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Bevezetés I.

• Az egészségvédő testmozgás és a sportolás
hatékony népszerűsítése érdekében
megbízható, bizonyítékokon alapuló adatokra
van szükség a testmozgási szokásokról.

• Kiindulópontként szolgálhatnak a megfelelő
szakpolitikai lépések megtervezéséhez,
végrehajtásához és értékeléséhez.

• Az Európában napjainkat jellemző ülő életmód miatt általánosan
nőnek az egészségügyi ellátó rendszerek terhei és csökken a
munkahelyi teljesítőképesség.



Bevezetés II.

• Európa néhány tagállamában saját nemzeti kérdőíveket
használnak, máshol nemzetközi módszereket, míg több
országban egyáltalán nincs országos monitoring. – az országos
monitoring elkészültének első és legfontosabb lépése a
mérőeszközök tesztelése.

• Az említett kihívások kezelésére született meg az „EU Physical
Activity and Sport Monitoring System (EUPASMOS)”
elnevezésű Erasmus+ projekt, amelyben azon dolgoznak, hogy
egységes testmozgás monitoring rendszert dolgozzon ki.



Bevezetés II.

A fizikai aktivitás és inaktivitás aránya Magyarországon, 2009-2017
forrás: EC [2010], [2014], [2018]



Inaktivitás terheinek vizsgálata

2009 óta a magyar lakosság 
fizikai aktivitási rátája ingadozott, 
de összességében mindenképpen 
javuló tendencia figyelhető meg, 
ami azonban a vizsgált kiadások 
megtakarítási lehetőségeiben 
csak részben érhető tetten. 



Fizikai inaktivitás monitorozása
• A fizikai aktivitás mérése objektív és szubjektív módszerekkel lehetséges.

A szubjektív módszerek

• Előnye, hogy nagy mintán alkalmazhatók, alacsony költségekkel

• Ez esetben a vizsgált személyek fizikai aktivitását egy kérdőíven keresztül
ismerhetjük meg, melynek része lehet a munka, házimunka, szabadidő során
végzett fizikai aktivitás is. A megkérdezett pedig rögzíti a kérdőívben, hogy a
kérdezést megelőző 7 nap során az adott aktivitást milyen gyakran végezte [81].

• A legnépszerűbb standard fizikai aktivitás és sport kérdőívek:

az IPAQ, 
a GPAQ, 

EUROBAROMETER, 
ELEF kérdőívek. 



Valid mérőeszközök a fizikai aktivitás
vizsgálatához Magyarországon



Fizikai inaktivitás monitorozása II.

• Az akcelerométer egy egyre inkább fejlődő módszer az aktivitás mérésére, elérhető
elemző szoftverekkel:

Sensewear, 
ActivPAL, 

ActiGrahp GT1M , GT3X, 
RM42, 

Fitbit-Flex
• Lehetővé teszi a napi aktivitások felmérését, melyeket a szoftver kategóriákba is sorol. Az

aktivitásmérőt a vizsgálati személyek legtöbbször 7 egymást követő napig viselik, az
ébrenlét alatti idő során, kivéve vízi tevékenységeket.

• Az aktivitásmérők alkalmazása során nincsenek a nyelvi és kulturális akadályok, vagy
fordításból adódó értelmezési problémák.

Objektív módszerek a fizikai aktivitás mérésére



Fizikai inaktivitás és sportra vonatkozó 
monitoring és ajánlás Magyarországon

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/382513/hungary-eng.pdf (Letöltés dátuma: 2020.08.20.)



EUROPASMOS célja
590662-EPP-1-2017-1-PT-SPO-SCP - EUPASMOS
603328-EPP-1-2018-1-PT-SPO-SCP – EUPASMOS Plus

EUPASMOS egy 2 éves kutatás-módszertani
Erasmus+ projekt, amely a felnőtt európai lakosság
testmozgási és sportolási szokásait vizsgálja. A
projekt célja, hogy a jelenleg használatos,
testmozgási szokásokra vonatkozó nemzetközi
kérdőívek (Eurobarometer, ELEF, IPAQ, GPAQ)
eredményeit összevesse egymással és egy objektív
mérőműszer által nyert adatokkal, ezáltal
megismerve, mely módszer a legalkalmasabb a
testmozgási szokások mérésére.



Módszer
EUROPASMOS - Erasmus+projekt

• Támogatás Összege: 399.980,00 EU; 313.725,00 EU;

• Projekt vezető koordinátora: Paolo Rocha (Instituto Português
do Desporto e Juventude – Lisszabon).

• A projekt a WHO támogatásával valósul meg.

Projekt kezdete: 2018. január 
Projekt vége: 2020. október



Bulgária
Ciprus 
Franciaország 
Finnország
Görögország 
Magyarország 
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Hollandia 
Macedónia 
Lengyelország 
Portugália 
Románia Szlovénia
Spanyolország 
Svédország 
Dánia 
Egyesült Királyság
Írország 

EURÓPAI partnerek I.
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Kick-off Meeting - Budapest

2018. január 18-19.
Projekt első meetingje
Budapesten zajlott. 



Módszer

Minta
• Az EUPASMOS projektben 20 EU tagállamban történt keresztmetszeti vizsgálat 

4726 fő bevonásával. 

• Magyar minta (693)

• Az adatgyűjtés 2019-ben zajlott Pécsett és Budapesten és vonzáskörzetében. 

• Adatelemzésbe bevont minta: 593 (lemorzsolódás az RM42 vagy kérdőíves 
adatok hiányában 100 fő volt).

18-34

109 103

35-49

103 97

50-64

92 24

65+

93 24



Mérési módszerek

• International Physical Activity Questionnaire – short form (IPAQ-SF)
(Cél: magyar nyelvű verzió validitás és reliabilitás vizsgálata)

• Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) (validált kérdőív) 

• Eurobarometer – Fizikai aktivitás kérdőív 

• European Health Interview Survey - EHIS-PAQ – ELEF kérdőív

• SF-36 kérdőív (validált kérdőív)

• The Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS) 
(Lakókörnyezet skála magyarországi első alkalmazása) 

Kérdőívek és accelerométer



Mérési módszerek

RM42 accelerometer
(7 nap viselési idő, 
nappal csípőn, éjszaka csuklón). 



Statisztikai elemzés

• A leíró elemzések átlag ± szórás vagy medián (interkvartilis
terjedelem) kerültek bemutatásra, 

• A mérőeszközök közötti összefüggések vizsgálatára Spearman
féle rank korrelációt alkalmaztunk,

• Az elemzések IBM SPSS 24.0 szoftvert segítségével készültek.

• A szignifikancia szintet p <0,05-ben határoztuk meg.



Eredmények - minta bemutatása

Lakóhely 
típusa

Iskolai
végzettség

Családi
állapot 

A válaszadók 
átlagéletkora 44,41

(±18,64) év volt.



Sportolás gyakorisága az Eurobarometer kérdőív 
alkalmazásával a magyar minta vonatkozásában 



Mérsékelt + intenzív (MVPA) aktivitás 
mértéke

A szubjektív technikákkal mért MVPA gyenge, de szignifikáns összefüggést mutatott az 
RM42 eredményekkel (R<0,3; p<0,05).



Szignifikáns összefüggést találtunk az 
IPAQ rövid verzió által mért gyaloglás és 
a RM42 lépésszámok között. (R=0,166, 
p<0,002)

Nemek közötti eltérést nem találtunk (p>0.05), 
A korcsoportok között szignifikáns különbség 
volt (p<0,05) a lépésszámok és a gyaloglással 
töltött idő  vonatkozásában.

Sétával és gyaloglással eltöltött idő IPAQ –
SF kérdőív és RM42 adatai alapján



Üléssel eltöltött idő mértéke

Szignifikáns közepes korrelációt találtunk a kérdőívek és az RM42 eredményei között (p<0,05) 



RM42 pihentető alvás mértékének vizsgálata



Feedback a 
résztvevők 
számára az RM42 
eredményekről



Statisztikai elemzés
• A keresztmetszeti vizsgálat eredményei nagymértékben hozzájárultak ahhoz, 

hogy a fizikai aktivitás mértékét monitorozó rendszer elkészülhessen. 

• első lépésként a rendelkezésre álló módszerek alkalmasságának tesztelése 
szükséges a hazai és európai adatokon. 

• A kutatás további eredményeinek közlése folyamatban van.

• A nemzetközi eredmények összesítése és az információk közlése kidolgozás alatt áll.

• A projekt eredményei jó alapot nyújtanak a jövőbeli HEPA szakpolitika 
kidolgozásához, megvalósításához és értékeléséhez.



Új eredmények

• RM42 accelerométer első hazai alkalmazása

• IPAQ rövid verzió összehasonlító elemzése objektív mérőeszközzel 
mért adatokkal

• Szubjektív kérdőíves módszerek összehasonlító elemzése. 

• Objektív mérőeszköz adatainak megosztása a résztvevő magyar 
lakosokkal – feedback formájában. 



További kutatások

• IPAQ – rövid verzió validitásának és reliabilitásának vizsgálatának 
közlése

• NEWS lakókörnyezet skála kulturális, nyelvi adaptációja 

• A keresztmetszeti vizsgálat magyar eredményeinek vizsgálata a 
fizikai aktivitás és egészségi állapot összefüggéseinek vizsgálatára

• A magyar adatok összehasonlító elemzése a résztvevő európai 
országok eredményeivel



Disszemináció

Website: www.eupasmos.com

Facebook:  https://www.facebook.com/EUPASMOS/

Twitter:   @EUPASMOS_2018

http://www.eupasmos.com/
https://www.facebook.com/EUPASMOS/


KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


