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 Bevezetés 

Az egyének életmódja mindennapos tevékenységekben nyilvánul meg, melyek hatása lehet 

egészségmegőrző, preventív vagy kockázatnövelő az egészségi állapot szempontjából 

(Matarazzo, 1984). Egy részük olyan egyszerű hétköznapi tevékenység, mint például az alvás, 

az étkezés, a testmozgás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás, mely az egészséggel szoros 

kapcsolatba hozható anélkül, hogy célzottan az egészségre irányuló, úgy nevezett egészségügyi 

viselkedésnek számítana, (Kasl és Cobb, 1966). Egészségre gyakorolt hatásukat szemlélteti az 

a tény, hogy napjainkban a világ összlakosságára nézve az életév-veszteség és az életminőség-

romlás tekintetében a legfontosabb rizikófaktorok az egészségtelen táplálkozás és az inaktív 

életmód, az aktív és passzív dohányzás valamint az alkoholfogyasztás (Lim és munkatársai, 

2012). Míg az egészségtelen táplálkozás és a szenvedélybetegségek régóta ismert jelentőségű 

életmódbeli rizikótényezők, addig az inaktív életmód napjainkra került be a legnagyobb hatású 

kockázatnövelő magatartások közé. Hatásának növekedése globális elterjedésével hozható 

összefüggésbe és a kutatások szerint ez a tendencia az elkövetkező évtizedekben is folytatódni 

fog (Ng és Popkin, 2012). 

A fent említett rizikófaktorok már serdülőkorban is megfigyelhetőek. Az egymással 

kölcsönhatásban álló rizikó és preventív magatartásformák nemcsak ennek a korosztálynak, de 

a felnőttek egészségi állapota és életmódja szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek. 

A serdülők egészségmagatartásával foglalkozó kutatások szerint a korosztály 

egészségkockázatos táplálkozására a gyorséttermi étkezések számának növekedése, a cukrozott 

üdítőitalok fogyasztása, a nassolás, a kevesebb zöldség- és gyümölcsbevitel, valamint a reggeli 

egyre gyakoribb kihagyása jellemző. A kóros étkezési szokások igazoltan összefüggésbe 

hozhatóak az elhízással, de nem kizárólagos magyarázó tényezői (Nicklas, Yang, Baranowski, 

Zakeri és Berenson, 2003). A különböző táplálkozási típusok gyakran jellemző fizikai aktivitási 

szokásokkal járnak együtt. Azok a serdülők, akik magukat fizikailag aktívabbnak ítélték, 

egészségesebben is táplálkoztak kevésbé aktív társaikkal összehasonlítva a HELENA felmérés 

eredményei szerint (Ottevaere, Huybrechts, Béghin, Cuenca-Garcia, De Bourdeaudhuij, 

Gottrand, Hagströmer, Kafatos, Le Donne, Moreno, Sjöström, Widhalm, De Henauw és a 

HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study Group, 2011). 

Németh (2007) vizsgálatában is kapcsolat igazolódott a fizikai aktivitás és a táplálkozási 

szokások között: az aktívabb serdülőkre a rendszeres reggelizés és a rost- és vitamindús ételek 

rendszeres fogyasztása volt jellemző, a televíziózás kalóriadús, de tápanyagokban szegény 
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ételek jellemző fogyasztásával járt együtt. A táplálkozási szokások mellett a káros 

szenvedélyekkel is összefüggésbe hozható a fizikai aktivitás. A 2007-es ESPAD kutatás szerint 

azok a tanulók, akik hetente sportoltak, ritkábban dohányoztak, részegedtek le vagy ittak 

egyszerre nagyobb mennyiségű alkoholt az előző hónapban, mint az ennél kevesebbet sportoló 

társaik (Elekes, 2009). A gyermek- és serdülőkori rendszeres fizikai aktivitás nemcsak a fentebb 

említett rizikófaktorokkal, de számos betegség kialakulásával szemben is igazoltan védőhatású, 

valamint pozitívan befolyásolja a gyerekek és a serdülők testi, szellemi fejlődését és a 

felnőttkori egészséget (Landry és Driscoll, 2012). 

A rendszeres fizikai aktivitás egészségre gyakorolt pozitív hatásainak széles körben 

ismertté válása elősegítette, hogy az ifjúság testi nevelésére még nagyobb hangsúly kerüljön. A 

társadalomban megváltoztak az iskolai testneveléssel szembeni elvárások, ennek köszönhetően 

az iskolai testnevelésnek és sportnak tulajdonított pedagógiai hatások jelentősen gazdagodtak 

és komplexebbé váltak, és ezzel párhuzamosan felértékelődött a testnevelésnek az 

iskoláskorúak testi fejlődésére és egészségére gyakorolt hatásának jelentősége (Hamar, 2008; 

Elbert, 2010; Vass és Kun, 2010). A testnevelés mellett az iskolán kívüli rendszeres fizikai 

aktivitás is lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok az ajánlásoknak megfelelő intenzitással és 

gyakorisággal mozoghassanak és így a mozgáshoz köthető egészségvédő hatások ki tudjanak 

alakulni (Strong, Malina, Blimkie, Daniels, Dishman, Gutin, Hergenroeder, Must, Nixon, 

Pivarnik, Rowland, Trost és Trudeau, 2005). Az iskolán kívüli fizikai aktivitás egyik népszerű 

formája a versenyszerű sportolás. Magyarországon hozzávetőlegesen 100 000 fiatalkorú 

versenysportolót tartanak nyilván (OSEI, 2012).  

A mozgás igazolt pozitív hatásainak ismeretében jogosnak tűnik az a feltételezés, hogy a 

versenyszerű sportolás, mint egy magas szintű, rendszeres fizikai aktivitási forma, optimális 

alternatíva a mozgás egészségvédő hatásainak kiváltása céljából. A sportolók egészségével, 

egészségmagatartásával foglalkozó kutatások azonban felhívják a figyelmet, hogy a kedvező 

hatások mellett a sport hajlamosíthat betegségek kialakulására is. Ezek közül a sportsérülések 

kockázata közismert, de a túlterheléssel vagy túledzéssel összefüggésbe hozható úgy nevezett 

spotártalmak is gyakran fordulnak elő sportolóknál. A sportolás elősegítheti a kóros étkezési 

szokások kialakulását is: Resch (2007) a sportolók evészavaraival foglalkozó közleményében 

23-25%-ra tette az evészavarok előfordulását. A gyakran jelenlevő teljesítménykényszer pedig 

hozzájárulhat az illegális teljesítménynövelő szerek használatához. Az anabolikumok 

használata a nem versenyszerűen sportolók között is elterjedt, a szakirodalom 3% és 12% közé 

teszi a szert alkalmazó serdülő fiúk arányát az USA-ban illetve Európában (Korkia és Stimson, 

1997; Bahrke, Yesalis és Brower, 1998; Nilsson, Spak, Marklund, Baigi és Allebeck, 2004). A 
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sportolók egészségmagatartásával kapcsolatos kutatások ellentmondásos eredményekről 

számoltak be a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokkal kapcsolatban (Taliaferro, Rienzo 

és Donovan, 2010; Lisha és Sussman, 2010; Mikulán, 2007b). A cigarettázás tekintetében 

általában védő hatást találtak, de a sportolás az alkoholfogyasztásra inkább hajlamosított a 

vizsgálatok szerint. 

A szakirodalomban található közleményekben a fizikai aktivitás hatásainak vizsgálata 

során a minták aktivitását általában kétféle módon jellemzik: vagy az egyén életmódjára 

jellemző aktivitás szintje (aktív−inaktív) vagy sportolói státusza (sportoló−nem sportoló) 

alapján. A gazdag szakirodalom ellenére viszonylag ritkábban találkozhatunk olyan 

vizsgálatokkal, amelyek a sportolókon belüli különbségek, mint például verseny− vs. szabadidő 

vagy egyéni− vs. csapatsportoló, vizsgálatát tűzné ki kutatása céljául. 

Felmerült bennünk a kérdés: melyek a versenysportolás jellemzői az egészség 

vonatkozásában az életmód kialakulása szempontjából is nagy jelentőségű serdülőkorban? 

Van-e kapcsolat, illetve ha van, az milyen jellegű a versenysportolás és a legjelentősebb, a nem 

fertőző krónikus betegségcsoportokkal összefüggésben álló, viselkedésbeli kockázati tényezők, 

a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az étkezési problémák között?
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 A kutatás célja és hipotézisei 

A kutatásunk céljául a versenyszerű sportolásnak a serdülőkorúak egészségére, táplálkozással 

és szerfogyasztással kapcsolatos egészségmagatartására gyakorolt hatásának vizsgálatát tűztük 

ki. A serdülők egészségével, egészségmagatartásával foglakozó szakirodalom tanulmányozását 

követően, a serdülők egészségi állapotának jellemzésére az egészség önminősítésének, a 

pszichés közérzetnek és a pszichoszomatikus tüneteknek a vizsgálatát választottuk. A 

táplálkozási magatartáson belül a testtömegkontrollra és az étkezési szokásokra helyeztük a 

hangsúlyt. A szerfogyasztás tanulmányozására a dohányzási, az alkohol- és kábítószer-

fogyasztási szokások felmérése szolgált. 

Az empirikus kutatásunkban felmerülő kérdések és hipotézisek (H) a serdülőkori 

versenysport életkori és nemi jellegzetességeire, a fő sportág típusok (egyéni/csapat) hatásaira 

valamint a nem versenyszerűen sportolókkal való összehasonlításra vonatkoztak. 

I. Korral járó különbségek: 

 Hogyan jellemezhető a serdülő- és a fiatal felnőtt sportolók egészségi állapota? 

 Hogyan változik a táplálkozási magatartás a serdülőkortól a fiatal felnőttkorig? 

 Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a serdülő- és a felnőtt sportolók 

szerfogyasztási szokásaiban? 

H1: A serdülő és a fiatal felnőtt sportolók egészségi állapotában és táplálkozási 

magatartásában nincs jelentős különbség, viszont a felnőttek rizikóprofilja kedvezőtlenebb. 

 

II. Nemi különbségek: 

 Mennyiben tér el egymástól a versenyszerűen sportoló serdülő fiúk és lányok egészségi 

állapota? 

 Hogyan jellemezhető a fiú és a lány versenysportoló serdülők testsúlykontrollja és 

étkezési szokásai? 

 Milyen nemi különbségek jellemzik a versenyszerűen sportoló serdülők 

szerfogyasztását? 

H2: A sportoló fiúknak jobb az egészségi állapota és kedvezőbb a táplálkozási magatartása, 

mint a sportoló lányoknak, dohányzási szokásai hasonlóak, azonban a fiúk gyakrabban 

fogyasztanak alkoholt és kábítószert. 
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III. Egyéni és csapatsportolók egészsége, egészségmagatartása: 

 Hogyan jellemezhető az egyéni és a csapatsportolók egészségi állapota? 

 Milyen különbségek vannak az egyéni és a csapatsportolók táplálkozási 

magatartásában? 

 Mennyiben térnek el egymástól az egyéni és a csapatsportolók szerfogyasztási 

szokásai? 

H3: A csapatsportolóknak jobb az egészségi állapota, kedvezőbb a testtömegkontrollja, 

azonban gyakrabban isznak és fogyasztanak kábítószert, mint az egyéni sportolók. Dohányzási 

szokásaik hasonlóak. 

 

IV. Versenyszerűen és nem versenyszerűen sportolók egészsége, egészségmagatartása: 

 Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a versenyszerűen sportoló és a 

versenyszerűen nem sportoló serdülők egészségi állapotában? 

 Hogyan jellemezhető a versenyszerűen sportoló és a versenyszerűen nem sportoló 

serdülők testtömegkontrollja és étkezési szokásai? 

 Milyen eltérések vannak a versenyszerűen sportoló és a versenyszerűen nem sportoló 

serdülők szerfogyasztási szokásaiban? 

H4: A versenyszerűen sportolóknak jobb az egészségi állapota, kedvezőbbek az étkezési 

szokásaik, a testsúlykontrolljuk és alacsonyabb a dohányzás előfordulása, mint a nem 

versenyszerűen sportolóké, azonban gyakrabban fogyasztanak alkoholt. Kábítószer-

fogyasztásuk hasonló. 
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Módszerek 

A kutatómunka során négy alkalommal végeztünk adatgyűjtést és az adatokat öt vizsgálat 

keretében dolgoztuk fel. A fejezetben a vizsgálatok kronológiai sorrendben követik egymást. 

1. Első vizsgálat 

Az első vizsgálat célja a sportolók egészségi állapotának, dohányzási, alkohol-és kábítószer-

fogyasztási szokásainak valamint kapcsolataiknak elemzése volt 

1.1. Az első adatgyűjtés körülményei és a minta 

A mintavétel 2005-ben történt. A szegedi Sportorvosi rendelőben a versenyzési engedély 

sportorvosi alkalmasságának kérése illetve meghosszabbítása céljából megjelent sportolók 

vettek részt a vizsgálatban. A részvétel önkéntes volt. A mintába való bekerülés lehetőségeit 

további kritériumok alapján nem korlátoztuk. A felkérést követően tájékoztattam a sportolót az 

adatfelvétel céljáról és rövid tájékoztatást adtam a kérdőív kitöltését illetően. Felhívtam a 

figyelmét arra, hogy bármilyen értelmezési problémája van, forduljon hozzám segítségért. A 

kitöltés a rendelőben történt a vizsgálatot követően és általában 10 percet vett igénybe. Az 

adatgyűjtés 158 kérdőívet eredményezett. Ebből a serdülő- és a fiatal felnőttkorú sportolók 

válaszai kerültek kiértékelésre. 

1. táblázat. A 2005-ös minta jellemzői 

Korosztályok 

 n (147 fő) 

Serdülő 

 54 fő  

Felnőtt 

 93 fő  

Fiú/Lány 22 fiú /32 lány 34 férfi/59 nő 

Átlagéletkor 16,2±0,9 év 24,2±4,9 

 

1.2. Mérőeszközök 

Az egészségi állapot jellemzésére alkalmazott mérőeszközök 

Az adatgyűjtés során az egyének fizikális és pszichés állapotának jellemzésére mérőeszközként 

globális egészségindikátorokat használtunk: a Pszichés Közérzeti Skálát, az Egészségi állapot 

Önértékelését és Pszichoszomatikus Tüneti Skálát (Kroenke és Wood, 1989; Pikó és Barabás, 

1996; Farmer és Ferraro, 1997). 
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Szerfogyasztási szokások vizsgálatára alkalmazott mérőeszközök 

A szerfogyasztási szokások vizsgálatakor a sportolók alkohol-, drogfogyasztási és dohányzási 

szokásaira kérdeztünk rá. A kérdések az elmúlt 12 hónapban történő fogyasztásra vonatkoztak. 

1.3. Az első adatelemzés 

Az adatok elemzése SPSS 20 program felhasználásával történt. A pszichoszomatikus tünetek 

és a pszichés közérzet paramétereiben jelentkező különbségeket kétmintás t-próbával vagy 

varianciaanalízissel vizsgáltuk, és az elemzést Pearson korrelációs vizsgálattal egészítettük ki. 

A többi változóban megjelenő különbségeket Mann-Whitney próbával vagy Kruskal-Wallis 

teszttel ellenőriztük, és Spearman rangkorrelációs analízissel egészítettünk ki az adatelemzést. 

A 0,05-nél kisebb p értékeket tekintettük szignifikánsnak (*p<,05, **p<,01)
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2. Második vizsgálat 

A második vizsgálatban az előző kutatás témáinak (a sportolók egészsége és dohányzási 

valamint alkoholfogyasztási szokásai) elemzése kibővült a sportolók étkezési szokásainak és 

testtömeg kontrolljának a vizsgálatával. 

2.1. Az adatgyűjtés körülményei és a minta 

A második mintavétel 2007-ben történt, az első mintavételnél leírtakkal megegyezően. A 

kérdőív elemeinek bővülése miatt a kitöltés általában 15-20 percet vett igénybe. 149 értékelhető 

kérdőív lett az adatgyűjtés eredménye. 

2. táblázat. A 2007-es minta jellemezői 

Korosztályok 

 n= 149 fő 

Serdülő 

94 fő  

Felnőtt  

55 fő  

Átlagéletkor 15,5±1,1 év 21,1±3,3 év 

Nemek  
Fiú Lány Férfi Nő 

46 fő 48 fő 38 fő 17 fő 

Tápláltsági állapot 

(BMI és percentilise) 

21,8±4,0 kg/m2 

 65%  

21,3±3,3 kg/m2 

62%  
23,7±3,0 kg/m2 21,5±3,6 kg/m2 

 

2.2. Mérőeszközök 

Az egészségi állapot jellemzésére alkalmazott mérőeszközök 

Megegyeztek az első vizsgálatban használtakkal, azzal a módosítással, hogy ettől a felméréstől 

kezdve a pszichés közérzetre vonatkozó kérdések esetén és a pszichoszomatikus tünetekre 

vonatkozó kérdéseknél másképpen pontoztunk. 

Szerfogyasztási szokások vizsgálatára alkalmazott mérőeszközök 

Változtak az első adatgyűjtéskor alkalmazotthoz képest. A sportolók alkohol-, drogfogyasztási 

és dohányzási szokásait ettől kezdve az elmúlt hónapra vonatkoztatva vizsgáltuk (Kann, 2001). 

Testtömegkontroll vizsgálatára alkalmazott mérőeszközök 

Az alkalmazott kérdések nemzetközi kutatásokon alapultak (Neumark-Sztanier, Wall, Perry és 

Story, 2003; Cartwright, Wardle, Steggles, Simon, Croker és Jarvis, 2003). Vizsgáltuk a 

testsúly önminősítését, a súlygyarapodás miatti aggodalmat, a fogyókúrák gyakoriságát és az 

egészséges táplálkozásra fordított figyelmet. 
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A táplálkozási szokások vizsgálatára alkalmazott mérőeszközök Az étkezési szokások 

feltérképezése céljából vizsgáltuk az étkezések rendszerességét, a zöldség és 

gyümölcsfogyasztás és egyes ételek fogyasztásának a gyakoriságát. 

2.3. Második adatelemzés 

A 1.3.-ban bemutatott statisztikai eljárásokat alkalmaztuk, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

dohányzás és az alkohol életprevalenciáiban lévő különbségeket χ2-próbával vizsgáltuk.



10 

 

 

3. Harmadik vizsgálat 

A harmadik alkalommal a sportolók egészségének, étkezési és szerfogyasztási szokásainak 

vizsgálata mellett, a sportolási motiváció és a szocioökonómiai háttér felmérésére is sor került. 

3.1. Az adatgyűjtés körülményei és a minta 

A harmadik mintavétel 2009-ben történt serdülőkorú sportolók körében, az előzőekkel 

megegyező módon. A 179 értéklehető kérdőív kitöltőinek 54,7%-a fiú, 45,3%-a lány volt. 

3. táblázat. A 2009-es minta jellemzői 

Létszám 
Fiú  Lány 

98 fő 81fő 

Átlagéletkor 15,4±1,2év 15,6±1,1 év 

Tápláltsági állapot 

(BMI és percentilise) 

21,9±3,0 kg/m2  

72% 

20,3±2,8 kg/m2 

55% 

 

3.2. Mérőeszközök 

Az egészségi állapot, a szerfogyasztási szokások és a testtömegkontroll jellemzésére 

használt mérőeszközök megegyeztek az előző vizsgálatban alkalmazottakkal, azzal a 

különbséggel, hogy ebben az évben a Pszichoszomatikus Tüneti Skálát nem tartalmazta a 

kérdőív. A szerfogyasztási szokásoknál ebben a kutatásban a havi prevalencia eseteiben a 

változókat dichotomizáltuk is, azaz az előző évre vonatkozó szerfogyasztási státusz (igen/nem) 

szerepelt változóként a gyakoriságtól függetlenül a logisztikus regressziós elemzések során.  

A szocioökonómiai státusz jellemzésére használt mérőeszközök 

Kutatásunkban a sportolók társadalmi és gazdasági hátterének vizsgálata az anya és az apa 

iskolai végzettségének és a család becsült anyagi helyzetének elemzésével történt (Pikó és 

Fitzpatrick, 2007). 

Sportmotivációk jellemzésére használt mérőeszköz 

A sportmotivációk megismerésére egy 18 elemből álló, ötfokozatú skálát alkalmaztunk. A 

motivációs faktorok felölelték mind a belső, mind pedig a külső orientációs módokat, és alapját 

a Sportmotivációs Skála (SMS) képezte (Pelletier, Fortier, Vallerand és Tison, 1995). 

3.3. Harmadik adatelemzés 

Az 2.3.-ban bemutatottak faktoranalízissel és logisztikus regresszió elemzéssel egészültek ki.  
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4. Negyedik vizsgálat 

A negyedik vizsgálatban középiskolás tanulók egészségi állapotát, alkohol-, drogfogyasztási és 

dohányzási szokásait, testtömegkontrollját, étkezési szokásait valamint a tanulmányi 

eredményeit és sportolási motivációját vizsgáltuk sportolási státuszuk (versenyszerűen sportoló 

/ versenyszerűen nem sportoló) tükrében. 

4.1. Az adatgyűjtés körülményei és a minta 

A negyedik mintavétel 2013-ban történt. Az adatgyűjtés három szegedi középiskolában történt, 

a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, a Dugonics András Piarista Gimnáziumban 

és a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes 

Tagintézményben. A tanulók részvétele önkéntes volt. A mintába való bekerülés lehetőségeit 

további kritériumok alapján nem korlátoztuk. A kérdőív kitöltése tanári felügyelet mellett 

történt, általában testnevelés vagy osztályfőnöki óra keretein belül az intézmények vezetőinek 

engedélyével. A tanároknak ismertettem a vizsgálatunkat és megkértem őket, hogy ezek alapján 

tájékoztassák a tanulókat és a jelentkezőknek segítsenek, amennyiben valamilyen értelmezési 

nehézség merülne fel a kitöltés során. A 317 értékelhető kérdőív kitöltői közül 48,6 

versenyszerűen és 51,4% nem versenyszerűen sportolt. 

4. táblázat. A 2013-as minta jellemzői 

Létszám 

Nem versenyszerűen sportoló 

163 fő 

Versenyszerűen sportoló 

154 fő 

Fiú Lány Fiú Lány 

127 fő 36 fő 92 fő 62 fő 

Átlagéletkor 16,55±1,1év 16,13±1,3 év 

Tápláltsági állapot 

(BMI és percentilise) 

22,1±3,6 kg/m2 

68% 

20,9±2,9 kg/m2 

53% 

22,6±3,1 kg/m2 

75% 

20,1±2,4 kg/m2 

50% 

 

4.2. Mérőeszközök 

Az egészségi állapot, a szerfogyasztási szokások, a testtömegkontroll, az étkezési szokások 

és a szocioökonómiai státusz valamint a sportolási motiváció jellemzésére alkalmazott 

mérőeszközök megegyeztek az előző vizsgálatban alkalmazottakkal. 
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A tanulmányi eredmények jellemzésére használt mérőeszköz: vizsgálatunkban 

megkérdeztünk, hogy „Az iskolában általában milyen jegyeket kapsz?” A válaszlehetőségek a 

következőek voltak: „5-öst”, „4-est-5-öst”,”4-est”, „3-ast-4-est”,”3-ast”,”2-est-3-ast” és „2-est-

1-est”. 

4.3. Negyedik adatelemzés 

Azonos az 2.3.-ban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az összehasonlítás céljából a 

sportolás szintje esetében a változókat dichotomizáltuk, azaz a sportolói státusz 

(versenysportoló/nem versenysportoló) szerepelt változóként a további elemzések során.
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5. Ötödik vizsgálat 

Az ötödik vizsgálat során új mintavétel nem történt. Az elemzésekhez az eddigi mintavételek 

közül háromnak (2007, 2009, 2013) az adatbázisát felhasználva, egy új, úgy nevezett összesített 

vagy 2014-es mintát készítettünk, az egyéni és csapatsportolók egészségének, 

egészségmagatartásának feltérképezése és a korábbi vizsgálati eredményeink kiegészítése 

céljából. 

5.1. A minta jellemzői 

Figyelembe véve, egyrészt azt, hogy 2007 és 2013 között sem a versenysportolás általános 

szabályozási feltételéiben, sem a szegedi versenysportolás jellemzőinek (nyilvántartott 

versenysportolók, városi sportlétesítmények, sportegyesületek, klubok száma) tekintetében 

jelentős változás nem történt, másrészt azt is, hogy a felmérésekben azonos mérőeszközök 

kerültek alkalmazásra, a 2007-es, 2009-es és 2013-as felmérések serdülőkorú 

versenysportolóira vonatkozó adatokat összevonva, egy úgy nevezett összesített/2014-es 

datbázist hoztunk létre. Az így kapott nagyobb elemszámú (427 fő) mintából nyert adatok 

felhasználásával végeztük az egyéni (139 fő) és a csapatsportolók (287 fő) egészségének, 

egészségmagatartásának és részben a nemi különbségeknek (fiú: 236 fő, lány:191 fő), valamint 

a sportolási motivációnak is a vizsgálatát. 

5.2. Mérőeszközök és adatelemzés 

A mérőeszközök megegyeztek az eddig alkalmazottakkal. Az adatok statisztikai vizsgálata 

azonos módon történt a 3.3-ban leírtakkal, és kiegészült egy új elemzéssel. A legalább 

intervallum skálájú független változók felhasználásával a fiú és a lány sportolók egészségének 

és egészségmagatartásának további elemzése céljából diszkriminancia analízist végeztünk.  

6. A kutatás korlátai 

Az eredményeink elemzése során a következtetéseink levonásakor figyelembe vettük az 

empirikus vizsgálatunk korlátait: a minták relatíve alacsony elemszámát és a sportolás szintje 

meghatározásának hiányát. 

Ebből adódóan nem tudtuk vizsgálni a sportolás szintjének, a jellegzetes sportágcsoportoknak, 

vagy az egyes sportágaknak a hatását sem. 
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Eredmények megbeszélése 

1. Serdülő és fiatal felnőtt versenysportolók egészségének 

és egészségmagatartásának összehasonlítása 

1.1. Az egészségi állapot vizsgálata 

Kutatásunkban két felmérés során vizsgáltuk a serdülő és a fiatal felnőtt sportolók egészségét. 

Elemzéseinkben nem igazoltunk különbséget a serdülők és a fiatal felnőttek egészségi 

állapotának általunk vizsgált jellemzői között. Egészségüket általában jónak vagy kiválónak 

minősítették, hasonló volt a pszichoszomatikus tüneteik előfordulása és a pszichés közérzetük 

is. A serdülők és a fiatal felnőttek pszichoszomatikus tünetképzésének hasonlósága nem 

egyezik meg több, hasonló témájú kutatás eredményével, melyek szerint serdülőkorban az évek 

múltával nő a tünetek száma (Ostberg, Alfven és Hjern, 2006; Gerber és Phüse, 2008; Költő és 

Kökönyei, 2010; Jernbro, Svensson, Tindberg és Janson, 2012). 

Az egészségi állapot jellemzői kapcsolatai közül a legerősebb a pszichés közérzetük és 

a pszichoszomatikus tüneteik közötti negatív kapcsolat volt, azaz a pszichoszomatikus tünetek 

számának emelkedése kedvezőtlenebb közérzettel járt együtt. Serdülőkorban a kapcsolat 

erősebb volt a felnőttkorinál (2005: serdülő:-,495**, felnőtt:-,447**; 2007: serdülő:-,589**, 

felnőtt:-,360**).  

1.2. A táplálkozási magatartás és a szerfogyasztási szokások vizsgálata 

A táplálkozási magatartás vizsgálata során kutatásunkban a serdülők és a fiatal felnőttek 

étkezési szokásai és testsúlykontrollja között nem igazolódott szignifikáns különbség. 

Nemeken belül vizsgálva is azt tapasztaltuk, hogy a serdülők és a felnőttek hasonlóan étkeznek 

és viszonyulnak a testsúlyukhoz.  

A szerfogyasztási szokások vizsgálatakor kutatásunkban mind a dohányzás, mind az 

alkoholfogyasztás esetében a fiatal felnőtteknél gyakoribb szerhasználat igazolódott. Mindkét 

korosztályban a kapcsolatok azt mutatták, hogy az egyik szer használatának a növekedése 

együtt jár a másik szer használatának az emelkedésével. A kábítószer-használat vagy nem 

fordult elő vagy azonosan alacsony gyakoriságú volt a mintáinkban.  
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2. Versenysportolók egészségének és 

egészségmagatartásának nemi jellemzői 

2.1. Az egészségi állapot vizsgálata 

2.1.1. Az egészség önminősítése 

Felméréseink alapján a versenysportoló fiúk és lányok egészségének önminősítése között 

markáns különbség nem volt kimutatható.  

A versenyzők egészségi állapotának önminősítése mindkét nemben szignifikáns, pozitív 

kapcsolatot mutatott a pszichés közérzetükkel, a jobb közérzet jobb minősítéssel járt együtt 

mindkét nemnél (fiúk: ,298**, lányok: ,330**). A pszichoszomatikus tünetek csak a fiúk 

esetében mutattak szignifikáns negatív kapcsolatot (-,186*) az egészségi állapotról alkotott 

véleménnyel. Más közlemények szerint a gyakoribb tünetek nemektől függetlenül rosszabb 

minősítést valószínűsítenek (Pikó, 2000; Erginoz, Alikasifoglu, Ercan, Uysal, Ercan, Albayrak 

Kaymak és Ilter, 2004). Kutatásunk eredménye alapján felmerül annak a lehetősége, hogy a 

versenyszerű sport, különösen a lányoknál, csökkenti a pszichoszomatikus tünetképzés és az 

egészség önminősítése közötti kapcsolat erősségét. 

A testsúlykontroll és az egészségi állapotról alkotott vélemény közötti szignifikáns 

kapcsolatok közül kiemelnénk, hogy a fiúk testsúlykontroll jellemzői közül az egyetlen (,154*), 

a lányoknál a legerősebb szignifikáns kapcsolat (,412**) az önminősítés és az egészséges 

étkezésre fordított figyelem között volt állt fenn. Bailis, Segall és Chipperfield (2003) 

kutatásában is az egészség önminősítését pozitívan befolyásolta az egészség megőrzésére 

fordított erőfeszítés, és különösen a táplálkozási szokások megváltoztatása gyakorolt hatást a 

minősítésre.  

Kutatásunkban vizsgáltuk a szerfogyasztás és az egészségről alkotott vélemény közötti 

kapcsolatokat is, és csak dohányzás esetében találtunk a lányoknál szignifikáns, negatív 

korrelációt (-,186*). A dohányzás esetében más közlem igazolták a dohányzás és az egészség 

önminősítése közötti negatív korrelációt (Vingilis, Wade és Adlaf, 1998; Johnson és Richter, 

2002; Tremblay, Dahinten és Kohen, 2003).  
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2.1.2. Pszichoszomatikus tünetképzés 

A fiú és a lány sportolók pszichoszomatikus tüneteinek előfordulása között jelentős különbséget 

nem tudtunk igazolni. Ez az eredményünk különbözik a szakirodalomtól, ahol a közlemények 

jellemzően a lányok magasabb tünetképzéséről számolnak be (Ostberg és mtsai, 2006; 

Sweeting, West és Der, 2007; Gerber és Phüse, 2008; Költő és Kökönyei, 2010; Kelly, Molcho, 

Doyle és Gabhainn, 2010; Jernbro és mtsai, 2012). Versenysportolóink leggyakrabban 

kimerültségre, hát- és derékfájásra valamint alvászavarra panaszkodtak. A serdülők más 

kutatásokban is hasonló tüneteket említettek a leggyakrabban (Larsson és Zaluha, 2003; Kelly 

és mtsai, 2010; Kinnunen, Laukkanen és Kylmä, 2010; Költő és Kökönyei, 2010). Figyelemre 

méltó, hogy a hát-és derékfájás gyakorisága növekvő tendenciát mutatott (17,3%; 26,1%; 

40,3%) a felméréseinkben.  

A pszichoszomatikus tünetképzés kapcsolatai közül említésre méltó, hogy a testsúly-

kontroll a lányoknál nem mutatott szignifikáns kapcsolatokat a tünetek számával, a fiúknál 

azonban a súlygyarapodástól való aggodalom növekedése gyakoribb tünetképzéssel járt együtt 

(,336**). Ez az eredményünk eltért a lányok általában magasabb tünetképzésének okaival 

foglalkozó kutatás következtetésétől, mely szerint a legerősebb magyarázó faktorok egyike a 

súlygyarapodástól való félelem (Sweeting és mtsai, 2007). 

A szerfogyasztás és a pszichoszomatikus tünetek gyakorisága között mindkét nemnél 

szignifikáns, gyenge kapcsolat volt igazolható.  

2.1.3. A pszichés közérzet vizsgálata 

Vizsgálatunkban mind a fiú, mind a lány sportolók hasonlóan jó közérzetről számoltak be. A 

szakirodalom szerint, a serdülőkorban bekövetkező testkép változások befolyásolhatják a 

pszichés közérzetet (Vogt Yuan, 2010; Gray és Leyland, 2009; Schmid, Schönlebe, Drexler és 

Mueck-Weymann, 2010). Kutatásunkban a szakirodalomhoz hasonlóan, a lányok pszichés 

közérzete szignifikáns negatív kapcsolatot mutatott a testsúly kontroll jellemzői közül a testsúly 

önminősítésével (-,158*) és a súlygyarapodástól való aggodalommal (-,213**) is.  

A szerfogyasztás és a lelki egészség összefüggéseivel foglalkozó kutatások eredményei szerint 

a szerfogyasztás általában negatív kapcsolatot mutat a pszichés közérzettel (Silva, Horta, 

Pontes, Faria, Souza, Cruzeiro és Pinheiro, 2007; Saban és Flisher, 2010; White, Chan, Quek, 

Connor, Saunders, Baker és Kelly, 2013). Green, Zebrak, Robertson, Fothergill és Ensminger 

(2012) vizsgálatában ezt a kapcsolatot csak lányoknál sikerült igazolni. Kutatásunkban a 
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szerfogyasztás és a pszichés közérzet kapcsolatának nemi jellemzői hasonlóak voltak: a lányok 

esetében igazolódtak szignifikáns korrelációk, a fiúknál egyáltalán nem.  

2.2. Testsúlykontroll és étkezési szokások 

2.2.1. Testsúlykontroll 

Kutatásunk eredményei hasonlóak a szakirodalomban találhatókhoz: a lányok nagyobb 

arányban gondolták kövérebbnek magukat és gyakrabban fogyókúráztak, mint a fiúk. A 

súlygyarapodás miatt a lányok minden vizsgálatban szignifikánsan jobban aggódtak. Említésre 

méltó, hogy a fiúk közül majdnem ugyanannyian gondolták magukat kissé kövérnek, mint kissé 

soványnak, így a lányokhoz képest kevesebb volt a súlyukat pont jónak tartó aránya.  

A testsúly megítélése és az elhízástól való félelem (fiúk: ,389**,lányok: ,330**) 

valamint a fogyókúrák gyakorisága (fiúk: ,357**,lányok: ,318**) között szignifikáns pozitív 

kapcsolat volt igazolható mindkét nemnél. Az elhízástól való félelem növekedése együtt járt a 

fogyókúrák gyakoriságának emelkedésével a fiúk (,467**) és a lányok (,596**) esetében is. 

A testsúlykontrollal kapcsolatban vizsgáltuk a sportolók egészséges táplálkozásra 

fordított figyelmét is. Ebben az esetben egy tendencia volt tapasztalható, mely azt mutatta, hogy 

a lányok jobban figyeltek a táplálkozásukra. Ehhez hasonló volt a barátok figyelmének a 

megítélése is: a lányok inkább gondolták, hogy a barátaik egészségesen esznek, mint a fiúk.  

2.2.2. Étkezési szokások 

Kutatásunkban az ételfogyasztási szokások vizsgálatának eredményei szerint a sportolókra nem 

volt jellemző a mindennapos gyorséttermi étkezés és snackfogyasztás, az édességfogyasztás 

viszont mindennapos volt. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás vizsgálata során különbséget 

találtunk a nemek gyümölcsfogyasztása között: a lányok általában naponta gyakrabban 

fogyasztották, mint a fiúk, zöldségfogyasztásuk hasonló volt. Az étkezések gyakoriságának 

vizsgálata kapcsán is nemi különbség volt igazolható: a lányok általában kevesebbszer ettek 

egy nap, mint a fiúk. 

2.3. Szerfogyasztási szokások 

Kutatásunkban a sportolók dohányzási szokásai tekintetében egy alkalommal igazoltunk nemi 

különbséget, a 2005-ös mintában, ahol a felmérésben résztvevő serdülő fiúk nem dohányoztak 

rendszeresen az előző tizenkét hónapban. A többi vizsgálatban, ahol már az előző havi 
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fogyasztásokat vizsgáltuk, a nemek dohányzási szokásai hasonlóak voltak. Az 

alkoholfogyasztás vizsgálatai kapcsán, a 2005-ös minta kivételével, ahol hasonló volt a nemek 

alkoholfogyasztása, azt találtuk, hogy a fiúk közül többen ittak alkoholt már életükben, mint a 

lányok és a fogyasztás havi prevalenciája, valamint az egyszerre nagyobb mennyiségű alkohol 

fogyasztás havi előfordulása is jellemzően magasabb volt az esetükben. A kábítószer 

kipróbálása felméréseinkben alacsony volt: az összesített mintában a fiúk 6,8%-a, a lányok 

4,7%-a próbált már ki életében valamilyen drogot. A rendszeres fogyasztás egyáltalán nem volt 

jellemző.  

2.4. Sportolási motiváció vizsgálata 

Kutatásunkban vizsgáltuk a sportolók sportolási motivációját. Négy motivációs faktort sikerült 

meghatározni, melyeket „Hírnév és győzelem”-nek, „Test, erő és egészség”-nek, „Külső 

elvárások”-nak és „Szórakozás, barátok”-nak neveztünk el. Amint az elnevezések is mutatják, 

a sportolók sportolási motivációja komplex volt, külső és belső motivációk egyaránt 

megtalálhatóak voltak benne. A legerősebbek a „Hírnév és győzelem” és a „Test, erő és 

egészség” faktorok voltak. Hasonló motivációs struktúrát találtak Pikó, Pluhár és Keresztes, 

(2004) serdülők, valamint Bollok, Takacs, Kalmar és Dobay (2011) 17-19 éves fiatalok körében 

végzett felméréseikben. 

Kutatásunkban a „Hírnév és győzelem” faktor szignifikánsan nagyobb súlyú volt a fiúknál, mint 

a lányoknál. A „Szórakozás, barátok” faktor esetében egy erős tendencia volt megfigyelhető 

(p=0,052): a lányoknál nagyobb súllyal bírt. A „Test, erő és egészség” faktor pozitív korrelációt 

mutatott a sportolók egészségének önminősítésével, az egészséges táplálkozásra fordított 

figyelemmel. A szerfogyasztás és a motivációs faktorok közötti összefüggések logisztikus 

regressziós vizsgálata a teljes mintára nézve igazolta a „Külső elvárások” motivációs faktor 

védő (0,77*), a „Szórakozás, barátok” faktor hajlamosító hatását az alkoholfogyasztással 

(1,29*) kapcsolatban és ez utóbbinak a hajlamosító hatását az egyszerre nagyobb mennyiségű 

alkohol elfogyasztása (1,31*) esetében is. Fiúk esetében a „Test, erő és egészség” motivációs 

faktor csökkentette a dohányzás előfordulásának az esélyét. 
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2.5. A szülők iskolai végzettségének és a család becsült anyagi helyzetének a 

kapcsolata 

Eredményeink megegyeztek a szakirodalommal abban, hogy a szülők magasabb iskolai 

végzettsége, a család jobb anyagi helyzete kedvezőbb egészségi állapottal, 

egészségmagatartással jártak együtt, és eltértek abban, hogy szerfogyasztás tekintetében nem 

voltak szignifikáns kapcsolatok igazolhatóak. 

3. Egyéni és csapatsportolók egészsége, 

egészségmagatartása 

3.1. Egészségi állapot 

Kutatásunkban az egyéni sportolók kedvezőbb egészségi állapotról számoltak be, mint a 

csapatsportolók: jobbnak minősítették az egészségüket, jobb volt a pszichés közérzetük és 

pszichoszomatikus tünetképzésükben is egy kedvezőbb tendencia volt megfigyelhető, mint a 

csapatsportolóknak. Eredményünk ellentmond Eime, Young, Harvey, Charity és Payne (2013) 

megállapításának, mely szerint a csapatsportban való részvétel, jobb pszichés státuszhoz 

vezethet, mint az egyéni sportágak gyakorlása. Megvizsgáltuk, hogy a nemeken belül okoz-e 

különbséget a sportág típusa. Csak az egészség önminősítése esetében figyeltük meg, hogy míg 

az egyéni és a csapatsportoló lányok önminősítése hasonló volt, addig a fiúk esetében 

szignifikáns különbség igazolódott.  

3.2. Testsúlykontroll és étkezési szokások 

Eredményeinket összegezve megállapíthatjuk, hogy markáns különbségek nem voltak 

igazolhatóak az egyéni és a csapatsportolók között. A hasonlóságok és különbségek 

figyelembevételével feltételezhetjük, hogy a csapatsportoló lányokat kevésbé izgatja a 

testsúlya. Bár nagyobb arányban tartották magukat kissé kövérnek, mint az egyéni sportoló 

lányok, ennek ellenére hasonló mértékben aggódtak a súlygyarapodás miatt és hasonló 

gyakorisággal is fogyókúráztak, mint a soványabb és magukat nagyobb arányban kissé 

soványnak tartó egyéni sportoló lányok. Az egészséges táplálkozásra fordított figyelmük kisebb 

volt, mint az egyéni sportoló lányoké. 
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Eredményeink elemzéséből levont következtetésünk egybecseng a szakirodalommal, mely 

szerint a csapatsportok kevésbé hajlamosítanak a káros testsúlykontrollra (Fulkerson, Keel, 

Leon és Dorr, 1999; Filaire, Rouveix, Bouget és Pannafieux, 2007). Az egyéni sportoló lányok 

alacsonyabb testtömegindexe és soványabb testképe ellenére, bár csak tendencia jelleggel, 

megfigyelhető nagyobb elhízás miatti aggodalmuk és kissé gyakoribb fogyókúráik megerősítik 

az egyéni sportolónők kóros étkezési zavarokkal kapcsolatos veszélyeztetettségét (Resch, 2007; 

Javed, Tebben, Fischer és Lteif, 2013) 

3.3. Szerfogyasztási szokások 

Kutatásunkban nem találtunk különbséget az egyéni és a csapatsportolók alkoholfogyasztási 

(kipróbálás, rendszeres fogyasztás, egyszerre nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása) és 

kábítószer-használati (kipróbálás és rendszeres fogyasztás) szokásai tekintetében. A dohányzás 

esetében viszont igen: az egyéni sportolók közül kevesebben próbálták ki a dohányzást és a 

dohányzás előfordulása is alacsonyabb volt a körükben. Amennyiben a nemeken belül is 

vizsgáltuk az egyéni és a csapatsportolók közötti különbségeket, akkor a lányok dohányzási 

szokásait hasonlóak voltak, viszont az egyéni és a csapatsportoló fiúk előző havi dohányzási 

szokásaiban jelentős eltérést találtunk. A fiúknál az egyéni sportágak védőfaktort jelentettek a 

rendszeres dohányzással szemben. 

Eredményeink különböztek a szakirodalomtól. Több kutatás, ellentétben velünk, 

igazolta csapatsportok gyakoribb alkoholfogyasztásra és/vagy lerészegedésre hajlamosító 

hatását (Martha, Grélot és Peretti-Watel, 2009; Wichstrom és Wichstrom, 2009; Kulesza, 

Grossbard, Kilmer, Copeland és Larimer, 2014). Pincés és Pikó (2013) tőlünk eltérően az 

egyéni sportolók kedvezőtlenebb dohányzási szokásairól számolt be. 

3.4. A sportolási motiváció vizsgálata 

Az egyéni és a csapatsportolók sportolási motivációja két motivációs faktor esetében tért el. A 

„Test, erő és egészség” faktor az egyéni sportolóknál, a „Külső elvárások” a csapatsportolóknál 

volt nagyobb súlyú a másik sportágtípussal összehasonlítva.  
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3.5. A szülők iskolai végzettségének és a család becsült anyagi helyzetének 

kapcsolatai 

Kutatásunkban kevés szignifikáns kapcsolat igazolódott, ezekről elmondható, hogy a 

kedvezőbb státusz jobb egészséggel, egészségesebb étkezési szokásokkal és a „Szórakozás, 

barátok” motivációs faktor nagyobb súlyával járt együtt.  

4. Versenyszerűen sportoló serdülők egészségének és 

egészségmagatartásának az összehasonlítása a nem 

versenyszerűen sportolókéval 

4.1. Az egészségi állapot vizsgálata 

A versenyszerűen sportolók és a nem versenyszerűen sportolók részvételével lebonyolított 

kutatásunkban a versenyszerűen sportolók jelentősen jobbnak minősítették az egészségüket a 

társaikkal összehasonlítva, mint a versenyszerűen nem sportolók. Akkor is megfigyelhető volt 

ez a különbség, ha nemen belül vizsgáltuk a két sportolói státuszt: mind a fiú, mind a lány 

versenysportolók egészségének önminősítése kedvezőbb volt nem versenysportoló társaikénál. 

Hasonló eredményekről számoltak be más vizsgálatok is (Tremblay és mtsai, 2003; Kahlin, 

Werner, Romild és Alricsson, 2009; Hosseini, Maghami, Kelishadi, Motlagh, Khoshbin, 

Amirkhani Heshmat, Taslimi, Ardalan és Hosseini, 2013; Galán, Boix, Medrano, Ramos, 

Rivera, Pastor-Barriuso és Moreno, 2013). 

A serdülőkorúak egészségi állapotának másik markáns jellemzője a pszichoszomatikus 

tünetképzésük. Kutatásunkban a versenysportolók tünetképzése mind a nem versenyszerűen, 

mind a nem sportolókéval összehasonlítva általában kedvezőbb volt, jelentősen kevesebb 

tünetről számoltak be. Amikor a nemeken belül is vizsgáltuk a versenyszerű sport hatását a 

lányok, a nők és a férfiak esetében a versenysportolók szignifikánsan kevesebb panaszt 

említettek. Eredményeink alapján a versenyszerű sportolásnak a pszichoszomatikus 

tünetképzésre gyakorolt kedvező hatása tételezhető fel és ennek különösen a nőknél és a 

lányoknál van jelentősége, mert hozzájárulhat a jellemzően gyakori pszichoszomatikus tüneteik 

számának csökkenéséhez. Sweeting és mtsai (2007) vizsgálatukban a mi eredményeinkhez 
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hasonlóan azt találták, hogy a gyakoribb fizikai aktivitás a lányok alacsonyabb tünetképzésével 

jár együtt.  

Kutatásunkban vizsgáltuk a résztvevők pszichés közérzetét is. Hasonlóan a 

pszichoszomatikus tünetképzéshez, a versenyszerűen sportolók közérzete szignifikánsan jobb 

volt, mint a nem versenyszerűen sportolóké. Eredményeink egybecsengenek a 

szakirodalommal, ahol a fizikai aktivitás és a pszichés közérzet közötti kapcsolatot általában 

pozitívnak találják (Sacker és Cable, 2006; Palen és Coatsworth, 2007; Trainor, Delfabbro, 

Anderson és Winefield, (2010).  

Az egészségi állapot jellemzői közötti kapcsolatok vizsgálata során a sportolói státuszok 

szerinti különbségeket figyelhettünk meg. A versenyszerűen sportoló lányoknál csak a 

pszichoszomatikus tünetképzés és a pszichés közérzet között volt szignifikáns kapcsolat (-

,502**). A versenyző fiúk esetében, a többiekhez hasonlóan, a pszichoszomatikus tünetek 

számának emelkedése rosszabb közérzettel (-,575**), és a nem versenyzőkhöz hasonlóan az 

egészségről alkotott kedvezőtlenebb véleménnyel (-,243**) járt együtt.  

4.2. Testsúlykontroll és étkezési szokások 

Kutatásunkban a versenyszerűen sportolók és a nem sportolók vagy nem versenyszerűen 

sportolók étkezési szokásai és testtömegkontrollja között konzekvens, markáns különbségeket 

nem igazoltunk. 

A testtömegkontrollra vonatkozó elemzések közül, a versenyszerűen sportoló és a nem 

versenyszerűen sportoló serdülők részvételével történt felmérésben, amennyiben a nemeken 

belül a sportolói státusz szerint is elemeztük az adatainkat, akkor különbségek voltak 

igazolhatóak a súlygyarapodás miatti aggodalom és a fogyókúra gyakorisága tekintetében. 

Mindkét esetben, annak ellenére, hogy a testsúlyúkat hasonlóan minősítették a hasonló 

testtömegindexű lányok, a versenyszerűen sportoló lányok kontrollja kedvezőbb volt: kevésbé 

aggódtak a súlygyarapodás miatt és a kevesebbszer is fogyókúráztak, mint a nem versenyző 

lányok. A fiúk között nem volt jelentős különbség.  

Kutatásunkban a versenyszerűen sportoló és a nem versenyszerűen sportoló serdülők 

részvételével történt felmérésben nem találtunk különbséget a két csoport étkezési szokásai 

között.  

A testsúlykontroll kapcsolatainak vizsgálata során a testsúlykontroll jellemzői közötti 

korrelációk nemektől és státuszoktól függetlenül hasonlóak voltak: a testsúly kövérebbnek 
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ítélése az elhízástól való nagyobb félelemmel és növekvő számú fogyókúrával járt együtt. A 

testsúlykontroll és az egészség kapcsolatai közül említésre méltó, hogy az elhízástól való 

félelem fokozódása a versenysportoló fiúknál és a nem versenysportoló lányoknál növekvő 

számú pszichoszomatikus panasszal és általában a fiúknál kedvezőtlen pszichés közérzettel járt 

együtt. A versenyző lányok egyetlen jelentős kapcsolatot mutattak: minél nagyobb figyelmet 

fordítottak megítélésük szerint az egészséges étkezésre, annál jobbnak minősítették az 

egészségi állapotukat. 

4.3. Szerfogyasztási szokások 

A szerfogyasztási szokások és a sport kapcsolatának vizsgálata nagy érdeklődésre számot tartó 

területe a sporttudományi kutatásoknak. A rendkívül gazdag szakirodalomban a közlemények 

jelentős része védőhatást tulajdonít a sportolásnak a dohányzás és a kábítószer-fogyasztás 

tekintetében (Bovard, 2008; Bollók, Vingender, Sipos, Tóth és Nagy 2009; Lisha és Sussman, 

2010; Diehl, Thiel, Zipfel, Mayer, Litaker és Schneider, 2012). Az alkoholfogyasztás esetében 

egymásnak ellentmondóan két vélemény fogalmazódik meg. A közlemények egy része pozitív 

összefüggést talált a sportolás és az alkoholfogyasztás között (Bollók és mtsai, 2009; Taliaferro 

és munkatársai, 2010; Lisha és Sussman, 2010; Diehl és mtsai, 2012). Más közleményekben 

vagy nem találtak összefüggést vagy negatívat igazoltak (Pate, Trost, Levin és Dowda, 2000; 

Elder, Leaver-Dunn, Wang, Nagy és Green, 2000; Thorlindsson és Bernburg, 2006). 

A dohányzási szokások tekintetében két vizsgálatunk közül az egyikben a serdülőkorú 

sportolók mindkét nemben szignifikánsan kevesebbet dohányoztak, mint a nem vagy nem 

versenyszerűen sportoló társaik (Mikulán, 2007b). A másik felmérésünkben nem igazolódott 

különbség a sportolói státusz szerinti csoportok között. Nemi bontásban egy erős tendencia volt 

megfigyelhető a versenyző és nem versenyző lányok esetében: a versenyszerűen sportolók 

közül kevesebben próbálták ki a dohányzást (p=0,067) és kevesebbet dohányoztak az előző 

hónapban (p=0,055).  

Alkoholfogyasztási szokások tekintetében egyik vizsgálatunkban sem találtunk 

különbséget a különböző sportolói státuszú csoportok között. 

A kábítószer-fogyasztás vizsgálata kapcsán mind az élet-, mind a havi prevalencia 

eseteiben szignifikáns különbséget igazoltunk: a nem versenysportolók közül többen próbáltak 

már ki valamilyen kábítószert és előző hónapban is többet fogyasztottak, mint a versenyszerűen 

sportolók. 
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A különböző sportolói státuszú tanulók szerfogyasztása és egészsége közötti kapcsolatok 

vizsgálata szerint az alkohol és kábítószer-fogyasztás egyáltalán nem mutatott szignifikáns 

kapcsolatokat, valamint a versenyző fiúk és a nem versenyző lányok dohányzása és egészsége 

között csak egy-egy gyenge, negatív, korreláció igazolható. A nem versenyző fiúk és a 

versenyző lányok kapcsolatai hasonlóak voltak: a dohányzás gyakoriságának növekedése 

kedvezőtlenebb pszichés közérzettel és több pszichoszomatikus panasszal fordult elő. 

4.4. Versenysportolók és nem versenysportolók iskolai teljesítménye 

Kutatásunkban a versenyszerűen sportolók jobb iskolai érdemjegyekről tudtak beszámolni, 

mint a nem versenyzők. Ha a nemen belül néztük a különböző sportolói státuszok általunk 

vizsgált iskolai teljesítményét, akkor azt láttuk, hogy a státusszal összefüggésbe hozható 

különbség a sportoló lányok jelentősen jobb érdemjegyeivel magyarázható, mert a fiúk között 

nem volt különbség igazolható. Eredményeink illeszkednek a szakirodalomban található 

közleményekhez, melyek a sportolás és az iskolai teljesítmény pozitív kapcsolatát, valamint 

több kutatás esetében a sportoló lányok jobb iskolai teljesítményét igazolják (Fox, Barr-

Anderson, Neumark-Sztainer és Wall, 2010; Shachaf, Katz és Shoval, 2013; Bradley, Keane és 

Crawford, 2013; Busch, 2014)). 
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 Hipotézisek vizsgálata 

 

1. A serdülő és a fiatal felnőtt sportolók egészségére, táplálkozással és szerfogyasztással 

kapcsolatos egészségmagatartására vonatkozó hipotézisünkben feltételeztük, hogy az egészségi 

állapotuk, a testtömegkontrolljuk és az étkezési szokásaik hasonlóak, de a felnőttek 

rizikóprofilja kedvezőtlenebb. 

Eredményeink igazolták a hipotézisünk legtöbb megállapítását. A serdülő és a fiatal 

felnőttek egészsége, étkezési szokásai, valamint testsúlykontrollja hasonló volt. A 

szerfogyasztás vizsgálatakor mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás esetében a fiatal 

felnőttek gyakoribb szerhasználata igazolódott, kábítószer-fogyasztási szokásaik hasonlóan 

alacsonyak voltak 

Eredményeinket röviden összegezve megállapíthatjuk, hogy kutatásunkban a serdülő és 

a fiatal felnőtt versenyzők között egyedül az alkoholfogyasztási és a dohányzási szokásaik 

tekintetében igazoltunk konzekvens különbségeket. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a 

serdülőkori versenysportolás nem rendelkezik védőhatással a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás felnőttkori gyakoriságának növekedésével szemben. Pszichoszomatikus 

panaszaik előfordulásának hasonlósága a versenysport tünetképzésre kifejtett kedvező hatását 

valószínűsíti. 

2. A serdülőkorú versenysportolók egészségére, táplálkozással és szerfogyasztással kapcsolatos 

egészségmagatartására jellemző nemi különbségekre vonatkozó hipotézisünkben feltételeztük, 

hogy a sportoló fiúknak jobb az egészségi állapotuk és kedvezőbb a testsúlykontrolljuk, az 

étkezési szokásaik, de gyakrabban fogyasztanak alkoholt és kábítószert, mint a sportoló lányok, 

viszont a dohányzási szokásaik hasonlóak. 

Kutatásunk eredményei részben igazolták, részben cáfolták hipotézisünket. Az a 

feltételezésünk, hogy a fiúknak jobb az egészségi állapota, megdőlt. Vizsgálatunkban a fiúk és 

a lányok egészségének önminősítése, pszichoszomatikus tünetképzése és pszichés közérzete 

hasonló volt. Az egészség jellemzőinek kapcsolataiban már jelentős nemi eltérések igazolódtak. 

Ezek közül említésre méltó, hogy a szakirodalomban leírt pszichoszomatikus tünetképzés és 

egészség önminősítése közötti negatív korreláció csak fiúknál, a dohányzás és az egészség 

önminősítése közötti negatív kapcsolat csak a lányoknál állt fenn. Figyelemre méltó az is, hogy 
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a várttól eltérően, a súlygyarapodástól való félelem növekedése a fiúknál járt nagyobb számú 

pszichoszomatikus panasszal. 

Az az állításunk, hogy a fiúknak kedvezőbb a testsúlykontrolljuk, teljesen és az 

feltételezésünk, hogy a fiúknak kedvezőbbek az étkezési szokásaik, részben igazolódott. 

Kutatásunkban a szakirodalommal megegyező nemi különbségeket figyelhettünk meg: a 

lányok inkább kövérebbnek gondolták magukat, többet aggódtak a súlygyarapodás miatt, 

gyakrabban fogyókúráztak, viszont általában több figyelmet fordítottak a táplálkozásukra, mint 

a fiúk. Étkezési szokásaikban is különböztek, a lányok kevesebbszer étkeztek, jellemzően 

többször hagyták ki a reggelit, az uzsonnát, a vacsorát és pótvacsorát, ellenben több gyümölcsöt 

fogyasztottak a fiúkkal összehasonlítva. 

A szerfogyasztás nemi különbségeire vonatkozó állításunk nagyrészt igazolódott. A fiúk 

és a lányok dohányzási szokásai hasonlóak voltak, azonban a fiúk közül többen ittak már 

alkoholt és jellemzően többet is fogyasztottak belőle, mint a lányok. A kábítószert kipróbálók 

közül is általában több fiú volt, a rendszeres fogyasztás azonban egyik nemre sem volt jellemző.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a versenysportolás a testsúlykontroll és az 

alkoholfogyasztás nemi jellegzetességeiben nem okozott változást. Az egészség jellemzői 

közül a pszichoszomatikus tünetképzésre jellemző nemi különbségek azonban nem voltak 

konzekvensen igazolhatóak, ami alapján a versenysportolásnak a lányok tünetképzésére 

gyakorolt kedvező hatása tételezhető fel. 

3. Az egyéni sportágat és a csapatsportágat űzők egészségére és egészségmagatartására 

vonatkozó hipotézisünkben feltételeztük, hogy a csapatsportolóknak jobb az egészségi 

állapotuk, kedvezőbb a testtömekontrolljuk és az étkezési szokásaik, viszont gyakrabban isznak 

alkoholt és fogyasztanak kábítószert, mint az egyéni sportolók. Dohányzási szokásaikat 

hasonlónak gondoltuk. 

A hipotézisünk egészségi állapotra vonatkozó része teljes mértékben megdőlt. Kutatásunkban 

az egyéni sportolók kedvezőbb egészségi állapotról számoltak be, mint a csapatsportolók: 

jobbnak minősítették az egészségüket, jobb volt a pszichés közérzetük és a pszichoszomatikus 

tünetképzésükben is egy kedvezőbb tendencia volt megfigyelhető, mint a csapatsportolóknak. 

A testsúlykontrollra vonatkozó állításunk a lányok esetében részben igazolódott, az 

étkezési szokások tekintetében pedig az állításunk megdőlt. Kutatásunkban markáns 

különbségeket az egyéni és a csapatsportolók testsúlykontrollja és étkezési szokása között nem 

találtunk. Amennyiben a nemeken belül vizsgáltuk a testsúlykontrollt, akkor azt találtuk, hogy 
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fiúké minden tekintetben hasonló. Lányoknál a hasonlóságok és különbségek 

figyelembevételével feltételezhetjük, hogy a csapatsportoló lányokat kevésbé izgatta a 

testsúlya. Bár nagyobb arányban tartották magukat kissé kövérnek, mint az egyéni sportoló 

lányok, ennek ellenére hasonló mértékben aggódtak a súlygyarapodás miatt és hasonló 

gyakorisággal is fogyókúráztak, mint a náluk soványabb és magukat nagyobb arányban kissé 

soványnak is tartó egyéni sportoló lányok. Az egészséges táplálkozásra fordított figyelmük 

viszont kisebb volt, mint az egyéni sportolóké. Az egyéni sportoló lányok alacsonyabb 

testtömegindexe és soványabb testképe ellenére tendencia jelleggel megfigyelhető nagyobb 

elhízás miatti aggodalmuk és kissé gyakoribb fogyókúráik az egyéni sportolónők kóros étkezési 

zavarokkal kapcsolatos veszélyeztetettségre utalnak a kutatásunkban is. 

A szerfogyasztásra vonatkozó állításunk megdőlt. Kutatásunkban nem találtunk 

különbséget az egyéni és a csapatsportolók alkoholfogyasztási és kábítószer-használati szokásai 

tekintetében. A dohányzás esetében viszont igen: az egyéni sportolók közül kevesebben 

próbálták ki a dohányzást és a dohányzás előfordulása is alacsonyabb volt a körükben. 

Nemeken belül is vizsgálódva, ez utóbbi állítás csak a fiúk esetében igazolódott és az egyéni 

sportág védőfaktornak bizonyult a dohányzással szemben. 

 Eredményeinket összegezve megállapíthatjuk, hogy a sportágválasztás befolyásolhatja 

a sportoló egészségét, táplálkozással és szerfogyasztással kapcsolatos egészségmagatartását és 

az elemzések során tapasztalt nemi különbségek alapján feltételezhető, hogy ez a hatás 

nemenként jelentősen változik. 

4. A versenyszerűen és a nem versenyszerűen sportolók egészségének, táplálkozással és 

szerfogyasztással kapcsolatos egészségmagatartásának összehasonlítása kapcsán feltételeztük, 

hogy a versenyszerűen sportolóknak jobb az egészségi állapota, kedvezőbbek az étkezési 

szokásaik, a testsúlykontrolljuk és alacsonyabb a dohányzás előfordulása, mint a nem 

versenyszerűen sportolóké, azonban gyakrabban fogyasztanak alkoholt. Kábítószer-

fogyasztásukat hasonlónak gondoltuk. 

Hipotézisünk egészségi állapotra vonatkozó része igazolódott, kutatásunkban a 

versenysportolás általában kedvezően befolyásolta a sportolók egészségi állapotának általunk 

vizsgált jellemzőit. Következetesen szignifikáns eredményeket a női nem esetében találtunk: a 

versenyszerűen sportoló lányoknak és a nőknek jobb volt a pszichés közérzete és kevesebb 

pszichoszomatikus panaszról számoltak be, mint a nem versenysportolók. 
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A versenyzők és nem versenyzők testsúlykontrolljára vonatkozó állításaink részben, az étkezési 

szokásokra vonatkozóak pedig egyáltalán nem bizonyultak helyesnek, mert a sportolói státusz 

szerinti étkezési szokások, testtömegkontroll között konzekvens, markáns különbségeket nem 

tudtunk igazolni. A testtömegkontrollra vonatkozó elemzések közül, amennyiben a nemeken 

belül a sportolói státusz szerint is elemeztük az adatainkat, akkor különbségek voltak 

igazolhatóak a súlygyarapodás miatti aggodalom és a fogyókúra gyakorisága tekintetében. 

Mindkét esetben, annak ellenére, hogy a testsúlyúkat hasonlóan minősítették a hasonló 

testtömegindexű lányok, a versenyszerűen sportoló lányok kontrollja kedvezőbb volt: kevésbé 

aggódtak a súlygyarapodás miatt és a kevesebbszer is fogyókúráztak, mint a nem versenyző 

lányok. Másik felmérésünkben csak az egészséges táplálkozásra fordított figyelem 

vizsgálatakor találtunk jelentős különbséget: a versenysportoló fiúk és barátaik szignifikánsan 

nagyobb figyelmét igazoltuk a nem versenysportoló középiskolásokkal összehasonlítva. 

 Hipotézisünk szerfogyasztással kapcsolatos része döntően megdőlt. Kutatási 

eredményeink szerint a versenysport csökkentette a kábítószer-fogyasztás előfordulását, és nem 

okozott különbséget a versenyzők és a nem versenyzők között az alkoholfogyasztás 

tekintetében. Lányoknál a versenyzők vagy szignifikánsan, vagy tendenciózusan kevesebbet 

dohányoztak, mint a nem versenyszerűen sportolók. 

Eredményeinket összegezve feltételezhetjük, hogy a versenyszerű sportolás kedvezően 

befolyásolja a serdülők egészségét, a lányok testsúlykontrollját és fokozza a fiúk egészséges 

táplálkozásra való odafigyelését. A lányok esetében a versenysport dohányzással, mindkét 

nemnél a kábítószer-használattal szembeni védőhatása valószínűsíthető és egyik nemnél sem 

igazolódott, hogy a versenyzés elősegítené a gyakoribb vagy nagyobb mennyiségű 

alkoholfogyasztást. 
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 Összegzés 

A serdülőkori inaktív életmód általánossá válása, melyet jól érzékeltet a képernyő előtt eltöltött 

idő megnövekedése, csökkentheti a fizikai aktivitásra fordított időt és ezáltal a mozgás 

egészségvédő hatásai kialakulásának lehetőségét. Ezzel összefüggésben napjainkra 

megnövekedett mind az iskolai, mind az iskolán kívüli szervezett fizikai aktivitások 

jelentősége. Ez utóbbinak egyik népszerű formája a versenysport. Kutatásunkban serdülőkorú 

versenysportolók egészségét és egészségmagatartását vizsgálatuk a versenysport egészségre 

gyakorolt hatásának tanulmányozása céljából. 

A kutatásunk legfontosabb következtetései: 

(1) Eredményeink szerint a versenyszerű sportolás kedvezően befolyásolhatja a serdülők 

egészségét, egészségmagatartását. 

(2) A versenysport egészségre, egészségmagatartásra gyakorolt hatására nemi különbségek 

jellemzőek. 

A versenysport nemi, valamint életkori, fő sportág és versenysportolói státusz szerinti 

jellemzőinek vizsgálata során is olyan nemi különbségeket találtunk, melyek alapján 

feltételezhető, hogy a lányok egészsége, egészségmagatartása nagyobb mértékben változott 

meg versenysportolás hatására:  

- Az egészség vonatkozásában a versenysportoló lányok kedvezőbb tünetképzése érdemel 

említést: a nem versenyszerűen sportoló lányokhoz képest kevesebb tünetről számoltak 

be, míg a fiúk tünetképzése hasonló volt. Nem volt jellemző rájuk a panaszok korral járó 

emelkedése és a női nemre jellemző, férfiakhoz képest gyakoribb tünetképzés sem. 

- A testsúlykontrolljuk vonatkozásában a versenysportolói státusz és a fő sportágak szerinti 

csoportjaik között különbség mutatkozott, míg a fiúknál nem. A lány versenyzők 

kevesebbet aggódtak a súlygyarapodás miatt és kevesebbet is fogyókúráztak, mint a nem 

versenyzők, és a csapatsportoló lányok kedvezőbben viszonyultak testsúlyukhoz, mint az 

egyéni sportoló társaik. 

- Az iskolai teljesítmény (leggyakrabban kapott érdemjegyek) vizsgálatakor a versenyző 

lányok iskolai teljesítménye jobb volt, mint a nem versenyszerűen sportoló lányoké, a fiúk 

között nem volt különbség. 
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Kutatásunkban több alkalommal hasonlónak találtuk a különböző szempontok szerinti 

csoportok egészségének, egészségmagatartásának egyes jellemzőit. Ezek közül kettőt 

emelnénk ki: 

- Az étkezési szokások vizsgálatakor azt találtuk, hogy a versenysportolók és a nem 

versenysportolók étkezéseinek rendszeressége hasonló: leggyakrabban a reggeli maradt 

el mindkét csoportnál. A versenyző lányok a versenyző fiúkhoz képest az uzsonnát és a 

vacsorát is többször hagyták el. Ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy a sportoló 

fiúk és a nem versenyző lányokhoz képest kedvezőbb testsúlykontrollú versenysportoló 

lányok sem fordítanak elég figyelmet az étkezések rendszerességére. 

- Nem találtunk különbséget a versenysportolói státusz és fő sportág típusok szerinti 

csoportok alkoholfogyasztási szokásai között sem. Ezzel az eredményünkkel azon kutatók 

táborához csatlakozhattunk, akik szerint a versenysportolás nem hajlamosít a túlzott 

alkoholfogyasztásra. 

Dohányzás esetében eredményeink a versenysportolás kedvező hatását valószínűsítették: 

- a versenysportoló lányoknál egy kedvezőbb tendenciát figyelhettünk meg, kevesebben 

próbálták ki és kevesebbet is dohányoztak, mint a nem versenyszerűen sportolók. 

- versenyző fiúk esetében az egyéni sportágak védőfaktort jelentettek a dohányzással 

szemben. 

Kutatásunkban két esetben találtunk a versenysportnak az egészség szempontjából kedvezőtlen 

hatásaira utaló tendenciát: a pszichoszomatikus tünetképzés vizsgálatakor a hát és derékfájás 

előfordulásnak emelkedése, valamint az egyéni és a csapatsportolók összehasonlításakor az 

egyéni sportoló lányok testsúlyukhoz való kedvezőtlen viszonyulása kapcsán. 

 Eredményeink gyakorlati alkalmazására az egészségügy és a közoktatás egyes területein 

látunk lehetőséget. Az iskolaorvosok és a gyermekgyógyászok figyelmébe ajánljuk a 

versenysportoló lányok kedvezőbb pszichoszomatikus tünetképzését, valamint a 

versenysportolók növekvő számú hát- és derékpanaszait. A serdülő lányok pszichoszomatikus 

tüneteinek kezelésére a terápia kiegészítéseként vagy kezdő terápiaként javasolható a 

versenyszerű sportolás. A tanulók hát-és derékfájása esetén gondolni kell akár a versenyszerű, 

akár a nem versenyszerű sportolás hatásaira és indokolt esetben javasoljuk az edzéstervek 

ellenőrzését, valamint más szakorvos kollégákkal, pl. sportorvosokkal, ortopéd szakorvosokkal 

történő konzultációt. A versenysportolók szerfogyasztási szokásai alapján javasoljuk mind az 

oktatási intézményeknek, mind sportegyesületeknek, hogy drogprevenciós tevékenységük 



31 

 

 

során vegyék figyelembe, hogy a versenyszerű sportolás kedvezően befolyásolhatja a 

dohányzási és kábítószer-fogyasztási szokásokat, viszont nem véd az alkoholfogyasztással 

szemben. A szülők és a pedagógusok figyelmébe pedig azokat a kutatási eredményeket 

ajánljuk, melyek szerint a versenysportolás és az iskolai teljesítmények között pozitív kapcsolat 

áll fenn. A jó testi és szellemi teljesítőképesség egyik alapfeltétele azonban az egészséges 

táplálkozás. A szülőknek és a versenyzőkkel együtt dolgozó szakembereknek ügyelni kell a 

sportolók egészséges étkezésére és lehetőségeikhez képest támogatni is kell annak gyakorlati 

megvalósulását (pl. reggeli, tízórai, uzsonna odakészítésével, az edzések, versenyek előtti, alatti 

és utáni folyadék és táplálékbevitel ellenőrzésével). 

 Végső következtetésként, megállapíthatjuk, hogy a versenyszerű sportolás 

serdülőkorban ajánlható alternatívát jelent a napi fizikai aktivitás teljesítése, a mozgás 

egészségvédő hatásai kialakulása szempontjából. 

 A versenysportolás és az egészség összefüggéseinek alaposabb feltérképezése céljából 

a sportolás szintjének hatását tervezzük vizsgálni következő kutatásunkban.  
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