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Bevezetés 
Értekezésemben a fizikai aktivitás-inaktivitás testformára és testösszetételre gyakorolt 

hatását elemzem prepubertás-, pubertás- és posztpubertáskorú gyermekek csoportjaiban. 

Feltételeztem, hogy: 

1. A fizikai aktivitás-inaktivitás mértéke mindkét nemnél korfüggő. 

2. Nincs feltétlenül fordított arányban a fizikai aktivitás az inaktivitással: lehetséges, hogy 

az aktívak több inaktív tevékenységet végeznek az inaktívaknál. 

3. A különböző urbanizáltsági fokú településen élő gyermekek fizikai aktivitása eltérő, 

továbbá, hogy a család szocio-ökonómiai helyzete befolyásolja a gyermekek fizikai aktivitását. 

4. A gyermekek fizikai aktivitásának mértékét a szülők fizikai tevékenységekhez 

kapcsolódó attitűdje, mint pszichésen ható tényező, jelentősen befolyásolja. 

5. Az azonos korú fizikailag aktív, illetve inaktív gyermekek testszerkezete jelentős 

eltérést mutat, és az eltérés mind a csontozat-izomzat fejlettségének, mind pedig a tartalék zsír 

mennyiségének különbözőségéből adódik. 

E hipotézisek az alábbi kérdések megválaszolásával igazolhatók vagy vethetők el: 

1. Kimutathatók-e életkori és nemi különbségek a fizikai aktivitásban, illetve 

inaktivitásban? 

2. Milyen kapcsolat van a fizikai aktivitást igénylő és nem igénylő szabadidős 

tevékenységek között? 

3. Kimutatható-e lényeges különbség a különböző mikro illetve makro szocio-ökonómiai 

környezetben élő gyermekek szabadidő eltöltési tevékenységeiben?  

4. Számos tanulmány által bizonyított, hogy prepubertáskorban a szülők jelentik a 

gyermekek számára a legfontosabb referencia csoportot, vagyis a szülők attitűdje a különböző 

tevékenységekhez egyértelműen meghatározó jellegű a gyermekek számára. Ennek 

ismeretében arra a kérdésre keresem a választ, hogy a szülők aktuális fizikai aktivitása az 

általunk vizsgált korintervallumon belül hogyan befolyásolja a prepubertás, a pubertás és a 

posztpubertáskorú gyermekek fizikai aktivitását. 

5. Kimutatható-e különbség az azonos korú, fizikai aktivitás szempontjából aktív illetve 

inaktív gyermekek testszerkezetében (testösszetételében és testalkatában)? Elemeztem továbbá, 

hogy a tápláltsági státuszt a fizikai aktivitás illetve inaktivitás milyen irányban befolyásolja. 
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6. Végezetül elemeztem, hogy az általam vizsgált, a fizikailag aktív illetve inaktív 

magatartásformákra ható tényezők közül kiemelhető-e egy vagy több kritikus fontosságú. 

 
Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek 

 
A Második Országos Növekedésvizsgálat - Bodzsár és Zsákai 2003–2006 - (Bodzsár és 

Zsákai 2008, 2012) során részletes antropometriai adatfelvétel, valamint műszeres technikával 

mért testösszetétel vizsgálat mellett, kérdőívek segítségével a 3-18 éves gyermekek 

táplálkozási szokásairól, életmódjáról, szabadidő eltöltéséről is információkat gyűjtöttek. Ezen 

adathalmaz felhasználásának segítségével próbálom igazolni az előző fejezetben felvetett 

hipotéziseket. A vizsgált mintát képező 7-18 éves gyermekek (összesen 9974 fiú és 9610 

leány) az előbbi adathalmaz egyik almintája. 

Az antropometriai vizsgálatokat standard eszközökkel végezték (Sieber-Hegner 

antropometriai eszközökkel, Lange-féle kaliperrel) standardizált technikák szerint, az IBP 

ajánlásának megfelelően (Weiner és Lourie 1969, Bodzsár és Zsákai 2004). 

A gyermekek testösszetételének komponenseit (csont, izom, zsír) a Drinkwater–Ross-féle 

(1980) négykomponensű modellel becsültem. 

A tápláltsági állapot becsléséhez a Cole és munkatársai (2000, 2007) által kidolgozott 

korfüggő BMI határértékeket használtam, és e szerint a gyermekeket a következő csoportokba 

osztottam: alultápláltak, normál tápláltsági állapotúak, túlsúlyosak és kövérek. 

A fizikailag aktív illetve inaktív gyermekek testarányait a Ross és Wilson (1974) által 

kidolgozott, az uniszex humán fantom adatainak felhasználásával végzett z-transzformáció 

segítségével vizsgáltam. 

A morfológiai testalkati tipizálást kétféle módszerrel végeztem el: a gyermekek testalkatát 

(1) a Heath-Carter féle antropometriai szomatotípussal (Carter és Heath 1990), illetve (2) a 

Conrad-féle növekedési típussal (Conrad 1963) elemeztem. 

A gyermekek a Hollingshead-index (Hollingshead 1957) segítségével lettek alcsoportokba 

(rossz, átlagos és jó szocio-ökonómiai helyzetűek) sorolva.  

A települések urbanizáltsági fokát az adott településen élők száma szerint becsültük. 

A gyermekek és a szülők fizikai aktivitását ankét módszerrel vizsgáltuk. 

A vizsgált testméretek és testösszetevő komponensek életkori és nemi variációját a 

következő alapstatisztikai paraméterekkel jellemeztem: elemszám (n), átlag ( x ), medián (Me), 

átlag hibája (SE), minimum (Vmin), maximum (Vmax) és szórás (SD). Az életkori és nemi 

különbségek elemzését a varianciaanalízis módszerével, az alcsoportok közti összehasonlítást a 
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Scheffe-féle páronkénti összehasonlítással, illetve a Student-féle t-próbával végeztem. A 

különböző szempontok szerint képzett alcsoportok homogenitás vizsgálatát χ próbával 

végeztem (Hajtman 1971). Az átlagos háromdimenziós szomatotípusok nemek közötti, illetve 

a különböző alcsoportok közötti különbségeket egy módosított varianciaanalízis módszerrel, a 

SANOVA módszerrel (Carter és mtsai 1983, Carter és Heath 1990) vizsgáltam. A környezeti 

tényezők és a fizikai aktivitás közötti kapcsolat, valamint a környezeti tényezők, a fizikai 

aktivitás és a tápláltsági állapot közötti kapcsolat elemzése klaszteranalízissel történt (Hajtman 

1971). Az elemzések során hipotéziseimet 5%-os szignifikancia-szinten teszteltem az SPSS 

v.14-es programcsomag alkalmazásával. 

 

Vizsgálati eredmények és azok megvitatása 
 

A 7-18 éves magyar gyermekek mindennapos fizikai aktivitását, illetve inaktivitását 

vizsgálva arra kerestem a választ, hogy az aktivitás mértéke milyen hatással van a gyermekek 

testformájára és testösszetételére. 

A bevezetésben leírt hipotéziseim szerint a fizikai aktivitással eltöltött szabadidős 

tevékenységek az életkorral változnak; nincsenek feltétlenül fordított arányban egymással; a 

különböző urbanizáltsági fokú településen élő gyermekek fizikai aktivitása eltérő; a család 

szocio-ökonómiai helyzete befolyásolja a gyermekek fizikai aktivitásának mértékét; a fizikai 

aktivitás mértékét a szülők fizikai tevékenységekhez kapcsolódó attitűdje, mint pszichésen ható 

tényező, jelentősen befolyásolja, valamint az azonos korú fizikailag aktív illetve inaktív 

gyermekek testszerkezete jelentős eltérést mutat.  

E feltételezéseket a bevezetésben feltüntetett kérdések megválaszolásával igazoltam, 

melyeket az alábbiakban mutatok be: 

1. A gyermekek életkor és nem szerinti fizikai aktivitásának jellemzői. 

A 7-18 éves gyermekek iskolán kívüli aktív illetve passzív időtöltésének vizsgálatakor 

megállapíthatjuk, hogy a fiúk esetében nagyobb az aktív életet folytató gyermekek 

gyakorisága, mint leányoknál. Mindkét nemnél, a kor előrehaladtával, a habituális fizikai 

tevékenységek mennyisége csökkenő tendenciát mutat. 
Az iskolai testnevelési órán kívül nem sportolók relatív gyakorisága jelentősen csökken 12 

éves korig mindkét nemnél, majd ezt követően újra nő. Ezzel mutat ellentétes tendenciát az 

átlagos mennyiségű (heti 1-6 óra) edzéseket végzők gyakorisága, míg az aktívnak (heti 7-14 
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óra, ill. több mint 15 óra) tekinthető gyermekek gyakorisága 7 éves kortól 18 éves korig 

fokozatosan nő. 

A gyermekkorban nem sportolók gyakoriságának csökkenő tendenciája feltételezhetően 

azzal magyarázható, hogy a gyermekek szülői irányítás alatt különböző sportklubokba járnak. 

A pubertáskorban kimutatható inaktivitás gyakoriságának egyre növekvő tendenciája viszont 

több módon magyarázható: a serdülők újabb „dackorszakukat” élik, próbálnak a szülői 

irányításnak ellenállni, talán ezért hanyagolják a sportot, vagy akár azt is feltételezhetjük, hogy 

a gyerekek jobban odafigyelnek a tanulásra, készülődve az érettségire, így kevesebb időt 

hagyva a sportra. 

A fizikai aktivitás rovására leggyakrabban végzett szedentális tevékenységek a televíziózás 

és a számítógépezés. Hasonló tévézési szokások figyelhetők meg mindkét nemnél a 

hétköznapokon: pubertáskorig egyre csökken a nem, vagy csak ritkán tévézők gyakorisága, 

míg a posztpubertás éveiben újra növekedésnek indul. Ez azzal magyarázható, hogy 

pubertáskorban a gyerekek kezdik magukat egyre jobban kivonni a szülői irányítás alól, míg 

posztpubertásban az egyre jobban rájuk nehezedő „kényszer” (tanulás, érettségire, felvételire 

való készülés) miatt mellőzik az ilyenfajta tevékenységet. Ezen gyermekek gyakorisága 13-14 

éves korban eléri az igen magas 60%-ot. A hétvégi televíziózási szokások vizsgálatakor még 

megdöbbentőbb értékeket kapunk: mindkét nemnél a gyermekek több mint 75%-a tölt 

hétvégeken naponta több mint 2 órát a TV készülékek előtt. Nagyon kicsi a napi egy, illetve a 

kevesebb, mint napi egy órát tévézők gyakorisága, míg a szinte soha nem tévézők gyakorisága 

szinte elhanyagolható az egész korintervallumot tekintve. 

A hétköznapi számítógépezés tekintetében megállapítást nyert, hogy a fiúk sokkal több időt 

töltenek a számítógép előtt, mint a leányok. Mindkét nemnél szembeötlő, hogy az életkor 

előrehaladtával a gyermekek egyre többet használják a számítógépet. Ez azzal is 

magyarázható, hogy idő kell a gyermeknek, amíg megismeri, megtanulja használni e technikát. 

A hétvégi számítógépezés esetében szintén hasonlóak az eredmények, mint amit a 

hétköznapokon való számítógépezésnél láttunk, azzal a különbséggel, hogy a két nem között 

még nagyobb eltéréseket találunk a fiúk javára.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a magyar gyermekek és ifjak a szervezetük számára 

szükségesnél jóval kevesebb fizikai aktivitást végeznek, viszont a szabadidejük jelentős részét 

az inaktív tevékenységek töltik ki.  

2. A fizikai aktivitást igénylő és nem igénylő szabadidős tevékenységek gyakorisága közötti 

kapcsolat. 
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A fizikai aktivitást, valamint az inaktív tevékenységeket külön vizsgálva hasonló 

eredményeket kaptunk, mint együttes vizsgálatukkor. Valószínűsíthető, a gyermekek nem a 

tényleges pihenési, alvásra fordítandó idejükben végzik a passzív tevékenységeket, hanem az 

aktív tevékenységekkel eltöltött szabadidő rovására. 

3. A különböző mikro illetve makro szocio-ökonómiai környezet és a gyermekek szabadidős 

tevékenységei közötti kapcsolat elemzése. 

A település nagysága és a fizikai aktivitás közötti összefüggésrendszer vizsgálatakor új 

kutatási eredménynek tekinthetjük, hogy a leányoknál a település urbanizáltsági fokától függ, 

hogy végeznek-e vagy sem iskolai testnevelés órán kívüli fizikai aktivitást: úgy az inaktív, 

mint az aktív leányok gyakoriságában szignifikáns különbség mutatható ki a kis és a nagy 

településen élők között. A fiúknál az aktívak gyakoriságában nem mutatható ki különbség a 

különböző nagyságú településen élők között. 

Mindkét nemnél megfigyelhetjük, hogy a nagyobb településeken nagyobb az inaktív 

gyermekek gyakorisága, mint a kisebb településeken. Ez viszont annak a következménye, hogy 

a nagyobb településeken nagyobb a választéka a szabadidő passzív módon való eltöltésének is. 

A szocio-ökonómiai helyzet tekintetében úgyszintén új eredménynek tekinthető, hogy 

jelentősen több aktív leányt találunk a relatíve jó szocio-ökonómiai helyzetben élőknél. Ennek 

az a magyarázata, hogy a relatíve jó szocio-ökonómiai helyzetben lévő családok könnyebben 

tudják biztosítani gyermekeik számára, hogy különböző sportágakat választhassanak, 

különböző sportklubokba járhassanak. A fiúk esetében sem az aktívak, sem az inaktívak között 

nem találunk jelentős különbséget a szocio-ökonóniai helyzetük szempontjából. 

4. A szülők fizikai aktivitása és gyermekeik fizikai aktivitása közötti kapcsolat elemzése. 

Új tudományos eredményként tudtam igazolni a gyermekek fizikai aktivitásának a szülők 

aktuális fizikai aktivitásától (mint követendő példa) való függését. A vizsgálatból kiderül, hogy 

a gyermekek fizikai aktivitása a szülők gyermeknevelés ideje alatti fizikai aktivitásától is 

nagymértékben függ. Megállapítható, hogy az aktív szülőknek aktívabb gyermekeik vannak, 

mint az inaktívaknak. 

5. A fizikai aktivitás illetve inaktivitás és a gyermekek testszerkezete, tápláltsági státusza 

közötti kapcsolat vizsgálata. 

A vizsgálati eredmények értelmében kijelenthető, hogy a nagyobb fizikai aktivitású 

gyermekek mind csont-, mind izomtömege nagyobb az alacsonyabb fizikai aktivitású 

társaikénál. A csonttömeg esetén fiúknál 9-11, illetve 17 éves korban, leányoknál 7-13 éves 
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korban, izomtömeg esetén fiúknál a teljes vizsgált korintervallumban, míg leányoknál főleg a 

pubertáskorban van nagy hatással e testösszetevő komponensek alakulására a fizikai aktivitás. 

Mind a relatív, mind az abszolút zsírtömeg nagyobb arányú a fizikailag inaktívabb 

gyermekeknél, mint az aktívabbaknál, mindkét nemben, az egész vizsgált korintervallumban. 

Úgy a túlsúlyos és a kövér, mint az alultáplált gyermekek előfordulási gyakorisága nagyobb 

az inaktív alcsoportokban, mint az aktívakban, mindkét nemben, az egész vizsgált 

korintervallumban. 

Hipotézisem, miszerint a fizikailag aktívabb gyermekek csontozatának és izomzatának 

robuszticitása nagyobb az inaktív gyermekekéhez képest, míg az inaktív gyermekek esetében a 

zsírkomponens értéke nagyobb az aktívakéhoz viszonyítva, beigazolódott. 

Az aktív illetve inaktív gyermekek testarányainak z-transzformációs összehasonlításakor 

megállapíthatjuk, hogy a vizsgált méretek tekintetében a bőrredők esetében mutatható ki 

szignifikáns különbség: az egész vizsgált korintervallumban, mindkét nemnél az inaktívaknak 

nagyobbak a szubkután zsírraktárak vastagságai. 

A gyermekek fizikai aktivitás szerinti átlag szomatotípusának vizsgálatakor egyértelműen 

szembetűnik, hogy mindkét nemben az aktív gyermekek sokkal nagyobb muszkulo-szkeletális 

robuszticitással rendelkeznek, mint inaktív kortársaik, ugyanakkor az átlagos endomorfia 

komponens kisebb, tehát kevesebb a bőr alatt felhalmozott tartalékzsírjuk. Kijelenthetjük, hogy 

az aktív gyermekek a mezomorfiás túlsúlyú kategóriákba, míg az inaktívak főleg az 

endomorfia által dominált szomatotípusos kategóriákba tartoznak. 

A gyermekek fizikai aktivitás szerinti, Conrad-féle növekedési típusának 

összehasonlításakor szembetűnik, hogy az inaktív gyermekek metrikus index értékei 

leányoknál csak a prepubertáskor elején, fiúknál a pubertáskorig nagyobbak, tehát a törzsük 

kerekdedebb az aktív gyermekekkel szemben.  

A plasztikus index értékek tekintetében nagymérvű különbségek nem észlelhetők (kivéve a 

10-11, illetve a 15-17 éves fiúknál) az aktivitás mértéke alapján képzett csoportok között. 

6. A vizsgált környezeti tényezők szerepe a fizikai aktivitásra késztetés szempontjából. 

Az általam vizsgált környezeti tényezők (a lakóhely nagysága, a család szocio-ökonómiai 

helyzete, a szülők fizikai aktivitáshoz fűződő attitűdje) és a gyermekek fizikai aktivitása 

közötti kapcsolat elemzésekor új tudományos eredményként jelenthetem ki, hogy nemtől és 

kortól függetlenül, a figyelembe vett környezeti tényezők közül a szülők, a gyermeknevelés 

ideje alatt végzett sportolási tevékenysége a legfontosabb tényező. 
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Összegezve, a vizsgálati eredmények alapján kijelenthető, hogy a fizikai aktivitás jelentősen 

befolyásolja a gyermekek testszerkezetét, testi fejlődését. A fizikailag relatíve aktívabb 

gyermekeknek robusztusabb a csont- és izomrendszere, mint relatíve inaktív kortársaiknak, 

akiknél viszont jelentős zsírtöbbletet találunk.  

Megállapítottam, hogy a leányoknál a település urbanizáltsági fokától függ, hogy milyen 

mértékben végeznek az iskolai testnevelés órákon kívül fizikai aktivitással járó tevékenységet; 

továbbá, hogy a relatíve jó szocio-ökonómiai helyzetű családokban felnövő leányok körében 

lényegesen nagyobb a fizikálisan aktívak gyakorisága; valamint, hogy az aktív szülőknek 

aktívabb gyermekeik vannak, mint az inaktívaknak.  

Az európai és észak-amerikai országok gyermekei körében végzett testszerkezeti, 

testfejlettségi vizsgálatok eredményei alapján készített WHO jelentés (2008) szerint 

Magyarországon is igen magas értéket ért el a túlsúlyos és obez gyermekek gyakorisága a 

2000-es évek elejére – amely a gyermekek tápláltsági állapotában megjelenő szekuláris trendet 

az Első (Eiben és mtsai, 1983-1986) és a Második Országos Növekedésvizsgálat (Bodzsár és 

Zsákai 2003-2006) eredményei (Bodzsár és Zsákai 2008) is megerősítenek. Ennek oka a 

táplálkozási szokásokban történt jelentős változásokon túl a habituális fizikai aktivitás 

mértékének csökkenése. A WHO 2008-as vizsgálati eredményei alapján a többi ország 

gyermekeihez viszonyítva a magyar gyermekek úgy a fizikai aktivitás végzésének mennyisége, 

mint a passzív idő eltöltés (jelen esetben a tévénézés) szempontjából Európa középmezőnyében 

helyezkednek el. 

Fontos, hogy már gyermekkorban a mozgás a mindennapi élet természetes velejárója 

legyen; ennek kialakulásához esszenciális fontosságú a szülők fizikai aktivitáshoz fűződő 

attitűdje. 
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