
TÉMA KALKULÁTOR NEVE LINK SZERZŐ FORRÁS DÁTUMA LETÖLTÉS DÁTUMA

Alapanyagcsere-számítás Alapanyagcsere kalkulátor 
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/alapanyagcsere-

szamitas-kalkulator/4tnvsmv
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Alvásproblémák kiszűrése Alvászavar kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/alvaszavar-

kalkulator/df3czs7
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Testzsír eloszlás Derék-csípő arány kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/derek-csipo-

arany-kalkulator/e76vy5n
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Mennyibe kerül a cigaretta havi/éves leosztás Dohányzás ára kakulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/dohanyzas-ara-

kalkulator/3hh0jm3
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Szabadidős tevékenység során felhasznált 

energia számítása
Enegia-felhasználás kalkulátor

https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/energia-

felhasznalas-kalkulator/vc71vjz
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

A szülők vércsoportja alapján milyen vércsoportú 

lesz a születendő gyermek
Gyerek vércsoportja kalkulátor

https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/gyerek-

vercsoportja-kalkulator/b5c3jd8
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Szem teszt Makula degeneráció kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/makula-

degeneracio-kalkulator/t8t0b3c
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Ovulációs naptár Peteérés kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/peteeres-

kalkulator/67kkwmw
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Vizelési panaszos súlyossága teszt Prosztatabajok kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/prosztatabajok-

kalkulator/2dwfflv
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Mekkora az esélye a stroke-ra? Stroke esélye kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/stroke-eselye-

kalkulator/n974j4n
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Fogantatás, születés kalkulátora Terhességi terminus kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/terhessegi-

terminus-kalkulator/7tzsx2v
Egészség Kalauz 2018.10.11. 2022.05.19.

Testtömegindex kiszámítása BMI kalkulátor
https://www.egeszsegkalauz.hu/kalkulatorok/testtomegindex-

kiszamitasa-bmi-kalkulatorral-nezze-meg-tulsulyos-e/lbjjpx7
Egészség Kalauz 2021.04.08. 2022.05.19.

96 kérdés életmódviteli témában Rizikófelmérő kalkulátor https://www.webbeteg.hu/rizikofelmer-teszt nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Pulzusszám meghatározása Pulzusszám kalkulátor https://www.webbeteg.hu/calc_pulzus nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Testtömeg index kiszámítása BMI kalkulátor https://www.webbeteg.hu/calc_testsuly nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Vérnyomás megközelítő célértéke Optimális vérnyomás kalkulátor https://www.webbeteg.hu/calc_vernyomas nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Ovuláció kiszámítása Ovulációs kalkulátor https://www.webbeteg.hu/ovulacio_calc nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Mennyi energiára van szükség naponta Energiaszükséglet kalkulátor https://www.webbeteg.hu/calc_energia nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Halálos szív- és érrendszeri események 

előfordulásának kockázata 10 éven belül
Szív-és érrendszeri kockázat kalkulátor https://www.webbeteg.hu/sziv_er_calc nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Energiafelhasználás 1 órás mozgás során Energiafelhasználás kalkulátor https://www.webbeteg.hu/energiafelhasznalas_calc nincs adat nincs adat 2022.05.19.

BMI (testtömeg index) kalkulátor férfiaknak BMI kalkulátor férfiaknak
https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/bmi-kalkulator-

ferfiaknak
nincs adat nincs adat 2022.05.19.

BMI (testtömeg index) kalkulátor nőknek BMI kalkulátor nőknek https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/bmi-kalkulator-noknek nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Pulzusszám meghatározása Célpulzus kalkulátor https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/celpulzus-kalkulator Váli Béla Edgár nincs adat 2022.05.19.

Az azonos életkorban lévő, azonos nemű 

gyermekek hány százalékának kisebb a 

testtömege, testmagassága, egyéb paramétere 

Percentilis kalkulátor gyerekeknek
https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/gyermek-percentilis-

kalkulator
nincs adat nincs adat 2022.05.19.

Napi kalóriaszükséglet kiszámítása Napi kalóriaszükséglet kalkulátor
https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/napi-kaloriaszukseglet-

kalkulator
nincs adat nincs adat 2022.05.19.

A szülők testmagasságából viszonyított 

magassága a gyermeknek
Várható testmagasság kalkulátor

https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/varhato-testmagassag-

kalkulator-beta
Váli Béla Edgár nincs adat 2022.05.19.

Fizikai, érzelmi, intellektuális, intuitív görbék 

meghatározása
Bioritmus kalkulátor

https://orvosilexikon.hu/kalkulatorok/varhato-testmagassag-

kalkulator-beta
Váli Béla Edgár nincs adat 2022.05.19.

Napi energiaszükséglet kiszámítása Napi energiaszükséglet kalkulátor
https://semmelweis.hu/egeszsegfejlesztes/elvitelre/taplaltsagi-

allapot/energia-calc/
nincs adat nincs adat 2022.05.19.
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