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Tematikus cikkválogatás az iskolai egészségfejlesztés területéről 
 
 

Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2018 lapszámaiból az iskolai egészségfejlesztés  

területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza. 

 

Kortárs egészségfejlesztési programok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzetközi szakirodalom 

tükrében – Szisztematikus áttekintés  

[Health promotion among children and adolescents by peer education in the Hungarian and international 

literature – Systematic review] 

Lukács-Jakab Ágnes, Mészárosné Dr. habil. Darvay Sarolta, Soósné Dr. habil. Kiss Zsuzsanna, Dr. Füzi Rita, Bi-

hariné dr. Krekó Ilona, Dr. Gradvohl Edina, Dr. Kolosai Nedda, Prof. Dr. Falus András, Dr. Feith Judit Helga 

 

Hogyan kellene az egészségkultúrát megváltoztatni? - cikkismertetés  

[How should we change the culture of health? -paper review] 

Vitrai József 

 

Bemutatkozik az EDUVITAL: egy hazai ifjúsági egészségtudatossági és -nevelési program  

[On the EDUVITAL: A Hungarian youth health awareness and education program] 

Falus András 

 

Depresszió és az erőszak a serdülőkorúak és a fiatal felnőttek körében: három longitudinális kohorsz vizsgálat 

eredményeinek ismertetése 

[Depression and Violence in Adolescence and Young Adults: Findings From Three Longitudinal Cohorts]  

Járomi Éva 

 

Komplex egészségfejlesztési beavatkozások lehetséges prevenciós megközelítései 

[Possible prevention approaches for complex health promotion interventions] 

Járomi Éva, Kimmel Zsófia 

 

Az iskolai egészségfejlesztés hazai és nemzetközi szemléletének bemutatatása  

[Introduction of the national and international school health promotion approaches] 

Járomi Éva, Vitrai József 

 

Egészségstílusokhoz illesztett, viselkedésváltozást célzó beavatkozások tervezése 

[Planning behavior change interventions tailored to healthstyles] 

Járomi Éva, Szűcs Erzsébet, Vitrai József 

 

Egészséges életmóddal kapcsolatos kutatások a hazai iskolákban   

[Health behavior studies in Hungarian schools] 

Járomi Éva, Szilágyi Kristóf, Vitrai József 

 

Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei II. – Iskolai felmérés  

[Results of the School Health Communication Survey I. – Student Survey]  

Zsiros Emese, Balku Eszter, Vitrai József 

 

Van-e bizonyítható, egészségre gyakorolt pozitív hatása az iskolakertnek? Válaszkeresés a review módszer 

segítségével   

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=215
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=215
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=224
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=238
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=187&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=187&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=145
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=47
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=24
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=45
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=37
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=37
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[Is the positive health impact of school gardens evidence-based? Possible answers deriving from the re-

view method] 

Kovács Piroska, Solymosy József Bonifácz 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés koncepciója 

[Whole school health promotion concept] 

Solymosy József Bonifácz  

 

SZEMLE: Egy kontrollált Egészségfejlesztő Iskola vizsgálat Hollandiában: hatások a beavatkozás után 1 és 2 

évvel  

[A Controlled Health Promoting School Study in the Netherlands: Effects After 1 and 2 Years of Intervention]  

Maczali Katalin 

 

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=16&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=185&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=185&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=185&path%5B%5D=pdf

