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1. Bevezetés

Minden kornak megvan a sajátos úgynevezett „népbetegsége”. A mai világban 

a függőség egy ilyen probléma lehet, mivel manapság egyre több embernél kerül elő 

valamilyen formában. Korábban a függőség kialakulásában sokkal inkább a 

pszichológiai, vagyis a lelki okokat hangsúlyozták a kutatók szemben a biológiaival. 

Magában a függőség szó nem jár negatív vagy pozitív tartalommal, hiszen tárgya 

adhatja jelentését. Függőséget kiválthat akár egy pozitív dolog többszöri élvezni 

„vágyása” is. Függőségünk tárgya tehát a mindennapokban bármi lehet és bármitől, 

bármiből kialakulhat. 

Napjainkban a koffeinfogyasztás mennyisége akarva- akaratlanul nagy mértékeket 

ölthet. Ha ez ember meghallja azt a szót, hogy koffein, valószínűleg elsőre a kávéra 

asszociál. Akár fogyasztjuk, akár nem, a kávé része mindennapjainknak. Szinte 

elengedhetetlen kelléke társas összejöveteleinknek, baráti társaságok 

beszélgetéseinek, üzleti konferenciák szüneteinek, vagy akár mindennapi 

programunknak is. Fogyasztói élvezettel kevergetik csészéikben, ízesítik cukorral, 

tejszínnel, netán csokoládét, kekszeket fogyasztanak hozzá. Azonban számos 

sportital, energiaital, tea, kakaó is tartalmaz koffeint és ezen élvezeti cikkek is egyre 

szélesebb körben elterjedtek. (Ezen termékek együttfogyasztása során a bevitt koffein 

adag mennyisége összeadódik. Ebből kifolyólag az emberek nagy részre sem veszi, 

hogy adott nap mennyi koffeint vitt be a szervezetébe.) 

A függőség és a koffein összekapcsolása, azaz a koffeinfüggőség, mint mindennapi 

függőségeink adja a szakdolgozatom témáját. A választásom a mindennapi 

függőségeinken belül, azért esett éppen a koffeinre, mert manapság ez lehet az egyik 

legkeresettebb anyag a világon a nyersolaj után. Témaválasztásomat erősítette még a 

kávé népszerűségén kívül az energiaitalok elterjedtsége, amely manapság főként a 

fiatalok, azon belül az egyetemisták körében terjedt el.  

A szakdolgozatom célja, hogy az olvasó egy tiszta képet kapjon, arról, hogy mely 

élvezeti cikkek tartalmaznak koffeint, hogy rávilágítson ennek a stimuláns anyagnak 
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egészségre gyakorolt (pozitív és/vagy negatív) hatásaira. Hol van az az egészséges 

fogyasztási határ, ami hosszútávon nem jár negatív következményekkel. 

Kutatási célom az volt, hogy olyan információkat gyűjtsek, amely révén pontos 

ismeretekhez juthatok a koffein fogyasztási szokásokról főként a fiatalok, azon belül 

az egyetemisták körében, mert az utóbbi időben az ő körükben örvend nagy 

népszerűségnek a koffein, azon belül főleg a kávé és az energiaitalok.  

A kutatásom kitér a koffein ismeretére, az egyének fogyasztási szokásaira, a 

fogyasztás okokra, a koffeinfüggőség esetleges meglétére, koffein allergiára és az 

egyes fogyasztási cikkek döntési okaira. Azonban nem vizsgálja az elfogyasztott 

koffeintartalmú italok típusait. 

Kvantitatív azaz, kérdőíves módszert választottam a kutatás módszertanaként, amely 

segítségével rövid idő alatt, nagy mennyiségű adatot lehet összegyűjteni. Az kérdőív 

kitöltése online önkéntes és anonim módon történt. 

Mindennapi függőségeink Bevezetés



4 

Hipotézis 

A koffein a második legkeresettebb terméknek mondható, ebből kifolyólag a 

koffein fogyasztás mennyiségének növekvőnek kell lennie. Mivel az élvezeti cikkek 

függőséghez vezethetnek, ezért feltételezem, hogy a koffein népszerűségéből adódó 

növekvő fogyasztás koffeinfüggőséghez vezethet. 

Feltételezem, hogy a népszerűségből adódó fogyasztás sokak számára csak 

divatból történik, és az alábbiak, mint a társaságban való fogyasztás, a kávé 

különlegességek, az energiaitalok széles választéka befolyásoló tényező. 

Az utóbbi időben a fiatal korosztály körében örvend nagy népszerűségnek a koffein. 

A népszerűség általában nagy mennyiségű fogyasztással társul ebből kifolyólag egyik 

feltevésem, hogy a 25 év alatti fiatalok napi 2-3 adag koffeint fogyasztanak.  

Feltételezem, hogy az összes koffein tartalmú élvezeti cikk népszerűnek 

mondható és azt is, hogy ezek főként energiaitalt és kávét jelentenek. Kérdés 

természetesen már csak az, hogy melyik a gyakoribb. 

Összegezve tehát az alábbi kérdésekre keresek választ: 

 A koffein népszerűségéből adódó növekvő fogyasztás vajon 

koffeinfüggőséghez vezethet-e? 

 A koffeint népszerűsége miatt csak divatból fogyasztják e az emberek?

 A fiatalok hány adag koffeint fogyasztanak?

 Az összes típusú koffeintartalmú ital népszerű-e? Melyik fogyasztása a

leggyakoribb?

Mindennapi függőségeink Bevezetés
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2. Szakirodalmi áttekintés

2.1. Függőség 

A mindennapokban a függőség szót, mint a hozzászokás, ragaszkodás, 

szükséglet jelensége értelmében használhatjuk, melynek önmagában nincs pozitív 

vagy negatív értelme. Kontextusa adhatja jelentését, mint például egy csecsemő 

számára a függőség túlevést okozhat – ezt infantilis függőségnek is nevezik. Az érett 

függőségbe való eljutás sérülése esetén kóros függőségi állapotok jelenhetnek meg: 

szenvedélybetegségek, azaz addikciók, illetve kóros függetlenségi állapotok, azaz 

autisztikus magatartás. 

A függőségeket két nagy csoportra bonthatjuk: a kémiai anyagok által kiváltott, 

illetve a viselkedési addikciók. (Deepak, C. 2004)  

2.1.1. Függőség típusai 

Kémiai anyagok által kiváltott: 

Az alkohol, a drog, a nikotin a koffein és az egyéb pszichoaktív szerek 

alkothatják a függőség első csoportját. Ebben a csoportban jellemző a szerhez való 

hozzászokás, ragaszkodás, testi tünetek, úgymint a toleranciafokozódás, hiányában 

vagy a szokottnál kevesebb mennyiségű szer fogyasztásakor jelentkező megvonási 

tünetek. Illetve a lelki tünetek, úgymint a kontrollvesztés, azaz a szer a nyilvánvaló 

egészségkárosító hatása ellenére is folytatódhat, szociális helyzet károsodása, mely a 

függőségben lévők, illetve családjuk életében jelentkezhet. 

 Alkohol

 Drog (altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók, kemény drogok)

 Nikotin

 Koffein

 Egyéb pszichoaktív szerek

Mindennapi függőségeink Függőség
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Viselkedési addikciók: 

A kábítószerezés, alkoholos és nikotinos függőségeken kívül beteges méreteket 

ölthetnek a kényszerbetegség, játékszenvedély, szex-, szerelmi-, társ és kapcsolati 

függőség. A függő személy kényszeresen és ismételten elégíti ki a szenvedélyeit, 

függetlenül a bekövetkező saját maga illetve a környezetére való károktól. 

A viselkedéses függőségek egyik részében az impulzivitás, míg másikban inkább a 

kompulzivitás dominálhat. Az impulzivitásnál jellemző lehet a kockázatkeresés, míg 

a kompulzivitásnál elsősorban a kockázatkerülés a fő motívum.  

A viselkedés függőségek általában olyan cselekményeket kapcsolatosan alakulhatnak 

ki, ami az emberi élet alapvető szükséglete, velejárója –evés, játék, munka, 

szexualitás-, és ha ezek eluralják az adott személy életét, akkor már addikcióról 

beszélhetünk. Ide sorolhatjuk az alábbi kórképeket: 

 Kényszerbetegségek (például kleptománia, kényszeres vásárlás)

 Játékszenvedély

 Munkaszenvedély (munkalkoholizmus)

 Evési zavarok (anorexia, bulimia)

 Testedzés-függőség

 Számítógép/internet/televízió-függőség

 Szex- és szerelmi függőségek

 Társ- és kapcsolati függőség

(Demetrovics, Zs. és Kun, B..2010.) 

2.1.2. Függőség tünetei 

A tünetek az alábbiakban felnőttekre és gyerekekre lebontva olvasható, hiszen 

életkorból adódóan ezek nagy különbséget mutatnak. Jól kivehető, hogy a felnőttek 

esetében a problémáik akarva-akaratlanul saját magukban játszódnak le, míg a 

gyerekek inkább kifelé vetítik, másokon vezetik le a feszültségüket. Ez abból is 

adódhat, hogy a gyerekek őszinték, tiszták, az érzelmeiket könnyebben kimutatják, 
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egyes esetekben akár túlságosan is kifelé jönnek a kényszerességek, hiperaktivitásnak 

is tűnhet, míg a felnőttek inkább saját magukkal vívják meg a harcot, így kifelé a 

közömbösség illetve rossz hangulat érződik. 

Felnőtteknél 

 bizonyítási kényszer

 fokozott erőfeszítés

 az értékrend átalakulása

 a saját igények elhanyagolása

 mások aggódására megközelíthetetlenné válás

 magatartásváltozás

 belső üresség érzése

 elmagányosodás

 kimerültség

 visszahúzódás

 depresszió

Gyermekeknél 

 szakadatlanul ugyanarról a témáról beszél

 indokolatlan nevetés, kuncogás, sírás

 papagájszerűen utánozza a beszédet

 közömbösen viselkedik

 nem játszik gyerekekkel, csak ha a felnőtt erőlteti és segíti

 egyoldalú a kapcsolata, a válaszra nem figyel

 a változások ellen tiltakozik

 bizarr viselkedések, pl. repkedő kézmozgás

 nem, vagy ritkán néz mások szemébe

 hiányoznak a fantáziadús szerepjátékok

(Deepak, C., 2004) 

Mindennapi függőségeink Függőség
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2.2. Koffein 

A nitrogéntartalmú szénhidrogének csoportjába tartozó koffein szén-, hidrogén- 

és nitrogén-, illetve oxigénatomokból épül fel. Összegképlete C8H10N4O2, 

tudományos elnevezése 1,3,7-trimetil xantin illetve metil-teobromin.  Úgynevezett 

purin vázas vegyület, melynek két alapja a pirimidin és az imidazol. A koffeint 

purinalkalodiának tekintik, mert kifejezet idegrendszeri hatása van, illetve 

nagyagykérgi állományra, a légző és keringési központra. - más alkaloidákhoz 

hasonlóan. (Biró G. – Biró Gy., 2000)  

„A koffein önmagában keserű, fehér por, amelyet Friedlieb Ferdinand Runge német 

kémikus izolált először kávéból, 1819-ben. Mindössze 25 éves volt, amikor Johann 

Wolfang Goethe kérésére kémiai elemzésnek vetett alá egy maroknyi kávét és hosszas 

munka után izolálta belőle a hatóanyagot. A koffein szerkezetét végül nem ő, hanem 

Emil Fischer német kémikus állapította meg, aki 1902-ben Nobel díjban 

részesült…”(Simon Á., 2009)  

Különféle növényekben található meg, mint a kávé- és kakaóbabok, tealevelek, 

guaranabogyók, kóla diók, továbbá üdítőitalokhoz adva és vényköteles valamint 

recept nélkül kapható gyógyszerekhez is. Az alábbiakban egyes fogyasztott termékek 

és azoknak koffeintartalma olvasható. 

1. ábra: Néhány fogyasztott termék koffeintartalma, Forrás: EFSA, 2015

0 20 40 60 80 100

1 kis tábla tejcsokoládé

1 kis tábla étcsokoládé

1 doboz kóla

1 csésze fekete tea

1 eszpresszó

1 doboz energiaital

1 csésze hoszú kávé

Koffeintartalom
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Fontos megemlíteni, hogy a koffeintartalmat számos tényező befolyásolhatja. A 

kávénál pl. a kávébab típusa, (érdekesség, hogy a hagyományos „kotyogós” 

kávéfőzővel készítettben több a koffein, mint az instant változatban). Kakaónál és a 

csokoládénál az ital elkészítésének a módja adja a koffeintartalmat. 

A fogyasztási szokások és mennyiségek országonként, és korcsoportonként más-más 

eredményeket mutathatnak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 

végzett kutatás eredményei alapján a legtöbb koffeint fogyasztó országok közé az 

alábbiak sorolhatóak: Dánia, Hollandia, Németország és Belgiumban, a 

legkevesebbet pedig Románia, Görögország, Bulgária és Spanyolország (felnőtt 

egyének fogyasztását tekintve). 

Az európai országok nagy többségénél szintén a felnőttek vonatkozásában a legfőbb 

koffeinforrás a kávé, ami az elfogyasztott koffeinmennyiség 40-94 százaléka is lehet. 

Az Egyesült Királyságban és Írországban nem meglepő módon tea formájában kerül 

a szervezetbe a koffein legjelentősebb része, ami a teljes napi mennyiség 57-59 % 

százaléka is lehet. 

A serdülőknél már változatosabb képpel találkozunk, hiszen náluk a csokoládé, a tea, 

a kólafélék, és természetesen a kávé versengenek a dobogós helyekért. Gyermekeket 

tekintve a koffeinfogyasztás a csokoládé, tea és kólafélék javára róható fel. (EFSA, 

2015)  

2.2.1. Élettani hatása 

A koffein éberségfokozó és figyelemfenntartó képessége jól ismert minden 

ember számára. Hatásmechanizmusai közé az alábbiak sorolhatóak:  

 a központi idegrendszert serkenti, adenozin antagonista hatásának

köszönhetően; az ideg- és a hormonrendszeren keresztül;

 az agyalapi vegetatív központok izgatása révén emeli a légzés- és

pulzusszámot, a vese vizelet-kiválasztását, némiképp a testhőmérsékletet is;

Mindennapi függőségeink Koffein
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 a mellékveséből adrenalint vesz el, melynek hatására a vese erek kitágulnak,

így a vesében kis mértékben növeli a glomerulus filtrációt és csökkenti a

nátrium tubuláris re abszorpcióját;

 A szíven közvetlen hatással növeli a szív frekvenciáját és a kontrakciók erejét.

A koffein vér - agy gáton képes áthatolni és az agy megfelelő területeire a keringésből 

hamar bejutni. Az adenozin hormon szerkezetéhez való hasonlósága miatt képes 

megtéveszteni a hormon egyes receptorait. Az adenozin hormon az agyban 

termelődik, idegsejtek aktivitását csökkenti, és a napi tevékenységek során 

folyamatosan termelődik. Amikor elér egy bizonyos szintet, az egyén ekkor elfárad, 

álmosságot érez, végül elalszik. A koffein ebbe a folyamatba avatkozik bele, oly 

módon, hogy az elalváshoz szükséges folyamatot gátolja meg, az-az az adenozin 

molekulákat a nem engedi a receptoraikhoz való hozzáférkőzéshez. (Simon Á., 2009) 

Az agyi aktivitás szabályozásában, az ébrenléti illetve alvási állapot változásában az 

adenozin tehát hírvivő szerepet játszik, amely egy természetes, testben előforduló 

vegyület. A cerebrocorticalis mezőkre (gondolkodásért felelős) is serkentő hatással 

lehet, amely a szellemi és fizikai erőfeszítést is fokozhatja a kifáradás előtt, 

gyorsíthatja a szellemi gondolattársítást. Ezáltal a gondolatok világosabbá válhatnak, 

könnyebben és gyorsabban születhetnek. Továbbá javíthatja az ítéletalkotást és a 

megfigyelőképességet, csökkentheti a fáradtságot és álmosságot.  

A koffein vízhajtó hatással is rendelkezik, ami a vesét arra készteti, hogy extra 

mennyiségű folyadékot válasszon ki a szervezetből. A vese a szervezetben egy 

szűrőként funkcionál, melynek feladata, hogy a felesleges mérgeket és anyagokat 

kimossa. Ehhez a művelethez legalább 2 liter folyadékra (főként vízre) van szüksége. 

A magas koffeintartalmú italok, mint például az energiaital és néhány sportital 

nagyobb vízveszteséget okoznak a szervezetnek a vízhajtó hatásuk miatt, ráadásul a 

vesének nem marad elég „vize” a méregtelenítésre a túl gyors vízhajtó hatása 

következtében. Más szóval ezek az italok felborítják a szervezet belső 

folyadékháztartását, illetve hátráltatják a természetes méregtelenítő folyamatokat. 

Mindennapi függőségeink Koffein
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2.2.2. Koffein akut hatásai 

Gyorsabb és tisztább gondolkodáshoz, illetve jobb általános test koordinációhoz 

kb. 100-600 mg koffeinadag szükséges. A negatív hatások közé a nyugtalanság és a 

finom motoros kontroll elvesztése sorolható. Álmatlanságok, remegést és gyors 

légzést 2000 mg-nál nagyobb mennyiségű koffein fogyasztása okozhat. Kisebb 

mennyiségeknél is előfordulhatnak ezek a tünetek, ha az egyén még nem vagy csak 

kevés koffeinhez van szokva. A rendszeres fogyasztás azonban a tolerancia 

kifejlődését illetve tolerancia fokozódást eredményezhet.  

Fontos még megemlíteni, hogy serkenti az adrenalin és a kortizol felszabadulását, 

ami vérnyomás-emelkedést és gyorsult szívverést okozhat. Ellazítja a hörgőket, 

növeli a gyomorsavtermelést és gyorsítja az anyagcserét.  

A hatás függ attól, hogy milyen mennyiségben fogyasztjuk a koffeint. Napi 300 mg 

az az érték, ami a legnagyobb mértékben stimulálja szervezetünket, anélkül, hogy 

károsítaná azt. Ezen a mennyiségen túl nincs nagy eltérés a szervezetre gyakorolt 

hatás tekintetében. A mennyiségek pontos meghatározása függ a kávé elkészítésétől, 

a hígítási aránytól, de attól is, hogy a kávébabot pörkölték vagy fermentálták, mennyi 

ideig főzték a kávét belőle, és hogy milyen minőségű növényi részből állították elő. 

(Farsang Cs. - Bodánszky H., 2003)  

2.2.3. Koffein útja a szervezetben 

A koffein a fogyasztást követően 30-45 percen belül bejut a véráramba, 

szétoszlik a test vízterein belül, és később lebomlik, és a vizelettel választódik ki. A 

koffein felezési idejét tekintve a testben 4 óra (a becslések 2-10 óra között változnak). 

Érdekességképp megemlítve a terhesség azonban lelassítja a koffein lebomlási 

sebességét, éppen ezért általában a terhes nőkben a koffein hosszabban szinten marad. 

(Bíró Gy., 2015)  
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2.2.4. Koffein egészségre gyakorolt hatásai 

A koffein egészségre gyakorolt hatásairól megoszlanak a vélemények. 

Számtalan kutatással támasztják alá mindkét oldal állításait. A dietetikusok szerint, 

aki kávé formájában használja a koffeint, az az egyén védelmet élvez egyes 

betegségek ellen, mint a májcirrózis, cukorbetegség, Parkinson-kór. (Bíró Gy., 2015) 

Miért ártalmas? 

A koffeint általában nem önmagában visszük be a szervezetbe. Kávé, energiaital, 

csokoládé formájában juttatjuk be a szervezetbe, aminek az a hátránya, hogy 

egyidejűleg sok más, esetleg káros, egészségtelen anyagot is kap a testünk. Számos 

kutatás témája a koffein szervezetre gyakorolt negatív hatása, de mikor ezt halljuk, 

tudnunk kell, hogy alapvetően nem a koffein jelenti a tényleges rizikót, hanem csak 

összefüggésben van a valódi kockázati tényezővel.  

Koffein és az egészség, pozitív hatások, koffein érzékenység, allergia, 

koffeinmérgezés, káros hatásai a szervezetre… Ártalmas-e, avagy nem?

A kávé fő hatóanyaga a koffein, amely az erek egy részét szűkíti, más részét tágítja. 

1-2 csésze kávé az alacsony vérnyomásra pozitív hatással lehet, a normális

vérnyomást- az arra nem érzékeny egyéneknek- nem befolyásolja. Napi 3-4 kávét 

nem ajánlatos fogyasztani, mert a vérnyomást megemelheti, mivel a pulzusszámot 

erősen növeli. (Farsang Cs., Bodánszky H., 2003) 

Az utóbbi évtizedekben azonban orvosok mindenkit óva intettek a kávéfogyasztástól, 

hiszen a népbetegségeket, mint a gyomorfekélyt, koleszterinszint növekedést, stroke-

t, csontritkulást, magas vérnyomást a kávéfogyasztás negatív következményeinek 

tulajdonították. Ennek ellenére a háztartások kb. 80%-a rendszeres kávézik. 

Magyarországon egy fő évente átlagosan 280 csésze feketét fogyaszt el, nem hiába a 

legnépszerűbb élvezeti cikkünk a kávé. 

A floridai egyetem agykutatási intézete (Un iversity of Florida Brain Institute) 

munkatársai, Mark S. Gold és Drew Edwards szerint a káros mellékhatások miatt nem 

Mindennapi függőségeink Koffein



13 

kell aggódniuk az embereknek, mert csak kis mértékben emeli meg egy egészséges 

egyén vérnyomását. Olyan mértékben, ami még nem jelent tényleges egészségügyi 

kockázatot.  

A floridai tanulmány nem ért egyet az ártalmakról szóló híresztelésekkel, és több más 

pozitív élettani hatással támasztja alá álláspontját: migrénes és menstruációs 

fájdalmak enyhítése, vesekő kockázatának csökkentése, másnaposság átvészelésének 

segítése, Alzheimer kór kialakulásának / valószínűségének csökkenése az agyi 

vérkeringés serkentése révén. 

Mindezek mellett több kutató szerint a rák elleni küzdelemben a kávénak igenis 

szerepe lehet. Dr. Allan Conney amerikai rákkutató és munkatársai kísérletet 

végeztek egereken, mely során a koffeinnek a rákos sejtekre gyakorolt hatása 

vizsgálták. Az állatokban nagy dózisú UV sugárzással bőrrákot idéztek elő, majd 

koffeintartalmú oldattal ecsetelték le egy részüket a kísérlet során. Azok az egerek, 

melyek az úgynevezett „koffeinterápiában” részesültek, azokban 72%-al kevesebb 

tumor képződött, mint azokban, akiket nem kezeltek. Dr. Conney szerint mivel a 

koffein szelektíven fejti ki a hatását, és a rákos sejtek nagy részét eltávolítja, 

ugyanakkor az egészségeseket nem károsítja ezért a bőrrák elleni küzdelemben 

segítség lehet ezen anyag. 

A floridai egyetem tanulmánya megállapítja: dr. Conney és munkatársainak 

eredményeit több más kutatás is alátámasztja, melyek szerint a kávézás csökkenti 

bizonyos rákfajták – elsősorban a vastag-, végbél- és bőrrák – kockázatát, gátolja a 

tumor növekedését, fokozza a kemo- és sugárterápiák hatékonyságát. 

Az élettani pozitív hatásait a koffeinnek a benne található antioxidánsoknak 

köszönhetjük. A Pennsylvania állambeli Scranton Egyetemen által készített 

tanulmány alapján valamennyi zöldség- és gyümölcsfélét megelőzve a kávé az első 

számú antioxidáns forrás az amerikaiak számára. 

„Zsírégető csodaszer”- ként is emlegetik, mivel a központi idegrendszerre és az agyra 

élénkítő hatással bír, ezáltal gyorsítja az anyagcserét, amely az elraktározott zsírréteg 
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felszabadításában szerepet játszi - innen származik ez a megnevezés. Egy 

sportolókkal végzett vizsgálat szerint a koffein közvetlen metabolikus hatást gyakorol 

az izmokra, ezáltal növelve az állóképességet. Hatására az izmok az 

energiatermeléshez glikogén (a szénhidrát egy formája) helyett zsírt égetnek. 

A koffein hatására a hasi, zsigeri erek összeszűkülnek, az agy viszont több vért kap. 

Lerövidült reakcióidőt, adrenalin szintemelkedést és nagyobb fizikai igénybevételt 

eredményez ezáltal, hiszen a koffein természetes stimulánsként könnyen bejut az 

agyba, és pozitív módon befolyásolja, az agysejteket.  

Mindezen tényezőket figyelembe véve megnyugtató, hogy egy-egy csésze 

gőzölgő kávé felett nem kötelező bűntudatot éreznie az embernek, hiszen a kávéra is 

igaz az alábbi mondás: „kis mértékben orvosság”. (Üveges G., 2009) 

2.2.5. Koffein függőség 

A koffein a világ két legelterjedtebben használt pszichoaktív drogjának 

egyikének tartják (a másik az alkohol). A farmakológia a koffeint az enyhe élénkítők 

osztályába sorolja, az agyra gyakorolt pontos hatása azonban nem ismert.  

Kimutatták, hogy a koffein olyan drog, amely kísérleti állatokból képes a drogkereső 

magatartást kiváltani, ezért azt várnánk, hogy az embernél is jelentkezzenek a 

koffeinfüggőség tünetei. (Simon Á., 2009) 

Az újabb kutatások alapján a koffeint nem tartják a legerősebb drogok egyikének, 

viszont mivel függőséget okozhat, melyeket kutatásokkal alátámasztanak, így ebben 

az esetben igenis foglalkozni kell vele. 

Az egyik ilyen kísérlet a „kettős vakvizsgálat”, amely során az alany vagy koffeint, 

vagy placebót kap (sem a vizsgáló, sem a vizsgált nem tudja, hogy melyiket). A 

vizsgálat kimutatta, hogy azoknál az egyéneknél, akiknél megvonják a bevitelt 

kellemetlen elvonási tünetek lépnek fel, mint a szorongás, fejfájás, depresszió és 

kimerültség. 
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Ahogy már említve volt egyik legfontosabb hatásaként stimulálja a szimpatikus 

idegrendszert, mely többek között a stresszre adott válaszreakciókért is felelős. 

Harag-és félelemérzetet, idegességet, magas pulzust-és vérnyomást, remegést, 

izgalmi állapotot, szapora illetve gyenge légzést, megváltozott fájdalomtűrő-

képességet és még tucatnyi változást okoz.  

Ezért az elvonási tünetek fejfájással, fáradtsággal, ingerlékenységgel, csökkent 

koncentrálóképességgel járnak. Nagyon sokan csak akkor veszik észre 

koffeinfüggőségüket, mikor egy-két napig nem isznak kávét, és ezért kínzó fejfájásuk 

van. 

A függőség gondot jelenthet, ha koffein hatása komoly befolyással van az egyén 

életére. Ha stresszel, haraggal vagy idegességgel kapcsolatosan gondja adódik az 

illetőnek illetve, ha van más egészségügyi problémája, amit a stressz súlyosbíthat (a 

koffein felerősítheti a gyenge fejfájást, a különböző bélproblémákat, a krónikus 

fájdalmat és még számtalan egyéb fizikai problémát okozhat). (Simon Á., 2009) 

„A koffeint kávé, tea, gyógyszerek, üdítők és tápszerek… formájában fogyaszthatjuk. Kis 

mennyiségben élénkíti a keringést, javítja az agy vérellátását. Nagy mennyiségben drognak 

tekinthető, mert van koffeinfüggőség (koffeinizmus), ami napi 20-30 kávé fogyasztását 

jelenti, esetleg gyógyszerrel kiegészítve…” (Vízvári L., 2004 56.oldal)

2.2.6. Koffeinérzékenység 

Számos tudomány kutatás bizonyítja, hogy létezik koffein-allergia, melynek 

előfordulása nem is olyan ritka. Sokan nem is tudnak ennek a betegségnek a 

létezéséről, és más kiváltó tényezőnek tulajdonítják a betegség tüneteit. Ezen 

betegség kialakulását a túlzott mennyiségű kávé, egyéb koffeintartalmú üdítő, tea, 

csokoládé és koffeinmentes kávé fogyasztása okozhatja.  

Csoportosítása a tünetek erőssége alapján: 

 Koffeinérzékenység

 Koffeinallergia
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 Koffeinmérgezés

A tünetek rendkívül széles skálán mozognak: az enyhe kiütésektől, az életet 

fenyegető görcsökig, illetve az anafilaxiás reakcióig terjedhetnek. A 

koffeinérzékenységhez tartoznak a kiütések, kellemetlen közérzet, hirtelen nagy 

energia majd nagyon erős fáradtság érzése nem természetes módon. 

A koffein-allergia tünetei közé sorolhatóak a következők: a szédülés, a nyugtalanság, 

a hangulati ingadozások, a koncentrálási nehézségek, a zaklatottság. Ezen tünetek 

miatt könnyen összetéveszthető a figyelemzavaros és kényszeres betegségekkel, 

skizofréniával, vagy a mániás depresszióval. Az ajkak, a száj és a nyelv viszketése is 

még az enyhe és közepes koffeinallergia tünetei. 

Emésztési problémák, mint az émelygés, a hányás, a hasmenés, a gyomorpanaszok 

már súlyosabb eseteknek tulajdoníthatóak. Mellkasi fájdalom, arc- és nyelvduzzanat, 

sokk, valamint légzési nehézség a legveszélyesebb tünetekhez tartoznak. 

A koffein az agyban közvetítő anyagok termelését váltja ki (pl.: a dopamin, a 

szerotonin és az adrenalin). A fogyasztó ébernek, aktívnak és jó hangulatúnak érzi 

magát ennek köszönhetően. A túlzott fogyasztás során visszás tünetek alakulnak ki. 

A súlyosabb úgynevezett koffeinmérgezés tünetei a következőek: nyugtalanság, 

félelem, ingerlékenység, kézremegés, álmatlanság, fejfájás, hányinger, hasmenés, 

szívritmus zavarok. 

A koffein-túlérzékenység számos tényezőtől függ: 

 a testtömegtől: minél nagyobb a testsúly, annál könnyebben oszlik el a

koffein;

 a kórtörténetben szereplő korábbi kávéfogyasztástól: azok az egyének,

akik néha koffeint fogyasztanak, érzékenyebbek a koffein káros hatásaira;

 mindenfajta stressztől, ami a szervezetet, ami a szervezetet éri, és a koffein

csak felerősíti.
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A koffein szokványos adagjainak növelése depresszió, lehangoltság és pszichés 

labilitás esetén növelheti a koffein-allergia súlyosságát – izgatottságot és 

ingerlékenységet okozva. Ez fokozottan jelentkezik koffeinérzékenység esetén. 

Noha a koffeinmentes kávé elvileg nem tartalmaz koffeint, a gyakorlatban 

sajnos ez nem teljesen igaz, hiszen az előállítási eljárás során nem lehet az összes 

koffeint eltávolítani. Így akiknél koffeinérzékenységet állapítanak meg, azoknál 

nagyon fontos, hogy odafigyeljenek az elfogyasztott termékek koffeintartalmára, 

lehetőleg minél minimálisabb legyen. Már kevés koffein bevitele is kiválthatja az 

allergiás tüneteket. (The European Food Information Council, 2015) 

2.2.7. Koffein, mint élvezeti cikk 

Ebben a fejezetben a koffein tartalmú, mindennapi függőségeink „darabjairól” 

lesz szó, hiszen azért nem árt tisztában lenni azzal, hogy miket fogyasztunk. 

Üdítőital 

Üdítőitalnak (vagy frissítő) nevezzük az alkoholmentes, ásványvizeket, 

gyümölcsleveket, teákat, és más ízesített folyadékokat.  

Az üdítőitalok gyártását, elterjedését több 19. századi találmány tette lehetővé, a 

gyümölcslevek erjedésmentes eltarthatóságát megoldása (Nicolas Appert, 1811), a 

szörpgyártás és a szódavízgyártás (szikvíz) kidolgozása (Jedlik Ányos, 1826). Az 

egész világon ismert első üdítőt John Smith Pemberton amerikai gyógyszerész 

készítette kokacserje leveléből és kóladió felhasználásával. A jól ismert kóla egy 

szénsavas üdítőital, amelynek ízét eredetileg kóladió és citromsav határozta meg, 

napjainkban azonban általában más hozzávalókkal alakítják ki az íz világát.  

Az ivás az egyik legfontosabb természetes szükségletünk. Egy felnőtt emberi 

szervezet 60-70%-a víz, így tehát a megfelelő folyadékbevitelre mindenkinek oda 

kell figyelnie. Az ember élelmiszer nélkül 4-6 hetet kibír, víz nélkül csupán néhány 

napot. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő mennyiséfű folyadékot kapjon a szervezet. 

Azonban törekedni arra, hogy ha nem a vizet választjuk a folyadék pótlására, hanem 
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valamiféle üdítőitalt, akkor az az opció minél egészségesebb legyen – minél kevesebb 

káros és felesleges összetevőt tartalmazzon, mint például cukor, tartósítószer, káros 

adalékanyag, koffein és egyéb kémiai serkentő anyag. 

A kóla az egyik legismertebb és legrégibb üdítőitalunk egyike, melyet az 1982-ben 

alakult The Coca-Cola Company kezdte el nagyüzemben gyártani, és Európában csak 

a második világháború után terjedt el. A cég által gyártott termékek rengeteg 

adalékanyagot tartalmaznak. Az ízesített ásványvizek, energiaitalok és az instant 

italporok az utóbbi évek termékei. 

Energia ital 

Az energiaital olyan üdítőital, amely egy meghatározott ideig serkenti az 

emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. 

Tipikus összetevői: 

 Taurin

 Koffein

 B2-vitamin

 B5-vitamin

 Inozitol

 Guarana

 Ginszeng

 B6-vitamin

 B12-vitamin

 Niacin

Az energiaitalok káros hatásait manapság számtalan kutatás bebizonyította. Dacára 

ennek a mai fiatalság rendszeres energiaital fogyasztó. Az energiaitalok 

kifejlesztésének elsődleges célja az azonnali energiaszint növelése volt egy erős 

fizikai megterheléshez – azonban manapság a reggeli felébredéshez, esti tovább 

fennmaradáshoz használják ezen italokat. Jól látszik az energiaitalok nem megfelelő 
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használata, amely számtalan káros hatást okoz. (A Magyarországi Üdítőital-, 

Gyümölcsé- és Ásványvízgyártók Szövetsége, 2015) 

Taurin 

C2H7NO3S, H2N-CH2-CH2-SO2-OH, 2-aminoetán-szulfonsav. 

A taurin egy aminosav származék, mely az energiaitalok mellett megtalálható 

kis mennyiségben az állati és emberi szervezetben is - húsok és belsőségek 

tartalmazzák- Élettani hatása nem teljesen ismert, de az köztudott, hogy szerepe van 

a membránokon keresztüli kalcium-áramlás szabályozásban, az inzulinhoz hasonlóan 

elősegíti a glükóz sejtekbe áramlását ezáltal nő a fizikai teljesítőképesség, csökken a 

vércukorszint. Méregtelenítő és antioxidáns hatása is van. 

A taurinról fontos megemlíteni, hogy alkohollal kölcsönhatásába lépve mérgező 

vegyületek alakulhatnak ki belőle. Vagyis energiaitalt alkohollal együtt fogyasztani 

igencsak káros és veszélyes a szervezet számára. 

Jogi szabályozása 

A legtöbb országban az energiaitalok forgalmazásához szükség van engedélyre 

(élelmiszeripari hatóság engedélyére). Néhány országban normál italként, ha 

tartalmaz az ország által károsnak vélt összetevőt, annak forgalmazását és 

értékesítését betiltották, mint például: 

 Franciaország

 Olaszország

 Dánia

 Norvégia

Hazánkban azokra az italokra, amelyek taurint tartalmaznak, olyan mértékű adót 

vetettek ki, hogy szinte az összes ilyen tartalmú italokból ezen összetevőt inkább más, 

azonos hatású anyaggal helyettesítik. (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos 

Szolgálat, 2015) 
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Kávé 

A 17. század közepe táján érkezett a kávé a nyugati világba. Oxfordban 1650-

ben nyílt meg az első angol kávéház. A nyersolaj mellett a kávé a világon az egyik 

legkeresettebb anyag. 

A kávé olyan termék, melyet a mezőgazdaság és az ipar bizonyos kávéfajok 

magjainak feldolgozásával állít elő a (pl. pörkölt kávé, szemes kávé, babkávé, őrölt 

kávé). Az italnak a megnevezése onnan is adódik melyet az előbb említett 

termékekből készítenek. A kávé fő hatóanyaga a már sok emlegetett koffein. 

Manapság csökkentett tartalmú, úgynevezett koffeinmentes kávét is gyártanak, 

amely, mindazon egyének számára, akik szimplán nem akarnak aznap több koffein 

adagot bevinni a szervezetükbe vagy a koffein érzékenyek számára megoldást 

nyújthat. Nemzetközi neve gyakran „decaf”, ami a „decaffeinated” rövidítése.

A kávé egy közismert növény, amelyből készült ital pedig világszerte az egyik 

legnépszerűbb élvezeti cikk.  Napjainkban a kávé fogyasztásának szokása és módja 

rendkívül széles. Az emberek a nap bármely szakaszában fogyasztják – risretto-ként 

(rövid, 25 ml), espresso-ként (közepes, 40 ml) vagy lungo-ként (hosszú, 110 ml), 

illetve cukorral, édesítővel, tejjel, tejhabbal, tejszínhabbal és egyéb szirupokkal 

gazdagítják. Típusainak skálája rendkívül széles: pörkölt, őrölt, instant, stb… 

Egy csésze (2 deciliter) kávéban átlagosan 90-180 milligramm koffein van. A 

presszókávéban (fél deciliter) 100 milligramm körüli ez az érték. De nem csak a 

kávéban található nagy mennyiségben koffein. Egy csésze fekete tea 20-90 

milligramm, egy pohár (2 deciliter) kóla 20-30 milligramm koffeint tartalmaz.(Simon 

Á., 2009)  

Tea 

„A tea (Thea sinensis) a kaméliafélék családjába tartozó örökzöld növény. A 

Camellia sinensis (tea cserje) levelei rengeteg vegyületet 

tartalmaznak: aminosavakat, szénhidrátok, ásványi anyagokat, koffeint és 

polifenolt. ” (Jane, P., 2007 24. oldal)
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A tea az a koffeinvegyület, amely eltér az igazi koffeintől. Tein névvel jelölik, amely 

megtalálható teában, kakaóban, viszont kávéban nem, neve két betűig emlékeztet a 

teára.  

A tea vonzerejét annak a ténynek köszönheti, hogy alapból teljes mértékben 

természetes anyag, színezék-, tartósítószer és ízfokozómentes( kivételt képeznek a 

ízesített teák). Ha üresen fogyasztjuk, akkor gyakorlatilag kalóriamentes, és 

hozzájárul a test folyadékháztartásának egyensúlyban tartásához. (Jane, P., 2007)  

Természetesen a koffein érzékenyek is élvezni tudják a tea jótékony hatásait, hiszen 

létezik koffeinmentes tea, melyet 1980-ban fejlesztették ki, és azóta széles körben 

elérhetőek. (Jane, P., 2007) 

Önmagában a teák fentebb elemzett vízhajtó hatásuk és a zsírlebontó katekolaminok 

serkentése révén valóban fogyaszthatnak. Valódi fogyasztó hatása azonban csak 

folyamatos, gondosan kimért alkalmazás és böjttel, illetve testmozgással való 

párosítás esetén lehetséges. 

Kakaó 

A kakaó is azért tartozik ide, mert két fővegyülete a teobromin és a már jól 

ismert koffein. A kakaópor és a csokoládé enyhén serkentő, mivel koffeintartalma 

10-20%, viszont álmatlanlanságot, nyugtalanságot és ingerlékenységet nem okoz,

ezért gyógyászati hatással is rendelkezhet. 

A kakaós italok Amerikából, Ceylonból, Jávából, és a Fülöp-szigetekről származik. 

Alapanyagát az itt termesztett fák adják. A kakaó tészta erjesztéssel szárított, 

tisztított, pörkölt, hántolt, csírátlanított kakaóbabból aprítással és hengerléssel készül. 

Ebből a tésztából készítik el a kakaóport, méghozzá a kakaóbab eredeti 

vajtartalmának meleg sajtolással történő elvonásával, meg az így nyert pogácsa 

porításával, szitálásával.. Mellékterméke a kakaóvaj, amit a csokoládégyártásban, a 

gyógyászatban, illetve a kozmetikai iparban használnak fel. 
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Amikor beköszönt a hideg a gyermekek és a felnőttek is szívesen fogyasztanak meleg 

italokat, például az illatosan gőzölgő kakaót. A jóízű italról számos ellentmondásos 

állásfoglalás jelent meg, ezért nehéz eldönteni, hogy a szülők milyen mértékben 

adhatják gyermekeik számára. (Carlo, V. – Mario, B., 2007) 

2.2.8. Koffein és az egészség 

Ma már több olyan termék is tartalmaz koffeint, amelyről nem is gondolnánk, hogy 

az ajánlott napi bevitelt bőven meghaladó mértékben juttatjuk azt a szervezetünkbe. 

A koffein megtalálható a különböző energia-és sportitalokban, egyes 

gyógyszerekben, kávéban, teában, csokiban, valamint a guaranát tartalmazó 

italokban is. (EFSA, 2015) 

A szakirodalom szerint a koffein „az egyetlen legális pszichoaktív drog". Kell ez egy 

gyereknek? Ha lehet, ne számítógép előtt töltse az éjszakát, aludjon, így nem lesz 

kialvatlan, fáradt. Ez ugyanis manapság a legfőbb érvük az energiaitalok 

fogyasztására. Dr. Vajda Zsolt, a Heim Pál Gyermekkórház, Toxikológiai és 

anyagcsere osztály adjunktusa tanácsa a szülőknek:  

"Ne azt mondjuk, ne igyanak energiaitalokat. A tinik úgyis kipróbálják. Azt 

mondjuk el, hogy ez veszélyes is lehet, főleg, ha nem ismernek mértéket. Szülőként 

törekedjünk arra, hogy ne legyen rá szükségük, például a kialvatlanság miatt. Fontos 

a szülői példa: napi öt kávé, és a papa kezében az ismert doboz hiteltelenné teheti az 

aggódó tiltást. Nekünk, felnőtteknek is hasonló módon reagál a szervezetünk az 

energiaitalokra, ne felejtsük el.” (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat, 

2015) 

Az élettani hatásoknál már szó volt a koffein mindenféle szervezetre gyakorolt 

hatásairól, mint például élénkít, fokozza a teljesítőképességet, ébrenlétet növeli…- a 

kérdés már csak az, hogy szükségünk van- e hatásokra a koffein által? A válasz 

valószínűleg igen. A másik kérdés az, hogy a szervezet magától nem képes ön 

generálni ezeket a hatásokat? Valószínűleg nem minden esetben, éppen ezért hívják 

segítségül az emberek egyes esetekben a koffeint, amikor szükségét érzik. 
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Fontos, hogy az emberek csak akkor fogyasszanak koffeint, ha ténylegesen szükségét 

érzik. Ha mégis a koffein fogyasztás mellett döntenek, csak olyan mennyiséget 

fogyasszanak, ami még a szervezet számára nem káros sem rövid, sem hosszútávon. 

A felesleges koffein adagok mennyiségének bevitele kis odafigyeléssel 

csökkenthető. Ha a például a kávé izét kívánja az adott személy, akkor válasszon 

koffeinmentes verziót. Energiaitalok tekintve, ne mértéktelenül szomjoltásra 

használják, és ne a legnagyobb mennyiségű koffeint tartalmazó italt válasszák. A 

koffein káros hatásai című későbbi fejezetben a negatív hatásokról részletesebb 

kifejtés olvasható. 
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3. Anyag és módszer

3.1. Esetismertetés 

A szakdolgozatom során felhasznált tudományos irodalmak, cikkek és 

folyóiratok olvasása közben a koffein egészségesre gyakorolt pozitív és negatív 

hatásait tanulmányoztam. Mindkét oldal részletesen le volt írva és alá volt támasztva 

kutatásokkal. A téma választásom a mindennapi függőségeinken belül, azért esett 

éppen a koffeinre, mert manapság ahogy említettem is, ez a legkeresettebb anyag a 

világon a nyersolaj után, ezért kíváncsi voltam a fogyasztási szokásokra, amely a 

kutatás vizsgálati célját adta. Választásomat erősítette még a kávé népszerűségén 

kívül az energiaitalok elterjedtsége, főként a fiatalok, azon belül az egyetemisták 

körében. Úgy vélem, e vizsgálat segít meggyőzően alátámasztani vagy cáfolni 

szakdolgozatom hipotézisét. 

A kérdőív kérdéseit úgy terveztem meg, hogy az összesítés után a válaszokból jól 

kivehető legyen, hogy a kitöltő fogyasztja e, szereti-e a koffein tartalmú élvezeti 

cikkeket, és ha igen akkor miért. Milyen rendszerességgel fogyasztja, a szokása 

függőségnek számit, avagy sem. Kutatási célom az volt, hogy olyan információkat 

gyűjtsek, amelyek révén pontos ismeretekhez juthatok a koffein fogyasztási 

szokásokról főként a fiatalok, azon belül az egyetemisták köréből. Kitöltetési 

szándékom azért irányult feléjük, mert az utóbbi időben e korosztály körében örvend 

nagy népszerűségnek a koffein, azon belül kávé és energiaital, esetenként 

koffeintabletta. 

3.2. A kutatási módszer 

Kvantitatív azaz, kérdőíves módszert választottam a kutatás módszertanaként. 

Azért választottam ezt az úgynevezett „surveyt” kutatási típust, mert elsődleges 

célom az volt, hogy viszonylag nagy mennyiségű adatot gyűjtsek zárt formában. A 

másik része, hogy az online kitöltéses módszert azért választottam, mert a kitűzött 

célcsoportot így volt a legegyszerűbb vizsgálni. 
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A kérdőívet online töltötték ki az arra önkéntes válaszadók, akik nagyrészt csoport 

illetve szaktársaim voltak, hiszen az általunk használt internetes közösségi 

csoportban kértem, hogy kitöltésükkel segítsék szakdolgozatomat. Mivel nagyrészt 

egyetemisták töltötték ki, illetve egy két ismerőst és rokont és azoknak munkatársait 

kértem meg a válaszadásra ezért a helyszín nem csak regionális volt, hanem országos 

szintű volt. 

A kitöltési időszak: 2015-10-07 14:55:04 — 2015-10-15 18:51:26 között történt, 

melyet összesen 101 fő töltött ki. A kérdőívre egy online felületen válaszoltak a 

kitöltők. Az internetesen oldalon követni tudtam az éppen aktuális kitöltöttségi 

számot, a válaszokat egyesével illetve összesítve is megtudtam tekinteni akár menet 

közben is. 

3.3. Vizsgálat 

A kérdőív 12 db kérdést tartalmazott, amelyből az első 5 kérdés személyes 

jellegű. A kérdések kötöttek voltak, vagyis minden megkérdezett ugyanazokat kapta. 

Bevezető kérdések a kérdőív elején találhatók, és az a céljuk, hogy a kérdezőt 

felkészítsék a témára, ami jelen esetben a koffein Az átvezető kérdések teremtenek 

kapcsolatot a kérdőív egy-egy logikai egysége között - koffein majd annak 

fogyasztási szokásai. Az érdemi kutatási témához kapcsolódó kérdéseket nevezzük 

tárgyköri kérdéseknek, - a koffein fogyasztásának ténye vagy függőségének esetleg 

megléte. 

A kérdéseket a kérdésfeltevés módja szerint csoportosítva megkülönböztetünk direkt 

és indirekt kérdéseket. A direkt megkérdezés esetén közvetlenül rákérdezünk arra a 

témakörre, amelyről információt szeretnénk nyerni. Értelemszerűen a kérdések döntő 

többsége direkt kérdés, tehát a kérdezett rögtön felismeri a kérdezés célját, ami a 

megkérdezés szempontjából kedvező. A kérdőív során ezek a kérdések a fogyasztási 

szokásokra irányul. 

Az indirekt típusú feltevés oka az, hogy a megkérdezett nem szívesen válaszol 

„bizonyos kényes” kérdésekre jelen esetben függőség esetleges megléte. E technika 
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segítségével elkerülhetőek a szépítések. Fontos, hogy helyesen alkalmazzuk az 

indirekt kérdést, így remélhetőleg a megkérdezett valósághű válaszokat fog adni. 

A kérdések a válaszlehetőség szerint lehetnek nyitottak vagy zártak. 

A nyitott kérdésre a válaszadó szabadon, saját szavaival fogalmazhatja meg válaszát, 

míg a zárt kérdésnél a kérdőíven előre megadott válaszlehetőségek közül kell a 

megfelelőt kiválasztani. Az első típust főként a személyes kérdéseknél használtam, 

pl.: Mikor született? Erre a válaszadó maga írta be születési évét. 

Többnyire zárt kérdéseket tartalmazott a kérdőív, melyek közül 3 típust használtam. 

1. Alternatív, ahol 2 válasz közül lehet választani: (igen- nem). 2. Szelektív, ennél a

kérdésformánál lehetőség nyílik arra, hogy egyszerre több válaszvariációt is 

bejelölhessen a megkérdezett. 3. Kombinatív kérdés, ahol a kérdések között az egyéb 

lehetőség is választható. 

Az utolsó kérdés során intervallumskála típusú kérdést tettem fel, amely olyan 

rangsorolást biztosít, hogy az egyes pozíciók közötti távolság is meghatározott. Az 

intervallumskála fokozatai közti különbségek állandóak, az egyes fokozatokat 

számszerűsítettek. A megkérdezettek kifejezik véleményük, érzéseik irányát és 

erősségét. 

(Lehota J., 2001) 
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4. Eredmények ismertetése és megbeszélése

Kutatási eredmények bemutatása 

A megkérdezettek átlag születési éve 1990, amely alátámasztja, hogy valóban 

nagyrészt egyetemisták voltak a válaszadók. A „Tanul jelenleg?” kérdés 

eredményéből is jól látszik, hogy a kitöltők nagy része oktatásban vesz részt jelenleg. 

1. táblázat: Kérdőív 3. kérdésének eredményei

3. Tanul jelenleg?

Válaszok % db 

1. Igen, nappali képzésben. 58.4 % 59 

2. Igen, esti / levelező képzésben. 7.9 % 8 

3. Igen, egyéb tanfolyamon. 5 % 5 

4. Nem tanulok. 28.7 % 29 

Forrás: saját készítés 

Az első, nem személyes adatokra, hanem szokásokra irányuló kérdésem a 

dohányzással kapcsolatos volt. A fő téma miatt (azaz „A mindennapi függőségeink”) 

kérdeztem rá, hogy látható legyen, hogy a koffeinfüggőségi szokások összefüggnek-

e, jelen vannak a rendszeres dohányzóak életében. Pontos eredményt a dohányzással 

kapcsolatos további kérdések segítették volna elő. Így ebben az esetben, csupán annyi 

állapítható meg, hogy a válaszadók kevesebb, mint negyede dohányzik. 
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2. táblázat: Kérdőív 1. kérdésének eredménye

1. Szokott rendszeresen vagy alkalmanként dohányozni?

Válaszok % db 

1. Igen 33.7 % 34 

2. Nem 66.3 % 67 

Forrás: saját szerkesztés 

A következő kérdés azokhoz a válaszadókhoz irányult, az előző kérdésre igen-nel 

feleltek. A kérdés az egy nap alatt elszívott cigaretták számára kérdezett rá, melyre 

átlagosan 13 db jött ki eredményül. 

Az alábbiakban egy olyan diagram látható, amelyben az olyan rendszeresen 

dohányzó egyének találhatóak meg, akik egyben rendszeresen koffeint is 

fogyasztanak. Jelen esetben ez 31 személy, ami a kitöltők 31 %-át jelenti A 

diagramról leolvasható, hogy hány éve fogyasztják a koffeint, ami átlagolva 7. 

Érdekes tény, hogy a kitöltöttek átlagéletkora 25 év, ami azt jelenti, hogy a 

rendszeresen dohányzóak életében a koffeinfogyasztás már a legalább felnőttkorba 

lépés kezdetén megjelent. 

2. ábra: dohányzás- koffein kereszttábla

Forrás: saját szerkesztés 
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A következő résztől kezdve érkeztek a kérdőív fő kérdései. „Mi a koffein? (Kérem, 

írja le saját szavaival!)” Mivel mindegyik kérdéstípus kötelezően kitöltendő volt, 

ezért erre 101 kitöltői válasz érkezett. Végig olvasva a válaszokat, legtöbbször az 

alábbi kifejezésekkel találkozok: „élénkítő szer”, „stimuláló szer”, „serkentőszer”, 

„kávé”, „tea”… Többen írták még válaszul, hogy „életerő”, „erő”, „… ami az 

ébren maradásban segít.”, „energia, a reggeli ébredés után”. 

Sajnos az emberek nem mindig vannak tisztában azzal, hogy milyen anyagokat és 

abból mennyit tartalmaznak az általuk fogyasztott termék. Ebből az okból kifolyólag 

az egyik kérdés a pörkölt őrölt kávé koffein koffeintartalmára kérdezett rá, amelyre 

nagyon vegyes válaszok érkeztek, így megállapítható, hogy a kitöltők nagy többsége 

sajnos nincs tudatában a kávé koffeintartalmával .

A következő kérdés arra irányult, hogy mely növényben van jelen a koffein. A 

megadott válaszok között az összes tartalmaz koffeint, így több válasz is jelölhető 

volt, jelen esetben a helyes megoldást az összes bejelölése adta volna. Az alábbi 

táblázatban jól látszik ezeknek az ismereteknek a hiánya. 

3. táblázat: A kérdőív 4. kérdésének eredményei

4. Ön szerint milyen növényekben található meg? (több válasz jelölhető)

Válaszok % db 

1. kávébab 26.6 % 100 

2. kakaóbab 13.8 % 52 

3. tealevél 24.7 % 93 

4. Tea filter 12 % 45 

5. guarana bogyók 7.7 % 29 

6. kóladió 15.2 % 57 

Forrás: saját szerkesztés 
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A koffein fogyasztási gyakorisága volt a fő célja a kutatásomnak. A válaszokat 

vizsgálva a kávénál, instant kávénál nagyon vegyes eredményekkel találkozunk. Az 

energia italnál jól kivehető, hogy a válaszadók viszonylag rendszeresen vagy gyakran 

fogyasztják. Érdekes, hogy a kólánál eredményként a ritkábban, mint hetente jött ki 

eredményül, mégis a kóla fogy az egyik legjobban, az áruházakban a vizek után. A 

koffeintablettánál kiugró és egyértelmű eredmény látható, mivel válaszadók 92,1%-

a soha, 5,9%-a ritkábban, mint hetente alkalmazza. Ennek a kérdésnek az eredménye 

táblázat formában a mellékletben található. (1.-es melléklet) 

A megkérdezettek átlagosan 8 éve fogyasztanak koffeint. A kérdés úgy szólt, hogy 

„Körülbelül hány éve fogyaszt koffeint? (Ha nem fogyaszt rendszeresen, írjon 0-át)” 

– így természetesen ez az eredmény a rendszeres fogyasztók átlaga.

A koffein fogyasztása napszakra lebontva is fontos vizsgálati szempont. A délelőtti 

rendszeres fogyasztás a kitöltők majdnem felénél jelen van. A délután alkalmazott 

koffein gyakorisága kisebb arányban mutatkozik meg, és az esti már szinte 

elhanyagolhatónak tekinthető. (2.-es melléklet). 

A koffein fogyasztásának okaira a 10. kérdés részletesen kitért. Pontosan 16 állításnál 

kellett a gyakoriságról választ jelölni. Az alábbi eredmények születettek:  

 A megkérdezettek több, mint fele nem a vérnyomásra gyakorolt jótékony

hatása miatt fogyasztja a koffein tartalmú italokat.

 Kb. egynegyed részük a könnyebb felébredés érdekében választja segítségként

a koffeint.

 A kitöltők majdnem egyharmada azért fogyasztja, mert szertartássá vált

számukra.

 A fogyasztók majdnem fele az íze miatt kedveli ezen italokat.

 A válaszadók nagy része soha nem fogyasztja éhségcsökkentés

szempontjából.

A pontos eredmények és az összes válasz a mellékletben, táblázatban formájában 

található meg. (3. melléklet) 
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A szakdolgozat részét képezi a koffein érzékenység, illetve koffein allergia témaköre 

is, és mivel manapság sajnos sok embernél jelen van ez a „betegség”, így az alábbi 

kérdés, ami a koffeinnek a nem fogyasztási okára kérdezett rá- sem maradhatott ki. 

A válaszadók fele, egészségtelennek tartja, és nagy részüknél a szervezetükre rossz 

hatást gyakorol.  

4. táblázat: Kérdőív 8. kérdésének eredményei

8. Amennyiben nem fogyaszt koffeint, mi az oka?

Válaszok % db 

1. Rossz hatással van a szervezetemre 39.1 % 9 

2. Nem szeretem az ízét 8.7 % 2 

3. Egészségtelennek tartom 52.2 % 12 

Forrás: saját szerkesztés 

A koffein szervezetbe való bejuttatásának valamilyen oknál fogva való 

kimaradásának (minimum 24 óra) kellemetlen következményeit a 11. kérdésben 

vizsgálta. Eredményként a fáradtság és álmosság tüneteinek megjelenése jött ki 

eredményül. A nagy részük nem tapasztal se fejfájást, se szédülést, A depresszió és 

szorongás megjelenése nagyon ritka ebben az esetben. 

Utolsó skálatípusú kérdésként a koffein íz, ár, csomagolás, kiszerelés és 

hozzáférhetőség döntési szempontjainak kiértékelését kapták az önkéntes 

válaszadók. Az íz és a minőség fontossága, illetve a csomagolás elhanyagolhatósága 

látszik eredményként. A kitöltők több mint felének fontos, hogy a fogyasztott termék 

íze igenis finom legyen. A minőség is majdnem ugyannyi embernél játszik döntő 

tényezőt. A hozzáférhetőség, kiszerelés illetve a csomagolás már kevésbé kap 

szerepet vásárláskor, hiszen a válaszadók kb. 1/3-nál jelent csak meg. Ennek a 

táblázatnak az összesített kiértékelése a mellékletben található. (4. melléklet) 
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5. Összefoglalás

A szakdolgozatom elkészítésének célja az volt, hogy az olvasó egy tiszta képet 

kapjon a függőségekről, koffein anyagról és annak egészségre gyakorolt hatásairól, a 

koffeinfüggőségről, koffeinérzékenységről illetve koffeintartalmú italokról.  

A vizsgálat a koffeinfogyasztást és az esetleges koffeinfüggőség meglétét kutatta. A 

vizsgált célcsoport főként a fiatalok köre volt. A kutatás módszertana kvantitatív, 

azaz kérdőíves felmérés volt, melyet online felületen értek el az önkéntes válaszadók, 

és amelyre 101 válasz érkezett összesen. 

A vizsgálat eredményeit tekintve a megkérdezettek nagyjából fele rendszeres 

koffeinfogyasztónak mondható, mivel átlagosan 8 éve fogyasztják ezen anyagot 

tartalmazó italokat. A délelőtti fogyasztás az emberek felénél mindennaposnak 

mondható az eredmények alapján. Az energia italt viszonylag rendszeresen vagy 

gyakran fogyasztják. Ezen tényezőket figyelembe véve nem tekinthetőek a 

megkérdezett egyének koffeinfüggőnek, hiszen azt több szervezetbe bevitt koffein 

mennyiség és több alkalom eredményezné, így ebben az esetben csak rendszeres 

fogyasztóknak mondhatóak.

Az viszont nem elhanyagolható, hogy az elfogyasztott koffein mennyiség a 

megkérdezettek majdnem felénél akár napi 2-3 adag is lehet, Így tehát félig igaz az a 

feltevésem, hogy a 25 év alatti fiatalok napi 2-3 adag koffeint fogyasztanak. Ebből 

kifolyólag és a kitöltések szerint az összes koffeintartalmú élvezeti cikk népszerű és 

az eredmények alapján a kávé a legnépszerűbb termék. 

Az emberek nem csupán divatból fogyasztják a koffein tartalmú italokat, hiszen 

a kérdőíves válaszadók fele az íze miatt fogyasztja. Illetve a társaságban való 

együttfogyasztás, a "társasági kávézás" ritkán fordul elő, így az nem tekinthető -e 

tekintetben- húzóerőnek. 

A koffein hatásairól megoszlanak a vélemények, melyet számos tudomány kutatással 

támasztanak alá. Nem mondható a koffein sem egészségesnek sem károsnak. Olyan 
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szervezetre gyakorolt hatásokkal rendelkezik, ami miatt nem lehet élesen egyik oldal 

mellett sem kiállni. Sok esetben a hatásokról nem mondható el, hogy azok pozitívak 

vagy negatívak, maximum azt lehet megállapítani, hogy hol van egy olyan egészséges 

fogyasztási határ, amely hosszútávon nem jár negatív következményekkel. Fontos 

tehát tisztában lennie mindenkinek ezzel az egészséges határral. Éppen ezért, mint az 

élet más területein is a legfontosabb a mértékletesség. Ha ezt a határt megtaláljuk, 

amit „aranyközépútnak” is nevezhetünk, akkor nincs félnivalónk az az említett 

függőség kialakulásától sem. Hiszen a dolgozatban leírtak alapján koffein valóban 

okozhat mindennapi függőséget. 
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7. Mellékletek

1. melléklet

6. Kérem, jelölje meg, hogy milyen gyakran fogyasztja az alábbi koffein tartalmú

italokat! 

Válaszok % db 

1. kávé

1. soha 16.8% 17 

2. ritkábban, mint hetente 16.8% 17 

3. hetente néhány alkalommal 9.9% 10 

4. napi 1 alkalommal 13.9% 14 

5. napi 2 alkalommal 29.7% 30 

6. napi 3 alkalommal 7.9% 8 

7. napi 4 vagy több alkalommal 5% 5 

Összesen: 101 

2. instant kávé

1. soha 34.7% 35 

2. ritkábban, mint hetente 37.6% 38 

3. hetente néhány alkalommal 12.9% 13 

4. napi 1 alkalommal 9.9% 10 

5. napi 2 alkalommal 3% 3 

6. napi 3 alkalommal 1% 1 

7. napi 4 vagy több alkalommal 1% 1 

Összesen: 101 

3. tea

1. soha 5% 5 

2. ritkábban, mint hetente 32.7% 33 

3. hetente néhány alkalommal 35.6% 36 

4. napi 1 alkalommal 9.9% 10 

5. napi 2 alkalommal 8.9% 9 

6. napi 3 alkalommal 4% 4 

7. napi 4 vagy több alkalommal 4% 4 

Összesen: 101 

4. energia ital

1. soha 38.6% 39 

2. ritkábban, mint hetente 40.6% 41 

3. hetente néhány alkalommal 13.9% 14 

4. napi 1 alkalommal 5% 5 

5. napi 2 alkalommal 1% 1 
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6. napi 3 alkalommal 0% 0 

7. napi 4 vagy több alkalommal 1% 1 

Összesen: 101 

5. kóla

1. soha 20.8% 21 

2. ritkábban, mint hetente 60.4% 61 

3. hetente néhány alkalommal 15.8% 16 

4. napi 1 alkalommal 1% 1 

5. napi 2 alkalommal 0% 0 

6. napi 3 alkalommal 0% 0 

7. napi 4 vagy több alkalommal 2% 2 

Összesen: 101 

6. koffeintabletta

1. soha 92.1% 93 

2. ritkábban, mint hetente 5.9% 6 

3. hetente néhány alkalommal 1% 1 

4. napi 1 alkalommal 1% 1 

5. napi 2 alkalommal 0% 0 

6. napi 3 alkalommal 0% 0 

7. napi 4 vagy több alkalommal 0% 0 

Összesen: 101 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. melléklet –

9. Kérem, jelölje meg, hogy mennyire jellemző Önre a koffeinfogyasztás az adott

napszakban! 

Válaszok % db 

1. Délelőtt (12:00-ig)

1. soha / majdnem soha 8.9% 9

2. Időnként 13.9% 14

3. Az esetek felében 8.9% 9

4. Az esetek nagy részében 24.8% 25

5. Majdnem mindig / mindig 43.6% 44

Összesen: 101 

2. Délután (12:00 – 18:00 között)

1. soha / majdnem soha 8.9% 9

2. Időnként 37.6% 38

3. Az esetek felében 17.8% 18

4. Az esetek nagy részében 22.8% 23

5. Majdnem mindig / mindig 12.9% 13

Összesen: 101 

3. Este (18:00-tól)

1. soha / majdnem soha 55.4% 56

2. Időnként 35.6% 36

3. Az esetek felében 4% 4

4. Az esetek nagy részében 1% 1

5. Majdnem mindig / mindig 4% 4

Összesen: 101 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.-es melléklet 

10. Az emberek különböző okok miatt fogyasztanak koffein tartalmú italokat. Az

alábbi listában ilyen indokok találhatóak. Kérem, hogy a megadott kategóriákat 

alkalmazva, minden állításnál jelölje meg, hogy Ön milyen gyakran iszik koffein 

tartalmú italokat az egyes okokból kifolyólag! Minden koffeintartalmú készítményt 

vegyen figyelembe a válaszainál. Ide tartozik a kávé, a tea, a kóla, az energiaitalok, 

a koffeintabletta stb. Azért iszom koffein tartalmú italokat… 

Válaszok % db 

1. …mert jót tesz a hangulatomnak

1. soha / majdnem soha 35.6% 36 

2. Időnként 32.7% 33 

3. Az esetek felében 8.9% 9 

4. Az esetek nagy részében 14.9% 15 

5. Majdnem mindig / mindig 7.9% 8 

Összesen: 101 

2. … mert segít, amikor fáradt vagyok

1. soha / majdnem soha 13.9% 14 

2. Időnként 15.8% 16 

3. Az esetek felében 20.8% 21 

4. Az esetek nagy részében 26.7% 27 

5. Majdnem mindig / mindig 22.8% 23 

Összesen: 101 

3. … mert szertartássá vált számomra

1. soha / majdnem soha 35.6% 36 

2. Időnként 10.9% 11 

3. Az esetek felében 7.9% 8 

4. Az esetek nagy részében 18.8% 19 

5. Majdnem mindig / mindig 26.7% 27 

Összesen: 101 

4. … mert kevésbé fáj a fejem

1. soha / majdnem soha 62.4% 63 

2. Időnként 11.9% 12 

3. Az esetek felében 6.9% 7 

4. Az esetek nagy részében 11.9% 12 

5. Majdnem mindig / mindig 6.9% 7 

Összesen: 101 

5. … mert nélküle nem élném túl az adott napot
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1. soha / majdnem soha 54.5% 55 

2. Időnként 21.8% 22 

3. Az esetek felében 7.9% 8 

4. Az esetek nagy részében 6.9% 7 

5. Majdnem mindig / mindig 8.9% 9 

Összesen: 101 

6. … mert szeretem az ízét

1. soha / majdnem soha 6.9% 7 

2. Időnként 21.8% 22 

3. Az esetek felében 14.9% 15 

4. Az esetek nagy részében 14.9% 15 

5. Majdnem mindig / mindig 41.6% 42 

Összesen: 101 

7. … mert szeretem, hogy felpörget

1. soha / majdnem soha 28.7% 29 

2. Időnként 27.7% 28 

3. Az esetek felében 13.9% 14 

4. Az esetek nagy részében 16.8% 17 

5. Majdnem mindig / mindig 12.9% 13 

Összesen: 101 

8. … mert a munkahelyemen együtt fogyasztjuk

1. soha / majdnem soha 56.4% 57 

2. Időnként 18.8% 19 

3. Az esetek felében 7.9% 8 

4. Az esetek nagy részében 8.9% 9 

5. Majdnem mindig / mindig 7.9% 8 

Összesen: 101 

9. … mert a barátokkal együtt fogyasztjuk

1. soha / majdnem soha 29.7% 30 

2. Időnként 33.7% 34 

3. Az esetek felében 13.9% 14 

4. Az esetek nagy részében 13.9% 14 

5. Majdnem mindig / mindig 8.9% 9 

Összesen: 101 

10. …mert csökkenti éhségérzetemet

1. soha / majdnem soha 75.2% 76 

2. Időnként 13.9% 14 

3. Az esetek felében 4% 4 

4. Az esetek nagy részében 5% 5 

5. Majdnem mindig / mindig 2% 2 

Összesen: 101 

11. … mert jót tesz a vérnyomásomnak

1. soha / majdnem soha 61.4% 62 
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2. Időnként 16.8% 17 

3. Az esetek felében 8.9% 9 

4. Az esetek nagy részében 7.9% 8 

5. Majdnem mindig / mindig 5% 5 

Összesen: 101 

12. … mert szellemileg is fittebbnek érzem magam

1. soha / majdnem soha 41.6% 42 

2. Időnként 16.8% 17 

3. Az esetek felében 17.8% 18 

4. Az esetek nagy részében 11.9% 12 

5. Majdnem mindig / mindig 11.9% 12 

Összesen: 101 

13. … mert jót tesz az emésztésemnek

1. soha / majdnem soha 57.4% 58 

2. Időnként 13.9% 14 

3. Az esetek felében 11.9% 12 

4. Az esetek nagy részében 11.9% 12 

5. Majdnem mindig / mindig 5% 5 

Összesen: 101 

14. … mert segít felébredni

1. soha / majdnem soha 26.7% 27 

2. Időnként 18.8% 19 

3. Az esetek felében 7.9% 8 

4. Az esetek nagy részében 19.8% 20 

5. Majdnem mindig / mindig 26.7% 27 

Összesen: 101 

15. … mert jobb a testi közérzetem

1. soha / majdnem soha 50.5% 51 

2. Időnként 9.9% 10 

3. Az esetek felében 12.9% 13 

4. Az esetek nagy részében 16.8% 17 

5. Majdnem mindig / mindig 9.9% 10 

Összesen: 101 

16. … mert fontos szokássá  vált az életemben

1. soha / majdnem soha 33.7% 34 

2. Időnként 12.9% 13 

3. Az esetek felében 10.9% 11 

4. Az esetek nagy részében 15.8% 16 

5. Majdnem mindig / mindig 26.7% 27 

Összesen: 101 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. melléklet

12. Kérem, értékelje az alábbi tényezők fontosságát a koffeinfogyasztás

szempontjából! (1- egyáltalán nem fontos, 5- nagyon fontos, karikázza be az Ön 

véleményének megfelelő számot!) 

Válaszok % db 

1. Íz

1. 1 2% 2 

2. 2 4% 4 

3. 3 9.9% 10 

4. 4 16.8% 17 

5. 5 67.3% 68 

Összesen: 101 

2. Ár

1. 1 9.9% 10 

2. 2 14.9% 15 

3. 3 35.6% 36 

4. 4 29.7% 30 

5. 5 9.9% 10 

Összesen: 101 

3. Csomagolás

1. 1 51.5% 52 

2. 2 26.7% 27 

3. 3 16.8% 17 

4. 4 1% 1 

5. 5 4% 4 

Összesen: 101 

4. Kiszerelés

1. 1 36.6% 37 

2. 2 18.8% 19 

3. 3 31.7% 32 

4. 4 8.9% 9 

5. 5 4% 4 

Összesen: 101 

5. Hozzáférhetőség

1. 1 18.8% 19 

2. 2 12.9% 13 

3. 3 23.8% 24 

4. 4 22.8% 23 

5. 5 21.8% 22 
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Összesen: 101 

6. Minőség

1. 1 3% 3 

2. 2 2% 2 

3. 3 12.9% 13 

4. 4 27.7% 28 

5. 5 54.5% 55 

Összesen: 101 

7. Nemzetközileg ismert márkanév

1. 1 35.6% 36 

2. 2 14.9% 15 

3. 3 32.7% 33 

4. 4 8.9% 9 

5. 5 7.9% 8 

Összesen: 101 

Forrás: saját szerkesztés 

5. melléklet  Kérdőív (következő oldaltól)
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Mindennapi káros szenvedélyeink - Koffein

Kedves Kitöltő!

A kérdőív a diplomamunkám részét fogja képezni, melynek témája: Mindennapi függőseink -
Koffein. 

A szakdolgozatom során a fogyasztási szokásokat ezen kérdőív segítségével szeretném vizsgálni,
feldolgozni és feltárni, így kérem helyesen és pontosan töltse ki. A kitöltés névtelen és semmilyen
személyazonosító adatot nem kell megadni. 

Köszönöm segítségét:

Fehér Annamária

Miskolci Egyetem - Egészségügyi szervező
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Kitöltő adatai:

Mi a neme?

Nő
Férfi

Melyik évben született?

Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?

Általános iskola
Szakmunkás képzettség
Érettségi
Főiskola / Egyetem
Doktori fokozat

Tanul jelenleg?

Igen, nappali képzésben.
Igen, esti / levelező képzésben.
Igen, egyéb tanfolyamon.
Nem tanulok.

Dolgozik jelenleg?

Igen, teljes állásban.
Igen, félállásban.
Igen, kevesebb, mint félállásban.
Nem dolgozom.

Mindennapi függőségeink Mellékletek



3/6

Kérdések:

Szokott rendszeresen vagy alkalmanként dohányozni?

Igen
Nem

Ha igen, naponta hány szál cigarettát szív el? (amennyiben nem rendszeresen dohányzik, ezt a
kérdést hagyja figyelmen kívül)

Mi a koffein? (Kérem írja le saját szavaival)

Ön szerint milyen növényekben található meg? (több válasz jelölhető)

kávébab
kakaóbab
tealevél
Tea filter
guarana bogyók
kóladió

Pörkölt őrölt kávé koffeintartalma…

50 mg / 150 ml
85 mg / 150 ml
100 mg / 150 ml

Kérem, jelölje meg, hogy milyen gyakran fogyasztja az alábbi koffein tartalmú italokat!

soha
ritkábban,

mint
hetente

hetente
néhány

alkalommal
napi 1

alkalommal
napi 2

alkalommal
napi 3

alkalommal
napi 4 vagy

több
alkalommal

kávé
instant kávé

tea

Mindennapi függőségeink Mellékletek
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energia ital
kóla

koffeintabletta

Körülbelül hány éve fogyaszt koffeint? (Ha nem fogyaszt rendszeresen, írjon 0-át)

Amennyiben nem fogyaszt koffeint, mi az oka?

Rossz hatással van a szervezetemre
Nem szeretem az ízét
Egészségtelennek tartom

Egyéb 

Kérem, jelölje meg, hogy mennyire jellemző Önre a koffeinfogyasztás az adott napszakban!

soha /
majdnem

soha
Időnként Az esetek

felében
Az esetek

nagy részében
Majdnem
mindig /
mindig

Délelőtt (12:00-ig)
Délután (12:00 –

18:00 között)
Este (18:00-tól)

Az emberek különböző okok miatt fogyasztanak koffein tartalmú italokat. Az alábbi listában ilyen
indokok találhatóak. Kérem, hogy a megadott kategóriákat alkalmazva, minden állításnál jelölje meg,
hogy Ön milyen gyakran iszik koffein tartalmú italokat az egyes okokból kifolyólag! Minden
koffeintartalmú készítményt vegyen figyelembe a válaszainál. Ide tartozik a kávé, a tea, a kóla, az
energiaitalok, a koffeintabletta stb. Azért iszom koffein tartalmú italokat…

soha /
majdnem

soha
Időnként

Az
esetek
felében

Az esetek
nagy

részében

Majdnem
mindig /
mindig

…mert jót tesz a hangulatomnak
… mert segít, amikor fáradt vagyok
… mert szertartássá vált számomra

… mert kevésbé fáj a fejem
… mert nélküle nem élném túl az

adott napot
… mert szeretem az ízét

… mert szeretem, hogy felpörget

Mindennapi függőségeink Mellékletek
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… mert a munkahelyemen együtt
fogyasztjuk

… mert a barátokkal együtt
fogyasztjuk

…mert csökkenti éhségérzetemet
… mert jót tesz a vérnyomásomnak

… mert szellemileg is fittebbnek
érzem magam

… mert jót tesz az emésztésemnek
… mert segít felébredni

… mert jobb a testi közérzetem
… mert fontos szokássá vált az

életemben

Az elmúlt egy év során, amikor 24 órán át vagy több ideig nem fogyasztott koffeint, mely tüneteket
tapasztalta magán?

igen nem
fejfájás
szédülés
álmosság
fáradtság
émelygés

depresszió
szorongás

Kérem, értékelje az alábbi tényezők fontosságát a koffeinfogyasztás szempontjából! (1- egyáltalán
nem fontos, 5- nagyon fontos, karikázza be az Ön véleményének megfelelő számot!)

1 2 3 4 5

Íz

Ár

Csomagolás

Kiszerelés
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Hozzáférhetőség

Minőség

Nemzetközileg ismert márkanév
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