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Összefoglalás 

Mind a felnőttek mind a gyermekek tartáshibája egyre jelentősebb népegészségügyi 

probléma. Kialakulásának oka lehet a hosszan tartó helytelen ülés, a számítógép használat,  

napjainkban már az okostelefon használat is. A helytelen ülés következtében növekszik a nyak 

protractios tartása, a fej előrehelyezettsége és a fokozott háti kyphosis lesz jellemző. 

Kutatásunk célja felmérni, hogy az általános és középiskolás diákok nyaktartása mennyiben 

tér el a helyestől, és ez hogyan változik a különböző korosztályokban. 

Vizsgálati anyag és módszer: A vizsgálatban a Pécsi Református Kollégium 105 diákját 

mértük fel, 7-18 éves kor között. Minden tanuló esetében megvizsgáltuk a fal-occiput 

távolságot álló helyzetben, három pozícióban: habituális tartásban, a gyermek által vélt helyes 

testtartásban és a tényleges helyes testtartásban. Ülő helyzetben fotografikus vizsgálatot 

végeztünk ugyanebben a három pozícióban, és az elemzés során 5 szöget számítottunk ki: 

sagittalis fej szöget, cervicalis szöget, protractio/retractios szöget, kar szöget, és thoracalis 

szöget vizsgáltunk. A statisztikai elemzést Microsoft Office Excel 2013 programmal 

készítettük el. 

Eredmények:  Az életkor előre haladtával a habituális testtartás romlik. A 16 évesek fal-

occiput távolsága szignifikánsan rosszabb, mint a 7-8 éveseké. A cervicalis szög esetében is 

szignifikáns a különbség. A 18 évesek cervicalis szöge szignifikánsan rosszabb volt, mint a 7-

8 éves korcsoporté. A helyesnek vélt testtartás a 7-8 éves korcsoportban a legrosszabb. Ez azt 

jelenti, hogy ez a korosztály van legkevésbé tisztában azzal, hogyan kellene a helyes 

testtartást felvenni. 

Következtetés: A testtartási problémák már az általános és a középiskolások korosztályában 

is megjelennek, és a testtartás az életkor előrehaladtával romlik.  
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Examination of cervical vertebra and factors influencing its development,  

from primary school until the end of high school 

 

Summary 

Bad posture amongst both children and adults is an increasingly important public health issue. 

It may develop for a number of reasons: sitting improperly for long periods of time, computer 

use, and nowadays smartphone use as well. As a result of sitting improperly, neck protraction 

increases, forward head posture and excessive thoracic kyphosis become characteristic 

features of bad posture. The aim of our research is to measure to what extent does neck 

posture of children of elementary and secondary schools differ from the proper neck posture, 

and how it changes in different age groups. 

Test materials and methods: 105 students of the Calvinist School Centre of Pécs, Hungary 

aged 7-18 took part in the study. We examined the wall-occiput distance in three standing 

positions: habitual posture, a posture that the student believes is correct, and the correct 

posture. In sitting positions, we carried out a photographic examination in the same three 

positions, and we calculated 5 angles during this examination: sagittal head angle, cervical 

angle,  protraction/retraction angle, arm angle and thoracic angle. We calculated the statistical 

analysis in Microsoft Office Excel 2013. 

Results: As people get older their habitual posture deteriorates. The wall-occiput distance of 

16 year olds is significantly (p<0,001) worse than the wall-occiput distance of 7-8 year olds. 

The cervical angle of 18 year olds was significantly (p<0,001) worse than the cervical angle 

of 7-8 year olds. The posture believed to be correct is the worst within the 7-8 age group. This 

means that this age group is the least aware of how to assume the correct posture. 

Conclusion: Postural problems are already displayed in children of primary and secondary 

schools, that is, our posture deteriorates as we get older. 
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