztályos csoport esetében magasabb 

a szüleik iskolai végzettsége is a másik két csoporthoz képest.  

VI. A szül k sportmúltja befolyásolja a gyermekek rendszeres sporttevékenységét. 

Feltételezem, hogy a (valamikor) sportoló szül k gyermekei többi id t töltenek 

iskolán kívüli sportolással, illetve gyakrabban vesznek részt iskolán kívüli 

sportfoglalkozásokon, mint a soha nem sportoló szül k gyermekei. 

VII. A szül k becsült testtömeg index értéke befolyásolja a gyermekük becsült testtömeg 

indexét. Feltételezem, hogy a magasabb BMI érték  szül k gyermekei magasabb BMI 

értéket fognak elérni az alacsonyabb BMI érték  szül k gyermekeihez képest. 

VIII. A szül k dohányzási szokása befolyásolja gyermekük dohányzási gyakoriságát a 

középiskolás korosztályban. Feltételezem, hogy a dohányzó apák és dohányzó anyák 

gyermekei között jelent sen magasabb a dohányos fiatalok aránya, mint a nem 

dohányzó szül k gyermekei között.  

IX. A szül k által közvetített sport fontossági mutató összefüggésben van a gyermek által 

választott sport fontossági mutatóval. Feltételezem, hogy a magasabb sport fontossági 

mutatót jelöl  szül k gyermekei jelent sen nagyobb arányban fognak maguk is 

magasabb sportfontossági mutatót jelölni, mint az alacsonyabb sport fontossági 

mutatót jelöl  szül k gyermekei. 

X. A család együttélési formája befolyásolja a gyermek által megélt családi légkört. 

Feltételezem, hogy ahol a vérszerinti szül k együtt élnek, ott magasabb lesz a 

komplex család érték mutató szám, mint ahol a vérszerinti család nem él együtt. 

XI. A család együttélési formája befolyásolja a gyermek által megélt nem specifikus 

tünetek gyakoriságát. Feltételezem, hogy ahol a vérszerinti szül k együtt élnek, ott 

alacsonyabb lesz a számított nem specifikus tünetek gyakorisága azokkal a 

családokkal szemben, ahol a vérszerinti szül k nem élnek együtt. 
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Jelen dolgozatban két id pontból származó mintával dolgoztam. Az id ben 

korábbinál, mely 2005-ben került felvételre, a interdiszciplináris jelleg  kutatásba - mert a 

kutatás pedagógiai, pszichológiai, humánbiológiai, testkultúrális, táplálkozás élettani jelleg

is -, a sok szempontú analízis érdekében a Jászság 18 településén él  (a történeti Jászságot is 

magába foglaló) általános, illetve középiskolába járó gyermekek 40%-át vonták be31

(megközelít leg 4200 f , illetve az  szüleik). Így a családokra vonatkozó adatgy jtés a 

felmért gyerekek családjait érinti. Kés bbi kutatásomban 7. és 8. osztályos, valamint 11. és 

12. osztályos diákokat figyeltem meg, így a jászsági mintát is végül ezekre az osztályokra 

sz kítettel le jelen dolgozatban is a bemutatásnál. 

 A jászsági mintába így 693 általános iskolás gyermek illetve azok szülei, valamint 389 

f  középiskolás gyermek és szülei kerültek (mindösszesen 1082 f  gyermek és serdül , 

valamint szüleik). A minta településeinek nagyságát a 11. sz. mellékletben közlöm. 

Jelen dolgozat másik mintájának adatfelvételét a 2012/2013. tanév tavaszi félévében 

valósítottam meg. A populáció merítését a közoktatási típusú sportiskolákban végeztem (3. sz. 

melléklet). Ezeket az iskolákat a MOB Sportiskolai programtól kapott címlista alapján e-mail 

útján kerestem meg. Az intézmények vezet inek rövid összefoglalást készítettem a kutatás 

céljáról, módszereir l, várható eredményeir l, arról hogy miért lehetnek jók az eredmények 

az iskolák számára is (4. sz. melléklet), valamint mellékeltem az összes kérd ívet, amivel a 

szül k és a diákok találkozni fognak a kutatás során. Levelemre kezdetben a MOB 

Sportiskolai programban jelenleg támogatott 54 iskola közül 22-en válaszoltak pozitív, 

hozzájáruló módon, nyolcan különböz , többnyire adminisztratív okokra hivatkozva 

negatívan, vagyis hogy nem tudnak részt venni. A MOB Sportiskolai programtól támogatást 

nem kapó 35 iskola közül ketten válaszoltak pozitív, 12-en negatív módon.  

Az els  körben kapott visszajelzések id vel némileg módosultak, volt új csatlakozó és 

kés bbi visszamondó is, így végezetül eredményeim 18 iskolát reprezentálnak a sportiskolai 

programból (17 támogatott, 1 nem támogatott), azok az ország egy részét lefedik (2. sz. 

valamint 5. sz. melléklet), bár sem földrajzi, sem korosztály arány szempontból nem 

31 Csak azok a gyermekek vehettek részt a kutatásban, akiknek szülei aláírták a nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak a 
részvételhez. 
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tekinthet  reprezentatívnak. A támogatott 54 iskolában a 7. és 8. osztályosok összes létszáma 

országosan eléri az 1500 f t, a 11. és 12. osztályosok esetében pedig csaknem 1100 f s a 

teljes sportiskolai mintatanterv szerinti populáció a vizsgált id szakban. Én 18 iskolában 499 

7. és 8. osztályos, valamint 103 11. és 12. osztályos „sportiskolást” mértem fel közülük. Az 

eredményekb l levont következtetések ezért nem általánosíthatóak a hazai sportiskolai 

rendszer egészére. Ennek ismeretében a kutatásból nyert információk feltáró jelleg nek 

tekinthet ek. 

Minden csatlakozó sportiskolából a 7. és 8. osztályos, és / vagy a 11. és 12. osztályos 

közoktatási típusú sportiskolai mintatanterv szerint tanuló diákok, valamint a velük 

párhuzamosan tanuló nem sportiskolás diákok és szüleik kerültek megkérdezésre kontroll 

csoportként. A kutatásban való részvétel feltétele egy szül i beleegyez  nyilatkozat (6. sz. 

melléklet) volt. 

Az életmód és egészségmagatartás nem csak a testi szükségletek kielégítéséhez 

kapcsolótó témakörnek tekinthet . A családi légkörr l és elfogadottságról a komplex családi 

kérd ív (Complex Family Questionaire CFQ) segítségével tájékozódtam, melyet Rathunde

(1996), valamint Csíkszentmihályi és munkatársai (1993) fejlesztettek ki, s magyar változatát 

Oláh készítette el, melyet a jászsági kutatás vezet je bocsátott rendelkezésemre (7. sz. 

melléklet). A CFQ-t a serdül k családhoz köthet  napi rutinok és elvárások észlelésére 

szolgáló kérd ívként használják, de nem kifejezetten a szül i magatartásra vonatkozik. 

Az egyének, gyermekek életében igen is fontos kérdések, hogy amennyire figyelnek rá 

a családtagjai; hogy mennyire tud otthon önmaga lenni; hogy mennyit vitatkoznak a 

családjában; hogy ha rosszkedv , vagy ha gondja van, akkor azt észreveszik-e, anélkül, hogy 

mondaná; vagy hogy mennyire tartja kiszámíthatónak a családi környezetét. 

A 24 itemet tartalmazó Komplex Család Kérd ív állításait az azzal való egyetértés 

függvényében négyfokozatú skálán kell értékelni: egyáltalán nem (1) teljes mértékben (4) 

végpontok között. Ezáltal a szül i nevelési elveknek a serdül k percepcióján át végbemen

értékelése történik meg.  

Kérd íves módon kerültek felvételre a család szocio-ökonómiai jellemz i (8. sz. 

melléklet), valamint a gyermekek táplálkozási-, szabadid s-, pihenési- és fizikai aktivitási 

szokásai (9. sz. melléklet). 
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 Az els , jászsági kutatásban minden kérd ív és nyilatkozat papír alapon került 

kitöltésre. A második, sportiskolai kutatásban a szül i nyilatkozatok és a szül i kérd ív papír 

alapon került kitöltésre, míg az iskolák nagyobb része (három iskola kivétellel: Csanádi Árpád 

Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet – Budapest, Kazinczy Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény – Debrecen, Vörösmarty Mihály 

Gimnázium - Budapest) a diákok kérd ívét on-line töltette ki tanulóival. 

A feldolgozás során alapvet  csoportképz  szempontnak az iskolai osztályt (7. és 8. 

osztály – 11. és 12. osztály) és a sportiskolai vagy nem sportiskolai mintatanterv szerinti 

besorolást tekintettem. A gyermekcsoportok további bontása, esetleges összevonása a 

célkit zésekhez igazodik. Az alcsoportok képzésében a különböz  családi jellemz k 

játszanak irányadó szerepet. 

Az összehasonlító statisztikai elemzések el tt normalitás vizsgálatot végeztem 

(Kolmogorov-Smirnov teszt) és megállapítottam, hogy az összehasonlításra kerül  mutatók 

eredményei nem voltak normál eloszlásúak, így ott nemparaméteres próbákat használtam. 32  

Az adatok bemutatása és elemzése leíró statisztikák (átlag, szórás, százalék, 

minimum, maximum) és multivariációs technikák felhasználásával történt (Kruskal-Wallis 

teszt, Mann-Whitney teszt, Spearman féle korreláció, Khi négyzet próba). A korrelációk, a 

származtatott eloszlások és a hierarchikus kapcsolatok vizsgálata többváltozós statisztikák 

alkalmazásával készül.  

 A számításokat SPSS 17.0, valamint GraphPad Prism 5.0 programok segítségével 
végeztem. 

32 "Test such as the t test, which involve either assumptions about specific parameters or their estimation, are referred to as 
parametric tests. There is a class of tests, however, that does not rely on parameter estimation and/or distirbutaion 
assumptions. Such tests are usually referred to as nonparametric tests or distribution-free tests. [...] The major advantage 
generally attributed to nonparametric tests is also the most obvious - they do not rely on any very seriously restrictive 
assumptions concerning the shape of the sampled population(s). [...] that is, the validity of the test is not affected by 
wether or not the variable is normally distributed in the population. A parametric test, on the other hand,  usually includes 
some type of normality assumption, and, if that assumption is false, the conclusions drawn from that tests may be 
innaccurate." (Howell, 2010) 
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 Az adatok ismertetése el tt még egyszer szeretném hangsúlyozni a szakirodalmi 

áttekintés azon következtetését, miszerint sem a sportszakmai, sem a pedagógiai vagy 

egészség oldali megközelítéseknél nem találtam részletes adatokat sem a sportiskolások 

életmódjára, részletes családi vonatkozásaira, sem a szüleik általam vizsgált paramétereire, 

így fontosnak tartam, hogy hiánypótló alapként az alapstatisztikát is minél részletesebben 

leírjam jelen dolgozatban. 

„… a foci … informál a hatalomról, az azon belüli pozíciókról, de még inkább a társadalom 

tisztázatlan, feldolgozatlan, kibeszéletlen kérdéseir l, az anomáliákról, az agresszióról, a 

gy löletr l. Miközben hordozza az összetartozás felemel  érzését és megtapasztalási 

lehet ségét, hordozza az elkötelez dés, a kitartás, a h ség napjainkban már ritkaságszámba 

men  erényét és kézzel fogható valóságát; hordozza a játékba való belefeledkezés és 

feloldódás esélyét és – ha pillanatokra is – átélhet ségét.” (Horváth, 2011. 183. o.)33

 A részvételi szándékukat meger sít  közoktatási típusú sportiskolák az ország nagy 

részét lefedik, ám a városok lélekszáma és rangja, státusza különböz . Azt, hogy mely 

városokból, milyen iskolafokokról, milyen arányban kaptam vissza válaszokat a 10. számú 

melléklet tartalmazza. 

 Összesítésben a megkérdezett sportiskolák „sportos” osztályaiba járó gyermekek 

szüleinek 68,2 %-a járult hozzá az általános iskolai 7. és 8. osztályba járó gyermekük 

kutatásban való részvételéhez, míg a nem sportosztályosoknál ez 59,8% volt (1. táblázat).  

33 Gondolatmenetem érzelmi aláfestésére szívesen idézek egy, a közelmúltban megjelent könyvb l kvalitatív jellemz ket. 
Ezek a nézetek is igazolják, hogy más megközelítésb l kiinduló vizsgálódások is hasonló eredményt hozhatnak. 
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1. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák 7. és 8. sport és nem sport osztályaiba járó 

gyermekek szüleinek hozzájárulása gyermekük kutatásban való részvételéhez 

 igen % nem % nem érkezett 
vissza az 
iskolába 

% 

SPORT 580 68,2’ 123 14,5’ 148 17,4’ 
NEM SPORT 421 59,8’ 166 23,6’ 117 16,6’ 

 Összesítésben a sportiskolák „sportos” osztályaiba járó gyermekek szüleinek 44,7 %-a 

járult hozzá a középiskolás 11. és 12. osztályba járó gyermekük kutatásban való 

részvételéhez, míg a nem sportosztályosoknál ez 43,8 % volt (2. táblázat). 

2. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák 11. és 12. sport és nem sport osztályaiba járó 

gyermekek szüleinek hozzájárulása gyermekük kutatásban való részvételéhez 

 igen % nem % nem érkezett vissza az 
iskolába, vagy nem 

töltötte ki 

% 

SPORT 118 44,7’ 18 6,8’ 128 48,5’ 
NEM SPORT 288 43,8’ 109 16,6’ 260 39,6’ 

 A pozitív szül i beleegyezést kapott diákok közül azonban nem mindenki töltötte ki 

végül kérd ívünket. A 3. táblázatból is látszik, hogy a diákok válaszait végül 1219 f  adatai 

alapján fogjuk bemutatni. Meg kell jegyezni, hogy nem minden diák válaszolta meg minden 

kérdést, ez többnyire a papíron kitölt kre jellemz , mert on-line módon több kérdésnél 

beállítottuk a válaszadási „kötelezettséget”. 

3. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, szül i 

beleegyezést kapó gyermekek kutatási kérd ív kitöltési aránya 

 hozzájáruló szül , 
diák is kitöltötte 

% hozzájáruló szül , diák 
mégsem töltötte ki 

% 

SPORT, általános 499 86,2’ 80 13,8’ 
NEM SPORT, általános 373 88,6’ 48 11,4’ 
SPORT, középiskola 103 87,3’ 15 12,7’ 
NEM SPORT, középiskola 244 84,7’ 44 15,3’ 
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„… az informális tanulást indokolt az egyén mikrokörnyezete fel l megközelíteni, miközben 

nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezt a szintet – különböz  kölcsönhatások révén – sok 

tekintetben befolyásolják a makrokörnyezet összetev i. „ (Horváth, 2011. 11. o.) 

A sportiskolákban a szül k által kitöltend  kérd ívet (8. sz. melléklet) nem csak az az 

1406 f  töltötte ki, akik gyermekük kutatási részvételéhez pozitívan járultak hozzá, hanem 

még 33 f , így az összesített adatokban az  szül i adataik is szerepelni fognak. Az adatokat 

7. és 8. osztályosok szüleire, valamint a 11. és 12. osztályosok szüleire bontva fogom leírni.  

Az alapstatisztikák bemutatása el tt meg kell említeni, hogy a szül k papíron töltötték 

ki a kérd ívüket, így néhányan csak a nekik „tetsz ” kérdésekre válaszoltak, másrészt már itt 

is megfigyelhet  volt egy kés bb fontossá váló dolog. Mégpedig az, hogy számos családban 

az apára vonatkozó kérdések nem kerültek kitöltésre, leggyakrabban az együtt nem élés okán. 

Fontos még hozzátenni, hogy az átlagadatok a 18 iskolára vonatkoztatott szül i átlagok, az 

egyes iskolákban kapott átlagok ett l eltér ek. 

„A családban a feln ttek fontos közvetít  funkciót töltenek be úgy, hogy magukon viselik a 

nagyobb struktúrák lenyomatait, általuk közvetít dik a nyelv, a világnézet, a szociális élet 

normarendszere, és alapvet  beállítódásokat, illetve érzelmi viszonyulásokat adnak át 

akaratlanul is.” (Horváth, 2011. 52. o.) 

A 4. táblázatban foglaltam össze az édesapák sportmúltjáról kapott adatokat. 

4. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesapjának sportmúltja 

 igen, sportol(t) % nem sportolt % 
SPORT, általános 409 73,6’ 147 26,4’ 
NEM SPORT, ált. 253 64,9’ 137 35,1’ 
Jászság, általános 330 51,61’ 309 48,4’ 
SPORT, középiskola 85 74,6’ 29 25,4’ 
NEM SPORT, közép. 195 67,7’ 93 32,3’ 
Jászság, középiskola 163 47,7’ 179 52,3’ 
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„Puskás a közvetlen környezetét l számtalan impulzust kapott ahhoz, hogy labdarúgó váljon 

bel le. Az egyik ilyen hatás az apai minta, hiszen édesapja maga is futballista volt, aki a 

játékból kiöregedve letette az edz i vizsgát, és továbbra is a foci világában maradt.” (Horváth, 

2011. 204. o.) 

A sportmúlton belül megoszlott, hogy milyen szinten sportoltak a megkérdezett 

édesapák, ezt az 5. táblázatban foglaltam össze.  

5. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesapjának sporttevékenységeinek szintje 

 csak 
versenyszer

% csak hobbi % mindkett  % 

SPORT, 
általános 

141 35,1’ 179 44,5’ 82 20,4’ 

NEM SPORT, 
általános 

65 26,4’ 128 52’ 53 21,5’ 

Jászság, 
általános 

102 31,6’ 158 48,9’ 63 19,5’ 

SPORT, 
középiskola 

33 39,8’ 32 38,6’ 18 21,7’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

41 22,2’ 105 56,8’ 39 21,1’ 

Jászság, 
középiskola 

60 38,5’ 65 41,7’ 31 19,9’ 

 Az általános iskolás sportosztályos diákok édesapáinak sportolással eltöltött éveinek 

mediánja 8 év (25 percentilis 5; 75 percentilis 15), míg a nem sportosztályosoknál ez 7 év volt 

(25 percentilis 4; 75 percentilis 15). A középiskolás diákok édesapjainál ez a medián 

sportosztályokban 8 év volt (25 percentilis 5; 75 percentilis 14,75), míg a nem 

sportosztályosoknál 10 év (25 percentilis 5; 75 percentilis 15).  

 A jászsági mintánál az általános iskolás gyermekek édesapjainál a sportolási éves 

mediánja 7,25 év volt (25 percentilis 4; 75 percentilis 12), míg a középiskolások apáinak 

mediánja 8 év (25 percentilis 5; 75 percentilis 14,75) lett adataink alapján. 

A sportiskolákban megkérdeztem, hogy ha bármilyen szinten sportolt az apa, 

mennyire érzi úgy, hogy az ott megszerzett értékek és képességek életét kés bbiekben is 

segíteni tudták? Egyt l ötig terjed  skálán kellett választ adni erre, ahol az egyes érték az 

egyáltalán nem, míg az ötös érték a nagymértékben igen választ jelentette. A kérdésre kapott 

válaszokat a 6. táblázatban foglaltam össze. 
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6. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

édesapjának megítélése arról, hogy a sporttevékenységekkel megszerzett értékek és 

képességek mennyire tudták segíteni a kés bbi életben 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

20 5,2’ 25 6,5’ 78 20,2’ 129 33,3’ 135 34,9’ 

NEM SPORT, 
általános 

17 7,7’ 16 6,8’ 59 25,2’ 73 31,2’ 68 29,1’ 

SPORT, 
középiskola 

1 1,4’ 2 2,7’ 18 24,3’ 27 36,5’ 26 35,1’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

6 3,4’ 13 7,4’ 50 28,4’ 51 29’ 56 31,8’ 

 A 7. táblázatban foglaltam össze az édesanyák sportmúltjáról kapott adatokat. 

7. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesanyjának sportmúltja 

 igen, sportol(t) % nem sportolt % 
SPORT, általános 392 67,2’ 191 32,8’ 
NEM SPORT, ált. 257 61,9’ 158 38,1’ 
Jászság, általános 244 38,5’ 390 61,5’ 
SPORT, középiskola 81 71,1’ 33 28,9’ 
NEM SPORT, közép. 174 58,8’ 122 41,2’ 
Jászság, középiskola 120 35’ 223 65’ 

 A sportmúlton belül megoszlott, hogy milyen szinten sportoltak a megkérdezett 

édesanyák, ezt az 8. táblázatban foglaltam össze.  

8. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesanyjának sporttevékenységeinek szintje 

 csak 
versenyszer

% csak hobbi % mindkett  % 

SPORT, általános 117 30,4’ 205 53,2’ 63 16,4’ 
NEM SPORT, ált. 58 23,5’ 149 60,3’ 40 16,2’ 
Jászság, általános 79 33,6’ 115 48,9’ 41 17,4’ 
SPORT, középiskola 31 39,2’ 33 41,8’ 15 19’ 
NEM SPORT, 
közép. 

43 25’ 102 59,3’ 27 15,7’ 

Jászság, középiskola 46 39’ 56 47,5’ 16 13,6’ 
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 Az általános iskolás sportosztályos diákok édesanyáinak sportolással eltöltött éveinek 

mediánja 6 év volt (25 percentilis 4; 75 percentilis 10), míg a nem sportosztályosoknál ez 5 év 

volt (25 percentilis 4; 75 percentilis 10). A középiskolás diákok édesanyjánál ez a medián 

sportosztályokban 8 év volt (25 percentilis 4; 75 percentilis 10), míg a nem 

sportosztályosoknál 6 év (25 percentilis 4; 75 percentilis 10). 

 A jászsági mintánál az általános iskolás gyermekek édesanyjánál a sportolási mediánja 

5 év volt (25 percentilis 3,75; 75 percentilis 8), míg a középiskolások anyjának mediánja 5,5 

év (25 percentilis 4; 75 percentilis 10) lett. 

A sportiskolákban megkérdeztem, hogy ha bármilyen szinten sportolt az anya, 

mennyire érzi úgy, hogy az ott megszerzett értékek és képességek életét kés bbiekben is 

segíteni tudták? Egyt l ötig terjed  skálán kellett választ adni erre, ahol az egyes érték az 

egyáltalán nem, míg az ötös érték a nagymértékben igen választ jelentette. A kérdésre kapott 

válaszok eredményeit a 9. táblázatban foglaltam össze. 

9. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

édesanyjának megítélése arról, hogy a sporttevékenységekkel megszerzett értékek és 

képességek mennyire tudták segíteni a kés bbi életben 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

16 4,2’ 14 3,6’ 91 23,7’ 136 35,4’ 127 33,1’ 

NEM SPORT, 
általános 

14 5,6’ 19 7,6’ 66 26,5’ 68 27,3’ 82 32,9’ 

SPORT, 
középiskola 

1 1,2’ 4 4,9’ 20 24,7’ 19 23,5’ 37 45,7’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

9 5,3’ 5 3’ 43 25,4’ 56 33,1’ 56 33,1’ 

 Megkérdeztem a szül ket a saját dohányzási szokásaikról, pontosabban arról, hogy 

dohányoznak-e rendszeresen, vagy sem. Az apáknál kapott válaszokat a 10., az anyáknál 

kapott válaszokat a 11. táblázatban foglaltam össze. Meg kell jegyezni, hogy a jászsági 

mintában ezt a kérdést a jászberényi szül k nem kapták meg, ezért kisebb itt az átlagos 

válaszadási szám. 
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10. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesapjának dohányzási szokása 

 igen, 
rendszeresen

% már 
leszokott 

% nem 
dohányzik 

% 

SPORT, 
általános 

181 33’ 75 13,7’ 292 53,3’ 

NEM SPORT, 
általános 

117 30,8’ 51 13,4’ 212 55,8’ 

Jászság, 
általános 

249 47,5’ 78 14,9’ 197 37,6’ 

SPORT, 
középiskola 

30 26,8’ 11 9,8’ 71 63,4’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

64 22,5’ 38 13,3’ 183 64,2’ 

Jászság, 
középiskola 

55 41,7’ 27 20,5’ 50 37,9’ 

11. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

édesanyáinak dohányzási szokása 

 igen, 
rendszeresen

% már 
leszokott 

% nem 
dohányzik 

% 

SPORT, 
általános 

134 23,7’ 50 8,8’ 382 67,5’ 

NEM SPORT, 
általános 

101 24,9’ 36 8,9’ 269 66,3’ 

Jászság, 
általános 

184 35’ 64 12,2’ 278 52,9’ 

SPORT, 
középiskola 

32 28,3’ 9 8’ 72 63,7’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

49 16,8’ 31 10,7’ 211 72,5’ 

Jászság, 
középiskola 

40 29,6’ 16 11,9’ 79 58,5’ 

 Megkérdeztem a sportiskolás szül ket, hogy elegend  visszajelzést kapnak-e 

gyermekük iskolai sportteljesítményér l, fejl désér l. Egyt l ötig terjed  skálán kellett 

választ adni erre, ahol az egyes érték az egyáltalán nem elég, míg az ötös érték a 

nagymértékben elegend  visszajelzést kap választ jelentette. Az eredményeket a 12. 

táblázatban foglaltam össze. 
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12. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

szüleinek azon megítélése, hogy a gyermekük iskolai sporttevékenységér l elegend

visszajelzést kap-e 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

27 4,7’ 39 6,7’ 120 20,7’ 195 33,6’ 199 34,3’ 

NEM SPORT, 
általános 

34 8,3’ 51 12,4’ 127 31’ 123 30’ 75 18,3’ 

SPORT, 
középiskola 

10 9,3’ 12 11,1’ 26 24,1’ 34 31,5’ 26 24,1’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

47 16,2’ 51 17,6’ 94 32,4’ 57 19,7’ 41 14,1’ 

 A sportiskolás szül kt l azt is megkérdeztem, hogy elegend  visszajelzést kapnak-e 

gyermekük iskolán kívüli sportteljesítményér l, fejl désér l. Egyt l ötig terjed  skálán kellett 

választ adni erre, ahol az egyes érték az egyáltalán nem elég, míg az ötös érték a 

nagymértékben elegend  visszajelzést kap választ jelentette. Meg kell jegyezni, hogy itt több 

szül i válasz törlésre került, ugyanis sok olyan szül  is megválaszolta ezt a kérdést, akinek 

gyermeke a diák kérd ív alapján azt válaszolta, hogy az iskolán kívül egyáltalán nem sportol 

és a különböz  ellen rz  kérdések is azt igazolták vissza, hogy a gyermek nem sportol. Az 

erre a kérdésre kapott válaszokat a 13. táblázatban foglaltam össze. 

13. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

szüleinek azon megítélése, hogy a gyermekük iskolán kívüli sporttevékenységér l elegend

visszajelzést kap-e 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

21 3,9’ 29 5,3’ 91 16,7’ 176 32,4’ 227 41,7’ 

NEM SPORT, 
általános 

35 11,4’ 23 7,5’ 64 20,8’ 90 29,3’ 95 30,9’ 

SPORT, 
középiskola 

4 4’ 6 6’ 17 17’ 30 30’ 43 43’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

20 9,8’ 14 6,9’ 47 23’ 57 27,9’ 66 32,4’ 

„Deákot – miként Öcsit is – a foci, a labda szeretete távol tartotta a gyermekkori 

meggondolatlanságoktól, csavargástól, csibészkedést l. A foci a grundon egyfajta 

rendszerességet adott az életének, miközben izgalmat, szórakozást, örömet és sikerélményt 

nyújtott számára.” (Horváth, 2011. 201. o.) 
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A gyermekekre vonatkozó szül i megítélések fontosak, ezért megkérdeztem a 

sportiskolás szül ket, hogy mennyire tartják fontosnak, hogy a sportolás (akár hobbi szinten 

is) rendszerességgel a felmérésben részt vev  gyermekük életének része legyen. Egyt l ötig 

terjed  skálán kellett választ adni erre, ahol az egyes érték az egyáltalán nem fontos, míg az 

ötös érték a nagymértékben fontos választ jelentette. A 14. táblázatban mutatom be az erre a 

kérdésre kapott eredményeket. 

14. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

szüleinek azon megítélése, hogy a gyermekük számára mennyire tartják fontosnak, hogy a 

sportolás az életük része legyen 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

0 0 2 0,3’ 32 5,5’ 118 20,3’ 430 73,9 

NEM SPORT, 
általános 

2 0,5’ 4 1’ 50 12’ 121 29,2’ 238 57,3’ 

SPORT, 
középiskola 

1 0,9’ 0 0 3 2,7’ 26 23,4’ 81 73’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

10 3,4’ 6 2’ 37 12,5’ 89 30’ 155 52,2’ 

15. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

szüleinek azon megítélése, hogy a gyermeküket mennyire tartják egészségesnek 

 egyáltalán 
nem 

% nem 
eléggé 

% eléggé % teljesen % 

SPORT, 
általános 

0 0 28 4,8’ 179 30,7’ 376 64,5’ 

NEM SPORT, 
általános 

1 0,2’ 37 8,8’ 164 39’ 218 51,9’ 

SPORT, 
középiskola 

0 0 5 4,3’ 38 33’ 72 62,6’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

0 0 29 9,8’ 117 39,4’ 151 50,8’ 

Azt is megkérdeztem a sportiskolás szül kt l, hogy mennyire tartják egészségesnek a 

felmérésben részt vev  gyermeküket. Egyt l négyig terjed  skálán kellett választ adni erre, 

ahol az egyes érték az egyáltalán nem tartja egészségesnek, míg a négyes érték a teljesen 

egészségesnek tartja választ jelentette. A 15. táblázatban található a válaszok összegzése. 
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Amikor a szül k magasságát és súlyát, valamint body mass indexét (BMI) mutatom be 

fontos tudni, hogy a közölt adatokat a szül k írták be, nem én mértem le, így azok csak 

becslésnek tekinthet ek, mégis orientáló jelleg ek (BMI classification) 34. A 16. táblázatban 

az édesapák, míg a 17. táblázatban az édesanyák eredményeit mutatom be a vizsgálati 

csoportok szerint. 

16. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesapjának testméreti adatai 

 #ÁTLAG/
MED. - cm 

#szórás/
25-75 p 

#ÁTLAG/
MED. - kg 

#szórás/
25-75 p 

#ÁTLAG/
MED. - BMI 

#szórás/
25-75 p 

SPORT, 
általános 

#178,20’ #6,698’ 86 76-98 26,88 24,49-
29,96 

NEM SPORT, 
általános 

#177,96’ #7,104’ 85 77-95 #27,34’ 4,039’ 

Jászság, 
általános 

176 171-182 83 75-94 26,42 24,22-
29,39 

SPORT, 
középiskola 

#177,79’ #7,827’ #88,04’ #12,936’ #27,82’ 3,545’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

#178,59’ #7,279’ #86,98’ #14,055’ #27,24’ 3,934’ 

Jászság, 
középiskola 

#176,69’ #7,366’ 87 76-96 27,44 24,89-
30,79 

17. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesanyjának testméreti adatai 

 #ÁTLAG/
MED. - cm 

#szórás/
25-75 p 

#ÁTLAG/
MED. - kg 

#szórás/
25-75 p 

#ÁTLAG/
MED. - BMI

#szórás/
25-75 p 

SPORT, 
általános 

165 161-170 64 57-74 23,35 21,31-
26,56 

NEM SPORT, 
általános 

165 160-170 64 57-74 23,44 21,27-
26,98 

Jászság, 
általános 

165 160-169 67 60-78 24,52 21,96-
28,34 

SPORT, 
középiskola 

#165,93 #6,109’ #65,97’ #13,337’ 23,43 20,52-
25,74 

NEM SPORT, 
középiskola 

165 160-169 65 58-72 23,66 21,56-
26,17 

Jászság, 
középiskola 

165 160-168 68 60-80 25 22,46-
28,87 

34 Forrás: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html Letöltés: 2013.03.12. 
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A szül i adatok bemutatását folytatva megjelenítem, hogy az egyes szül i csoportok 

átlagosan mennyi id sek voltak a felmérésben részt vev  gyermekük születésekor (18. 

táblázat).  

18. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek szüleinek életkori átlaga gyermekük születésekor 

 APA 
#ÁTLAG/ MED.

#szórás/ 
25-75 p 

ANYA 
#ÁTLAG/ MED.

#szórás/ 
25-75 p 

SPORT, általános 28 25-32 26 23-29 
NEM SPORT, általános 29 26-32 26 23,5-30 
Jászság, általános 28 25-32 24 22-27 
SPORT, középiskola 28 26-33 #26,69’ #5,595’ 
NEM SPORT, középiskola 29 26-33 27 24-30 
Jászság, középiskola 28 25-32 25 22-28 

19. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesapjainak foglalkozási megoszlása 

 SP. 
ált. 
N 

% NEM 
SP. 
ált. 
N 

% J 
ált. 
N 

% SP. 
közép 
N 

% NEM 
SP. 
közép
N 

% J 
közép 
N 

% 

1 28 5,2’ 27 7,3’ 32 5,3’ 2 1,9’ 8 2,9’ 10 3’ 
2a 85 15,8’ 79 21,2’ 151 24,8’ 24 22,6’ 25 9’ 56 16,7’ 
2b 19 3,5’ 6 3,8’ 64 10,5’ 3 2,8’ 2 2,9’ 35 10,4’ 
2c 195 36,2’ 117 31,5’ 180 29,6’ 32 30,2’ 61 22’ 96 28,7’ 
3 20 3,7’ 21 5,6’ 25 4,1’ 3 2,8’ 15 5,4’ 16 4,8’ 
4 78 14,5’ 56 15,1’ 32 5,3’ 11 10,4’ 73 26,4’ 22 6,6’ 
5 85 15,8’ 52 14,’ 88 14,4’ 26 24,5’ 64 23,1’ 57 17’ 
6 27 5’ 14 3,8’ 37 6,1’ 5 4,7’ 23 8,3’ 43 12,8’ 
7 1 0,2’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A szül k foglalkozására is rákérdeztem. Az alábbi kategóriák szerint kellett bejelölnie 

magukat a felmérésben résztvev knek. Munkanélküli = 1, ipari, épít ipari fizikai munkás = 

2a, mez gazdasági fizikai munkás = 2b, egyéb (kereskedelem, közlekedés, szolgáltatás) 

fizikai munkás = 2c, irodai munkás = 3, szellemi foglalkozás = 4, vállalkozó = 5, nyugdíjas = 

6, GYES, GYED = 7. Az édesapák foglalkozási megoszlását a 19. táblázatban, az 

édesanyákét a 20. táblázatban mutatom be. 
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A felmért férfiak munkanélküliségi aránya szerencsésebb az országos átlagnál, ami a 

2011. évi népszámlálási adatok szerint 11 %-os a férfiak között (Freid, 2012. 8.o.). 

A felmért n k munkanélküliségi aránya csaknem minden csoportban kismértékben 

jobb az országos átlagnál, ami a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 11 %-os a n k között 

(Freid, 2012. 8.o.). 

20. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesanyainak foglalkozási megoszlása 

 SP. 
ált. 
N 

% NEM
SP. 
ált. 
N 

% J 
ált. 
N 

% SP. 
közép 
N 

% NEM 
SP. 
közép 
N 

% J 
közép
N 

% 

1 36 6,3’ 33 8,2’ 84 13,6’ 11 10’ 12 4,1’ 21 6,1’ 
2a 11 1,9’ 11 2,7’ 32 5,2’ 3 2,7’ 6 2,1’ 24 7’ 
2b 7 1,2’ 2 0,5’ 9 1,5’ 3 2,7’ 5 1,7’ 12 3,5’ 
2c 204 36’ 144 35,6’ 178 28,8’ 32 29,1’ 64 22,1’ 132 38,6’
3 77 13,6’ 59 14,6’ 68 11’ 16 14,5’ 47 16,2’ 54 15,8’
4 118 20,8’ 87 21,5’ 89 14,4’ 24 21,8’ 117 40,3’ 49 14,3’
5 47 8,3’ 22 5,4’ 33 5,3’ 15 13,5’ 27 9,3’ 15 4,4’ 
6 8 1,4’ 6 1,5’ 54 8,8’ 3 2,7’ 5 1,7’ 25 7,3’ 
7 59 10,4’ 40 9,9’ 70 11,3’ 3 2,7’ 7 2,4’ 10 2,9’ 

A foglalkozások után az iskolai végzettségekre is rákérdeztem. Itt a legmagasabb 

iskolai végzettséget kellett megadni. A felmért édesapák végzettségének összegzését a 21. 

táblázatban mutatom be. 

A 2003-as HBSC kutatásban (Aszmann, 2003. 16. o.) a 11-17 év közötti tanulók 

apjának legmagasabb végzettsége 23,7 %-ban volt f iskolai vagy egyetemi, 20,3 %-ban 

középiskolai, 28,9 %-ban szakmunkás, 5 %-ban általános iskolát végzett és a diákok 22,2 %-a 

nem tudta megválaszolni ezt a kérdést.  

A 2011-es HBSC kutatásban (Németh és Költ , 2011. 86. o.) az 5 – 11. évfolyamos 

tanulók apjának vagy nevel apjának legmagasabb végzettsége 16,6 %-ban volt f iskolai vagy 

egyetemi, 16,6 %-ban középiskolai, 30,8 %-ban szakmunkás, 8,2 %-ban általános iskolát 

végzett, 0,9 %-a általános iskolát be nem fejezett. A diákok 25,9 %-a nem tudta 

megválaszolni ezt a kérdést. 
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A 2011-ben felmért KSH adatok szerint a 24-65 évesek között a legfeljebb alapfokú 

végzettség ek aránya 18,2 %, a legalább középfokú végzettség ek aránya 81,8 %, míg a 

fels fokú végzettséggel rendelkez k aránya 21,1 % (Freid, 2012. 16. o.). 

21. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesapjainak legmagasabb iskolai végzettsége 

 SP. 
ált. 
N 

% NEM 
SP. 
ált. 
N 

% J 
ált. 
N 

% SP. 
közép 
N 

% NEM 
SP. 
közép 
N 

% J 
közép 
N 

% 

8 osztály 
alatt 

5 0,9’ 7 1,8’ 20 3,3’ 1 0,9’ 2 0,7’ 6 1,8’ 

általános 
iskola 

35 6,4’ 24 6,3’ 68 11,4’ 9 8,2’ 6 2,1’ 24 7’ 

szakmunkás 
képz

214 39,3’ 154 40,5’ 297 49,7’ 48 43,6’ 81 28,3’ 187 54,7’ 

közép- 
iskola 

183 33,6’ 129 33,9’ 151 25,3’ 36 32,7’ 77 26,9’ 93 27,2’ 

f iskola, 
egyetem 

107 19,7’ 66 17,4’ 62 10,4’ 16 14,5’ 120 42’ 32 9,4’ 

A disszertációhoz felmért édesanyák végzettségének összegzését a 22. táblázatban 

mutatom be. A 26. számú mellékletben kerül bemutatásra az általános iskolás diákok 

szüleinek csoportonkénti statisztikai összehasonlítása. 

22. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek édesanyainak legmagasabb iskolai végzettsége 

 SP. 
ált. 
N 

% NEM
SP. 
ált. 
N 

% J 
ált. 
N 

% SP. 
közép
N 

% NEM 
SP. 
közép
N 

% J 
közép
N 

% 

8 osztály 
alatt 

6 1’ 8 1,9’ 26 4,2’ 1 0,9’ 1 0,3’ 9 2,6’ 

általános 
iskola 

24 4,2’ 36 8,7’ 94 15,3’ 3 2,7’ 7 2,4’ 46 13,2’

szakmunkás 
képz

154 26,7’ 93 22,5’ 182 29,6’ 23 20,4’ 42 14,3’ 108 30,9’

közép- 
iskola 

261 45,3’ 185 44,7’ 215 35’ 54 47,8’ 101 34,5’ 136 39’ 

f iskola, 
egyetem 

131 22,7’ 92 22,2’ 97 15,8’ 32 28,3’ 142 48,5’ 50 14,3’
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A 2003-as HBSC kutatásban (Aszmann, 2003. 16. o.) a 11-17 év közötti tanulók 

anyjának legmagasabb végzettsége 26,8 %-ban volt f iskolai vagy egyetemi, 28,6 %-ban 

középiskolai, 15,9 %-ban szakmunkás, 9,1 %-ban általános iskolát végzett és a diákok 19,6 

%-a nem tudta megválaszolni ezt a kérdést. 

A 2011-es HBSC kutatásban (Németh és Költ , 2011. 86. o.) az 5-11. évfolyamos 

tanulók anyjának vagy nevel anyjának legmagasabb végzettsége 21,8 %-ban volt f iskolai 

vagy egyetemi, 25,6 %-ban középiskolai, 17,6 %-ban szakmunkás, 12,4 %-ban általános 

iskolát végzett, 1,3 %-a általános iskolát be nem fejezett. A diákok 21,3 %-a nem tudta 

megválaszolni ezt a kérdést. 

A szül kt l megkérdezett még két családi adatot mutatok be. Az egyik a testvérszám, 

tehát hogy a felmérésben részt vev  gyermeknek hány testvére van. Ezt a 23. táblázatban 

összegzem csoportonként. 

23. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek testvérszáma 

 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 4nél 
több

% átlag 

SPORT, 
általános 

91 15,5’ 302 51,5’ 139 23,7’ 33 5,6’ 16 2,7’ 5 0,9’ 1,32’ 

NEM SPORT, 
általános 

67 15,9’ 198 47’ 103 24,5’ 39 9,3’ 10 2,4’ 4 1’ 1,39’ 

Jászság 
általános 

37 6’ 335 54,6’ 158 25,7’ 45 7,3’ 25 4,1’ 14 2,3’ 1,59’ 

SPORT, 
középiskola 

15 13’ 62 53,9’ 27 23,5’ 8 7’ 1 0,9’ 2 1,8’ 1,35’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

56 18,8’ 133 44,6’ 80 26,8’ 20 6,7’ 6 2’ 3 0,9’ 1,36’ 

Jászság 
középiskola 

29 8,4’ 209 60,8’ 74 21,5’ 23 6,7’ 6 1,7’ 3 0,9’ 1,37 

A HBSC 2003-as kutatásban a megkérdezettek 55,1 %-ának egy, 21,8 %-ának kett , 

6,2 %-ának három, 3,4 %-ának négy vagy több, míg 13,5 %-ának nem volt testvére (Aszmann, 

2003. 113-114. o.). 

A HBSC 2011-es kutatásban a megkérdezettek 43,8 %-a egy, 23,5 %-a kett , 16,4 %-a 

három vagy több testvérrel él együtt, míg 16,4 %-nak nem volt testvére (Németh és Költ , 

2011. 98-99. o.). A testvérek száma összefüggést mutat a településtípussal. A kisebb 
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településen (községben, falun vagy tanyán) él  tanulókra a többi településtípuson él

tanulókhoz képest nagyobb arányban jellemz , hogy több testvérrel élnek együtt.  

Freid (2012. 45. o.) a 2011. évi népszámlálás alapján azt mondja, hogy a családok 36 

%-ában egy gyermeket, 22 %-ában két gyermeket, 8 %-ában három vagy több gyermeket 

nevelnek, míg nincs gyermek a családok 34 %-ában. 

Talán az egyik legfontosabb családi mutató lehet, hogy a felmérésben részt vev

gyermekek kikkel élnek közös háztartásban. Már a szül i egyéb válaszadásokból is kit nt, 

hogy több elvált, vagy külön él  szül  lehet, mert hiányzik egyik vagy másik, de többnyire az 

apára vonatkozó adat. A 24. táblázat alapján látható, hogy ötféle kategória közül választhattak 

a megkérdezett szül k. 

24. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek kivel élnek közös háztartásban 

 SP. 
ált. 
N 

% NEM 
SP. 
ált. 
N 

% J 
ált. 
N 

% SP. 
közép 
N 

% NEM 
SP. 
közép 
N 

% J 
közép 
N 

% 

nagyszül (k) 
és szül k (és 
esetleg 
testvérek) 

27 4,7’ 19 4,6’ 46 7,4’ 5 4,3’ 10 3,4’ 17 4,9’ 

csak szül k 
(és esetleg 
testvérek) 

360 62,1’ 257 61,9’ 481 77’ 75 65,2’ 211 71,3’ 258 73,7’ 

nagyszül k és 
egyik szül
(és esetleg 
testvérek) 

16 2,8’ 14 3,4’ 27 4,3’ 5 4,3’ 4 1,4’ 41 11,7’ 

csak egyik 
szül  (és 
esetleg 
testvérek) 

149 25,7’ 109 26,3’ 56 9’ 26 22,6’ 59 19,9’ 25 7,1’ 

más, éspedig: 28 4,8’ 16 3,9’ 15 2,4’ 4 3,5’ 12 4,1’ 9 2,6’ 
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A 2003-as HBSC kutatás eredményei azt mutatták (Aszmann, 2003. 112. o.), hogy a 

felmért diákok 76 %-a élt teljes családban. A családok 17,4 %-a volt egyszül s. A válaszadók 

6,6 %-a jelölte, hogy egy vérszerinti szül  mellett nevel apával vagy nevel anyával él együtt. 

A nagyszül vel való együttélés a mindkét szül s családok 3 %-ára volt jellemz .  

A 2011-es HBSC kutatás eredményei azt mutatták (Németh és Költ , 2011. 97-98. o.), 

hogy a felmért diákok 68,2 %-a élt teljes családban. A családok közel egyötöde volt 

egyszül s, közel egytizedük pedig valamelyik vérszerinti szül vel és annak új partnerével, 

vagyis újrastrukturált családban él. A tanulók 13,9%-a jelölte meg, hogy együtt él legalább 

valamelyik nagyszül jével. Mind a teljes, mind az újrastrukturált családok 11,8%-ára 

jellemz , hogy többgenerációs (tehát a szül k mellett nagyszül k is jelen vannak a 

családban). Az egyszül s családokban magasabb ez az arány (18,2%). A gyerekek 1,1%-át 

csak nagyszüleik nevelik. 

További adalék Freid (2012. 45. o.) KSH adatokon alapuló mondata, mely szerint a 

gyermeküket egyedül nevel k aránya tovább n tt, ma csaknem minden nyolcadik háztartás 

ilyen. A gyermeket nevel  házaspárok aránya az összes családon belül egy évtized alatt 45-r l 

37 %-ra esett vissza.  

 A mintámra vonatkozó adatok bemutatásához kapcsolódóan feltüntettem az egyes 

kérdéseknél, hogy az elmúlt évek nagyobb regionális vagy országos jelleg  adatfelvételei 

alkalmával milyen adatokat kaptak a kutatók hasonló korosztályoknál. 

 A sportiskolákban mind a sport, mind a nem sport osztályokban elkészítettem 

felmérésemet a 7. és 8., valamint a 11. és 12. osztályokban. Iskolánként az egyes 

megkérdezett évfolyamokon leggyakrabban egy-egy osztályt volt, tehát egy „sportos” és egy 

„nem sportos”. Ahol több nem sportos osztály is volt, ott kértük az iskolákat, hogy lehet leg 

minden, de legalább két nem sportos osztállyal vegyék fel a kérd ívet. 

25. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági tanulók létszáma és nemi aránya 
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 férfi % n  % 
SPORT, általános 292 58,5’ 207 41,5’ 
NEM SPORT, általános 193 51,9’ 179 48,1’ 
Jászság, általános 333 48,1’ 360 51,9’ 
SPORT, középiskola 65 63,1’ 38 36,9’ 
NEM SPORT, középiskola 55 22,5’ 189 77,5’ 
Jászság, középiskola 198 50,9’ 191 49,1’ 

 A résztvev k nemi aránya sportiskolai kutatásomban az általános iskolásoknál 

kiegyenlítettebb volt, míg a középiskolásoknál a sportosztályokban több férfi (63,1 %), addig 

a nem sportosztályokban több n  (77,5 %) töltötte ki a kérd íveket (25. táblázat). A jászsági 

mintában a nemi arányok szinte kiegyenlítettek voltak. 

26. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági tanulók életkori jellemz i 

 Életkor #ÁTLAG/ MED. #szórás/ 25-75 p 
SPORT, általános 14 13-14 
NEM SPORT, általános 14 13-14 
Jászság, általános #13,99’ #0,667’ 
SPORT, középiskola 18 17-18 
NEM SPORT, középiskola 18 17-18 
Jászság, középiskola #17,66’ #0,759’ 

„Az 1920-as évekt l Magyarországon is egyre jelent sebb szerepet kapott a mint 

tömegesebbé váló szabadid . … A felszabadult id  és a sport kiemelt jelent séggel való 

állami kezelése egyaránt hatott arra, hogy egyre többen kezdtek el sportolni.” (Horváth, 2011. 

71. o.) 

A diákok életmódjára, szokásaira vonatkozó kérdéseimet a testnevelés órai részvétel 

megkérdezésével kezdtem. Pontosabban arra voltam kíváncsiak, hogy mekkora a normál 

testnevelés órára, a gyógytestnevelésre járók aránya, valamint mennyien vannak felmentve 

ezek alól. A sportosztályokban a felmentett kategória azt szolgálná, hogy ha valakinek a 

többiekhez képest is még nagyobb számban kellene speciális edzésre járnia, akkor azt 

leginkább az iskolai testnevelés óra „rovására” tudja megtenni. A 27. táblázatban foglaltam 

össze az eredményeket. 
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27. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek testnevelés órai részvétele 

 normál 
testnevelés

% gyógytestnevelés % felmentett % 

SPORT, 
általános 

496 99,4’ 0 0 3 0,6’ 

NEM SPORT, 
általános 

347 93,3’ 18 4,8’ 7 1,9’ 

Jászság, 
általános 

627 97,7’ 3 0,5’ 12 1,9’ 

SPORT, 
középiskola 

100 97,1’ 0 0 3 2,9’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

227 93’ 6 2,5’ 11 4,5’ 

Jászság, 
középiskola 

343 95,3’ 4 1,1’ 13 3,6’ 

A résztvev ket megkértem, hogy ötfokú skálán értékeljék, mennyire szeretik a 

testnevelés órát. Az egyes érték az egyáltalán nem szereti, az ötös érték a nagyon szereti 

kategóriát jelentette. A 28. táblázatban foglaltam össze a kapott eredményeket. 

28. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

testnevelés óra iránti szeretete 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

3 0,6’ 8 1,6’ 53 10,6’ 192 38,5’ 243 48,7’ 

NEM SPORT, 
általános 

16 4,3’ 15 4’ 76 20,5’ 134 36,1’ 130 35’ 

SPORT, 
középiskola 

5 4,9’ 5 4,9’ 15 14,7’ 41 40,2’ 36 35,3’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

17 7’ 22 9’ 48 19,7’ 79 32,4’ 78 32’ 

„Trianon után a sport, a testnevelés különleges szerepet kapott, ha nem is mindig önmagáért, 

ha sokszor kifejezetten katonai megfontolásokból, de mégis valóságos sportsikerekben 

manifesztálódott, és tömegeket mozgatott meg. A vizsgált id szakban a sport már világszerte 

tömegek id töltésévé vált, hiszen a munkaid  szabályozása, a szabadid  növekedése 

kedvezett ennek a folyamatnak. Magyarországon még inkább el segítette a tömegsportok 

kialakulását, hogy az ifjúsági testnevelést tudatosan támogatta a kormány.” (Horváth, 2011. 

88. o.) 
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Az iskolai testnevelés mellett azonban fontos lehet az iskolán kívüli rendszeres fizikai 

aktivitás is. Az egészséget támogató magatartásnak fontos összetev je a fizikailag aktív 

életmód is. Ezért megkérdeztem, hogy a testnevelés órán kívül sportolnak-e a felmérés 

résztvev i, s ha igen, akkor milyen rendszerességgel. Eredményeimet az 29. táblázatban 

összegeztem. 

29. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek iskolai testnevelés órán kívüli sportban való részvétele, gyakorisága 

 naponta % hetente 
többször

% ennél 
ritkábban

% jelenleg
nem 

% 

SPORT, általános 199 39,9 247 49,5 28 5,6 25 5 
NEM SPORT, 
általános 

77 20,7 151 40,6 24 6,5 120 32,3 

Jászság, általános 107 16,7 246 38,3 61 9,5 228 35,5 
SPORT, középisk. 67 65 25 24,3 2 1,9 9 8,7 
NEM SPORT, 
középiskola 

32 13,1 97 39,8 35 14,3 80 32,8 

Jászság, középisk. 39 11 120 33,7 30 8,4 167 46,9 

A 2003-as HBSC kutatásban (Aszmann, 2003. 38-40. o.) azt állapították meg az 5. és 

11. osztályosok közötti vonatkozásban, hogy a fiúk mintegy 70, míg a lányok 58 %-a 

sorolható a legalább a heti elfogadható mennyiséget sportolók vagy annál többet teljesít k 

kategóriájába (elfogadható a legalább heti háromszor hatvan percet mozgás).  

A 2011-as HBSC kutatásban Németh és Költ  (2011. 26-27. o.) azt állapították meg az 

5. és 11. osztályosok közötti vonatkozásban, hogy a fiatalok kétharmada (66,0%-a) végez 

iskolán kívül hetente legalább 2 alkalommal kiadós testedzést. Az 5. évfolyamon ez még a 

fiúknak több mint négyötödére, a lányoknak több mint háromnegyedére jellemz , majd a 

magasabb évfolyamokon a fiúknál a 9. évfolyamig mérsékelten, a lányoknál a 11. évfolyamig 

meredeken csökkennek az arányok. A nagyon ritkán vagy soha nem mozgó lányok aránya a 

középiskolás évfolyamokon több mint duplája az 5. évfolyamra jellemz  aránynak. 

Martonné és N. Kollár által végzett felmérésben (2001. 26. o.) a 3., 7. és 11. 

osztályosok mintegy fele járt valamilyen délután sportfoglalkozásra, és nem találtak lényeges 

különbséget a különböz  korosztályok között. 

Bauer és Szabó (2005. 56. o.) azt az eredményt találták országos vizsgálatukban, hogy 

a 15 és 19 év közötti megkérdezettek 52 %-a rendszeresen sportol. Munkájukban azonban 

nem felejtik el hangsúlyozni a különbséget a n k és férfiak, a falusiak és városiak, a 

tehet sebbek és kevésbé tehet sek között. 
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Székely (2012. 25. o.) megállapítja, hogy a korábbi évek ifjúságkutatásaihoz képest az 

iskolán kívüli sportban való részvétel gyakorisága kismértékben visszaesett, a 15-19 éves 

korosztályban mérésük alapján 44 %, s az „id sebb” fiatalok körében ez a részvétel egyre 

kisebb arányú. 

„A szabadság világának kereséséhez, tételezéséhez, felvillantásához sokféleképpen használt 

toposz a foci. S talán az egyik leggyakoribb „hely és id ”, amihez köt dik, a gyerekkor. Nem 

véletlen, hiszen a gondolkodásunkban a a gyerek fogalmához szorosan hozzákapcsolódik a 

játék. Miért mindig a gyermekkor jut eszébe legelébb a futballról az embernek? Talán, mert 

akkor még minden lehetett volna bel le, akár a magyar válogatott centere is?” (Horváth, 

2011. 182. o.) 

Jellemz  átlagos sportolás kezdési id  a sportiskolai sportosztályosoknál a hét 

éveshez, míg a nem sport osztályosoknál a nyolc évhez közeli (30. táblázat). A jászsági 

mintában a sportolás átlagos kezdete kés bbre tolódott. Az adat önbevallásos volta miatt 

pozitív és negatív irányú kiugró értékek lehetnek. 

30. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek sportolási kezdetének adatai 

 Medián 25 percentilis 75 percentilis 
SPORT, általános 9 6 12 
NEM SPORT, általános 7 6 10 
Jászság, általános 10 8 12 
SPORT, középiskola 7 5 9 
NEM SPORT, középiskola 8 6 10 
Jászság, középiskola 10 8 12 

„Mennyi id t töltöttek a fiúk a grundon? A srácok már korán reggel, iskolakezdés el tt 

lementek a kedvenc helyükre focizni. Az óraközi szüneteket is focival töltötték, és magától 

értet d  volt, hogy az iskola után megint a grundra mentek, és este 8-9 óráig játszottak. … 

heti legalább 50 órát töltöttek focival a srácok.” (Horváth, 2011. 115. o.) 

A heti iskolán kívüli sportaktivitás gyakorisága mellett sokat elárul annak id tartama 

is, így olyan formában is megkérdeztem a gyermekek sportolását, hogy mennyiségi mutatót 

kapjak, vagyis hogy hetente hány percet töltenek edzéssel megítélésük szerint. A kapott 
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eredményeket a 31. táblázatban foglaltam össze. A csoportonkénti statisztikai összehasonlítás 

a 12. számú mellékletben található. 

Keresztes és mtsai (2003) is hangsúlyozzák, hogy minél fiatalabb korosztályban kell 

biztosítani optimális mozgásmennyiséget a megfelel  biológiai fejl déshez. Eredményeik 

szerint az általános iskolások nagy többsége szabadidejében rendszeresen aktívnak tekinthet . 

A csapatsportokat részesítik el nyben. F ként hobbi szinten sportolnak és az iskolán kívüli 

sportklubokat részesítik el nyben. A fiúk inkább szervezett keretek között (klub) sportolnak, a 

lányok pedig inkább iskolai keretek között. Míg az általános iskolások sportolási 

gyakoriságában nem találtak jelent s különbségeket a fiúk és a lányok között, a 

középiskolások körében megállapították, hogy a fiúk gyakrabban vesznek részt iskolán kívüli 

szabadid s sportban és a lányokra ebben az életkorban már a rendszertelenebb sportolás 

jellemz . 

Kalabiska és mtsai (2008. 5-6. o.) adatai szerint a középiskolás fiúk 10, a lányok 12 

%-a egyáltalán nem végez tanórán kívüli fizikai aktivitást, míg 19 illetve 32 %-uk csak napi 

kevesebb mint egy órát tölt ezzel. 

31. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek iskolán kívüli sportolással eltöltött heti ideje, percben 

 Medián 25 percentilis 75 percentilis 
SPORT, általános 360 180 500 
NEM SPORT, általános 90 0 300 
Jászság, általános 120 0 300 
SPORT, középiskola 670 442,5 905 
NEM SPORT, középiskola 120 0 300 
Jászság, középiskola 40 0 360 

Az edzéseken kívül a versenyeken való szereplés adhatja sokaknak a motivációt, 

természetesen ez beállítottság kérdése. A felmérésben megkérdeztük, hogy aki sportol, az 

részt szokott-e venni versenyeken is. Az eredmények a 32. táblázatban láthatóak. 

32. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági, iskolán kívül sportoló gyermekek versenyeken való részvételi aránya 

 igen % korábban % nem % 
SPORT, általános 357 75’ 71 14,9’ 48 10,1’ 
NEM SPORT, általános 108 40,1’ 65 24,2’ 96 35,7’ 
Jászság, általános 199 45,2’ 79 18’ 162 36,8’ 
SPORT, középiskola 80 81,6’ 12 12,2’ 6 6,1’ 
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NEM SPORT, középiskola 45 23,7’ 60 31,6’ 85 44,7’ 
Jászság, középiskola 80 34,5’ 63 27,2’ 89 38,4’ 

A sportolók, akár szabadid , akár verseny szinten zik kedvelt tevékenységüket, 

gyakran választanak sportpéldaképet. A versenysport szintjén ez akár a magasabb szint

tudatosságot, elhivatottságot is jelentheti. A megkérdezettek sportpéldakép választására 

vonatkozó válaszait a 33. táblázatban rögzítettük. 

33. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek sportpéldakép választási aránya 

 igen, van % nincs % 
SPORT, általános 312 62,5’ 187 37,5’ 
NEM SPORT, általános 162 45’ 198 55’ 
Jászság, általános 190 39,1’ 296 60,9’ 
SPORT, középiskola 82 80,4’ 20 19,6’ 
NEM SPORT, középiskola 89 37,2’ 150 62,8’ 
Jászság, középiskola 77 29,3’ 186 70,7’ 

„Nem igazán az iskola érdekelte, de igyekezett eleget tenni a követelményeknek, bukás nélkül 

vette az akadályokat. Energiáit, figyelmét a foci kötötte le, az töltötte be gondolatait, álmait. 

Jó játékos szeretett volna lenni.” (Horváth, 2011. 111. o.) 

A kifejezetten sporthoz köt d  egyik utolsó kérdésünk az volt, hogy a megkérdezettek 

mennyire tartják fontosnak, hogy a rendszeres sporttevékenység, akár csak hobbi szinten, de 

az életük része legyen. Erre egy ötfokú skálán kellett válaszolni, ahol az egyes érték az 

egyáltalán nem fontos, míg az ötös érték a rendkívül fontos kategóriát jelölte. A 34. táblázat 

mutatja be az eredményeket. 

34. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó gyermekek 

azon megítélése, hogy mennyire fontos számukra, hogy a rendszeres sporttevékenység az 

életük része legyen 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
SPORT, 
általános 

1 0,2’ 5 1’ 38 7,6’ 128 25,7’ 326 65,5’ 

NEM SPORT, 
általános 

5 1,4’ 14 3,8’ 53 14,6’ 114 31,3’ 178 48,9’ 

SPORT, 
középiskola 

1 1’ 0 0 2 1,9’ 18 17,5’ 82 79,6’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

4 1,6’ 10 4,1’ 25 10,2’ 70 28,7’ 135 55,3’ 
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„A tömegkultúra új és olcsó eszközei: a sajtó, a mozi és a rádió mind nagyobb tömegek 

számára vált elérhet vé, és szabadid  növekedésével rendszeres használattá. Korszakunkban 

(az Aranycsapat idején) a rádiózás megjelenése és gyors elterjedése jelentette az újdonságot a 

médiumok területén. A két világháború közötti magyar társadalom alsó, középs  és fels

csoportjainak az életmódbeli különbségei igen jelent sek voltak, a változások azonban e 

különbségek csökkenése irányába hatottak” (Horváth, 2011. 73. o.) 

A sport jelleg  tevékenységek után rákérdeztem, hogy még ilyen egyéb dolgokkal is 

töltik idejüket a felmérésben résztvev k. Els ként azt mutatom be, hogy van-e rendszeres, a 

tanórákon és sporttevékenységeken kívüli más elfoglaltsága (nyelv, zene, egyéb) a 

megkérdezetteknek és ha igen, mennyi id t szánnak rá hetente, percben. Erre vonatkozó 

eredményeimet a 35. táblázatban foglaltam össze. A csoportonkénti statisztikai 

összehasonlítás a 13. számú mellékletben található.

35. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek sporttevékenységen kívüli heti elfoglaltságának bemutatása 

 igen % nem % Medián 25 percentilis 75 percentilis
SPORT, 
általános 

247 49,6’ 251 50,4’ 0 0 120 

NEM SPORT, 
általános 

186 50,8’ 180 49,2’ 0 0 120 

Jászság, 
általános 

431 67,7’ 206 32,3’ 120 0 210 

SPORT, 
középiskola 

34 33’ 69 67’ 0 0 60 

NEM SPORT, 
középiskola 

136 55,7’ 108 44,3’ 60 0 150 

Jászság, 
középiskola 

184 52,6’ 166 47,4’ 60 0 240 

Az egyéb, részben kötelez  tevékenységek közül a napirendet befolyásoló tanulásra 

szánt id  mennyiségét is megkérdeztem. A kapott eredményekr l a 36. táblázat tájékoztat. A 

csoportok összehasonlító statisztikai eredményeit a 14. számú mellékletben rögzítettem. 

Aszmann (2003. 37. o.) eredményei szerint a diákok fele hét közben 1-2 órát tölt 

otthoni tanulással, negyedük ennél többet, 3-4 órát, de négy óránál többet csak 4,4 %-uk – de 

hétvégén n  a tanulásra fordított idejük. Aszmann és munkatársai jelent s nemi különbséget is 
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találtak. A hétvégén otthoni tanulásra semmi és fél óra közötti id mennyiséget fordítók aránya 

a fiúk között 24,6 – míg a lányoknál 12,4 %.  

Mártonné és N. Kollár arra hívja fel a figyelmet (2001. 12. o.), hogy a délutáni tanulás 

mennyisége nem csak a tanuló képességeit l függ, hanem hogy milyen követelményeket állít 

az iskola a tanulóval szemben. Mindemellett leszögezi, hogy a délutáni tanulás mennyisége 

minden korosztálynál jelent s volt. A házi feladat készítés átlagos hossza a 3. osztályban 1,5-

2 óra, 7. és 11. osztályban 2-3 óra, de a szórások különböz ek. Munkájukban megjegyzik, 

hogy a testnevelés tagozatos középiskolások kevesebb id t tudnak leckeírásra fordítani, és 

ezek a tanulók egyértelm en a sport és az iskolai elvárások kett s szorításában élnek. 

36. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek napi tanulási ideje percben 

 Medián 25 percentilis 75 percentilis 
SPORT, általános 80 60 120 
NEM SPORT, általános 70 60 120 
Jászság, általános 120 60 150 
SPORT, középiskola 60 30 120 
NEM SPORT, középiskola 90 60 120 
Jászság, középiskola 120 90 180 

Az egyéb, nem kötelez , ám mégis sok id t lefed  tevékenységek bemutatásának sorát 

a számítógépezési szokásokkal kezdem. A 37. táblázatban találhatóak ezen eredmények. A 

csoportok statisztikai összehasonlítását a 15. számú mellékletben mutatom be. 

A 2003-es HBSC kutatásban (Aszmann, 2003. 43-44. o.) a lányoknak csaknem a fele, 

míg a fiúknak az egyharmada, egynegyede nem használta napi szinten a számítógépet. A 

számítógépezés id tartama minden korosztályban kevesebb volt a televíziózáshoz képest. 

Fontos megjegyezni, hogy azóta tíz év eltelt, így ezen a téren sok változás történt. 

A 2011-es HBSC kutatás szerint a fiúk közel fele (49,0%-a), míg a lányok 45,3%-a 

használja szabadidejében tanítási napokon legalább napi két órán keresztül a számítógépet. 

Ugyanezek az arányok a hétvégén a fiúk esetében 67,9%, a lányoknál 65,5%. A soha nem 

számítógépez k arányában alig van eltérés: hétköznap a fiúk 14,9%-ára, a lányok 15,7%-ára, 

míg hétvégén a fiúk 9,9%-ára, a lányok 11,0%-ára jellemz  ez. A magasabb évfolyamokon 

mindkét nem esetében és az egész hétre vonatkozóan alacsonyabb a szabadidejükben soha 

nem számítógépez k aránya (Németh és Költ , 2011. 29-30. o.). 

Mártonné és N. Kollár munkájában (2001. 32. o.) számítógépezésre még csak a 7. 

osztályosok 28 %-ának volt heti, másik 28 %-ának napi lehet sége, míg további 44 %-uk 
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ennél ritkábban használta azt, ami a 11. osztályban 17,2 % napi, 25,6 % heti, míg 57,2 % 

ennél ritkább használót mutatott. 

A Kalabiska és mtsai (2008. 5-6. o.) adatai szerint a középiskolás fiúk 15, a lányok 25 

%-a egyáltalán nem számítógépezik, míg 27 illetve 39 %-uk csak napi kevesebb mint egy órát 

tölt ezzel. 

Bauer és Szabó (2005. 50-51. o.) ifjúságkutatási adataiban bemutatják, hogy míg 

2000-ben a fiatalok 29, addig 2004-ben már 57 %-uk mondta azt, hogy van személyi 

számítógép háztartásukban. Amikor a személyi számítógépek használatára kérdeztek rá, az 

el bbinél nagyobb arányokat kaptak, vagyis a 2000-es felmérésükben a fiatalok 46 %-a, 

2004-ben már 70 % jelölte hogy szokott számítógépet használni. 

A legfrissebb ifjúságkutatásban Székely (2012. 23. o.) már arról számol be, hogy 80 

százalékos az internet és 74 százalékos a fiatalok között a hozzáférési arány saját 

otthonukban, ám nagy különbség van ebben a családok anyagi helyzete szerint. 

Az el bbiekhez adalék, hogy Freid (2012. 34. o.) adatai szerint 2009 és 2011 között 

több mint másfél millióval n tt az internet el fizetések száma, s ezen belül is a mobil internet 

több mint egymillió kett száz ezerrel. Fontos adat ez, mert a fiatalok egy jó része már nem 

csak számítógép el tt ülve, fix helyen, hanem valamilyen mobil eszközön internetezik. A 

háztartások csaknem 60 %-ában van asztali számítógép, 31 %-ában laptop és további 4,7 %-

ában egyéb számítógép, de fontos megjegyezni, hogy a modernebb mobil telefonok is internet 

képesek. 

37. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek számítógépezési gyakorisága, valamint annak napi ideje percben 

 igen % nem % Medián 25 percentilis 75 percentilis 
SPORT, 
általános 

476 95,4’ 23 4,6’ 90 50 120 

NEM SPORT, 
általános 

355 95,4’ 17 4,6’ 100 60 170 

Jászság, 
általános 

478 74,8’ 161 25,2’ 60 0 90 

SPORT, 
középiskola 

94 91,3’ 9 8,7’ 60 30 120 

NEM SPORT, 
középiskola 

233 95,5’ 11 4,5’ 60 30 120 

Jászság, 
középiskola 

247 69’ 111 31’ 60 0 90 
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A televízió és video nézési szokások alakulásáról a 38. táblázat ad tájékoztatást. A 16. 

számú mellékletben kerül bemutatásra a csoportonkénti statisztikai összehasonlítás. 

38. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek televízió és video nézési gyakorisága, valamint annak napi ideje percben 

 igen % nem % Medián 25 percentilis 75 percentilis 
SPORT, 
általános 

477 95,6’ 22 4,4’ 90 60 120 

NEM SPORT, 
általános 

354 95,2’ 18 4,8’ 90 60 145 

Jászság, 
általános 

634 98,3’ 11 1,7’ 120 90 180 

SPORT, 
középiskola 

92 89,3’ 11 10,7’ 60 35 120 

NEM SPORT, 
középiskola 

180 73,8’ 64 26,2’ 45 0 60 

Jászság, 
középiskola 

340 95’ 18 5’ 120 60 180 

A 2003-as HBSC kutatás eredményei azt mutatták (Aszmann, 2003. 42-43. o.), hogy a 

hetedik osztályosok kétharmada sokat vagy nagyon sokat tévézik, a lányok a 11. osztályban 

érik utol a fiúkat a tévé nézés mennyiségében, 58 %-uk tölt 2 óránál többet a tévé el tt 

naponta. A nem tévéz k aránya tanítási napokon a 7. osztályban 4,6 %, míg a 11. osztályban 

6,7 %. Ez a hétvégére 1,7-re, valamint 2,3-ra csökken le. 

A 2011-es HBSC kutatás eredményei szerint a hétköznapi és a hétvégi tévénézés 

között nagy eltéréseket mutatnak az adatok. Tanítási napokon a mintába bekerült diákok több 

mint fele (58,2%-a) naponta legalább 2 órát néz TV-t, videót vagy DVD-t. Ugyanez az arány 

a hétvégére vonatkozóan 82,7%. A hétköznapi tévézési szokásokhoz képest sokkal 

kevesebben vannak a tanulók között, akik hétvégén sohasem néznek tévét. Míg tanítási 

napokon a napi 2-3 órát, addig hétvégeken a napi 4 órát vagy még többet tévéz k aránya a 

legnagyobb (Németh és Költ , 2001. 28-29.o.). 

Mártonné és N. Kollár (2001. 13. o.) a televízió nézési szokásokat megkérdezve azt az 

eredményt kapták, hogy hétköznap a 3. osztályosok 1,34 órát, a hetedikesek 2,03 órát, míg a 

tizenegyedikesek 1,06 órát a képerny  el tt. Mintájukban ez az id  a hétvégék tekintetében 

szinte a duplájára n tt. 

Bauer és Szabó (2005. 79. o.) országos mintájában a 15 és 19 év közötti fiatalok 

hétköznap átlagosan csaknem 140 percet, míg hétvégén több mint 220 percet töltöttek 

tévénézéssel. 
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Kalabiska és mtsai (2008. 5-6. o.) adatai szerint a középiskolás fiúk 3, a lányok 4 %-a 

egyáltalán nem tévézik, videózik, míg 12 illetve 15 %-uk csak napi kevesebb mint egy órát 

tölt ezzel. 

Az olvasási szokások alakulásának összefoglalása a 39. táblázatban található. Az 

eredmények csoportonkénti statisztikai összehasonlítását a 17. számú mellékletben közlöm. 

Mártonné és N. Kollár (2001. 13. o.) munkájában kedvez  olvasási gyakoriságról 

számol be budapesti diákok között. Mind a 9, mind a 17 éves korosztályban közel 60 % volt a 

napi rendszerességgel és további 20 % a heti rendszerességgel olvasók aránya. A hetedik 

osztályosok olvasási gyakorisága kisebb volt, közel 40 %-uk olvasott naponta míg további 20 

%-uk heti rendszerességgel. 

39. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek olvasási gyakorisága, valamint annak napi ideje percben 

 igen % nem % Medián 25 percentilis 75 percentilis 
SPORT, 
általános 

318 63,7’ 181 36,3’ 20 0 38,75 

NEM SPORT, 
általános 

253 68’ 119 32’ 30 0 60 

Jászság, 
általános 

477 74,5’ 163 25,5’ n.a. n.a. n.a. 

SPORT, 
középiskola 

52 50,5’ 51 49,5’ 0 0 30 

NEM SPORT, 
középiskola 

195 79,9’ 49 20,1’ 30 11,5 60 

Jászság, 
középiskola 

271 76,3’ 84 23,7’ n.a. n.a. n.a. 

A hobbi jelleg  tevékenységek kifejezetten szabadid s tevékenységek a fiataloknál, 

így az id felhasználásba is beleszólnak. De nem csak id t, hanem érdekl dést, beállítottságot 

és esetleg kés bbi elhivatottságot is jelenthetnek, így bemutatom, hogy az egyes csoportok 

milyen arányban jelölték, hogy van-e hobbijuk. A 40. táblázatban foglaltam össze a minta 

csoportonkénti eredményeit. 

40. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek hobbi tevékenységének arányai 
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 van % nincs % 
SPORT, általános 362 72,5’ 137 27,5’ 
NEM SPORT, általános 282 76,4’ 87 23,6’ 
Jászság, általános 503 80’ 126 20’ 
SPORT, középiskola 63 61,2’ 40 38,8’ 
NEM SPORT, középiskola 178 73’ 66 27’ 
Jászság, középiskola 249 71,6’ 99 28,4’ 

Fizikai, pszichikai jól létünk szempontjából fontos terület az alvás. Arra kérdeztem rá, 

hogy mennyit alszanak a diákok, ahol is három kategória közül választhattak. Egyes számmal 

jelöltem a 8 óránál többet, kettes számmal a hat és nyolc óra közötti, míg hármas számmal a 

hat óránál kevesebbet alvókat. A 41. táblázat mutatja be a csoportonkénti eredményeket. 

Mártonné és N. Kollár munkájában a felmért hetedikesek átlagos hétköznapi 

alvásideje 8,94 óra, míg hétvégén 10,31 óra volt, s a 11. osztályosoknál ez 7,62 – illetve 9,8 

óra lett. Felhívja a figyelmet, hogy a szükségesnél kevesebb alvás kimerüléshez vezethet, de 

az alvás min sége is fontos egy jó iskolai teljesítményhez (2001. 33. o.). 

41. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek alvási arányai 

 1 % 2 % 3 % 
SPORT, általános 219 43,9’ 267 53,5’ 13 2,6’ 
NEM SPORT, általános 128 34,5’ 226 60,9’ 17 4,6’ 
Jászság, általános 238 44,3’ 336 52,6’ 20 3,1’ 
SPORT, középiskola 19 18,4’ 79 76,7’ 5 4,9’ 
NEM SPORT, középiskola 29 11,9’ 194 79,5’ 21 8,6’ 
Jászság, középiskola 55 15,4’ 291 81,3’ 12 3,4’ 

Életmin ségünket befolyásolja, hogyan érezzük magunkat. Ehhez kapcsolódóan 

néhány, saját megítélés szerit értékelhet , pszichoszomatikus jelleg  tünetre kérdeztem rá. 

Arra a kérdésemre, hogy milyen gyakran érzik magukat fáradtnak, négyfokú skálán lehetett 

válaszolni, ahol az egyes érték a nagyon gyakran, a kettes a gyakran, a hármas a ritkán, míg a 

négyes érték a nagyon ritkán választ jelentette. Az erre a kérdésre kapott eredményeket a 42. 

táblázat mutatja be. 
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42. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek fáradsági arányai 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 45 9’ 158 31,7’ 232 46,5’ 64 12,8’ 
NEM SPORT, általános 22 5,9’ 142 38,3’ 159 42,9’ 48 12,9’ 
Jászság, általános 33 5,1’ 163 25,3’ 369 57,2’ 80 12,4’ 
SPORT, középiskola 10 9,7’ 48 46,6’ 41 39,8’ 4 3,9’
NEM SPORT, középiskola 43 17,6’ 129 52,9’ 64 26,2’ 8 3,3’ 
Jászság, középiskola 39 11’ 168 47,3’ 130 36,6’ 18 5,1’ 

A 2003-as HBSC kutatásban több pszichoszomatikus tünetet vizsgáltak (Aszmann, 

2003. 101-103. o.) – melyekben a lányok átlagértékeit tekintve szignifikánsan magasabb 

pontot értek el a fiúknál, vagyis a lányok gyakrabban számoltak be tünetekr l. Ha ezen 

tünetskála átlagát vizsgálták, akkor a fiúknál a 7. osztályban elért átlagérték (22,48) 

kismértékben n  az életkorral, de szignifikánsan nem változik, míg a lányoknál a 7. osztály 

(25,60) után tapasztalható szignifikáns emelkedés, de a 9. (28,07) és 11. (28,17) osztályosok 

között már nincs valós különbség. A 7. osztályos lányok 36,4 %-a, a fiúk 27,8 %-a jelölte, 

hogy gyakran fáradt, míg ez a 11. osztályban 47,8 – illetve 33,3 %-ot ért el.  

A 2011-es HBSC kutatás szerint a lányok szignifikánsan gyakrabban számolnak be 

különböz  pszichoszomatikus tünetekr l (idegesség, fáradság, ingerlékenység …). A nemi 

különbség az 5. osztályt kivéve minden osztályban jelen van. A nemeken belül a korcsoportok 

közötti különbséget kutatva a lányoknál szignifikánsan magasabbak az arányok az 

id sebbeknél. A fiúknál és a lányoknál mindegyik osztályban magas a kedvetlenség, az 

idegesség és a fáradtság el fordulása. A gyakori fáradtság 9. és 11. osztályban lányoknál, 

fiúknál egyaránt kiugró, de már az 5. és 7. osztályosok körülbelül harmada panaszkodik 

hetente többszöri fáradtságérzésr l. A pszichés tünetek közül az ingerlékenység is magas 

arányban fordul el  mindkét nemnél, a középiskolás korosztály körülbelül negyedét-ötödét 

érinti. (Németh és Költ  2001. 70-72.o.)  

Mártonné és N. Kollár is foglalkoztak az iskolások pszichoszomatikus tüneteivel az 

iskolai leterheltség kapcsán (2001. 21-22. o.). A lányok és fiúk tünetképzési mértékében a 3. 

és 7. osztályosoknál nem találtak jelent s különbséget, míg a 11. osztályosoknál igen. Nem 

csak az általános jelleg  osztályokra jellemz  az ilyen típusú tünetképzés, hanem a 

sportosztályokra is. Mintájukban az alvási nehézségek, valamint a has- és gyomorfájdalom a 9 

éveseknél volt jellemz bb, míg más tünetek az életkor el re haladtával váltak gyakoribbá, 

például a fejfájás, kedvetlenség, idegesség. 
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Arra a kérdésemre, hogy milyen gyakran rosszkedv  a megkérdezett, szintén négyfokú 

skálán lehetett válaszolni, ahol az egyes érték a nagyon gyakran, a kettes a gyakran, a hármas 

a ritkán, míg a négyes érték a nagyon ritkán választ jelentette. Az eredmény összefoglalása a 

43. táblázatban található. 

43. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek milyen gyakran érzik magukat rosszkedv nek 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 18 3,6’ 74 14,8’ 256 51,3’ 151 30,3’ 
NEM SPORT, általános 13 3,5’ 63 16,9’ 187 50,3’ 109 29,3’ 
Jászság, általános 19 2,9’ 87 13,5 418 64,8’ 121 18,8’ 
SPORT, középiskola 4 3,9’ 16 15,5’ 63 61,2’ 20 19,4’ 
NEM SPORT, középiskola 5 2’ 55 22,5’ 145 59,4’ 39 16’ 
Jászság, középiskola 12 3,4’ 73 20,6’ 221 62,3’ 49 13,8’ 

Arra a kérdésemre, hogy milyen gyakran érzi idegesnek magát a diák, szintén 

négyfokú skálán lehetett válaszolni, ahol az egyes érték a nagyon gyakran, a kettes a gyakran, 

a hármas a ritkán, míg a négyes érték a nagyon ritkán választ jelentette. A 44. táblázat mutatja 

be a kérdésre kapott válaszokat csoportonként. 

44. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek milyen gyakran érzik magukat idegesnek 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 27 5,4’ 102 20,6’ 225 45,4’ 142 28,6’ 
NEM SPORT, általános 30 8,1’ 73 19,6’ 183 49,2’ 86 23,1’ 
Jászság, általános 39 6,1’ 151 23,5’ 319 49,7’ 133 20,7’ 
SPORT, középiskola 7 6,8’ 30 29,1’ 52 50,5’ 14 13,6’ 
NEM SPORT, középiskola 18 7,4’ 80 32,9’ 107 44’ 38 15,6’ 
Jászság, középiskola 21 5,9’ 112 31,6’ 175 49,4’ 46 13’ 

A 2003-as HBSC vizsgálatban a 7. osztályos lányok 29 %-a, a fiúk 25 %-a írta, hogy 

gyakran ideges, míg ez az arány a 11. osztályra a lányoknál 42,3 %-ra, a fiúknál 30,4 %-ra 

emelkedett (Aszmann, 2003. 102-103. o.). 
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Testi tünetek tekintetében rákérdeztem többféle fájdalomra. Ezeknél a kérdéseknél az 

egyes válasz jelentette a nagyon gyakran, a kettes a gyakran, a hármas a ritkán és a négyes a 

nem szokott fájni kategóriát. A hátfájás tekintetében kapott válaszokat a 45. táblázat 

szemlélteti. 

A 2003-as HBSC kutatásban gyakori hátfájásról számolt be a 7. osztályos lányok 12,6 

– a fiúk 10,9 %-a, s ez a 11. osztályra a lányoknál 16,6 – fiúknál 9,3 %-ra változott (Aszmann, 

2003. 104. o.). 

45. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek között a hátfájás gyakorisága 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 34 6,8’ 76 15,3’ 165 33,1’ 223 44,8’ 
NEM SPORT, általános 25 6,7’ 56 15,1’ 116 31,2’ 175 47’ 
Jászság, általános 24 3,7’ 63 9,8’ 207 32,3’ 347 54,1’ 
SPORT, középiskola 12 11,7’ 17 16,5’ 41 39,8’ 33 32’ 
NEM SPORT, középiskola 27 11,1’ 41 16,8’ 90 36,9’ 86 35,2’ 
Jászság, középiskola 19 5,3’ 40 11,2’ 144 40,3’ 154 43,1’ 

A gyomorfájdalom kérdésére adott válaszok a 46. táblázatban kerülnek bemutatásra. 

46. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek között a gyomorfájás gyakorisága

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 23 4,6’ 65 13,1’ 207 41,6’ 202 40,6’ 
NEM SPORT, általános 20 5,4’ 37 10’ 142 38,5’ 170 46,1’ 
Jászság, általános 9 1,4’ 56 8,8’ 268 41,9’ 307 48’
SPORT, középiskola 5 4,9’ 8 7,8’ 45 43,7’ 45 43,7’ 
NEM SPORT, középiskola 14 5,8’ 31 12,8’ 97 39,9’ 101 41,6’ 
Jászság, középiskola 8 2,2’ 38 10,7’ 144 40,4’ 166 46,6’ 

A 2003-as HBSC kutatásban gyakori gyomorfájásról számolt be a 7. osztályos lányok 

16,9 – a fiúk 6,1 %-a, s ez a 11. osztályra a lányoknál 17,5 – fiúknál 5,6 %-ra változott 

(Aszmann, 2003. 104. o.). 

A szokott fájni a fejed kérdésre kapott válaszokat a 47. táblázatban összegeztem 

csoportonként. 
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A 2003-as HBSC kutatásban gyakori fejfájásról számolt be a 7. osztályos lányok 24 – 

a fiúk 8,4 %-a, s ez a 11. osztályra a lányoknál 28,2 – fiúknál 7,8 %-ra változott (Aszmann, 

2003. 104. o.). 

47. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek között a fejfájás gyakorisága 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 37 7,4’ 108 21,7’ 237 47,6’ 116 23,3’ 
NEM SPORT, általános 24 6,5’ 76 20,5’ 171 46,2’ 99 26,8’ 
Jászság, általános 28 4,4’ 123 19,2’ 322 50,2’ 168 26,2’ 
SPORT, középiskola 6 5,8’ 25 24,3’ 45 43,7’ 27 26,2’ 
NEM SPORT, 
középiskola 

25 10,3’ 63 25,9’ 105 43,2’ 50 20,6’ 

Jászság, középiskola 21 5,9’ 86 24,2’ 162 45,6’ 86 24,2’ 

„A 20-as, 30-as évek fordulójának nagy divatszenzációja a karcsúságmánia volt, ami teljesen 

átalakította a n i szépségideált … Az öltözködés divatja magával hozta a fogyókúra divatját 

is, de amíg az el z ben csak a pénztárca jelentett akadályt, az utóbbi esetben már a biológiai 

adottságok is szerepet játszottak.” (Horváth, 2011. 77-78. o.) 

A következ  oldalakon a táplálkozási szokások témakörében feltett kérdéseimre kapott 

válaszokat tárgyalom. Legel ször is az egyes étkezések megtartására kérdeztünk rá. A szoktál 

reggelizni kérdésre kapott válaszokat a 48. táblázatban rögzítettem. 

A 2003-as HBSC vizsgálat adatai szerint (Aszmann, 2003. 27-28. o.) az 5-11 osztály 

közötti gyermekek mintegy harmada jelölte, hogy soha nem reggelizik rendesen 

hétköznapokon, s míg az ötödik osztálynál nem találtak szignifikáns különbséget a két nem 

között, kés bb jelent sen n  a lányok között a soha nem reggeliz k aránya. 

A 2011-es HBSC kutatás eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok 29,2%-a soha nem 

reggelizik rendesen hétköznapokon, míg majdnem felük (48,5%) minden tanítási napon 

fogyaszt reggelit. Az 5. és 11. osztályban nincs szignifikáns különbség a két nem között. A 

fiatalok 9,2%-a válaszolt úgy, hogy hétvégeken soha nem reggelizik rendesen, míg több mint 

háromnegyedük (77,2%) mindkét napon fogyaszt reggelit (Németh és Költ , 2011. 21-22. o.). 
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48. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek reggelizési aránya 

 igen % nem % 
SPORT, általános 391 78,4’ 108 21,6’ 
NEM SPORT, általános 291 78,4’ 80 21,6’ 
Jászság, általános 463 71,8’ 182 28,2’ 
SPORT, középiskola 82 79,6’ 21 20,4’ 
NEM SPORT, középiskola 179 73,7’ 64 26,3’ 
Jászság, középiskola 225 62,8’ 133 37,2’ 

A szoktál tízóraizni kérdésre kapott csoportonkénti válaszokat a 49. táblázatban 

mutatom be. 

49. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek tízóraizási aránya 

 igen % nem % 
SPORT, általános 371 74,3’ 128 25,7’ 
NEM SPORT, általános 260 69,9’ 112 30,1’ 
SPORT, középiskola 70 68’ 33 32’ 
NEM SPORT, középiskola 170 70’ 73 30’ 
Jászság, általános 517 80,7’ 124 19,3’ 
Jászság, középiskola 241 68,5’ 111 31,5% 

Az ebédelés a leggyakoribb táplálkozás a megkérdezettek között, a 

csoporteredmények az 50. táblázatban találhatóak. 

A 2003-as HBSC kutatásban (Aszmann, 2003. 27-28. o.) kapott eredmények szerint a 

gyermekek 10,3%-a nem ebédel rendszeresen hétköznapokon, de a nemek között szignifikáns 

eltérést találtak a középiskolásoknál, tehát a lányok kisebb arányban ebédelnek rendszeresen. 

50. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek ebédelési aránya 

 igen % nem % 
SPORT, általános 483 96,8’ 16 3,2’ 
NEM SPORT, általános 365 98,1’ 7 1,9’ 
Jászság, középiskola 324 90,3’ 35 9,7’ 
SPORT, középiskola 98 95,1’ 5 4,9’ 
NEM SPORT, középiskola 216 88,9’ 27 11,1’ 
Jászság, általános 627 97,4’ 17 2,6’ 
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Az uzsonnázás a legkevésbé gyakori táplálkozás a megkérdezettek között, a 

csoportbontás eredményei az 51. táblázatban találhatóak. 

51. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek uzsonnázási aránya 

 igen % nem % 
SPORT, általános 279 55,9’ 220 44,1’ 
NEM SPORT, általános 186 50,3’ 184 49,7’ 
Jászság, általános 330 52,4’ 300 47,6’ 
SPORT, középiskola 50 48,5’ 53 51,5’ 
NEM SPORT, középiskola 136 56’ 107 44’ 
Jászság, középiskola 179 53,3’ 157 46,7’ 

A vacsorázók arányát az 52. táblázat foglalja össze. 

52. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek vacsorázási aránya 

 igen % nem % 
SPORT, általános 476 95,4’ 23 4,6’ 
NEM SPORT, általános 350 94,1’ 22 5,9’ 
Jászság, általános 611 95,2’ 31 4,8’ 
SPORT, középiskola 96 93,2’ 7 6,8’ 
NEM SPORT, középiskola 210 86,4’ 33 13,6’ 
Jászság, középiskola 326 90,8% 33 9,2’ 

A 2003-as HBSC vizsgálatban szignifikáns különbséget mutattak ki a nemek 

tekintetében (Aszmann, 2003. 28-29. o.), vagyis a lányok vallották nagyobb arányban, hogy 

nem vacsoráznak, s t a vacsorát kihagyók aránya az életkorral n t, ugyanis tanítási napokon 

az ötödik osztályosok 5,8%-a, míg a 11. osztályosoknak már 18,9 %-a nem vacsorázott. A 

fiúknál ez 5 %-ról 10 %-ig emelkedett a 11. osztályra. 

A résztvev ket megkérdeztem, hogy megítélésük szerint mennyire táplálkoznak 

helyesen, egészségesen. A négyfokú skálán az egyes az egyáltalán nem, a kettes a nem eléggé, 

a hármas az eléggé, míg a négyes a teljesen egészségesen táplálkozik kategóriát jelölte. Az 53. 

táblázat összefoglalja a csoportonkénti eredményeket, illetve a 19. számú melléklet a 

csoportok statisztikai összehasonlítását mutatja. 
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53. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek megítélése saját táplálkozási szokásuk egészségességér l 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 6 1,2’ 105 21’ 302 60,5’ 86 17,2’ 
NEM SPORT, általános 9 2,4’ 94 25,3’ 214 57,7’ 54 14,6’ 
Jászság, általános 20 3,1’ 232 36,1’ 328 51’ 63 9,8’ 
SPORT, középiskola 1 1’ 39 37,9’ 49 47,6’ 14 13,6’ 
NEM SPORT, középiskola 8 3,3’ 102 41,8’ 110 45,1’ 24 9,8’ 
Jászság, középiskola 27 7,5’ 176 49’ 126 35,1’ 30 8,4’ 

A témakörhöz közel áll, hogy mennyire elégedettek a testsúlyukkal a megkérdezettek. 

Az el z  skálázást alkalmaztam itt is és ez alapján készítettem el az 54. táblázatot 

összefoglalásként. A csoportok statisztikai összehasonlítását a 18. számú mellékletben 

mutatom be. 

54. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek saját testsúlyukkal való elégedettsége 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 50 10’ 142 28,5’ 170 34,1’ 137 27,5’ 
NEM SPORT, általános 48 12,9’ 104 28’ 127 34,2’ 92 24,8’ 
Jászság, általános 108 16,7’ 159 24,7’ 212 32,9’ 166 25,7’ 
SPORT, középiskola 6 5,8’ 38 36,9’ 39 37,9’ 20 19,4’ 
NEM SPORT, középiskola 33 13,5’ 88 36,1’ 78 32’ 45 18,4’ 
Jászság, középiskola 61 17’ 103 28,7’ 135 37,6’ 60 16,7’ 

A testsúllyal való elégedettség vagy elégedetlenség után megkérdeztem, hogy 

megítélésük szerint mennyit esznek a résztvev k. Egyes számmal a kevesebbet mint kellene, 

kettessel az éppen eleget, míg hármas számmal a többet mint kellene kategóriát jelöltem. Ezen 

eredmények összefoglalását az 55. táblázat mutatja be. 

55. táblázat: A közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport osztályaiba járó, valamint a 

jászsági gyermekek saját táplálkozási mennyiségének megítélése 

 1 % 2 % 3 % 
SPORT, általános 37 7,4’ 343 68,7’ 119 23,8’ 
NEM SPORT, általános 28 7,6’ 260 70,7’ 80 21,7’ 
Jászság, általános 53 8,2’ 455 70,7’ 136 21,1’ 
SPORT, középiskola 5 4,9’ 75 73,5’ 22 21,6’ 
NEM SPORT, középiskola 20 8,2’ 155 63,5’ 69 28,3’ 
Jászság, középiskola 39 10,9’ 249 69,4’ 71 19,8’ 
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S milyen is az a testtömeg amivel elégedettek vagy sem a résztvev k? A 

testmagasságot és testtömeget nem én mértük fel a sportiskolákban, hanem a diákok 

önbevallás alapján írták be a kérd ívbe, így azok csak becslésnek tekinthet ek. A jászsági 

mintában ezek az adatok is a kutatók által kerültek felmérésre, így pontosnak tekinthet ek. A 

résztvev k által a becsült és mért testmagassági és testtömegre vonatkozó adatokat az 56. 

táblázatban foglalom össze. 

Völgyi és mtsai (2008. 17. o.) nyugat-magyarországi 14 éves mintán 162,69 cm-t és 

53,7 kg átlagos testtömeget mért lányok esetében. 

Kalabiska és mtsai (2008. 4. o.) egy közép – kelet – európai kutatás részeként felmért 

10 magyarországi középiskola mintáját is bemutató cikkében a 17-18 éves fiúk 

átlagmagasságát 178,7 és 180,1 centiméterben, átlagtömegüket 69,5 és 72,2 kilogrammban, 

átlag BMI értéküket 21,7 és 22,2 pontban állapította meg. A 17-18 éves lányokra 

vonatkozólag átlagmagasságként 168,7 és 168,2 centimétert, átlag testtömegként 59,3 és 85,2 

kilogrammot, átlag BMI értékként 20,8 és 20,5 pontot regisztráltak. 

Bodzsár és Zsákai (2012. 30-37.) által bemutatott adatok szerint a 14 éves korú fiúk 

átlagos magassága 166,99 cm, átlagos testtömegük 56,88 kg, míg az azonos életkorú lányok 

161,94 cm magasak és 53,17 kg tömeg ek voltak. A 18 éves fiúk átlagosan 177,54 cm 

magasak és 70,76 kg testtömeg ek, míg az azonos korú lányok 164,42 cm magasak és 57,55 

kg tömeg ek voltak a 2. Országos Növekedésvizsgálatban.  

56. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó tanulók becsült, valamint a jászsági gyermekek felmért testmagassági és 

testsúly méretei 

 Magasság (cm) 
#ÁTLAG/ MED.

#szórás/ 25-75 p Súly (kg) 
#ÁTLAG/ MED.

#szórás/ 25-75 p 

SPORT, 
általános 

167 162-175 54 48-60 

NEM SPORT, 
általános 

#166,70’ #9,149’ 55 48-62 

Jászság, 
általános 

#163,88’ #8,551’ 53 46,5-60 

SPORT, 
középiskola 

#175,22’ #9,100’ #66,44’ #10,124’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

169 164-176 60 54-68 

Jászság, 
középiskola 

#171,43’ #9,689’ 63 55-73 
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A testmagasság és a testtömeg arányából számítható ki a BMI érték. A középiskolások 

átlagos életkoruk alapján a feln tt kategóriába tartoznak, így az  BMI értéküket a 

feln ttekhez képest kell megítélni. Az 57. táblázat eredményei alapján minden középiskolás 

csoport normál BMI átlag értékkel rendelkezett, természetesen látható hogy kilengések 

vannak mindkét csoportban mind a kórosan sovány, mind a kórosan elhízott kategória felé. 

Az általános iskolások esetében figyelembe kell venni az életkort is és az alapján a korhoz 

tartozó korrigált BMI értéket kell megvizsgálni. Mintámban az általános iskolai tanulók 

átlagos életkora 13,84-3,99 év körül alakult. A 14 éves fiúkra, valamint az azonos életkorú 

lányokra kiadott percentilis táblázat szerinti értékeke alapján 50 és 75 percentilis közé esik az 

általam rögzített eredmény, ami szintén jó, mert a hivatalos állásfoglalás szerint az adott 

életkornak megfelel  10 és 75 percentilis értékek közötti eredmények jelölik a korrigált BMI 

alapján a megfelel  tápláltsági állapotot (Pintér, 2004. 6., 12-13. o.).  

A 2003-as HBSC vizsgálatban szintén a tanulók saját bevallott testmagasság és 

testsúly adatai alapján a 13,5 éves fiúknál 19,36-os, a lányoknál 18,85-ös értéket, míg a 17,5 

éves fiúknál 21,87-es, a lányoknál 20,42-es becsült átlagértéket kaptak a kutatók (Aszmann, 

2003. 89-90. o.).  

Korábbi magyarországi növekedési vizsgálatok eredményeként Mészáros (2004) az 

állapította meg, hogy míg korábban kisebb arányú volt a kövér gyermekek aránya, addig 

2002-ben már megközelít leg 30 %-os az elhízott vagy kövér gyermekek aránya. 

A 2. Országos Növekedésvizsgálat (Bodzsár és Zsákai 2012. 192-195. o.) adatai 

szerint a 14 éves fiúk átlagos BMI értéke 20,21 volt, a lányoknál ez 20,26. A 18 éves fiúknál 

22,37, míg az azonos korú lányoknál 21,18 volt ez az érték. 

57. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó tanulók becsült, valamint a jászsági gyermekek felmért BMI értéke 

 BMI #ÁTLAG/ MED. #szórás/ 25-75 p 
SPORT, általános 19,08 17,72-20,96 
NEM SPORT, általános 19,53 17,58-21,64 
Jászság, általános 19,58 17,88-22,16 
SPORT, középiskola #21,54’ #2,073’ 
NEM SPORT, középiskola #21,25’ #2,956’ 
Jászság, középiskola 21,26 19,68-23,59 
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A táplálkozáshoz kapcsolódóan rákérdeztem, hogy a résztvev k kipróbálták-e már a 

fogyókúrát, és ha igen, akkor hányszor. Az 58. táblázatban rögzítettem eredményeimet. A 20. 

számú melléklet a csoportonkénti statisztikai összehasonlítást tartalmazza. 

58. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági tanulók fogyókúra kipróbálási adatai 

 igen % nem % Medián 25 percentilis 75 percentilis
SPORT, 
általános 

116 23,2’ 383 76,8’ 2 1 3 

NEM SPORT, 
általános 

93 25,2’ 276 74,8’ 2 1 3 

Jászság, 
általános 

170 26,6’ 470 73,4’ 3 1,5 5 

SPORT, 
középiskola 

29 28,4’ 73 71,6’ 3 2 9 

NEM SPORT, 
középiskola 

114 46,7’ 130 53,3’ 3,5 2 7 

Jászság, 
középiskola 

131 36,5’ 228 63,5’ 3 2 5 

Megkérdeztem a diákokat, hogy összességében mennyire tartják magukat 

egészségesnek. A négyfokú skálán az egyes az egyáltalán nem, a kettes a nem eléggé, a 

hármas az eléggé, a négyes a teljesen kategóriát jelentette. Az erre a kérdésre kapott válaszok 

összegzését az 59. táblázatban rögzítettem. A csoportonkénti statisztikai összehasonlítást a 25. 

számú mellékletben közlöm. 

A 2003-as HBSC kutatásban (2003. 97. o.) a fiúk 38,7 %-a, a lányok 25,8 %-a 

kit n nek, a fiúk 47,89 %-a, a lányok 52,4 %-a jónak tartotta egészségi állapotát. A megfelel

válasz aránya fiúknál 11,9 - a lányoknál 19,6 % volt, míg rossznak csak a fiúk 1,4, míg a 

lányoknál 2,2 % ítélte saját egészségi állapotát. 

A 2011-es HBSC kutatás eredményei szerint a tanulók nagyobb része egészségi 

állapotát kit n nek, vagy jónak véli. Kisebb részük azonban – a fiúk ötöde, a lányok 

valamivel több, mint negyede – csak megfelel nek vagy rossznak tartja. Az összminta 27,6%-

a kit n nek, 48,8%-a jónak, 20,6%-a megfelel nek, 3,0%-a pedig rossznak min sítette 

egészségét. Az id sebb korcsoportokban a kedvez tlen egészségi állapotról beszámolók 

aránya n  (Németh és Költ , 2011. 69-70. o.). 
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Mártonné és N. Kollár is megkérdezte célcsoportját (2001. 39-40. o.), hogy milyennek 

érzik egészségi állapotukat egy ötfokú skálán. A 7. osztályos fiúk 4,37 – a lányok 4,26 

átlagpontot értek el, míg a 11. osztályban ez 4,23 – illetve 3,97 volt. Ez abból a szempontból 

is fontos, hogy szubjektíven hogyan min síti a megkérdezett a közérzetét. Fontos 

megjegyezni, hogy a 11. osztályban a magasabb tanulmányi követelmény  iskolákban 

rosszabb volt a diákok saját egészségi állapot megítélése az átlagos iskolák tanulóihoz képest. 

Ezt is megállapítják, hogy a 7. osztályban már korrelálnak, s a kés bbi életkorokban is szoros 

együtt járás figyelhet  meg a pszichoszomatikus tünetek, valamint az egészségi állapot 

megítélése között. 

59. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó tanulók azon megítélése, hogy mennyire egészségesek 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 1 0,2’ 35 7’ 282 56,6’ 180 36,1’ 
NEM SPORT, általános 3 0,8’ 46 12,4’ 203 54,6’ 120 32,3’ 
SPORT, középiskola 1 1’ 9 8,7’ 58 56,3’ 35 34’ 
NEM SPORT, középiskola 2 0,8’ 51 20,9’ 139 57’ 52 21,3’ 

Az egészséghez kapcsolódóan megkérdeztem, hogy összességében mennyire figyelnek 

a higiéniára és a megfelel  tisztálkodásra a mindennapok során. A négyfokú skálán az egyes 

az egyáltalán nem, a kettes a nem eléggé, a hármas az eléggé, a négyes a teljesen kategóriát 

jelentette. A válaszokat a 60. táblázatban foglaltam össze csoportonként. A 24. számú 

mellékletben található a kérdés csoportonkénti statisztikai összehasonlítása. 

60. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó tanulók azon megítélése, hogy mennyire figyelmek a higiéniára 

 1 % 2 % 3 % 4 % 
SPORT, általános 0 0 4 0,8’ 144 28,9’ 351 70,3’ 
NEM SPORT, általános 0 0 12 3,2’ 104 28’ 156 68,8’ 
SPORT, középiskola 1 1’ 1 1’ 19 18,4’ 82 79,6’ 
NEM SPORT, középiskola 1 0,4’ 2 0,8’ 32 13,1’ 209 85,7’ 

„ … a sportkörhöz tartozók … kisebb valószín séggel fordulnak kábítószerhez … ugyanakkor 

a sportoló közösséghez tartozás nem tekinthet  minden szempontból véd faktornak, s t a 



118 

nagyivászat tekintetében rizikófaktorként funkcionál az egyetemisták esetében.” (Kovács, 

2013. 270. o.) 

Végül bemutatom, hogy egyes, eddig nem tárgyalt szokások milyen arányban 

jellemz ek célcsoportunkra. A megkérdezettek kávé fogyasztási szokásait a 61. táblázatban 

foglalom össze. S bet vel a soha, A bet vel az alkalomszer en, H bet vel a heti 

rendszerességgel, N bet vel a napi rendszerességgel fogyasztást jelöltük. A csoportonkénti 

statisztikai összehasonlítást a 21. számú mellékletben mutatom be. 

61. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági tanulók kávé fogyasztási szokásai 

 S % A % H % N % 
SPORT, 
általános 

330 66,1’ 124 24,8’ 28 5,6’ 17 3,4’ 

NEM SPORT, 
általános 

248 66,7’ 80 21,5’ 24 6,5’ 20 5,4’ 

Jászság, 
általános 

141 77’ 29 15,8’ 3 1,6’ 10 5,5’ 

SPORT, 
középiskola 

47 45,6’ 27 26,2’ 12 11,7’ 17 16,5’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

92 37,7’ 56 23’ 29 11,9’ 67 27,5’ 

Jászság, 
középiskola 

152 67’ 47 20,7’ 12 5,3’ 16 7’ 

A kérd ív kitölt it megkérdeztem alkoholfogyasztási szokásukról is. Ismét az S, A, H, 

N bet kkel jelöltük a rendszerességi kategóriákat. A 62. táblázat adatai mutatják a kapott 

eredményeket. A csoportonkénti statisztikai összehasonlítást a 22. számú mellékletben 

mutatom be. 

A 2003-as HBSC kutatás eredményei szerint az alkoholt kipróbáló 7. osztályosok 

aránya 64 % körüli, míg a 11. osztályra ez 92 % körülire emelkedik, de ez csak kipróbálást 

jelent (Aszmann, 2003. 56-57. o.). Az életkor el re haladtával a fiúk minden felmért 

alkoholfajtát (sör, bor – pezsg , rövidital) gyakrabban fogyasztottak, s a 7. osztály után 

mindkét nemnél meredeken emelkedett a különböz  alkoholféleségek fogyasztási 

gyakorisága.  

A 2011-es HBSC kutatás szerint a 11. osztályosok között nemt l függetlenül 10-b l 9 

fiatal fogyasztott már alkoholt. Az általános iskolás korosztály körében még szignifikánsan 

kisebb az alkoholt kipróbáló lányok aránya a fiúkénál, de a középiskolás korosztályban ez a 

különbség elt nik. Az id sebb évfolyamokon mindkét nem esetében magasabb a legalább heti 
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rendszerességgel alkoholt fogyasztók aránya, mint a fiatalabb osztályokban. A 7. és 9. 

évfolyamosok között minden esetben ugrásszer  különbséget láthatunk. A legkedveltebb 

alkoholtípus a bor, boros kóla és a pezsg . A megkérdezett diákok 58,6%-a jelölte, hogy 

fogyasztja valamilyen gyakorisággal (Németh és Költ , 2011. 40-46. o.). 

62. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági tanulók alkohol fogyasztási szokásai 

 S % A % H % N % 
SPORT, 
általános 

386 77,4’ 107 21,4’ 5 1’ 1 0,2’ 

NEM SPORT, 
általános 

284 76,5’ 75 20,2’ 10 2,7’ 2 0,5’ 

Jászság, 
általános 

100 54,6’ 68 37,2’ 13 7,1’ 2 1,1’ 

SPORT, 
középiskola 

13 12,6’ 84 81,6’ 6 5,8’ 0 0 

NEM SPORT, 
középiskola 

27 11,1’ 172 70,5’ 42 17,2’ 3 1,2’ 

Jászság, 
középiskola 

102 44,5’ 108 47,2’ 19 8,3’ 0 0 

A felmértek dohányzási gyakoriságának kategorizálását ismét az S, A, H, N 

csoportokra bontottam (63. táblázat), s az eredményeket csoportbontásban mutatom be. A 23. 

számú mellékletben mutatom be a kérdés csoportonkénti statisztikai összehasonlítását. 

A 2003-as HBSC kutatás (Aszmann, 2003. 53-55. o.) adatai szerint is a dohányzás 

gyakorisága emelkedik az életkorral. A nem dohányzók vagy csak kipróbálók aránya a 

hetedik osztályban 30,1 + 30,2 = 60,3 %, míg a tizenegyedikeseknél 23,1 + 31,7 = 54,8 %. 

A 2011-es HBSC kutatás eredményei szerint a dohányzás kipróbálásának arányai a 

magasabb évfolyamokon szignifikánsan magasabbak: az 5. osztályos tanulók körében 14,5%, 

míg a 11. osztályos tanulóknál már 76,8%. Az általános iskolás korosztályban a fiúk arányai 

szignifikánsan magasabbak, míg a középiskolások körében a fiúk és lányok között hasonló 

arányú a dohányzás kipróbálása. A válaszoló diákok 16,8%-a napi rendszerességgel 

dohányzik (a fiúk 18,7%-a, a lányok 14,7%-a). A jelenleg dohányzók körében a naponta 

dohányzók aránya 63,4%. A csak hetente dohányzók aránya mindkét nem esetében 4,0%. a 

középiskolában a napi dohányzás gyakorisága többszöröse az általános iskola 5. és 7. 

osztályában megfigyelteknek (Németh és Költ , 2011. 35-39.o.) 

Bauer és Szabó mintájában (2005. 59. o.) a 15-19 éves korcsoportban a naponta 

dohányzók aránya 21 % volt. 
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63. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági tanulók dohányzási szokásai 

 S % A % H % N % 
SPORT, 
általános 

481 96,4’ 14 2,8’ 0 0 4 0,8’ 

NEM SPORT, 
általános 

343 92,5’ 13 3,5’ 2 0,5’ 13 3,5’ 

Jászság, 
általános 

611 94,6’ 18 2,8’ 5 0,8’ 12 1,9’ 

SPORT, 
középiskola 

80 77,7’ 9 8,7’ 4 3,9’ 10 9,7’ 

NEM SPORT, 
középiskola 

159 65,2’ 40 16,4’ 10 4,1’ 35 14,3’ 

Jászság, 
középiskola 

213 59,2’ 37 10,3’ 14 3,9’ 96 26,7’ 

„ … n vérével és unokatestvéreivel olyan családban n ttel fel, amelyben a szül k és az id sek 

nevelték ket; amelyben a gyerekek kivették a részüket a családi összmunkából, vérükké vélt, 

hogy a család érdekében tegyék azt, ami a kötelességük.” (Horváth, 2011. 117. o.) 

Végül bemutatjuk a családi kérd ív eredményeit (64. és 65. táblázat). Ez a kérd ív a 

családok integrációját és differenciációját méri (Csíkszentmihályi, Rathunde, Whalen, 2010. 

219-220. o.). A család integrációját két jellemz vel értékelték: a támogató és a harmonikus 

kategóriákkal. A differenciálódás két jellemz  összetev je pedig az er t próbáló (más 

helyeken involvált) és a szabadság kategóriába sorolható kérdésekre adott válaszok értékelése. 

Csíkszemtmihályi az integrációt és a differenciálódást magasra értékel  (pontozó) 

gyermekekr l mondja azt, hogy komplex családban élnek. A csupán az integrációt magasra 

értékel ket az integrált családban él k, míg a csupán a differenciálódást magasra értékel ket a 

differenciált családban él k csoportjába osztja. Akik mindkét dimenzióban alacsony 

pontszámokat adnak, azokat az egyszer  családban él k csoportjába teszi, melyet úgy kell 

értelmezni, hogy a komplex család ellentéte, vagyis nincs stabilitás, s nincsenek fejl dést 

ösztönz  er k. Csíkszentmihályi a tehetségek fejlesztésének feltételeit vizsgálva jutott el a 

komplex család megfogalmazásához. Vizsgálataik alapján a komplex családokban a 

gyermekek nagyobb energiával tudnak figyelni a fejl désüket segít  tevékenységekre, jobban 

érzik magukat otthon és az iskolában. Fontos, hogy korábban már azt találták a szerz k, hogy 

nem csak a jobb körülmények között él , iskolázottabb környéken van lehet ség a komplex 
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családok kialakulására, hanem szinte bármilyen embereknek lehet ségük van komplex család 

létrahozására. 

A támogatást a 6., 8., 10., 15., 16. és 21. tételek képezik le, a harmónia faktorba az 1., 

5., 9., 13., 17. és 18. tételek tartoznak. Az involváltság a 2., 4., 12., 14., 20. és 23. kérdésekb l 

épül fel, míg a szabadság családi kifejez dését a 3., 7., 11., 19., 22. és 24. tételek alkotják. Az 

1., 7., 10., 11., 12., 13., 21., 22. és 24. item a kiértékelésnél fordítandó. A támasz és harmónia 

alskálák együtt adják tehát a családi integritást, míg az involváltság és a szabadság alskálák 

együtt képezik a családi differenciációt.  

Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (2010) jómódú, rendezett környezetben él , 

tehetséges serdül k mintájában is azonosítani tudták a családi komplexitás tekintetében 

elkülönül  négy csoportot. Eredményeik szerint a komplex családban felnövekv  kamaszok 

számoltak be a legtöbb flow-élményr l, szüleik pedig jobbnak ítélték a gyermekükkel való 

együttm ködésüket, a párjukkal való egyetértést és a saját személyes jóllétüket, valamint 

pozitívabb elvárásokkal bírtak gyermekük jöv jét illet en. A családi élet min ségének 

gyermeki és szül i megítélése tehát egybecsengett.  

A kérd ív pszichometriai alapjellemz ir l (reliabilitási és validitási adatok) 

Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (2010) nem közölnek információkat. Célként jelölik 

meg, hogy mér eszközüket kiterjedtebb mintán, nem csupán tehetséges kamaszok körében 

kívánják a kés bbiekben alkalmazni.  

Jelen dolgozatban el ször azt mutatjuk be, hogy az egyes iskolatípusoknál és 

alcsoportoknál milyen volt az egyes kérdéscsoportokra adott válaszok megoszlása.  

64. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági általános iskolások válaszainak átlagai a komplex 

család kérd ív egyes összetev ire, kapott pont értékben 

 SPORT 
#ÁTLAG/ 

MED. 

#szórás/ 
25-75 p 

NEMSPORT 
#ÁTLAG/ 

MED. 

#szórás/ 
25-75 p 

JÁSZSÁG 
#ÁTLAG/ 

MED. 

#szórás/ 
25-75 p 

támogatás 19 17-20 18,5 17-20 18 16-20 
harmónia 18 16-19 17 16-19 16 15-18 
involváltság 19 17-21 18 17-21 18 16-20 
szabadság 20 18-22 20 18-22 20 17-21 
integritás 36 34-39 #35,83 #4,02 35 32-37 
differenciáció 39 36-42 38 35-42 38 34-40 
komplexitás 76 70-80 75 69-79 72 67-77 
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65. táblázat: A kutatásban részt vev  közoktatási típusú sportiskolák sport és nem sport 

osztályaiba járó, valamint a jászsági középiskolások válaszainak átlagai a komplex család 

kérd ív egyes összetev ire, kapott pont értékben 

 NEMSPORT 
#ÁTLAG/ 

MED. 

#szórás/ 
25-75 p 

NEMSPORT 
#ÁTLAG/ 

MED. 

#szórás/ 
25-75 p 

JÁSZSÁG 
#ÁTLAG/ 

MED. 

#szórás/ 
25-75 p 

támogatás #18,74 #2,83 19 16-20 18 16-20 
harmónia #17,52 #2,01 17 16-19 16 15-18 
involváltság #19,14 #2,72 19 17-21 18 17-20 
szabadság 21 19-22 21 18-22 20 18-21,75 
integritás #36,26 #4,02 36 33-39 34 32-37 
differenciáció #39,39 #4,59 40 36-43 38 35-41 
komplexitás #75,66 #7,58 76 69-81 #71,83 #7,35 

Azért ezt a kérd ívet választottam kutatásomhoz, mert más tanulmányok általában 

nem vizsgálják, hogy a gyermekek ténylegesen hogyan érzik magukat otthon, pedig ez 

hatással lehet arra, hogyan tudják kibontakoztatni önmagukat, illetve hogy milyen az 

életmódjuk, szabadid s szokásaik. Mindkét iskolafokon azt találtam, hogy a sportiskolai 

mintatanterv szerint tanulók csoportja kismértékben komplexebbnek élte meg családi légkörét 

a másik két f  csoporthoz képest. 

Publikált hazai vizsgálatokban a kérd ívet eddig tudomásunk szerint két alkalommal 

használták fel. Forrai Márta (2011) a serdül k iskolai alkalmazkodásában szerepet játszó 

egyéni er sségeket és családi forrásokat vizsgálta. Reinhardt Melinda jelenleg (2013-ban) is 

folyamatban lév  doktori munkájában a mentális egészséggel összefüggésben használta fel a 

kérd ívet 11 és 19 év közötti fiataloknál. 

„Szeretet teljes légkör uralkodott mind a két családban, de volt egy távolság a feln ttek és a 

gyerekek között, elvált egymástól a szül k és a gyerekek világa. A gyerekek tisztelték 

szüleiket, ami megnyilvánult a magázásban vagy abban, hogy nem nyúltak a tárgyaikhoz. 

Ugyanakkor – a visszaemlékezések szerint – a szül k nem játszottak a gyerekekkel és nem 

nagyon beszélgettek személyes dolgaikról velük. (Horváth, 2011. 216. o.) 
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Az összehasonlító elemzések el tt rögzítem, hogy a kérd ívben alapvet en különböz

irányba mutató válaszok irányát egységesítettem, átkódoltam a szükséges értékeket, vagyis 

két válasz esetén a nem választ tekintettem 1-es értéknek, az igen választ 2-es értéknek, 

valamint hasonlóan jártam el a többfokú skáláknál a statisztikai összehasonlíthatóság 

megteremtéséhez. 

A célkit zésekben megnevezett három csoportot (esetenként csak két csoportot, mert a 

jászsági mintában nem minden kérdés került ugyan olyan módon felvételre, mint a 

sportiskolások esetében) több szempont szerint hasonlítottam össze csoportonként. Kés bb a 

csoportképzés alapja nem az osztálykategória, hanem más vizsgált változó lett. Azok a 

statisztikai összehasonlítások, melyekhez táblázatos formában is rögzített adatokat mutattam 

be a leíró statisztikai részben a mellékletek részbe kerültek (12-26. számú melléklet). 

Összehasonlítást készítettem csoportonként a táplálkozási gyakoriság alapján, melyet úgy 

számítottam ki, hogy a napon belüli egyes étkezésekre adott gyakoriságokat összevontam. 

1. ábra: Általános iskolások táplálkozási 
gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 2,227; p = 0,3284; 
elemszám 499 + 369 + 621 = 1489; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

2. ábra: Középiskolások táplálkozási 
gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 4,757; p = 0,0927; 
elemszám 103 + 243 + 330 = 676; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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Összehasonlítást készítettem a szül k iskolai végzettsége szerinti csoportosításban a komplex 

család pontszámok alapján. 

3. ábra: A gyermekek által adott komplex 
család pontszám az édesapák iskolai 

végzettsége szerint 
Kruskal-Wallis test; 2 = 33,31; p < 0,0001; 

elemszám 39 + 147 + 889 + 596 + 349 = 2020; az 
ábrán a medián és 25 – 75 percentilis vannak 

feltüntetve 

4. ábra: A gyermekek által adott komplex 
család pontszám az édesanyák iskolai 

végzettsége szerint 
Kruskal-Wallis test; 2 = 45,98; p < 0,0001; 

elemszám 46 + 186 + 549 + 852 + 474 = 2107; az 
ábrán a medián és 25 – 75 percentilis vannak 

feltüntetve 

Összehasonlítást végeztem (életkorilag is összevont) csoportok szerint a komplex család 

pontszámok alapján. 

5. ábra: A gyermekek által adott komplex család pontszámátlagok az osztály kategóriák 
szerint 

Kruskal-Wallis test; 2 = 95,36; p < 0,0001; elemszám 601 + 606 + 1043 = 2250; az ábrán a medián és 25 – 75 
percentilis vannak feltüntetve 
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Összehasonlítást készítettem (életkorilag is összevont) csoportonként a szül k sportban való 

részvétele alapján. 

6. ábra: Édesapa sportolási részvétele 
osztály kategóriák szerint 

Khi négyzet próba; 2 =101,546; p < 0,001; 
elemszám 669 + 678 + 981 = 2328; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve; 
átlagolva 1 = nem 2 = igen válasz alapján 

7. ábra: Édesanya sportolási részvétele 
osztály kategóriák szerint 

Khi négyzet próba 2= 176,354; p < 0,001; 
elemszám 696 + 711 + 977 = 2384; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve; 
átlagolva 1 = nem 2 = igen válasz alapján 

Összehasonlítást végeztem (életkorilag is összevont) csoportonként a szül  azon 

megítélésér l, hogy mennyire fontos szerintük a sport gyermekük életében. 

8. ábra: Szül k megítélése a sport fontosságáról gyermekük életében osztály kategóriák 
szerint 

Mann-Whitney teszt; U = 196651; p < 0,0001; elemszám 692 + 712 = 1404; az ábrán a medián és 25 – 75 
percentilis vannak feltüntetve 
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Összehasonlítást készítettem (életkorilag is összevont) csoportok szerint a szül k BMI értékei 

alapján. 

9. ábra: Az édesapák becsült testtömeg 
index átlaga az osztály kategóriák 

szerint 
Kruskal-Wallis test; 2 = 0,5099; p = 0,775; 

elemszám 631 + 627 + 917 = 2175; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

10. ábra: Az édesanyák becsült testtömeg 
index átlaga az osztály kategóriák 

szerint 
Kruskal-Wallis test; 2 =42,15; p < 0,0001; 

elemszám 664 + 679 + 927 = 2270; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

Összehasonlítást végeztem a szül k dohányzása szerinti csoportosításban a középiskolás 

gyermekük dohányzásban való érintettsége alapján. 

11. ábra: A középiskolás diákok 
dohányzási gyakorisága az édesapák 

dohányzási szokása szerinti 
csoportosításban 

Kruskal-Wallis test; 2 = 19,09; p < 0,0001; 
elemszám 136 + 72 + 257 = 465; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

12. ábra: A középiskolás diákok 
dohányzási gyakorisága az édesanyák 

dohányzási szokása szerinti 
csoportosításban 

Kruskal-Wallis test; 2 = 11,21; p = 0,0037; 
elemszám 109 + 53 + 312 = 474; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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Összehasonlítást készítettem a család együttélési formája szerinti csoportosításban a komplex 

család pontszámok alapján. 

13. ábra: Komplex család pontérték átlagai a válaszadók családi együttélési formája szerint 
Mann-Whitney teszt; U = 399668; p = 0,1086; elemszám 1600 + 524 = 2124; az ábrán a medián és 25 

– 75 percentilis vannak feltüntetve 

Összehasonlítást végeztem a család együttélési formája szerinti csoportosításban az összevont 

nem specifikus tünetek alapján.  

14. ábra: Az összevont nem specifikus tünetek pontértékei a válaszadók családi együttélési 
formája szerint 

Mann-Whitney teszt; U = 380888; p = 0,0011; elemszám 1599 + 526 = 2125; az ábrán a medián és 25 
– 75 percentilis vannak feltüntetve 
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66. táblázat: A második hipotézisben vizsgált változók együttjárásai 
Spearman féle korreláció; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Elemszámok 2358 és 1181 között. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 apa 
végzettsége 

1        

2 anya 
végzettsége 

0,525*** 1       

3 pozitív 
sport 

0,06* 0,054 1      

4 egyéb 
elfoglaltság 

0,134*** 0,111*** 0,011 1     

5 tanulás -0,059** -0,029 0,036 0,098*** 1    
6 olvasás 0,125*** 0,1** 0,03 0,233*** 0,174*** 1   
7 TV nézés -0,234*** -0,212*** -0,082** -0,018 0,103*** -0,078** 1  
8 számító- 
gépezés 

0,048* 0,042 -0,11*** -0,063** -0,146*** -0,05 0,013 1 

9 nem 
specifikus 
tünetek 

-0,029 -0,027 -0,155*** -0,018 -0,005 0,02 0,048* -0,006 

67. táblázat: A harmadik hipotézisben vizsgált változók együttjárásai 
Spearman féle korreláció; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; elemszámok 2250 és 1181 között. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 családi 
légkör  

1        

2 pozitív 
sport 

0,226*** 1       

3 egyéb 
elfoglaltság 

0,058** 0,011 1      

4 tanulás 0,106*** 0,036 0,098*** 1     
5 olvasás 0,124*** 0,03 0,233*** 0,174*** 1    
6 TV nézés -0,111*** -0,082** -0,018 0,103*** -0,078** 1   
7 számító- 
gépezés 

0,033 -0,11*** -0,063** -0,146*** -0,05 0,013 1  

8 nem 
specifikus 
tünetek 

-0,145*** -0,155*** -0,018 -0,005 0,02 0,048* -0,006 1 
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Munkámban a család befolyását vizsgáltam a gyermekek és serdül k életmódjának 

alakulására. Közvetlen célom a közoktatási típusú sportiskolai mintatanterv szerint tanuló 

hetedik és nyolcadik, valamint tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos diákok és szüleik 

életmódjának és családi jellemz inek bemutatása, valamint azok összehasonlítása volt más – 

nem ilyen tarterv szerint tanuló csoportokkal. 

A fenti célhoz kapcsolódóan tizennyolc közoktatási típusú általános valamint 

középiskola sportiskolai mintatanterv szerint tanuló gyermek és serdül  csoportjához, az 

ezekben az iskolákban tanuló nem sportiskolai mintatanterv  csoportokhoz, valamint 

tizennyolc jászsági település tanulóihoz és szüleihez jutottam el kutatási kérdéseimmel. 

A kutatás korlátjaként ki kell emelni, hogy a teljes, jelenleg 50 feletti számú 

sportiskolából csak tizennyolcból származnak eredmények, azokban is önkéntes volt a 

válaszadás, így következtetéseim csak a választ adókra értelmezhet ek, nem 

vonatkoztathatóak a teljes közoktatási típusú sportiskolai rendszer 7-8., valamint 11-12. 

osztályosaira. 

I. A sportiskolai sportosztályos minta egyes életmódbeli jellemz i jelent s eltérést 

mutatnak a sportiskolában nem sportiskolai kerettanterv szerint tanulóktól, valamint a 

jászsági csoporttól.  

I.1 A szabadid höz köthet  mutatók kérdésében azt feltételeztem, hogy a sportiskolai 

sportosztályos minta tagjai mindkét iskolai fokon több id t töltenek sportolással a másik két 

mintához képest. 

Ezen feltételezés igaznak bizonyult mindkét iskolafokon (15. és 16. ábra). A már 

általános iskolai szinten megmutatkozó nagy, szinte kétszeres sportra való id ráfordítás a 

középiskolai szinten sokszorosára n . Ennek a sportosztályosok által sporttevékenységre 

fordított nagy mennyiség  id nek a tükrében még érdekesebb, hogy a többi id höz kötött 

paraméterre mennyi id t fordítanak a különböz  csoportok. 
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I.2 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak az egyéb id höz kötött 

tevékenységekre: 

I.2.1 egyéb külön foglalkozásra szignifikánsan kevesebb ideje marad, mint a másik két minta 

tagjainak. 

Ezen feltételezésem a középiskolai csoportok esetében (18. ábra) teljes mértékben 

igaznak bizonyult. Az általános iskolások esetében azonban nem (17. ábra), mert bár a 

használt teszt egészében szignifikáns különbséget adott, de a sportiskolai sportosztályos 

csoport a sportiskolai nem sportosztályos csoporthoz képest több nem sport jelleg  kötött 

egyéb tevékenységre fordított id r l számolt be, bár a két csoport id töltésbeli különbsége 

nem volt szignifikáns. 

I.2.2 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak tanulásra 

szignifikánsan kevesebb ideje marad, mint a másik két minta tagjainak. 

Ezen feltételezésem a középiskolai csoportok esetében teljes mértékben igaznak 

bizonyult (20. ábra). Az általános iskolások esetében azonban nem, bár a használt tesz 

egészében szignifikáns különbséget adott, de a sportiskolai sportosztályos csoport és a 

sportiskolai nem sportosztályos csoport átlagos tanulásra fordított ideje szinte megegyezik 

(19. ábra). 

I.2.3 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak számítógépezésre 

szignifikánsan kevesebb ideje marad, mint a másik két minta tagjainak. 

Ezen feltételezésem sem az általános (21. ábra), sem a középiskolás csoportok (22. 

ábra) esetében sem bizonyult igaznak, mert bár tendencia mutatkozik a kevesebb 

számítógépezésre fordított id  kérdésében a sportiskolai sport, valamint a sportiskolai nem 

sport osztályok között, a különbség nem volt szignifikáns (bár mindkét esetben a használt 

teszt egészében véve szignifikáns különbséget hozott). A jászsági mintában található 

alacsonyabb számítógépezésre fordított id t a két mintafelvétel között eltelt id vel 

magyarázhatjuk. 

I.2.4 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak televízió és video 

nézésre szignifikánsan kevesebb ideje marad, mint a másik két minta tagjainak. 

Ezen feltételezésem sem az általános (23. ábra), sem a középiskolás (24. ábra) 

csoportok esetében sem bizonyult igaznak, bár tendencia mutatkozik a kevesebb televízió 

nézésre fordított id  kérdésében az általános iskolai korosztályban a sportiskolai sport, 
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valamint a sportiskolai nem sport osztályok között, a különbség nem volt szignifikáns (bár 

mindkét esetben a használt teszt egészében véve szignifikáns különbséget hozott). Ami 

azonban meglep  eredmény volt, hogy a középiskolai csoportoknál a sportiskolai nem sport 

osztály tagjai szignifikánsan kevesebb id t töltöttek televízió nézésre a sportiskolai sport 

osztály tagjaihoz képest. 

I.2.5 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak olvasásra 

szignifikánsan kevesebb ideje marad, mint a másik két mintának.  

Ezen feltételezésem mind az általános (25. ábra), mind a középiskolai csoportnál (26. 

ábra) beigazolódott. A sportiskolai mintatanterv szerint tanulók mindkét iskolafokon 

jelent sen kevesebb id t töltenek napi szinten olvasással, mint a nem sportiskolai 

mintatanterv szerint tanuló társaik. 

I.3 Az egészséghez köthet  mutatók esetében azt feltételeztem, hogy mindkét iskolai fokon a 

sportiskolai sportosztályos minta eredményei szignifikánsan egészségtudatosabb válaszokat 

fognak tükrözni a másik két mintához képest: 

I.3.1 tehát táplálkozási gyakoriságuk nagyobb. 

Ezen feltételezésem nem bizonyult igaznak sem az általános (1. ábra), sem a 

középiskolai csoportban (2. ábra). Összesítve mindhárom csoportra közel azonos táplálkozási 

gyakoriság volt jellemz . 

I.3.2 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta testtömeggel való elégedettsége 

nagyobb a másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem nem bizonyult igaznak sem az általános (27. ábra), sem a 

középiskolai csoportban (28. ábra), bár kismérték , erre utaló tendencia látszik az 

eredményekben, de azok nem bizonyultak statisztikailag jelent snek, vagyis mindhárom 

csoport diákjai közel hasonlóan elégedettek testsúlyukkal mindkét iskolai fokon. 

I.3.3 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjai egészségesebben 

táplálkoznak a másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem nem bizonyult teljes mértékben igaznak sem az általános (29. 

ábra), sem a középiskolai csoportban (30. ábra), bár a használt tesztek egészében szignifikáns 

különbségeket mutattak, de statisztikailag csak a sport versus jászság összehasonlításnál 
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kaptunk szignifikáns különbséget. Megjegyzend , hogy a sport versus nem sport csoportnál is 

látszik a tendencia az eredményekben, de azok nem bizonyultak statisztikailag jelent snek. 

I.3.4 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjai kevesebbet fogyókúráznak 

a másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem az általános iskolás csoportban (31. ábra) teljes mértékben 

tévesnek bizonyult, mert ott szinte azonosak a csoport átlagok. A középiskolai csoportnál (32. 

ábra) részben igaznak bizonyult, bár a teljes teszt az egész középiskolai csoportra szignifikáns 

volt, de a sport versus nem sport csoportnál statisztikai különbség is kimutatható. A sport 

versus jászság csoportnál csak a tendencia látszik, de nincs szignifikáns különbség a két 

csoport között. 

I.3.5 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak kávéfogyasztása 

alacsonyabb a másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem nem bizonyult teljesen igaznak sem a középiskolai (34. ábra), sem 

az általános iskolás csoportnál (33. ábra), bár a használt tesztek az egész csoportra nézve 

szignifikáns különbséget mutattak, s t a sport versus nem sport csoport átlagainak tendenciája 

a feltételezés irányába mutat, de azok nem jelent sek statisztikailag, ám a sport versus jászság 

csoportoknál éppen a feltételezéssel ellentétes eredményt kaptunk mindkét iskolafokon. 

I.3.6 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak alkoholfogyasztása 

alacsonyabb a másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem nem bizonyult igaznak sem a középiskolai (36. ábra), sem az 

általános iskolás (35. ábra) csoportnál, bár a teljes teszt mindkét csoport egészére nézve 

szignifikáns, s t a sport versus nem sport csoport átlagainak tendenciája a feltételezés 

irányába mutat, de azok nem jelent sek statisztikailag. A sport versus jászság csoportnál az 

általános iskolai csoportban megtalálhatjuk ugyan a várt irányú szignifikáns különbséget, de a 

középiskolai csoportnál egy ellentétes irányú szignifikáns eredményt kaptunk. 

I.3.7 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjai kevesebbet cigarettáznak a 

másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem azért nem bizonyult igaznak, az egész mintára vonatkozó 

statisztikai szignifikancia ellenére, mert bár mindkét iskolai fokon látható a várt tendencia 
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(37. és 38. ábra), de az eredmények részcsoportonként statisztikailag a legtöbb esetben nem 

bizonyultak szignifikánsnak. 

I.3.8 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjainak higiéniás szintje 

magasabb a sportiskolai nem sport osztályosokéhoz képest. 

Ezen feltételezésem semelyik iskolai fokon nem bizonyult igaznak, a higiéniával való 

foglalkozás átlagos értékei szinte azonosak voltak mind az általános (39. ábra), mind a 

középiskolások (40. ábra) csoportjában. 

I.3.9 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos minta tagjai globálisan 

egészségesebbek saját megítélésük szerint, mint a sportiskolai nem sport osztályosok. 

Ezen feltételezésem mindkét iskolai fokon igaznak bizonyult (41. és 42. ábra). Az 

egészség önértékelése a sportiskolai mintatanterv szerint tanuló diákoknál magasabb volt a 

nem sportiskolai mintatanterv szerint tanulókhoz képest. 

II. A szül k iskolai végzettsége jelent sen befolyásolja az életmód egyes (szabadid höz, 

sporthoz, nem specifikus tünetekhez köthet ) tényez it.  

II.1 Feltételeztem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei pozitívabban viszonyulnak a sporthoz. 

A korrelációs értékek (66. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá sem az 

édesapák, sem az édesanyák tekintetben.  

II.2 Feltételeztem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei több iskolán kívüli egyéb elfoglaltságban vesznek részt. 

A korrelációs értékek (66. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá sem az 

édesapák, sem az édesanyák tekintetben. 

II.3 Feltételezem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei többet tanulnak. 

A korrelációs értékek (66. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá sem az 

édesapák, sem az édesanyák tekintetben. 
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II.4 Feltételeztem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei többet olvasnak. 

A korrelációs értékek (66. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá sem az 

édesapák, sem az édesanyák tekintetben. 

II.5 Feltételeztem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei kevesebbet néznek televíziót vagy videót. 

A korrelációs értékek alapján leírható (66. táblázat), hogy a gyermekek televízió és 

video nézésre fordított ideje és az édesapa valamint az édesanya iskolai végzettsége között 

biztos, de gyenge negatív kapcsolat van, vagyis a magasabb iskolai végzettség  szül k 

gyermekei szignifikánsan kevesebbet töltelek televízió és video nézéssel. 

II.6 Feltételeztem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei kevesebbet számítógépeznek. 

A korrelációs értékek (66. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá sem az 

édesapák, sem az édesanyák tekintetben. 

II.7 Feltételeztem, hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és magasabb iskolai 

végzettség  édesapák gyermekei kevesebb nem specifikus tünettel rendelkeznek az 

alacsonyabb iskolai végzettség  szül k gyermekeihez képest. 

A korrelációs értékek (66. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá sem az 

édesapák, sem az édesanyák tekintetben. 

III. A gyermekek által megélt családi légkör összefüggésben van a gyermekek egyes 

életmódelemeivel.  

III.1 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek pozitívabban 

viszonyulnak a sporthoz. 

A korrelációs értékek alapján leírható (67. táblázat), hogy a gyermekek sporthoz való 

viszonyulása és az általuk adott családi légkört mutató pontszám között biztos, de gyenge 

pozitív kapcsolat van, vagyis minél magasabb a komplex család érték, annál pozitívabb a 

sporthoz való viszonyulása a megkérdezett gyermekeknek. 
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III.2 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek több iskolán kívüli 

egyéb elfoglaltságban vesznek részt. 

A korrelációs értékek (67. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá. 

III.3 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek többet tanulnak. 

A korrelációs értékek (67. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá. 

III.4 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek többet olvasnak. 

A korrelációs értékek (67. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá. 

III.5 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek kevesebbet néznek 

tévét. 

A korrelációs értékek (67. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá. 

III.6 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek kevesebbet 

számítógépeznek. 

A korrelációs értékek (67. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá. 

III.7 Feltételeztem, hogy a komplexebb családi légkört megél  gyermekek kevesebb nem 

specifikus tünettel rendelkeznek az alacsonyabb családi komplexitás értéteket jelöl

(egyszer bb családi légkört megél ) gyermekekhez képest. 

A korrelációs értékek (67. táblázat) feltételezésemet nem támasztották alá. 

IV. A családi légkör szoros összefüggésben van a szül k végzettségével. Feltételeztem, 

hogy a magasabb iskolai végzettség  édesanyák és a magasabb iskolai végzettség

édesapák gyermekei között a komplex családi légkör mutató jelent sen magasabb 

lesz, mint az alacsonyabb végzettség  szül k között. 

Feltételezésem a statisztikai teszt alapján mind az édesapák (3. ábra), mind az 

édesanyák (4. ábra) esetében igaznak bizonyult, bár nem minden alcsoport között látható 

szignifikáns eltérés, de tendencia igen, tehát kimutatható hogy a magasabb iskolai végzettség

szül k gyermekei komplexebb családi légkört élnek meg. 
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V. A sportiskolai sportosztályosok családjai több paraméterben is jelent s eltérést 

mutatnak a sportiskolában nem sportiskolai kerettanterv szerint tanulóktól valamint a 

jászsági mintától.  

V.1 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos gyermekek között nagyobb arányú a 

komplexebb családi légkört megél  tanuló a másik két mintához képest. 

Ezen feltételezésem nem bizonyult teljesen igaznak, bár a teljes teszt szignifikáns (5. 

ábra), de a sport versus nem sport csoport átlagai nem különböztek jelent sen egymástól, bár 

kismérték  tendencia megfigyelhet  volt ott is. Tehát a sportiskolai mintatanterv szerint 

tanuló diákok nem rendelkeznek minden esetben magasabb komplex családi érték mutatóval. 

V.2 Továbbá feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos gyermekek szüleik nagyobb 

arányban sportolnak/sportoltak a másik két csoporthoz képest. 

Ezen feltételezésem mind az édesapák (6. ábra), mind az édesanyák (7. ábra) 

tekintetében igaznak bizonyult, tehát a teljes minta tekintetében elmondható, hogy a 

sportiskolai mintatanterv szerint tanuló gyermekek és serdül k szülei nagyobb arányban 

sportoltak vagy sportolnak jelenleg is, mint a nem ilyen formában tanuló diákok szülei. 

V.3 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos gyermekek szülei fontosabbnak tartják a 

sportot gyermekük életében, mint a sportiskolában nem sport osztályos csoport szülei. 

Ezen feltételezésem igaznak bizonyult, tehát a teljes minta tekintetében elmondható, 

hogy a sportiskolai mintatanterv szerint tanuló gyermekek és serdül k szülei fontosabbnak 

tartják, hogy a sport a gyermekük életének része legyen, mint a nem ilyen formában tanuló 

diákok szülei, bár megjegyezhet , hogy a másik csoportnál is magas átlagértéket találunk (8. 

ábra). 

V.4 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos gyermekek szüleinek alacsonyabb a 

becsült testtömeg indexe. 

Ezen feltételezésem az édesapák tekintetében (9. ábra) egyáltalán nem bizonyult 

igaznak, tehát a sportiskolai mintatanterv  osztály diákjainak édesapái nem különböztek 

jelent sen BMI alapján a másik két csoporttól. Az édesanyáknál (10. ábra) bár a teljes teszt 

szignifikáns különbséget mutatott ki, de a sport versus nem sport csoportnál nem találtunk 
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statisztikai különbséget, így nem tekinthet  teljes mértékben bizonyítottnak, hogy a 

sportiskolai mintatanterv szerint tanuló diákok édesanyáinak alacsonyabb a BMI értéke a 

másik két mintához képest. 

V.5 Feltételeztem, hogy a sportiskolai sportosztályos gyermekek általános iskolás 

csoportjának esetében magasabb a szüleik iskolai végzettsége a másik két csoporthoz képest.  

A használt teszt mindkét nemnél szignifikáns, de a sport versus nem sport csoportok 

közötti átlagok különbségei nem szignifikánsak, bár mind az édesapák (43. ábra), mind az 

édesanyák (44. ábra) esetében látszik a várt irányú tendencia, így nem tekinthet

bizonyítottnak, hogy a sportiskolai mintatanterv szerint tanuló általános iskolás diákok 

szüleinek magasabb az iskolai végzettsége a másik két csoporthoz képest. 

VI. A szül k sportmúltja befolyásolja a gyermekek rendszeres sporttevékenységét. 

Feltételeztem, hogy a (valamikor) sportoló szül k gyermekei többi id t töltenek 

iskolán kívüli sportolással, illetve gyakrabban vesznek részt iskolán kívüli 

sportfoglalkozásokon, mint a soha nem sportoló szül k gyermekei. 

Az apák sportmúltja és a teljes minta gyermekeinek sportolási gyakorisága között a 

Spearman korreláció értéke r = 0,179 – míg a gyermek heti edzésidejével r = 0,179. Az anyák 

sportmúltja és a teljes minta gyermekeinek sportolási gyakorisága között a Spearman 

korreláció értéke r = 0,209 (p < 0,01) – míg a gyermek heti edzésidejével r = 0,19 (p < 0,05). 

A korrelációs értékek alapján elmondható, hogy biztos, de gyenge pozitív kapcsolat van az 

anyák sportmúltja és a gyermekük heti sportolási gyakorisága között. 

VII. A szül k becsült testtömeg index értéke befolyásolja a gyermekük becsült testtömeg 

indexét. Feltételeztem, hogy a magasabb BMI érték  szül k gyermekei magasabb 

BMI értéket fognak elérni az alacsonyabb BMI érték  szül k gyermekeihez képest. 

Az apák BMI indexe és a teljes minta gyermekeinek BMI indexe közötti Spearman 

korreláció értéke r = 0,196. Az anyák BMI indexe és a teljes minta gyermekeinek BMI indexe 

közötti Spearman korreláció értéke r = 0,253 (p < 0,01). A korrelációs értékek alapján 
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elmondható, hogy biztos, de gyenge pozitív kapcsolat van az anyák BMI értéke és a 

gyermekük BMI értéke között. 

VIII. A szül k dohányzási szokása befolyásolja gyermekük dohányzási gyakoriságát a 

középiskolás korosztályban. Feltételeztem, hogy a dohányzó apák és dohányzó anyák 

gyermekei között jelent sen magasabb a dohányos fiatalok aránya, mint a nem 

dohányzó szül k gyermekei között. 

A tesztek eredményei azt mutatják, hogy a nem dohányzó apák (11. ábra), illetve a 

nem dohányzó anyák gyermekei (12. ábra) jelent sen kisebb dohányzási gyakoriságról 

számoltak be, mint a dohányzó vagy már leszokott édesapák és édesanyák gyermekei. 

IX. A szül k által közvetített sport fontossági mutató összefüggésben van a gyermek által 

választott sport fontossági mutatóval. Feltételeztem, hogy a magasabb sport fontossági 

mutatót jelöl  szül k gyermekei jelent sen nagyobb arányban fognak maguk is 

magasabb sportfontossági mutatót jelölni, mint az alacsonyabb sport fontossági 

mutatót jelöl  szül k gyermekei. 

A szül k által „közvetített” és jelölt sport fontossági mutató és a teljes minta 

gyermekei által jelölt sport fontossági mutató közötti Spearman korreláció értéke r = 0,322 (p 

< 0,01). A korrelációs értékek alapján elmondható, hogy biztos, de gyenge pozitív kapcsolat 

van a szül k által közvetített „sport-fontossági” mutató és a gyermekük által jelölt „sport-

fontossági” mutató között. 

X. A család együttélési formája befolyásolja a gyermek által megélt családi légkört. 

Feltételeztem, hogy ahol a vérszerinti szül k együtt élnek, ott magasabb lesz a 

komplex család érték mutató szám, mint ahol a vérszerinti család nem él együtt. 
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Az eredmények azt mutatják, hogy a családi együttélési forma szerinti bontás nem 

mutat jelent s különbséget abban a tekintetben, hogy a gyermekek és serdül k mennyire élik 

meg komplexnek vagy egyszer nek családjukat (13. ábra). 

XI. A család együttélési formája befolyásolja a gyermek által megélt nem specifikus 

tünetek gyakoriságát. Feltételeztem, hogy ahol a vérszerinti szül k együtt élnek, ott 

alacsonyabb lesz a számított nem specifikus tünetek gyakorisága azokkal a 

családokkal szemben, ahol a vérszerinti szül k nem élnek együtt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy azok a diákok, akiknek vérszerinti szülei együtt 

élnek, szignifikánsan kevesebb „problémás” tünetet éltek meg (például fejfájás, gyomorfájás, 

fáradtság, idegesség), mint azon gyermekek, akiknek vérszerinti szülei nem élnek együtt (14. 

ábra). 
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A kutatás hipotézisei és kérdései, így válaszai is összetettek. Három fontos területre 

lehet szétválasztani az eredményeket. Az egyik nagy témakör annak felmérése, hogy milyen 

a közoktatási típusú sportiskolai mintatanterv szerint tanuló sportosztályosok életmódja más 

csoportokhoz viszonyítva. 

Ezen témakörhöz kapcsolódó feltételezéseim kiinduló pontja az volt, hogy a 

sportiskolai kerettanterv készít inek ideáját bizonyítsam – vagy cáfoljam. A sportiskolai 

rendszer alapdokumentumai szerint az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése kett s cél 

megvalósítása érdekében történt, melyb l az egyik az egészségtudatos magatartás és életmód 

kialakítása a felnövekv  nemzedékekben. A másik természetszer leg az, hogy az élsport 

utánpótlás bázisát jelent  versenysportot, versenysportolókat támogassa. Feltételeztem, hogy 

ha a célrendszerben oly nagy hangsúlyt fektetnek erre a témakörre, akkor a sportiskolai 

mintatanterv szerint tanulók egészségtudatosabbak lesznek a nem ilyen formában tanulókhoz 

képest. A korábbi publikációk elemzése során megfogalmazható, hogy erre a területre – ennek 

beválására irányuló országos kutatás még nem indult, így én ezt kívántam megvalósítani. 

Ezen a területen leírt eredményeim teljes mértékben új eredményeknek számítanak. 

Eredményeim nem mutatják egyértelm en, hogy a sportiskolai mintatanterv szerint 

tanuló diákok életmódja összességében egészségesebb, egészségtudatosabb lenne, mint a nem 

ilyen formában tanulóké. Statisztikailag meg nem er sített tendenciát több egészségmutatónál 

találtam, ám a többirányú vizsgált területek közül a középiskolások esetében csupán két 

helyen találtam jelent sebb különbséget más csoportokhoz képest, melyb l az egyik a 

fogyókúrázás gyakorisága volt. Mindkét iskolai fokon azonban mégis az önmin sített 

egészség kérdésében a sportiskolai mintatanterv szerint tanuló diákok jelent sen 

egészségesebbnek tartották magukat a nem sportiskolai mintatanterv  csoporthoz képest. Úgy 

gondolom, hogy ez nagyrészt tudatosság kérdése, vagyis k maguk vélhet en a sportolás, 

valamint az ket körülvev  környezet miatt egészségesebbnek tartják magukat. 

Az egészségtudatosság kérdésében is fontos az ismeret, jártasság és készségek 

rendszere minden gyermek és serdül korú számára. A kérdéseim leginkább cselekvésekben 

megnyilvánuló, készségszinten m köd  magatartásformákra kérdeztek rá. Azokban a 

sportiskolai mintatanterv szerint tanulók nagymértékben hasonlítottak a sportiskolában nem 

sportiskolai mintatanterv szerint tanuló csoporthoz. Ezek alapján az eredmények alapján úgy 
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vélem, hogy bár a sportiskolai mintatanterv több egészségfejleszt  témakört tartalmaz, mégis 

a Bábosik által már korábban megfogalmazottak érvényesülnek (Bábosik és Mezei, 1994. 86-

89. o.), vagyis hogy az egészséges életmódra nevelés feladatának megoldásában több más 

terület mellett az iskola légköre és hagyományai is meghatározóak. Abban az iskolában, ahol 

van sportiskolai mintatanterv szerint tanuló osztály, ott az iskola teljes vezetése kiáll az 

egészséges életmód megvalósítása érdekében és ezt a szemléletet nem csak a sportiskolai 

mintatanterv szerint tanuló diákok felé tükrözik, hanem mindenki felé. A sportiskolai 

mintatanterv szerint tanuló és nem sportiskolai mintatanterv szerint tanuló diákok egészséges 

életmódbeli szokásainak hasonlóságát indokolhatjuk az informális tanulás elméletével is. Így 

habár nem azonos a tanterv, a hasonló szemlélet  iskolai minták feldolgozása, elutasítása 

vagy a személyiségbe épülése hasonló eredményt hozhat akár az egészségtudatosság 

kérdésében is. Ez alapján kérdésként merült fel bennem, hogy ha több olyan iskolát is 

megvizsgálnék a jelenleg általam használt egészséghez kötött kérdéssorral, ahol egyáltalán 

nincs sportiskolai mintatanterv  osztály, akkor kapnék-e jelent s különbséget az általam 

kijelölt korosztályban az eddig felmért sportiskolai mintatanterv  csoportomhoz képest. 

Az el z  gondolathoz kapcsolódóan továbbá érdemes lenne megvizsgálni, hogy 

pontosan miben hasonlítanak és miben térnek el az egészségneveléshez kapcsolódó 

mintatantervek, programok a különböz  típusú iskolákban. 

A gyermekek és serdül k életmódjának másik f  elemeként az id paramétert, 

valamint annak összetev it vizsgáltam. Azon feltételezésem egyértelm en bebizonyosodott, 

hogy a közoktatási típusú sportiskolák sportiskolai mintatanterv szerint tanuló diákjai 

jelent sen több id t töltenek iskolán kívüli sporttevékenységekkel heti szinten a másik két 

vizsgált csoporthoz képest. A különbségek középiskolás szinten még jelent sebbek voltak, 

mint az általános iskolásoknál. 

Ezen id különbségb l kiindulva vizsgáltam, hogy más id höz kötött tevékenységre 

kevesebb id t tudnak-e fordítani a sportiskolai mintatanterv szerint tanuló sportiskolások. 

Eredményként elmondhatom, hogy mindkét iskolai fokon a napi olvasásra használt id ben 

„maradtak jelent en alul” a sportiskolai mintatanterv szerint tanulók a többi vizsgálati 

csoporthoz képest, míg a középiskolások esetében ez kiegészül a tanulásra, illetve az egyéb 

kötött iskolán kívüli tevékenységekre fordított kevesebb id vel. Az id höz kötött paraméterek 

területen egy fordított eredményt találtam, mégpedig a középiskolai csoportban a sportiskolai 

mintatanterv szerint tanuló diákok jelent sen többet töltöttek televízió nézéssel a velük 

párhuzamos osztályban tanuló nem sportiskolai kerettanterv  társaikhoz képest. 
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Disszertációm második nagy témaköre a közoktatási típusú sportiskolai mintatanterv 

szerint tanulók szüleinek összehasonlítása más csoportok szüleihez viszonyítva. A többirányú 

feltételezéseimb l két ponton kaptam jelent s különbséget ebben a hipotézis csoportban. 

Eredményeim szerint a sportosztályos tanulóknál mind az édesapák, mint az édesanyák 

tekintetében igaznak bizonyult, hogy többen sportoltak vagy sportolnak közülük a többi 

vizsgálati csoport szüleihez képest. Mindezek mellett a sportosztályosok szüleinek 

megítélésre jelent sen magasabbnak bizonyult abban a kérdésben, hogy a sportot, a sportolást 

fontosabbnak tartják olyan értelemben is, hogy gyermekük életének része legyen, mint a nem 

sportosztályos csoport szülei. 

 Disszertációm harmadik nagy témaköre a családhoz köthet  többféle mutató 

felmérése. Ennek részterületei a különböz  alcsoportokhoz tartozó tanulók szüleinek néhány 

életmódelemének bemutatása, illetve jellemzése egyéb paraméterek alapján. 

Több szerz  szerint is jelent s hatást tud gyakorolni a család a gyermekek, serdül k 

életmódjára. Direkthatásnak tekinthetjük, amikor a szül k valamely életmódeleme

összefüggést mutat a diák valamely életmódelemével. A vizsgált mintákban a korrelációs 

értékek alapján elmondható, hogy biztos, de gyenge pozitív kapcsolat van az anyák 

sportmúltja és a gyermekük heti sportolási gyakorisága között, de ilyen kapcsolatot 

korrelációs módszerrel nem tudtam kimutatni, amikor az apák sportmúltját vizsgáltam. 

A mintáról a korrelációs értékek alapján elmondható az is, hogy biztos, de gyenge pozitív 

kapcsolat van az anyák BMI értéke és a gyermekük BMI értéke között, de ilyen kapcsolatot 

korrelációs módszerrel nem tudtam kimutatni, amikor az apák BMI értékkel való 

összefüggését vizsgáltam.  

Dohányzás kérdésében azt találtam a tesztek alapján, hogy a nem dohányzó apák, 

illetve a nem dohányzó anyák gyermekei jelent sen kisebb dohányzási gyakoriságról 

számoltak be, mint a dohányzó vagy már dohányzásról leszokott édesapák és édesanyák 

gyermekei. 

 A szül  életmód szemléletéhez tartozik, hogy mennyire tartja fontosnak, hogy 

gyermeke valamilyen rendszerességgel, de sportoljon. Ebben a kérdésben a korrelációs 

értékek azt mutatták, hogy van kapcsolat a szül  által közvetített gyermekre vonatkozó „sport-

fontossági mutató” és a diák által választott „sport-fontossági” mutató között. 

 A szül  életmódja és szemléletmódja tehát több ponton befolyásolta mintámban is a 

gyermekek és serdül k életmódját. 



143 

A szül k iskolai végzettségéhez köt d  és az ezzel összefügg  vizsgálataim abból a 

feltételezésb l indultak ki, hogy a magasabb iskolai végzettség  szül k rálátásuk alapján is 

esetleg tudatosabban nevelik gyermekeiket, melynek látható eredményei lehetnek a diákok 

egészségtudatosságában, id szervezésében. Részeredményeim ezt csak kevés ponton 

támasztották alá. A korrelációs számítások eredményei azt mutatták, hogy a magasabb iskolai 

végzettség  szül k gyermekei szignifikánsan kevesebbet töltelek televízió és video nézéssel, 

de más területen nem volt kimutatható kapcsolat. 

Családi légkör kérdésének vizsgálata újdonságnak számított dolgozatomban más 

dolgozatokhoz képest. A diákok életmódja és a komplexebb családi légkör között néhány 

ponton találtam összefüggést. A korrelációs vizsgálat értékei azt mutatták, hogy a gyermekek, 

serdül k sporthoz való viszonyulása és az általuk adott családi légkört mutató pontszám 

között biztos, de gyenge pozitív kapcsolat van, vagyis a magasabb komplex család érték 

esetén „pozitívabb” sporthoz való viszonyulást mértem a megkérdezetteknél. 

Ezt a komplex családi légkört feltételezhet en több dolog befolyásolja, de 

eredményeim alapján bizonyos, hogy a magasabb iskolai végzettség  szül k gyermekei 

komplexebb családi légkört éltek meg mintámban. 

Már az eredmények legels  összesítésénél szembet n  volt számomra, ahogy azt a 

szakirodalomban is megtaláljuk, úgy itt a való életb l vett példák is igazolják, hogy mára már 

a gyermekek egy részének nem élnek együtt az vérszerinti szülei, nagyarányú az „egyedül 

nevelés”, illetve a valamilyen formájú új kapcsolat keresése. A vizsgált sportiskolás általános 

iskolás gyermekek megközelít leg 33 %-a nem él együtt csak egyik vérszerinti szül jével, 

míg a középiskolásoknál ez 30 % körüli. Véleményem szerint ez is hatással van a gyermekek 

életmódjára. Az eredmények azt mutatják, hogy a családi együttélési forma szerinti bontás 

nem mutat különbséget abban a tekintetben, hogy a gyermekek mennyire élik meg 

komplexnek vagy egyszer nek családjukat.  

Más megközelítésben viszont azt találtam, hogy azok a diákok, akiknek vérszerinti 

szülei együtt élnek, szignifikánsan kevesebb „problémás” tünetet éltek meg (például fejfájás, 

gyomorfájás, fáradtság, idegesség), mint azon gyermekek, akiknek vérszerinti szüleik nem 

élnek együtt. 
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A részeredmények további sorolása helyett zárógondolatként megfogalmazható, hogy 

a diákok életmódjának alakulásáért többen, együtt vagyunk felel sek. A korábbiakban 

említetteken kívül még több jelent s tényez  is lehet, s ezek közül az egyikre egy általam nem 

olyan régen hallott vidéki nagyváros polgármesterének innovatív szemléletet és megvalósítást 

tükröz  el adása mutatott rá. Elöljáróban megjegyzem, hogy egyes iskolák diákjainak és 

szüleinek sportos, id paraméteres és egészség eredményeit már elkezdtem összehasonlítani a 

„nagy áltaghoz”, s esetenként néhány vagy több mutatóban eltértek attól. Az el bb említett 

el adás ezen különbségek egyik lehetséges okára mutatott rá.  

A sokszor hangoztatott „nincs sport önkormányzatok nélkül, nincs önkormányzat sport 

nélkül” szlogent ezen városban igen komoly megvalósítás övezi. Felismerték, hogy az 

önkormányzatnak érdeke és egyben kötelessége fejleszteni a sportot, hogy rávegyék a 

fiatalokat és a kevésbé fiatalokat is a mozgásra, nem csak az egészséges életmód, hanem a 

közösségépítés jegyében is. Amint az a prezentációból kiderült, jó példa több is lehet a sport 

és egészség innovatív fejlesztésének a települési gyakorlatban, de fontos hogy ezt az egész 

városvezetés kiemelked en fontos küldetésének tartsa. Lényeges, hogy egy elhatározás 

megszülessen, a vezetés rájöjjön arra, hogy bár sok mindennel lehet baj, de ha az egészséggel 

van baj, az a legnagyobb probléma. Ennek kezelésére a legegyszer bb eszköz a sport és a 

testnevelés ezen városvezet  szerint, hiszen egészséges életmód nélkül egy ország féllábú, 

egy település egy önkormányzat pedig példát mutathat abban, hogy a sportot, a szabadid s 

lehet ségeket kiemelt területként kezeli. Tehát a tágabb – városi kontextusok különbségeinek 

vizsgálata is egy lehetséges irány lehet annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy egy – egy 

gyermek és serdül  csoport életmódelemei és ezekhez kapcsolódó döntéseik mennyiben 

térnek el másokétól. 
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2. sz. melléklet: A kutatási programba véglegesen csatlakozó iskolák térképes megjelenítése 

(saját szerkesztés Google Maps segítségével) 

Kék színnel jelölve – általános iskola 

Sárga színnel jelölve – középiskola 

Zöld színnel jelölve – általános- és középiskola egyben  
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3. sz. melléklet: Sportiskolák listája 

A MOB Sportiskolai szakmai munkatársától kapott lista a támogatott közoktatási 

típusú támogatott sportiskolákról 

1 Adyvárosi Közoktatási F igazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola, 9023 Gy r, 

Kodály Zoltán u. 20-24. 

2 Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti 

Otthona, 4400 Nyíregyháza,  Ungvár stny. 22. 

8 Bársony-Hunyadi Általános Iskola, 3531 Miskolc,  Bársony János 27/a. 

3 Báthory István Általános Iskola, 8200 Veszprém, Halle u. 10. 

9 Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz. 

4 Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola Szakiskola és Sportiskolai Módszertani 

Központ, 9025 Gy r, Cinka Panna u. 2. 

5 Bereczki Máté Szakképz  Iskola és Sportiskola, 6500 Baja, Szent Antal u. 96. 

6 Bolyai János Gimnázium, 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49. 

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, 

Szakképz  Iskola és Kollégium, 3702 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1. 

10 Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium, 1047 Budapest, 

Langlet Valdemár u. 3-5. 

11 Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet, 1143 

Budapest, rnagy u. 5-7. 

12 Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 1027 Budapest, Medve 5-7.  

13 Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, 8900 

Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. 

14 Egry József Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, 8360 

Keszthely, Vásár tér 10. 

15 Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5. 

16 Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. 

17 Garay János Általános Iskola, M vészeti és Sportiskola, Pedagógiai-Szakmai 

Szolgáltató, 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

18 Gloriett Általános és Sportiskola, 1186 Budapest, Tövishát u. 8. 
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19 Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, M vészetoktatási, Sportiskolai és 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye /Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény, 5700 Gyula, 

Ady Endre u. 19., Tagintézmény: 5. számú Általános- és Sportiskola  

20 Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Szent István Általános Iskola 

és Óvoda, 6800 Hódmez vásárhely, Szent István u. 75. 

21 I. Béla Gimnázium, 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 

22 Irinyi János Gimnázium Szakközép- és Szakiskola, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1. 

23 Jankay Tibor Két Tanitási Nyelv  Általános Iskola, 5600 Békéscsaba, Thurzó u.  33. 

24 Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola, 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40. 

26 Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 7400 Kaposvár, Béke 

u. 75. 

27 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, 4031 

Debrecen, Margit tér 19. 

28 Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola, 3300 Eger, Kodály Zoltá u. 5. 

29 Kiss Árpád Általános Iskola, 2660 Balassagyarmat, Bajcsy u. 7., Tagiskola: Kiss 

Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola 

30 K kúti Általános Iskola, 2890 Tata, K kút köz 2. 

31 Kölcsey Ferenc Gimnázium, 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 26. 

32 K rösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. 

33 Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12. 

34 Madách Imre Gimnázium, 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 4. 

35 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, 3100 Salgótarján, Arany János út  12. 

36 Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv  Általános Iskola, 6721 Szeged, 

Madách u. 20. 

37 Nagy Lajos Gimnázium, 9700 Szombathely, Dózsa György u. 4. 

38 Nagyatádi Óvoda Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú M vészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 4. 

Tagiskola: Nagyatádi Óvoda Általános Iskola, Sportiskola és AMI, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Bárdos Lajos Általános Iskola Sportiskola és Zeneiskola 

39 Pollack Mihály Általános Iskola, 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út  29. 

Tagiskola: Kazinczy Ferenc Tagiskola 

40 Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1125 Budapest, 

Diana u. 35-37. 

41 Sugovica Általános M vel dési Központ és Sportiskola, 6500 Baja, Szent Antal u. 60. 
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42 Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola, 7621 

Pécs, Király u. 44. Tagiskola: Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Sportiskola 

43 Széchenyi István Gimnázium, 5000 Szolnok, Széchenyi I. krt. 16. 

44 Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú M vészetoktatási 

Intézmény, 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 10. 

45 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola, 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. 

Tagiskola: Lánchíd Utcai Általános Iskola 

46 Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 5100 Jászberény, 

Rákóczi út 53. 

47 Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza, 5900 

Orosháza, Táncsics u. 2-4. 

25 Tatbányi Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium, 2800 Tatabánya, Pilinszki 

János út 3.  

48 Tóvárosi Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1. 

49 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, 1119 Budapest, Bikszádi u. 11-15.  

50 Váci Mihály Általános Iskola, 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 17. Tagiskola: Váci 

Mihály Általános Iskola Telephelye, Dózsa György Általános Iskola 

51 Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spotiskola, 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31. 

52 Vasvári Pál Általános Iskola, 2400 Dunaújváros, Pet fi liget 1-2. 

53 Vörösmarty Mihály Gimnázium, 1085 Budapest, Horánszky u. 11. 

54 Zrínyi Ilona Általános Iskola, 9700 Szombathely, Zrínyi I. u. 10. 

A MOB Sportiskolai szakmai munkatársától kapott lista a nem támogatott közoktatási 

típusú támogatott sportiskolákról 

1 "Budapest" Kereskedelmi Szakközépiskola, 1201 Budapest, Vörösmarty u. 89-91. 

2 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13. 

3 Angol - Magyar Képz  és Továbbképz  Központ Két Tanítási Nyelv  Idegenforgalmi 

és Nemzetközi Vendéglátó Szakképz  Iskola és Gimnázium, 1154 Budapest, Kozák tér 13-

16. 
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4 Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 8360 Keszthely, 

Gagarin u. 2-4. 

5 Balatonf zf  Város Önkormányzata Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú 

M vészetoktatási Intézmény, 8184 Balatonf zf , Irinyi u. 2. 

6 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, 8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14. 

7 Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú M vészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, 5630 Békés, Jantyik 21-25. 

8 Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási 

Intézmény és Sportiskola, 1107 Budapest, Száva u.  1. 

9 Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Zipernowszky Károly 

Általános Iskola, 1039 Budapest, Zipernowszky u. 1-3. 

10 Csurgói Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó, 8840 Csurgó, Kossuth u. 3. 

11 Eötvös Lóránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, 

Pázmány Péter 17. 

12 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2. 

13 Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 3300 Eger, 

Csiky Sándor 1. 

14 Gönczy Pál Kéttannyelv  Általános Iskola, 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. 

15 Gyermekház Általános Iskola, 1062 Budapest, Bajza u. 26. 

16 Hódmez vásárhelyi Integrált Szakképz  Központ Eötvös József Székhelyintézmény, 

6800 Hódmez vásárhely, Szent Antal u. 5-9. 

17 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 3950 Sárospatak, Zrínyi 40. 

18 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 

36-38. 

19 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 4150 

Püspökladány, Gagarin 2. 

20 Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelv , Nyelvoktató 

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, 3980 

Sátoraljaújhely, Deák 14. 

21 Kolping Általános Iskola és Gimnázium, 1134 Budapest, Huba 6. 

22 Kovács Pál Gimnázium, 1153 Budapest, Rádda Barnen 20. 

23 Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola, 1096 Budapest, Vendel 

u. 3. 
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24 Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola- és Szakiskolája, 

8734 Somogyzsitfa-Sz csénypuszta, Ady Endre u. 8. 

25 Mohács Térségi ÁMK Brodarics István Általános Iskola, 7700 Mohács, Brodarics tér 

2. 

26 Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, 8100 Várpalota, Szent Imre 

u. 3. 

27 Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 5. sz. tagiskolája, 3000 Hatvan, Szabadság u. 13. 

28 Sós Károly Szakképz  Iskola , 2030 Érd, Ercsi út 8. 

29 Szegedi M szaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképz  Iskola, 6724 

Szeged, Mars tér 14. 

30 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 3529 Miskolc, Ifjúság 

16-20. 

31 Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, 7090 Tamási, Szabadság út 38-40. 

32 Tapolcai Általános Iskola, 8300 Tapolca, Úttör  u. 1-5. 

33 Tarnamérai Általános Iskola, 3284 Tarnaméra, Árpád u. 8. 

34 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakközépiskola, 1096 Budapest, Telepy u. 17. 

35 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet, 1201 Budapest, 

Vörösmarty u.  
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4. sz. melléklet: A sportiskolák igazgatói számára írt felkér  levél a kutatásban való 

részvételhez  

Tisztelt Igazgató  Úr / Asszony! 

Patakiné B sze Júlia vagyok, az ELTE PPK ESI munkatársa, aki az ELTE PPK 

Neveléstudományi Kutatások Doktori program keretében a család befolyását vizsgálom a 

gyermekek életmódjának alakulására. 

A hazai lakosság egészségi állapotával kapcsolatos morbiditási és mortalitási 

statisztikák elszomorító képet mutatnak. Már sokan próbálták meg feltárni az okokat és a 

változtatás lehetséges útjaira rámutatni. A különböz  néz pontú vizsgálatok ellenére abban 

egyetértés van, hogy az életmód, az életvitel, az egészségmagatartás jelent s szerepet játszik a 

kedvez tlen tendenciák alakulásában. 

Dolgozatomhoz a közoktatási típusú sportiskolák 7. és 8., valamint a 11. és 12. 

osztályaiba, illetve a velük párhuzamosan tanuló nem sportiskolai kerettanterv  osztályokba 

járó diákoknál szeretnék felmérést végezni, természetesen igazgatói jóváhgyás mellett, a 

kutatási protokoll szerinti szül i beleegyezéssel, az anonimitás megtartásával. 

 A sokirányú kutatási kérdések közül kiemelkedik, hogy jellemz en egészségesebb-e a 

sportiskolai kerettanterv  osztályokba járó diákok életmódja a megkérdezett életmódelemek 

alapján? Másik érdekes megközelítés a dolgozatom számára, hogy hogyan lehet jellemezni a 

célcsoportok családjait és hogy azok mutatnak-e eltérést? A kérdések ezért nem csak a 

diákokat, hanem a diákok szüleit is célozzák. 

 Kifejezetten ilyen jelleg  kutatás még nem volt, ezért reméljük, hogy szakmai 

eredményeink jó visszajelzések lehetnek a sportiskolai programokban résztvev  iskolák 

számára is. Eredményeinket összesítve és iskolánkénti bontásban is be kívánjuk mutatni, nem 

csak a doktori dolgozat, hanem konferencia anyagok, publikációk formájában is, illetve az 

iskolák felé küldend  eredmény összesít  formájában. 
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 Kérem járuljon hozzá, hogy az Ön iskolájában is el tudjuk végezni a kutatást a minél 

teljesebb kör  mintavétel érdekében. A levélhez csatoljuk tájékoztatóul a szül i beleegyez

nyilatkozatot, a szül i kérd ívet, valamint a diákoknak készült kérd ívet (a diákokkal a 

kutatás során on-line módon töltetnénk ki a kérd ívet /ahol ez lehetséges). További felmerül

kérdések esetén kérem hogy telefonon vagy e-mail formájában keressenek meg.  

Amennyiben iskolájuk részt tud venni a kutatási programban, kérem hogy a 

bosze.julia@ppk.elte.hu  e-mail címre küldjenek egy részvételi visszaigazolást és egy kontakt 

személy nevet és elérhet séget lehet leg március 20. el tt, akivel a kutatás lebonyolítási 

részleteit egyeztetni tudom. Amennyiben iskolájuk nem tud részt venni a kutatásban, kérem 

hogy egy ilyen tartalmú e-mail-t küldjenek címemre.

Köszönettel, 

  Patakiné B sze Júlia 

bosze.julia@ppk.elte.hu    Budapest, 2013. február 13. 

06/30-856-10-48 
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5. sz. melléklet: A kutatási programba véglegesen csatlakozó iskolák  

1. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet, 

Budapest (T11) 

2. Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza, (T16) 

3. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, M vészetoktatási, Sportiskolai és 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye /Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény/, 5. 

számú Általános- és Sportiskola (tagiskola), Gyula, (T19) 

4. Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Szent István Általános Iskola 

és Óvoda, Hódmez vásárhely, (T20) 

5. Hódmez vásárhelyi Integrált Szakképz  Központ Eötvös József Székhelyintézmény, 

Hódmez vásárhely, (NT16) 

6. Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola, Gyöngyös, (T24) 

7. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, 

Debrecen, (T27) 

8. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola, Eger, (T28) 

9. Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest, (T31) 

10. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola, Zalaegerszeg, (T33) 

11. Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely, (T37) 

12. Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika, (T39) 

13. Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú M vészetoktatási 

Intézmény, Szolnok, (T44) 

14. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola, Lánchíd Utcai Általános Iskola 

(tagiskola), Kecskemét, (T45) 

15. Tóvárosi Általános Iskola, Székesfehérvár, (T48) 

16. Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros, (T52) 

17. Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest, (T53) 

18. Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szombathely, (T54) 
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6. sz. melléklet: Szül k által kitöltend  nyilatkozat gyermekük kutatásban való részvételér l 

Kedves Szül , Gondvisel ! 

Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Pedagógia Pszichológia Kar 

Neveléstudományi Doktori Iskola egy disszertációjához, valamint a MOB Sportiskolák 

program eredményes m ködéséhez kívánunk kutatást végezni abban az intézményben, illetve 

osztályban, ahová az Ön gyermeke is jár. 

Érdekl désünk középpontjában az általános és középiskolás sportiskolás és nem 

sportiskolás fiatalok életmódja, egészségtudatossága, valamint családi jellemz i állnak. 

Összehasonlítást fogunk végezni országos szinten a csatlakozó fiatalok eredményei, válaszai 

között, természetesen anoním módon. A résztvev k mindegyike csak sorszámmal fog 

szerepelni a táblázatokban.  

A kutatás két részb l áll. A gyermekek egy életmód kérd ívet töltenek ki, majd az 

általuk megélt családi légkörr l és elfogadottságról a komplex családi kérd ív (CFQ  

sztenderdizált kérd ív) segítségével tájékozódunk. A kutatás másik része egy szül k által 

kitöltend  kérd ív amely a szül k sportmúltjára, iskolázottságára, munkaviszonyaira, 

valamint a felmérésben résztvev  gyermekük születési – családi adataival foglalkozik.  

Arra kérjük a szül (ke)t, hogy aláírásával igazolja, hogy elolvasta a fenti ismertet t és 

tudomásul vette, hogy a kérd íveket tudományos kutatási célból rögzítjük. 

A kutatásban való részvétel önkéntes, így csak azok vesznek részt benne, akiknek szül je 

ehhez írásban hozzájárult. 

Ezúton kérem beleegyezését, hogy gyermeke (és Ön) a leírt kutatásban részt vegyen. Kérem, 

hogy ha kérdése van a kutatással kapcsolatban, akkor keressen e mail-ben az alábbi címen 

keresztül (bosze.julia@ppk.elte.hu). 

Kérem töltse ki a megfelel  helyen és juttassa vissza 2013. április 5 el tt az iskolába a kutatás 

megszervezésével megbízott személyhez: 
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Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy …………………………….  nev  gyermekem részt vegyen 

a fenti kutatási programban, és igazolom, hogy megfelel  írásbeli tájékoztatásban részesültem 

a tervezett kutatással kapcsolatban. 

(Amennyiben hozzájárul gyermeke részvételéhez a kutatásban, akkor kérem hogy jelen 

nyilatkozattal együtt töltse ki a szül i kérd ívet és azzal együtt juttassa vissza az iskolába.) 

Nem járulok hozzá, hogy  ………………………………………. nev  gyermekem részt 

vegyen a kutatási programban. 

(Amennyiben nem járul hozzá gyermeke részvételéhez a kutatásban, akkor kérem hogy a 

szül i kérd ívet ne töltse ki, csak a jelen nyilatkozatot juttassa vissza aláírva az iskolába.) 

Dátum:  ………………. 

  

     ……………………………………….. 

      a szül  aláírása 

SORSZÁM: ………………….. 
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7. sz. melléklet: Complex Family Questionaire 

Utasítás 

Az alábbi kérdések a családi életre vonatkoznak, Kérünk, válaszolj szintén a saját 
tapasztalataid figyelembevételével az itt következ  kérdésekre a számok 
bekarikázásával! Minden kérdésnél azt a számot karikázd be, amelyik a legpontosabban 
jelzi tapasztalataidat! 

1. Mondható-e, hogy a családodban sok a vitatkozás és civakodás? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
2. Vannak-e otthonodban olyan tárgyak, pl. fotók, festmények, régiségek, családi ereklyék, 
nagyszül kt l származó emléktárgyak, amelyek sokat jelentenek a családtagoknak? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

3. Tudnak-e családod tagjai otthon „elvonulni”, hogy nyugodtan gondolkozhassanak? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
4. A család többi tagja, ha olyan dolgokkal van elfoglalva, amik fontosak nekik, komolyak és 
lelkesültek? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

5. Vannak-e világos szabályok arra, hogy gördülékenyen menjen a háztartás? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
6. Ha rosszkedv  vagy, vagy gondod van, észreveszik a többiek anélkül, hogy mondanád? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

7. Nehéz otthon magadban maradnod, vagy visszahúzódnod a „saját világodba”, ha ezt szeretnéd? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
8. Mondanád-e, hogy családod „vallásos” vagy „hív ”, még ha nem is rendszeres templomlátogatók? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

9. El fordul-e, hogy családod tagjai napokig dühösek egymásra? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
10. Kritikusak-e egymással szemben a családod tagjai és érzéketlenek-e a másikkal szemben? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

11. Ha valami olyasmibe merülsz bele, amit nagyon szeretsz csinálni, gyakran megzavarnak-e azzal, 
hogy csináld inkább a családi kötelezettségeidet? (pl. takarítás, mosogatás, bevásárlás…) 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

12. Családod tagjai közömbösek-e a világ eseményeivel vagy problémáival szemben? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
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13. Családi környezeted kiszámíthatatlan, vagy rendszertelen? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
14. Van-e családodnak a születésnapok, névnapok és egyéb ünnepek megünneplésére hagyományos 
módszerei, mely növeli a család egységének és együttlétének érzését? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

15. Szokták-e a családod tagjai a kedvedért módosítani terveiket? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
16. Figyelnek-e rád családod tagjai (vagy-e néha a figyelem középpontjában)? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

17. Következetesek-e családod tagjai a cselekedeteikben? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
18. Világosak-e számodra és más családtagjaid számára, hogy ki hozza a végs  döntéseket bizonyos 
otthoni kérdésekben, pl. mikor kell hazajönni éjszaka, mikor kell lefeküdni, kit lehet meghívni stb.? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

19. Van-e lehet séged otthon olyan zenét hallgatni, vagy olyan tv m sort nézni, amilyet akarsz? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
20. Mikor a családtagok sportolnak vagy játszanak, van-e versenyszellem? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

21. Mikor a család együtt elmegy valahová (pl. vakációra vagy vacsorázni), érzel-e zavart vagy 
szégyent miattuk? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

22. Nehéz-e neked otthon „önmagad lenni”, mókázni, hülyéskedni? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 
23. Büszkék-e családtagjaid, keményen dolgoznak-e, vannak-e közös tervek a családban? 

egyáltalán nem 
1 

általában nem 
2 

általában igaz 
3 

teljes mértékben igaz 
4 

24. Rosszul érzed-e magad a családban? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igaz 

3 
teljes mértékben igaz 

4 

SORSZÁM:  …………………………… 
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8. sz. melléklet: Családi, szül i, szocio-ökonomiai kérd ív 

Kedves Szül k! 
Kérd ívünk egyik részéhez a szül k segítségét igényeljük. Szeretnénk Önöket kérni, hogy 
szánjanak egy kis id t ennek a kérd ívnek a kitöltésére. Kérjük, hogy a választásokat 
értelemszer en, karikázással vagy beírással jelöljék! Ha kitöltötték a kérd ívet, kérjük, hogy 
a szül i belegyez  nyilatkozattal együtt (összecsatolva) juttassák vissza az iskolába a kutatás 
megszervezésével megbízott személyhez! 

El re is köszönjük együttm ködésüket 

A megkérdezett gyermek szülei sportolnak /sportoltak-e? 

Édesapa 1. igen  2. nem   
Ha igen: 1. versenyszer en 2. hobbi szinten  3. mindkett   
Milyen sportág(ak)ban? …………………… Hány évig?   …………………… 
Ha bármilyen szinten sportolt, mennyire érzi úgy, hogy az ott megszerzett értékek és 
képességek életét kés bbiekben is segíteni tudták?  
Egyáltalán nem 1  -  2  -  3  -  4  -  5 nagymértékben igen 

Édesanya 1. igen  2. nem   
Ha igen: 1. versenyszer en 2. hobbi szinten  3. mindkett   
Milyen sportág(ak)ban? …………………… Hány évig?   …………………… 
Ha bármilyen szinten sportolt, mennyire érzi úgy, hogy az ott megszerzett értékek és 
képességek életét kés bbiekben is segíteni tudták?  
Egyáltalán nem 1  -  2  -  3  -  4  -  5 nagymértékben igen 

Mindkét szül
Elegend  visszajelzést kapnak gyermekük iskolai sportjelleg  teljesítményeir l, fejl désér l?  
Egyáltalán nem 1  -  2  -  3  -  4  -  5 nagymértékben igen 

Elegend  visszajelzést kapnak gyermekük iskolán kívüli sportjelleg  teljesítményeir l, 
fejl désér l?  
Egyáltalán nem 1  -  2  -  3  -  4  -  5 nagymértékben igen 

Mennyire tartja fontosnak, hogy a sportolás (akár hobbi szinten is) rendszerességgel a 
felmérésben részt vev  gyermeke életének része legyen? 
Egyáltalán nem  1  -  2  -  3  -  4  -  5 rendkívül fontos 

A felmérésben résztvev  gyermeknek hány testvére van: ………   
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Közülük hányan élnek otthon a közös háztartásban: …… 

A felmérésben résztvev  gyermek hányadik szülött: ………………. 

A felmérésben részt vev  gyermek testmagassága:  ………..   testsúlya:  …………. 

Mennyire tartja egészségesnek a felmérésben részt vev  gyermekét? 
4. teljesen 3. eléggé 2. nem eléggé  1. egyáltalán nem 

Apa rendszeresen dohányzik? 
3. nem  2. már leszokott 1. igen, rendszeresen 

Anya rendszeresen dohányzik? 
3. nem  2. már leszokott 1. igen, rendszeresen 

Az édesapa hány éves volt, amikor a felmérésben résztvev  gyermeke megszületett? 
………… éves 
Édesapa jelenlegi testmagassága: ………. cm      -         jelenlegi testsúlya: ………………. kg 
Édesapa foglalkozása jelenleg:     1 - munkanélküli;  

2a - ipari, épít ipari fizikai munkás;  
2b - mez gazdasági fizikai munkás;  
2c - egyéb (kereskedelem, közlekedés, szolgáltatás) fizikai 
munkás;  
3 - irodai munkás;  
4 - szellemi foglalkozás;  
5 - vállalkozó;  
6 - nyugdíjas;  
7 - GYES,GYED 

Édesapa iskolai végzettsége:        1. 8 osztály alatt       
2. általános iskola    
3. szakmunkásképz       
4. középiskola      
5. f iskola, egyetem 
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Az édesanya hány éves volt, amikor a felmérésben résztvev  gyermeke megszületett? 
………… éves 
Édesanya jelenlegi testmagassága: ……………. cm    -   jelenlegi testsúlya: ……………. kg 
Édesanya foglalkozása jelenleg:   1 - munkanélküli;  

2a - ipari, épít ipari fizikai munkás;  
2b - mez gazdasági fizikai munkás;  
2c - egyéb (kereskedelem, közlekedés, szolgáltatás) fizikai 
munkás;  
3 - irodai munkás;  
4 - szellemi foglalkozás;  
5 - vállalkozó;  
6 - nyugdíjas;  
7 - GYES,GYED 

Édesanya iskolai végzettsége:       1. 8 osztály alatt       
2. általános iskola    
3. szakmunkásképz       
4. középiskola      
5. f iskola, egyetem 

A felmérésben résztvev  gyermek kivel él közös háztartásban:   
1. nagyszül (k) és szül k (és esetleg testvérek) 
2. csak szül k (és esetleg testvérek) 
3. nagyszül k és egyik szül (és esetleg testvérek) 
4. csak egyik szül  (és esetleg testvérek) 
5. más, éspedig: ………………………………… 

SORSZÁM:  …………………… 
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9. sz. melléklet: Életmód kérd ív diákoknak 

Kedves Fiatal! 
A kérd ív ezen része a 7., 8., illetve 11., 12. osztályos fiataloknak íródott. Kérjük, hogy 
szánjanak ennek kitöltésére egy kis id t. A kérd ív nem egyetlen témához kapcsolódó 
összefügg  kérdéssort tartalmaz, hanem különböz  kérdésköröket ölel fel. Kérjük, hogy a 
választásokat értelemszer en, karikázással vagy beírással jelöljék. Ha kitöltötték a kérd ívet, 
kérjük hogy adják át az iskolában a kutatás megszervezésével megbízott személynek! 
El re is köszönjük együttm ködésüket 

Hányadik osztályba jár? ………………………… 

Az osztály jellege? 
1. Sportiskolai kerettanterv    2. Nem sportiskolai kerettanterv

Neme   1. férfi  2. n

Születési dátumod (az alábbi formátumban 1999-06-23):  

Jelenlegi testmagasságod: ……. 
Jelenlegi testsúlyod: ………. 

A testnevelés órákról 1. a testnevelés órák munkájában részt veszek 
2. gyógytestnevelésre járok 
3. felmentett vagyok 

Mennyire szereted a testnevelés órát? 
Egyáltalán nem szeretem 1 2 3 4 5 Nagyon szeretem

Ha lehetne választani, mi az amit legszívesebben csinálnál testnevelés órán?  

Van-e olyan sportág vagy tananyag, amit feleslegesnek tartasz a testnevelés órán? 
1. nem, nincs  2. igen, van … mégpedig … 

Van-e olyan sportág vagy mozgás, amit nem szeretsz, ha a testnevelés órán csináljátok? 
1, nem, nincs  2. igen, van … Azért nem szeretem, mert …

Szoktatok a testnevelés órán  … úszni? 
4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran

Szoktatok a testnevelés órán  … tornázni? 
4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran
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Szoktatok a testnevelés órán  … görkorcsolyázni? 
4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran

Szoktatok a testnevelés órán  … korcsolyázni (jégen)? 
4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran

A testnevelés órán kívül sportolsz-e? 1. nem  2. igen 

Ha sportolsz, milyen gyakran? 1. naponta 2. hetente többször 3. ennél ritkábban 
Hány éves voltál, amikor sportolni kezdtél? ……….  
Milyen sportágban? …………………….. 
Jelenleg mit sportolsz? ………………………………  
Hány percet edzel egy héten? ………….. 
Jelenlegi sportágadat hány évesen kezdted? …….. 
Szoktál versenyeken szerepelni?  1. igen  2. korábban  3. nem 

Kinek a hatására választottad a jelenleg zött sportágat? (egyszerre többet is választhatsz) 
1. szül k 2. testnevel  tanár 3. barát 4. testvér 5. edz   6. magamtól 
7. egyéb, éspedig: …………………………… 

Van-e sportbeli példakép  1. igen   2. nem  Ha igen, ki? 
…………………………… 

Mennyire tartod fontosnak, hogy a sportolás (akár hobbi szinten is) rendszerességgel az 
életed része legyen? 
Egyáltalán nem fontos  1  -  2  -  3  -  4  -  5 rendkívül fontos 

Van-e a tanórákon és esetleg sporttevékenységeken kívül más elfoglaltságod? (nyelvóra, 
zeneóra, szakkör, más tevékenység) 
1. igen  Hetente kb. mennyi elfoglaltságot jelent? ………… percet  2. nem 

Mennyi id t szánsz naponta tanulásra? …………….. perc 

Szoktál számítógépezni? 
1. igen  Naponta kb. hány percet? …………. perc   2. nem 

Szoktál videózni, tv-t nézni? 
1. igen  Naponta kb. hány percet? …………. perc  2. nem 

Szoktál olvasni? 
1. igen  Naponta kb. hány percet?  …………. perc  2. nem 

Van hobbid?  1. van  Mi az? ………………  2. nincs 
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Hány órát alszol naponta? 
3. hat óránál kevesebbet 2. hat és nyolc óra között 1. nyolc óránál többet 

Milyen gyakran érzed maga fáradtnak? 
4. nagyon ritkán 3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran

Milyen gyakran vagy 
rosszkedv ? 4. nagyon ritkán 3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran 
ideges?  4. nagyon ritkán 3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran 

Szokott fájni a 
hátad?  4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran 
gyomrod?  4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran 
fejed?  4. nem  3. ritkán 2. gyakran 1. nagyon gyakran 

Szoktál  reggelizni? 1. igen  2. nem   
   tízóraizni? 1. igen  2. nem 
   ebédelni? 1. igen  2. nem 
   uzsonnázni? 1. igen  2. nem 
   vacsorázni?  1. igen  2. nem   

Elégedett vagy a testsúlyoddal? 
 4. teljesen 3. eléggé 2. nem eléggé  1. egyáltalán nem 

Szerinted egészségesen táplálkozol? 
4. teljesen 3. eléggé 2. nem eléggé  1. egyáltalán nem 

Ha igen, miért? Ha nem, miért? …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

Megítélésed szerint mennyit eszel? 
1. kevesebbet, mint amennyit kellene 2. éppen eleget 3. többet 

Próbáltál már fogyókúrázni? 1. igen  Ha igen, hányszor? ……………. 2. nem 

Tegyél + jelet a rád jellemz  négyzetbe az alapján, hogy milyen gyakran fogyasztod az 
alábbiakat! 
 soha alkalomszer en hetente naponta 
Kávé     
alkohol     
cigaretta     
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Mennyire tartod egészségesnek magad? 
4. teljesen 3. eléggé 2. nem eléggé  1. egyáltalán nem 

Mennyire figyelsz a higiéniára és a megfelel  tisztálkodásra a mindennapok során? 
4. teljesen 3. eléggé 2. nem eléggé  1. egyáltalán nem 

Sportmozgásokról 
Saját megítélésed szerint technikailag helyesen végre tudod-e hajtani a következ
mozgásokat? 
(Ha nem próbáltad még az adott mozgásformát, akkor azt a választ jelöld be!) 

Fejenátfordulás talajon 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Kézenátfordulás talajon 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Guggolóátugrás lebeg támasszal svédszekrényen 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Terpeszátugrás svédszekrényen 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Cigánykerék talajon 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Tempódobás kosárlabdában 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Pillangóúszás 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Hátúszás 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Síelés 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Korcsolyázás (jégen) 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Görkorcsolyázás 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 
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Bukfenc hátra gerendán 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Kézállás talajon 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

11. és 12. osztályosoknál a fenti mozgásformák mellett még az alábbiaknál is kérjük megadni, 
hogy helyesen végre tudja-e hajtani a megkérdezett mozgásformát! 

Súlylökés becsúszással 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Magasugrás flop technikával 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Rundel talajon 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

Függeszkedés kötélen 
1. igen  2. nem  3. talán  4. nem próbáltam még soha 

SORSZÁM: ………………………………….. 

On- line: 
https://docs.google.com/forms/d/1AxzulK-
Gvw1KIFGvukw8xRapTqr6BDGAdPF2G2ve6vs/viewform?sid=f385779db562bba&token=0
IwcXD0BAAA.deDhcutkdXSwS24UXxANLw.nqjOobWvGLt7K_6PZwA9nQ 
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10. sz. melléklet: A résztvev  sportiskolák városainak nagysága, valamint az iskola szül i 

válaszadásainak arányai 

Budapest, f város - 1 740 041 f , Csanádi általános sport 31,8 %, Csanádi középiskola 

sport 22,2 %, Kölcsey középiskola sport 38,7 %, nem sport 48,8 %, Vörösmarty 

középiskola sport 34,5 %, nem sport 42,6 % 

Debrecen, megyeszékhely - 207 594 f , általános sport 77,4 %, nem sport 70,4 % 

Kecskemét, megyeszékhely - 114 226 f , általános sport 100 %, nem sport 95,7 % 

Székesfehérvár, megyeszékhely - 101 722 f , általános sport 63,2 %, nem sport 52,9 

% 

Szombathely, megyeszékhely - 79 348 f , középiskola sport 51,06 %, nem sport 31,9 

%, általános sport 44,3 %, nem sport 35,3 % 

Szolnok, megyeszékhely - 74 341 f , általános sport 49,1 % 

Zalaegerszeg, megyeszékhely - 61 849 f , általános sport 70 %, nem sport 52,4 % 

Eger, megyeszékhely - 56 166 f , általános sport 94,8 %, nem sport 58,4 % 

Dunaújváros, megyei jogú város - 48 010 f , általános sport 78,4 %, nem sport 26,3 % 

Hódmez vásárhely, megyei jogú város - 46 522 f , középiskola sport 88,4 %, nem 

sport 55,5 %; általános sport 82,5 %, nem sport 65 % 

Gyöngyös, város - 32 385 f , általános sport 67,3 %, nem sport 56 % 

Gyula, város - 31 679 f , általános sport 95,6 %, nem sport 76,3 % 

Orosháza, város - 28 910 f , általános sport 69,6 %, nem sport 25 % 

Kazincbarcika, város - 28 664 f , általános sport 66,1 %, nem sport 65,3 % 

A százalékos arány azt jelzi, hogy az adott iskolában a megkérdezett osztályok maximális 

tanulói létszámához képest hány szül  töltötte ki a szül i kérd ívet. 

A városok besorolása és népesség adatai a KSH 2012-es évi adatai szerint került 

bemutatásra (Waffenschmidt, 2012). 



183 

11. sz. melléklet: A résztvev  jászsági iskolák településeinek nagysága 

Alattyán, 2101 f

Jánoshida, 2424 f

Jászágó, 687 f

Jászalsószentgyörgy, 3432 f

Jászapáti, 8947 f

Jászárokszállás, 7806 f

Jászberény, 26924 f

Jászboldogháza, 1585 f

Jászdózsa, 2110 f

Jászfels szentgyörgy, 1974 f

Jászfényszaru, 5621 f

Jászivány, 405 f

Jászjákóhalma, 3049 f

Jászkisér, 5165 f

Jászladány, 5713 f

Jászszentandrás, 2435 f

Jásztelek, 1627 f

Pusztamonostor, 1579 f

A városok népesség adatai a KSH 2012-es évi adatai szerint került bemutatásra 

(Waffenschmidt, 2012). 
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12. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként az iskolán kívüli sporttal töltött heti id

alapján 

15. ábra: Általános iskolások iskolán kívüli 
sporttal töltött heti ideje, percben 

Kruskal-Wallis test; 2 = 202,3; p < 0,0001; 
elemszám 479 + 342 + 495 = 1316; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

16. 

ábra: 
Középiskolások iskolán kívüli sporttal 

töltött heti ideje, percben 
Kruskal-Wallis test; 2 = 121,1; p < 0,0001; 
elemszám 94 + 227 + 336 = 657; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

13. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként az iskolán kívüli, egyéb kötött 

elfoglaltságokkal töltött heti id  alapján 

17. ábra: Általános iskolások iskolán 
kívüli, egyéb kötött elfoglaltságokkal 

töltött heti ideje, percben 
Kruskal-Wallis test; 2 = 47,46; p < 0,0001; 

elemszám 488 + 351 + 608 = 1447; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

18. ábra: Középiskolások iskolán kívüli, 
egyéb kötött elfoglaltságokkal töltött 

heti ideje, percben 
Kruskal-Wallis test; 2 = 19,71; p < 0,0001; 
elemszám 97 + 234 + 343 = 674; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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14. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként az iskolán kívüli napi tanulási id  alapján 

19. ábra: Általános iskolások iskolán 
kívüli, napi tanulási ideje, percben 

Kruskal-Wallis test; 2 = 97,88; p < 0,0001; 
elemszám 491 + 361 + 598 = 1450; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

20. ábra: Középiskolások iskolán kívüli, 
napi tanulási ideje, percben 

Kruskal-Wallis test; 2 = 110,07; p < 0,0001; 
elemszám 101 + 237 + 330 = 668; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

15. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a napi számítógépezésre fordított id  alapján 

21. ábra: Általános iskolások napi 
számítógépezésre fordított ideje, 

percben 
Kruskal-Wallis test; 2 = 122; p < 0,0001; 

elemszám 483 + 357 + 618 = 1458; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

22. ábra: Középiskolások napi 
számítógépezésre fordított ideje, 

percben 
Kruskal-Wallis test; 2 = 44,28; p < 0,0001; 

elemszám 101 + 235 + 346 = 682; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve
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16. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a napi televízió és video nézésre fordított id

alapján 

23. ábra: Általános iskolások napi tv- és 
video nézésre fordított ideje, percben 

Kruskal-Wallis test; 2 = 126,7; p < 0,0001; 
elemszám 485 + 357 + 625 = 1467; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

24. ábra: Középiskolások napi tv- és video 
nézésre fordított ideje, percben 

Kruskal-Wallis test; 2 = 164,2; p < 0,0001; 
elemszám 101 + 243 + 348 = 692; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

17. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a napi olvasásra fordított id  alapján 

25. ábra: Általános iskolások napi 
olvasásra fordított ideje, percben 

Mann-Whitney teszt; U = 75141; p = 0,0007; 
elemszám 484 + 358 = 842; az ábrán a medián és 

25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

26. ábra: Középiskolások napi olvasásra 
fordított ideje, percben 

Mann-Whitney teszt; U = 7609; p < 0,0001; 
elemszám 101 + 238 = 339; az ábrán a medián és 

25 – 75 percentilis vannak feltüntetve
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18. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a testsúllyal való elégedettségre adott 

válaszok alapján 

27. ábra: Általános iskolások testsúlyukkal 
való elégedettsége 

Kruskal-Wallis test; 2 = 3,009; p = 0,2221; 
elemszám 499 + 371 + 524 = 1394; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

28. ábra: Középiskolások testsúlyukkal 
való elégedettsége 

Kruskal-Wallis test; 2 = 2,196; p = 0,3335; 
elemszám 103 + 244 + 359 = 706; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

19. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként az egészséges táplálkozás szintjének saját 

megítélése alapján 

29. ábra: Általános iskolások saját 
megítélésük szerinti egészséges 

táplálkozása 
Kruskal-Wallis test; 2 = 19,33; p < 0,0001; 

elemszám 499 + 371 + 643 = 1513; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

30. ábra: Középiskolások saját megítélésük 
szerinti egészséges táplálkozása 

Kruskal-Wallis test; 2 = 16,13; p = 0,0003; 
elemszám 103 + 244 + 359 = 706; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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20. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a fogyókúrázásban való érintettség alapján 

31. ábra: Általános iskolások 
fogyókúrázásban való részvétele 

Khi négyzet próba; 2 =1,64; p =  0,44; elemszám 
499 + 369 + 640  = 1508; az ábrán a medián és 25 
– 75 percentilis vannak feltüntetve; átlagolva 1 = 

nem 2 = igen válasz alapján 

32. ábra: Középiskolások fogyókúrázásban 
való részvétele 

Khi négyzet próba; 2 =11,864; p =  0,003; 
elemszám 102 + 244 + 359 = 705; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve; 
átlagolva 1 = nem 2 = igen válasz alapján 

21. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a kávéfogyasztási gyakoriság alapján 

33. ábra: Általános iskolások 
kávéfogyasztási gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 7,304; p = 0,0259; 
elemszám 499 + 372 + 183 = 1054; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

34. ábra: Középiskolások kávéfogyasztási 
gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 52,81; p < 0,0001; 
elemszám 103 + 244 + 227 = 574; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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22. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként az alkoholfogyasztási gyakoriság alapján 

35. ábra: Általános iskolások 
alkoholfogyasztási gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 41,52; p < 0,0001; 
elemszám 499 + 371 + 183 = 1053; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

36. ábra: Középiskolások 
alkoholfogyasztási gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 68,49; p < 0,0001; 
elemszám 103 + 244 + 229 = 576; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

23. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a cigarettázási gyakoriság alapján 

37. ábra: Általános iskolások cigarettázási 
gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = -1,585; p < 0,0001; 
elemszám 499 + 371 + 646 = 1516; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

38. ábra: Középiskolások cigarettázási 
gyakorisága 

Kruskal-Wallis test; 2 = 15,86; p = 0,0004; 
elemszám 103 + 244 + 360 = 707; az ábrán a 

medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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24. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a higiéniás szint saját megítélése alapján 

39. ábra: Általános iskolások higiéniás 
szintje 

Mann-Whitney teszt; U = 90744; p = 0,4807; 
elemszám 499 + 372 = 871; az ábrán a medián és 

25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

40. ábra: Középiskolások higiéniás szintje 
Mann-Whitney teszt; U = 11803; p = 0,1613; 

elemszám 103 + 244 = 347; az ábrán a medián és 
25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

25. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként a saját egészség önmegítélése alapján 

41. ábra: Általános iskolások saját 
egészség megítélése 

Mann-Whitney teszt; U = 85744; p = 0,0341; 
elemszám 498 + 372 = 870; az ábrán a medián és 

25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

42. ábra: Középiskolások saját egészség 
megítélése 

Mann-Whitney teszt; U = 10149; p = 0,0015; 
elemszám 103 + 244 = 347; az ábrán a medián és 

25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 
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26. sz. melléklet: Összehasonlítás csoportonként az általános iskolás diákok szüleinek 

iskolázottsága alapján 

43. ábra: Az édesapák iskolázottsága az 
osztály kategóriák szerint az általános 

iskolás csoportban 
Kruskal-Wallis test; 2 = 29,41; p < 0,0001; 
elemszám 543 + 380 + 598 = 1521; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 

44. ábra: Az édesanyák iskolázottsága az 
osztály kategóriák szerint az általános 

iskolás csoportban 
Kruskal-Wallis test; 2 = 14,33; p = 0,0008; 
elemszám 575 + 414 + 614 = 1603; az ábrán a 
medián és 25 – 75 percentilis vannak feltüntetve 


