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FITT
MAGYARORSZÁG
Az egész ország együtt mozog!

Fitt
Magyarország
Alapítvány

A Fitt Magyarország Alapítvány küldetése a Magyarországon élő
lakosok részére az egészséges életmód elengedhetetlen részét
képező mozgás és testkultúra elterjesztése, annak magasabb,
tudatos szintre történő emelése, a rendszeres testmozgásra,
testedzésre

történő

kommunikációs

ösztönzés

eszközökkel,

anyagi

melynek

javadalmazással

és

eredményeképpen

a

lakosság egészségmagatartásában bekövetkező pozitív változás
társadalmi szinten megjelenő tartós egészségnyereséggel jár. Az
alapítvány által létrehozott program megvalósításával az ország
nagy lépést tenne az irányba, hogy hazánk elmozduljon az

ALAPÍTVÁNY

FITT MAGYARORSZÁG

egészségi állapotot ragsoroló nemzetközi listák hátsó régiójából,
illetve a Fitt Magyarország Program megvalósítása egy
olyan népegészségügyi Hungaricum, amely példaként
szolgálna más országok számára is és az Unióban
egyedülálló módszerrel képes kezelni az elhízás és a
helytelen életmód okozta megbetegedés problémakörét

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

FITT
MAGYARORSZÁG
program

Magyarország lakosságának egészségi
állapota alapvetően határozza meg
nemzetünk sorsát és jövőjének
kilátásait.

Társadalmi és gazdasági előre lépése elképzelhetetlen rossz
egészségi

állapotú,

beteg

emberekkel.

A

jó

egészség

önmagában is jelentős egyéni és társadalmi érték, ugyanakkor
egyéni

és

társadalmi

erőforrás

is,

az

ország

gazdasági

versenyképességének záloga.
Magyarországon mind a születéskor várható életévek, mind a
születéskor egészségesen várható életévek száma növekedett
az elmúlt években, azonban az értékek még mindig az Európai
Unió átlaga alatt vannak.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

A projekt erre alapozva az
egész életen át tartó
mozgásról szól. A fogantatást
megelőző időponttól kezdve
az időskorig minden réteg
számára hangsúlyosan kell
képviselni a mozgás
szükségességét.
A Fitt Magyarország program
összhangban van az
„Egészséges Magyarország
2021-2027” Egészségügyi
Ágazati Stratégiával ,a
Nemzeti Egészséginformatikai
Stratégiával, Magyarország
átfogó Egészségipari
Stratégiájával és mint jó
gyakorlat a Finn Észak –
Karéliai programmal

A program a mozgás minden területére összpontosít a társadalom teljes
spektrumát magába foglalva és minden mozgásformát magába ölelve. A
program átfogja az összes olyan pulzusszám emelkedést eredményező
szabadidős

mozgástevékenységet,

amivel

az

életünk

során

találkozhatunk. Nem csak összefogja ezeket a mozgásformákat, de mivel
a mozgás ilyen jellegű elterjesztésének komoly nemzetgazdasági és
népegészségügyi vonzata is van ezért az kellő határozottsággal és
domináns érdekképviselettel közvetítenie is kell a polgárok felé.
A mozgás népszerűsítése és a mozgással kapcsolatos meghatározott
aktivitási szint honorálása együttesen már a közeljövőben is széles körben
meghonosodó szemléletváltozást eredményezhet.
® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

Fizikai
aktivitás
jelentősége

Összességében a
munkaadók és az
állam számára
egyaránt a jobb
egészségi állapotú
lakosság jobb
termelőerőnek
minősül, így
hozzájárul az egyes
vállalatok stratégiai
céljainak
megvalósulásához.

Többszörösen bizonyított,
hogy a fizikailag aktív életmód
számtalan élettani folyamatra,
s ezáltal az egyén egészségi
állapotára is pozitívan hat. Az
egyén és a háztartás szintjén
megállapítható, hogy az
egészségi állapot befolyásolja
a béreket, a jövedelmeket, a
ledolgozott munkaórák
számát, a munkaerőpiaci
részvételt, a nyugdíjazás
időpontját.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

Fizikai aktivitás jelentősége
Az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatóságának érdekében
a jövőben kulcskérdés lesz, hogy az adott ország lakossága milyen
mértékben

lesz

ráutalva

az

egészségügyi

szolgáltatások

igénybevételére, azaz milyen lesz az egészségi állapota. Az
egészség- és társadalombiztosítási rendszerek perspektívájából
vizsgálva költségként merülnek fel azok az orvosi ellátáshoz
kapcsolódó

költségek,

amelyeket

az

egészségbiztosítás

finanszíroz. Ezek közvetlen költségnek minősülnek: fekvőbeteg- és
járóbetegellátás, gyógyszerek, és gyógyászati segédeszközök,
gyógyszerár-támogatás, utókezelés és rehabilitáció, diagnosztika,
valamint további költséget jelentenek a transzfernek minősülő
táppénzkifizetések.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

Fizikai aktivitás jelentősége

Ha a munkáltató vállalkozások szempontjából vizsgáljuk
az inaktivitásból származó költségeket, akkor a
munkáltatót közvetlenül terhelő egészségügyi
költségek mellett a közvetett költségek azok, amelyek
jelentős terhet rónak a gazdaságra:

az aktív munkavállaló nyugdíjkorhatár előtti elhalálozásából
adódó termelésbeli kiesés (ami az elmaradt jövedelmek
alapján számítható)

a munkavállaló betegsége miatt
mulasztott munkanapokon kieső termelés

a munkavállaló csökkentett kapacitású munkavégzéséből
eredő veszteségek, amikor a munkavállaló a munkahelyén
van, de nem képes maximális teljesítőképességgel a
munkáját elvégezni, betegségét lábon hordja ki – mert ha
kiesne a munkából, akkor ő maga is jelentős bértől esne el
– de ezzel a munkavégzés hatékonyságát is csökkenti

a munkavállaló termelőképességének rövidebb
vagy hosszabb távú részleges vagy teljes elvesztése

az egészséges munkavállaló beteg családtagjának
gondozása miatt a munkától távol töltött idő

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

FIZIKAI
AKTIVITÁS
JELENTŐSÉGE
Összefoglalva elmondható, hogy az
egészség
megromlásának
egyik
rizikófaktora
a
fizikai
inaktivitás.
Napjaink felgyorsult világában, az ülő
életmód térnyerésével azonban mind
kevesebbet sportolnak, mozognak az
emberek. Ezt a tényt a Covid időszak
csak
fokozta.
Ennek
súlyos
következményei vannak. A fejlett
országokban is – mind mikro-, mind
makroszinten
–
komoly
költségmegtakarítás érhető el a fizikai
inaktivitás felszámolásával, legalábbis
csökkentésével.
Éppen
ezért
széleskörű
társadalmi
összefogás
szükséges annak érdekében, hogy a
fizikai
inaktivitást
sikeresen
viszszaszoríthassuk, s így gazdasági
versenyelőnyt érhessünk el. A fentiek
alapján a fitt társadalom megteremtése
jelentős nemzetgazdasági érdekeket is
képvisel.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

FIZIKAI AKTIVITÁS
ÉLETTANI
JELENTŐSÉGE
Számos
kutatás
alátámasztja,
hogy
a
rendszeres testedzés csökkenti a szív és
érrendszeri, illetve rákos megbetegedés
előfordulását, ezen felül pedig növeli az
immunrendszer hatékonyságát, ami az utóbbi
évek
pandémiával
kapcsolatos
mutatói
szempontjából
kiemelkedően
fontos
tényezővé váltak. A Testnevelési Egyetem
kutatása alapján egyértelmű tény, hogy a
testedzés jelentős hatással van az agyi
funkciókra, aminek nem csak a szellemi
teljesítőképesség
vonatkozásában
van
jelentősége, hanem az időskori demencia
megelőzésében illetve gyógyításában is. A
XXI. század legelterjedtebb népbetegsége a
fizikai inaktivitás és az egészségtelen életmód
következtében
kialakuló
metabólikus
szindróma,
amelynek
eredményeként
a
lakosoknál az embereknél már korán, fiatal
korban megjelennek ennek tünetei, amelyek a
magas vérnyomás, a cukorbetegség, a
zsíranyagcsere zavar, szív és keringési
betegség és a miopátia. Ezek a betegségek
kezdeti
szakasza
sok
esetben
életmódváltással, aktív életmóddal és helyes
táplálkozással kezelhető lenne.
® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

Fitt
Magyarország

Az egész ország
együtt mozog!

Mivel a vázolt szempontok alapján az aktív életmód
jelentős bevételt termel az államnak, ezért az anyagi
motivációnak minden sporttevékenységet és területet
át kell fognia.
A Fitt Magyarország Programot úgy alkottuk meg,

PROGRAM

hogy szinte minden magyar polgárt meg tudjon
szólítani.

Ezt

figyelembe

véve

a

teljesítmény

mérésének az alapja a pulzuskontroll ötvözése egy
egyéni számítási módszerrel. Erre a módszerre építve
alakítottuk

ki

a

teljesítménykontrollt

és

a

teljesítményfinanszírozás rendszerét. A program által
meghatározott

egyéni

célértéket

40

percig

kell

tartania a résztvevőnek, amelyet eszközös figyelés
kísér. A résztvevő számára ingyenesen biztosított
aktivitásmérő óra rögzíti a teljesítményt, amely egy
szoftverbe továbbítja az adatokat. Az egyénre szabott
elvárás teljesítése esetén a résztvevő pontot kap. A
pont

forintértékét

a

programban

résztvevő

negyedévente szép kártyán kapja meg. A számítás heti
periódusokban történik, a teljesítmény pontértéke
progresszívan

emelkedik,

oly

módon,

hogy

a

legmagasabb pontértéket abban az esetben lehet
elérni, ha a résztvevő minden nap teljesíti az elvárást.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

PROGRAM ELEMEI

A program kiemelten figyel az esélyegyenlőségi elvek megvalósulására,
így a jelenleg hatályos jogszabályokat figyelembe véve határozza meg a
megváltozott munkaképességű, vagy tartósan beteg résztvevő csökkentett
célértékét.
A teljesített aktivitás alapján az anyagi juttatás mértéke heti bontásban
progresszívan emelkedik, ezzel is motiválva az egyént a minél gyakoribb
sportolásra, testedzésre.
A Fitt Magyarország Program kommunikációs stratégiája a szemléletformáló
kommunikáció,

melynek

eredményeként

az

ország

lakosságának

egészségfelfogásában változás érhető és egy egészségtudatos társadalom
alakul ki.
A program kisebb - nagyobb helyi projektekhez is csatlakozik, amely a
fizikai aktivitás iránti figyelmet fenntartja (pl. városi futóversenyek,
sportrendezvények, EFI irodák programjai, ...)
Mivel az aktivitás bármely mozgásformán keresztül megvalósítható és az
eredmény

több

betegségcsoport

vonatkozásában

is

kedvező

eredményeket prognosztizál, ezért a Fitt Magyarország Program egy
multidiszciplináris és multiszektorális modellre épülő program.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

FITT
MAGYARORSZÁG

A
PROGRAM
TÖBB
ELEMRE
ÉPÜL

1

A résztvevőnek személyre szabott egyéni célértéket
kell elérni. Minden nap az elért célérték teljesítése
esetén a résztvevő pontot kap, ami heti bontásban
progresszíven emelkedik, tehát egyik hétről a másikra
nem vihető át az előző heti kedvezmény. Ennek oka,
hogy a résztvevőket folyamatos testedzésre kívánja a
rendszer ösztönözni, és nem „csupán” az alkalomszerű
mozgásra.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.
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PROGRAM ELEMEI

3

A program egy applikációhoz
kapcsolódik, amely következtében
különböző csoportok egymás közt is
versenyezhetnek a jobb teljesítmény
elérése érdekében (pl. aktivitási
verseny egyetemek közt,
egészségügyi intézmények közt,
városok közt ...)

A programhoz minden mozgásforma beilleszthető:
alapvetően a napi 40 percen át tartó közepes intenzitású
séta, de minden egyéb mozgásforma a kismama tornától, a
baba- mama tornán keresztül, az iskolai sportprogramokon
át fitnesztermek, uszodák fittness edzés, evezés, úszás,
tenisz,, jóga, tánc, spinning, és egyéb kardioprogramok, a
fizikoterápia és a gyógytorna... egyaránt, amellyel a kijelölt
pulzustartományt a résztvevő eléri és tartani tudja.Lényeges
szerepet kaphat a munkahelyi torna ösztönzése is.
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Lakosság elérése: átfogó kommunikációs kampány a
médiacsatornák, rádiószolgáltatók, internetes csatornák és
óriásplakátok és egyéb motivációs eszközök és módszerek
(influenszerek) bevonásával. A program népszerűsítését többek
között a lakosság által elismert és példaképként megjelenő
személyek bevonásával kell elérni. Itt a különféle társadalmi
rétegek különféle preferenciáját figyelembe kell venni.
Szintén a lakosság elérését szolgálja, hogy a jelenleg is működő
állami és magán programok minél nagyobb aranyú becsatornázását
is el kell érni, ezáltal még szélesebb kör szólítható meg.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számonF tart
I T Tnyilván.
MAGYARORSZÁG
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PROGRAM
ELEMEI

A lakosság elérését növeli, az időszakosan futó egészségügyi programok
és egészség roadshow-k csatlakoztatása a programhoz, így az
egészségprogramok is nagyobb mértékben kerülnek népszerűsítésre és a
Fitt Magyarország Program is eléri a kívánt célját.
Itt fontos megemlíteni, hogy az eredeti cél, - ami a társadalom
egészségének és fittségének növelése – csak akkor érhető el, ha a célt
szolgáló Fitt Magyarország Program nyújtotta kínálat változatos és
folyamatosan fenntartja a lelkesedést és a kedvet. Ez csak a fent vázolt
multiszektoriális és multidiszciplináris összefogással, a programok
összehangolásával érhető el. Kiemelendő, hogy a Fitt Magyarország
programnak nem célja a sporttevékenységek szervezése, hanem a
különféle programok közvetítése a lakosság felé, azok motiválása az
intézményesített vagy egyéni programokban való részvételre, illetve az
egyéni sportolásra való ösztönzés, a kedvezményekkel, támogatásokkal
egészségnevelési kampány közvetítésével (publikációk, reklámok,
plakátkampány, médiamegjelenés, facebook, instagram, snapchat,
podcast-ok, rendezvényeken való megjelenés...) .

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
FITT MAGYARORSZÁG
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.
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Program elemei

Fontos szempont, hogy egy gyermek
élete egészségesen induljon. Ezért a
program megcélozza a gyermeket
tervező szülőket, hogy azok
egészségesen, túlsúlytól és egyéb,
egészségtelen életmóddal összefüggő
betegségtől mentesen, készüljenek fel
a gyermekvállalásra. A program a
résztvevőket a gyermek megfoganását
követően folyamatosan kíséri már
várandós édesanyaként a gyermek
születéséig. Itt összehangolt országos
programot kíván megvalósítani a
védőnői hálózattal és a helyi
közösségi terekkel.

A fiatalok részére az oktatási
intézmények programjait kell
összehangolttá tenni, illetve
bevonni a programba, akár
ösztönözve őket egymás jó
gyakorlatának az
adaptálására. A fiatalok
részére egyéb szabadtéri és
zárt téri programokhoz is
csatlakozik a Fitt
Magyarország, melyek
felkutatása és becsatornázása
a programba folyamatosnak
kell hogy legyen.
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® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.
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Idősek részére ugyan elérhető bizonyos
mértékben a fizikoterápiás szolgáltatás, de a cél
az, hogy az idősek részére is a sport és a mozgás
legyen a preferencia, amely hatására egyre
kevesebbet kell igénybe venniük az egészségügyi
szolgáltatási rendszer nyújtotta fizikoterápiát.

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
FITT MAGYARORSZÁG
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

FITT MAGYARORSZÁG

A PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
IDŐTARTAMA
Egészségnyereség csak hosszú távú

Természetesen pilot program és

programokkal

ugyan

mérföldkövek is szükségesek az

rövid távon is prognosztizálhatók

elért eredmények monitorozása,

részeredmények.

esetleg korrekciója céljából. A

A Fitt Magyarország folyamatosan

társadalmi és egészségi változások

működtetendő programként kívánja

is

elérni a célját, hasonlóan a finn

felülvizsgálatot

észak – karéliai programhoz, amely

járványhelyzet
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kapcsolatos

érhető

egy

egész

kiterjesztett

el,

lakosságra
nagyszabású

egészségfejlesztési

program

valósult meg, ahol rövidtávol is
érzékelhető
hosszú

volt

távon

a

javulás,

átütő

indokolják

a

szakaszos

pl.
és

váratlan
az

ezzel

közösségi

élet

leállása, annak újraindítása, vagy
egy

pozitív

vagy

negatív

gazdasági változás.

de

sikert
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® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

A program
hozadékai

Egészségesebb társadalom
Egészségesebb fiatalok
Kevesebb táppénz és betegszabadság
Rendszeres, örömteli testmozgás elterjedése
Aktív, energetikus és produktív munkavállalók
Nyugdíjasok elmagányosodásának csökkenése
A kórházi kezelés időtartamának csökkenése
Egészségügyi rendszer igénybevételének csökkenése
Kisebb állami teher az egészségügyi rendszer
működtetése vonatkozásában

® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
FITT MAGYARORSZÁG
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.

FITT
MAGYARORSZÁG

Program
hozadékai
A fiatalok esetében a közösségi élet formálása, ahol a személyes
találkozások és a személyes kapcsolatok kerülnek előtérbe az
internetes térben lévő kapcsolatokkal szemben
Aktívabb fiatalos nyugdíjasok, akik a nyugdíjas koruk ellenére is
további munkavállalók maradnak
A nyugdíjasok aktív részvétele a gyermekek nevelésében, ezzel is
segítve a fiatal családokat
Egészségesebb nyugdíjasok, akik kevésbé veszik igénybe az
egészségügyi szolgáltatást
Immunrendszer erősödése, amely által a résztvevők ellenállóbbak
a járványokkal szemben
A Szép kártya juttatás miatt a kereskedelmi és a turisztikai
szektor bevételeinek jelentős emelkedése és ezzel kapcsolatos
adóbevételek növekedése prognosztizálható
Család mint egység erősödése azáltal, hogy sokkal több időt
töltenek együtt akár a szabadban, közös élményeket szerezve
Immunrendszer erősödése, amely által a résztvevők
ellenállóbbak a járványokkal szemben
A programmal kapcsolatos kutatások számos egészségpolitikai,
fejlesztéspolitikai, sportügyi, népegészségügyi ,szociálpolitikai,
idősügyi és ifjúságügyi, családpolitikai fejlesztéshez képes
komoly szakmai hátteret és információt nyújtani
® Minden jog fenntartva
A Fitt Magyarország Program a Fitt Magyarország Alapítvány által készített szellemi alkotás,
amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 010338 számon tart nyilván.
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