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Az egészségmagatartás jellemzői egyetemista 
fiatalok körében

A tudásalapú gazdaság kulcseleme az emberi tőke és annak fejlődése. Ehhez a fejlődés-
hez a fiatalok egészséges szellemi és fizikai fejlődése, az oktatás, nevelés alapvető pil-
lérek. Kérdésként merülhet fel, hogy a fiatalok mennyire vannak tisztában azon fontos 
életmódbeli jellemzőkkel, amelyek lehetővé teszik majd a későbbiekben, hogy aktív és 
értékes szereplői legyenek a munkaerőpiacnak. Ennek egy apró lépését jelenti az a kuta-
tás, mely a TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-0009 projekt keretei között indult el. E projekt 
keretében magyarországi és szlovákiai felsőoktatásban tanuló diákok egészségtudatos-
ságát vizsgálták a szerzők kvantitatív módszerekkel. Kérdésként merülhet fel, hogy a 
fiatalok mennyire vannak tisztában azokkal a fontos életmódbeli jellemzőkkel, melyek 
a fent megfogalmazott elvárásokhoz hozzájárulnak? Vajon a mindennapjaik során szem 
előtt tartják-e az egészséges táplálkozás, a sportolás, a drogmentes életvitel elvárásait, 
és ha gondjuk, szellemi vagy fizikai problémájuk adódik, kivel, kikkel beszélik meg? 
Hogyan tartják a kapcsolatot, építenek-e kapcsolati hálót, a tudásmegosztás mely módja-
it alkalmazva, kikkel osztják meg hasznos vagy kudarcélményt jelentő tapasztalataikat, 
kihez fordulnak bizalommal, ha segítségre van szükségük? Az eredmények azt mutatják, 
hogy a vizsgált mintában a két országban élő fiatalok egészségmegőrzési szemlélete és 
preferenciája különböző.

Kulcsszavak: egészség, életvitel, tudatosság.

(Bevezetés) A kelet-közép-európai országok a gazdasági fejlődés szempontjából egyik 
kitörési pontként a tudásgazdaság fejlesztését jelölik ki. A tudásgazdaság – többek kö-
zött – az új tudás megteremtését és elterjesztését, alkalmazását jelenti. A tudásgazdaság 
közvetlen és közvetett hatást gyakorol a többi iparágra, hiszen minden gazdasági te-
vékenység fejlődésének egyik záloga. A tudásgazdaság fejlesztésének elengedhetetlen 
eleme az oktatási rendszer, a kutatás és innováció. Minden olyan tevékenység, amely a 
tudásgazdaság bővülését szolgálja, közvetlenül és közvetve hozzájárul a gazdaság növe-
kedéséhez, az életszínvonal emelkedéséhez (Olšovská et al. 2016).

Nem elhanyagolható eleme az sem, hogy az emberi alkotóképességre épít, így kihasz-
nálja a meglévő szellemi tőkét és egyben intenzíven bővíti azt. A 21. század tudásalapú 
gazdaságának pedig kulcseleme az emberi tőke fejlődése (Bernát 2012). Ehhez a fejlődés-
hez a fiatalok egészséges szellemi és fizikai fejlődése, az oktatás, nevelés alapvető pillérek.

Kérdésként merülhet fel, hogy a fiatalok mennyire vannak tisztában azokkal a fon-
tos életmódbeli jellemzőkkel, melyek a fent megfogalmazott elvárásokhoz hozzájárul-
nak (Törőcsik 2013; Németh 2011). Vajon a mindennapjaik során szem előtt tartják-e 
az egészséges táplálkozás, a sportolás, a drogmentes életvitel elvárásait, és ha 
gondjuk, szellemi vagy fizikai problémájuk adódik, kivel, kikkel beszélik meg? 
Hogyan tartják a kapcsolatot, építenek-e kapcsolati hálót, és milyen mértékben, 
a tudásmegosztás mely módjait alkalmazva, kikkel osztják meg hasznos vagy ku-
darcélményt jelentő tapasztalataikat, kihez fordulnak bizalommal, ha segítségre van 
szükségük? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a kutatás – mely téma sokakat érdekel 
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az egészségügyi kutatások területén, és számos módszer, modell született a megoldáso-
kat keresendő (Stoddard & Pierce 2016) –, melynek egy szeletét a cikk keretein belül 
mutatják be a szerzők.

(Elméleti háttér) A tudásmenedzsment nem új keletű megoldás a szervezeti élet prob-
lémáira, mert eszközei korábban is használatosak voltak a mindennapokban. Mégis a 
rendszerszemlélete és logikai lépései új lehetőséget kínálnak a vállalatoknak, intézmé-
nyeknek, és a gazdaság egészének, tudásuk maximális kiaknázására és hasznosítására. 
Az emberi erőforrás, mint legértékesebb erőforrás, sok esetben a stratégiai gondolkodás 
középpontjába kerül, de hazai viszonylatban még csak a gondolatig jutnak a szerveze-
tek. Számos esetben tapasztaljuk, hogy a vállalatok, intézmények nincsenek tisztában 
azzal, milyen tudást is birtokolnak az emberek által, mi az, amit ténylegesen ki tud-
nának használni, és a jelentkező problémák megoldásához újra és újra fel kell találni 
a korábban már kidolgozott vagy működő megoldásokat. Ugyanezt erősíti az a tény 
is, hogy a már máshol kitalált megoldások a kapcsolati háló hiánya miatt nem jutnak 
el oda, ahol a legnagyobb szükség lenne azokra. Különösen igaz ez a tudás-intenzív 
szervezetek esetében, melyek közé tartoznak többek között a kutatásokkal, fejleszté-
sekkel, oktatással, egészségüggyel kapcsolatos szervezetek (Bencsik 2015). Ennek a 
hiányosságnak a vizsgálatát célozta a jelenlegi kutatás, melynek keretei között az ifjú-
ság gondolkodására, viselkedésére, tudásmegosztási hajlandóságára, bizalmi hálójuk 
építésére, annak kiaknázására voltunk kíváncsiak.

A hazai cégek, intézmények többsége és a szlovák szervezetek esetében ugyanúgy 
igaz, (különösen az egészségügyben), hogy nem rendelkeznek tudástérképpel, kompe-
tencia mátrixokkal, melyek a legjobb és éppen szükséges tudással rendelkező emberek 
elérését vagy csapat összeállítását tenné lehetővé. Az egészségügyben hangsúlyozott 
probléma egy-egy kritikus helyzetben, ki az, aki épp a legalkalmasabb az adott prob-
léma kezelésére, hol érhető el, kivel tud együttműködni. Ha a földrajzi távolság miatt 
meghiúsulna a személyes találkozás lehetősége, a tudásmegosztást célzó lehetőségek, 
a kapcsolati háló „életmentő” lehet (Emotional Wellbeing, 2014). Ez a hálózat nem-
csak a szervezetek életében jelent óriási segítséget, de a mindennapi életünk részeként 
is hiánypótló megoldást, komoly támaszt nyújthat. A kapcsolati háló hiánya miatt a 
fiatalok számára a szükséges tudáshoz, szakemberek információihoz való hozzájutás, 
a tudásmegosztás problémát okozhat (Mura & Rózsa 2013). Kényes kérdések meg-
vitatása vagy kényelmetlen helyzetekre való felkészülés esetén gyakran nem tudják, 
kihez fordulhatnak, vagy nem mernek kérdezni, segítséget kérni. Ez a sokszor infor-
máció- és tudáshiányos helyzet helytelen magatartás kialakulásához, rossz döntések-
hez, egészségkárosító életmódhoz, szélsőséges esetekben egészségkárosodáshoz vagy 
halálesethez vezethet (Chircop et al. 2013). A generációs különbségek miatti konf-
liktusok sokszor akadályt jelentenek az őszinte kapcsolatépítésben, mely egyébként 
sokat segíthetne az ifjúság nevelésében, gondolkodásának formálásában. A fiatalok 
helytelen életmódja miatti gazdasági következmények – mint hiányzás a munkahely-
ről, betegség, beszűkült gondolkodás, a terhelhetőség alacsony szintje, stressztűrés 
hiánya stb. – komoly következményeket jelent a vállalatok, intézmények gazdálko-
dására nézve (Böröndi-Fülöp 2012), különösen, ha szem előtt tartjuk a demográfiai 
problémák okozta munkaerőhiányt.

Az egészséges magatartást számos tényező befolyásolja, egy összetett rendszer ele-
meinek kölcsönhatása, egyensúlya határozza meg annak szintjét. A befolyásoló ténye-
zők összefüggését mutatja az alábbi, 1. ábra.
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1. ábra: Az egészségmagatartás komplex rendszere
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Forrás: Harris & Guten, 1979 alapján saját szerkesztés

Elkerülendő a gazdasági következményeket, gondoskodni kell időben arról, hogy a 
fiatalok megfelelő mennyiségű és minőségű információval és tudással rendelkezzenek. 
Biztosak lehessenek abban, hogy a családi, baráti, tanári, mentori, vagy bármely egyéb 
kapcsolatból eredő támogatás stabil, kiszámítható és minden időpillanatban rendelke-
zésre áll (Bauer & Szabó 2005). Így a problémák orvoslásában, a legjobb tapasztalatok 
átvételében segítség a tudásmegosztás lehetőségeinek, a személyes kapcsolatok mellett 
a hálózatok működtetésének preferenciája. Ebben kifejezetten jó lehetőség kínálkozik 
olyan informatikai megoldások bevonására, melyek a legkorszerűbb technika segítségé-
vel támogatni képesek a tudáshálózatok naprakész, és folyamatos működését. A támo-
gató információs technológiák használata nem okoz gondot a fiataloknak, sőt kifejezet-
ten motiválhatja a tudásmegosztáshoz fűződő elkötelezettségüket (Leduc & Larivière 
2014). Az egészségtudatosság eléréséhez kapcsolódó, esetlegesen hiányzó információk 
megszerzése, a szükséges tudáshoz való hozzáférés biztosított, ha tudják, mikor, ki tud 
segíteni, kihez fordulhatnak (Hidvégi et al. 2015).

Ha létezik egy olyan bizalmi háló, kapcsolatrendszer, mely támogatást jelent a bizonyta-
lan, vagy nehezen kezelhető helyzetekben, a fiatalok lelki és fizikai egészsége, annak fon-
tosságának tudatosítása biztosítottá válik. Az orvoshiány, mint évek óta fokozódó mértékben 
jelentkező probléma, ily módon enyhíthető, ha a fiatalok tudatossága a tudásmegosztás ered-
ményeként fokozható. Az egészséges életmódról, a megelőzésről való tudás, a betegségek 
kezeléséhez kapcsolódó életmódbeli tanácsok betartása, előkészítése nagymértékben hozzá-
járul az egész társadalom, de jelen kutatás szempontjából a fiatalok egészségi állapotának 
javításához vagy szinten tartásához (NHS England Department of Health, 2013).

A fiatalok egészségtudatosságának növelése érdekében kialakított programok egyrészt 
attitűdformálás és ismeretadás révén, másrészt az önismeret mélyítésén, a serdülőkorban 
felmerülő nehézségek tudatosításán, a lehetséges megoldási utak megismerésén keresztül 
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a fiatalok egészségfejlesztését, családi életre történő felkészítésének, családtervezésé-
nek támogatását célozzák (Magyarországon pl. multidiszciplináris kamaszambulancia, 
„KamaszOK vagyunk” komplex egészség- és személyiségfejlesztési program, www.
tinivagyok.hu honlap). Lehetséges applikációk fejlesztése – és szükséges is – multimédiás 
eszközökre, minden kommunikációs felületen azonos megjelenésű oldalakat, valamint on-
line kommunikációs és oktatási platformokat kell kialakítani, különös tekintettel a felelős 
párkapcsolattal, a drogokkal, a bántalmazás- és balesetmegelőzéssel, valamint a sportolás-
sal, táplálkozással, életmóddal kapcsolatos témakörökre (Demetrovics, et al. 2009).

Az egészség önmagában érték. Az egészségnek a gazdaság és általában a társadalom 
működésére kifejtett hatásai is fontosak, de ezektől függetlenül minden ember egészsé-
ge értékes (Baum et al. 1997; Berke et al. 2012). Az egészségnek a társadalom egyéb 
értékei közötti prioritását alapvetően meghatározza, hogy az egyének, illetve a közösség 
(kormányzat) a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásaiból (illetve jövedelméből) meny-
nyit áldoz elsődlegesen az egészségi állapotot befolyásoló tevékenységekre. A magyar 
egészségügyi helyzet értékelését 2009-ben egy átfogó vizsgálat keretében végezte el 
a KSH, amely az első, nemzetközileg standardizált Európai lakossági egészségfelmé-
rés (ELEF). Ennek eredményei közül kiemelésre érdemes, hogy a magyar lakosság az 
Európai Unió országainak átlagánál rosszabbnak tartja egészségi állapotát. Az EU-27 
országaiban a lakosság átlagosan 9,5%-a tartja rossznak / nagyon rossznak az egészsé-
gét, míg Magyarországon ez az arány 19,2%. A kórházi ellátásokat csak a lakosságnak 
alig fele (48%) tartja jónak, 20%-uk kisebb-nagyobb mértékben elégedetlen. A férfiak és 
a nők közel hasonlóan vélekednek a kórházi ellátásról, összességében a legalacsonyabb 
értéket, 3,31-et adtak e kérdésre (Központi Statisztikai Hivatal 2010).

Az OECD 2016-ban készült felmérése szerint Magyarország az átlaghoz közeli szin-
ten van a munka és magánélet egyensúlya, az oktatás és egyéb képességek tekintetében. 
Átlag alatt teljesít a szociális kapcsolatok, a környezet minősége, a jövedelem, a va-
gyon, a foglalkoztatás, a lakáskérdések, a személyes biztonság, a szubjektív jólét és az 
egészségügy területén. A foglalkoztatás alacsonyabb szinten van, mint az OECD átlaga 
és a foglalkoztatottak 4%-a extra hosszú munkaidőben dolgozik. Az iskolázottság tekin-
tetében átlag feletti eredményeket produkálnak, 83%-a a munkavállalóknak középfokú 
végzettség feletti, az OECD átlagos 76%-ához képest. Az elvárható átlagos élettartam 
Magyarországon 76 év, ami alacsonyabb az átlagos 80 évhez képest. Általánosságban 
elmondható, hogy a magyar emberek kevésbé elégedettek életfeltételeikkel, mint az 
OECD-átlag, egy 10 fokozatú skálán ez az érték 5,3, míg az OECD átlaga 6,5 (http://
www.oecd.org/hungary/2016).

A szlovák fiatalok körében 2014-ben készült felmérés szerint a 15 évesek több mint 
felének van tapasztalata a dohányzással, és a 18–30 évesek közül 39% férfi és 26% nő 
naponta dohányzik. Nagyon magas azon fiatalok aránya (az európai átlaghoz képest), 
akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt. Az életkor nem okoz problémát annak beszer-
zésében. Ugyancsak nagyon magas arányú a drogfogyasztás, ill. az ahhoz való hozzáfé-
rés lehetősége (Youth Report, 2014).

A Szlovák Köztársaság a szociális kapcsolatok és a munka–magánélet területén 
magasabb helyen szerepel a rangsorban a fent említett OECD-felmérés szerint, mint 
az átlag, de az egészségi állapot, a szubjektív jólét, a munka és fizetés területén át-
lag alatti értéket produkáltak. A foglalkoztatás alacsony szintű, és a foglalkoztatottak 
6%-a extra hosszú munkaidőben dolgozik. Az iskolázottság tekintetében kiemelke-
dően jó eredményeket produkálnak, hiszen az OECD átlagánál jóval magasabb ez a 
szint. 91%-a a munkavállalóknak legalább középfokú végzettségű, az OECD átlagos 
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76%-ához képest. Az elvárható átlagos élettartam tekintetében Szlovákia alacsonyabb 
értékkel szerepel a rangsorban, az átlagos 80 év helyett 77 évvel. Általánosságban el-
mondható, hogy a szlovák emberek is kevésbé elégedettek életfeltételeikkel, mint az 
OECD-átlag, egy 10 fokozatú skálán ez az érték 6,2 (Miháliková 2015; http://www.
oecd.org/slovakia).

A fenti adatok jelzik, hogy a gazdasági növekedésben kiemelt szerepet játszó 
munka–magánélet egyensúlyának elérése, az egészségi állapot növelése, a szoci-
ális kapcsolatok, a szubjektív jólét javítása kiemelkedően fontos célja kell, hogy 
legyen a gazdaság fejlesztését szolgáló programoknak. Különösen igaz ez, mivel 
a Z generáció értékrendjében a munka és magánélet egyensúlya preferált értéket 
képvisel. Ez a generáció már a küszöbön áll, néhányan a munkahelyek kapuin belül, 
többségük még a felsőoktatásban, de hamarosan leváltják a baby-boom generáció 
munkavállalóit. Mivel ez a generáció létszámában lényegesen kisebb, mint a nyug-
díjba vonulók, az ő egészségi állapotuk a nyugdíjas korosztály életben maradását is 
meghatározza. Nem mindegy tehát, hogyan élik fiatal éveiket, milyen értékrenddel 
kerülnek be a munka világába.

A Szlovák Köztársaság kormánya elindított egy programot 2014–20 közötti időszakra 
vonatkozóan, mely kifejezetten a fiatalok élethelyzetének, életfeltételeinek, jövőjének 
formálását célozza. Stratégiai célokat tűztek ki az oktatás, a munkahelyi elhelyezkedés, 
a kreativitás támogatása, a vállalkozási hajlandóság, az egészség tudatosság, a jólét, a 
környezet tudatos nevelés, a szociális kapcsolatépítés területén. A stratégia célja a fia-
talok jövőbeli élethelyzetének minőségi emelése, a kultúraformálás, és aktív szereplővé 
tételük a szlovák gazdaság építésében. Ehhez mindenképp egészséges, egészségtudatos 
generáció nevelésére van szükség. Ehhez európai uniós támogatásokkal anyagi forrá-
sokat is hozzárendelnek (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak 
Republic, 2014).

Magyarországon kevésbé pozitív a helyzetkép. A forráskivonás – számítva arra is, 
hogy többletforrás a gazdaság problémáinak elhúzódó kezelése következtében, várható-
an nem keletkezik az egészségügyben sem – mindenképpen maga után kell, hogy vonja 
az egészségpolitikai, a gazdaságossági és egészségügy-szervezési paradigma felülvizs-
gálatát, ahogy ez részben már el is indult. A cél elérése, a közös akarat, a megértő kom-
munikáció érdekében mind a két vizsgált országban szükséges tisztában lenni a fiatalok 
gondolkodásával, viselkedésével, az egészséges életvitelről alkotott elképzeléseivel és 
a mindennapokban megélt problémáik kezelhetőségével. Ennek egy apró fázisát jelenti 
jelen kutatás, mely a TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-0009 projekt keretei között indult el, 
és a projekt lezárását követően jelenleg is folytatódik.

Az információ- és tudásmegosztás a legfontosabb érték, amellyel egy kutatói hálózat 
hosszú távon építkezhet. A projekt keretében olyan általános érvényű megoldásokat kí-
vántunk letenni az asztalra, amely az Európai Unió tagországaiban egyformán jól alkal-
mazható, holisztikus, az élettel, a biztonsággal, az egészségüggyel, az informatika és a 
gazdaságtan együttes szempontjainak figyelembe vételével a társadalmilag legfontosabb 
kérdésekre ad adekvát válaszokat. Az alkalmazott gazdaságossági, adatbányászat orien-
tált anonimizálási megoldások egyszerre teszik lehetővé a korszerű, szakszerű, bizonyí-
ték alapú, a biztonságos és versenyképes tudáscentrumok létrehozását és működtetését, 
melyek kiinduló pontokat jelentenek a fiatalok életében az egészségtudatosság minden 
elemének megismerésében, a helyes viselkedés és életmód elveinek kialakításában és 
alkalmazásában.
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(Empirikus kutatás) 
A kutatás módszertana
Az előzőekben említett felmérés primer kutatási része 2017-ben Magyarországon és 
Szlovákiában történt, felsőoktatási intézmények bevonásával. A mintagyűjtés rétegzett 
mintavételi módszer segítségével történt, és internetes felületen kellett a válaszadóknak 
kitölteniük a kérdőívet. A minta nagyságának meghatározásához a felsőoktatásban ta-
nuló hallgatói létszám adott alapot, ahol figyelembe kellett venni, hogy Szlovákiában 
kb. fele annyi hallgató tanul, mint Magyarországon. A rétegek kialakítása a felsőokta-
tási intézmények földrajzi területi elhelyezkedése, nagysága, valamint a képzési profil 
alapján történt. A reprezentativitást a mintakijelölés alapján a kiküldött felkérés segít-
ségével igyekeztek a kutatók biztosítani. A kiküldött felkérésre a visszaérkezési arány 
Szlovákiában 12% volt, Magyarországon 7%, így a végső minta összetétele csak közelíti 
az eredeti minta összetételét. Így a mintaszám alapján nem mondható az adott vizsgálat 
reprezentatívnak, de a szerzők úgy vélik, egy közelítően reális képet adhatnak a ma-
gyarországi és a szlovákiai fiatalok egészségtudatos viselkedéséről. A kérdőív négy fő 
kérdéscsoportot tartalmazott és a demográfiai adatok lekérdezését. 1. szociális, közös-
ségi kapcsolatokat (életmód, szokások, értékítélet stb.), 2. általános egészségi állapotot 
(betegségek, higiéné stb.), 3. általános jóllétet (táplálkozás, fizikai aktivitás, függőség 
stb.) és 4. az információátadás, -terjedés szokásait mérte fel. A kérdőív alapvetően zárt 
kérdésekből állt, nominális és metrikus skálára épült. A szerzők a tanulmányban a kö-
vetkező hipotézis elemzését és annak eredményeit mutatják be.

Hipotézis:
A vizsgálatban szereplő magyar és szlovák fiatalok egészségtudatos viselkedése jel-

lemzően különbözik egymástól.

A hipotézis vizsgálatához egy- és többváltozós statisztikai elemzéseket végeztek a 
kutatók, így gyakoriság-, átlag-, szórás-vizsgálatokat, kereszttábla-elemzéseket, fak-
tor- és klaszter- analízist. A vizsgálati eredmények bemutatása a minta specifikálásával 
kezdődik.

A minta jellemzői
A kérdőívet összesen 538 diák töltötte ki, de miután 5-en nem válaszoltak erre a kérdés-
re, így ők kikerültek a mintából, azaz az elemzés során 528 fővel számoltak a kutatók, 
ebből 277 magyar, és 251 válaszoló volt Szlovákiából. Mindkét országban egy fővárosi 
és több vidéki egyetem hallgatói vettek részt a kutatásban. Ezzel igyekeztek a kutatók 
biztosítani a fővárosi és vidéki gondolkodás, viselkedés esetleges eltérő hatásának ki-
küszöbölését.

A nemi összetétele a válaszadóknak: 34.8%-ban férfiak, míg 65,2%-ban nők töltötték 
ki a kérdőívet. Ebből az országonkénti nemi eloszlás a következőképpen alakult. A férfi 
válaszadók 60,7%-a volt szlovák, míg a nők esetében ez az arány 40,8% volt.

A születési év alapján a minta közel 86%-a 25 éves, vagy annál fiatalabb korosztályból 
került. A legidősebb megkérdezett 1969-es születésű volt, míg a legfiatalabb 1997-es.

A kutatás eredményei
A felmérés kérdései tematikusan járták körbe a fiatalok egészségtudatos magatartásá-
val kapcsolatos területeket. Az első kérdéskörök az egészségi állapotra és a higiéniára 
vonatkoztak. A kérdések egyszerű nominális változókra támaszkodtak. A kérdésekből 
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kitűnt, hogy a válaszolók 8,3%-a szenved krónikus betegségben, és mint ahogy a Khi-
négyzet próba eredménye mutatja a Pearson-féle Khi-négyzet: 5.39 df: 2 szign.: 0.068 
p>0.05, a szlovák és a magyar fiatalok e tekintetben nem különböztek egymástól. Ezzel 
szemben a szlovák fiatalok 23,6%-a soha nem jár szűrővizsgálatra, míg a magyarok ese-
tében ez a gyakoriság 12,3%, és a szlovákoknál hasonló a rendszeres arány 23,2%, míg 
a magyaroknál 17,3%. A Pearson-féle Khi-négyzet vizsgálat szignifikáns különbséget 
mutatott a szűrővizsgálatok gyakorisági látogatottsága tekintetében: Pearson-féle Khi-
négyzet: 21.389 df: 3 szign.: 0.000 p<0.05.

Érdekessége volt ennek a kérdéskörnek, hogy a zuhanyzás gyakoriságánál a minden-
napi fürdés, vagy az annál többszöri alkalom gyakorisága mindkét országban magasabb 
volt, mint 96%, ugyanakkor a mindennapi, vagy annál gyakoribb fogápolás a magyar 
fiatalok közel 87%-nál, míg a szlovák hallgatók 96%-nál volt jellemző.

A táplálkozással kapcsolatos kérdéskörből néhány eredmény összefoglalóját az 1. 
táblázat mutatja: 

1. táblázat: Táplálkozással kapcsolatos szokások (%)

  Ritkábban, 
mint havonta Havonta Hetente 

1-2-szer
Hetente 
2-4-szer Naponta

Milyen gyakran 
eszel gyümölcsöt?

Magyar 2,9% 7,7% 30,1% 30,5% 28,7%

Szlovák 2,0% 8,0% 30,5% 36,1% 23,3%

Milyen gyakran 
eszel zöldséget?

Magyar 1,8% 3,3% 27,2% 40,2% 27,5%

Szlovák 1,6% 2,8% 26,8% 38,4% 30,4%

Milyen gyakran 
eszel teljes kiőrlésű 
gabonakészítmé-

nyeket?

Magyar 9,8% 21,4% 35,9% 15,2% 17,8%

Szlovák 17,7% 22,6% 28,6% 14,9% 16,1%

Milyen gyakran 
iszol cukrozott 

üdítőket?

Magyar 27,3% 23,3% 31,6% 10,5% 7,3%

Szlovák 22,1% 22,9% 32,9% 11,6% 10,4%

Milyen gyakran 
fogyasztasz light 

terméket?

Magyar 62,2% 18,5% 13,1% 3,6% 2,5%

Szlovák 62,4% 19,2% 12,0% 4,0% 2,4%

Milyen gyakran 
jársz gyorsétte-

rembe?

Magyar 64,4% 32,0% 2,9% ,0% ,7%

Szlovák 56,8% 29,6% 11,2% 2,0% ,4%

Forrás: Saját szerkesztés

A táblázat adatai mutatják, hogy a két országban élő fiatalok étkezési szokásai jel-
lemzően nem térnek el egymástól, és ezt a Khi-négyzet próbák is igazolták (p<0.05). 
Sajnálatos tény, hogy a diákok közel negyede-harmada eszik csak minden nap zöldsé-
get és gyümölcsöt. Ugyanakkor szinte minden 10. hallgató rendszeresen iszik cukros 
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üdítőket. A gyorséttermek látogatottsága a diákok bevallása szerint általuk ritka, ám az a 
kutatásból nem derült ki, hogy ez az éttermek árainak, vagy a diákok tudatos életvezetési 
szokásainak köszönhető-e.

Egy kérdéskör a válaszadók fizikai aktivitására fókuszált. Így kérdéseket kaptak a 
rendszeres sportolással kapcsolatban, illetve az otthoni szórakozást illetően is. A vála-
szokból kitűnt, hogy míg a szlovák diákok mintegy negyede hetente egy-két alkalomnál 
is többet sportol hatvan percnél, addig a magyar diákok 16,6%-a. A kondizás esetében, 
amíg a magyarok 9,1%-a hetente két alkalomnál többet is kondizik, a szlovák válaszolók 
13,9%-a vallotta ezt.

Az otthoni szórakozást és célzottan a napi nem mozgáshoz köthető tevékenységekre 
vonatkozó eredményeket a 2. táblázat mutatja: 

2. táblázat: A napi nem mozgáshoz köthető tevékenységek (%)

  Semmit 1-2 órát 3-4 órát 5-6 órát Ennél is többet

Naponta átlagosan 
hány órát töltesz 

tévé-, filmnézéssel a 
szabadidődben?

Hazai 15,3% 66,1% 16,4% 1,5% ,7%

Külföldi 16,4% 60,4% 19,2% 2,8% 1,2%

Naponta átlagosan 
hány órát töltesz 
„punnyadással”?

Hazai 16,6% 59,9% 19,9% 1,8% 1,8%

Külföldi 31,7% 51,0% 14,1% 2,8% ,4%

Naponta hány órát 
vagy aktív online?

Hazai 1,8% 28,6% 38,4% 16,7% 14,5%
Külföldi 6,0% 36,8% 27,6% 18,8% 10,8%

Naponta hány órát 
játszol számítógépen 

vagy hasonló esz-
közön?

Hazai 50,5% 37,5% 7,3% 2,5% 2,2%

Külföldi 49,6% 34,4% 10,4% 3,2% 2,4%

Forrás: Saját szerkesztés

A vizsgálat azt mutatta, hogy a szlovák és magyar fiatalok szignifikánsan nem kü-
lönböznek a tévé- és filmnézéssel kapcsolatosan Pearson-féle Khi-négyzet: 2,744 df: 
4 szign.: 0,601 p>0,05, míg a másik három szempont alapján igen. Látszik az ada-
tokból, hogy igen aktívan vannak az interneten a fiatalok, és a számítógépes játékok 
napi több órás szintű használata is igen magas arányú.

A különböző szerek fogyasztására is rákérdezett a felmérés. A dohányzással 
kapcsolatban a diákok mintegy háromnegyede nem dohányzik, ami igen fontos 
üzenete a kutatásnak, azonban 12,3%-a a magyar és 16,4%-a a szlovák részt-
vevőknek naponta cigarettázik. Az alkoholfogyasztás tekintetében sem nagyon 
különbözött a két országban megkérdezett hallgatók szokása, a többség havi 
1-2 alkalommal iszik szeszes italt (a magyarok 52,4%-a, a szlovákok 51,2%-a). 
Nyugtatókat jellemzően a válaszadók nem szednek (97,5%-a a magyaroknak, 
95,6%-a a szlovákoknak). A könnyű drogok használata is igen ritka, kevesebb, 
mint 1%-a a válaszadóknak él velük havonta 1-2 alkalommal, vagy 4-5-ször egy 
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hónapban. A marihuána használata már gyakoribb, a szlovák válaszolók közel 5%-a 
legalább 1-szer egy hónapban hozzányúl a szerhez, ez a magyarok körében közel 1% 
volt, miközben napi rendszerességgel a szlovák hallgatók 1,2%-a, a magyarok 0,7%-a 
fogyasztja.

A kutatásban igen fontos szerepet játszott a fiatalok preferenciáinak megismerése 
az életben. Különböző változókat adtak meg a szerzők a kérdőív kitöltőinek, akiknek 
egy 10-es skálán kellett értékelniük, hogy az adott szempont mennyire fontos tényező 
az életükben. Az 1-es az egyáltalán nem fontosat jelentette, a 10-es a teljes mértékben 
fontosat. A 3. táblázat e szempontokra adott válaszok összesítéséből kapott átlagokat és 
szórásokat mutatja: 

3. táblázat: A fiatalok életében fontos tényezők (átlag, szórás)
 N

Mean Std. Deviation
 Valid Missing

 Egészséges életmód 527 1 7.16 2.057

Testmozgás, fizikai aktivitás 525 3 7.06 2.303

Egészséges táplálkozás 525 3 6.78 2.134

Személyes kapcsolattartás fizikai térben 523 5 7.89 1.957

On-line közösségi jelenlét 525 3 5.87 2.160

Barátokkal való szórakozás 524 4 8.16 1.935

Családdal való együttlét 528 0 8.61 1.907

Szakmai tudás megszerzése 526 2 8.29 1.827

Függőségek elkerülése 526 2 7.72 2.648

Forrás: Saját szerkesztés

A válaszok átlaga alapján a diákok számára a család, a barátokkal töltött idő 
a legfontosabb, valamint a szakmai tudás megszerzése, ez utóbbi nem véletlen, 
hiszen ezért tanulnak a felsőoktatási intézményekben. Legkevésbé nyer prioritást 
számukra az online kapcsolattartás, valószínűleg személytelensége miatt, és ami 
elgondolkodtató, az egészséges táplálkozás is alacsony fontossági értékeket ka-
pott. A szórások értékeiből látható, hogy nem volt homogén véleményen a minta, 
különösen az alacsony prioritást nyert változók tekintetében.

A szerzők a további elemzések érdekében az adott változókat faktorokban tömö-
rítették. A Barlett-teszt alapján a változók alkalmasak voltak a faktorelemzésre: hoz-
závetőleges: Khi-négyzet: 1787,791 dg: 36 szign.: ,000 KMO érték: 0,796. A változók 
kommunalitása magasabb volt, mint 0,25, ezért minden változó bekerült a vizsgá-
latba. A faktorok rotálása ortogonális forgatási módszerrel, és azon belül is Varimax-
módszerrel történt, amely jól szétválasztja a faktorokat. 3 faktor került kialakításra. 
A magyarázott varianciahányad: 68,852%. A faktorsúlyokat az alábbi 4. táblázat mutatja: 
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4. táblázat: Rotált komponensek mátrixa

 Component

 1 2 3

Családdal való együttlét ,828   
Barátokkal való szórakozás ,766   

Szakmai tudás megszerzése ,718   
Személyes kapcsolattartás fizikai térben ,622   

Függőségek elkerülése ,533   

Egészséges életmód  ,915  

Egészséges táplálkozás  ,890  
Testmozgás, fizikai aktivitás  ,841  

Online közösségi jelenlét   ,916

Forrás: Saját szerkesztés

Az így kialakításra került faktorok a következő elnevezést kapták:
1. Érzelmi kapcsolatépítés és fenntartás
2. Testi állapotépítés és fenntartás
3. Online közösségi kapcsolatépítés és fenntartás

Megvizsgálásra került továbbá, hogy az adott faktorok alapján, milyen homogén cso-
portok képezhetőek a mintából. Ennek elemzéséhez klaszteranalízist használtak a szer-
zők, amely során a K-közép eljárással, 3 klaszter került kialakításra, amelyek klaszter 
középpontjait az 5. táblázat mutatja be: 

5. táblázat: Végső klaszter központok

 Cluster

 1 2 3

REGR factor score 1 for analysis 1 -2,01927 ,44291 ,13534

REGR factor score 2 for analysis 1 -,41271 -1,01670 ,66748

REGR factor score 3 for analysis 1 -,15086 -,08908 ,08071

Forrás: Saját szerkesztés

A klaszter-középpontok alapján a következő klaszterek definiálhatóak:
1. klaszter: Azok a diákok tartoznak ide, akiknél az adott faktorok igen gyenge 

értéket képviselnek. Vagyis ez azt jelenti, hogy a fent felsorolt faktorok közül 
egyik sem igazán fontos számukra.
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2. klaszter: Igen magas az érzelmi kapcsolatteremtési és fenntartási igényük, de 
nem igen figyelnek oda az egészségükre, és az online térben sem igen aktívak.

3. klaszter: Mindhárom faktor értéket képvisel, különösen az egészség-karbantar-
tás, vagyis a fenti faktorok fontosak számukra.

A szerzők azt elemezték, hogy a klaszterbe sorolás és a között, hogy melyik ország 
tanulóiról van szó, található-e valamilyen összefüggés. A vizsgálat nem igazolt szigni-
fikáns kapcsolatot: Pearson-féle Khi-négyzet: 2,536 df: 2 szign.: 0,281 p>0.05. Mind a 
szlovák, mind a magyar diákok többségében a harmadik klaszterbe tartoztak (magyar 
59,6%, szlovák 52,9%), míg legkevésbé az elsőbe (magyar 9,6%, szlovák 12,4%).

Végezetül a szerzők azt is elemezték, hogy kikkel szoktak beszélgetni a fiatalok az 
egészségtudatossággal kapcsolatban. Néhány szempontot soroltak fel a kutatók és a 
megkérdezetteknek meg kellett jelölni, a megadott személytípusok közül, hogy kivel 
osztják meg a gondolataikat az adott témáról. Mint a válaszokból kiderült, a sportról 
leggyakrabban a barátaikkal beszélnek, ugyanígy a szórakozásról, vagy az alkoholfo-
gyasztásról. Az egészségről, étkezésről viszont a szüleikkel beszélnek a leggyakrabban. 
A kutatásban megvizsgálásra került, hogy e szempontok alapján különböznek-e a szlo-
vák és a magyar fiatalok, és egy esetben volt igazolható a szignifikáns eltérés, méghozzá 
az étkezéssel kapcsolatban (Pearson-féle Khi-négyzet 20,225 df:9 szign.: 0,017 p<0,05. 
Itt a magyar fiatalok esetében magas volt a szülői arány (42,2%), míg a szlovákok eseté-
ben a szülők mellett (28,3%), gyakori volt a barátokkal történő megbeszélés is (23,9%).

A bemutatott eredmények alapján a megfogalmazott hipotézis igazolást nyert.

(Diszkusszió) Matarazzo (1984) szerint az egészségmagatartásnak két elkülönülő meg-
nyilvánulási formája van. Az első az ún. kockázati vagy egészségrizikó magatartás (pl. 
dohányzás, egészségtelen táplálkozás), a másik az ún. preventív egészségmagatartás (pl. 
sportolás, orvosi szűrővizsgálatokon való részvétel). Ez utóbbi öleli fel az egészségtuda-
tos fogyasztói magatartás fogalmát. E szerint az egyéneknek azt a viselkedését jelenti, 
melyet az egészség iránti igényük kielégítését szolgáló egészségmegőrző vagy javító 
termékek, szolgáltatások keresésénél, kiválasztásánál, vásárlásánál és/vagy, fogyasz-
tásánál tanúsítanak. A fiatalok egészségmagatartását jelentősen befolyásolja az otthoni 
minta, szüleik hozzáállása az egészséges életmódhoz. Azonban a fiatalok maguk is sokat 
tehetnek az egészségük megőrzéséért (Berke-Lukács, 2009; Berke et al. 2012).

A szerzők összevetették eredményeiket a fenti és további korábbi kutatások ered-
ményeivel. A GFK és a Tárki közös 2011-es kutatásban (Bernát 2012) többválasztásos 
kérdéssel mérték fel, hogy mit jelent a fogyasztók számára az egészség. A válaszadók 
legnagyobb arányban a betegség nélküli állapotot jelölték meg, csupán 41% jelölte a 
testi-lelki-szellemi harmóniát, és 32% az egészséges életmódot. A kutatás alapján el-
mondható, hogy az egészség többdimenziós, pozitív fogalmakon alapuló értelmezése 
nem általánosan elterjedt. Ezen eredményeket támasztja alá saját kutatásunk is, ahol 
az egészséges életvitelhez kapcsolódó és az értékrenddel összefüggő prioritásokat kér-
deztük a fiataloktól. Ezen kérdés esetében a fiatalok gondolkodását és viselkedését be-
folyásoló néhány jellemző esetében volt különbség tapasztalható a két vizsgált nemzet 
fiataljai között.

A táplálkozási szokásaikat tekintve a serdülőkorúakra jellemző, hogy harmaduk nem 
reggelizik a hétköznapokon. Hétvégén ez az arány 8% körüli értékre csökken (HBSC 
2003, 2007, 2011). Az étkezéseket tekintve a lányok esetében magasabb az étkezéseket, 
főként a vacsorát kihagyók aránya. Dietetikusok ajánlása szerint a napi ötszöri étkezés 
lenne ideális a fejlődésben lévő szervezetek számára (Ágfalvi 1986). Ez összefüggésbe 
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hozható azzal a ténnyel, hogy többnyire a lányok esetében jellemző a testképzavarok ki-
alakulása, mint például: anorexia, bulimia (HBSC, 2003, 2007, 2011). Bár jelen kutatás 
nem nevesítette a betegségeket, de az eredmények – melyek a jelen egészségi állapotra 
vonatkoztak – nem erősítik meg a fenti kutatások eredményeit.

Az egyik magyar egyetem kutatóinak 2007-es kérdőíves megkérdezése alapján a 
megkérdezett középiskolások átlagosan napi négyszer étkeznek és 15%-uk nem eszik 
naponta főtt ételt (Fülöp & Szakály 2007; Fülöp et al. 2009). Egy másik kutatásból ki-
tűnik, hogy a 14–19 év közötti fiatalok napi szinten az alvás után az evésre fordítják a 
legtöbb időt, és ez a 2000-ben vizsgált adatokhoz képest 2010-re növekedést mutat. A 
megkérdezettek átlagosan napi 89 percet fordítanak étkezésre. (Bittner 2013)

Jelen kutatás eredményei az étkezéssel kapcsolatos korábbi kutatások negatív tenden-
ciáit alátámasztják, és a szokásokat tekintve hasonlóak a két nemzet esetében. Nagyon 
sajnálatos képet mutat az a tény, hogy a diákok közel negyede-harmada eszik csak min-
den nap zöldséget és gyümölcsöt.

A gyümölcsfogyasztást tekintve a fent nevezett kutatások között nem figyelhető meg 
jelentős eltérés, a naponta gyümölcsöt fogyasztók aránya 30% körüli. Zöldséget ennél 
jóval kevesebben esznek napi rendszerességgel, de az arány növekvő tendenciát mutat. 
A 2011-ben kiadott jelentésben már szerepel az az adat is, miszerint a megkérdezett fi-
atalok 13%-a heti rendszerességgel sem eszik gyümölcsöt, valamint 17%-uk zöldséget 
(HBSC, 2011). Ezek az értékek jelentősen alatta vannak annak az eredménynek, amit 
jelen kutatás eredményei mutatnak. Ebből a szempontból a szlovák fiatalokról alkotott 
kép pozitív tendenciát mutat.

Ugyanakkor szinte minden 10. hallgató rendszeresen iszik cukros üdítőket. A korábbi 
vizsgálat jelentése szerint (Bernáth 2012) a cukrozott üdítők és édességek fogyasztása 
a felmérésben megkérdezettek harmadára jellemző, de a 2011-es jelentésben az arány 
már csökkent. Az életkor előrehaladtával az édesség fogyasztás csökkenő tendenciát 
mutat (HBSC, 2003, 2007, 2011). A nemzeti jelentések tartalmazzák azt a megállapítást 
is, miszerint a fizikai aktivitás befolyásolja a táplálkozási szokásokat (Németh 2011).

A táplálkozási ajánlások mind Európában, mind a vizsgált országokban folyamatosan 
változnak – talán elegendő csupán arra a közismert kérdésre utalni, hogy a vaj vagy a 
margarin egészségesebb-e? Ez a vita más-más formában gyakran visszatér, de a lényeg 
nemcsak a mennyiség, hanem inkább a minőség jellemzőiben rejlik. Mára már mindenki 
egyetért azzal a megállapítással, hogy az egészséges élet alapját a testi-lelki harmónia, 
a rendszeres testmozgás, és a táplálékok egymáshoz „illő aránya” adja meg (Rodler et 
al. 2005; Szakály 2011). Ezt a gondolkodást a jövőben minden szinten érdemes szem 
előtt tartani.

A válaszadók fizikai aktivitására vonatkozóan a mérleg a szlovák fiatalok felé billen. 
Esetükben ugyanis közel negyedére igaz, hogy rendszeresen végez valamilyen fizikai ak-
tivitást jelentő tevékenységet, míg a magyar diákok esetében ez az érték 17% alatt maradt. 
A szlovák fiatalok esetében a testmozgás, fizikai aktivitás napi gyakorisággal inkább a 
férfiak esetében jellemző (ezt egy későbbi kérdés, ami kifejezetten a sportolásra fókuszált, 
megerősítette), míg a hölgyek inkább családi körben töltenek szívesen több időt.

Napi tevékenységeik tekintetében, mely nem kifejezetten aktív életmódot jelent, a tv- 
és filmnézés tekintetében nincs különbség, de ha a lustálkodásról beszélünk, a magyar 
fiatalok viszik a pálmát. Sokkal több időt töltenek összességében semmittevéssel, mint 
szlovák társaik. Az online jelenlét, a számítógépes játékok használata természetesen 
domináns mindkét nemzet fiataljai esetében, ami napi több órás elfoglaltságot jelent 
számukra.
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Az egészségi állapotra és a higiéniára vonatkozó kérdések elemzése során lényeges 
eltérést tapasztaltunk pl. abban, hogy a szlovák fiatalok kétszer annyian nem járnak 
szűrővizsgálatokra az egészségük megőrzése, ellenőrzése érdekében. A tisztálkodás 
közel 100%-os arányban volt napi rendszerességgel jelen az életükben, míg a fogmosás 
tekintetében a szlovák fiatalok nagyobb odafigyeléssel élnek, és gyakrabban teszik ezt.

Az egészséges életmód és gondolkodás jelentős meghatározó tényezője a káros sze-
rek fogyasztása. A dohányzás jelentősen háttérbe szorul, 12-17% dohányzik csak, de 
a károsabb drogfogyasztás (elsősorban marihuána) sajnos a szlovák fiatalok esetében 
viszonylag magas, 5%-ot ér el. Ez a leendő diplomás, értelmiségi társadalom életében 
elszomorító tény. Több más tanulmány is megállapítja, kutatva a káros szenvedé-
lyek terjedését, hogy a fiatalok saját egészségükkel nem törődnek (Matarazzo 1984; 
Aszmann 2003; Uhl et al. 2011; Sleskova et al. 2005). Az eredmények alapján például 
minden ötödik 14 éves hetente fogyaszt alkoholt; a 18-19 évesek több mint fele rend-
szertelenül vagy egészségtelenül táplálkozik; a 15 éveseknek csupán 33%-a sportol 
rendszeresen. Ugyanakkor figyelemre méltó üzenete a kutatásnak, hogy bár számos 
káros szenvedély üti fel a fejét, az ezekre történő odafigyelés nemcsak a szűk családi 
körtől, de a barátoktól és a tágabb iskolai környezettől is elvárható, akár a prevenció, 
akár a gondozás körében.

Az egészséges életmód, személyes kapcsolattartás a fizikai térben, online jelenlét, ba-
rátokkal való szórakozás, szakmai tudás megszerzése, és a függőségek elkerülése (leszá-
mítva az említett részét a fiataloknak), azonosan fontos a két nemzet fiataljai számára.

A kutatás eredményei alapján azt el lehet mondani, hogy a fiatalok tudatosan nem 
fogalmazzák meg, de azért odafigyelnek az egészségükre és a mentális jólétükre. Az 
iskolai terhek különösen a lányok jólét érzését befolyásolják, vagyis az iskolai gondok 
jobban nyomasztják a nőket. Ennek hátterében feltehetően az önbizalom hiánya vethető 
fel. Egyébként az esetek többségében azonosan fáradtak vagy magányosak a fiatalok 
nemtől függetlenül. A sportolás és a fizikai erőnlét megtartása általában fontos szerepet 
játszik a hallgatók életében.

Végezetül a válaszokból kiderült, hogy a kommunikációs lehetőségeket hogyan hasz-
nálják ki a fiatalok. A sportról leggyakrabban a barátaikkal beszélnek, ugyanígy a szóra-
kozásról, vagy az alkoholfogyasztásról. (Megjegyzendő, hogy az egyéb káros szerekről 
is legfeljebb a barátoktól tájékozódnak, ami sok téves információt, ezzel együtt járó ve-
szélyt jelent számukra. A bizalom építése feltehetően ezen a területen is segíthetne.) Az 
egészségről, étkezésről viszont a szüleikkel társalognak a leggyakrabban. Amerikában 
– ahol az egészségügy egy főre eső kiadásai a mai napig a legmagasabbak – már az 
1960–70-es évek fordulójától programszerűen zajlik a prevenció társadalmi népszerűsí-
tése. Ennek eredménye, hogy ott a lakosság 11,7%-a érdeklődik aktívan a saját egészsé-
ge iránt, míg a vizsgált országokban egy két évvel ezelőtti felmérés szerint az emberek 
kb. 0,6 százaléka. Sajnálatos az a szemlélet, hogy amíg dolgozni tudsz, azzal foglalkozz, 
fizesd a nyugdíjjárulékot, utána pedig az államnak nyereség, ha nem élsz hosszú nyug-
díjas éveket. A kutatás eredményei sok hasznos információt és a nevelésben, a fiatalok 
jövőre orientáló gondolkodásában hasznosítható tapasztalatot jelentenek. Szélesebb kö-
rű, további nemzetek összehasonlító vizsgálata a közeli jövőbeli tervek között szerepel.

(Következtetések) A tanulmány egy olyan kutatás eredményeit összegzi, amelyben a 
szlovák és magyar fiatalok egészségtudatos magatartását vizsgálták a kutatók. A megfo-
galmazott hipotézis az eredmények függvényében megerősítést nyert, ugyanis a nemze-
tek közötti különbség több esetben szignifikáns eltérést mutatott.
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A tanulmányban a szerzők egy 2016–17-es vizsgálat eredményeit publikálták, amely 
felmérés a szlovák és magyar fiatalok egészségtudatosságát vizsgálta. A kutatási ered-
mények tükrében elmondható, hogy a két ország tanulói hasonlóan közelítik meg a 
kérdést. Fontos számukra az érzelmi stabilitás, míg ugyanakkor odafigyelnek az egész-
ségkultúrára is. Annak ellenére teszik ezt, hogy a virtuális térben is gyakran mozognak, 
amely elfoglaltság nem feltétlenül van pozitív hatással sem az egészségükre, sem emoci-
onális fejlődésükre. A fenti eredmények figyelembe vételével a szerzők a megfogalma-
zott hipotézist elfogadják, miután számos kérdésben mutattak eltérést a megkérdezettek.

Összegezve a leírtakat, érdemes az illetékes döntéshozóknak azokra a problémákra 
fókuszálni, melyek különös figyelmet érdemelnek, és még nem a „veszett fejsze nye-
le” kategóriába tartoznak. Időt, pénzt, energiát kell szentelni arra, hogy a fiatalok már 
sokkal korábban megismerjék a lehetőségeket az egészséges életvitel tekintetében. 
Teremtsük meg a feltételeket a sportolásra, mozgásra, a szociális együttlétre, kommuni-
kációra, őszinte, bizalomra épülő családi és iskolai közegre. A tudásmegosztás minden 
lehetőségét ki kell használni a felvilágosítás, ismeretterjesztés, oktatás érdekében, és 
olyan bizalmi háló kiépítésére kell az energiákat összpontosítani, ahol a fiatalok bármi-
kor információt, odafigyelést és helyes iránymutatást vagy korrekt válaszokat kaphat-
nak. Ehhez érdemes szem előtt tartani a kutatásból is szembetűnő információkat, fóku-
szálva a fiatalok tudásszerzés, információ megosztásbeli szokásaikra.

A vizsgált országok gazdaságilag sajnos az egészségügy területén még ma nincsenek 
ott, ahol Amerika már a hatvanas években volt. Ezzel együtt a jelen körülmények között 
is élénkebben figyelhetnénk az egészséges életmód követelményeire. Ám ehhez egy 
államilag kidolgozott és támogatott, az emberek egyéni elhatározását ösztönző program 
szükséges. A lakosság önmaga iránti felelősségérzetét kell fokozni, átalakítani az em-
berek gondolkodásmódját az egész országban, a rövidebb élettartamot jelző régiókban 
pedig fokozottan.
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