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Összefoglalás A Társadalmi Klíma Riport aktuálisan vizsgált témái 
hónapról-hónapra az adott időszak leggyakrabban napi-
renden lévő ügyei közül kerülnek ki. 2007 szeptember-
ben a testkép témakörét jártuk körül közvélemény-ku-
tatás, kommunikációs- és médiaelemzés segítségével.
A jelentés legfontosabb megállapításai:

> Mit gondolnak az emberek?

Az emberek szubjektív megítélése saját testsúlyuk-
ról jelentősen eltér a valóságtól. A lakosság kéthar-
mada gondolja úgy, hogy normális testsúllyal ren-
delkezik, míg valójában ez tíz lakosból csak négyre 
igaz. Túlsúlyosnak mindössze egynegyedük érzi 
magát, valójában 53 százalékuk elhízott.

>>> 4. oldal

> Mit lép a politika?

Az elhízás problémájának komolyságát mutatja, 
hogy az Európai Unió is egyre aktívabban keresi a 
megoldást, hogyan tudná megfékezni ezt a folyama-
tot.  Annál is inkább, mert a túlsúly kezelése drága: 
az egészségügyi kiadások 6 százalékát is felemészt-
heti. Magyarországon ennek ellenére nincsen átgon-
dolt, nemzeti léptékű stratégia a tendencia megfor-
dítására.

>>> 8. oldal

> Hogyan reagál az üzleti élet?

A társadalom fokozatos elhízása stratégiaváltásra 
készteti a gazdaságot is. Egyre bővül azoknak az 
élelmiszeripari termékeknek a piaca, amelyek ener-
giaszegények, vagy más módon szolgálják az egész-
séges táplálkozást. A hazai életmódpiac kiéleződő 
versenye mutatja, hogy egyre többen pályáznak a 
testükkel elégedetlen rétegek generálta keresletre.

>>> 13. oldal

> Mit üzen a média?

A sajtó ellentmondásosan viszonyul a túlsúly kér-
déséhez. Míg a reklámbevételek jelentős része a 
fogyasztásban érdekelt FMCG szektorból érkezik, 
addig egyre több műsor épül mind a fogyókúra nép-
szerűsítésére, mind az egészséges életmód terjesz-
tésére.

>>> 16. oldal
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Társadalmi Klíma Riport címmel a TÁRKI 
és az Image Factory havi rendszeresség-
gel járja körül a közvéleményt leginkább 
foglalkoztató témákat: 

Reprezentatív kutatás segítségével a. 
vizsgáljuk meg, miként vélekednek 
az emberek az aktuális kérdésekről. 
Részletes kommunikációs- és média-b. 
elemzés során állapítjuk meg, hogy a 
politikai és az üzleti élet szereplői 
hogyan kapcsolódnak a témáról 
folyó párbeszédhez.
Vizsgálatunk arra is kiterjed, hogy c. a 
média miként dolgozza fel a napi-
renden lévő ügyeket.

Módszertanunk tudományos alapokon 
nyugszik, elemzésünk során mégis igyek-
szünk kerülni a tudományos szakzsar-
gont. Célunk ugyanis, hogy mindenki 
számára érthetően, gyorsan befogadha-
tóan, a lényeges összefüggésekre fóku-
szálva adjunk átfogó és izgalmas képet a 
mindannyunkat érintő jelenségekről.

A Társadalmi Klíma Riport aktuálisan 
vizsgált témái hónapról-hónapra az adott 
időszak leggyakrabban napirenden lévő 
ügyei közül kerülnek ki.

A Társadalmi Klíma Riportról

A 2007 májusában végzett közvélemény-kutatás során 
ezer 18 év feletti magyar állampolgárt kérdeztünk meg: 
az adatok nem, kor, iskolai végzettség és lakóhely sze-
rint reprezentálják a magyar felnőtt lakosságot. A politi-
kai életben tapasztalható trendek megállapításához, az 
üzleti élet és a média reakciójának feltérképezéséhez az 
Observer Budapest Médiafigyelő Kft. adatbázisát hasz-
náltuk.

A testkép a fizikai megjelenésünkről alkotott 
elképzelésünk. Pszichológusok szerint meghatáro-
zó része annak a teljes képnek, amelyet önmagunkról 
alakítunk ki. Olyannyira meghatározó, hogy a testünk-
ről alkotott képnek jelentős befolyása van az önértéke-
lésünkre és így mindennapi közérzetünkre. A testkép 
nem feltétlenül a valóságot tükrözi – anorexiás betegek 
például kövérebbnek észlelik magukat a ténylegesnél, 
izom diszmorfiás férfiak pedig az izmaik méretét be-
csülik alá. Ezek és a hasonló, testképpel kapcsolatos 
betegségek súlyos egészségügyi és életvezetési problé-
mákat okozhatnak.

Miközben a testünkről alkotott kép már önmagában, 
mindenfajta külső behatás nélkül is „változékony” lehet, 
nem segíti határozottságának kialakulását az sem, hogy 
kultúrkörönként eltérő, ráadásul az aktuális testideál 
időről-időre változik is. Különösen nehéz helyzetben 
vannak azok, akik jelentős mértékben eltérnek ettől 
az ideáltól és már gyermekkoruktól ki vannak téve a 
diszkriminációnak. A negatív testkép és ezen keresztül 
az alacsony önértékelés okozói között a kortárscsoport 
mellett (ún. „szivatás történet – teasing history”) kuta-
tók a média és a reklámok kiemelt szerepére hívták fel 
a figyelmet.

Definíció
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Milyen 
a testképünk?

Szubjektív vs. objektív 
testsúly

A felnőtt magyar lakosság 34%-a túlsúlyos, míg 19%-a 
veszélyesen el van hízva a kiszámolt testtömeg-index 
alapján. Tíz lakosból négy rendelkezik ideális, egészsé-
ges testsúllyal. Felmérésünk szerint a felnőtt magyar 
lakosság mintegy 8%-a mondható soványnak, vagy 
alultápláltnak.

Az emberek szubjektív megítélése saját testsú-
lyukról jelentősen eltér a BMI kategóriájuktól, 
azaz az objektíven mért testtömeg besorolásuk-
tól. A lakosság 65%-a gondolja úgy, hogy normális 
testsúllyal rendelkezik (míg ez valójában 40%), illetve 
túlsúlyosnak, elhízottnak mindössze 26%-uk érzi ma-
gát (objektív érték: 53%). Soványnak tartja magát a 
kérdezettek 9%-a. (1. táblázat)

Az objektív mérce szerinti veszélyesen túlsúlyos em-
berek 28%-a gondolja magát normális testalkatúnak, 
amely alapján feltételezhetjük azt a problémát, misze-
rint vannak, akik nem ismerik fel saját betegségüket, 
vagy nem vesznek róla tudomást. Itt kell azonban 
megjegyeznünk, hogy az adatokból az is látható, hogy 
van egy kiscsoport, mintegy 2%-nyian – akiket mi csak 
„jó kedélyű kövéreknek” neveztünk –, akik bár a BMI 
kategória szerint túlsúlyosak, magukat soványként 

2007         májusában egy országo-
san reprezentatív, ezer 

felnőtt megkérdezésével zajló kutatás 
keretén belül arra kértük a mintába 
került személyeket, hogy mondják meg 
centiméterben a testmagasságukat és 
kilogrammban a testsúlyukat. Ez alapján 
elkészítettük minden egyén testtömeg-
indexét (BMI), amelynek az a me-
tódusa, hogy a kilogrammban 
mért testsúlyt elosztjuk a 
méterben mért magas-
ság négyzetével1.  Az 
így kapott pontszámot 
kategóriákba rendez-
zük annak megfe-
lelően, ahogyan az 
orvostudományban 
is használják, tehát 
a 18 pont alatti érték 
jelenti, hogy valaki 
alultáplált. A 18 és 20 
közötti érték jelenti, 
hogy valaki sovány, a 
20 és 24,9 pont közötti 
pedig, hogy az adott sze-

mély ideális, egészséges testsúllyal ren-
delkezik. A 25 és 29,9 közötti pontszám-
mal rendelkező egyének túlsúlyosak, 
míg a 30 felettiek veszélyesen el vannak 
hízva. A BMI jelenleg a legelterjedtebb, 
legmegbízhatóbb számítási mód a táplál-
kozástudománnyal foglalkozó szakembe-
rek körében: a szám pontosan jellemzi 

az egyén fölösleges zsírtömegét, 
és ezzel kockázatát az egyes 

betegségekre. A kutatás 
során nem csak az egyén 

említett két paraméterét 
kérdeztük meg, amiből 
megtudhatjuk, hogy 
objektíve normál, 
sovány vagy kövér 
kategóriába sorol-
ható-e, hanem azt 
is, hogy ő maga mit 
gondol, hogy jelenleg 
ő melyik csoportba 

tartozik. Ezzel meg-
tudhattuk a kérdezettek 

szubjektív véleményét is 
saját testalkatáról2. 
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definiálják. A BMI kategorizálás szerint alultápláltak, 
illetve soványak között nem elhanyagolható mértékben 
vannak azok, akik önmagukat normál testsúlyúnak gon-
dolják.

1. táblázat
Szubjektív és objektív testalkat
Forrás:TÁRKI Omnibusz 2007. május

O
b
je

kt
ív

Szubjektív

Véleménye szerint Ön jelenleg túl sovány, sovány, 
normális, túlsúlyos, elhízott vagy kórosan elhízott?

BMI 
(testtö-
meg-in-
dex)

túl 
sovány sovány nor-

mális
túl- 

súlyos
el- 

hízott

ob-
jektív 
teljes

túl so-
vány 29 % 53 % 18 % 2 %

sovány 8 % 23 % 67 % 2 % 6 %

normális 1 % 11 % 81 % 6 % 40 %

túlsúlyos 2 % 67 % 27 % 2 % 34 %

elhízott 28 % 59 % 13 % 19 %

szubjek-
tív teljes 2 % 7 % 65 % 23 % 3 % 100 %

minta-
szám (N) 16 72 647 227 30 992

Az objektív mérce szerint elhízottak 28 százaléka gondolta 
magáról, hogy „normális” testalkatú.

1. ábra
Azok aránya, akik az átlagosnál magasabb arányban 
vallják magukat normál, ideális testsúlyúnak, illetve 
túlsúlyosnak (demográfiai jellemzők szerint, %)
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Az elemzés során azt is megvizsgáltuk, hogy van-e 
szignifikáns különbség a testsúly és az egyének társa-
dalmi-demográfiai jellemzői között (1. ábra).
A szubjektív besorolás során – tehát amikor a kérde-
zett maga mondta meg, hogy szerinte ő melyik testsúly 
kategóriába tartozik bele – az eredményeink azt mutat-
ják, hogy a saját magukat normál testalkatúnak vallók 
körében több a férfi (72%), a felsőfokú végzettségű 
(75%) és a munkaerő-piaci státuszát tekintve aktív 
(70%) személy.

Ezzel szemben az átlagosnál magasabb arányban tar-
tották magukat túlsúlyosnak a nők (32%), a középko-
rúak (33%) és a nyugdíjasok (30%).

Mi azonban a BMI index alapján számolt „valóság”?

2. ábra
A nők objektív és szubjektív testsúlya BMI kategóriák 
szerint
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3. ábra
A férfiak objektív és szubjektív testsúlya BMI kategó-
riák szerint
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A nemek körében tapasztalt különbség ez esetben nem 
jelenik meg minden szinten: a férfiak a BMI kategória 
szerint is felülreprezentáltak az ideális testsúllyal ren-
delkezők körében (44%), azonban bár a nők többen 
vallják magukat túlsúlyosnak, az átlagosnál nem maga-
sabb az arányuk a kövérek körében (2-3. ábra). Ha a 
két nemet összehasonlítjuk, akkor abban nincs eltérés, 
hogy mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál jóval ma-
gasabb azok aránya, akik ideális testsúlyúnak gondolják 
magukat, mint ami a valóságban a testsúlyuk, valamint 
az elvártnál jóval kevesebben gondolják, vagy tudják 
magukról, hogy veszélyesen el vannak hízva. Azonban 
a nők önképe saját testsúlyukról a férfiakéhoz képest 
jobban igazodik az objektíve mért adatokhoz.

A sovány és normál testsúlyos emberek csoportjában 
az átlagosnál többen vannak a fiatalok (rendre: 13%, 
52%) és a tanulók (22%, 59%). Az objektív mérce 
szerint sovány fiatalok a szubjektív önbesorolás során 
nem ezt vallották saját magukról. A BMI kategóriák 
szerinti túlsúlyosak körében pedig felülreprezentáltak a 
középkorúak (62%), az idősek (68%) és a nyugdíjasok 
(69%), akik mint az előzőekben láthattuk önmagukat is 
ide sorolták. A munkaerőpiaci-státuszukat tekintve ak-
tívak akárcsak a szubjektív önbesorolás esetén, úgy a 
BMI kategória szerint is az átlagosnál magasabb arány-
ban vannak a normál, ideális testsúlyúak körében.

4. ábra
Azok aránya, akik a BMI kategorizáció szerint az átla-
gosnál magasabb arányban vannak a normál, ideális 
testsúlyúak, illetve a túlsúlyosak körében (%)
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Mit lép 
a politika?

Az Európai Unió egyik legsürgetőbb egészségpolitikai 
kérdése, hogy hogyan tudja elejét venni a népesség 
mind nagyobb tömegeit érintő kóros elhízásnak. Becs-
lések szerint a világon több mint 400 millió kórosan 
elhízott (és négyszer ennyi túlsúlyos) ember él, Európá-
ban az elmúlt egy évtizedben megháromszorozódott a 
súlyfelesleggel küzdők száma.

Ha a jelenlegi trend folytatódik, 2010-re a kon-
tinens népességének 20 százaléka, mintegy 150 
millió ember lesz súlyosan elhízott, míg 15 millió 
gyermek szenvedhet a betegségtől – állítják az 
egészségügyi szakemberek. 

A jelenség társadalmi hatása óriási: csökkenő iskolai 
teljesítmény, növekvő esély a munkahelyi diszkriminá-
cióra, romló közérzet, súlyosabb betegségek (így a cu-
korbetegség, szívproblémák, a rák egyes típusai) kiala-
kulásának jelentős kockázata, az életminőség tömeges 
csökkenése mind kedvezőtlenül alakítják a társadalmi 
klímát. A probléma súlyát jelzi, hogy a WHO 1998-ban 
krónikus betegségnek nyilvánította a kövérséget, illetve 
időről-időre átfogó stratégiát dolgoz ki a világméretű 
trend visszafordítására.3 

A kérdés politikai szintre emelése emellett azért is 
sürgető, mert egyes számítások szerint több tízmilliárd 
eurós kárt okoz évente a túlsúly okozta egészségügyi 
problémák kezelése, illetve a betegség révén csökkent, 
vagy akár hosszabb időre kieső produktivitás. A WHO 
szerint Európában akár a GDP 1 százalékát kitevő költ-
séggel bír a túlsúly kezelése, illetve a közvetlen egész-
ségügyi kiadások 6 százalékát is felemésztheti a beteg-
ség. Hazai felmérés nem készült a probléma gazdasági 
vetületéről, de a szakértői becslések nálunk is legalább 
2 százalék fölé teszik a túlsúllyal kapcsolatos kezelések 
és vizsgálatok költségeinek arányát az egészségügyi 
költségvetésben.

Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzés 
szerepét kellene növelni a kérdés kezelésében, mert ez 
jelentheti a tartós megoldást. Másrészt arra is felhívják 
a figyelmet, hogy itthon hiányzik az átfogó stratégia, 
a kormányzati szintű program a folyamat megállításá-
ra, emellett különösen hiányoznak azok az ösztönzők, 
amelyek megkönnyíthetik az egyének döntését az elke-
rülhetetlen életmódváltás irányába.

A különféle ösztönzők alkalmazása a lokális hatóságok, 
a civil szervezetek, vagy akár kormányzatok esetében 
már több esetben bizonyította kedvező hatását. Az idén 
nyáron a világsajtót is bejárta a hír, hogy a 8.000 lako-
sú, észak-olasz Varallo Sesia polgármestere 50 euróval 

Katasztrófahelyzet
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jutalmazza azokat a nőket, akik 3 kilót és azokat a 
férfiak, akik 4 kilót fogynak egy hónap alatt, és további 
100-at, ha 5 hónap múlva sem híznak vissza. Az olasz 
egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy megfon-
tolják: országos mozgalmat indítanak a pozitív példa 
nyomán.

Finnországban már országos szinten is próbálkoztak 
hasonlóval, igaz, ott az összeget nem közvetlenül a 
résztvevők kapták kézhez, hanem kilónként 400 euró 
értékben vehettek részt rehabilitációs kezeléseken, 
kúrákon. Az átlagosan 4 kilótól megszabaduló finnekre 
megérte ennyit költeni a társadalombiztosításnak, mert 
a kormányzat számításai szerint évi 260 millió euróba 
kerül a túlsúlyból következő betegségek rehabilitációja. 
Finnországban egyébként a különféle alkohol- és do-
hányzásellenes kampányok is kirívó sikerrel zajlottak az 
anyagi ösztönzők bevezetése mellett.

Itthon az Országos Egészségfejlesztési Intézet kezdett 
országos szintű kampányba a kollektív súlycsökkentés 
érdekében. A 2006 novemberétől idén májusig tartó 
„Közösen-könnyebben” kezdeményezésben munkahe-
lyi kollektívák vehettek részt, akik az egészség mellett 
értékes nyereményekre számíthattak. A beszámolók 
szerint 900 embernek segítettek leadni kilóiból. 

Kormányzati szintű kezdeményezés eddig elsősorban 
a gyermekek kóros elhízása ellen irányult, tekintve, 
hogy tájékozatlanságuk miatt ők a legkiszolgáltatottabb 
csoport az élelmiszerpiac csábításaival szemben. 2005-
ben Magyar Bálint oktatási miniszter állt az élére annak 
a kezdeményezésnek, amely az iskolai büfékből tiltotta 
volna ki a káros, szénhidrátban gazdag, hizlaló termé-
keket. A gyártók enyhe zúgolódása ellenére – ti. nem 
a tiltás, hanem a tájékoztatás a célravezető a gyerme-
kek esetében – december 22-én kihirdették azt az OM 
rendeletet4, amely kötelezte az iskolákat, hogy csak 
olyan büfével kössenek szerződést, amelynek árukíná-
lata alkalmazkodik az Országos Élelmiszerbiztonsági és 
Táplálkozástudományi Intézet vonatkozó ajánlásaihoz.5  
Az ANTSZ 2006 tavaszán több mint ezer iskolai vendég-
látóegységet ellenőrzött, és a tapasztalatok szerint igen 
vegyes volt az eredmény. Azokban a megyékben, ahol 
intenzív – a szülőket és gyerekeket is bevonó – tájé-
koztató kampány zajlott, akár a büfék háromnegyede is 
egészséges választékot kínált, míg máshol ez az arány 
50 százalék alatt maradt.

Azt, hogy az EU-ban kezdik komolyan venni a problé-
mát, az is mutatja, hogy a megelőzés és az informálás 
szempontjai mellett egyre gyakrabban hangzanak el a 
tiltás és a szigorítás kifejezések is a táplálkozási piac 

Tiltani vagy tűrni?
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részvevőivel kapcsolatban. Markos Kyprianou egészség-
ügyi biztos idén nyáron indított intenzív hadjáratot az 
élelmiszerekben fellelhető zsír, szénhidrát és só ellen. 
Az Európai Bizottság a 2007 májusában elfogadott táp-
lálkozási Fehér Könyvében nem rejtette véka alá, hogy 
a közegészségügyi válsághelyzet mellett a költségveté-
seket rendre megterhelő rehabilitációs kiadások szere-
pet játszanak a határozottabb fellépésben.6 A Bizottság 
amellett, hogy szigorítaná a reklámok szabályozását 
– főként a gyermekeknek szánt műsorokra vonatkozó-
an – elsősorban a gyártók önmérsékletére, közösségi 
kezdeményezésekre, illetve a tagállamok intézkedéseire 
alapozná a változásokat. Azt várja az élelmiszeripar-
tól, hogy csökkentse mind több termék zsír-, cukor- 
és sótartalmát. Emellett a mozgást népszerűsítenék: 
marketingkampányokat dolgoztatnának ki a tagország-
ok sportszövetségeivel, hogy a lakosságot mozgásra 
serkentsék. 

Az EU különösen a gyermekek elhízása terén 
szán nagyobb szerepet a megelőzésnek, illetve az 
iskolai testmozgás népszerűsítésnek. Az Európai 
Parlament idén elfogadott, a Bizottság számára megfo-
galmazott ajánlása megállapítja: „fenyeget az a ve-
szély, hogy a testnevelés egyre inkább a margóra szorul 
az iskolai órarendben”. És valóban, az elmúlt években a 
testnevelésre elkülönített idő az egész EU-ban nagyjá-
ból egytizedével csökkent, arról nem is beszélve, hogy 
jelentés is felhívja a figyelmet a bejelentett és a való-
ban megtartott óraszám között érzékelhető különbsé-
gekre.

Az ajánlás a tagállamoktól olyan belső tantervi szabá-
lyozás elfogadását sürgeti, amely lehetőleg heti 3 órá-
nál többet szán a testmozgásnak. A Bizottság feladata 
pedig első sorban az lenne, hogy dolgozza ki a szüksé-
ges és elfogadható állami támogatások mértékére és 
gyakorlatára vonatkozó elvi ajánlásokat. Ezt elsősorban 
azzal indokolja, hogy egyre alulfinanszírozottabbak a 
létesítmények – különösen Közép-, Kelet- és Dél-Euró-
pában.

Az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) határozot-
tabb fellépést vár az „Unió kormányától”: úgy vélik 
kötelező érvényű rendelkezéssel, európai érvényű 
„élelmiszertörvénnyel” kellene kötelezni a gyártókat a 
váltásra.

Magyarországon legutóbb Koszorús László (Fidesz-
MPSZ) javasolta, hogy az egészségtelen, hizlaló termé-
kek, például a csipszek, a csokoládék és a cukros üdítők 
csomagolásán tüntessék fel, hogy túlsúlyt okozhat. A 
kezdeményezés az egyik hazai csipszgyártó tiltakozá-
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sát vonta maga után. A cég álláspontja szerint, amíg a 
magyar lakosság energiabevitelének mintegy 0,25 szá-
zaléka származik burgonyacsipszből, az nem járulhat 
hozzá a kóros elhízáshoz. A címkézés a vállalat szerint 
a kereslet visszaesésével, így akár a hazai üzemek be-
zárásával is járhatna.

A fogyasztói érdekvédelemben előrébb járó Egyesült 
Államokban éppen ellentétes irányú folyamatok zajla-
nak. A képviselőház 276-139 arányban elfogadta azt a 
törvényjavaslatot, amely megakadályozza, hogy az em-
berek elhízásukra hivatkozva bepereljék az élelmiszer-
gyártókat. A javaslat támogatói szerint az embereknek 
fel kell ismerniük, hogy maguk felelősek az életmódju-
kért, míg az ellenzők arra hívták fel a figyelmet, hogy 
ezzel a gyártók felelősségérzetét csökkentik. 

A politika területére a diszkrimináció-ellenes 
fellépés formájában is „beszivároghat” a testsúly 
kérdése. A túlsúlyos emberek elleni hátrányos meg-
különböztetés lényegesen kevesebb esetben kerül a 
politika napirendjére, mint az etnikai, faji, vallási, vagy 
egyéb egészségügyi problémák mentén történő kedve-
zőtlen elbánás. A sajtóban napvilágra kerülő elemzések, 
és publikációk gyakorta hívják fel a figyelmet arra, hogy 
Európa szerte hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon 
a túlsúlyosak: mind munkába állási esélyeik alacso-
nyabbak, mind a bérezés során rosszabbul járnak, mint 
sovány társaik. A Yale és Hawaii Egyetem pszicholó-
gusainak kutatása7  odáig megy, hogy a gyermekkori 
kövérség miatt elszenvedett diszkrimináció ugyanolyan 
súlyos probléma, mint a faji vagy a mozgáskorlátozott-
ságból adódó különbségtétel.

Amerikai kutatók egyes eredmények szerint 3, más 
kutatások szerint 4,5 százalékos eltérést találtak a so-
vány és a kövér alkalmazottak éves bére között. Angol 
kutatók is vizsgálták a fizetések és a testsúly össze-
függéseit, és arra a megállapításra jutottak, hogy ez a 
különbség akár 15 százalékot is elérhet. Finn és ameri-
kai kutatások is rámutattak, hogy a különbség a nők és 
a magasabb kvalifikációt igénylő munkakörök esetében 
nagyobb.8 Az amerikai vállalati szektort elemző vezeté-
si tanácsadók idén már arról a trendről számoltak be, 
hogy a nagyvállalatok a dohányosokhoz hasonlóan a 
túlsúlyosokat is nyílt fizetéscsökkentéssel igyekeznek az 
életmód-változtatásra rábírni.

Természetesen a megkülönböztetéssel kapcsolatos 
esetekért nem kell messzire mennünk. A TÁRKI 2006 
tavaszán a plázákban végzett felmérése9 szerint a 
túlsúlyos álláskeresőknek a romákkal azonos mérté-
kű diszkriminációval kellett szembenézniük. A kísérlet 

Hátrányban 
a túlsúlyosak
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során 51 esetben kerestek munkát átlagos testalkatú, 
roma és túlsúlyos jelentkezők nagy bevásárlóközpont-
ok olyan divatáruüzleteiben, ahol jól látható helyen, 
egyértelműen meghirdetett munkaerőfelvétel volt az 
adott időszakban. Míg egy átlagos testsúlyú nem roma 
magyar nővel többnyire udvariasan viselkedtek a le-
endő munkaadók, és rákérdezés nélkül tájékoztatták a 
munkakörülményekről, addig a roma és kövér munka-
keresőknek többnyire udvariatlan bánásmóddal és/vagy 
információhiánnyal kellett megküzdeniük ugyanazokban 
az üzletekben.

A vizsgálat során a túlsúlyos jelentkezők ötször 
kevesebb esetben kaptak a fizetésről, és hétszer 
kevesebb esetben a munkarendről tájékoztatást, 
míg a hétvégi munkáról több mint négyszer annyi eset-
ben számoltak be a kontroll csoportot képező átlagos 
testalkatúaknak. A vizsgált körülményekből képzett 
komplex mutatót10  értékelő 9 fokú skálán a kövérek és 
a romák közel azonos (5,6-os, illetve 5,7-es) erőssé-
gű, míg a kontrolltesztelőknek lényegesen alacsonyabb 
(3-as) fokozató diszkriminációval kellett szembesülniük.

Míg az Egyesült Államokban önálló szervezet11 képvi-
seli a túlsúlyos emberek munkaerőpiaci érdekeit, addig 
itthon a 2005-ben létrejött Egyenlő Bánásmód Hatóság 
eljárásai között nem találtunk a túlsúllyal összefüggő 
eseteket. Igaz, az esetek igen kis hányada foglalko-
zik egyébként is a munkaadói visszaélésekkel, amely 
főként a munkavállalók tájékozatlanságának, alacsony 
jogtudatosságának eredménye. Magyarországon a kö-
vérség nevesítve nem szerepel az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvényben felsorolt védett tulajdonságok között. 
A törvény 20 olyan tulajdonságot sorol fel, amelyek az 
egyéb feltételek megléte esetén megalapozhatják a 
hatóság eljárását12, ezek közül az „egyéb” kategóriá-
ban mindenképpen „elférnének” a túlsúllyal kapcsolatos 
ügyek. 

2. táblázat
Adtak-e tájékoztatást rákérdezés nélkül a … , a védett csoportok 
szerinti bontásban, százalék
Forrás:TÁRKI Omnibusz 2007. május

Fizetésről Műszakról Hétvégi 
munkáról

Roma (N=49) 18 33 31

Kövér (N=48) 10 12 15

Kontroll (N=49) 49 70 67

Összesen (N = 
147) 26 35 38
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Az ENSZ munkaügyi szervezetének (ILO) tavaly nyári 
hírlevele szerint a magyar vállalatoknál nem valósul 
meg hiánytalanul az Alkotmányban is garantált egyen-
lő bánásmód, éppen ezért a hazai vállalati kultúrához 
alkalmazkodó képzési modulokat dolgoztak, ki, illetve 
meg is kezdték ezek tesztelését a vállalati felsővezető-
kön és HR-szakembereken. Az életkor szerinti váloga-
tás az állásra jelentkezők között, a női alkalmazottak 
alacsonyabb bérezése, a roma munkatársak megkülön-
böztetett kezelése, fogyatékkal élők vagy a kisgyerekes 
szülők elutasítása mellett jelentős szerepet kapott a 
programban a túlsúllyal kapcsolatos visszaélések csök-
kentése is.

Az üzleti élet korán felismerte, hogy alkalmazkod-
nia kell a tömeges túlsúly okozta új követelmé-
nyekhez. A súlyukkal elégedetlen rétegek olyan szé-
les tömeget alkotnak, amely többmilliárdos keresletet 
gerjeszt az életmódtermékek piacán. A hagyományos 
termékek gyártói is beszállnak a versenybe. Nemcsak 
a sorra megjelenő könnyű (light), vagy természetes 
alapanyagú termékek foglalnak el egyre nagyobb he-
lyet a boltok polcain, de egyre több gyártó igyekszik a 
vásárlók informálásával bizonyítani, hogy nem minden 
az, aminek látszik. A globális kereskedelmi felmérések 
megállapítják, hogy a legnagyobb növekedést produ-
káló élelmiszercsoportok közül több is az egészséges 
táplálkozás trendjébe illik. Amerikában tízmilliós nagy-
ságrendben térnek át az egészséges életmódra: már 
2004-ben több mint 30 milliárd dollárt költöttek erre a 
termékcsoportra. Igaz, a hagyományos módszerek hívei 
is sokan vannak: csak az USA-ban közel 35 milliárd 
dollár megy el fogyasztószerekre évente.

Magyarországon kevés annyira sikeres márka-
építésnek lehettünk tanúi, mint amelyek éppen a 
táplálkozási és életmódpiacon zajlottak az elmúlt 
években. A kilencvenes évek derekán még csak a 
különféle magazinokban olvashattunk az egymással 
versengő, házilagos sikerdiétákról, majd azok káros 
hatásairól (pl. Atkins-diéta, makrobiotikus táplálkozás, 
káposztaleves kúra, citromlé, Hollywood-diéta stb.). 
Ezt követően jelentek meg a boltok polcain a különböző 
fogyasztótermékek és gyógyszerek, majd megkezdték 
tevékenységüket a komplex reform-életmódprogramot 
kínáló, fitnesszguruk.
A becslések szerint is többmilliárdos forgalmú piacra 
elsőként Schobert Norbert lépett be szigorúan felépí-
tett, folyamatos médiajelenléttel, PR-akciókkal és a 
bulvársajtó intenzív használatával támogatott Update-
rendszerével. Az Update brand története az egyik 
legizgalmasabb hazai piaci sikertörténet, amely nagy-
ban épít a márkát a nyilvánosságban megjelenítő Norbi 

Hogyan reagál 
az üzleti élet?

Guruk
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hitelességére.
Norbinak sikerült mítoszt építenie figurája köré: a kövér 
rendőrfiú kezdetben saját érdekében kezdett aerobic 
órákat venni, majd tartani. A szélesebb nyilvánosság 
akkor ismerte meg, amikor tömeges fogyasztórendez-
vényeket szervezett, majd különféle fitnessz DVD-ket, 
kiadványokat jelentetett meg. Eddig párhuzamos a 
történet a kilencvenes évek fogyasztóguruja, Bíró Ica 
karrierjével. Míg azonban ő – a rockzene területére 
tett kisebb kitérőtől eltekintve – megmaradt az aerobic 
DVD-k, életmódkönyvek, illetve a wellness szolgáltatást 
nyújtó klubok piacán, addig Norbi kialakította komplex, 
táplálkozásra és mozgásra egyaránt építő Update prog-
ramját. Az Update bevezetésétől már csak egy lépés 
volt, hogy az élelmiszeripar egyik legdinamikusabban 
növekvő brandjévé nője ki magát táplálékkiegészítőivel 
és sajátmárkás ételeivel. A Norbi márka karrierjét az 
sem vetette vissza, hogy több esetben is megbírságolta 
a Versenyhivatal a fogyasztókat megtévesztő reklámo-
kért. (A GVH egyébként is előszeretettel hoz elmarasz-
taló döntéseket az életmódpiaci szereplőkkel szemben, 
az elmúlt években többször is meghaladta a százmilliót 
a kiosztott bírságok éves összege.)

2007-ben azonban úgy tűnik, hogy többszerep-
lőssé bővül az eddigi monopolpiac, és kiterjedt 
marketingháború elé nézhetünk. Az eddig leginkább 
a mozgáskultúra területén szereplő, korábbi fitnessz-
világbajnok Béres Alexandra márciusban mutatta be 
Súlykontroll programját: a mozgás, és az egészséges 
életmód fontosságát hirdető könyvek mellett szintén 
sajátmárkás ételeket forgalmaz, és becslések szerint 
akár 5-10 százalékkal is csökkentheti Schobert Norbi 
vállalkozásának éves bevételét.

Nem feltétlenül kell azonban félnie a piac szereplőinek 
a versenytől. Míg a szigorúan vett „biotermékek” piaca 
itthon még marginális szerepet tölt be az élelmiszer-
iparban – Nyugat-Európában már 1 százalékos a ré-
szesedése, többmilliárd eurós forgalommal13  –, addig 
az életmódpiac dinamikus bővüléséről számolnak be az 
elemzők évről-évre.

A hagyományos élelmiszeripari gyártók is kény-
telenek alkalmazkodni azonban az új egészség-
ügyi helyzethez. A gyorsétterem-láncok világszerte 
publikus kalóriatáblázatokkal, a menü megreformá-
lásával igyekeznek kibújni a „táplálékpiramis fekete 
báránya” szerepéből. Sőt, az egészségtrendben üzleti 
lehetőséget látnak: intenzívebben reklámozzák azokat a 
termékeiket, amelyek az étlap könnyebbik végén kap-
nak helyet.
A 8 legnagyobb élelmiszeripari/FMCG-termék gyártó 

Önmérséklők
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(közkeletű nevén a „Fast 8”) például annak érdekében 
fogott össze, hogy jól láthatóan, az Unióban használa-
tos egyértelmű jelölési rendszerrel megegyező módon 
lássa el termékeit Magyarországon is. „A fogyasztók így 
egyszerű, objektív és egységes információkhoz jut-
hatnak arról, mit tartalmaz az adott étel vagy ital, így 
segítve őket, hogy tudatosabban döntsenek az étrend-
jükről” – remélik a kezdeményezők14. Az egységes, az 
ún. irányadó napi beviteli értékre (INBÉ) alapuló rend-
szer megmutatja, hogy az adott táplálék mekkora része 
a felnőttek napi élelmiszerbevitelének.
A legnagyobb élelmiszergyártók az Egyesült Államok-
ban is hajlamosak az önkorlátozásra. Idén nyáron a 
nagy kóla- és hamburgervállalatok vállalták fel – igaz a 
Szövetségi Kereskedelmi Bizottság nyomására –, hogy 
nem reklámoznak 12 éven aluliaknak, illetve a mar-
ketingtevékenységüket az egészségesebb termékekre 
fókuszálják a jövőben15. Erre annál is nagyobb szükség 
van, hiszen az amerikai lakosság kétharmada – köztük 
9 millió gyermek – elhízott az országban.

Nemcsak a piac dinamikus bővülése, de a lépés 
óriási PR értéke is közrejátszik abban, hogy a 
vezető gyártók egyre nagyobb léptékben mozdul-
nak el az élelmiszeripartól a tágabb életmódpiac 
felé. A világ legnagyobb élelmiszergyártója, a svájci 
Nestlé a Jenny Craig tavalyi 600 millió dolláros felvá-
sárlásával nemcsak a Slim-Fast-et – egyébként veszte-
séggel – gyártó Unilever orra alá tört borsot, de sikerrel 
lépett be a hatalmas, új piacra is. A felvásárlást egyéb 
gyógyszergyártók, így például a Novartis tápszerrész-
legének megvásárlása követte. A cég deklarált célja, 
hogy az életmódpiacon is piacvezető legyen. Nemcsak 
termékei összetételén módosított az elmúlt években, de 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kommunikációjában is 
az egészséges életmód mellett törjön lándzsát (pl. önál-
ló életmód-honlapokat működtet, vagy útjára indította 
a nálunk is 1800 iskola részvételével működő Nutrikid 
programot, amely az egészséges táplálkozásra nevel, 
igaz nem kis reklámérték mellett). 

Míg a 80-as évek közepétől a kólacégek között a kalória 
körül zajlott a háború (a különböző közepes és alacsony 
energiabevitelű termékek után már a 0 kalória volt a 
végső állomás a termékfejlesztésben), addig mára – a 
szénsavas üdítők piacának rohamos szűkülésével – itt 
is az egészségtrend jelent új húzóerőt. A funkcionális 
élelmiszerek – azok az ételek-italok, amelyek valamely 
életfunkciót segítenek, illetve hasznos anyagokat visz-
nek be a szervezetbe, például vitaminitalok – piacán a 
PepsiCo már közel 10 milliárd dolláros forgalommal bír, 
és vállalt célja, hogy a legnagyobb szereplővé nője ki 
magát.16
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A testsúly kérdése a „politikai korrektség” fogalmának 
elterjedése óta érzékeny kérdés a médiában. Pedig 
a sajtó szerepe óriási abban, hogy milyen életmódot 
népszerűsít, illetve hogyan ábrázol bizonyos társadal-
mi csoportokat. A korrektség igénye ellenére azonban 
gyakran kerülnek hátrányba a normálistól elütő külső 
tulajdonságokkal bírók, elég csak a Betty, a csúnya 
lány c. sorozatra, illetve amerikai re-makejére, vagy a 
házivideókból válogató szériák vicces jeleneteire gon-
dolnunk. Olyan túlzásokkal azonban ritkán találkozha-
tunk, mint amit Havas Henrik engedett meg magának 
élő adásban, amikor egy éhségsztrájkoló tanárnőnek 
azt mondta: egyébként is ráfér a fogyókúra.

A médiát több oldalról támadják a különféle étrenddel 
kapcsolatos betegségek kialakulása miatt. A 90-es évek 
elején főként azzal vádolták a sajtót, hogy a reklá-
mokban, filmekben, televíziós műsorokban normális-
nak beállított testalkat felel az anorexia terjedéséért a 
tinédzserek körében (különösen a Kate Moss szuper-
modellt is befuttató Calvin Klein stílusát érte sok táma-
dás). Négyezer ember megkérdezésével végzett brit 
felmérés mutatott rá, hogy az elhízott emberek gyakran 
másodrendű állampolgároknak érzik magukat, amelyért 
a média felől érkező folyamatos nyomás is felelős.17  
Itthon a kereskedelmi televíziókban szinte kizárt, hogy 
jelentős túlsúllyal élő szereplő képernyőre kerüljön (ta-
lán Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi volt az utolsó, aki 
médiakarriert tudott így csinálni). Igaz, a kereskedelmi 
csatornák indulásához képest változott a helyzet: ma 
már találkozhatunk a köznyelvben „erős testalkatúnak” 
nevezett, azonban a külsejükkel harmóniában élő höl-
gyekkel a csatornák emblematikus arcai között is.

A nemzetközi sztárok közül a topmodell show 
zsűrielnökeként éppen kérlelhetetlen stílusával elhíre-
sült Tyra Banks állt ki több esetben a nők önbecsülésé-
ért. Egy akció során például 140 kilósnak öltözött, így 
ment vásárolni New Yorkban. A sajtónak arról számolt 
be utólag, hogy elviselhetetlen megkülönböztetésnek 
volt kitéve. Később keresetlen hangvételű üzenetet kül-
dött egy show-műsorban azoknak a kritikusoknak, akik 
egy lesipuskás felvételen jól láthatóan felszedett kilói 
miatt támadták.18

A női önbecsülésre, így a testsúllyal kapcsolatos harmó-
nia megtalálására alapozta teljes kampányát a Dove, az 
Unilever kozmetikai márkája. A nőket arra ösztönözte, 
hogy szakítsanak a szépség bevett értelmezésével, és 
keressék meg saját értékeiket. A kampány része volt 
például az az oktatófüzet, amely éppen a testükkel ki 
nem békült tinédzserek megértését könnyítette meg a 
szüleik számára, de az intenzív online jelenlét során és 
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a televíziós reklámokban is számos, az átlagostól eltérő 
női szépséget mutattak be szupermodellek helyett.

A sajtóban egyre gyakrabban találkozunk azokkal a 
hírességekkel, akik a tabukat átlépve nemcsak vállalják 
túlsúlyukat, de időről-időre életmódváltásra, fogyókú-
rára adják a fejüket.  Jáksó László vagy Gáspár Győző 
nagyjából félévente bekerül a médiába azzal a hírrel, 
hogy újabb módszereket vet be a súlycsökkenés ér-
dekében. A közéleti szereplők közül az azóta elhunyt 
Rapcsák András (Fidesz) volt állandó szereplője a bul-
várhíreknek, hiszen tekintélyes termete miatt át kellett 
alakítani a parlamenti üléstermet is. Legutóbb egy, a 
honatyák körében végzett fitnessz-körkérdés során 
Pettkó András (MDF), és Mandur László (MSZP) ismerte 
el, hogy kétszámjegyű kilókkal mérhető súlyfeleslege 
van, és dolgozik azon, hogy életmódján változtasson.

Az életmódváltás lehetőségének és a jó példáknak a 
bemutatása újabb lehetőség a média számára, hogy 
a mindenkit foglalkoztató kérdésben pozitív lépéseket 
tegyen. Bár a kritikusok gyakran jegyzik meg, hogy 
a fogyókúra állandó hangsúlyozása – támadó jellege 
miatt – akár kontraproduktív is lehet az érzékeny, nap, 
mint nap sikertelenségekkel szembesülő túlsúlyosok 
számára19, a fogyasztóshowk világszerte óriási sikerrel 
futnak. A nálunk ősszel induló, a két hazai fitnesszguru 
csapatait összemérő valóságshow elődje, a „The Biggest 
Loser” ötödik szériája indul hamarosan az NBC-n. A 
Discovery Channel egyik legnézettebb műsora a „Big 
Medicine”, amely egy fogyásklinika mindennapjait mu-
tatja be realisztikusan. Angliában akkora sikerrel futott 
a Channel4-on a „Too Big To Walk?” – amely során a 
túlsúlyos jelentkezők 500 mérföldet gyalogoltak az 
egészségükért –, hogy a tengeren túl is meg kívánják 
honosítani. 

Találunk azonban példát arra is, hogy a média vilá-
ga a mértéktelen fogyasztást ösztönző élelmiszeripari 
óriások tevékenysége mögé kíván nézni. A mozikban 
milliók látták a gyorséttermek káros hatását kifigurázó, 
Morgan Spurlock rendező önveszélyes kísérletébe ful-
ladó, Supersize Me c. filmet (28 millió dolláros bevéte-
lével a 7. legjövedelmezőbb dokumentumfilm), vagy az 
iparág működését aprólékosan, de politikus szemlélettel 
feldolgozó, Cannes-ban debütáló Megetetett társadal-
mat (Fast Food Nation)20.

A médiát érő támadások jelentős csoportja a hirdeté-
sek nehezen kivédhető hatására hívja fel a figyelmet: 
az élelmiszerreklámok sulykolta fogyasztási kényszer 
felelhet például a tinédzserek egyre kórosabb lépté-
ket elérő elhízásáért. Európában egyre több szó esik 
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mind az élelmiszerreklámok, mind a gyermekeket célzó 
marketing tevékenység törvényi korlátozásáról. A WHO 
közel száz országra kiterjedő felmérése21 azt mutatta, 
hogy az országok több mint háromnegyedében létezik 
valamilyen szigorítás a gyermekeket érintő televíziós 
reklámok irányába, illetve az esetek közel felében bizo-
nyos műsorsávokból eleve kizárják a reklámokat. A hat 
vizsgált, hagyományos marketing technika (tv-reklám, 
iskolai reklám, szponzoráció, termékek elhelyezése a 
műsorokban, internet, és közvetlen promóció) felügye-
letére a különböző médiapiacokon eltérő megközelítést 
alkalmaznak a törvényi szabályzástól a kötelező ajánlá-
sokon át a szakmai önszabályozásig. Különböző mód-
szerekkel igyekeznek kordában tartani a hirdetőket az 
általános reklámszabályzástól a termékcsoportokat és/
vagy védett korosztályokat érintő, vagy éppen a rek-
lámidőt szűkítő korlátozásokig.

A legkiterjedtebb szabályozás az európai régióban van: 
mind a 33 ország vezetett be a reklámpiacot érintő sza-
bályokat, 27 országban az önszabályozó rendszer pár-
huzamosan működik a törvényi regulációval. A védett 
korcsoportoknak szóló reklámokat törvény tiltja Norvé-
giában és Svédországban, míg Portugáliában semmi-
lyen ételt, Nagy-Britanniában pedig alacsony tápértékű 
ennivalót (ún. „junk food”-ot) nem lehet reklámozni 
gyerekeknek. Dániában, Írországban, Németországban, 
Spanyolországban és Finnországban speciális szabályok 
vonatkoznak az élelmiszermarketingre22.   Franciaor-
szágban a „junk food” népszerűsítését célzó tévéreklá-
mokat figyelmeztető felirattal kell ellátni. Ausztriában, 
Luxemburgban és Belgiumban a gyermekprogramok 
előtt és után tilos a tv-reklám, míg Nagy-Britanniában, 
Olaszországban, Dániában, Finnországban szigorú sza-
bályok vonatkoznak arra, hogy az ismert mesefigurákat 
hogyan használhatják marketingcélokra.

Amellett, hogy Magyarországon a törvényi keretek 
helyett sokkal inkább a reklámipar önszabályozása az 
irányadó – igaz, a reklámetikai kódex hosszan foglal-
kozik a gyermekekkel –, nálunk a legszigorúbbak az 
iskolai promóciókra vonatkozó szabályok23. Igaz, több 
jelentés is megjegyzi, hogy – Belgiumhoz, Izlandhoz és 
Portugáliához hasonlóan – nagyon kevés előírás vonat-
kozik itthon az internetes hirdetésekre.

Az eltérő kulturális és üzleti környezetben működő mo-
dellek nehezen összevethetőek, mert sok múlik azon, 
hogy a szabályok mennyire betartathatóak. Ahol keve-
sebb az állami előírás, ott több az önkéntesen vállalt 
norma, ami egy fejlett reklámkultúrában ugyanolyan 
hatásos lehet. A szabályozási trend azonban azt mu-
tatja, hogy egyre több országban váltják fel az etikai 
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alapon működő rendszereket a törvényszövegbe foglalt 
előírások, még, ha a szakma arra hívja is fel a figyel-
met, hogy a tiltással szemben hasznosabb a felvilágosí-
tás.
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Testtömeg-index kiszámításánál figyelembe kell 1. 
még venni, hogy az illető hány éves, illetve férfi-e, 
vagy nő. Mi a BMI kiszámításakor a nemet és a kort 
nem vettük bele a képletben, maradtunk a hagyo-
mányos számítási módszernél.
Mivel ezeket a kérdéseket egy nagyobb kutatás 2. 
részeként tettük fel a lakosságnak, ezért fontos 
szempontnak tartottuk és módunkban is állt, hogy 
az objektív index-hez szükséges kérdéseket és a 
szubjektív besorolást ne egymás után kérdezzük, 
hanem bizonyos idő elteltével, hogy a kettő lehető-
ség szerint ne befolyásolja egymást.
http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/3. 
en/index.html
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/buferend_4. 
kiegeszitett_kihirdetesre_05_12_20.pdf
http://www.eum.hu/letoltes.php?d_id=2265. 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_6. 
style/nutrition/documents/nutrition_wp_hu.pdf
Puhl, Rebecca M.; Latner, Janet D.: Stigma, 7. 
obesity, and the health of the nation’s children.. 
Psychological Bulletin. 2007 Jul Vol 133(4) 557-580
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.8. 
fcgi?artid=1448278, és http://www.obesityresearch.
org/cgi/content/full/9/12/788 
Pálosi Éva –Sik Endre –Simonovits Bori: Diszkrimi-9. 
náció a plázában. (Tanulmány) TÁRKI
1. Köszönés sorrendje 2. Várakozás a beszélgetés 10. 
előtt 3. Végigmérték-e a tesztelőt? 4. Bemutatko-
zott-e az információt adó személy? 5. Kezet fogott-e 
az információt adó személy? 6. Fizetésről tájékoz-
tatták-e? 7. Hány műszakban kell dolgozni? 8. Hét-
végén kell-e dolgozni? 9. Kértek-e önéletrajzot?
Council on Size & Weight Discrimination: http://11. 
www.cswd.org/index.html
Nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nem-12. 
zeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anya-
nyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási 
vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség)
vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, 
életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, 
foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős 
jellege, illetve határozott időtartama, érdekképvise-
lethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága 
vagy jellemzője.
Egészségtudatlanság. In: Figyelő, 2007. április 26. 13. 
41. oldal
http://www.mitiseszemiszom.hu/Osszefogtak.php14. 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601015. 
87&sid=apHiUdboPZg0&refer=home
http://www.foodnavigator-usa.com/news/16. 
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ng.asp?n=79595-pepsico-coca-cola-vitamin-waters
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4633405.stm17. 
http://youtube.com/watch?v=VJ5unYaNd3c18. 
Illetve nem kap figyelmet az a tény sem, hogy min-19. 
denkinek egyéni diétára van szüksége, nem feltétle-
nül az aktuális slágerdiétára.
A fikciós és dokumentarista elemeket keverő film 20. 
az első hétvégén 390.000 dollárt produkált. Szá-
mos világsztár vállalt kisebb szerepet benne, és 
egyik producere a Sex Pistols egykori menedzsere, 
Malcolm McLaren volt.
Corinna Hawkes: Marketing Food to Children: 21. 
the Global Regulatory Environment. World Health 
Organization. 2004. http://whqlibdoc.who.int/
publications/2004/9241591579.pdf
http://www.publico.clix.pt/docs/pesoemedida/EHN_22. 
the_marketing_of_unhealthy_food_to_children.pdf
A hazai reklámpiac és a gyermekek viszonyát bőven 23. 
tárgyalja: Linder Bálint: A gyerekek és a reklám: 
Egy lépésre Meseországtól. In: Magyar Narancs, 
2007. február 8.
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Információ
A TÁRKI több mint 20 esztendeje van jelen a hazai és 
nemzetközi empirikus társadalomkutatásban. Kiemelt 
kutatási területei közé tartozik a társadalmi rétegződés 
és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a 
fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök 
vizsgálata. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt 
kap tevékenységében a piac- és martketingkutatás, 
valamint az egészségügyi kutatások. 2007-ben megala-
kult a Kopint-TÁRKI Zrt., amely gazdaság- és konjunk-
túrakutatással foglalkozik.
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Az Image Factory komplex szolgáltatásokat kínáló kom-
munikációs intézet és ügynökség. Szolgáltatásai a nyil-
vánosság hatékony kezeléséhez szükséges tevékeny-
ségeket ölelik fel. Foglalkozik stratégiai tervezéssel, a 
napi kommunikációs gyakorlat hátterét megalapozó 
kutatással, kommunikációs tanácsadással, média- és 
kampánymenedzsmenttel, profilépítéssel, válságme-
nedzsmenttel, településmarketinggel, kommunikációs 
audittal, és online arculatépítéssel.
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