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Súlyos globális népegészségügyi probléma
A gyermekkori elhízás globális trendje 1972-2012

• Forrás: World Obesity Federation, 2014

• Az 5 év alatti túlsúlyos vagy elhízott gyermekek száma 1990 és 2014 között 31 millióról 41 millióra 
nőtt  Report of the Commission on Ending Childhood Obesity 

• A túlsúlyos gyermekek száma megközelíti az alultáplált gyermekekét Global Nutrition Report 2016



A gyermekkori elhízás Európában

Minden 3. gyermek
(EU Action Plan on 

Childhood Obesity 2014-
2020)



Hazánkban 

• A 7 éves gyermek közül minden 5. fiú (19%) és 
minden 4. lány (26%) túlsúlyos vagy elhízott 3

• 20%-os a túlsúly és az elhízás előfordulása a 11-15 évesek 
körében 4

• 3 WHO COSI 2009/2010 
• 4 HBSC 2014



A megelőzés eszközei
• Egészséges táplálkozás Közétkeztetési rendelet 

(37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

• Rendszeres fizikai aktivitás Mindennapos 
testnevelés (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti 
köznevelésről )



Célkitűzés

Annak vizsgálata, hogy a gyermekek tápláltsági 
állapota és az egyes fittségi próbák eredményei 
között van-e összefüggés?  



Anyag és Módszer

• Két általános iskola 11-13 éves diákjai, n =228

• A NETFIT rendszerben alkalmazott tesztek 
– 1. fittségi profil: testmagasság-, testsúly-, testzsír%-

mérés

– 2. fittségi profil: ingafutás teszt

– 3 fittségi profil: törzsemelés, ütemezett hasizom és 
fekvőtámasz, helyből távolugrás tesztek, kézi 
szorítóerő mérés

– 4. fittségi profil: hajlékonysági teszt

• + Cooper teszt



Eredmények
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Tápláltsági állapot megoszlása a sportoló és nem 
sportoló tanulóknál
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A Cooper-teszt és a Borg skála eredményei tápláltsági 
állapot és nemek szerint 



Az ingafutás teszt kategóriáinak megoszlása 
tápláltsági állapot szerint



Az ingafutás teszt eredményeinek megoszlása 
tápláltsági állapot szerint



A helyből távolugrás teszt eredményei 
tápláltsági állapot szerint, nemenként



Az ütemezett fekvőtámasz teszt eredményei 
tápláltsági állapot szerint, nemenként



Következtetés

• A lányok negyede, a fiúk harmada túlsúlyos vagy 
elhízott.

• Az állóképesség és az egyéb fittségi mutatók 
különösen a túlsúlyos és elhízott tanulók esetében 
fejlesztésre szorulnak

• A fittségi mutatók elvárható szintjéhez az 
egészséges táplálkozásra is oda kell figyelni! 

• Az egészséges táplálkozás a tápláltsági állapot 
kedvező megváltoztatása által a fittségre is pozitív 
hatást gyakorolhat! 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


