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Tematikus cikkválogatás az egészséges táplálkozás területéről 
 
 

Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2018 lapszámaiból az egészséges táplálkozás, elhízás  

területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza. 

 

 

Árkülönbségek modellezése az egészséges és átlagos étrend között: új-zélandi esettanulmány 

[Modelling the cost differential between healthy and current diets: the New Zealand case study] 

Mózes Noémi 

 

Élelmiszerkörnyezet Szakpolitikai Index (ESZI INDEX) – Jelentés, Anglia 

[Report - Food Environment Policy Index (Food Epi) for England] 

Kaposvári Csilla 

 

Kapcsolat a szénhidrát-, és a zsírbevitel valamint a szív- és érrendszeri betegségek és mortalitásuk között, öt 

kontinens 18 országában (PURE): prospektív kohorszvizsgálat – a szerzők észrevételekre adott válaszai 

[Placing Students at the Center: The Whole School, Whole Community, Whole Child Model] 

Erdei Gergő 

 
Képzelje el!  
[Imagine!] 
 
Kapcsolat a szénhidrát-, és a zsírbevitel valamint a szív- és érrendszeri betegségek és mortalitásuk között, öt 
kontinens 18 országában (PURE): prospektív kohorszvizsgálat ismertetése - cikkismertetés  
[Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from 
five continents (PURE): a prospective cohort study - paper review] 
Erdei Gergő 
 
SZEMLE: A zöldség-, gyümölcs- és hüvelyesek fogyasztása és a kardiovaszkuláris betegségek és halandóság 18 
országban (PURE): prospektív kohorsz vizsgálat  
[Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a pros-
pective cohort study]  
Bakacs Márta 
 
SZEMLE: Mennyire hatékonyak a családalapú és az intézményi táplálkozási beavatkozások a gyermekek ét-
rendjének és egészségének javításában? - Szisztematikus áttekintés  
[How effective are family-based and institutional nutrition interventions in improving children’s diet and he-
alth? - A systematic review] 
Nagy Barbara 
 
SZEMLE: Hatékony viselkedésmódosító technikák a testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítésére 
túlsúlyos és elhízott felnőtteknél; szakirodalmi áttekintés és meta-regressziós elemzések 
[Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy eat-ing in overweight and obese 
adults; systematic review and meta-regression analyses]  
Nagy Barbara 
 
Hogyan befolyásolja a kultúra az egészséget? II. rész: Táplálkozás, kultúra és egészség  
[How does culture affect health and well-being? Part II: Nutrition, culture and health] 
Nagy Barbara 
 

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=281
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=280
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=310
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=310
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=259
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=236
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=236
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=178&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=178&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=202
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=202
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=180&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=180&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=159
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OKOSTÁNYÉR® – új táplálkozási ajánlás a hazai felnőtt lakosság számára 
[OKOSTÁNYÉR® (smart plate)– new dietary guideline for the Hungarian adult population] 
Szűcs Zsuzsanna  
 
Amerikai Táplálkozási Ajánlás 2015-2020 - rövid ismertetés 
[Dietary Guidelines for Americans 2015-2020 – short summary] 
Fekete Krisztina, Henter Izabella 
 
Egészpályás letámadás a kövérség ellen - Komplex beavatkozásokkal az elhízás visszaszorítására 
[Fullback tactics against obesity. Complex interventions to control obesity] 
Vitrai József, Bakacs Márta 
 
Hozzászólás az ’Egészpályás letámadás a kövérség ellen – Komplex beavatkozásokkal az elhízás visszaszorí-
tására’ közleményhez  
[Comment on ‘Fullback tactics against obesity. Complex interventions to control obesity’] 
Kovács Anna Viktória 
 
SZEMLE: Az ülő életmód és az elhízás fiatalok körében: áttekintő tanulmány a kapcsolódó felmérésekről és 
oksági elemzésekről 
[Sedentary behaviour and adiposity in youth: a systematic review of reviews and analysis of causality] 
Varga Anita 
 
SZEMLE: Hatékony viselkedésmódosító technikák a testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítésére 
túlsúlyos és elhízott felnőtteknél; szakirodalmi áttekintés és meta-regressziós elemzések 
[Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy eat-ing in overweight and obese 
adults; systematic review and meta-regression analyses] 
Nagy Barbara 
 
SZEMLE: Iskolaközösségi gyermek-egészségfejlesztési és elhízás-prevenciós beavatkozás egy klaszter rando-
mizált vizsgálata: a fun ‘n healthy in Moreland! projekt eredményei  
[Cluster randomised trial of a school-community child health promotion and obesity prevention intervention: 
findings from the evaluation of fun ‘n healthy in Moreland!]  
Maczali Katalin 
 
SZEMLE: ‘Szakpolitika, rendszer, környezet’ megközelítés az elhízás megelőzésében: elméleti keretek helyi és 
állami beavatkozásokhoz  
[Policy, Systems, and Environmental Approaches for Obesity Prevention: A Framework to Inform Local and 
State Action] Vitrai József 
 
A WHO Gyermekkori Elhízás Leküzdésére Alakult Bizottságának jelentése 2016  
[WHO Report of the Commission on Ending Childhood Obesity, 2016]  
Henter Izabella 
 
A környezeti tényezők hatása a testmozgási és étkezési szokásokra - a közösségi szintű fellépések lehetőségei  
[Contextual influen[ces on physical activity and eating habits - options for action on the community level] 
Veress Réka 
 
Az étkezési magatartás összefüggése az ételválasztási motivációkkal és pszichológiai jellemzőkkel középisko-
lások körében  
[The correlation of eating behavior with food preference motivation and personality related factors among 
adolescents]  
Szabó Katalin, Pikó Bettina 

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=80&path%5B%5D=pdf
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http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=223
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=182&path%5B%5D=pdf
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http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=183&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=177&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=177&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=40&path%5B%5D=pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=197
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=152
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=152

