
Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

190 

Egészségtámogató mobil-alkalmazások 
bemutatása 

SZOLNOKI Bernadett 

Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola, 
Miskolc 

berballa@gmail.com 

 
Napjaink civilizációs problémáinak eredményét több területen 
érzékelhetjük. Az elöregedő társadalom, az ebből fakadó, hirtelen fellépő 
munkaerőhiány, a népesség (ezen belül a munkaképes korosztály) 
egészségi állapotának gyorsabb ütemű romlása, a digitális világ okozta 
negatív változások befolyással vannak például a vállalati működésre, a 
munkaerőpiaci folyamatokra, az ország egészségügyi helyzetére stb. A 
hazai munkáltatóknak a piacon maradás, a sikeres működés és a 
versenyképesség érdekében fel kell készülniük ezekre a külső tényezőkre.  

A jövő munkavállalói az Y és Z generáció tagjai közül kerülnek ki. Az Y 
generációs korcsoport ugyan nem a számítógépes világba született, 
azonban jól kezelik azokat, gyorsan és rugalmasan sajátítják el a digitális 
lét újdonságait. A Z generáció tagjai azonban már gyerekkorukban 
megismerkedtek az informatika és számítástechnika világával, így ők 
abszolút a digitális világban élnek.  

A külső környezeti hatások, a munkahelyi stressz, a monotonitás, a 
felgyorsult és információgazdag munkavégzés főként az emberek 
egészségi állapotára és ezáltal fizikai és szellemi teljesítőképességére van 
negatív hatással. A munkaképes, aktív korosztályra jellemző a 
mozgásszegény életforma, az egészségtelen táplálkozás, a digitalizációs 
léthez és a munkavégzéshez kapcsolható betegségek, elváltozások egyre 
gyakoribb észlelése, már nagyon fiatal korban is. Az egyéni szintű 
egészségfejlesztés egyik lehetősége a rendszeres testmozgást vagy a 
helyes táplálkozást támogató applikációk használata. A tanulmányban jó 
példaként bemutatásra kerül néhány mobil-alkalmazás, amely 
támogathatja egészségünket vagy mozgásra ösztönözhet a 
mindennapokban. 

 
A jövő munkavállalói 
 
Egy ország népességének egészségi állapota kritikus tényező, hiszen 
számos gazdasági folyamatot befolyásol. A felgyorsult életvitel, az állandó 
stressz, a nem megfelelő táplálkozás és a negatív környezeti hatások a 
társadalom egészségének gyorsabb ütemű romlásához vezet. Az emberek 
jóllétének megőrzése, támogatása felértékelődni látszik a munka 
világában is, hiszen az egészséges munkavállaló jobban teljesít.  

A hazai munkaerőpiacon a Baby boom, az X, az Y, és a Z generáció 
tagjai vannak foglalkoztatva. Az egyes korcsoportok jellemzése túlmutat 
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jelen tanulmány keretein, azonban a generációs különbségek 
vizsgálatával, azok munkaerőpiaci hatásaival számos szakirodalom 
foglalkozik (Konczosné, 2017; Ferincz & Szabó, 2012; Soós, 2008). Az X 
generáció tagjai 1965-1980 között születtek, aktív dolgozók a 
munkaerőpiacon. A jövő munkavállalói az Y (1980-1995 között születtek) 
és a Z (1995-2000 között születtek) generáció tagjai közül kerülnek ki.  

Az Y generáció tagjai elsősorban a pénz miatt dolgoznak, jellemző rájuk 
a multikulturális életvitel, nem idegen számukra a digitalizáció (Tari, 
2010). Ez természetesen hatással van a munkavégzésük jellegére is. Már 
náluk is megjelenik (majd a Z generációnál erősödik) a 24/7-es 
munkavégzés, azaz a hét minden napján, minden órában elérhetőek, 
azonban ezért cserébe rugalmasságot várnak el a munkaidőben, vagyis 
bármikor mehessenek bárhová. Ezen generáció tagjainak fontos, hogy a 
munkahelyen legyenek közösségi terek, jó infrastruktúra, megfelelő 
szolgáltatási környezet (boltok, éttermek).  

Az Z generáció tagjai már abszolút net használók (Tari, 2011), a 
virtualizáció világában élnek. Képesek a párhuzamos munkavégzésre 
(multi-tasking), értékrendjükben szerepel a javak megosztása, a 
környezetvédelem. Jellemzi őket a túlzott magabiztosság, a nagy 
elvárások amellett, hogy munkatapasztalatuk még nem jelentős. Céljuk a 
folyamatos fejlődés, a tapasztalás, hogy értékesek legyen a szervezet 
számára. Ha valamivel nem elégedettek, gyorsan váltanak. A 
munkahelyekkel kapcsolatban megjelenik az az elvárásuk, hogy könnyen 
megközelíthető legyen. A kialakított irodák berendezése, elrendezése 
fontos a számukra, szeretik az otthonos stílust, a design bútorokat, hogy 
elmondhassák, „cool” helyen dolgoznak.  

Az elkövetkezendő években egyre több munkavállaló kerül majd ki az Y 
és Z generáció tagjai közül. Az egyéni szinten megvalósuló 
egészségtámogatásnál, az egészségtudatos életvitelre nevelésénél 
érdemes figyelembe venni, hogy mindkét társadalmi korcsoportra jellemző 
a digitális életforma maximális elsajátítása, az infokommunikációs 
eszközök magasszintű kezelése.  

 
A számok tükrében 

Kevés mozgás munka mellett 
 
Az aktív, munkaképes korosztály egyik jellemző civilizációs betegsége a 
mozgásszegény életmód. A rendszeres testmozgás jótékonyan hat az 
egyén egészségi állapotára, teljesítőképességére, hatékonysárgára, ennek 
ellenére még mindig keveset sportolunk munka mellett. Ahhoz, hogy a 
munkaképes korosztály testi és szellemi jólléte is javuljon, mindenképpen 
törekedni kell a rendszeres sportolás megvalósítására.  

A rendszeres testmozgás fontos szerepet tölt be az ember életében, 
hiszen közvetlenül testi-, közvetetten pedig szellemi 
teljesítőképességünket befolyásolja. A napi rutin, a kötött időbeosztás 
nehezen egyeztethető össze (azonban nem lehetetlen) a sportos 
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életvitellel. Akik nem törődnek testük edzettségével, hamarabb érezhetik 
a mozgásszegény életvitel negatív tünetegyütteseit. Hosszútávon olyan 
mozgásszervi betegségek alakulhatnak ki, amelyek megnehezíthetik akár 
a mindennapi munkavégzést is (Szolnoki & Berényi, 2019). 

A KSH egy 2017. évi felmérése azt vizsgálta, hogy a munkavégzés 
jellege szerint hetente mennyi időt töltenek mozgással a megkérdezettek.  
Az 1. ábrán látható, hogy a főként ülő vagy álló munkát végzők közel fele 
rendszeresen mozog, azonban a fizikailag intenzívebb munkát végzők már 
kevesebbet sportolnak.  
 

1. ábra. A hetente mozgással töltött idő aránya a munkavégzés jellege szerint 

 
Forrás: KSH (2018): Egészségi állapot és egészségmagatartás, 2016-2017 

 
Kevés mozgás fiatal korban 
 
Egy jelenlegi is futó kutatásom online, kérdőíves felmérés segítségével 
gyűjt információkat az edzőtermi szolgáltatásokat használók sportolási 
szokásairól. Az adatgyűjtés a tanulmány összeállításakor még nem zárult 
le, így a bemutatott eredmények nem tekinthetőek reprezentatívnak. Az 
elemzéshez 52 fős minta állt rendelkezésemre, melyből 30 fő nő (58%) és 
22 fő férfi (42%) volt.  

A fiatalok nem megfelelő egészségi állapotának egyik leggyakoribb oka 
a túlsúly. Ezzel kapcsolatosan a kérdőív egyik kérdése arra vonatkozik, 
hogy a válaszadók szerint mely tényezők a leginkább felelősek a fiatalkori 
elhízásért? A megadott okokat 1-től 7-ig terjedő skálán kellett értékelni 
(1- leginkább felelős, 7- legkevésbé felelős), a kapott válaszokat az 1. 
táblázat foglalja össze.   
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1. táblázat. Mely tényező a leginkább felelős a fiatalkori elhízásért? 

1 Mozgásszegény életmód 
2 Túlzott tápanyag bevitel 
3 Szülői ráhatás megléte/hiánya 
4 Diáktársak ráhatása (kávé, energiaital, cukros üdítők, gyors ételek stb.) 
5 Öröklött gének 
6 Kevés, rendszertelen alvás 
7 Testnevelés órák minősége 

Forrás: Saját kutatás 

 
A kapott válaszok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a jövő 

munkavállalóinak (Y és Z generáció) egészségének javítása érdekében 
törekedni kell a rendszeres testmozgás, sportolás és egészséges 
táplálkozás egyéni szinten történő népszerűsítésére, mely egy fittebb 
életvitel elsajátításához vezethet hosszútávon.  

 
Eredmények 
 
Mivel az Y és Z generáció tagjai a digitális világban nőnek fel, így a 
fentebb említett célok eléréshez az infokommunikációs eszközök, 
programok sikeresen alkalmazhatóak. Manapság már minden fiatalnak 
van mobiltelefonja, okostelefonja, melyre bármilyen applikáció letölthető. 
A fiatalok egészségtudatos életvitelre történő nevelésében, az egyéni 
szintű egészségfejlesztésben a mozgásra, sportolásra, a helyes 
táplálkozásra ösztönző alkalmazások hasznosak lehetnek. Az alábbiakban 
népszerű és mobiltelefonra is letölthető applikációk kerülnek bemutatásra.  

 
Sports Tracker 
 
Nagyon sok fiatal részesíti előnyben a szabadban, önállóan űzhető 
sportokat. Ezek a mozgásformák általában kevés eszközigénnyel, saját 
tempóban végezhetők. A hatékony testedzés egyik alapelve, hogy 
edzésnaplót kell vezetni, így nyomon követhető a fizikai fejlődés. Ez a 
program ebben lehet segítségünkre.  

A Sports Tracker gyakorlatilag minden olyan sporttevékenységet 
monitoroz, ami szabadban végezhető és bármilyen helyváltoztatást 
eredményez. Legyen szó akár futásról, gyaloglásról, túrázásról, 
biciklizésről stb., GPS segítségével rögzítésre kerülnek a szükséges 
adatok. Az app működéséhez nem szükséges internet kapcsolat, az 
adatok anélkül is mentésre kerülnek, a legközelebbi online lehetőségkor 
pedig feltöltődnek a saját fiókunkba. Az alkalmazás segítségével olyan 
adatok kerülnek rögzítésre (2. ábra), mint például az idő (duration), a 
távolság (distance), a gyorsaság (speed), az elégetett kalóriák száma 
(energy) stb. A Sports Tracker segítségével egy online edzésnapló 
vezethető, ahol az eredmények bármikor visszakereshetők.  
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2. ábra. Sports Tracker által rögzített eredmények 

 
Forrás: Saját ábra 

 
Természetesen hasonló funkciót betöltő applikációval akkor is 

találkozhatunk, ha valamilyen sporteszközt vásárolunk. A mozgás közbeni 
élettani funkciókat mérő készülékekhez (pl. karóra) gyakran sajátmárkás 
program használható, melyek összegyűjtik a szükséges információkat, 
majd saját felületen elemzik és megjelenítik azokat (3. ábra), ezáltal 
biztosítva a fogyasztók igényeinek való megfelelést.  
 

3. ábra. TomTom karóra által rögzített eredmények 

 
Forrás: Saját ábra 

 
Otthoni edzés – felszerelés nélkül 
 
Számos online applikáció közül válogathatnak azok a fiatalok is, akik nem 
a kardió jellegű mozgásformát részesítik előnyben, hanem a saját 
testsúlyos, bizonyos izomcsoportokat átmozgató sportkultúrát. Az Otthoni 
edzés egy olyan alkalmazás, mely minden nap saját edzéstervet ad 
használójának. Ezek az edzéstervek izomcsoportokra (kar, láb, fenék stb.) 
lebontva teljesíthetők, így valamennyi főbb izom átmozgatásra kerül, 
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illetve lehetőség nyílik arra is, hogy eldönthessük, melyiket szeretnénk 
teljesíteni az adott napon. Az alkalmazásban lehetőség nyílik napi 
kihívások teljesítésére is, melyek minden izomcsoportot átmozgatnak. Ez 
a rendszeres testmozgás akár teljes hónapot felölelő kihívássá is 
alakulhat. A program tartalmaz olyan beépített elemeket, mint például: 

 bemelegítő és nyújtó gyakorlatok 
 egyéni fejlődésrögzítése, statisztika (4. ábra) 
 testsúly változás nyomon követese 
 emlékeztetők beállítása 
 videók és animációk a gyakorlatok kivitelezéséhez (4. ábra) 

 
4. ábra. Otthoni Edzés-applikáció 

 
Forrás: Google Play 

 
Kalóriabázis 
 
Mivel az egészséges életvitel kialakításában nem csak a mozgás játszik 
döntő szerepet, hanem a helyes táplálkozás is, így ebben a részben a 
Kalóriabázis elnevezésű applikáció kerül bemutatásra. Ahogy a 
sportolásnál, úgy a táplálkozásnál is fontos, hogy étkezési naplót 
vezessünk az elfogyasztott tápanyagok mennyiségéről és minőségéről 
egyaránt. A Kalóriabázis egy online, saját fiókos étkezési napló, mely 
mankó lehet a testsúlycsökkentésben is.  

Az ingyenes regisztrációt követően, első lépésként meg kell adnunk 
néhány adatot, illetve az elérni kívánt célt. A program a kapott 
információk alapján kiszámolja a korhoz, nemhez, magassághoz tartozó 
ideális testtömeget (5. ábra). Miután megadtunk az elérni kívánt célt, a 
program választási lehetőséget biztosít, hogy milyen módon szeretnénk 
célunkat elérni.  
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5. ábra. Kalóriabázis célmeghatározás 

 
Forrás: Saját ábra 

 
Az applikáció lényege abban rejlik, hogy napi rendszerességgel rögzíteni 

kell az egyes étkezések alkalmával elfogyasztott ételek mennyiségét. 
Nagy segítség, hogy a programban számos, tápanyagösszetételre 
lebontott (fehérje, zsír, szénhidrát) élelmiszer szerepel (csokik, 
tejtermékek, péksütemények, készételek stb.). Étkezésenként 
kiválasztható az elfogyasztott étel mennyisége, mely alapján a program a 
nap végén összesíti (6. ábra), hogy az egyes tápanyagokból mekkora 
mennyiség került elfogyasztásra. Ez azért jó, mert így napközben is 
nyomon lehet követni, miből lehet és miből nem lehet már enni. A napi 
étkezések mellett rögzíteni lehet a bevitt folyadékmennyiséget is.  

Az étkezésekkel kalóriát viszünk be a szervezetbe, melyből 
felhasználásra kerül bizonyos mennyiség szervezetünk alapműködésekor. 
A fennmaradó hányadot más módon kell elfogyasztani, például mozgással. 
A program lehetőséget nyújt a napi sport tevékenységek vagy éppen 
házimunkák rögzítésére is (mennyi ideig végeztük az adott 
tevékenységet), melyek kalória deficitként jelennek meg. A nap végén a 
„kiértékelés” gombra kattintva láthatjuk, hogy aznap sikerült-e a kitűzött 
cél vagy éppen nem.  
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6. ábra. Kalóriabázis étkezésnapló 

 
Forrás: Saját ábra 

 
A szükséges adatok rendszeres rögzítésével nyomon követhető a 

testtömeg változása, étkezési szokásaink részleteit. A program nagy 
előnye, hogy bármikor szabadon rögzíthetők készételek, alapanyagok, 
akár receptek is. Ezek elsősorban csak a saját fiókban jelennek meg, de 
bármikor megoszthatók másokkal is. 

 
Következtetések 
 
A jövő munkavállalói az Y és Z generáció tagjai, akik már a digitalizáció 
világában nőnek fel. A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás 
következményeként már fiatal korban is találkozhatunk olyan 
betegségekkel, amelyek alapesetben csak az idősebb korosztályt 
érintenék (hátfájás, elhízás stb.) A jobb egészségi állapot elérése 
rendszeres testmozgással és helyes étkezéssel biztosítható. Mivel a jelen 
fiataljai a jövő munkavállalói, így a szervezeti hozzájárulások és 
egészségtámogatások mellett fontos, hogy az egyéni szintű 
egészségvédelem is előtérbe kerüljön. Az említett generáció egyedei az 
informatika és virtualizáció világában nevelkednek, így az online elérhető 
és ingyenesen letölthető applikációk támogathatják a jóllét elérését.  
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A tanulmányban bemutatásra kerül néhány mobilalkalmazás, amelyek a 
rendszeres sportolás illetve a helyes táplálkozás nyomon követését 
támogatják. Mivel a fiatalok igen gyakran (szinte állandóan) „online”-ak a 
mobiltelefonokon, így ezek az applikációk észrevétlenül épülhetnek be a 
mindennapjaikba.  

A rendszeres testmozgásnak rövid- és hosszú távon számos pozitív 
hatása ismert. Az egészségmegőrző funkció mellett megjelenik az 
egészségvédő, valamint a preventív funkció is. Sportolással fizikailag jobb 
kondíciót érhetünk el, kialakíthatjuk a megfelelő testsúlyt, az esztétikus, 
vonzó külalakot, fokozhatjuk teljesítményünket, vagy akár támogathatunk 
egy sérülés utáni rehabilitációt is.  
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