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Pintér, Z., Vida, E., Németh, Zs., Pálti, Gy., Just, Zs.: The relationship between university 
students ’ obesity, parental education level and dietary habits. The aim  o f  our s tudy  w as to 
exam ine the effect o fp a r e n ta l education leve l a n d  dietary habits o n  the  prevalence o f  obesity  in a 
sam ple o f  y o u n g  adults. 1205 university studen ts fro m  Szeged  p a rtic ip a ted  in the investigation. To 
estim ate degree o f  obesity  we determ ined  the  body m ass index. We u sed  questionnaires to g a th er  
the  required  in form ation  about the s tu d e n ts ' lifestyle a n d  socio-econom ic background. The 

freq u en cy  o f  obesity  was highest am ong students with less ed u ca ted  parents (not m ore than  
elem entary level). In crea sed  eating freq u en cy  w as inversely re la ted  to obesity  status. The g roup  o f  
students that con su m ed  sw eets was less freq u en tly  obese. In addition, g ir ls  were significantly  m ore  
likely to try to lose w eight than boys. These results suggest that the  ro le  o f  the current thin idea l 
body shape is very im portan t in the d ietary habits o f  students.
Keywords: Obesity; U niversity students; P a ren ta l educational level; D ietary  habits.

Bevezetés

Az obezitás (elhízás) napjaink egyik legjelentősebb egészségügyi problémája, 
járványszerű terjedésével a Föld népességének egészségi állapotát befolyásoló egyik fő 
tényezővé vált (James és mtsai 2001, Caterson és Gill 2002). Az Egészségügyi 
Világszervezet (World Health Organization) szerint 2008-ban világszerte megközelítőleg 
1,5 milliárd felnőtt volt túlsúlyos, és ebből 500 millió az elhízottak száma (WHO 2010). 
Az elhízás a fejlett országok mellett a fejlődő világban is egyre nagyobb teret hódít. 
Ennek egyik oka, hogy a széles néptömegeket magában foglaló szegényebb társadalmi 
rétegeknek -  anyagi helyzetükből kifolyólag -  jóval korlátozottabbak a lehetőségeik az 
élelmiszervásárlás terén, így elsősorban az olcsóbb, kevésbé egészséges ételekhez jutnak 
hozzá, amelyek magas kalóriatartalmuk miatt elősegítik a súlygyarapodást (FAO 2002, 
Monteiro és mtsai 2004, Prentice 2006).

A túlsúly és elhízottság valódi veszélyei következményeiből adódnak, hiszen számos 
krónikus betegség (cardiovascularis és gastrointestinalis rendellenességek, stroke, 
hypertonia, különféle dagatanok, 2-es típusú diabetes) kialakulásának fő rizikótényezője 
(Abbasi és mtsai 2002, Bray 2004, Foxx-Orenstein 2010). Az Amerikai Egyesült 
Államokban végzett, reprezentatív felmérés szerint a 40 feletti testtömeg-indexszel (BMI) 
rendelkező egyéneknél a magas vérnyomás 4,8-szor, a cukorbetegség 5,1-szer, a 
metabolikus szindróma 2-szer nagyobb eséllyel alakul ki, mint a normális testtömeg- 
indexűek esetében (Nguyen 2008). Mindezek következtében az elhízás jelentősen 
csökkentheti a várható élettartamot (Fontaine és mtsai 2003, Peeters és mtsai 2003, 
St-Onge és Heymsfíeld 2003). Az életminőség romlása mellett az elhízott egyéneket
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gyakrabban érheti hátrányos megkülönböztetés a munkavállalás és bérezés terén 
(Paraponaris és mtsai 2005, Brunello és D’Hombres 2007).

A túlsúly és elhízás kialakulásában számos tényező közrejátszik, beleértve a genetikai, 
az anyagcserével kapcsolatos, a viselkedésbeli és környezeti faktorokat is. Ugyanakkor az 
obezitás ilyen ütemű elterjedése a magatartásbeli és környezeti tényezők domináns hatását 
sugallja. Az energiafelvétel és felhasználás egyensúlyának tartós megbomlásához vezető 
alapvető okokat elsősorban az étkezési szokások megváltozásában és a mozgásszegény 
életmódban látják (Martínez-González és mtsai 1999, Stein és Colditz 2004, 
Lichthammer és mtsai 2007). A különféle élelmiszerek egyre nagyobb fokú elérhetősége 
miatt korunk embere jellemző módón a szükségesnél jóval több kalóriát fogyaszt, ami 
nagyban elősegíti a súlygyarapodást (Schmidhuber és Shetty 2005, Swinbum és mtsai 
2009). Az étkezési szokások számos aspektusa (étkezések gyakorisága és rendszeressége, 
ital-, zöldség-, gyümölcs-, édességfogyasztás, az elfogyasztott ételadagok nagysága) mutat 
összefüggést az elhízással (Alinia és mtsai 2009, Steenhuis és Vermeer 2009, 
Lichthammer és mtsai 2010 Moreno és mtsai 2010). Mindezek mellett a családi háttér, a 
szülői minták is jelentősen befolyásolják a testsúly és a táplálkozásbeli attitűdök 
alakulását, különösen a gyermekkorban. Az iskolázottság, a szülők iskolai végzettsége is 
igazolható kapcsolatban van a túlsúllyal és elhízással (Birch és Davison 2001, Halkjasr és 
mtsai 2003, Zeller és Daniels 2004, Lamerz és mtsai 2005).

Magyarországon a felnőtt lakosság tápláltsági állapotát és étkezési szokásait felmérő 
vizsgálatok a túlsúly és elhízás nagyon magas arányát, valamint a nem megfelelő 
minőségű táplálkozást hangsúlyozzák (Biró 1994, Kiss és mtsai 2003, Rodler és mtsai 
2005, Zsoffay és Gyenis 2006). Az Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) keretein 
belül végzett, 2009-es felmérés alapján a 15 évnél idősebb férfiak 21,5%-a, a nők 18,9%- 
a elhízott (Központi Statisztikai Hivatal 2010). Számos tanulmány foglalkozik a hazai 
iskoláskorúak testi fejlettségének, tápláltsági állapotának és étkezési szokásainak 
felmérésével (Bodzsár és mtsai 1998, 2005, 2008, Bodzsár 1999, Antal és mtsai 2003, 
Asszman 2003, Farkas és Horváth 2003, Szmodis és mtsai 2003, Gyenis és mtsai 2004, 
Bíró és mtsai 2007, Karkus és mtsai 2007, Lichthammer és mtsai 2007, 2010).

Legnagyobb részben a húszas életév körül alakulnak ki véglegesen az egész életre 
kiható életmód és táplálkozási szokások, melyek meghatározzák a későbbi évek egészségi 
állapotát. Jellemző módon a főiskolások és egyetemisták zaklatott, rendszertelen életet 
élnek, nem törődnek a táplálkozással, testedzéssel (Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége 2010). Ezért is lényeges tápláltsági állapotuk és életvitelük minél részletesebb 
feltérképezése. Azonban az egyetemistákat érintő, hazai vizsgálatok száma viszonylag 
csekély, és a dél-magyarországi régiót csak ritkán érintik (Gyenis és Till 1981, Gyenis 
1994, Vienna és mtsai 1996/97, Gyenis és Joubert 2002, Antal és mtsai 2006, Kiss és 
mtsai 2008, Pintér 2008).

Tanulmányunk célja, hogy megvizsgáljuk a túlsúly és az elhízás gyakoriságát és ezek 
kapcsolatát a szülők iskolázottságával és néhány étkezési szokással szegedi egyetemisták 
körében.
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Anyag es módszer

A Szegedi Tudományegyetem 1205 hallgatója (453 férfi és 752 nő) vett részt 
adatgyűjtésünkben a 2006-2007-es tavaszi félévben. Felmérésünket testnevelés órákon 
végeztük, így a hallgatók méreteit minimális ruházatban tudtuk felvenni. A részvétel 
önkéntes volt, ami jelentősen csökkentette a részvételi arányt.

Vizsgálataink során megmértük a hallgatók testsúlyát (kg), testmagasságát (cm) és 
derékkerületét (cm). A testsúlyt orvosi mérlegen 50 g-os pontossággal, a testmagasságot 
antropométerrel, milliméter pontossággal, a derékkerületet pedig acél mérőszalaggal 
mértük, milliméter pontossággal. Emellett családi hátterükre és életmódjukra vonatkozó 
kérdőívet töltettünk ki velük. A válaszadás önkéntessége miatt kérdéscsoportonként 
változó az elemszám.

A túlsúly és elhízottság megállapításának érdekében kiszámítottuk a testtömeg
indexet. A BM1 értékek osztályozásánál az Egészségügyi Világszervezet (World Health 
Organization) ajánlását vettük figyelembe. A 25,00-29,99 kg/m2 közöttieket túlsúlyosnak, 
a 30,00 kg/m2 felettieket elhízottnak minősítettük (Euro WHO 2003). A derékkerület a 
centrális zsírfelhalmozódás egyik fontos indikátora, az egészségügyi kockázatot jelentő 
határérték férfiaknál 94 cm, nők esetében 80 cm (James és mtsai 2001).

Az obezitással összefüggésbe hozható tényezők közül a szülők legmagasabb iskolai 
végzettségét (legfeljebb alapfokú, középfokú, felsőfokú), az étkezések gyakoriságát, a 
zöldség-, gyümölcs- és édességfogyasztás gyakoriságát, illetve a fogyókúrázási 
szokásokat vizsgáltuk. A zöldség-, gyümölcs- és édességfogyasztás gyakoriságára 
vonatkozó kérdéseknél 5 válaszlehetőség közül egyet jelölhettek meg a hallgatók: 1. 
naponta, 2. hetente kétszer-háromszor, 3. hetente, 4. még ritkábban, 5. soha nem fogyaszt. 
A könnyebb értékelhetőség érdekében az 1. és 2. válaszokat összevontan „gyakran” 
kategóriaként, a 4. és 5. válaszokat Bodzsár és mtsai nyomán (2005) szintén összevontan 
„ritkán” kategóriaként kezeltük. A matematikai-statisztikai analízis során kétmintás 
t-próbát és khi-négyzet próbát alkalmaztunk.

Eredmények

A vizsgált mintában a nők aránya (62,41%) közel kétszerese a férfiakának (37,59%), 
mivel azokon a karokon, ahová a vizsgálatunkban résztvevő hallgatók döntő többsége jár 
-  Természettudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar - ,  alapvetően nagyobb a női hallgatók aránya. A férfiak átlagértékei az 
összes vizsgált testméretnél és a BMI esetében is jelentősen nagyobbak, mint a nők 
átlagértékei, és a különbségek minden esetben szignifikánsak (p<0,001). Testtömeg 
tekintetében a férfiak átlagosan 16 kg-mal nehezebbek a nőknél, és a BMI átlaguk is 
közel 2 egységgel magasabb. Ugyanakkor mindkét nem BMI átlaga a normális BMI 
kategóriába tartozik. A derékkerület átlagok egyik nemnél sem haladják meg az 
egészségügyi kockázatot jelentő határértéket (1. táblázat).

Az egyetemisták elhízottság szerinti csoportjainak megoszlása a 2. táblázatban látható. 
A vizsgált mintában a férfiak 25,4%-a túlsúlyos, 7,7%-a pedig elhízott. A nők körében 
ugyanezek az értékek 11,7% és 3,7%. Tehát a férfiaknál mind a túlsúlyosak, mind az 
elhízottak több mint kétszer nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, és ezek a különbségek 
mindkét esetben szignifikánsak (p<0,05).
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Az apa iskolázottsága szerint (3. táblázat) a férfiaknál a középfokú végzettséggel 
rendelkező apák gyerekeinél (23%), míg nőknél a felsőfokú végzettségű apák gyerekeinél 
fordulnak elő legkisebb gyakorisággal túlsúlyosak (8,9%). A túlsúlyosság gyakoriságában 
az egyes iskolázottsági csoportok között egyik nemnél sem volt szignifikáns eltérés. 
Mindkét nem esetében a középfokú végzettségű apák gyerekeinél fordulnak elő legkisebb 
gyakorisággal elhízottak (férfiak -  4,8%, nők- 2,9%). Férfiaknál a legfeljebb alapfokú 
iskolát végzett apák gyerekeinél az elhízottak aránya több, mint 3-szor nagyobb, a 
középfokú és felsőfokú végzettségű apák gyerekeihez képest. Ez a különbség szignifikáns 
(p=0,001). Az anya iskolázottsága szerint vizsgálva a súlyfelesleggel rendelkezők 
előfordulását (4. táblázat), mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező anyák gyerekeinél a legkisebb a túlsúlyosak gyakorisága 
(20,6%, és 10,1%). Az elhízottak aránya (7%) férfiak esetében a középfokú, nők esetében 
(3,5%) a felsőfokú végzettséggel rendelkező anyák gyerekeinél a legalacsonyabb. Az 
eltérő iskolázottságú anyák fiainál és lányainál előforduló túlsúlyosak és elhízottak 
gyakorisága között nem volt szignifikáns eltérés.

1. táblázat. A szegedi egyetemisták testméreteinek és testtömeg-indexének statisztikai paraméterei. 
Table 1. Statistical parameters of body measurements and BM1 in Szeged university students.

Testméretek Férfiak (Males) Nők (Females) t-próba (t-test)
Body measurements N x SD N X SD df P<

Testmagasság (cm) 
Body height (cm) 453 178,67 7,10 752 165,43 6,35 1203 0,001

Testtömeg (kg) 
Body weight (kg) 453 76,66 14,18 752 60,68 10,29 1203 0,001

Testtömeg-index (kg/m2) 
Body Mass Index (kg/m2) 453 23,99 4,07 752 22,16 3,5 1203 0,001

Derékkerület (cm)
Waist circumference (cm) 453 82,68 9,95 752 70,96 7,7 1203 0,001

x  : átlag -  mean, SD: szórás - standard deviation, df: szabadsági fok -- degrees of freedom

2. táblázat. Az egyetemi hallgatók megoszlása a tápláltsági állapot szerint. 
Table 2. The distribution of the university students by the nutritional status.

Tápláltsági állapot Férfiak (Males) Nők (Females) Együtt (Total)
Nutritional status N % N % N %

Normál — Normal 303 66,9 636 84,6 939 77,9
Túlsúlyos -  Overweight 115 25,4 8 8 11,7 203 16,8
Elhízott -  Obese 35 7,7 28 3,7 63 5,2
Együtt -  Total 453 100,0 752 100,0 1205 100,0

A napi étkezések számát illetően (5. táblázat) a vizsgált hallgatók döntő többsége 
háromszor étkezik naponta (férfiak -  40,4%, nők -  42,7%), ugyanakkor jelentős a 
rendszertelenül étkezők aránya is (férfiak — 18,1%, nők -  23,4%). Mind a férfiaknál, mind 
pedig a nőknél a naponta kétszer étkezők körében a legmagasabb a túlsúlyosak (34,8% 
illetve 29,8%) és az elhízottak aránya (8,7% illetve 8,5%). A túlsúly és az obezitás 
gyakorisága tendenciaszerűen csökken az étkezések számának növekedésével.
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Szignifikáns különbség a túlsúly tekintetében a különböző étkezési gyakorisági csoportok 
között csak a lányoknál van (p<0,001).

A férfiak 77,9%-a, a nők 86%-a fogyaszt gyakran (hetente több alkalommal) 
zöldségeket és gyümölcsöket (6. táblázat). A nemek közötti eltérés szignifikánsnak 
bizonyul (p<0,05). Férfiknál a zöldséget, gyümölcsöt ritkán fogyasztók körében fordultak 
elő legnagyobb gyakorisággal a túlsúlyosak (36,4%). Az elhízottak aránya több, mint 
kétszerese volt a csak hetente fogyasztók között (9,7%) szemben azokkal, akik nagy 
gyakorisággal esznek zöldséget, gyümölcsöt (4,7%). Ez az eltérés szignifikáns (p<0,05). 
Nők esetében ellentétes tendencia figyelhető meg, a gyakran fogyasztók körében a 
legmagasabb a túlsúlyosak és elhízottak aránya.

3. táblázat. A szegedi egyetemisták megoszlása a tápláltsági állapot és az apa iskolai végzettsége szerint.
Table 3. The distribution of Szeged university students according to nutritional status and 

the educational level of their father.

Apa iskolai végzettsége -  Father’s educational level 
Legfeljebb alapfokú Középfokú Felsőfokú Együtt 

Tápláltsági állapot Not more than elementary Secondary University Total
Nutritional status N % N % N % N %

F é r f i a k — M a 1 e s
Normál -  Normal 52 55,9 135 72,2 116 67,1 303 66,9
Túlsúlyos -  Overweight 25 26,9 43 23,0 47 27,2 115 25,4
Elhízott -  Obese 16 17,2 9 4,8 10 5,8 35 7,7
Együtt -  Total 93 20,5 187 41,3 173 38,2 453 100,0

N ő k - F e r n i a 1 ie  S

Normál -  Normal 106 82,8 287 83,7 243 86,5 636 84,6
Túlsúlyos -  Overweight 17 13,3 46 13,4 25 8,9 88 11,7
Elhízott -  Obese 5 3,9 10 2,9 13 4,6 28 3,7
Együtt -  Total 128 17,0 343 45,6 281 37,4 752 100,0

4. táblázat. A szegedi egyetemisták megoszlása a tápláltsági állapot és az anya iskolai végzettsége szerint. 
Table 4. The distribution of university students according to nutritional status and 

the educational level of their mother.

Anya iskolai végzettsége -  Mother’s educational level 
Legfeljebb alapfokú Középfokú Felsőfokú Együtt 

Tápláltsági állapot Not more than elementary Secondary University Total
Nutritional status N % N % N % N %

F é r f i i a k — M a 1 e s
Normál -  Normal 29 60,4 127 63,2 147 72,1 303 66,9
Túlsúlyos -  Overweight 13 27,1 60 29,9 42 20,6 115 25,4
Elhízott -  Obese 6 12,5 14 7,0 15 7,4 35 7,7
Együtt -  Total 48 10,6 201 44,4 204 45,0 453 100,0

N ő k - F e m a 1 e s
Normál -  Normal 76 77,6 286 84,9 274 86,4 636 84,6
Túlsúlyos -  Overweight 18 18,4 38 11,3 32 10,1 88 11,7
Elhízott -  Obese 4 4,1 13 3,9 11 3,5 28 3,7
Együtt -  Total 98 13,0 337 44,8 317 42,2 752 100,0
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Étkezések gyakoridága -  Frequency of daily eatings 
Kétszer Háromszor Háromnál többször Változó Együtt 

Tápláltsági állapot Two times Three times More than three times Vaiying Total
Nutritional status N % N % N % N % N %

F é r f i i  a k -  M a 1 e s
Normál -  Normal 13 56,5 51 60,5 42 67,3 27 76,5 133 70,7
Túlsúlyos — Overweight 8 34,8 19 25,0 12 21,8 6 17,6 45 23,9
Elhízott -  Obese 2 8,7 6 7,9 1 1,8 1 2,9 10 5,3
Együtt -  Total 23 12,2 76 40,4 55 29,3 34 18,1 188 100,0

N ő k - F e m a 1 e s
Normál -  Nonnal 29 61,7 162 87,1 97 96,0 88 86,3 376 86,2
Túlsúlyos -  Overweight 14 29,8 18 9,7 3 3,0 10 9,8 45 10,3
Elhízott -  Obese 4 8,5 6 3,2 1 1,0 4 3,9 15 3,4
Együtt -  Total 47 10,8 186 42,7 101 23,2 102 23,4 436 100,0

6. táblázat. Az egyetemi hallgatók megoszlása a tápláltsági állapot és a gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás gyakorisága szerint.

Table 6. The distribution of university students according to nutritional status and the frequency of
fruits and vegetables consumption.

Gyümölcs- és zöldségfogyasztás gyakorisága -  Frequency of fruits and 
vegetables consumption

Gyakran Hetente Ritkán Együtt
Tápláltsági állapot Often Every week Rarely Total
Nutritional status N % N % N % N %

Normál — Normal 108
F é 

73,0
r f i a k 

20
-  M

64,5
a 1
7

e s 
63,6 135 71,1

Túlsúlyos -  Overweight 33 22,3 8 25,8 4 36,4 45 23,7
Elhízott -  Obese 7 4,7 3 9,7 0 0,0 10 5,3
Együtt -  Total 148 77,9 31 16,3 11 5,8 190 100,0

Normál — Normal 318
N

84,6
ő k  -  

50
F c m a 

96,2
1 e 
9

s
100,0 377 86,3

Túlsúlyos -  Overweight 43 11,4 2 3,8 0 0,0 45 10,3
Elhízott — Obese 15 4,0 0 0,0 0 0,0 15 3,4
Együtt -  Total 376 86,0 52 11,9 9 2,1 437 100,0

A férfiak és a nők édességfogyasztási szokásai között szignifikáns különbség 
mutatkozik (p<0,05), a nők nagyobb gyakorisággal esznek édességet (7. táblázat). Férfiak 
esetében az édességet gyakran fogyasztók körében a legkisebb a túlsúlyosak és az 
elhízottak aránya (22,1% és 3,3%). Nőknél a túlsúlyosság előfordulása szintén az 
édességeket nagy gyakorisággal fogyasztók között a legalacsonyabb (7,8%). A túlsúly és 
az elhízottság arányának tendenciózus növekedése az egyre ritkábban édességet 
fogyasztók csoportjai felé férfiak esetében egyértelműen kirajzolódik. Elhízás
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tekintetében az egyes csoportok között szignifikáns különbség figyelhető meg (p<0,05). 
Ezzel szemben nőknél az édességet fogyasztók csoportjai között a túlsúlyosság 
szempontjából mutatkozik szignifikáns eltérés (p<0,05).

Fogyókúrázás tekintetében a nemek között eltérés mutatkozik. A nők 46,2%-a, míg a 
férfiaknak csupán 12,6%-a próbálkozott már testsúlycsökkentéssel. A különbség 
szignifikáns (p<0,001). Elgondolkodtató, hogy a normál BM1 kategóriába tartozó nők 
csaknem fele (40,8%) szeretett volna soványabb lenni, míg a normál BMI értékű 
férfiaknak csupán 5,9%-a. A túlsúllyal rendelkező férfiaknak csak a negyede (29,1%), a 
nők 75,6%-a próbált már megszabadulni súlyfeleslegétől (8. táblázat).

Édességfogyasztás gyakorisága -  Frequecy of sweets consumption
Gyakran Hetente Ritkán Együtt

Tápláltsági állapot Often Every week Rarely Total
Nutritional status N % N % N % N %

F é r f i a k -  M a l e : 3
Normál -  Normal 91 74,6 25 67,6 19 61,3 135 71,1
Túlsúlyos -  Overweight 27 22,1 9 24,3 9 29,0 45 23,7
Elhízott -  Obese 4 3,3 3 8,1 3 9,7 10 5,3
Együtt -  Total 122 64,2 37 19,5 31 16,3 190 100,0

N ő k -  F e m a l e s
Normál -  Normal 286 89,1 60 76,9 31 81,6 377 86,3
Túlsúlyos -  Overweight 25 7,8 14 17,9 6 15,8 45 10,3
Elhízott -  Obese 10 3,1 4 5,1 1 2,6 15 3,4
Együtt -  Total 321 73,5 78 17,8 38 8,7 437 100,0

8. táblázat. Fogyókúrát kipróbálok aránya a tápláltsági állapot szerint.
Table 8. The distribution of university students according to nutritional status and

weight loosing experience.

Fogyókúra -  Weight loosing experience
Próbálkozott -  Tried Nem próbálkozott - Együtt -

Tápláltsági állapot to lose weight Did’t try to lose weight Total
Nutritional status N % N % N %

F é r f i a k  — M a l e s
Normál -  Normal 8 5,9 127 94,1 135 71,1
Túlsúlyos -  Overweight 11 24,4 34 75,6 45 23,7
Elhízott -  Obese 5 50,0 5 50,0 10 5,3
Együtt -  Total 24 12,6 166 87,4 190 100,0

N ö k -  F e m a l e s
Normál -  Normal 154 40,8 223 59,2 377 86,3
Túlsúlyos -  Overweight 34 75,6 11 24,4 45 10,3
Elhízott -  Obese 14 93,3 1 6,7 15 3,4
Együtt -  Total 202 46,2 235 53,8 437 100,0
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Összefoglalás

Gyenis (1994) tíz egymást kővető évben vizsgálta a BMI átlagértékek változását és az 
obezitás gyakoriságát magyarországi egyetemisták körében. Kimutatta, hogy a vizsgált 
időszak alatt a férfiaknál a BMI átlagértéke szignifikánsan növekszik. Míg az 1976-os 
évfolyamnál a BMI átlag 21,8 kg/nr2 volt, az 1985-ös évfolyam esetében ez az érték már 
22,3 kg/m2. Vizsgálatunkban a férfi hallgatók BMI átlagértéke 23,99 kg/m2, ami beleillik 
a növekvő tendenciába. Gyenis a BMI átlagértékek csekély mértékű növekedését mutatta 
ki nők esetében (BMI 1976-ban 20,57 kg/m2, 1985-ben 21,14 kg/nr). Az általunk vizsgált 
mintában, 2007-ben a nők BMI átlaga 22,16 kg/m2, ami szintén követi a növekvő 
tendenciát. A súlyfelesleggel rendelkezők gyakorisága mindkét nem esetében jelentősen 
növekedett az 1985-ös (férfiak: 9,9%, nők: 5,5%) arányokhoz képest. Antal és 
munkatársai (2006) 264 budapesti egyetemista körében végzett vizsgálatában a 
túlsúlyosak gyakoriságát férfiaknál 24,4%-nak, nőknél 9,1%-nak tapasztalták, mely 
eredmények az általunk vizsgált mintához hasonlóak. Ugyanakkor az elhízott férfi 
egyetemista aránya majdnem háromszor magasabb volt Antal és munkatársai (2006) 
adataihoz (2,6%) képest.

Az általunk vizsgált egyetemisták esetében a hazai adatoknál (KSH 2010) 
alacsonyabb a túlsúlyosság és elhízottság aránya. Ennek hátterében több tényező állhat. 
Részben az, hogy a két mintában eltérőek az életkorcsoportok, részben szerepet játszhat 
az is, hogy -  szubjektív tapasztalataink szerint -  a szemmel láthatóan testesebb hallgatók 
visszautasították a felmérésben való részvételt. Emellett bevett gyakorlat az egyetemen, 
hogy a súlytöbblettel rendelkező hallgatók orvosi felmentést kérnek a testnevelési órák 
alól.

Hatása lehet az eltérő iskolázottsági szintnek is, amelynek az elhízással való 
kapcsolatát több tanulmány is igazolta (Gutíerrez-Fisac és mtsai 1996, Hajian-Tilaki és 
Heidari 2007, Pigeyre és mtsai 2011). Eredményeink ezzel összhangban állnak. Jóllehet a 
szegedi mintában csak a férfiak elhízottsága és az apa iskolázottsága között mutatkozik 
szignifikáns összefüggés, általános az a tendencia, hogy az alacsony (legfeljebb alapfokú) 
iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekeinél legmagasabb a súlyfelesleggel 
rendelkezők aránya. Gyenis (1994) hasonló következtetésre jutott több, mint 8200 
egyetemista vizsgálata során. Az általánostól eltérő megfigyeléseket publikált Padez 
(2006): felnőtteknél a túlsúly és elhízás kockázata az iskolázottsággal együtt nőtt.

A gyakoribb étkezés (háromnál több/nap) a túlsúly és elhízás kisebb gyakoriságával 
mutatott összefüggést mindkét nem esetében. Stockman és munkatársai (2005) 
vizsgálataiban a BMI átlag szintén szignifikánsan magasabb volt a naponta legfeljebb 
háromszor étkezők körében, szemben azokkal, aki ennél több alkalommal ettek egy nap. 
A gyakori étkezés pozitív hatása az étvágy- és testsúlykontrollra gyakran hangoztatott, 
közismert tény (Kirk 2000, Louis-Sylyestre és mtsai 2003), de a kapcsolat nem tisztázott 
teljesen. Egyrészt összefüggésbe hozzák az étkezések termikus hatásával (Bellisle és 
mtsai 1997), másrészt úgy gondolják, hogy ez az étkezési minta olyan életvitellel párosul, 
ahol a fizikai aktivitásnak fontos szerepe van (Drummond és mtsai 1998).

Az egészséges táplálkozás egyik alapkövét jelentő gyakori zöldség- és 
gyümölcsfogyasztás a lányok körében volt kifejezettebb, akárcsak a Baranyai és 
munkatársai (2006) által közölt eredményekben. Férfiak esetében szignifikáns 
összefüggés mutatkozott a növekvő fogyasztás és az obezitás gyakoriságának csökkenése 
között. Ez a tendencia a túlsúlyosokra is érvényes. Ezek az eredmények összhangban
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vannak számos, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás elhízás elleni szerepét hangsúlyozó 
tanulmánnyal (Moreira és Padráo 2006, Schroder 2010). A nők esetében megfigyelhető 
fordított tendencia hátterében az egyes alcsoportonkénti alacsony esetszám állhat.

Az édességfogyasztás és a túlsúlyosság gyakorisága a várttal ellentétesen alakult. 
Eredményeink azonban nem egyedülállóak. Rossi és munkatársai (2009) vizsgálataik 
során arra a megállapításra jutottak, hogy az obezitás mértéke a rendszeresebben 
édességet fogyasztók körében kisebb volt. Hangsúlyozzák azonban, hogy ezeknél az 
embereknél a kardiometabolikus kockázat jelentősen magasabb. Perl és munkatársai 
(1998) szerint a normál BMI-vel rendelkező fiatalok sokkal szívesebben fogyasztanak 
édességeket, mint az elhízott csoport tagjai. Ennek okát elsősorban pszichológiai és 
szociális tényezőkkel (pl. az elhízás stigmatizációja) magyarázzák. A normális 
testsúlyúakat nem gátolja édességfogyasztásukban a tömegük miatti aggodalom. Szintén 
hasonló eredményeket kapott Németh (2007) magyar serdülők táplálkozási szokásainak 
felmérése kapcsán. A túlsúlyosakra és a fogyókúrázókra általában jellemző, hogy 
ritkábban fogyasztanak édességet. Feltételezi, hogy a súlyfelesleggel rendelkezők 
tudatosabban kerülik az ilyen élelmiszereket.

Összességében megállapítható, hogy az elhízás növekvő gyakorisága az általunk 
vizsgált egyetemistákat is érinti. A súlyfelesleg gyakoriságával a szülők (különös 
tekintettel az apák) iskolai végzettsége mellett a napi étkezések száma mutatott szorosabb 
összefüggést. Az édességfogyasztási és a fogyókúrázási szokásokkal kapcsolatos 
eredmények viszont inkább a normális testsúly, a manapság divatos, vékony testalkati 
ideál meghatározó szerepét sugallja az egyetemisták étkezési attitűdjében.

*

K öszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozunk a Szegedi Tudományegyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Intézetében dolgozó testnevelőknek, akik munkánk koordinálásában 
közreműködtek és segítettek. Továbbá köszönjük a felmérésben részt vett valamennyi hallgatónak.

A jánlás: A cikk szerzői, szakmai és baráti tiszteletükjeiéül, sok szeretettel ajánlják tanulmányukat 
Pap Ildikónak, az MTM Embertani Tár vezetőjének, 60. születésnapja alkalmából.
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