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BEVEZETÉS 

Immár második éve mérem fel és kutatom a diákok táplálkozási és mozgási szokásait. Az előző 

évben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanulói között végeztem felmérést, jelen 

munkámban pedig II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet 

tanulóinak mértem fel a táplálkozási és mozgási szokásait.  

 Számomra fontos az egészséges táplálkozás és a megfelelő mennyiségű mozgás, mely 

fontos az egészség és a jó közérzet megtartása érdekében. Azért tartom fontosnak felmérni és 

megismerni a tanulók táplálkozási és mozgási szokásait, hogy az eredmények alapján változtatni 

lehessen a rossz szokásokon és megerősíteni, támogatni a jó szokásokat, melyek fontos szerepet 

töltenek be az egészség megőrzése érdekében.  

Manapság nagyon fontos a táplálkozással és a mozgással foglakozni, mivel a modern életvitelnek 

köszönhetően nagyon keveset mozognak, az emberek a sok elfoglaltság miatt pedig nem 

fordítanak elegendő figyelmet a táplálkozásukra, idő hiánya miatt pedig a félkész vagy a kész 

ételeket részesítik előnyben, mely cselekvések rossz hatással vannak az egészségre és a közérzetre 

egyaránt.  

 Munkám céljául tűztem ki, hogy kérdőív segítségével felmérjem a II. RF KMF Felsőfokú 

Szakképzési Intézet Tanulóinak táplálkozási és mozgási szokásait, és a felmérés eredményeit 

összehasonlítsam a 2017-ben végzett kutatással, melyet a II. RF KMF tanulói körében végeztem.  

A kutatást kérdőív segítségével végeztem, melyet 132 tanuló töltött ki névtelenül. A kérdőív 4 

kérdéscsoportra osztható melyek a következőek: a vizsgálatban részt vett személyek általános 

jellemzőire vonatkozó kérdések, a diákok táplálkozási szokásaikkal kapcsolatos kérdések, a 

diákok mozgási szokásaival kapcsolatos kérdések és a táplálékkal kapcsolatos kérdéssorból állt. 

A kérdőívet a Felsőfokú Szakképzési Intézet 1-3 évfolyamos tanulói töltötték ki melyek közül 

mind az 5 szak képviseltette magát.  
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I. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A táplálkozás az egészség összefüggései és táplálék fogalma 

A táplálkozási szokásaink nagyban hozzá járul egészségi állapotunkhoz, egyes tápanyagok nem 

tartalmaznak energián kívül más anyagokat, ilyenek anyagok lehetnek a vitaminok és az ásványi 

anyagok. A vitamin és ásványi anyag többlet vagy hiány súlyos megbetegedéseket idézhet elő 

melyek közül több nem is gyógyítható. A szervezetbe bevitt ún. „üres kalóriák” melyekre nincs, 

szükség a szervezet számára az a szervezet elraktározza zsír formájában, mely mozgásszervi, szív-

, és érrendszeri és egyéb megbetegedésekhez vezethet (KOMONYI 2014). 

A táplálék az olyan anyag, mely a szervezet felépítéséhez és az anyag forgalom közben szenvedett 

veszteségek pótlásához szükséges elemeket tartalmazza. Az ember táplálékának legalább is 

fehérjékből, zsírokból, szénhidrátokból, ásványi anyagokból, vitaminokból, vízből és élvezeti 

szerekből kellene állania. Csak a tej olyan tökéletes táplálék mely legalább az élet első évében az 

emberi szervezet táplálék szükségletét teljesen képes kielégíteni (ALEXANDER, 1893). 

 

1.2. Az egészségtudatos táplálkozás elméleti kérdései 

Az, hogy miket eszünk és iszunk, valamint milyen tevékenységeket végzünk, alapvetően 

meghatározzák az egészségünket. 

A szervezet egészséges működése szempontjából alapvető a megfelelő mennyiségű és minőségű 

tápanyag felvétele. Az ember számára szükséges tápanyagokat 2 fő csoportra oszthatjuk:  

1. Az energiát szolgáltató tápanyagokra (kalorigén) ide tartoznak a fehérjék, a szénhidrátok és a 

zsírok.  

2. Az energiát nem szolgáltató tápanyagokra (non kalorigén), melyeket a víz, az ásványi sók és a 

vitaminok alkotnak. 

A kialakult krónikus betegségek kezelése helyett a betegségek megelőzése, prevenciója sokkal 

egyszerűbb megoldás, mint a betegség kezelése. Előnyös már fiatal korban hangsúlyt fektetni az 

egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra is, az optimális testtömeg megőrzése 

mellett.  

Az egészséget megőrző táplálkozás alapját alkotja  a megfelelő minőségű és mennyiségű étrend, 

mely tartalmaz minden fontos tápanyagot, vitamint, ásványi anyagot, élelmi rostot, és az ideális 

testtömeg megtartásához szükséges energiát (ÉOK, 2018). 
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1.2.1. Energia-egyensúly megtartását szolgáló alapelvek 

 Megfelelő rendszeres fizikai aktivitás és étrend, kialakításával megelőzhető és/vagy 

csökkenthető a túlsúly, elhízás kialakulása. 

 Fontos egyensúlyban tartani az energia bevitelt az optimális testsúly megőrzése érdekében. 

Napi 4-5 alkalommal történő kis mennyiségű étkezés napirendbe iktatása javasolt. 

 Túlsúly esetén, az energia bevitel csökkentésével és a fizikai aktivitás növelésével a 

testtömeg is csökkeni fog, ennek érdekében érdemes a zsírok és a szénhidrátok bevitelét is 

kis mértékben csökkenteni (ÉOK, 2018). 

A táplálkozási ajánlások mind Európában, mind hazánkban folyamatosan változnak. A legfrissebb 

étkezési ajánlások szerint már a táplálkozási ajánlásoknak a mennyiségi helyett a minőségen kell 

alapulnia, azaz semmilyen élelmiszert nem kell elvetnünk, csak figyelnünk kell arra, hogy milyen 

mennyiségben, és ami még ennél is fontosabb, hogy milyen minőségben fogyasztjuk azt. Ez azt 

(is) jelenti, hogy nincs egészségtelen vagy egészséges termék, minden tápanyag nélkülözhetetlen 

a szervezet számára. Mára már mindenki egyet ért azzal a megállapítással, hogy az egészséges élet 

alapját a testi-lelki harmónia, a rendszeres testmozgás, és a táplálékok egymáshoz „illő aránya” 

adja meg. Az is nyilvánvaló, hogy korunk műszaki vívmányainak „hatása”, mint például a 

tartósítószerekkel „dúsított” félkész- és készételek, a génmódosított termékekből előállított 

termékek csak több generációval később válnak majd ismerté (RODLER et al. 2005, HUSZKA 2010, 

SZAKÁLY 2011). 

 A legtöbb országban a fogyasztók felé könnyen értelmezhető „üzeneteket küldenek” a 

táplálkozási szakemberek. Ez az illusztráció lehet pl. szivárvány (Kanada), piramis (USA), pagoda 

(Kína), vagy mint Ukrajnában egy ház. Ezen ábrák segítségével „kerültek bemutatásra” az 

egészséges táplálkozás ajánlásai. Az elméletek egyet értenek abban, hogy az egészséges 

táplálkozás alapját a gabonafélék teszik ki. Ez az élelmiszercsoport és a belőlük készült ételek 

jelentős energiaforrások. A mindenki által ismert piramis vagy ház oldalfalait (alapjait) a zöldség-

, és főzelékfélék, valamint a gyümölcsök alkotják minél változatosabb formában, a tető pedig a 

húsokból és húskészítményekből, valamint tejből és tejtermékekből épül fel. Ezekből az 

élelmiszer-csoportokból napi többszöri fogyasztás ajánlott. Azok a táplálékok, amelyek 

zsiradékban és cukorban gazdagok, nem szerepelnek ezekben az ajánlásokban, ezért ezeket inkább 

hetente, vagy ritkábban célszerű fogyasztani (RODLER 2004, HUSZKA 2012, SÓLYOM 2014). 

A kutatók az ábrázolásoknál nem az ételek mennyiségére tették a hangsúlyt, sokkal inkább a 

minőségre. Például a piramis bemutatja, hogy mi az, amiből többet kellene fogyasztanunk (a 
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piramis alsó részén lévő ételek egészségesebbek), és mi az, amiből kevesebbet (például a piramis 

tetején található vörös húsok, só, cukros üdítők). (RODLER 2004, HUSZKA 2012, SÓLYOM 2014) 

 

1. ábra: Táplálkozási piramis. Forrás: (RODLER 2004, HUSZKA 2012, SÓLYOM 2014). 

Saját szerkesztés 

 

1.3. A tápanyagok, rostok, vitaminok és ásványi anyagok szerepe az egészséges életvitelben 

Az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése érdekében az alap tápanyagok (fehérjék, 

szénhidrátok, zsírok) megfelelő mennyiségben és arányban történő fogyasztása mellett, 

elengedhetetlenek szervezetünk számára a rostok, vitaminok és ásványi anyagok. A tápanyagok 

nagyon fontos szerepet töltenek be a szervezet működésében. A fehérjék fő szerepe, hogy lebomlás 

után a szervezet felépíthesse belőle a saját fehérjéit és ezáltal fejlődni tudjon a szervezet. A 

szénhidrátok fő feladata, hogy energiát biztosítsanak, a szervezet számára emelet a lebontása 

igényli a legkevesebb energiát. A zsírok fontos szerepet töltenek be a sejt felépítésében, tartalék 

energiaforrásként szolgál, megvédi a bőrt a kiszáradástól és a túlzott hő leadástól (KOMONYI 2014). 

A növényi rostok fontos szerepet játszanak az emésztésben annak ellenére, hogy a szervezet nem 

tudja lebontani. Jótékony hatásai közzé sorolható, hogy csökkenti a vastagbélrák kialakulásának 

esélyét, csökkente a szervezet koleszterin szintjét és elősegíti a bélmozgást. A rost bevitel 

biztosításának érdekében teljes kiőrlésű gabonából készült ételeket, zöldséget és gyümölcsöt kell 

fogyasztani (KOMONYI 2014). 

Hús és tejtermékek 

Zöldség és gyömölcs

Gabonafélék, elsősorban 
teljeskiörlésüek 
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A vitaminok fontos szerepet játszanak a biológiai folyamatok megvalósulásában, ilyen az 

anyagcsere és az energiaforgalom. Az esszenciális vitaminok azon szerves vegyületek melyet a 

szervezet nem képes megtermelni, ezért külső forrásból kell bevinni a táplálékkal. A szervezet 

vitamin hiánya vagy túlzott mennyiség zavart okoz a szervezet biokémiai folyamataiban melyek 

egészségkárosodást idéznek elő (KOMONYI 2014). 

Az ásványi anyagokra szükség van a szervezet zavartalan működéséhez, emelet még nagyon 

fontosak a belső környezet állandóságának fenntartásában. Sok szövet vagy folyamat alkotórészei 

és hiányuk vagy túlzott mennyiségük különböző betegségeket idézhetnek elő. A szervezetben 

jelenlévő mennyiségük alapján két fő csoportra oszthatóak, ezek a mikro- és makro elemek. Az 

ásványi anyagokat megfelelő és változatos étrenddel biztosítani lehet, de nem tartalmaznak 

nátrium-kloridot és ezért kell sózni az ételeket (KOMONYI 2014). 

 

1.4. A szervezet víz szükséglete 

A felnőtt emberi szervezetnek 2-2,5 liter folyadék felvételére van szüksége naponta. Ezt a 

vízigényt táplálékkal és közvetlen folyadékfelvétellel lehet fedezni. A szervezet vízkészletének 

állandóságát egyrészt a vízfelvételre serkentő szomjúságérzés, másrészt a vízkonzerválást széles 

határok között biztosító veseműködés teszi lehetővé (MÁGYÜISZ, 2010). 

A napi ajánlott vízfogyasztás egy felnőtt ember számára 1,5-2 liter, de ez a szám a magas 

hőmérséklettel vagy a nehéz fizikai munka végzése során az intenzív verejtékezés következtében 

akár megduplázódhat (KOMONYI 2014). 

Az elfogyasztott víz bejárja az egész szervezetet. Az emésztőrendszerből felszívódik és a vérbe, 

majd az egész szervezetben szétáramlik és a különböző szervekben és szövetekben átmenetileg 

tárolódik, ahol leadja a benne oldott anyagokat. A szervezeten belüli körforgása során a víz az 

anyagcseretermékeket is felveszi és tovább viszi, méregtelenítve ezzel a szervezetet (MÁGYÜISZ, 

2010). 

A szomjúságérzés ingerét váltja ki a fokozott vízveszteség, melynek előidézője lehet pl. hányás, 

hasmenés, izzadás; a fokozott konyhasó bevitel. Ha az emberi test víztartalma jelentősen 

lecsökken, komoly tüneteket okoz (MÁGYÜISZ, 2010). 

 

1.5. Étkezési trendek a fiatalok körében és ennek veszélyei 

A fiatalok túlnyomó része nem reggelizik, mely hatására rosszul teljesítenek a délelőtt vagy az 

egész nap folyamán. Rengeteg olyan élelmiszert fogyasztanak melyek kevés vitamint és ásványi 

anyagot tartalmaznak, ezzel az étkezési formával beviszik a szükséges kalória mennyiséget, de 
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egyéb anyagokat nem. A vitaminban és ásványi anyagban szegény ételek fogyasztása különféle 

betegségeket idézhet elő. Nagyon sok felesleges kalóriát visznek be a fiatalok, melynek az egyik 

fő forrása a nassolás, mely során főleg chipset és egyéb édességeket esznek. Jellemző még hogy 

sok kólát, üdítő- és energia italt fogyasztanak, melyek tele vannak cukorral és egyéb a szervezetre 

káros anyaggal (VAOL, 2011). 

A magas, szervezet számára fölösleges energia bevitel és a mozgásszegény életmód következtében 

egyre gyakrabban fordul, elő a gyerekkori elhízás mely nagyban hozzá járul a II típusú 

cukorbetegség kialakulásához fiatal korban. Egyes fiatalok naponta akár 2 liter energia italt is 

megisznak, ami nagyon sok, az energia italok gyakori fogyasztás a koffein tartalom miatt szív és 

érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, melynek egyik leggyakoribb megjelenési formája a 

magas vérnyomás, álmatlanság és az álmatlanság melynek következtében fáradtak leszek a nap 

folyamán és újabb energia italhoz nyúlnak, hogy energikusabbnak érezzék magukat (Vaol, 2011). 

 

1.6. A család és az iskola felelőssége, szerepe a fiatalok étkezését illetően 

Mind a család mind az iskola nagy felelősséget és szerepet kell, hogy vállaljon a fiatalok 

étkeztetési szokásainak kialakításával kapcsolatba. A család neveli, formálja a gyermeket 

születésétől fogva, minden, amit lát és észlel a szülei felől, azt utánozza, ezáltal olyan étkezési 

szokások alakulnak ki benne, amilyen a családban jelen van: ez lehet egészséges vagy 

egészségtelen táplálkozási szokás (Vaol, 2011). 

Az iskolának is nagy felelőssége van a tanulók étkeztetésével kapcsolatban, mivel a gyerekek 

idejük nagy részét az iskolában töltik és általában azokat az ételeket fogyasztják melyek ott 

kaphatóak, Abban az esetben, ha az iskola oda figyel, hogy mi kapható a büfében és igyekszik 

egészséges ételeket kínálni a tanulók számára, akkor a tanulók egészségesebben fognak étkezni. 

Az étkeztetésre szánt költségvetés tekintetében szokták alakítani az étkeztetés, és ha kevés a pénz 

nem figyelnek arra, hogy egészséges legyen a menü, de ha van is elegendő pénz, akkor is csak úgy 

lehet biztosan egészséges ételeket a tanulók elé tenni, ha egy dietetikus szakemberrel rakják össze 

a menüt, hogy az az egészséges táplálkozásnak megfelelő legyen (Vaol, 2011). 

 

1.7. Mozgás fontossága az egészség megőrzésében  

Serdülőkorban a rendszeres testmozgás prevenciós hatása kiterjed mind az aktuális, mind pedig a 

felnőttkori egészségi állapotra. A rendszeres testmozgás prevenciós hatása rendkívül sokrétű. A 
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fiatalkori rendszertelen testmozgás képes előre jelezni a felnőttkori testarányoknak megfelelő 

testsúlyt (MENSCHIK et al. 2008). 

A fizikai aktivitás hozzájárul többek között a szív és érrendszeri megbetegedések, a csontritkulás 

az elhízás és az ezzel gyakran egybeköthető diabétesz kialakulásának a megelőzéséhez. Pozitív 

hatással van a mentális egészségre is: csökkenti a szorongás és depresszió mértékét. Végül kiemelt 

említésre érdemes a testmozgás pozitív hatása a szubjektív jóllétre. A rendszeres testmozgást 

végzők jóval kedvezőbben ítélik meg saját egészségi állapotukat, jobb pszichés közérzetről és 

kevesebb fizikai betegségtünetről számolnak be, mint a mozgásszegény életmódot folytatók vagy 

az elégtelen testmozgást végzők (PIKÓ, 2002). A mérsékelt vagy a jelentős mértékű testmozgás 

egyértelműen kedvez a jó közérzetnek és életminőségnek (ASZMANN, 2003). Serdülőkorban 

legalább napi egy órás intenzív mozgást az ajánlott. Ugyanakkor köztudott, hogy a testmozgás 

mértéke a nemekkel is összefüggésbe hozható (azaz főként a lányok körében), és az életkorral 

csökken. Ez kimutatott mind a nemzetközi, mind pedig a magyarországi fiatalok körében (PIKÓ és 

KERESZTES, 2007). A testmozgást serdülőkorban számos tényező befolyásolja. Ilyenek a 

társadalmi, gazdasági (a szülők iskolázottsága, a család anyagi helyzete és az ehhez kapcsolódó 

életfeltételek stb.), egyéni (önértékelés, én hatékonyság stb.), társas (szülői és kortárshatások), 

szociokulturális (életmód, kulturális szokások stb.) tényezők. 

A mozgásszegény életmód kedvezőtlenül hat az emberek életminőségére és életesélyeire is. 

Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a gyerekek. Egyrészt a mozgáshiányos életmód – 

főként a tévé és a számítógép előtt töltött idő miatt 

– már a fiatal korosztályban is egyre jobban terjed, pedig a gyermekkor döntően meghatározza 

egész további életünket. Ráadásul, aki mozgásszegény életmódot folytat, az az ebből fakadó 

rizikófaktorokat átörökíti az utódaira is. Nem véletlen, hogy egyre nő az elhízott vagy cukorbeteg 

gyermekek száma.  

A rendszeres testmozgás és az egészség szoros összefüggése már évezredek óta ismert, de talán 

még soha nem volt akkora jelentősége, mint napjaink íróasztalokkal és közlekedési eszközökkel 

zsúfolt, elhízással, magas vérnyomással vagy koleszterinszint-emelkedéssel fenyegető világában. 

A rendszeres testmozgás egészségünk legjobb karbantartója: az egész szervezetre kedvező hatással 

van. A rendszeres testmozgás fokozza a teljesítményt, formálja a személyiséget, alakítja az 

életmódot. A fiatalok számára a sport hozzájárul az egészséges személyiség fejlődéshez, a testi és 

mentális érési folyamathoz. A gyakori testmozgás csökkenti az ifjúkori megbetegedések 

előfordulásának gyakoriságát. Óvodáskorban a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődése károsul, ha 

nem vehet részt elegendő mozgásban. Biztosítani kell a mindennapi testmozgást, a sok játékot meg 
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kell tanítani a széken való helyes ülést, a biomechanikailag helyes testtartást. A NAT-nak 

köszönhetően az iskolákban a mindennapos testmozgás a 2015-ös tanévtől minden osztályban 

megvalósul. A testnevelési órák célja és feladatait az iskolákban: 

– Az egészség biztosítása és megőrzése. 

– Differenciált nevelő-oktató tevékenységgel a gyengébb tanulók közepes szintre hozása. 

– A testtartási hibák megelőzése. 

– A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása. 

– A mozgásműveltségük formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal. (HIDVÉGI, et al. 

2015). 

 

1.7.1. A fiatalok mozgásszegény életvitelének lehetséges okai 

A fiatalok mozgás szegény életvitelének fő okai a számítógépes játékok használata és a televízió 

nézése. A legtöbb fiatal napi szinten játszik 2 óránál többet a számítógépes játékokkal, mely során 

egyáltalán nem mozognak, csak a kezüket mozgatják azt is nagyon kis mértékben. A másik fő ok 

az a televízió nézés mely során szintén nem mozognak, csak ülnek vagy fekszenek és itt is 

nagyrészt jellemző a 2 óra tévé nézés. Televízió nézés közben a fiatalok magas arányban 

nassolnak, mely során valamilyen magas kalória tartalmú tápanyagot fogyasztanak, ezek az un. 

„üres kalóriák”. (NÉMETH és HALMI, 2011)  
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A felmérést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú szakképzési Intézet 

tanulói körében végeztem, kérdőívek segítségével. A kérdőíveket nyomtatott formában lehetett 

kitölteni személyesen, de teljesen névtelenül. Azért választottam ezt a módszert, mert a névtelen 

kérdőív sokat segít abban, hogy a diákok őszinte, valós adatokat közöljenek  

A szakdolgozat elkészítése során szükségesnek tartottam mind a szekunder, mind a primer kutatás 

elvégzését. A munkát a szakirodalmak áttekintésével kezdtem. Ennek során megismerkedtem a 

legfontosabb táplálkozással és mozgással, kapcsolatos fogalmakkal. Ezt követően kérdőíves 

felmérés segítségével nyertem betekintést a fiatalok attitűdjeibe, szokásaiba.  

 

2.1. Szekunder adatgyűjtés 

Szekunder kutatás során elsősorban magyarországi, ukrajnai és külföldi szakirodalmakat 

tanulmányoztam át: szakkönyveket, szakfolyóiratokat, valamint az interneten elérhető főbb 

információkat elemeztem. A téma aktualitásából eredően számos külföldi és hazai szakirodalom 

foglalkozik az általam választott témával. Szakirodalmi áttekintésem legfontosabb részeit a 

táplálkozás és mozgás egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata, tette ki.  

 

2.2. Primer adatgyűjtés 

Munkám során önálló adatgyűjtést végeztem annak érdekében, hogy felmérjem a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú szakképzési Intézet tanulói táplálkozási és mozgási 

szokásait. A felmérésben az 1. 2. 3. évfolyamos diákok vettek részt. Munkám során kvantitatív 

adatgyűjtést végeztem. A kvantitatív kutatás mennyiségi, azaz számszerűsíthető eredményeket ad, 

melyek nagy megbízhatósággal felhasználhatók az elemzések során. Ez a módszer alkalmas arra, 

hogy az alapsokaságra vonatkozóan is következtetéseket vonjunk le.  
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

3.1. A vizsgálatban részt vett személyek, általános jellemzése 

A kérdezettek nemi megoszlása (2. ábra) a következő volt: 28 Férfi (fiú) és 104 nő (lány). A szakok 

közötti megoszlás (3. ábra) a következő volt: 16 fő Számvitel és adóügy, 22 fő Alkalmazott 

matematika, 44 fő Óvodapedagógia, 18 fő Szociálismunkás és 32 fő Turizmus szakos hallgató. Az 

évfolyamok közötti megoszlás (4. ábra) pedig a következő volt: 53 első évfolyamos, 52 második 

és 27 harmadik évfolyamos hallgató.  

 

2. ábra. A felmérésben részt vevők nemek szerinti megoszlása (saját szerkesztés) 

 

 

3. ábra. A tanulók szakok közötti megoszlása (saját szerkesztés) 
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4. ábra. A tanulók évfolyam szerinti megoszlása (saját szerkesztés) 

 

A kérdezettek szálláshelyeinek a megoszlása (5. ábra) a következő volt: 44 fő kollégiumokban, 70 

fő otthon és 3 fő pedig albérletben lakik a tanév folyamán.  

 

 

5. ábra. A diákok szálláshelyeinek megoszlása tanév közben (saját szerkesztés) 
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3.2. A diákok táplálkozási szokásaival kapcsolatos eredmények 

 

A diákok napi étkezései számának a megoszlása (6. ábra) a következő volt: a megkérdezettek 

közül 19 fő étkezik napi 2-szer, 49 fő étkezik napi 3-szor, 35 fő étkezik napi 4-szer, 11 fő napi 5-

ször, 13 fő napi 6-szor, 1 fő napi 1-szer, 1 fő napi 13-szor és 3 fő nem válaszolt a kérdésre. 

 

6. ábra. A diákok napi étkezéseinek a száma (saját szerkesztés) 

 

Az 7. ábrából kitűnik, hogy a diákok túlnyomó része leginkább a 3 fő étkezést részesíti előnybe, 

és ebből is kiemelkedik az ebéd és a vacsora, melyet a diákok napi szinten végeznek. Ez annak 

köszönhető, hogy a megadott ebédidőt ebédelésre fordítják a diákok, vacsorázni pedig már több 

idejük van. A reggelizők száma azért lehet alacsony, mert sokan nem kelnek fel időben, hogy 

megreggelizzenek, és már nem érkeznek óra előtt enni és csak tízóraizni vagy csak ebédelni 

érkeznek.  
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7. ábra. A diákok étkezési időszakainak a megoszlása (saját szerkesztés) 

 

A fő étkezést tekintve (8. ábra) a megkérdezettek közül 18 főnek a reggeli, 1 főnek a tízórai, 73 

főnek az ebéd, 2 főnek az uzsonna, 37 főnek a vacsora és 1 fő nem válaszolt. Kitűnik, hogy a 

diákok 53.3%-nak az ebéd a fő étkezése. 

 

8. ábra. A diákok fő étkezéseinek megoszlása (saját szerkesztés) 

Arra a kérdésre, hogy ki készíti ételüket a szorgalmi időszakban, több válaszlehetőség volt. A 9. 

ábrából kitűnik az ételkészítő személyek kiléte és megoszlása: 43 fő maga készíti az ételeit, 86 fő 
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számára szülő (ők) vagy nagyszülők készítik, 0 fő számára élettárs vagy házastárs, 4 fő számára 

pedig egyéb személy. A két kiemelkedő eredmény annak tudatosítható be, hogy sok a nem helyi 

diák és otthon készítenek a szülők, nagyszülők számukra ételeket.  

 

9. ábra. A diákok ételeit készítő személyek megoszlása a szorgalmi időszakban (saját 

szerkesztés) 

 

A vizsgaidőszakban ez a megoszlás a következő volt (10. ábra): 24 fő maga készíti az ételeit, 106 

fő számára szülő (ők) vagy nagyszülők készítik, 1 fő számára élettárs vagy házastárs, 1 fő számára 

pedig egyéb személy. A két kiemelkedő eredmény ugyanannak tudható be, mint az előző esetnél.  

  

10. ábra. A diákok ételeit készítőszemélyek megoszlása a vizsga időszakban (saját 

szerkesztés) 

Az étkezések helyének megoszlása (11. ábra) a diákok körében a következő volt: 96 fő iskolában 

étkezik, 50 fő otthon, 11 fő étteremben, 52 fő gyorsétteremben, 15 fő utcán, 21 fő egyéb helyeken. 

Az ábrából kitűnik, hogy nagy számban vannak azok a diákok, akik otthon, iskolában és 
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gyorsétteremben esznek. Az otthon étkezők száma azért olyan magas, mert sokan otthon laknak 

és hazamennek enni. Az iskolában étkezők magas száma összefüggésben van a diákok számára 

biztosított ösztöndíjjal és hogy sok kész élelmiszert árusító létesítmény található az iskola 

környékén. Itt is több válaszlehetőség volt a kérdezettek számára.  

 

11. ábra. A diákok étkezési helyének megoszlása (saját szerkesztés) 

 

A diákok különböző ételfélék fogyasztásának (12. ábra) megoszlása következő volt: szembetűnő 

hogy a diákok nagy része napi rendszerességgel fogyasztanak meleg ételt, házi készítésű ételt és 

húst. Az is nagyon kiemelkedő, hogy nagyon ritkán fogyasztanak étrend kiegészítőket és 

konzerveket. A válaszadók heti rendszerességgel fogyasztanak gyors ételt és húsipari termékeket.  
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12. ábra. A diákok különböző ételfélék fogyasztásának megoszlása (saját szerkesztés) 

 

A diákok nassolási szokásainak megoszlása (13. ábra) a következő volt: 115 fő szokott nassolni és 

15 fő nem nassol, emelet 3 fő nem válaszolt. A leggyakrabban csokoládét, chips-et, és egyéb 

édességeket szoktak, de voltak olyanok, akik gyümölcsöket.  

 

13. ábra. A diákok nassolási szokásai (saját szerkesztés) 
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A diákok diétázási szokásainak megoszlása (14. ábra) a következő volt: 112 fő nem diétázik, 20 

fő pedig diétázik, itt általános diéta, hogy nem esznek, olyan élelmiszert mellyel szemben 

túlérzékenységet mutat.  

 

14. ábra. A diákok diétázási szokásai (saját szerkesztés) 

 

A diákok leves félék fogyasztásának megoszlása (15. ábra) a következő volt: 116 fő fogyaszt házi 

levest, ami egy nagyon magas arány és csak 8 fő fogyaszt egyéb levest, 7 fő fogyasztja, mindkettőt 

vagy nem fogyaszt semmilyet és 1 fő nem válaszolt.  

 

15. ábra. A diákok leves félék fogyasztásának megoszlása (saját szerkesztés) 
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A diákok étkezési körülményeit tekintve (16. ábra) megoszlás a következő volt: 86 fő nyugodt 

körülmények között, 44 fő gyorsan, kapkodva és 2 fő nem válaszolt.  

 

16. ábra. A diákok étkezésének körülményei (saját szerkesztés) 

 

A diákok táplálkozási szokásaira (17. ábra) jellemző, hogy magas azoknak a száma, akik sok 

finomított szénhidrátot és erős fűszeres ételeket fogyasztanak. Emellett kitűnik még, hogy magas 

az egészséges táplálkozást követők aránya is, ami jelen esetben 42 fő vizsgált 132-ből.  

 

17. ábra. A diákok táplálkozási szokásainak jellemzői (saját szerkesztés) 
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A diákok fűszerezési szokásai (18. ábra) a következők voltak: 88 fő enyhén fűszerez, 38 fő nagyon 

fűszerez, ami egy eléggé magas szám és 6 fő egyáltalán nem fűszerez.  

 

18. ábra. A diákok fűszerezési szokásainak megoszlása (saját szerkesztés) 

 

A diákok sózási szokásait tekintve (19. ábra) az eloszlás a következő volt: 97 fő enyhén, 24 fő 

nagyon és 11 fő nem sóz. 
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19. ábra. A diákok sózási szokásai (saját szerkesztés) 

A diákok körében az édesítőszer fajták használata a következő volt: 119 fő cukorral édesít, ez a 

legnépszerűbb édesítőszernek bizonyult, 10 fő mézzel, 2 fő mesterséges édesítőszerrel édesít, vagy 

nem használ és 1 fő nem válaszolt (20. ábra). 

  

20. ábra. A diákok által használt édesítőszer fajták (saját szerkesztés) 

A diákok édesítésének szokásai (21. ábra) a következők voltak: 92 fő enyhén édesít, 31 fő nagyon 

édesít és 9 fő nem édesít.  
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21. ábra. A diákok édesítési szokásai (saját szerkesztés) 

A felmérés eredményei azt mutatták, hogy 88 fő (66, 67%) számára nincs olyan élelmiszer, mely 

panaszt okozna, míg. 44 fő (33,33%) számára vannak panaszt okozó élelmiszerek (22. ábra). Ezek 

nagy részét képezik a zsíros ételek, tejtermékek és olajos magvak, mint például dió vagy mogyoró.

 

  

22. ábra. A diákok érzékenysége az ételekkel szemben (saját szerkesztés) 

A diákok által fogyasztott húsféleség arányáról a 23. ábra árulkodik: 98 fő a sovány, 6 fő a zsíros 

húst részesíti előnyben, 26 fő nem tesz különbséget a két féle hús között.  

 

23. ábra. A diákok által fogyasztott húsok jellege (saját szerkesztés) 
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A diákok által fogyasztott hús fajtaeloszlása (24. ábra) a következő volt: 68 fő a baromfi, 47 fő a 

sertés, 8 fő a hal, 3 fő a marha és 5 fő egyéb húsokat részesít előnyben. Kitűnik, hogy a diákok 

több mint a fele a baromfi húst részesíti előnybe.  

 

24. ábra. A diákok által fogyasztott hús fajták fogyasztása (saját szerkesztés) 

 

A diákok a következő hús elkészítési módokat (25. ábra) részesítik előnyben: 84 fő sülve, 30 fő 

főve, 7 fő grillezve, 1 fő párolva és 1 fő egyéb elkészítési módot részesít előnyben. Kiemelkedik, 

hogy nagy népszerűségnek örvend a sült és a főt hús. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a 

legegyszerűbb elkészítési módok.  

 

25. ábra. A diákok által fogyasztott húsok elkészítési módja (saját szerkesztés) 
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A 26. ábrából kitűnik, hogy nagyon sokan fogyasztanak uborkát és paradicsomot. Ez azzal 

magyarázható, hogy ezek a legnépszerűbb helyi zöldségek és a legkönnyebb elérni őket.  

 

26. ábra. A diákok által fogyasztott zöldségféleségek megoszlása (saját szerkesztés) 

 

A diákok a következő zöldség elkészítési módokat (27. ábra) részesítik előnyben: 93 fő nyersen, 

30 fő főzve, 3 fő sülve, 1 fő, 12 fő egyéb módon elkészítve fogyasztja a zöldségeket és 12 fő 

fogyasztja párolva. Kitűnik, hogy nagyon sokan nyersen fogyatják mivel, sok zöldséget saláta 

formájában könnyen és gyorsan elkészíthető és fogyasztható. 

 

27. ábra. A diákok által fogyasztott zöldségek elkészítési módja (saját szerkesztés) 
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A diákok a zöldséget különböző helyekről szerzik be (28. ábra). Örvendetes, hogy 82 fő otthon 

termeli meg (vagy hozzátartozói) a számára szükséges zöldségféléket, 64 fő piacon szerzi be, 20 

fő szupermarketben és 2 fő egyéb helyeken szerzi be a szükséges zöldség mennyiséget. 

 

28. ábra. A zöldség beszerzési helyeinek eloszlása (saját szerkesztés) 

 

A 29. ábrából kitűnik, hogy nagy népszerűségnek örvend az alma és a banán. Ez azzal köthető 

egybe, hogy ezek a gyümölcsök szezontól függetlenül is elérhetőek, a válaszadók között volt 

olyan, aki a szezonális gyümölcsöket részesíti előnyben.  
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29. ábra. A diákok gyümölcs féleségeinek fogyasztási szokásai (saját szerkesztés) 

A diákok gyümölcsfogyasztási szokásait a 30. ábra mutatja: 127 fő nyersen fogyasztja a 

gyümölcsöket, ez azzal magyarázható, hogy nyersen minden gyümölcs fogyasztható és ízletes, de 

vannak, akik egyéb módokon is fogyasztják a gyümölcsöket.  

 

30. ábra. A diákok gyümölcsfogyasztási szokásai (saját szerkesztés) 

A fogyasztott gyümölcsöt legtöbben (75 fő) a piacon szerzi be, 34 fő otthon termeli (vagy 

hozzátartozók) meg, 17 fő szupermarketben és 6 fő egyéb helyeken szerzi be a szükséges gyümölcs 

mennyiséget (31. ábra). 

 

31. ábra. A gyümölcs beszerzési helyeinek eloszlása (saját szerkesztés) 
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A diákok hétköznapi és hétvégi étkezései közötti különbségek megoszlása a következő volt: 40 fő 

számári nincs különbség, 90 fő számára pedig van különbség a hétköznapi és a hétvégi étkezések 

között, mely bizonyos esetekben minőségi vagy mennyiségi különbséget jelent. 2 fő nem válaszolt. 

A különbségeket a 32. ábra szemlélteti. 

 

32. ábra. A diákok hétköznapi és hétvégi étkezései közötti különbségek eloszlása (saját 

szerkesztés) 

A diákok folyadékfogyasztás szokásairól a 33. ábrából következtethetünk, mely szerint: 69 fő az 

elvártnál sokkal kevesebb vizet vesz magához, mint kellene, aminek egészségkárosító hatásai 

lehetnek. 52 fő fogyaszt az ajánlásoknak megfelelő mennyiségű vizet. Szembetűnő még az is, hogy 

11 fő jóval több vizet fogyaszt az ajánlott mennyiségtől.  
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33. A diákok által fogyasztott napi folyadék mennyisége (saját szerkesztés) 

A diákok napi folyadékigény bevitelére használt források eloszlása (34. ábra) a következő volt: 60 

fő a teát, 68 fő a csapvizet, 78 fő az ásványvizet, 40 fő a szénsavas üdítő italokat, 33 fő a kólát és 

2 fő egyéb helyekről pótolja a napi folyadék igényét. Az eredményekből kitűnik, hogy sokan 

fogyasztanak teát, ásványvizet és csapvizet. 

 

34. ábra. A diákok napi folyadék forrásainak eloszlása (saját szerkesztés) 
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3.3. A diákok mozgási szokásaival kapcsolatos eredmények 

A vizsgálatban részt vett diákok nagy része végez valamilyen mozgásformát, amiről a 35. ábra 

tanúskodik: 67 fő a szimpla mozgást, 55 fő a sportolást, míg 8 fő egyik mozgás típust sem részesíti 

előnyben.  

 

35. ábra. A diákok megoszlása a szimpla mozgás és sportolás között (saját szerkesztés) 

A 36. ábrából láthatjuk, hogy sokan részesítik előnyben a futást és a tornát. E sportolási módok 

népszerűsége azzal magyarázható, hogy nincs eszközigényük és könnyen elvégezhetőek.  

 

36. ábra. A diákok mozgási formái (saját szerkesztés) 
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A 37. ábrából kitűnik, hogy magas azoknak az aránya, akik hetente, hetente 3-4, és napi szinten 

sportolnak. Emelet láthatjuk még, hogy magas azoknak az aránya, akik naponta többször, de 

azoknak is, akik naponta csak egyszer mozognak.  

 

37. ábra. A mozgás gyakoriságának megoszlása a tanulók körében (saját szerkesztés) 

 

A diákok saját állóképességük megítélése (38. ábra) a következő eredményeket adta: 96 fő 

közepesnek, 21 fő magasnak és 16 fő alacsonynak ítélte meg saját állóképességét. 
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38. ábra. A diákok fizikai állóképessége (saját szerkesztés) 

A diákok saját testalkatának a megítélése (39. ábra) a következő eredményeket adta: 90 fő normál 

testalkatúnak, 9 fő túlsúlyosnak, 28 fő soványnak, 3 fő elhízottnak és 2 fő csont soványnak vallotta 

magát.  

 

39. ábra. A diákok testalkatának megítélése (saját szerkesztés) 

  

1,52%

21,21%

68,18%

6,82%

2,27%

Testalkat

csont sovány sovány normál testalkatú túlsúlyos elhízott



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. 
Ф-КДМ-2 

 

38 

3.4. A táplálkozással kapcsolatos tudnivalók felmérésének eredményei 

Arra kérdésre, hogy „Melyik fehérje egészségesebb ön szerint?” (40. ábra) a következő válaszokat 

kaptam: 63 fő mind az állati, mind pedig a növényi eredetű fehérjéket egészségesnek tartja, 47 fő 

az állati fehérjét tartja egészségesebbnek, míg 22 fő a növényi eredetű fehérjét.   

 

40. ábra. Milyen eredetű fehérje egészségesebb a diákok szerint (saját szerkesztés) 

 

Arra a kérdésre, hogy „Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben fehérjét?” (41. 

ábra) a következő válaszokat kaptam: Szembetűnő, hogy magas arányt ért el a hús és a tojás.  

 

41. ábra. Sok fehérjét tartalmazó élelmiszerek a diákok szerint (saját szerkesztés) 
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Arra a kérdésre, hogy „Melyik zsír egészségesebb ön szerint?” (42. ábra) a következő válaszokat 

kaptam: 57 fő szerint a növényi, 41 fő szerint az állati és 32 fő szerint mind a két zsír egészséges. 

 

42. ábra. Milyen eredetű zsír egészségesebb a diákok szerint (saját szerkesztés) 

 

Arra a kérdésre, hogy „Milyen élelmiszerek tartalmaznak nagyobb mennyiségben zsírt?” (43. 

ábra) a következő válaszokat kaptam: kiemelkedően sokan jelölték a húst és a sertés húst, emellett 

sajnálatosan nagyon magas azoknak a száma, akik nem tudtak válaszolni a kérdésre.  

 

43. ábra. Nagyobb zsír mennyiséget tartalmazó élelmiszerek a diákok szerint (saját 

szerkesztés) 
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Arra a kérdésre, hogy „Milyen élelmiszerek tartalmaznak nagyobb mennyiségben szénhidrátot?” 

(44. ábra) a következő válaszokat kaptam: itt szinte mindenki gabona eredetű élelmiszerekre 

gondolt, melybe bele tartozik a kenyér és a tésztafélék. 41 fő nem tudott válaszolni a kérdésre.  

 

44. ábra. Sok szénhidrátot tartalmazó élelmiszerek a diákok szerint (saját szerkesztés) 

 

 Arra a kérdésre, hogy „Milyen élelmiszerek tartalmaznak nagyobb mennyiségben rostot?” 

(45. ábra) a következő válaszokat kaptam: 39 fő írta azt, hogy gyümölcs és 20 fő azt, hogy zöldség 

és gyümölcs és 38 fő nem válaszolta kérdésre. 
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Arra a kérdésre, hogy Milyen élelmiszerek tartalmaznak nagyobb mennyiségben ásványi 

anyagot?” (46. ábra) a következő válaszokat kaptam: itt kiemelkedik azoknak a száma, akik nem 

tudtak válaszolni a kérdésekre, 16 fő azt válaszolta, hogy ásványvíz és 13 fő azt válaszolta, hogy 

a zöldségekben és a gyümölcsökben található nagyobb mennyiségű ásványi anyag. 

 

46. ábra. Ásványi anyagot tartalmazó élelmiszerek a diákok szerint (saját szerkesztés) 

 

Arra a kérdésre, hogy „Milyen élelmiszerek tartalmaznak nagyobb mennyiségben vitamint?” (47. 

ábra) a következő válaszokat kaptam: itt kiemelkedik a zöldség gyümölcs válasz melyet 76 fő 

adott meg a gyümölcs melyet 29 fő adott meg és 11 fő nem tudott válaszolni. 

 

47. ábra. Vitaminforrások a diákok szerint (saját szerkesztés)   
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IV. AZ EREDMÉNYEK ALAPJÁN LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A kutatás eredményeinek kiértékelése után a következőket állapíthatjuk meg:  

Az étkezések számának gyakoriságát tekintve 19 fő étkezik naponta 2-szer és 110 fő ennél, 

többször ami egy jó eredmény a szakirodalom alapján. A tanulók minden nap ebédelnek és 

vacsoráznak, ez a megfelelő mennyiségű idő miatt lehetséges.   

Szorgalmi és vizsga időszakba a tanulók több mint 50%-nak az ételeit szüleik vagy hozzátartozóik 

készítik, mivel még fiatalok és nem teljes mértékben önellátóak.  

Az oktatási intézményben található étkezési lehetőséget kihasználva a tanulók helyben étkeznek, 

vagy az intézmény környéki büfékben. A diákok napi szinten fogyasztanak, meleg ételt mivel a 

szüleik vagy a hozzátartozóik készítik el és sok olyan tanuló van, mely otthon lakik szorgalmi és 

vizsga időszakban. A diákok sokat és gyakran szoktak nassolni, legáltalánosabban fogyasztott 

termékek a csokoládé és a chips.   

A tanulók alacsony diétázási mutatói azzal magyarázható, hogy még fiatalok és gyors az 

anyagcseréjük ezért nincs szükségük diétára. 116 diák a házi levest részesíti, előnyben mivel az 

instant levesek rossz hírrel vannak és az a médiában is megjelennek ezek a hírek.  

A diákok táplálkozási szokásaira jellemző a magas szénhidrát és erős fűszeres ételeket fogyasztása 

és emellett kitűnik még, az hogy magas az egészséges táplálkozást követők aránya melyből azt 

vonhatjuk le, hogy sokan már fiatal korban odafigyelnek a helyes táplálkozásra.  

A diákok leggyakrabban cukorral édesítenek, mivel könnyen hozzáférhető és viszonylag olcsó. A 

tanulók 1/3 –da valamilyen érzékenységet mutat bizonyos élelmiszerekre mely a fejlődő és fejlett 

országokban egyre gyakoribb.  

A tanulók legkedveltebb hús fajtáji a sovány és csirke húsok, melyek a kedvező áruk és könnyen 

elkészíthetőségük miatt kedveltek. A tanulók sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, mely a 

könnyen hozzáférhetőség és a szezonban kedvező áraik miatt népszerűek, melyeket frissen és 

nyersen fogyasztanak. A diákok hétköznapi és hétvégi étkezései között vannak különbségek, 

melyek azzal magyarázhatók, hogy a tanulók haza utaznak és otthon más jellegű és minőségű ételt 

fogyasztanak.  

A folyadékfogyasztás tekintetében elmondható, hogy sok tanuló fogyaszt az ajánlott mennyiségtől 

kevesebb folyadékot, melyet azzal magyaráznak, hogy elfelejtenek inni, de ugyanannyian 

igyekeznek betartani a folyadékfogyasztási ajánlásokat, amihez különböző folyadék forrásokat 

vesznek igénybe, mint például: csapvíz, tea vagy az ásványvíz.   
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A tanulók mozgási és sportolási szokásairól elmondható, hogy odafigyelnek a mozgás és sport 

fontosságára a helyes táplálkozás mellet.   

 A tudásfelmérésből a tanulók helyesen válaszoltak a kérdésekre, de a kérdések nagy 

részérre nem érkezett válasz ez azzal magyarázható, hogy a tanulók nem figyeltek az órákon mivel 

ezekre a kérdésekre az általános és középiskolai oktatásban kitértek.  
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V. A 2017-2018 –BAN VÉGZETT FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

- A felmérésben 12 % több férfi vett részt 2018-ban az előző évhez képest.  

- Kitűnik, hogy a 2018-as felmérés alapján sokkal többen laknak otthon és kevesebben 

kollégiumban a 2017-es évhez képest.  

- Az étkezések számát tekintve nincs nagy eltérés a két felmérésben. Az étkezési időszak is 

nagy hasonlóságot mutat a két felmérésben, viszont a fő étkezést tekintve kiderül, hogy a 

2018-as felmérésben 23 % kevesebb embernek a fő étkezése az ebéd a 2017-hez 

viszonyítva.  

- Az étel készítés tekintetében nincs nagy különbség a két felmérésben. Az étkezés hely 

tekintetében mindkét felmérésben az iskola, otthon és a gyorsétterem a legnépszerűbb.  

- Az ételfélék fogyasztásánál is nagy a hasonlóság, nagy számban fogyasztanak napi szinten 

meleg ételt és házi készítésű ételt emelet magas azoknak a száma, akik nagyon ritkán vagy 

soha nem fogyasztanak konzerveket.  

- Nassolási és diétázási szokások szinte megegyeznek a két felmérésben. 

-  Leves fogyasztás tekintetében a 2018-as felmérésben a 6 % részesíti előnyben az instant 

levest, ezzel szemben a 2017-es felmérésben senki nem részesítette előnyben.  

- Az étkezési körülményeket tekintve hasonlóak az eredmények a két felmérésben.  

- A tanulók táplálkozási szokásait figyelembe véve nagyon hasonló eredmények születtek 

és a legkiemelkedőbb mindkét csoportnál, hogy sok finomított szénhidrátot fogyasztanak. 

-  A fűszerezési és sózási szokások is szinte teljesen megegyezőek. 

-  Az édesítő szer használata és az édesítés mértéke is nagyon hasonló eredményeket 

mutatott a két felmérés.  

- A 2018-as felmérés eredményeiből kitűnik, hogy 18 % kevesebb azon tanulók száma 

melyek valamilyen érzékenységet mutatnak bizonyos élelmiszerekkel szemben mit a 2017-

es felmérésben résztvevők között.  

- A legkedveltebb hús a tanulók körében a sovány, mely a 2018-as felmérésben 11% 

népszerűbb mit a 2017-es felmérésben.  

- A hús fajták és elkészítésük tekintetében a szinte megegyező eredmények születtek a két 

felmérésben.  

- A zöldség félék fogyasztásánál mindkét felmérésrésben az uborka és a paradicsom a 

legnépszerűbb, de a 2018-as felmérésben még kiugró értéket mutat a sárgarépa az előző 
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évihez képest. A zöldség elkészítésének és beszerzésének módját tekintve hasonló 

eredmények születtek.  

- Gyümölcs fogyasztás nagyon hasonló a két felmérésben, melyben magasan vezet az alma 

és a banán és a 2018-as felmérésben magas a narancsot és szezonális gyümölcsöket 

fogyasztók köre. Gyümölcs elkészítés tekintetében is hasonló válaszok születtek mindkét 

felmérésben ahol is a nyersen fogyasztják a leggyakrabban. Gyümölcs beszerzés 

tekintetében nagyon hasonló eredmények születek. 

-  A tanulók hétvégi és hétköznapi étkezései közötti különbségek szintén nagy hasonlóságot 

mutat a két felmérésben.  

- Vízfogyasztás tekintetében hasonló eredmények születtek, de a 2018-as felmérésben részt 

vevők között magas azoknak a száma, akik napi 1 liter vizet fogyasztanak. A folyadék 

forrás tekintetében a 2018-as felérésben részt vevők nagyobb számban fogyasztanak 

ásványvizet, de a többi forrás közötti megoszlás hasonló a két felmérés között.  

- A mozgási és sportolási szokásokat figyelembe véve a 2018-as felmérésben részt vevők 

közül 12% többen sportolnak az előző évi felméréshez képest. Mozgási és sportolási 

formákat tekintve a hasonló eredmények születtek, de a 2018-as felmérésben magas azon 

tanulók száma, akik szeretnek kerékpározni. A mozgás gyakorisága nagyon hasonló a két 

felmérésben, de a sportolási szokások már eltérőek, itt szembetűnik, hogy a 2018-as 

felmérésben részt vevők gyakrabban és többen mozognak mit a 2017-es felmérésben részt 

vevők.  

- A tanulók saját állóképesség és testalkat megítélésnél hasonló eredmények születtek a két 

felmérésben.  

 A táplálkozással kapcsolatos tudásfelmérés eredményeinek összehasonlítása: 

-  Az egészségesebb fehérje kiválasztásnál hasonló eredmények születtek a két felmérésben. 

A fehérje tápanyagok megadásánál mindkét felmérésben a hús volt a leggyakoribb, de a 

2017-es felmérésben a második a tej, míg a 2018-as felmérésben a tojás volt a leggyakoribb 

válasz.  

- Az egészségesebb zsír kiválasztásánál a hasonló eredmények születtek a két felmérésben. 

Magas zsírtartalmú élelmiszerek megnevezésekor mindkét felmérésben a hús volt a 

leggyakoribb válasz és a 2018-as felmérésben a gyakori válasz volt még a sertés hús állati 

eredetű étel és a szalonna. 
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-  Magas szénhidrát tartalmú élelmiszerek megválaszolásánál mindkét felmérésben nagy 

volt azok aránya, akik a kenyeret és a tésztaféléket válaszolták, de a 2018-as felmérésben 

magas volt azok aránya, akik a húst írták.  

- A magas rost tartalmú élelmiszerek megválaszolásánál a leggyakoribb válasz a gyümölcs 

volt és 2018-as felmérésben magas volt azok aránya, akik a zöldség gyümölcs és növényi 

eredetű étel, választ adták. 

-  Az ásványi anyagot tartalmazó élelmiszerek megválasztásánál a 2017-es felmérésben a 

gyümölcs és a zöldség volt a 2018-as felmérésben az ásványvíz és zöldség és gyümölcs 

válaszok voltak a leggyakoribbak.  

- Az vitamint tartalmazó élelmiszerek megválasztásánál hasonló eredmények születtek 

melyeknél a leggyakoribb válasz a zöldség és a gyümölcs volt. 

Tehát az eredmények alapján a két vizsgált célcsoport esetében elmondható, hogy a fiatalok 

(diákok) már korán odafigyelnek a testük egészségére a táplálkozási és mozgási szokások 

tekintetében. A 2018-as felmérés javulást mutatott az előző évihez képest. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A szakdolgozat témája: A II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési 

Intézet tanulóinak táplálkozási és mozgási szokásainak felmérése 

Célom volt a tanulók táplálkozási és mozgási szokásainak a felmérése és az eredmények 

összehasonlítása az előző évi eredményekkel. 

A vizsgálat során kérdőíves felmérést végeztem II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felsőfokú Szakképzési Intézet tanulóinak táplálkozási és mozgási szokásairól. A kutatásban 132 

tanuló vett részt.  

A szakirodalmi áttekintésben megismerkedtem a táplálkozással és mozgással kapcsolatos legújabb 

kutatásokkal, a mai fiatalok táplálkozási trendjeivel és azok káros hatásaival, a mozgás szerepével 

és a szervezetre gyakorolt hatásaival, a szervezet folyadék szükségletének mennyiségével.  

 Az eredmények kiértékelése és összegzése alapján a következő megállapításokat vontam 

le: 83,34% azon személyek aránya, akik naponta 3-szor vagy annál többször táplálkoznak. A 

tanulóknak 72,73% eszik az iskolában és 39,39% gyorsétteremben esznek. Sok tanuló fogyaszt 

napi szinten meleg és (vagy) házi készítésű ételt. Kevesen fogyasztanak konzerveket, de azt is 

ritkán. 20 fő a 132-ből valamilyen diétát tart. 50.00% azok aránya, akik sok finomított szénhidrátot 

fogyasztanak és 31,82 % azoknak a tanulóknak az aránya, akik az egészséges táplálkozásnak 

megfelelően táplálkoznak. Ők gyakran fogyasztanak zöldséget és gyümölcsöt. 58,34% azok 

aránya, akik az ajánlásoknak megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztanak. A tanulók 33,33% 

sportol legalább hetente egyszer.  

A táplálkozással kapcsolatos tudás felmérésre irányuló kérdésekre a tanulók 73,40% adott helyes 

választ, de 26,60% tudott válaszolni a kérdésre. 

Összességében elmondható, hogy a 2017 és 2018-ban végzett felmérés a diákok táplálkozási és 

mozgási szokásairól rámutatott arra, hogy a fiatalok már korán odafigyelnek a testük egészségére 

a táplálkozási és mozgási szokások tekintetében. A 2018-as felmérés javulást mutatott az előző 

évihez képest.  
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РЕЗЮМЕ 

Тема дипломної роботи: Дослідження звичок харчування та руху учнів   

Коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.  

Мета роботи:  дослідження звичок харчування та руху студентів та порівняти їх з 

результатами попереднього року. 

Під час моєї дипломної роботи я виконав опитування з допомогою запитальника В 

дослідженні взяли участь 132 учні. 

У огляді літератури я ознайомився з найновішими дослідженнями щодо харчування та руху 

і тенденцій харчування сучасної молоді та їх несприятливих наслідків, ролі руху та його 

впливу на організм    

На підставі та оцінювання результатів я зробив наступні висновки: 83,34% частка людей, 

які харчуються 3 і більше разів на день. 72,73% студентів харчуються у школі і 39,39% в 

ресторанах швидкого харчування. Багато студентів щоденно споживають теплу та (або) 

домашню їжу. Мало хто споживає консерви, але рідко. 20 людей з 132 мають дієту. 50,00% 

студентів, які споживають багато вишуканих вуглеводів та 31,82% частка студентів, які 

харчуються правильною харчуванням. Вони часто вживають овочі та фрукти. 58,34% 

частка, які споживають рекомендовану кількість рідини. 33,33% студентів один раз на 

тиждень активно рухаеться, займаеться спортом. 

На питання які пов'язані зі знань про харчування, 73,40% студентів правильно, а 26,60% не 

правильно відповіли на запитання. 

В цілому, дослідження 2017 та 2018 року про звичок харчування та руху учнів, свідчать, що 

молоді люди рано звертають увагу на здоров'я їх тіла з точки зору харчувалні та рухові 

звички. Дослідження 2018 року показало поліпшення порівняно з попереднім роком. 
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MELLÉKLET 

 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet tanulóinak, 

táplálkozási és sportolási szokásainak felmérése 

1. Biológiai neme? 

a. férfi      b. nő 

2. Születésének éve?  

    

 

3. Testsúlya? (kg) .......................................................................  

4. Testmagassága? (cm) .............................................................  

5. Milyen szakos? .......................................................................  

6. Hányadik évfolyamos? ..........................................................  

7. Tanévközben hol lakik?  

a. kollégium  

b. albérlet 

c. otthon  

8. Hányszor étkezik egy nap?....................................................  

9.  Milyen gyakran végzi a következő tevékenységeket (ha nem naponta nevezze meg az 

okot)?(tegyen egy „+” vagy „X” jelet a megfelelő kockába) 

 
tevékenység Nap

onta 

Heten

te 

többs

zör 

Hete

nte 

2-3 

alkalom

mal 

havonta 

Ha

vo

nta 

Ennél 

ritkábba

n vagy 

soha 

Megjegyzés 

(ok, okok) 

reggelizik        

tízóraizik        

ebédel        

uzsonnázik        

vacsorázik        

késő este 

eszik 
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10. Mi a főétkezése?  

a. reggeli 

b. tízórai 

c. ebéd 

d. uzsonna 

e. vacsora 

11. Ki készíti az ételeit szorgalmi időszakban? 

a. Ön 

b. szülei, nagyszülei 

c. élettárs, házastárs 

d. egyéb: ..........................................................................  

12. Ki készíti az ételeit vizsgaidőszakban?  

a. Ön 

b. élettárs, házastárs 

c. szülei, nagyszülei 

d. egyéb: ..........................................................................  

13. Hol étkezik napközben? (több válasz is lehetséges) 

a. iskolában 

b. otthon 

c. étteremben 

d. gyorséteremben 

e. utcán  

f. egyéb:  .........................................................................  
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14. Milyen gyakran fogyaszt? 

(tegyen egy „+” vagy „X” jelet a megfelelő kockába) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Szokott-e nassolni? 

a. igen, mit? ....................................................................  

b. nem 

16. Tart-e valamilyen diétát?  

a. igen, milyet? ................................................................  

b. nem 

 

 

 
n

a
p

o
n

ta
 

tö
b

b
sz

ö
r 

n
a
p

o
n

ta
 

 h
et

en
te

 
3

-

4
-s

ze
r
 

 h
et

en
te

 

 

2-3 

alkalommal 

havonta 

h
a
v
o
n

ta
 

n
a
g
y
o
n

 

ri
tk

á
n

 

so
h

a
 

meleg ételt        

gyorsételeket        

házi 

készítésű 

ételeket 

       

húst        

húsipari 

termékeket? 

(felvágott, 

kolbász, 

virsli, stb.) 

       

étrend 

kiegészítőt? 

(vitamin, 

növényi 

kivonatok) 

       

konzerveket        
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17. Milyen leves félét eszik általában?  

a. házi leves 

b. instant leves 

c. egyéb: ..........................................................................  

 

18. Milyen az étkezési körülménye? 

a. nyugodt (megadja a módját) 

b. kapkodva, gyorsan eszik  

19. Mi jellemző a táplálkozási szokásaira? (több válasz is lehetséges)  

a. sok zsíros étel fogyasztása 

b.  erős, fűszeres ételek fogyasztása 

c.  sok finomított szénhidrátfogyasztás (pl. fehérkenyér, sok cukros ital stb.) 

d.  kevés rostfogyasztás (pl. kevés zöldség, gyümölcs, barna kenyér stb.) 

e.  az egészséges táplálkozásnak megfelelő 

f.  egyéb:  ........................................................................  

20. Fűszerezési szokása milyen? 

a. nagyon fűszerez 

b. enyhén fűszerez 

c. nem fűszerez 

21. Milyen sózási szokása? 

a. nagyon sóz 

b. enyhén sóz 

c. nem sóz 

22. Milyen édesítőszert használ? 

a. cukor 

b. méz 

c. mesterséges édesítőszer 

23. Ha édesít, akkor mennyire? 

a. nagyon 

b. enyhén  

c. nem édesít 
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24. Sorolja fel azokat az élelmiszereket, melyek elfogyasztása panaszt okoznak (pl. 

allergiás reakciót, gyomor, epe, hasnyálmirigy bántalmat okoz. 

 ..............................................  .................................................................  ............................   

25. Milyen húsokat részesít előnyben?  

a. zsírosat 

b. soványt 

c. mindkettőt  

 

26. Milyen húsokat fogyaszt leggyakrabban? 

a. sertés 

b. baromfi 

c.  marha 

d. hal 

e. egyéb: ..........................................................................  

27. Milyen formában elkészítve fogyasztja a húsokat? 

a. sütve 

b. főzve 

c. párolva 

d. grillezve 

e. egyéb: ..........................................................................  

28. Milyen zöldségeket fogyaszt rendszeresen, heti viszonylatban és hányszor? (több 

válasz is lehetséges).   .................................................................  ............................   

29. Milyen formában fogyasztja a zöldségeket leggyakrabban? 

a. nyersen 

b. sülve 

c. főve 

d. párolva  

e. egyéb: ..........................................................................  

30. Hol szerzi be a zöldségeket, amelyeket fogyaszt? 

a. piac 

b. szupermarket  

c. otthon termeli meg 

d. egyéb, és pedig ..............................................................  
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31. Milyen gyümölcsöket fogyaszt rendszeresen, heti viszonylatban és hányszor? (több 

válasz is lehetséges).   .................................................................  ............................  

 

32. Milyen formában fogyasztja a gyümölcsöket leggyakrabban? 

a. nyersen 

b. sülve 

c. főve 

d. párolva  

e. egyéb: ............................................................................  

33. Hol szerzi be a gyümölcsöket, amelyeket fogyaszt? 

a. piac 

b. szupermarket  

c. otthon termeli meg 

d. egyéb, és pedig .....  .................................................................  

34. Van-e különbség a hétköznapi és hétvégi étkezései között? 

a.  igen, milyen, mennyiségi vagy minőségi (húzza alá a megfelelőt)?  

b.  nem 

35. Mennyi folyadékot fogyaszt naponta (a levest nem számolva)? 

 .......................................................................................................  

36. Milyen formában veszi fel napi folyadék igényének nagy részét? (több válasz is 

lehetséges)  

a. csap víz 

b. ásványvíz 

c. tea 

d. szénsavas üdítőital 

e. kóla 

f. egyéb:  .........................................................................  

37. Milyen formáját használja a mozgásnak? 

a. szimpla mozgás 

b. sportolás 

c. egyik sem 

38. Milyen formáját részesíti előnyben a mozgásnak, sportolásnak? 

 .......................................................................................................  
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39. Jelölje meg a táblázatban azokat a négyzeteket, melyek az ön mozgási és sportolási 

szokásaira jellemző. 

 (tegyen egy „+” vagy „X” jelet a megfelelő kockába) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Milyennek ítéli meg saját fizikai állóképességét? 

a. magas 

b.  közepes 

c.  alacsony 

41. Milyennek értékeli alkatát? 

a. csont sovány 

b. sovány 

c. normáltestalkatú 

d. túlsúlyos 

e. elhízott 

42. Melyik fehérje egészségesebb ön szerint? 

a. növényi  

b. állati  

c. mindkettő 

43. Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben fehérjét? 

 .......................................................................................................  

44. Melyik zsír egészségesebb ön szerint? 

d. növényi  

e. állati  

f. mindkettő 

45. Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben zsírt? 

 .......................................................................................................  

46. Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben szénhidrátot? 

 .......................................................................................................  
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47. Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben rostot? 

 .......................................................................................................  

48. Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben ásványi anyagokat? 

 .......................................................................................................  

49. Milyen tápanyagok tartalmaznak nagyobb mennyiségben vitamint? 

 .......................................................................................................  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Köszönetet mondok Dr. Komonyi Éva témavezetőmnek, hogy lehetőséget biztosított munkám 

sikeres elvégzéséhez és szakdolgozatom megírásához. Köszönöm segítőkész támogatását és a 

szakdolgozatom alapos átnézését.  

Hálás vagyok annak a 132 diáknak, akik kitöltötték a kérdőívet, és így járultak hozza a munkám 

sikeres elvégzéséhez.  
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Szidor Oszkár biológia szakos hallgató, kijelentem, hogy szakdolgozatomat a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Biológia és Kémia Tanszékén készítettem a biológia 

diploma megszerzése végett.  

Kijelentem, hogy dolgozatomat korábban más szakon nem védtem meg, saját munkám eredménye, 

és csak hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. 

Tudomásul veszem, hogy a dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el.  

 

 

 

 

 


