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Absztrakt: Kutatásunk a túlsúllyal küzdő gyermekek általános iskolai zaklatásának előfor-

dulására irányult. Hazánkban az iskolai zaklatásról szóló vizsgálatok egyre nagyobb szerepet 

kapnak, az elhízott gyermekek iskolai zaklatására asszociáló kutatások viszont hiányosság-

nak számítanak. Annak ellenére, hogy eredményeink nem igazolják felvetéseinket, azért azt 

látjuk, hogy egy kialakulóban lévő problémáról lehet szó. Nagyobb minta esetén pedig akár 

egy jelenlévő problémát is felismerhettünk volna. Fontosnak tartjuk a téma további elemzé-

sét, nem feltétlenül csak az elhízott gyermekekre nézve, hanem súlytól függetlenül, általá-

nosságban az iskoláskorúak függvényében is, mivel nem megfelelő hangsúlyt kap Magyar-

országon ez a gyermekek pszichoszociális fejlődését jelentősen befolyásoló jelenség.  
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BEVEZETÉS  

Az agresszió manapság mindennapos jelenség a felnőttek és a gyerekek körében 

egyaránt. Talán mindannyian éreztük már, hogy olykor-olykor igazságtalanul bán-

tottak vagy csúfoltak bennünket. Azonban vannak gyerekek, akik mindennap ki van-

nak téve atrocitásoknak, iskolatársaik lelki vagy testi bántalmazásának. Sokáig úgy 

gondoltam iskolai zaklatás, mint jelenség csak külföldön létezik, majd egyre több hír 

megjelenik a médiában, a televízióban, mely magyarországi példákról számolt be. 

Véleményünk szerint országunkban kevés hangsúlyt fektetnek erre a problémára, és 

én mint prevenciós tevékenységgel foglalkozó szakember – védőnő – talán segíteni 

tudok majd megelőzni az iskolai bántalmazást [1, 2]. Az iskoláskor minden ember 

életében meghatározó időszak, különösen az általános iskolás évek, hiszen ekkor 

küzdünk meg a serdülőkör gyötrelmeivel, ekkor alakulnak ki barátságaink és ekkor 

kezdődik érni, formálódni a személyiségünk. Mivel már tudjuk, hogy a mindennapos 

zaklatások hatással lehetnek az egyén pszichoszociális fejlődésére, ezért nem szabad 

elmennünk szó nélkül mindemellett. [3, 4, 5]. Nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt 

a jelenséget, hiszen a kisebb problémákon túl – ahogy azt külföldön már régóta látjuk 

– akár öndestruktív magatartásba és iskolai lövöldözésbe is torkollhat ez a probléma 

[6, 7, 8]. Hazánkban rengeteg az elhízott gyermek, és sajnos számuk egyre csak nő. 

Úgy feltételezzük, ők nagyobb eséllyel vagy hamarabb lesznek áldozatai a külön-

böző zaklatásoknak, mint egy normál testalkatú gyermek, hiszen a külcsín ebben a 
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korban kezd igazán meghatározóvá válni. Azoknál a fiataloknál, akiknek a túlsúlyá-

nak hátterében lelki problémák állnak, a mindennapos gúnyolódások, bántalmazások 

ezt a helyzetet csak még jobban súlyosbíthatják. A tanulmányban kitérünk a tanárok 

diákok felé irányuló agressziójára is, mert általánosságban ez nagyobb hangsúlyt kap 

a médiában, feltételezhetően nem ok nélkül [9, 10, 11, 12, 13].  

A kutatásban a Hárdi-féle agressziómegközelítést alkalmaztunk, mely szerint: 

„Agresszióról beszélünk támadó jellegű magatartás, ellenséges – legtöbbször fe-

szültséggel járó – belső rezdületek, élmények jelentkezésekor, amelyek irányulhat-

nak a külvilágra, személyre vagy befelé az átélőre magára; lehetnek tudatosak vagy 

tudattalanok, megmutatkozhatnak közvetlenül vagy közvetve (például bosszúságot 

okozó ajándék küldése, valakinek intenzív elhanyagolása), akár átalakult formában 

is (például elfojtott agresszióból származó szorongásban, testi tünetekben)” [11]. 

 
A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI ÉS HIPOTÉZISEK  

A túlsúly fizikai hátterei jól ismertek, de kutatásunkban mi arra voltunk kíváncsiak, 

hogy milyen egyéb sérelmeket okoz ez az érintettek számára. Célunk az volt, hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy az iskolai zaklatás a külföldi példához hasonlóan ha-

zánkban is egy létező jelenség. Felderítsük, hogy az elhízott tanulókat milyen módon 

zaklatják és ennek milyen következményei vannak. Az alábbiakat feltételeztük: az el-

hízott tanulók gyakrabban esnek áldozatául iskolai zaklatásnak, mint normál testalkatú 

társaik.  Az érintett gyermekek zaklatása az iskolai kereteken túl is folytatódik, például 

az interneten. Az érintett gyermekek hajlamosabbak az elszigetelődésre. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Alkalmazott módszerünk önkitöltős kérdőív volt, mely huszonhat kérdésből állt. Ki-

töltése anonim módon zajlott. Nyitott és zárt kérdéseket is használtunk. A kérdőív fel-

vétele három miskolci általános iskolában történt iskolai kereteken belül, a mintakivá-

lasztáshoz kvótás mintavételi technikát alkalmaztunk. A kérdőívünket 145 gyermek 

töltötte ki a 13-14 éves korosztályból (77 fiú és 68 lány). A testtömeg és a testmagasság 

adatok önbevallásos módon működtek. Az első nyolc kérdés általános kérdés volt: 

nemre, korra, testsúlyra, testhosszra, tanulmányi eredményre, barátok számára kérdez-

tünk rá. A 9. kérdés az iskolai közösségben való részvételt méri föl. A következő hét 

kérdés segítségével azt szerettük volna megtudni, hogy a tanulók milyen gyakran be-

tegek, milyen betegségek ezek és milyen esetleges krónikus, tartósan fennálló beteg-

ségeik vannak. Az utolsó kilenc kérdés konkrétan a zaklatásra irányul, annak formáját, 

elkövetőit, elszenvedőit, a tanulók ezzel kapcsolatos érzéseit, észleléseit mérik föl. 

Ezekre a kérdésekre adott válaszokat fejtem ki most bővebben. 

 

EREDMÉNYEK  

A megkérdezett 145 gyerekből 96-an válaszolták, hogy úgy érzik, néha előfordul 

erőszak az iskolában a diákok között. 28 diák szerint ez rendszeresen, míg 21 diák 

válasza alapján soha nem fordul elő. Ennél derűsebb válaszok érkeztek a tanárok és 
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a diákok közötti agresszió meglétére. 101-en válaszolták, hogy sosem, 10 diák sze-

rint néha, 4 gyermek szerint pedig rendszeresen előfordul erőszak az iskolában a 

tanárok-diákok között. Az 1. ábrán jól látható a diák-diák és a tanár-diák zaklatás 

megítélésének különbsége. 

 

 
1. ábra: Diák-diák és tanár-diák közti erőszak előfordulásának gyakorisága  

 

84 diák esetében fordult elő, hogy egyszer-kétszer olyan dolgokkal vádolták őket 

társaik, melyeket nem követett el. 54 gyermek sosem, míg 6 tanuló rendszeresen átéli 

ezt. 80 tanuló sosem érzi, hogy senki sem akar velük lenni az iskolában, 40 iskolás 

jelezte, hogy érezte már ezt párszor, míg 21-en minden nap így éreznek az iskolában. 

A megkérdezettek nagy részére (91 tanuló) nem jellemző, hogy az iskola keretein 

kívül, például interneten, telefonon zaklassák őket. 35 gyerek esetében azonban elő-

fordult már, 19 gyermekkel pedig rendszeresen megtörténik. 79 tanuló esetében so-

sem fordult elő, hogy a diákok fizikailag bántják vagy csúfolják őket. 45-en jelezték, 

hogy előfordult már náluk ez a jelenség és 19 diáktól kaptuk azt a választ, hogy 

rendszeresen részesei a zaklatásnak.  

A következőkben arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek az atrocitások az iskola kere-

tein belül hol történnek. A válaszlehetőségeket mi adtuk meg és itt is több választ is 

adhattak a tanulók. Ez alapján 51 tanuló jelezte, hogy szünetben és 31 tanuló jelezte, 

hogy órán zaklatják őket. Iskola előtt, tehát iskolába menet vagy reggelente az iskola-

udvaron 13 gyermeket, iskola után pedig 27 diákot bántanak. Közel egyenlő arányú 

válaszokat kaptunk osztályterem és folyosó tekintetében. Zártabb területen, a tante-

remben 31, míg nyíltabban az iskola folyosóin 33 tanulót ér atrocitás. Az utolsó kér-

déskör arra irányult, hogy a tanárok felől éri-e agresszió a diákokat. A megkérdezettek 

közül 128-an válaszolták azt, hogy sosem fordult még elő, hogy a tanárok fizikailag 

bántják, csúfolják, vagy egyéb módon zaklatják őket. 16 tanuló válaszolta azt, hogy 
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néha előfordul efféle megnyilvánulás a tanárok részéről. Csupán 1 tanuló esetében 

történik meg mindez rendszeresen. Ezen kérdés kapcsán is felmértük, hogy az iskola 

berkein belül hol zajlanak a zaklatások. A legtöbb gyermeket az órán érik atrocitások 

a tanárok részéről. Ez 11 tanulót jelent. Ezt követi a szünet, majd a folyosó. Az előb-

bit 6 gyermek, az utóbbit 4 diák jelölte a kérdőívünkön. Az iskola után történő tanári 

zaklatás 3 gyermeket, az iskola előtti pedig 1 gyereket érint. Osztályteremben 2 gyer-

mek jelezte, hogy bántják a tanáraik. 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a megvizsgált gyermekek közül 

mennyien elhízottak testtömegindexet számoltunk a megadott hossz és súlyadatok 

alapján, BMI percentilis táblázatok segítségével. A legalacsonyabb tanuló 124 cm, a 

legmagasabb 196 cm volt. A megkérdezettek közül a legsoványabb gyermek 30 kg, 

a legelhízottabb pedig 85 kg volt. A testmagasságnak nagy a szórása (s = 9,7).  

A testtömeg terjedelme pedig 54. 145 diák közül 1 gyermek jelentős súlyhiánnyal 

küzd. Sovány kategóriába 6 tanulót soroltunk. 71 gyermek megfelelő testsúlyúnak 

számít. Súlyfölöslege 24 tanulónak van. Túlsúllyal 33 gyermek, kóros elhízással 10 

diák küzd a vizsgált tanulók közül. Ezt az eloszlást a 2. ábrán ábrázoltuk. 

 

 
2. ábra: BMI-kategória besorolás  

 

Az adatok feldolgozását az IBM SPSS 22 programcsomag segítségével végeztük. 

Az összefüggéseket Khi-négyzet próbával és kollerációval készítettük el. A köny-

nyebb értékelhetőség szempontjából végül három BMI-kategóriát hoztunk létre: a 

sovány, normál testalkatú és az elhízott. Értelemszerűen a sovány csoportba kerültek 

a jelentős súlyhiányosok és a soványak, az elhízottakba a súlyfölösleggel küzdők, a 

túlsúlyosak és a kórosan elhízottak. Az általunk megalkotott BMI-kategóriák alapján 

a megkérdezett tanulók 46%-a normál testsúlyú, míg 49%-uk elhízott és 5%-uk so-

vány. Tehát közel egyenlő arányban szerepeltek a vizsgálatunkban túlsúlyosak és 
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átlagos testalkatúak. A sovány gyermekeket csak bizonyos esetekben vetettük össze 

az elhízott tanulókkal a kevés esetszám miatt.  

Annak ellenére, hogy hipotéziseink teljes mértékben nem igazolódtak bizonyos 

következtetéseket le tudunk vonni kutatásunkból.  Első körben azt vizsgáltuk 

mennyivel jobban vannak kitéve a túlsúllyal küzdő tanulók az iskolai zaklatásnak, 

mint normális testsúlyú társaik. Az erre irányuló legtöbb kérdésünknél láttuk, hogy 

az elhízott gyermekek nagyobb számban érzik úgy, hogy társaik rosszabbul bánnak 

velük, hogy kevésbé figyelnek rájuk, igazságtalanabbak velük szemben és kevésbé 

bíznak meg bennük, mint normál testsúlyú társaik esetében (3. ábra). 

 

 

3. ábra: Segítségkérés a különböző testsúlyú diákoktól 

 

Azt is látjuk, hogy az obes tanulók közül többen vallották, hogy rendszeresen vagy 

legalább bizonyos időközönként előfordult erőszak az iskolában a diákok között. 

Több elhízott tanulóval fordul elő szinte mindennap vagy ennél valamivel ritkábban, 

hogy diáktársaik fizikailag bántják, csúfolják, megalázzák, vagy egyéb módon zak-

latják őket. Habár nem szembetűnően, de az is felismertük, hogy az obes diákokat – 

órák kivételével – minden megadott időponton és helyszínen több atrocitás éri.  

Úgy gondoltuk, hogy az elhízott diákok zaklatása nemcsak az iskolában zajlik, 

hanem ezen túl is az interneten vagy a telefonon keresztül. Arányait tekintve összes-

ségében több túlsúlyos gyermek jelezte, hogyha nem is mindennap, de alkalmanként 

elő szokott fordulni velük efféle zaklatási forma. A továbbiakban azt vizsgáltuk, 

hogy az érintett gyerekre jellemző-e az elszigetelődés. Az elhízott tanulóknak keve-

sebb barátja van, mint normál testalkatú társaiknak. 10-nél több barátja pedig jelen-
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tősen kevesebb elhízott diáknak van (4. ábra). Osztályprogramokon is valamivel ke-

vesebb túlsúlyos tanuló vesz szívesen részt és gyakrabban érzik azt is, hogy diáktár-

saik nem akarnak velük lenni az iskolában. 

  

 

4. ábra: Iskolai barátok száma  

 

A betegségeket tekintve több elhízott diák jelezte, hogy szinte minden hónapban be-

teg, illetve több számban voltak jelen az alvászavar és a vérnyomásproblémák ese-

tében. Ez persze összefügghet túlsúlyukkal is, ám felvetheti a lehetőségét egy eset-

leges szorongásos reakciónak is. Megvizsgáltuk azt is, hogy a tanárok felől érik-e 

atrocitások az elhízott tanulókat. A diákok többsége szerint nem fordul elő soha erő-

szak az iskolában a tanárok és a diákok között, illetve a megkérdezettek jelentős 

részét nem bántják fizikailag, nem csúfolják, és egyéb módon sem zaklatják tanáraik. 

A túlsúlyos tanulók közül többen válaszolták, hogy időnként előfordul erőszakos 

megnyilvánulás a tanárok részéről a diákokkal szemben. Több obes tanulót találtunk 

azon gyermekek között, akiket valamilyen módon zaklatnak vagy igazságtalanok 

velük tanáraik. Ebben az esetben is igaz, hogy minden megadott lehetőségnél – ki-

véve osztályterem, folyosó – több elhízott tanuló jelezte, hogy tanárai zaklatják őket. 

Összességében elmondható, hogy a diákoknak ambivalens érzéseik vannak az elhí-

zott gyerekekkel szemben. Befogadják a túlsúlyosakat az osztályba, nem rekesztik 

ki őket és nem minden esetben irányulnak feléjük az agressziós megnyilvánulásaik. 

Az obes tanulók barátokkal rendelkeznek, akik akár védőhálóként is megjelenhetnek 

a rendszerben. Azonban mindezek ellenére úgy tűnik gyakrabban válhatnak cél-

ponttá.   
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Az obesitas egy nagyon komoly probléma nemcsak hazánkban, hanem szerte a 

világon. Azt tudjuk, hogy megfelelő életmóddal és prevenciós tevékenységgel 

mindez kivédhető lenne. Helyes étrenddel, megfelelő mozgással pedig orvosolni le-

het a már kialakult helytelen szokásokat. Ugyanakkor az is világos számunka, hogy 

elhízott gyermekek mindig lesznek, ahogy iskolai agresszió, zaklatás is. Úgy gondo-

lom, hogy a hatalmas mennyiségű tananyag mellett, hangsúlyt kellene fektetni az 

iskolában a pedagógusoknak, iskolavédőnőknek, iskolapszichológusoknak az empá-

tia és az elfogadás készségének fejlesztésére is. Az egészségnevelő óráknak részét 

kellene képeznie ez a téma is. Továbbá fontosnak tartom, hogy a rendszeres iskolai 

szűrővizsgálatok mellett a tanulók lelki állapotát is nyomon kövessék és az iskolában 

helyet foglaló szakemberek és tanárok az esetleges problémákat fölismerjék és se-

gítséget nyújtsanak. Azonban sajnos szakmai gyakorlatom során tapasztaltam, hogy 

erre sokszor kevés idő jut, főleg egy nagy tanulólétszámmal rendelkező iskolában. 

Ugyanakkor pedig mi is látjuk, hogy mennyire szükséges lenne, hiszen egy nagyobb 

minta esetén úgy vélem beigazolódhattak volna hipotéziseink, ahogy beigazolódott 

más kutatások esetében is. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásunk tehát a túlsúllyal küzdő gyermekek általános iskolai zaklatásának előfor-

dulására irányult. Annak ellenére, hogy eredményeink nem igazolják felvetéseinket, 

azért azt látjuk, hogy egy kialakulóban lévő problémáról lehet szó. Nagyobb minta 

esetén pedig akár egy jelenlévő problémát is felismerhettünk volna. Fontosnak tar-

tom a téma további elemzését, nem feltétlenül csak az elhízott gyermekekre nézve, 

hanem súlytól függetlenül, általánosságban az iskoláskorúak függvényében is, mivel 

úgy érzem, kevés hangsúlyt kap Magyarországon ez a gyermekek pszichoszociális 

fejlődését jelentősen befolyásoló jelenség. Esetleg érdekes lenne a továbbiakban 

megvizsgálni azt is, hogy a tanárokat érik-e atrocitások a diákok részéről. Egyrészt 

azért, mert egyre többet hallunk erről manapság a médiában, másrészt pedig azért, 

mert erről még kevesebb kutatás született eddig, mint a diákok zaklatásáról. 
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