
1  

  

  

  

  

  

  

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS  

  

  

  

Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség  

 

 

  

Tudásmegosztással az egészséges jövőért  

  

 készült az  

EFOP-5.2.2-17-2017-00090 kódszámú 

„Transznacionális együttműködések” 
 című projekt keretében  

 

 

EGER 2020  
 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 



2  

  

 

 

TARTALOMJEGYZÉK  

I. BEVEZETÉS .................................................................................................................................. 3  

II. A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA............................................................................................... 5  

II.1. A transznacionális együttműködések és a saját projektünk célja................................. 5  

II.2. A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségről ......................................................... 7  

II.3. A programban résztvevő nemzetközi partnerek ........................................................ 9  

II.4. A projekt szakmai elemei .............................................................................................11  

III. A KÉRDŐÍVES KUTATÁS………………………………………………………………………………………………………..14  

III.1. A kérdőíves kutatás háttere, a probléma bemutatása………………………………………………14  

III.2. A kutatás célja………………………………………………………………………………………………………….16  

III.3. Kérdések, hipotézisek……………………………………………………………………………………………….17  

III.4. Beazonosítás, minta és módszer, a kutatás folyamata ……………………………………………..19  

III.5. Eredmények …………………………………………………………………………………………………………….22  

III.6. Hipotézis vizsgálat, következtetés ………………………………………………………………………….149  

III.7. Összegzés………………………………………………………………………………………………………………..157  

IV. MELLÉKLETEK……………………………………………………………………………………………………………………...161  

V. IRODALOMJEGYZÉK……………………………………………………………………………………………………….......179  

VI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS .........................................................................................................181  

 
 



3  

  

I. BEVEZETÉS   
 

  

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési, egyben magyar fejlesztési időszak céljai között szerepel a 
(köz) szolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és az egyenlő esélyű 
hozzáférés megteremtése. Ezt olvashatjuk az EFOP-5.2.2-17, Transznacionális együttműködések című 
projekt Felhívásában is.   
Jelen projektünk szervesen kapcsolódik az EFOP programok két beavatkozási irányához (1. Társadalmi 
felzárkózás, 2. Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés) illetve két prioritásához (1. prioritás: 
Együttműködő társadalom, 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke).  Az EFOP célok közül közvetlenül leginkább 
a társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése célokhoz áll közel, ezen 
belül is a transznacionális együttműködéssel megvalósuló fejlesztésekhez. A fenti beavatkozási irányokat 
és a prioritásokat áthatja a lelki egészség és megújulás horizontális kezdeményezés, melynek célja a lelki 
egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség javítása.   
Az ifjúsággal, az integrációra szorulókkal és a szabadidősporttal foglalkozó hazai szakemberek tudását 
naprakészen kell tartani, amihez kiváló lehetőség a projekt által megvalósuló nemzetközi tapasztalatok 
becsatornázása, illetve a nemzetközi együttműködések révén létrejövő tudástranszfer megvalósulása.  A 
projektben legfontosabbnak tartott feladatunk volt a hazai és a nemzetközi együttműködés során azon 
területek, problémák együttes meghatározása, amelyek megoldásával, közös munkával javítani és segíteni 
tudunk a szakembereknek, illetve az általuk befolyásolt társadalmi csoportoknak.   
Társadalmunk egyes rétegeinek szociális és egészségügyi helyzete, problémahalmaza manapság nem 
nélkülözheti a civil szervezetek tevékenységét, természetesen a szakemberek munkája mellett.  
Az integrációra szoruló személyek és csoportok elérése, a segítő kapcsolat kialakítása folyamatosan új 
tevékenységek megvalósítását igényli minden közreműködőtől. A civil szervezeteknek az élet minden 
területén jelen kell lenniük, részt kell vállalniuk az egészségkultúra, a környezeti kultúra fejlesztésében, a 
prevencióban és az estleges rehabilitációban. Fontos szerepük van a rászorultak megsegítésében, az 
élethelyzetek és a lehetőségek reális értékelésében, a tervek megvalósításában is.   
A szomszédos országokban is hasonló problémákat, feladatokat generálnak azok az élethelyzetek, 
amelyekkel a hátrányos helyzetűek élnek, és amelyekkel a civil szervezetek foglalkoznak.   
A taransznacionális együttműködés eredményeként új problémák is felszínre kerültek, mert a külföldi 
szervezetek munkája ráirányította a figyelmünket eddig általunk nem ismert, mások által azonban már 
beazonosított és menedzselt területekre is. Ez a közös munka képezi a konstruktív együttműködés alapját.  
A már mások által kiművelt megoldások, jó gyakorlatok átadásával segíthetjük egymás mindennapi 
munkáját. Fontos volt számunkra, hogy a probléma beazonosításán túl a problémához vezető utat, 
módszert, jó gyakorlatot is együtt ismerjük meg. A problémához vezető út és a probléma megismerésével 
nem érhet véget a közös munka, a probléma megoldását és a jó gyakorlatok megosztását is el kell érnünk, 
ettől nyer igazán értelmet a transznacionális együttműködés.  
A hasonló területen dolgozó civil szervezetek a felmerülő problémákra általában közel hasonló válaszokat 
adnak, de minden csoportnak vannak jó eredményeket generáló módszerei, eszközei, technikái, amit 
igyekeztünk összegyűjteni és egymás rendelkezésére bocsátani.   
A projekt során megvalósított transznacionális együttműködés – a vitathatatlanul sok szakmai hozadékon 
túl – erősítette az összetartozás érzését a térség hasonló nehézségekkel küzdő társadalmi csoportjai 
között.   
A fent leírtak szellemében valósítottuk meg az az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 azonosítószámú, 
Transznacionális Együttműködések a Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségnél című projektünket, és 
az azon belül elvégzett kutatást is. Egész kutatásunkat, illetve annak eredményeit és következtetéseit ez a 
kutatási zárójelentés mutatja be.  
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II. A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA  
 

 

• A transznacionális együttműködések és a saját projektünk célja   
• A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségről   
• A programban résztvevő nemzetközi partnerek (5 szervezet)  
• A projekt szakmai programelemei (műhelymunka, tanulmányutak, nemzetközi hálózatépítés, 

szakmai programok és rendezvények, tapasztalatcsere, konferenciák, disszemináció, tapasztalatok 
összegzése a jó gyakorlatok összegyűjtésével és rögzítésével, kutatás, kutatási zárójelentés, 
módszertani - szakmai összegzés ajánlások megfogalmazásával)  

 

II. 1. A transznacionális együttműködések és a saját projektünk célja   
 

  

Ez a kutatás az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 azonosítószámú, Transznacionális együttműködések a 
Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségnél című pályázat keretében került kivitelezésre.  
A pályázati felhívás tartalmazza a fejlesztés célját, ami nem más, mint a magyarországi (köz) szolgáltatások 
elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása, hátránykompenzációs 
képességének erősítése, mely célok elérését nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi 
tapasztalatszerzés útján, a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek 
és fenntartóik kooperációjával tervezi megvalósítani.   
Sportszövetségünk a fenti célkitűzések mentén, projektünk célrendszerét az alábbiak szerint fogalmazta 
meg.   
Sportszövetségünk céljai a tevékenységek és a fejlesztendő szolgáltatások területén:  
- A szabadidős és a társadalmi integrációs területen működő szervezetekkel való együttműködések 

erősítése. 
- Tapasztalatcsere megvalósítása, jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása. 
- A szolgáltatásaink fejlesztése és szervezeti struktúránk megújítása. 
- A szabadidős tevékenységek területen dolgozó szakembereink tudásának bővítése. 
- A szabadidősport által segített társadalmi felzárkóztatásra megoldási javaslatok és gyakorlatok 

kidolgozása. 
- Egyenlő hozzáférés biztosításának kialakítása a szabadidős tevékenységek, különösen a 

szabadidősport területén. 
- Nemzetközi hálózat megteremtése, működtetése, fenntarthatósága a szabadidős tevékenységek és a 

társadalmi felzárkóztatás terén. 
- A transznacionális együttműködések kínálta eszközrendszer megismerése és használata. 
- Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok megismerése, begyűjtése, megosztása. 
- Tudástranszfer megvalósítása a szabadidős tevékenységekkel foglalkozó, illetve a társadalmi 

integrációt elősegítő szervezetek vezetői és tagjai esetében. Hazai szakemberek tudásbővítése. 
- A szabadidősport és a társadalmi felzárkóztatás területén jelen lévő kihívásokkal és azok kezelésével 

kapcsolatos, rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése. 
- A projektben résztvevő partner szervezetek által elért fiatalok esetében a társadalmi felzárkózás 

előmozdítása, a szabadidősport segítségével is. 
- A szakembereink és az együttműködő szervezetek tekintetében az egyenlő bánásmód  
- érvényesítésének biztosítása és az oktatás egyenlőtlenségének felszámolása. 
Részcélok: 
- Releváns szociál - és sportpolitika céljaival összhangban, együttműködések erősítése a Duna stratégia 

és a visegrádi országok bevonásával. 
- A szabadidősport területen a felmerülő társadalmi kihívásokra adott válaszok kidolgozása. 
- A projekt megvalósítása során elvégzett felmérések, kutatások bemutatása és az  
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- eredmények feldolgozása, valamint a gyakorlati módszertanok kidolgozása az eredményesség elérése 
érdekében. 
 

    Közvetett célok:  
 

- Hátrányok leküzdése, hátránykompenzáció.  
- Egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése. 

  
Szövetségünk sok év alatt kikristályosodott, a napi munkánkat átható filozófiája lényegében magába 
foglalja legfontosabb feladatainkat is: nyújtsunk segítséget a hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékkal élő 
embereknek abban, hogy teljes tagjai legyenek a társadalomnak. Kötelességünk a rászorultak 
megsegítése.  
Létező probléma a mai társadalmakban az önálló életvitel kialakítása, a társadalmi integráció, az 
egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájutás, munkába és a közéletbe való bekapcsolódás, a 
társadalmi szervezetekkel való együttműködés. Ezek segítése, támogatása is része szövetségünk 
mindennapi munkájának. Ezek a munkaterületek nem szorítkozhatnak az országhatárok közzé. Tágabb 
térségünkben is vannak olyan megoldásra váró problémák, amelyeket, ha többféle megközelítésben 
igyekszünk megoldani, eredményesebbek és hatékonyabbak lehetünk.  
Fontos feladatnak tartjuk az transznacionális együttműködés során a problémák közös meghatározását és 
közös munkával javítani és segíteni tudjuk azt.  
A transznacionális együttműködés eredményeként létrejött hálózatok működésének segítése 
folyamatosan vet fel újabb kérdéseket, problémákat, amelyek megoldásában a szélesebb körű 
kommunikáció eredményesebb, hatékonyabb lehet.  
 

II. 2. A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségről   
 

  

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 azonosítószámú, Transznacionális Együttműködések című pályázat 
megvalósítója, projektgazdája az egri székhellyel rendelkező Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség, 
melynek célját, feladatait, tevékenységi körét röviden az alábbiakban foglaljuk össze. A szabadidősport 
Heves megyében, a rendszerváltozás utáni időszakban nem rendelkezett önálló szövetséggel, szervezett 
szövetségi nyilvántartással, egységes szövetségi rendszerrel, programrendszerrel.  
A megyében található járási, kistérségi körzetekből, falvakból szinte teljesen eltűnt a szabadidő egészséges 
és hasznos eltöltésének a lehetősége, a szabadidősport szervezettsége, tervezettsége, fejlesztésekre 
irányuló törekvések és az arra fordítandó anyagi ráfordítások központi biztosítása is ez időszak alatt, csak 
főleg szervezetlen, spontán zajló szabadidős és munkahelyi sporteseményekkel, vagy profitérdekeltségű 
szabadidős show-kkal, gálákkal találkozhattunk. Sporttársainkkal ezért próbáltuk a Heves Megyei 
Szabadidősport Szövetség megalakításával újból rendszerbe foglalni és újjáéleszteni a megye és azon belül 
a kistelepülések szabadidős sportlehetőségeit  
A megalakulás utáni időszakban, a szervezetépítés mellett a lakossági szabadidősport lehetőségek 
biztosítása, kiszolgálása és a hátrányos helyzetű lakosság, kiemelve az ifjúság bevonása is fontos feladat 
volt számunkra, mellette munkatársaink az óvodákban, iskolákban fejtettek ki sportágbemutató 
foglalkozásokat.  
Évente megyénkben kiemelkedő eseményként egy-egy alkalommal a kistérségek megyei közös 
sporttalálkozóit is megrendeztük.  
Folyamatosan bekapcsolódtunk a társszervezetek versenyrendszerének működtetésébe a 
rendezvényszervezés és működtetés területén, például a Heves Megyei Ökölvívó Szövetség évente 
ismétlődő, nagysikerű Dobó téri Bokszgáláiba és az Egri Komplex Közhasznú Egyesület Ifjúsági Forgatag 
Fesztivál rendezvényeibe valamint a térségi Roma hagyományőrző programokba. 
Kimagasló érdeklődés kísérte a szövetségünk alapításában résztvevő Komplex Közhasznú Egyesület által 30 
településen megrendezett „Környezetvédelemmel a jövőnkért” programsorozatot, amelyben 
szervezetünk „Sportágválasztó Road-Show Heves Megyében” című önálló programmal vett részt.  



6  

  

Ez a program kapcsolódott az egészséges életmódra törekvéshez, továbbá bemutatta a szabadidős és 
sportolási lehetőségeket a hátrányos helyzetű településeken élő lakosság számára.  
2010-től folyamatosan társszervezői, társrendezői voltunk több szakági sportegyesületnek, Pl. Heves 
Megyei Ökölvívó Szövetség megyei rendezvényeibe és a Dr. Bátorfi Team Triatlon Klub országos 
versenyinek, bajnokságainak rendezésében vettünk részt rendszeresen.  
Első önálló nagy rendezvényünket 2011-ben rendeztük meg Felsőtárkány község területén és a Bükk 
hegység környező kijelölt területein, 2011. április 29 - május 02 között, „Mozdulj Heves” elnevezéssel, 
30.000 regisztrált résztvevővel. Ezután rendezvényeinket kiterjesztettük Heves megye egész területére, 
bevonva a Tisza-tó környékét is.  
Egri tagszervezetünk, az Egri Úszó Klub révén minden megyei és városi úszóversenyen részt veszünk 
szakmai munkatársaink közreműködésével, megvalósítási szinten. Kiemelkedő kapcsolatokat tartunk fenn 
a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Szövetséggel is.  
Az elmúlt években, kiváló szervező munkánk eredményeként egyre több munkahelyi, szabadidős és 
egészséges életre való késztetés tartalmú rendezvények, vállalati szabadidős programok megrendezésére 
kaptunk felkérést.  
2015-ben névváltoztatás következett be, amely már azt jelezte, jelentette, hogy Heves megyén kívül is 
folytattuk rendezvényeink megvalósítását, immár az új elnevezéssel, Szabadidős és Munkahelyi 
Sportszövetség név alatt.  
A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség megalakulása óta, 2010-től folyamatosan az alábbi 
tevékenységeket végzi:  
 
- szervezetépítés (megyei egyesületek bevonása), versenynaptár 
- versenyrendszer készítés, működtetés és kezelés, 
- érdekképviselet (hátrányos helyzetű fiatalság és a szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- versenynaptár - versenyrendszer készítés, működtetés és kezelés, 
- érdekképviselet (hátrányos helyzetű fiatalság és a szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- pályázati tanácsadás (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- érdekképviselet (hátrányos helyzetű fiatalság és a szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- pályázati tanácsadás (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- pályázati tanácsadás (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- sportszakember képzés (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 
- tehetségkutatás, tehetséggondozás (hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok felkutatása, 

sportegyesületekhez való irányítása), 
- rendezvényszervezés (saját rendezvényeink sporteseményeink és társ sportszervezetek  
- eseményeinek szervezése, lebonyolítása), 
- társ sportszervezetek: diáksport, megyei diákolimpiai versenysorozatok (sportiskola)  

versenyeinek aktív szakmai résztvevői, a tagegyesületeink sportszakembereinek  
bekapcsolódásával, 

- szakági sportágak: megyei bajnokságok, klub emlékversenyek, atlétika, küzdősportok,  
duatlon, triatlon, úszósportok, labdás sportágak, turisztika területén munkatársaink aktív  
résztvevői a versenyrendezéseknek, sportági bemutatók tartása folyamatosan óvodák,  
általános iskolák, bentlakásos gyermekotthonok és sérült gyermek intézményekben. 
 
 

Szervezetünknek 32 egyesület, 16 munkahelyi sportkör és hat civil szervezet a tagja, szakembereink saját 
egyesületi, szakmai területeiken állnak folyamatosan rendelkezésre.  
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II. 3. A programban résztvevő nemzetközi partnerek   
 

  

Az együttműködő külföldi partnerek kiválasztásánál fontos volt, hogy legyen tapasztalatuk a fiatalok 
motivációjának megteremtésében, az egészséges szabadidő eltöltésében, kulturális és sportolási 
szokásainak kialakításában, döntéseik segítésében. A közös tevékenységek megvalósítása keretében 
(tapasztalatcsere, műhelymunka, tanulmányút) fontos volt, hogy a bevonásra kerülő szakember jártas 
legyen és rendelkezzen ifjúsággal kapcsolatos, illetve sportszakmai tapasztalattal, ugyanakkor az 
együttműködés során nyitott legyen a társadalmi integrációra, az új ismeretek befogadására és a jó 
gyakorlatok megismerésére.  
A projekt megvalósításában 5 külföldi szervezet volt segítségünkre.  
 
CSEMADOK ALAPSZERVEZET BÁTKA  

Alapszervezetük egy jól működő és élő szervezet, amely a magyarságuk és a magyar kultúrájuk ápolásának 
szolgálatában áll. Megalakulásuk óta arra törekednek, hogy munkájuknak legyen értelme, tartalma és 
célja.  
Programjaikkal a fenntartható életmódra való nevelést, környezetük szeretetét és védelmét, valamint az 
egészséges életmód terjesztését támogatják.  
Bátka jó hírnevét keltették, amerre jártak. Tevékenységük sokrétű. Foglalkoznak gyerekekkel, szerveznek 
irodalmi megemlékezéseket, családi sportnapokat, kézműves foglalkozásokat, aktív részesei a járás 
kulturális és sporteseményeinek, szerveznek szabadidős fesztiválokat (Nyári Balogvölgyi Fesztivál), 
ötletelnek és építkeznek.  
Közösségükben erősítik a nemzeti identitástudatot, őrzői annak a lángnak, amely ennyi éven át 
megmaradt és amit becsülettel akarnak tovább adni a következő generációknak.  
Az együttműködésünk témája az ifjúság támogatása, egészséges életmódjának alakítása, társadalmi 
integrációjuk segítése. Az együttműködések közös tapasztalatcsere, kutatás, tanulmányutak és 
műhelymunkák során valósulnak meg.  
 

PÓSA LAJOS TÁRSASÁG RIMASZOMBAT  
Az egyesület küldetésének tekinti, hogy a felvidéki kulturális életbe bekapcsolódva, alkalmakat teremtsen 
a költő és baráti köre munkásságának bemutatására.  
Rimaszombaton a VIA NOVA Baráti Körök Csillagösvény gyermektáborában elevenedik meg újra és újra 
Pósa bácsi, folytatja a Légy Lámpás előadás-sorozatot a Csillagházban.   
A Csemadok szervezeteivel folyamatosan együttműködnek a szabadidős és sportrendezvények 
megvalósításában.  
Értelmes, nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzéssel csatlakoznak, ezért tevékenyen részt 
vesznek az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális pályázat megvalósításában, tapasztalataik átadásában, 
kutatásunk segítésében, műhelymunkák és tanulmányutak révén. 
  
MEDVESALJA POLGÁRI TÁRSULÁS IFJÚSÁGI SZERVEZET  

Céljuk, hogy játékosan és izgalmasan töltsék el a fiatalok idejüket táboraikban és segítsék elsajátítani a 
robotépítés alapjait is, miközben végig kapcsolatban maradnak a természettel, a mozgással. Legfőbb 
feladatuk a lovas, LEGO-robotépítő és szabadidős gyerektáborok szervezése, működtetése.   
Képzéseiket az egyesület tapasztalt mentorai tartják, akik a FLL 2018-on (Lego Robotikai Világverseny) 
összesítésben az első helyezést érték el! Kiemelkedő a gyermek élet táboruk, mely központjában az íjászat 
és több szabadidősport is megtalálható a programjaik között. De működik a madármegfigyelő túra és a 
nemezeléshez és kerámiakészítéshez is helyet és alkalmakat biztosítanak a náluk táborozó fiatalok részére.  
Az együttműködésünk témája az ifjúság támogatása, nevelése, közösségépítés, ami közös tapasztalatcsere 
és műhelymunkák során, valamint a kutatás alkalmával valósul meg.  
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CSEMADOK ALAPSZERVEZET FELED  

A feledi alapszervezet célja és feladatai a következőképpen foglalhatók össze:  

  - szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit, 
- fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes 
magyar kultúrához, 
- hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti, sport és tudományos élet kiteljesedéséhez, 
az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, támogatja a szórványban élő magyarság felzárkózását 
- tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai 
magyarság kulturális, szabadidősport, társadalmi és tudományos életét. 
- munkálkodik tagsága anyagi, szellemi és sportkultúrája értékeinek fejlesztése és hozzáférhetővé 
tétele érdekében. 
- tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai 
magyarság kulturális, szabadidősport, társadalmi és tudományos életét. 
- munkálkodik tagsága anyagi, szellemi és sportkultúrája értékeinek fejlesztése és hozzáférhetővé  
tétele érdekében, 
 - társadalmi, kulturális, közművelődési és szabadidősport rendezvényeket szervez, közművelődési 
közösségeket alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját,  
- a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr 
művelődési mozgalmakat,  
- országos, területi és körzeti kulturális és sportrendezvényeket, amatőr művelődési szemléket és 
versenyeket szervez,  
- bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális és sportszervezetekkel, 
intézményekkel, támogatja tagjainak tevékenységét, 
 - együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és  
mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban 
tevékenykednek. 
 

CUBUL SPORTIV „GYM MAR STONG”   

Az egyesület 2005 évtől fejti ki sportbéli tevékenységét Nagyváradon és annak körzetében.  

Öt szakosztállyal rendelkeznek, alapszakosztályuk a szabadidősportra épül fel (fitnesz), mellette szerepet 
kap az ökölvívás, a turisztika, a triatlon és a labdajáték sportágak is jelen vannak az egyesület munkájában.  
Fő küldetésük a lakossági szabadidősport jellegű mozgásformák biztosítása és a versenysportok 
hátterének utánpótlás szintű kiszolgálása.  
Képzéseiket volt sportolók, szakképzett edzők és önkéntesek látják el.  

Mivel szerintük értelmes, nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzés csatlakozni, ezért tevékenyen 
részt vettek az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális pályázat megvalósításában, tapasztalataik átadásával, 
műhelymunkák és a kutatás segítése révén.  
Összességében mind az öt partnerszervezetünkről elmondható, hogy működési területük koherens a 
pályázati célokkal, valamint sportszövetségünk munkaterületeivel, ezért kompetensek az ismertetett 
problémák feltárásában, megoldási lehetőségeinek megkeresésében.  
 

 

II. 4. A projekt szakmai programelemei  
 

A mai társadalmakat erős esélyegyenlőtlenség jellemzi világszerte. A társadalmi peremrétegeknek olyan 
megoldásokra van szükségük, amelyek segítik őket a társadalomba való integrációban, vagy igen gyakran 
már a reintegrációban.  
A projektünk megvalósításakor az is célként jelent meg, hogy hatására megnőjön a hátrányos helyzetű 
emberek esélye az önálló életvitelre, az öngondoskodás képességének kialakítására.  
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Véleményünk szerint az integrációs megoldási stratégiák kialakítása és a nemzetközi kitekintés, 
tapasztalatszerzés következtében nőhet az említett peremrétegek felzárkózási esélye.   A fő fejlesztési 
célcsoportunk a hátrányos helyzetű egyénekkel foglalkozó, szabadidősportos szakemberek és a 
nemzetközi együttműködés során elérhető szakemberek csoportja.  
A nemzetközi együttműködés hozadékaként azt várta szövetségünk, hogy segít nekünk a támogatásra 
szoruló rétegek hatékony megismerésében, kezelésében, felemelésében.  
A projekt szakmai programelemeinek fontos szerepe volt a kutatás előkészítésében és megvalósításában. 
A résztvevő szakemberek ezen, szakmai programelemek megvalósítása során juthattak olyan ismeretek 
birtokába, melyek segítségével a kutatást, illetve a jó gyakorlatok leírását hozzáértően, tájékozottan 
segíthették.  
Az alábbi szakmai elemeket valósítottuk meg a projekt során.  

 Szakmai terv elkészítése.  

  - A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés 
keretében történő megismerése. 2 alkalommal (2 óra/alkalom), 27 fő részére, találkozók 
szervezése az együttműködő partnerekkel. A tevékenység keretében a partnerek 
beszámolóin keresztül megismertük a projekt témájához kapcsolódó szolgáltatásokat, 
valamint egyeztettük a szolgáltatások megismerésének további lehetőségeit. Tisztáztuk a 
szabadidősporttal kapcsolatos fogalmakat, a társadalmi integráció fogalmát, a 
szabadidősport szervezeti kérdéseit és hatásmechanizmusát.  

- Nemzetközi hálózatépítés. 4 alkalommal (2 óra/alkalom), 27 fő részére, amely során 
elértük a tapasztaltabb hazai és külföldi szakembereket. A bevont szakemberek 
eléréséhez az együttműködő szervezetek segítségét vettük igénybe. Szóba kerültek a 
szakmai programelemen belül a résztvevők hálózatba szervezési lehetőségeinek 
társadalmi, politikai, jogi, pénzügyi, szervezeti kérdései; a szabadidő eltöltés és a 
szabadidősport hálózatának helyzete hazánkban és külföldön; a szabadidő eltöltésével, a 
szabadidősporttal és a rekreációval kapcsolatos nemzetközi hálózat fenntarthatósága, a 
nemzetközi hálózatépítés szükségessége és technikája. 

- A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) 
tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása. 

- A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) 
tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása. 

- A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka 
megvalósítása 5 alkalommal (min. 2 óra/alkalom), 22 fő részére, amely keretébe 
kompetenciafejlesztést terveztünk. Az egyes alkalmak során fejleszteni tudtuk a személyes 
kompetenciákat, ezzel hozzájárulva a jövőben sikeres munkavégzéshez és egyéni 
fejlődéshez. 

- Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel. 4 alkalommal (3 
óra/alkalom), 20 fő részére, amely keretében a bevont célcsoporttagok személyes 
találkozójára adódott lehetőség. Az egyes alkalmak során a szakemberek megoszthatták 
tapasztalataikat, ötleteiket, módszereiket. A tevékenység megvalósítása hozzájárult a 
közös munka sikerességéhez, valamint a szakmai kapcsolatok erősödéséhez. 

- Műhelymunka, a projekt költségvetéséből a programterületen megvalósuló hazai 
tanulmányút, vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése. 
Műhelymunkát szerveztünk összesen 12 alkalommal, valamint hazai tanulmányutat 
valósítottunk meg összesen 8 alkalommal, legalább 5 hazai szakember részvételével. A 
műhelymunka alkalmat teremtett a külföldi és a hazai célcsoporttagok bevonására, 
amelynek keretében egy-egy témát jártunk körbe különböző technikák segítségével. A 
haza tanulmányutakat a hazai szakemberek részére szerveztük, amelynek segítségével 
személyesen, közelről megismerhetnek egy-egy hazai problémát, szolgáltatást, jó 
gyakorlatot. 

- Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a szabadidősport és a társadalmi 
integráció területén legalább két országban. Saját kutatás 200 fős mintán. 



10  

  

- A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése 
és nyilvánosságra hozása. Jelen anyag. 

- A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése. Disszeminációs eszközök, 
lehetőségek és technikák célszerű felhasználása.  A tapasztalatok megosztása a hazai 
szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében. Két tájékoztató 
rendezvény megszervezése. 

- Magyarországi konferencia szervezése. Két konferencia szervezése legalább 75 fő részére. 

 

 III. A KÉRDŐÍVES KUTATÁS  

 
 

1. A
 kérdőíves kutatás háttere, a probléma 
bemutatása  

2. A kutatás célja  
3. Kérdések, hipotézisek  
4. Beazonosítás, minta és módszer, a 

kutatás folyamata  
 
 

 
5. Eredmények  
6. Hipotézis vizsgálat, következtetések  
7. Összegzés  

 
 
 

III. 1. A probléma bemutatása, a kérdőíves kutatás háttere  
 

  

Azok a fiatalok, akik valamilyen sportot űznek rendszeresen, azt többnyire szervezett keretek között teszik, 
így kiemelt szerepe van ilyen esetekben azon egyesületeknek, sporttal foglalkozó szervezeteknek, ahol ők 
is jelen vannak.  
A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak, a rendszeres 
testmozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk 
természetes részévé válik, akkor hosszabb távon nyilvánvalóan preventív hatása is van.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok aktivitása a sport tekintetében jelentősen csökken a 
kamaszkor során, hiszen életükben nagyon sok változás következik be (továbbtanulás, munkába állás, 
családalapítás). Jellemző ugyanakkor körükben, hogy sajnos később sem térnek vissza a sporthoz.  
A sporttal és egészséges életmóddal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek sok esetben nem áll 
rendelkezésükre az az eszköztár, amivel vissza tudnák „csábítani” korábbi tagjaikat, sportolóikat. 
Kísérletek erre ugyan korábban is voltak, de ezek nem feltéttelenül tudatos, vagy szervezett keretek között 
zajlottak. Így a szakembereknek ez ügyben van valamilyen jellegű tapasztalata, amely felhasználható és 
alapot adhat a jövőhöz. Azonban szükségesnek tartjuk az ilyen irányú eljárások rendszerezését, és a térség 
szükségleteihez, igényeihez történő adaptációját.   
A hátrányos helyzetű gyermekeknek nincs lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között 
megvalósuló sportolásra. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres 
testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani.  
Sajnos, a taglalt probléma valós és nap, mint nap tapasztalhatók hatásai.   

Általánosan elmondható, hogy az oktatási intézmények szervezett keretei között kínálkozó sportolási 
lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, magas mozgásigényű gyermek számára.  
Azonban a hátrányos helyzetben lévő családok nem engedhetik meg a plusz sportszakkör költségeit. Ezért 
hatalmas felelősség nehezedik az olyan civil szervezetekre, amilyenek mi is vagyunk. Egyesületünk célja a 
szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése családsegítéssel, fejlesztő programok 
biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az iskolaelhagyás és a 
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sportágelhagyás visszaszorítása érdekében. Célunk eléréséhez egyik fő feladatunknak tekintjük az 
egészséges életmódot elősegítő sportolási és szabadidős lehetőségek megteremtését és támogatását.  
Szervezetünk számára fontos a sport, a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása a célcsoport 
körében. Közismert, hogy az egyéniséghez illeszkedő, jól megválasztott sport hozzájárul az általános fizikai, 
szellemi és érzelmi fejlődéshez.   
A sportnak elsődlegesen profilaktikus és egészségmegőrző szerepe van, de emellett számtalan előnnyel 
szolgálhat. Testtudatot fejleszt, saját határainkat megismerteti fizikai téren. A versenyek által győzelem- és 
kudarcélményhez juthatunk, amely transzferál későbbi életünk más területére is.  
A leggyakrabban a flow élményt a sportban élik meg az emberek, ami segíti mentális egészségük szinten 
tartását. Önbecsülést ad, kitartásra és együttműködésre tanít. A hátrányos helyzetű gyermekek életében 
előmozdíthatja az integrációt és az előítéletek csökkentését, a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi 
eredményeiket. A versenyeken megtanulják, hogy célok kitűzésével az eredményesség növelhető. 
Minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak. Az ülő életmód káros hatásait kompenzálja, a csapat 
általi együttműködés szabályai alkalmazkodásra tanítják, a kitörési lehetőség elősegíti a motivációt is.   
A sporton keresztül képesek vagyunk olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányokkal küzdő 
fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkező, kreatív, becsületes felnőttekké váljanak.  
Először szekunder kutatást végeztünk, a szekunder információkat tekintettük át, ami jelenti a témához 
kapcsolódó szakirodalmat, korábbi kutatási publikációkat, illetve egyéb információs forrásokat 
(szakemberek vélemény, hivatalos hatósági közlemények, statisztikai kiadványok, online információs 
rendszerek stb.).  
A kutatás irodalmi előzményeit elemezve megállapíthattuk, hogy viszonylag kevés szakanyag áll 
rendelkezésre ebben a témában. A kutatási témához kapcsolódó, a társadalmi kohézióhoz, a társadalmi 
integrációhoz és az esélyegyenlőséghez kapcsolódó alapfogalmakról szakirodalom még megtalálható (Árva 
Zsuzsanna 2014; Kovách Imre szerk. 2017), de a szabadidősport integrációs szerepéről mindössze egy 
irodalom van magyar nyelven (Laczkó Tamás - Rétsági Erzsébet 2015), ahol részletes információt 
kaphatunk a sport szerepéről a társadalmi kohézió és integráció terén. A szabadidősporttal kapcsolatos 
szakirodalom már jóval bővebb, ez a terület jobban kidolgozott (Bíró Melinda - Hidvégi Péter - Kopkáné 
Plachy Judit - Széles Kovács Gyula - Váczi Péter 2015; Pfau Christa Sára 2017; Fritz Péter 2011, 2015; 
Erdélyi Mihály - Honfi László 2018).  A szakirodalmak többsége leginkább a sportról, mint társadalmi 
jelenségről ír, a problémát beazonosítja ugyan, azon túl azonban nem terjeszkedik, a megoldási 
lehetőségekről szinte szó sem esik. Ez a tény felértékeli kutatásunkat, mivel mi annak segítségével 
igyekszünk megoldást keresni a fent körülírt probléma megoldási lehetőségeire.  
 
 

III. 2. A kutatás célja  
 

  

Kutatásunk célja volt, hogy pontos és széleskörű információkat gyűjtsünk a Magyarországon, Szlovákiában 
és Romániában élő sportszakemberek véleményéről és tapasztalatairól a humán szféra és a 
szabadidősport jelenlegi helyzetével, az aktuális mindennapi nehézségekkel, a problémák megoldására 
vonatkozó javaslatokkal, ismert jó gyakorlatokkal és a fiatalok sportba való bevonásának általuk vélt és 
javasolt lehetőségeivel, eszközeivel kapcsolatban.  
Véleményünk szerint a vizsgálat eredménye segít pontosabban megérteni és leírni azokat a tényezőket, 
amelyek a humán szféra, a szociális ágazat, a szabadidősport folyamatait jellemzik Magyarországon és a 
határainkon túli területeken. Ezzel összefüggésben a vizsgálat lehetőséget teremt arra is, hogy a 
társadalmi integráció, a hátránykompenzáció és a szabadidősport fejlesztési lehetőségeit 
feltérképezhessük.  
Kutatásunk célja továbbá a szabadidősport elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő 
szerepének javítása a hátrányos helyzetű településeken is. Tapasztalatszerzést és tapasztalatcserét segítő 
együttműködést, sportszolgáltatások eredményességének javítását, tudástranszfer megvalósítását is a 
kutatás céljának tekintettünk.  
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Sportpolitikai szakértők látókörének szélesítését és a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítását is 
igyekeztünk megcélozni kutatásunk során.  
A vizsgálat tárágyát tekintve az információ szerzés, a kikérdezés középpontjában a következők álltak:  
 

−  a szabadidősport szakemberek (100 hazai és 100, külföldön élő és dolgozó szakember),  

−  a társadalmi integrációt segítő szabadidősport helyzete, szakmai megítélése, a területen 
meglévő problémák és nehézségek - itthon és külföldön,  

−  a fiatalok sport általi integrációja és reintegrációja  

−  a szabadidősport általi társadalmi integráció minőségfejlesztése.  
  

 

 III. 3. Kutatási kérdések és hipotézisek  
 

  

A kutatás szempontjából az egyik legfontosabb feladat a jó kérdésfeltevés és a megfelelő hipotézis alkotás. 
Ez a fázis lényegében végleg meghatározza a kutatás irányát.  
A probléma beazonosítása, körülhatárolása és a kutatási cél meghatározása után a következő kutatási 
kérdések (K) fogalmazódtak meg bennünk:  
 

−  K1. Milyen szervezetekkel, intézményekkel működnek együtt a szabadidősporttal foglalkozó 
civil szerveződések, vagy milyen együttműködésre lenne szükségük a munkájuk során?  

−  K2. Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor környékén sok fiatal hagyja abba a sportolást.  

Igaz ez ma is?  

−  K3. Mi lehet az oka az idő előtti sportágelhagyásnak?  

−  K4. Milyen eszközökkel, módszerekkel vezethetők vissza a sportot elhagyó fiatalok a sport 
világába, illetve az egészséges életmód felé?  

−  K5. A lakóhely, vagy szociális környezet és helyzet miatt hátrányos helyzetűek integrációja 
megvalósítható-e a sport és a testnevelés által?  

−  K6. Milyen eszközökkel, módszerekkel lehet segíteni, megvalósítani a hátrányos helyzetűek  
integrációját a sport és a testnevelés által?  

A kutatási kérdések kapcsán, azokkal párhuzamosan a következő hipotéziseket (H) állítottuk fel:  

−  H1. Feltételezzük, hogy a szabadidősporttal foglalkozó civil szerveződések leggyakrabban az 
önkormányzattal, az iskolákkal, a sportági szakszövetségekkel és egyéb civil szervezetekkel 
működnek együtt a munkájuk során?  

−  H2. Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor környékén sok fiatal hagyja abba a sportolást.  

Feltételezzük, hogy ez ma is igaz.  

−  H3. Feltételezzük, hogy az idő előtti sportágelhagyásnak leggyakoribb oka a baráti és családi 
ráhatás/ellenhatás, valamint a sportszakember hiánya?  



13  

  

−  H4. Feltételezzük, hogy a korábban sportoló fiatalokat vissza tudjuk terelni a sport és az 
egészséges életmód felé úgy, ha tehetséggondozó programokat, mentori közreműködéssel 
hozunk létre.  

−  H5. Feltételezzük, hogy a lakóhely, vagy szociális környezet és helyzet miatt hátrányos 
helyzetűek integrációja megvalósítható a sport és a testnevelés által.  

−  H6.  Feltételezzük,  hogy  össztársadalmi  akarattal,  hátránykompenzációval,  
szemléletformálással, a sporthozzáférés biztosításával megvalósítható a hátrányos helyzetűek 
integrációja a sport és a testnevelés által.  
 
A hátrányos helyzetű gyermekek integrációja sikeresebb, ha megtanítjuk őket csapatban játszani, 
és csapatban gondolkodni a sport segítségével.  

  

Az 1. számú táblázat egymás mellett, párhuzamosan összefoglalja a kutatási kérdéseket és a hipotéziseket, 
így azok jól láthatók, áttekinthetők és összehasonlíthatók. A fentieken túl a kutatási kérdések és a 
hipotézisek koherenciáját is jól szemlélteti a táblázat.  
 

1. számú táblázat: Kutatási kérdések és hipotézisek.  
 

Kutatási kérdések  Hipotézisek  
K1. Milyen szervezetekkel, intézményekkel 
működnek együtt a szabadidősporttal 
foglalkozó civil szerveződések, vagy milyen 
együttműködésre lenne szükségük a 
munkájuk során?  

H1. Feltételezzük, hogy a szabadidősporttal 
foglalkozó civil szerveződések leggyakrabban 
az önkormányzattal, az iskolákkal, a sportági 
szakszövetségekkel és egyéb civil 
szervezetekkel működnek együtt a munkájuk 
során?  

K2. Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás 
kor környékén sok fiatal hagyja abba a 
sportolást. Igaz ez ma is?  

H2. Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor 
környékén sok fiatal hagyja abba a sportolást. 
Feltételezzük, hogy ez ma is igaz.  

K3. Mi lehet az oka az idő előtti 
sportágelhagyásnak?  

H3. Feltételezzük, hogy az idő előtti 
sportágelhagyásnak leggyakoribb oka a baráti 
és családi ráhatás/ellenhatás, valamint a 
sportszakember hiánya?  

K4. Milyen eszközökkel, módszerekkel 
vezethetők vissza a sportot elhagyó fiatalok 
a sport világába, illetve az egészséges 
életmód felé?  

H4. Feltételezzük, hogy a korábban sportoló 
fiatalokat vissza tudjuk terelni a sport és az 
egészséges életmód felé úgy, ha 
tehetséggondozó programokat, mentori 
közreműködéssel hozunk létre.  

K5. A lakóhely, vagy szociális környezet és 
helyzet miatt hátrányos helyzetűek 
integrációja megvalósítható-e a sport és a 
testnevelés által?  

H5. Feltételezzük, hogy a lakóhely, vagy 
szociális környezet és helyzet miatt hátrányos 
helyzetűek integrációja megvalósítható a 
sport és a testnevelés által.  
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K6. Milyen eszközökkel, módszerekkel 
lehet segíteni, megvalósítani a hátrányos 
helyzetűek integrációját a sport és a 
testnevelés által?  

H6. Feltételezzük, hogy össztársadalmi 
akarattal, hátránykompenzációval, 
szemléletformálással, a sporthozzáférés 
biztosításával megvalósítható a hátrányos 
helyzetűek integrációja a sport és a 
testnevelés által. A hátrányos helyzetű 
gyermekek integrációja sikeresebb, ha 
megtanítjuk őket csapatban játszani és 
csapatban gondolkodni a sport segítségével.  

  

 

III. 4. Beazonosítás, minta és módszer, a kutatás folyamata  
 

  

1. A
 kutatásunk beazonosítása, 
körülhatárolása  

2. A kutatásban résztvevő minta  
3. A kutatás során alkalmazott módszerek  
4. A kutatás folyamata  

  

1. A kutatásunk beazonosítása, körülhatárolása  

 - A kérdőíves vizsgálatot végezte: Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség  
- munkatársai és a kutatással megbízott munkacsoport.  
- A kérdőíves vizsgálat témavezetője: Jékli Sándor szociológus. 
- Jellegét tekintve kutatásunk tényfeltáró vizsgálat, mely követi az alkalmazott  
- kutatások általános módszertanát, valós, gyakorlati célja pedig a minél  
- pontosabb szakmai vélemények feltárása. Más oldlalról megközelítve a kérdést,  
- vizsgálatunkat deduktív jellegűnek minősíthetjük, mert a felállított hipotéziseket  
- a statisztikai elemzés ellenőrzi, igazolja, vagy értékeli át. 
- A kérdőíves vizsgálat területe részben országos (Magyarország), részben  
- transznacionális (Magyarország, Szlovákia és Románia).   
- A gyakoriságot tekintve vizsgálatunk egyszeri. 
- A vizsgálat terjedelme: 2020. január 02 - 2020. június 28. 
- Az információszerzés módját illetően primer és szekunder kutatást egyaránt végeztünk. 
- Az információt online és offline kérdőív formájában szereztük. Kutatásunk lényegében  
- kvantitatív, anonim, a kérdőív válaszainak egyéni kitöltésén alapuló vizsgálat, melynek  
- eredményei a kutatási folyamat végén egyértelműen számszerűsíthetők voltak. 

−  A  vizsgálat megközelítési módja: részben feltáró, részben leíró megközelítés.  
A következtetésekben megfogalmazott megállapításainkat az általános statisztikai módszerek 
felhasználásával alapoztuk meg. SPSS leíró statisztikát, kereszttáblákat és klaszteranalízist 
készítettünk, alkalmaztunk.  
  

 

2. A kutatásban résztvevő minta   

Az előzetes egyeztetések során megállapodás született arról, hogy a kutatás módszertani 
feltételrendszerét szövetségünk dolgozza ki, de a célcsoportból szakembereket is bevonunk helyi 
szinten, együttműködő szervezeteinken keresztül. Erre azért volt szükség, mert szerettük volna 
megismerni azokat a helyi, térségi eljárásrendeket, módszertani lépéseket is, melyeket ott helyben 
már kipróbáltak és bevált gyakorlatként beépültek a mindennapi szakmai segítségnyújtásba, 
akciótervekbe.  
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A minta, vagyis a vizsgált személyek köre a projekt megvalósításában résztvevő szakemberekből, 
környezetükből, ismerettségi körükből került ki.  
A vizsgálat során olyan szakemberek véleményét kértük ki, akik a következő csoportokba tartoznak:  

−  egyesületek felnőtt tagjai, edzői, ifjúságsegítő szakemberei,  

−  sporttal foglalkozó szervezetek szakmai segítői, önkéntesei,  

−  minden olyan személy, akinek tapasztalata van abban, hogyan lehet a fiatalokat 
megszólítani, befolyásolni, vagy jó irányba terelni,  

−  akik tudják, hogyan lehet a korábban sportot elhagyó fiatalokat visszavezetni a sport 
világába és az egészséges életmód felé,  

−  akiknek van tapasztalata abban, hogy milyen módon lehet segíteni a hátrányos helyzetűek  
integrációját,  a sport és a testi nevelés által.  

A minta nagysága 200 fő, ebből 100 fő magyarországi, 50 fő romániai és 50 fő szlovákiai 
sportszakember.  
A mintaválasztás részben random (véletlenszerű) mintavétel, részben hólabda mintavétel módszerével 
történt, ahol a „hólabdát” az együttműködő partnereink és sportszövetségünk munkatársai 
jelentették. Az említettek ismeretségi köre egyre bővült, egészen addig, amíg el nem értük a szükséges 
200 fős mintát.  
  

3. A kutatás során alkalmazott módszerek   

A kutatás során alkalmazott módszerek többrétűek. Kutatómunkánk során alkalmaztunk mélyinterjút, 
fókuszcsoportos beszélgetést, pilot studyt és kérdőívet.   
Részletesebben a kutatás folyamatának leírása közben fejtjük ki lényegüket.  

  

4. A kutatás folyamata   

A kutatás során először mélyinterjúk készítését tartottuk szükségesnek, mert olyan szaktekintélyek 
megkérdezését elengedhetetlennek tartottuk részletesebb formában is, mint például egy elismert 
edző, egy szövetségi kapitány vagy egy normál középiskola testnevelő tanára, akit elismernek saját 
diákjai. A mélyinterjúkra meghívót küldtünk, ismertettük a témát, a módszertant, mint például a 
rögzítést, a későbbi jogokat, a kérdező személyét, a kérdések típusát és az interjú vázát, ugyanakkor 
időt adtunk arra, hogy felkészüljenek az alanyok is, vagy még az interjú napja előtt javaslattal éljenek. 
Az interjú, mely körülbelül 25 percesek volt, beszélgetés formájában zajlott, a stratégiai pontokat a 
kérdező jelölte ki, tapasztalatával adott esetben mélyebb értelmet és magyarázatokat is keresett.  
 
A mélyinterjú során a válaszadók saját szavaikkal mondták el gondolataikat, érzéseiket, nem megadott 
kérdések közül kellett választaniuk, így sokkal pontosabb információt szolgáltattak.  
 
A mélyinterjúk során nyert kvalitatív eredmények nem reprezentatívak ugyan, nem lehet statisztikát 
készíteni belőlük, velük a miért és hogyan kérdésekre kerestük a választ, azonban alapjául szolgáltak a 
kidolgozandó kérdőívnek. Összesen 12 fővel végeztük el a mélyinterjúkat, köztük első- és 
másodosztályú sportolókkal dolgozó edzőkkel, személyi edzővel, aerobic edzővel, sportiskola 
igazgatóval, egyetemi tanárral, sporttudóssal, volt válogatott sportolóval, edzőterem tulajdonossal stb. 
Mindannyian tapasztalt és sikeres sportszakemberek.   
  

Az interjú lefolytatása után szöveges átirat készült, melyet az interjúalany jóváhagyása után, a lényeget 
kiemelve átültettünk a gyakorlatba, ugyanis fókuszcsoportos beszélgetés segítségével megvitattuk 
azokat. Természetesen az állítások mellett és ellen szóló érvek is felmerültek, melyek mindegyike 
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rögzítésre került. Erre azért is volt szükség, mert a hipotézisek vizsgálatánál ezekre a szakmai érvekre 
és véleményekre is nagymértékben támaszkodhattunk.  
A fókuszcsoportok összeállításánál nem volt célunk elkerülni azt, hogy azonos szakmacsoportokból, 
sportágakból több ember is jelen legyen, de az egyezőség miatt a minta torzulhat, így több csoportot 
állítottunk össze. Ezeknek a megbeszéléseknek nem az volt a célja, hogy konkrét vélemények és 
állásfoglalások szülessenek, amit elsősorban elvártunk, hogy minden eshetőséget megvitassanak a 
hipotéziseket illetően. Minden résztvevő (négy csoport, csoportonként nyolc személy) már több éves 
szakmai életútra tekint vissza, és a társadalmi integrációval, hátrányos helyzetű gyermekekkel 
kapcsolatosan is bőven voltak már tapasztalataik.   
A fókuszcsoportos beszélgetés kitűnő lehetőség volt arra, hogy alátámasszuk a megfogalmazott 
kutatási kérdések és a felállított hipotézisek jogosságát, általuk olyan információk birtokába jutottunk, 
amelyek elősegítették a kutatómunkánkat. A csoportban elhangzott érveket, javaslatokat átgondoltuk, 
adott esetben be is építettük a pilot studyba.  
  

A pilot study egy kis léptékű előzetes vizsgálat, amelyet a teljes körű kutatási projekt végrehajtása előtt 
végeztünk a megvalósíthatóság, időtartam, költség, nemkívánatos események értékelése és a kutatás 
tervezésének javítása érdekében. A pilot study szerepe a mi kutatásunkban az volt, hogy 30 ember 
online megkérdezésénél kiderüljön, milyen kérdések, milyen plusz információk jönnek a felszínre, 
ugyanakkor mérhető volt, hogy a kérdéssor mennyire érthető, mennyi idő szükséges a kitöltéséhez, 
illetve, hogy minden kérdés arra kérdez-e rá, amire mi eredetileg a válaszokat keressük.  
A mélyinterjút, a fókuszcsoportos beszélgetést és a pilot studyt még a világjárvány miatt bevezetett 
korlátozások előtt sikerült személyes részvétel mellett lebonyolítanunk.    
  

A kérdőív (1. számú melléklet) módosításra, véglegesítésre került, felhasználva a mélyinterjúk, a 
fókuszcsoportos beszélgetések és a pilot study során nyert hasznos információkat.   
A kutatás során használt kérdőív négy nagy elemből épült fel:  

−   általános információ, mely a lakóhelyre, nemre, életkorra, szakmacsoportra kérdez rá,  

−   a szervezetekre vonatkozó információk,  

− a válaszadók sporttal kapcsolatos tevékenysége,  

− a sporttal, a feltétel rendszerrel, a fiatalokkal és a társadalmi integrációval kapcsolatos 
vélemények összegyűjtése.  

11 kérdéscsoportot és 26 kérdést tartalmazott a kérdőív, amiből 22 a zárt kérdés és négy a nyitott 
kérdés. A zárt kérdések esetében a megjelölhető válaszok a vizsgált kérdéseket nagymértékben lefedő, 
előre megfogalmazott lehetőségek, melyek közül a megkérdezettektől a tapasztalataik alapján a 
szakmai szempontból jellemzőnek vélt lehetőségek megjelölését kértük. Négy nyitott kérdés esetén 
szöveges választ vártunk a válaszadóktól, mely lehetőséget nyújt saját szakmai véleményük bővebb 
kifejtésére is.   
  

A kérdőíves vizsgálat lebonyolítása: 100 hazai és 100 határainkon túli (50 fő romániai, 50 fő szlovákiai) 
szakember válaszainak összegyűjtése (hazai kérdőív linkjének kiküldése hazai partnerszervezetek és 
munkatársaik számára, a külföldi kérdőív linkjének továbbítása nemzetközi partnerek által az ő 
partnerszervezeteik munkatársainak, kérdőív linkjének közzététele szakmai közösségi oldalakon). 
  
A kérdőívezést nehezítették az új koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások, a személyes 
találkozások hiánya a hazai és a külföldi szakemberekkel. Mindhárom országban a kérdőívek jelentős 
részét postai úton, illetve online formában lehetett csak lekérdezni.  
  

A kutatás során nyert adatok feldolgozását SPSS statisztikai programcsomaggal végeztük, leíró 
statisztikát, kereszttáblákat és klaszteranalízist alkalmaztunk.  
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III. 5. Eredmények  
 

 
 

1. A
 kutatásba bevont szervezetek  

2. A szervezetek megoszlása működési 
terület szerint  

3. A megkérdezettek megoszlása 
szervezeti forma szerint  

4. A szervezet taglétszáma  
5. A szervezetek bevételi forrásai  
6. A megkérdezettek szervezetben 

betöltött pozíciója  
7. Összehasonlító elemzés a szervezeti 

pozíciókat betöltők esetében  
8. A szervezeti pozíciót betöltők 

összehasonlító demográfiai elemzése  
9. A szervezeti pozíciót betöltők 

végzettségének összehasonlító 
elemzése  

10. A szervezeti pozícókban alkalmazott 
foglalkoztatási jogviszonyok 
összehasonlító elemzése  

11. A szervezetben eltöltött heti 
munkaidő összehasonlító elemzése  

12. A szervezettel fennálló munkaviszony 
időtartamának összehasonlító 
elemzése  

13. A szervezeti pozíciót betöltők 
szabadidősport területén szerzett 
tapasztalatai időtartamának 
összehasonlító elemzése  

14. A szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások elemzése  

15. A szolgáltatások összehasonlító 
elemzése a vizsgálatba bevont 
országok és szolgáltatási alkalmak 
száma szerint  

16. A szolgáltatások összehasonlító 
elemzése a vizsgálatba bevont 
országok és a szolgáltatásban 
résztvevők száma szerint  

17. A szolgáltatások hatásának 
értékelése. A tevékenységek 
értékelésének összehasonlító 
elemzése országok szerint  

18. A tevékenységek értékelésének 
összehasonlítása az országok, a 
tevékenység és a választípusok 
szerint  

19. A szervezet együttműködési 
kapcsolatainak vizsgálata  

20. A sportág elhagyásának okai a 
fiataloknál  

21. A sportot elhagyó fiatalok sport 
világába történő visszavezetésének, 
illetve az egészséges életmód felé 
terelésének eszközei, módszerei  

22. A hátrányos helyzetűek 
integrációjának módszereire adott 
válaszok elemzése  

  

A kérdőív segítségével begyűjtött, az adathalmazt SPSS programcsomaggal feldolgozott anyag, 
eredmények ismertetését táblázatokkal és a diagramokkal igyekeztünk érhetőbbé, szemléletesebbé, 
áttekinthetőbbé tenni.  
  

A kutatásba bevont szervezetek 

Összesen 138 szervezet 200 szakembere töltötte ki a kutatáshoz összeállított kérdőívet. Terjedelme 
miatt a felsorolásukat tartalmazó táblázatot a Mellékletekben közöljük (2. számú melléklet).  
Mint már említettük, a lekérdezés folyamatát nehezítették a pandémia miatt kialakult korlátozások, a 
személyes találkozások hiánya a hazai és a külföldi szakemberekkel. emiatt mind a három, vizsgálatba 
bevont országban a kérdőívek jelentős részét csak postai úton, vagy online formában tudtuk 
beszerezni. Magyarországon 90, Romániában 20, Szlovákiában 28 szervezettel vettük fel a 
kapcsolatot (2. számú melléklet) és a 138 szervezetben dolgozó 100, illetve 50-50, összesen 200 
sportszakember töltötte ki a kérdőívet (2. számú táblázat).  
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2. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása országok szerint (fő, %) 
 

Ország  Gyakoriság  Tényleges %  Kumulatív %  

HUN  100  50%  50%  

ROM  50  25%  75%  

SK  50  25%  100,0  

Összesen  200  100,0    

  

A szervezetek megoszlása működési terület szerint 

A vizsgált szervezetek döntő többsége egy adott földrajzi térségben biztosítja szolgáltatásait. 
Romániában a szerveztek 95,8%-a települési szinten, 4,2%-a országos hatókörrel működik. 
Szlovákiában is meghatározó a települési szint, emellett 10,2%-os aránnyal megjelenik a megyei 
hatókörrel működő szerveztek is. Itt öt olyan szervezet található, amely két földrajzi egységben 
biztosít szoláltatásokat.  
Magyarországon is a szervezetek legnagyobb hányada egy adott földrajzi egységben működik és 
mindössze 13 szervezetnek van két működési területe. A szervezetek kétharmada települési szinten 
dolgozik, 23%-a megyei szintű tevékenységet végez. A mintába bekerültek olyan szervezetek is, 
amelyek járási, regionális és országos szinten biztosítják szolgáltatásaikat. Egy szervezet nemzetközi 
kitekintéssel rendelkezik (3. számú táblázat).  
 
  

3. számú táblázat: A szervezetek megoszlás működési terület szerint %-ban 
 

TERÜLET MEGNEVEZÉSE HUN  ROM  SK 

település  66,0%  95,8%  93,9%  

járás  0,2  
  

  

megye  23,3%  
  

10,2%  

régió  2,9%  
    

országos  2,9%  4,2%  2,0%  

nemzetközi  1,9%    

  

A megkérdezettek megoszlása szervezeti forma szerint 

A megkérdezettek döntő többsége sportegyesületekben végzi tevékenységét, de az egyes országok 
között jelentős különbségek vannak. Ebben a formában dolgozók aránya Romániában a legmagasabb,  
97,1%, Magyarországon ez az arány 19%ponttal, Szlovákiában 25,7%ponttal alacsonyabb. Szlovákiára 
jellemző leginkább az egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedők aránya (4. számú 
táblázat, 1. számú ábra).   
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4. számú táblázat: A szervezet jogállása (fő, %)  
 

  

Szervezet  

Ország 

HUN  ROM  SK  Összes  

egyesület  
77  44  18  139  

38,90%  22,20%  9,10%  70,20%  

közművelődési Intézmény  
1  0  0  1  

0,50%  0,00%  0,00%  0,50%  

alapítvány  
2  0  2  4  

1,00%  0,00%  1,00%  2,00%  

kft  
4  0  0  4  

2,00%  0,00%  0,00%  2,00%  

modellező kör  
1  0  0  1  

0,50%  0,00%  0,00%  0,50%  

szövetség  
10  0  1  11  

5,10%  0,00%  0,50%  5,60%  

önkormányzat  
1  0  0  1  

0,50%  0,00%  0,00%  0,50%  

sportegyesület  
1  0  0  1  

0,50%  0,00%  0,00%  0,50%  

sportklub  
3  0  13  16  

1,50%  0,00%  6,60%  8,10%  

intézmény  
2  0  0  2  

1,00%  0,00%  0,00%  1,00%  

civil szervezet  
1  0  0  1  

0,50%  0,00%  0,00%  0,50%  

egyéni vállalkozás  
0  4  13  17  

0,00%  2,00%  6,60%  8,60%  

összesen  

103  50  40  198  

50%  25%  25%  100,00%  
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1. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása a szervezeti forma szerint %-ban  

  

A szervezet taglétszáma 

A szervezet működésének fontos jellemzője a szervezet tagságának száma, tágabban értelmezve a 
tevékenységét támogatók, a szervezetben rendszeresen foglalkoztatottak száma. Ennek a mutatónak 
az értéke Magyarországon a legalacsonyabb, átlagosan 69 fő, Szlovákiában 112, Romániában 120 fő.  
Magyarországon a megkérdezettek 57 százaléka olyan szervezetnél dolgozik, amelynek a személyes 
hatóköre legfeljebb 50 fő, Romániában a leggyakoribb érték (52,1%), Szlovákiában (40,8%) 51-100 fő 
közé esik. A száz fő feletti kategóriákban Magyarország rendre az átlag alatt, Szlovákia és Románia 
rendre az átlag fölött teljesít (5. számú táblázat, 2. számú ábra).  
  

5. számú táblázat: A szervezetek taglétszáma kategóriánként %-ban  
  

LÉTSZÁM HUN  ROM  SK Átlag  

1-50 fő  57,1%  8,3%  28,6%  37,20%  

51-100 fő  24,2%  52,1%  40,8%  35,60%  

101-150 fő  8,8%  14,6%  14,3%  11,70%  

151-300 fő  8,8%  25,0%  
  

14,3%  
  

14,40%  

301-500 fő  1,1%  
    

 0,50%  

501- fő  
  

  2,0%  0,50%  

 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
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5. számú ábra: A szervezetek taglétszáma kategóriánként %-ban 
 

A szervezetek bevételi forrásai 

A megkérdezett szervezetek átlagosan három bevételi forrást jelöltek meg, Magyarországon az átlag 
körüli értéket, Szlovákiában valamivel az átlag feletti értéket. Románia finanszírozási szerkezete eltér 
a másik két országétól.   
Romániában a szervezetek döntő többségénél a szponzoroktól származó (a szervezetek 66,7%), 
ugyanilyen arányban az önkormányzati támogatások jelennek meg. Jelentős a tagdíjak (a szervetek 
62,5%), valamint a saját bevételek (a szervezetek 58,3%) szerepe a tevékenységek finanszírozásában. 
Pályázati forrásokat kevésbé vesznek igénybe.  
Szlovákiában is kisebb a pályázatok szerepe (a szervezetek 34,6%-a veszi igénybe), legtöbben a 
szponzorok támogatására számíthatnak (a szervezetek 75,5%-a). Ezek mellet önkormányzati 
támogatást is igénybe vehetnek (a szervezetek 53,1%-a) és a szervezetek 57,1%-nál jelentős a tagdíj 
és 71,4%-ánál a saját bevétek aránya.  

 
Magyarországon három bevételi forrás a meghatározó: 

- pályázati források, 
- önkormányzati támogatások, 
- tagdíbevétel. 

A pályázati forrásokat hazánkban a szervezetek 78,4%-a veszi igénybe. Ez az arány a romániai arányt 
53,4%ponttal, a szlovákiait 43%ponttal haladja meg. Nagyon feltűnő, hogy a szabadidősporttal, a 
sport általi integrációval kapcsolatos pályázatokat több, mint háromszor annyian veszik igénybe 
Magyarországon a szervezetek (78,4%), mint Romániában (25,0%) és több, mint kétszer annyian, 
mint Szlovákiában (34,7%). Ennek oka a területre kiírt pályázatok aránya, a pályázati lehetőségek 
mennyisége. Hazánkban sokkal jelentősebb a pályázati lehetőség ezen a területen, ami 
befolyásolhatja, segítheti a terület színvonalasabb működését.  
Magyarországon az önkormányzati támogatásokban is lényegesen több szervezet részesül (73,5%), 
mint a vizsgálatba bevont két országban. A magyar tagdíjbevétellel rendelkező szervezetek aránya 
(62,7%) hasonló a másik két ország adataihoz. Az egyéb saját bevételek aránya és a szponzori 
támogatások aránya nálunk a legalacsonyabb. Ezen felül két szervezet azt jelölte meg, hogy 
semmilyen forrást nem kapnak (6. számú táblázat).  
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6. számú táblázat: A szervezetek bevételi forrása %-ban  
 

  Bevételi források  HUN  ROM  SK Átlag  

1.  pályázatok  78,4%  25,0%  34,7%  54,8%  

2.  szponzorok  31,4%  66,7%  75,5%  50,8%  

3.  önkormányzat  73,50%  66,70%  53,10%  66,80%  

4.  tagdíj  62,7%  62,5%  57,1%  61,3%  

5.  sportági szövetség  11,8%    4,1%  7,0%  

6.  főiskola  1,00%    6,10%  2,00%  

7.  vállalkozások  1,0%    4,1%  1,5%  

8.  alapítvány  4,90    4,1%  3,5%  

9.  saját bevétel  33,3%  58,3%  71,4%  48,7%  

10.  nincs forrás  1,94%      1%  

  

A megkérdezettek szervezetben betöltött pozíciója 

A megkérdezettek többsége, 55% valamilyen vezető szerepet töltött be az vizsgált szervezetekben. Az 
elnökök közé soroltunk be az öt fő elnökhelyettest és kettő főt, akik az elnöki teendők ellátása 
mellett edzői feladatokat is végeznek.  
A vezetői kategóriába került: vezető 16 fő, 43,2%; ügyvezető 11 fő, 29,7%, valamint négy fő szakmai 
vezető, 1 fő modellező kör vezető, egy fő szakosztály vezető. Két-két fő szakosztály-, illetve klub 
vezetői feladatokat lát el. Nyolc megkérdezett sportegyesületi, egy fő sportszövetségi tagsággal 
rendelkezik. Az edzők közül három fő egyesületi tagsággal is rendelkezik, egy fő pedig vezető edzői 
feladatokat is ellát. Egyéb kategóriába került négy oktató és egy-egy fő pénztáros, sporttanácsadó, 
valamint egy fő titkári feladatokat lát el (7. számú táblázat, 3. számú ábra).  
  

7. számú táblázat: A válaszadó szervezetben betöltött pozíciója (fő, %)  
 

pozíció  gyakoriság (fő)  aránya %  kumulatív (%)  

elnök  75  37,5  37,5  

tag  9  4,5  42  

edző  69  34,5  76,5  

vezető  37  18,5  95  

tulajdonos  3  1,5  96,5  

egyéb  7  3,5  100  

összes  200  100    
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         3. számú ábra: A válaszadók aránya a szervezetben betöltött szerepe szerint %-ban  

A szervezeti pozíciót betöltők nemek szerinti megoszlása %-ban  

A különböző pozíciókat betöltők között a férfiak aránya 78,9%, a nőké 21,1%. A nők valamennyi 
pozícióban alul reprezentáltak (8. számú táblázat, 4. számú ábra).  
  

8. számú táblázat: A szervezeti pozíciót betöltők nemek szerinti megoszlása %-ban  
 

nem elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  Összes  

férfi  78,7  100,0  79,4  81,1  66,7  42,9  78,9  

nő  21,3    20,6  18,9  33,3  57,1  21,1  

   

4. számú ábra: A szervezeti pozíciót betöltők nemek szerinti megoszlása %-ban 

A szervezeti pozíciót betöltők átlag életkora  

A megkérdezettek átlag életkora 43,8 év, a legfiatalabb 26, a legidősebb válaszadó 67 éves volt.  
A legmagasabb átlag életkorúak a tagsági szervezeti pozíciót betöltők (48,3 év), a legalacsonyabb a 
tulajdonosi köré (38,3 év). Ez utóbbi az alacsony elemszám miatt (3 fő) nem értékelhető. Kedvező az 
edzők átlagos életkora, ők a fiatal középkorúak közé sorolhatók (9. számú táblázat, 5. számú ábra).  
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9. számú táblázat: A szervezeti pozíciót betöltők átlag életkora (év)  
 

elnök  46 év  

tag  48 év  

edző  40 év  

vezető  44 év  

tulajdonos  38 év  

egyéb  44 év  

teljes  44 év  

 

5. számú ábra: A szervezeti pozíciót betöltők átlag életkora (év) 

 

A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása korcsoportok szerint  

A megkérdezettek 72%-a 31-50 éves korcsoportba tartozik, ettől az aránytól a már említett 
tulajdonosi és a tagsági szervezeti pozíciót betöltők térnek el. Ez utóbbiak aránya 28%ponttal 
alacsonyabb az átlagnál és többségük (55,6%) a 51-65 közé tartozik. Az edzői tevékenységet végzők 
korösszetétele a legfiatalosabb (10. számú táblázat, 6. számú ábra).  

  

10. számú táblázat: A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása korcsoportok szerint %-ban  
  

kor elnök  tag  
  

edző  vezető  tulajdonos  
  

egyéb  átlag  

x-30 év  1,30%   13,00%  10,80%   28,60%  8,00%  

31-50 év  72,00%  44,40%  76,80%  70,30%  100,00%  
  

57,10%  72,00%  

51-65 év  18,70%  55,60%  
  

8,70%  13,50%  
  

14,30%  
  

15,50%  

65-x év  8,00%   1,40%  5,40%    4,50%  
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6. számú ábra: A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása korcsoportok szerint %-ban  

 

A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása az iskolai végzettség szerint   

A szervezeti pozíciót betöltők 79%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 21%-a középfokúval.  
A felsőfokú végzettségűek aránya az elnöki és vezető pozíciót betöltők között a legmagasabb, 93,3%, 
illetve 70,3%. A szervezeti tagsággal rendelkezők körében a középfokú végzettségűek aránya 
meghaladja az átlag kétszeresét (11. számú táblázat, 7. számú ábra).  

 

11. számú táblázat: A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása végzettség szerint %-ban 
  

végzettség elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  teljes  

felsőfokú  93,30%  55,60%  68,10%  70,30%  100,00%  
  

100,00%  
  

79,00%  

középfokú  6,70%  44,40%  31,90%  29,70%    21,00%  

 

7. számú ábra: A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása végzettség szerint %-ban 
 

A szervezetben betöltött szerepek megoszlása a válaszadók szakképzettsége szerint  

A megkérdezettek 56 különböző szakképzettséget neveztek meg (3. számú melléklet). Ebből a 
felsorolásból hét szakmacsoportot alakítottunk ki (12. számú táblázat). A megkérdezettek 32%-a 
pedagógus végzettséggel rendelkezik. A sportszakmai végzettséggel rendelkezők aránya 41,5%.  
A pedagógusok aránya az egyéb kategóriába sorolt szervezeti pozíciót betöltők között a legmagasabb 
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(57%). Annak érdekében, hogy a képzettség szerkezetét is feltárjuk, együttesen vizsgáltuk a 
szervezetben betöltött pozíciót, a szakképzettséget, valamint az egyéb képesítéseket. A másodlagos 
szakképzettségek között az edzői képzettséggel rendelkezők száma 157 fő, azaz 79%. 28 főnek (14%) 
nincs második szakmája. A szakképzettségek szerkezete és a megkérdezettek szervezeti pozíciója 
eltérő összetételű (3. számú melléklet, 12. számú táblázat, 8. számú ábra).  
 

12. számú táblázat: A szervezetben betöltött szerepek megoszlása a válaszadók szakképzettsége 
szerint, %-ban 

 

szakképzettség  

A válaszadó szervezetben betöltött szerepe 

elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  teljes  

pedagógus  6,7%  11,1%  4,3%  5,4%    57,1%  7,5%  

testnevelő tanár  14,7%    26,1%  29,7%  33,3%  28,6%  21,5%  

pedagógus 
sportszakmai  5,3%  

  

1,4%  2,7%  

    

3,0%  

edző  12,0%  66,7%  11,6%  5,4%    14,3%  13,0%  

sportszervező  5,3%  11,1%  4,3%        4,0%  

gazdasági  12,0%    7,2%  5,4%      8,0%  

egyéb  44,0%  11,1%  44,9%  51,4%  66,7%    43,0%  

teljes  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  
 

8. számú ábra: A szervezetben betöltött szerepek megoszlása a válaszadók szakképzettsége 
szerint %-ban 

 

A megkérdezettek megoszlása az elnöki szervezeti pozíció, szakképzettség és egyéb képesítés szerint. 
Az elnöki pozíciót betöltők csoportjában valamennyi szakma képviselőit megtaláljuk. Legtöbben 
pedagógus végzettségűek (27 fő) és összesen 64 főnek egyéb szakképzettsége is van, tipikusan edzői 
végzettség, hét fő sportmenedzseri, illetve sportszervező képzettséggel is rendelkezik (13. számú 
táblázat, 9. számú ábra).  
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     13. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása az elnöki szervezeti pozíció, szakképzettség és 
egyéb képesítés szerint (fő, %) 

 

szakképzettség  Elnök 

 
  egyéb képesítés    

  nincs  edző  egyéb sportszakmai  egyéb  Teljes  

pedagógus  
N  1  6  1    8  

%  13%  75%  12%    100%  

testnevelő tanár  
N  1  15  2  1  19  

%  5%  79%  11%  5%  100%  

szakedző  
N  4  2      6  

%  67%  33%      100%  

edző  
N  2        2  

%  100%        100%  

sportszervező, menedzser képzés  
N    4  1    5  

%    80%  20%    100%  

humán főiskola, egyetem  
N    4      4  

%    100%      100%  

gazdasági főiskola, egyetem  N    7      7  

 %    100%      100%  

egyetemi, főiskolai agrárvégzettség  
N  1  4    1  6  

%  17%  67%    16%  100%  

műszaki főiskola, egyetem  
N  0  6    0  6  

%  0%  100%    0%  100%  

államigazgatási, jogi végzettség  
N  0  3    0  3  

%  0%  100%    0%  100%  

középfokú végzettség érettségivel  
N  1  2    0  3  

%  33%  67%    0%  100%  

szakmunkás  
N    1    1  2  

%    50%    50%  100%  

egyéb  
N    3        

%    100%        

összes  
N  10  57  4  3  74  

%  14%  77%  5%  4%  100%  
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  9. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása az elnöki szervezeti pozíció, a szakképesítés és  
az egyéb, képesítés szerint (fő, %)  

 

  

A megkérdezettek megoszlása a szervezeti tagsági pozíció, szakképesítés és egyéb képesítés szerint. 
A válaszadók közül kilenc fő tölt be szervezeti tagsági pozíciót, három fő szakedzői és edzői 
képesítéssel rendelkezik, egy-egy fő középfokú, illetve felsőfokú menedzser képzettséggel 
rendelkezik.  
Az edző kategóriába elsősorban azok az edzői képesítéssel rendelkezők kerültek be, akik a 
szervezetben elsősorban nem fő állásban végeznek edzői tevékenységet és más alapképzettséggel 
rendelkeznek  
(14. számú táblázat).   
 
 

14. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása a szervezeti tagsági pozíció, szakképesítés 
és egyéb képesítés szerint (fő) 

 

szakképzettség  

Szervezeti tagság 

egyéb képesítés 

nincs  edző  egyéb 
sportszakmai  

egyéb  Teljes  

pedagógus  1        1  

szakedző  3  3      6  

sportszervező, menedzser képzés  1        1  

felsőfokú menedzser képzés  0  1      1  

összes  5  4      9  
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A megkérdezettek megoszlása az edzői szervezeti pozíció, szakképesítés és egyéb képesítés szerint 
Összesen 69 fő tartozik ide. Nagyobb arányban a testnevelő tanárok (15fő) a középfokú érettségivel 
rendelkezők (10 fő) és szakmunkás végzettségűek (11 fő) kerültek ebbe a csoportba (15. számú 
táblázat, 10. számú ábra).  
 
  

15. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása az edzői szervezeti pozíció, szakképesítés 
és egyéb képesítés szerint (fő, %) 

 
 

 
 

alap szakképzettség  

Edző 

  egyéb képesítés   

nincs  edző  nincs  egyéb  összes  

N  N  aránya  arány  N  aránya  

pedagógus  1  2  17%  2%  3  3%  

testnevelő tanár  1  15  17%  15%  17  17%  

szakedző  1  6  17%  6%  7  7%  

edző  0  1  0%  1%  2  2%  

sportszervező, menedzser képzés  0  1  0%  1%  1  1%  

humán főiskola, egyetem  0  2  0%  2%  1  1%  

gazdasági főiskola, egyetem  0  2  0%  2%  2  2%  

egyetemi, főiskolai agrár végzettség  0  4  0%  4%  4  4%  

műszaki főiskola, egyetem  1  3  17%  3%  4  4%  

felsőfokú menedzser képzés  0  2  0%  2%  2  2%  

államigazgatási, jogi végzettség  0  1  0%  1%  1  1%  

középfokú végzettség érettségivel  0  10  0%  10%  10  10%  

szakmunkás  2  11  33%  11%  13  13%  

egyéb  0  3  0%  3%  2  2%  

teljes  6  63      69    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30  

  

 
 

10. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása az edzői szervezeti pozíció, szakképesítés és 
egyéb képesítés szerint (fő, %)  

 

A megkérdezettek megoszlása a vezetői szervezeti pozíció, szakképesítés és egyéb képesítés szerint A 
vezetői pozíciót betöltő 37 fő megoszlása, a képzettségi kategóriák között viszonylag egyenletes. 30 
fő az alapképzettsége mellett edző képzettséggel, 4 fő egyéb sportszakmai képesítéssel is rendelkezik 
(16. számú táblázat, 11. számú ábra).  
 
  

16. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása a vezetői szervezeti pozíció, szakképesítés és   
képesítés szerint (fő)  

 
 

szakképzettség  Vezető 
 

egyéb képzettség    

nincs  edző  egyéb sportszakmai  egyéb  Teljes  

  

pedagógus  1  3  0  
  

4  

estnevelő tanár  2  3  1  
  

6  

szakedző  0  1  0  
  

1  

sportszervező, menedzser képzés  0  1  0  
  

1  

humán főiskola, egyetem  0  1  0  
  

1  

gazdasági főiskola, egyetem  0  5  1  
  

6  

egyetemi, főiskolai agrárvégzettség  0  3  0  
  

3  

műszaki főiskola, egyetemi   0  3  0  
  

3  
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felsőfokú menedzser képzés  0  2  0  
  

2  

középfokú végzettség érettségivel  0  4  0  
  

4  

szakmunkás  0  4  1  
  

5  

egyéb  0  0  1  
  

1  

összesen  3  30  4   37  

  
 

11. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása a vezetői szervezeti pozíció, szakképesítés és 
egyéb képesítés szerint (fő) 

 

  

 

A megkérdezettek megoszlása a tulajdonosi és egyéb szervezeti pozíció, szakképesítés és egyéb 
képesítés szerint  

A tulajdonosi és egyéb pozícióba 3 -3 fő került. A két pozíciót felsőfokú végzettségűek és 
sportszakmai képesítéssel rendelkező töltik be.  
A kérdőív kitöltőinek szervezetben betöltött pozíciója, a vizsgált országokban, eltérő összetételű. 
Magyarországon a vezetők aránya a meghatározó, 69,9%, több mint 20%-kal magasabb, mint 
Romániában és Szlovákiában.  
A megkérdezettek megoszlása a szervezeti pozíció és a foglalkoztatási jogviszony szerint  

A vizsgált szervezetekben átlagosan a megkérdezettek 33,3%-át főállású teljes munkaidős, 2,5%-át 
főállású részmunkaidős jogviszonyban foglalkoztatták. A különböző pozíciókban a feladatokat 
49,5%át megbízási szerződés alapján látják el. 28 fő (14%9) önkéntes munkát végez. Egy fő vállalkozói 
szerződés alapján tevékenykedik.  
A különböző szervezeti pozíciókra eltérő foglalkoztatási struktúra jellemző. Az elnöki pozícióban, 
nagyjából azonos arányban a főállású teljes munkaidős, a megbízási jogviszony és az önkéntes 
munkavégzés jelenik meg. A tagi jogviszony esetében a megkérdezettek 89 %-a önkéntes munkát 



32  

  

végez. Az edzők 68 %-a és a vezetők 57%-a megbízási szerződéssel rendelkezik (17. táblázat, 12. 
ábra).  

 
 
  

17. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása a szervezeti pozíció és a foglalkoztatási 
jogviszony szerint (fő, %)  

 

a válaszadó szervezetben betöltött  

szerepe  foglalkoztatás jogcíme  

szám 
a  

aránya% 
ban 

kumulatí 

v  

%  

 
 
 
 

elnök  

főállású teljes 
munkaidős  

26  35  35  

főállású részmunkaidős  2  3  38  

megbízási szerződéssel  29  39  77  

önkéntes  17  23  100  

összesen  74  100    

hiányzó adat  75      

 
tag  

megbízási szerződéssel  1  11  11  

önkéntes  8  89  100  

összesen  9  100    

edző  

főállású teljes 
munkaidős  19  28  28  

főállású részmunkaidős  1  1  29  

megbízási szerződéssel  46  68  97  

önkéntes  2  3  100  

összesen  68  100    

hiányzó adat  69      

vezető  

főállású teljes 
munkaidős  

15  41  41  

megbízási szerződéssel  21  57  97  

önkéntes  1  3  100  

összesen  37  100    
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tulajdonos  főállású teljes 
munkaidős  

3  100  100  

egyéb  

főállású teljes 
munkaidős  

3  43  43  

megbízási szerződéssel  2  29  71  

vállalkozói szerződés  1  14  86  

önkéntes  1  14  100  

összesen  7  100    

  
12. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása a szervezeti pozíció és a foglalkoztatási jogviszony 

szerint (fő, %) 
 

 

Összehasonlító elemzés a szervezeti pozíciókat betöltők esetében 

A szervezeti pozíciókat betöltők megoszlása országonként  

Az országonként eltérő szervezeti formák miatt, Magyarországon és Romániában az egyesületi 
elnökök száma és aránya a meghatározó (69,9%, illetve 70%) a vezetők között. A kutatás 
szempontjából ez előnyökkel járt, mert ők azok, akik átfogó képpel rendelkeznek a szervezet 
munkájáról. Szlovákiában ez az arány 47,7%. Fontos különbség Magyarország és a másik két vizsgált 
ország között, hogy Magyarországon alacsonyabb számban és arányban kerültek be edzők a mintába. 
Arányuk Magyarországon 16,5%, Romániában 56,3%, Szlovákiában 44,9%. Magyarországon a 
megkérdezettek között nagyobb arányban vannak jelen a vezetői kompetenciával rendelkezők, 
Romániában és Szlovákiában erőteljesebben jelenik meg a gyakorlati sportszakmai kérdésekben 
szerzett jártasság (18. számú táblázat, 13. számú ábra).  

 

18. számú táblázat: A szervezeti pozíciókat betöltő megoszlása országonként %-ban 
 

KÉPVISELET HUN  ROM  SK Teljes  
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elnök  46,60%  29,17%  22,45%  36,5%  

tag  7,77%  0,00%  2,04%  4,5%  

edző   16,50%  56,25%  44,90%  33,0%  

elnökhelyettes  3,88%  0,00%  2,04%  2,5%  

oktató  1,94%  2,08%  0,00%  1,5%  

igazgató  1,94%  0,00%  0,00%  1,0%  

ügyvezető  8,74%  0,00%  4,08%  5,5%  

vezető  8,74%  12,50%  18,37%  12,0%  

tulajdonos  0,00%  0,00%  6,12%  1,5%  

egyéb  0,04%  0,00%  0,00%  0,02%  

  
13. számú ábra: A megkérdezettek pozíciójának megoszlása országonként %-ban  

 

 
 

Szervezeti pozíciót betöltők összehasonlító demográfiai elemzése 

A nemek megoszlása országonként, a szervezetben betöltött pozíció alapján  

A teljes mintában a férfiak aránya 78,9%, a nőké 21,1%. Országonként az átlagtól való eltérések 
alacsony mértékűek. A nők aránya Romániában a legmagasabbak 25,5% és Szlovákiában a 
legalacsonyabbak,18,4%. Országonként a nők által betöltött pozíciók arányában jelentős különbségek 
mutathatók ki. Magyarországon a nők 57,1%-a elnöki pozíciót tölt be, Romániában ez arány 16,7%, 
Szlovákiban 22,2%. Romániában a nők 75%-a edzőként dolgozik, Magyarországon csak 9,5%, 
Szlovákiában 33,3%. Szlovákiában - eltérően a másik két vizsgált országtól - azoknak a nőknek az 
aránya, akik vezetői szerepet töltenek 33,3%, arányuk több, mint 10%ponttal meghaladja az feladatot 
ellátó férfiak arányát (19. számú táblázat, 14. számú ábra.  
  

19. számú táblázat: a nemek megoszlása országonként, a szervezetben betöltött pozíció  
alapján %-ban  

 

szervezeti  HUN   ROM   SK 
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pozíció férfi   nő  férfi   nő  férfi   nő  

elnök  48,80%   57,10%  28,60%   16,70%  22,50%   22,20%  

tag  9,80%             2,50%  

edző  18,30%   9,50%  54,30%   75,00%  50,00%   33,30%  

vezető  19,50%   19,00%  17,10%     20,00%   33,30%  

egyéb  3,70%   14,30%     8,30%  5,00%   11,10%  

  

  

  

14. számú ábra: A nemek megoszlása országonként, a szervezetben betöltött pozíció 
alapján %-ban 

 

  

A szervezeti pozíciót betöltők átlagos életkora országonként  

A szervezetekben dolgozó 200 fő átlag életkora 43,8 év, Magyarországon 47,9 év, Romániában 38,9 
év, Szlovákiában 40,0 év. A különböző szervezeti pozíciókat betöltők között, az átlagos életkorban 
nincsenek lényeges különbségek, ezek a hibahatáron belül alakulnak (20. számú táblázat, 15. számú 
ábra).  
 

20. számú táblázat: A szervezeti pozíciót betöltők átlagos életkora országonként (év)  
 

Ország  Év  Minimum  Maximum  Átlag  

HUN  év  26  74  47,9  

ROM  év  30  55  38,9  

SK  év  28  55  40,0  
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15. számú ábra: A szervezeti pozíciót betöltők átlagos életkora országonként (év)  
  

A megkérdezettek megoszlása az országok, a szervezeti pozíciók és a korcsoportok szerint  

A szervezetben, a különböző pozíciókat betöltők kor szerinti összetételében Magyarország 
szignifikánsan különbözik a vizsgálatba bevont másik két országtól. Romániában az edzők 
kivételével (itt 90%) valamennyi szervezeti pozícióba 100% a 31 – 50 év közöttiek aránya. 
Szlovákiában is meghatározó szerepet tölt be ez a korosztály, de itt a 30 év alattiak nagyobb 
arányba jelennek meg, mint az ötven év felettiek. Magyarországon három pozícióban 
meghatározó a 35 – 50 év közöttiek aránya (elnök 60%, edző 65%, vezető 60%), de ezekben 
a kategóriákban is az 51 év felettiek nagyobb arányba jelennek meg, mint a 30 év alattiak 
(21. számú táblázat, 16. számú ábra).  
  

21. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása az országok, a szervezeti pozíciók és  
 korcsoportok szerint,  %-ban  
 

HUN    elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  Átlag  

x-30 év  2%      15%    33%  6%  

31-50 év  60%  38%  65%  60%    50%  58%  

51-65 év  27%  63%  29%  15%    17%  27%  

65-x év  12%    6%  10%      9%  

ROM  

  

x-30 év      10%        6%  

31-50 év  100%    90%  100%    100%  94%  

SK x-30 év      26%  9%      14%  

 
31-50 év  100%  100%  70%  73%  100%    80%  

51-65 év      4%  18%      6%  
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16. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása az országok, a szervezeti pozíciók és a  

korcsoportok szerint %-ban  
  

A szervezeti pozíciót betöltők végzettségének összehasonlító elemzése 

A megkérdezettek megoszlása az országok, a szervezeti pozíciók és az iskolai végzettség szerint  

Az iskola végzettség tekintetében, az országok között kisebb eltéréseket találhatók. Magyarországon 
a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (86%), ugyanez Romániában 77%, 
Szlovákiában 65%. Magyarországon a tulajdonosi szervezeti pozícióban lévők esetében 80% a 
felsőfokú végzettségűek aránya. A másik két országban ezt az arány csak az elnöki, tagsági, 
tulajdonosi és egyéb pozícióban lévők haladják meg (22. számú táblázat, 17. számú ábra).  

 

22. számú táblázat: A megkérdezettek megoszlása az országok, a szervezeti pozíciók és az 
iskolai végzettség szerint %-ban 

 

  képesítés  elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  átlag  

HUN  Felsőfokú  94%  50%  82%  80%    100%  86%  

 Középfokú  6%  50%  18%  20%      14%  

ROM  
Felsőfokú  92%    69%  83%    100%  77%  

Középfokú  8%    31%  17%      23%  

SK  
Felsőfokú  91%  100%  57%  46%  100%    65%  

Középfokú  9%    44%  55%      35%  
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17. számú ábra: A megkérdezettek megoszlása az országok, a szervezeti pozíciók és az iskolai 
végzettség szerint %-ban  

  
Az elnöki pozíciót betöltők összehasonlító elemzése a szakképzettség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint  
Az iskola végzettség tekintetében, az országok között kisebb eltéréseket találhatók. Magyarországon 
a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az elnöki pozíciót betöltők között (86%), 
ugyanez az Romániában 77%, Szlovákiában 65%.   
Az elnöki feladatot ellátók közös sajátossága mind három vizsgált országban, hogy sokrétű 
szakképzettségi csoportokból kerültek ebbe a pozícióba. Ezek az országok hasonlóak abban is, hogy a 
középfokú végzettségűek aránya alacsony, 8% körüli értéken mozog. Különbségekkel, de mindhárom 
országban a pedagógusok aránya a legmagasabb (Magyarországon 35,3%, Romániában 50%, 
Szlovákiában 50%), különösen felülreprezentáltak a testnevelő tanárok (Romániában 41,7%, 
Szlovákiában 27,3%).  
Magyar sajátosság, hogy az edzők 13,1%-a tölt be ilyen pozíciót, Romániában csak 8,3%-a, 
Szlovákiában pedig nincs ilyen végzettségű ebben a kategóriában. Románáiban a különböző egyetemi 
és főiskolai végzettségűek egyenletes megoszlásban, 8,3%-arányban szerepelnek  

az elnöki pozícióban. Szlovákiában a gazdasági és a műszaki főiskolai, egyetemi végzettségűek 
felülreprezentáltak, 18,2%-os arányban (23. számú táblázat, 18. számú ábra).  
 
  

23. számú táblázat: Az elnöki pozíciót betöltők megoszlása a szakképzettség és a sporttal 
kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban 

 
 

  
szakképzettség  nincs  edző  

sport 
szakmai  egyéb  teljes  

 HUN 

Pedagógus  11,10%  13,90%  25,00%    13,70%  

Testnevelő tanár    25,00%  50,00%    21,60%  

Szakedző  44,40%  2,80%      9,80%  

Edző  22,20%        3,90%  
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Sportszervező, menedzser képzés    8,30%  25,00%    7,80%  

Humán főiskola, egyetem    8,30%      5,90%  

Gazdasági főiskola, egyetem    11,10%      7,80%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség  11,10%  5,60%    50,00%  7,80%  

Műszaki főiskola, egyetemi végzettség    11,10%      7,80%  

Államigazgatási, jogi végzettség    5,60%      3,90%  

Középfokú végzettség érettségivel  11,1%        2,0%  

Szakmunkás    2,8%    50,0%  3,9%  

Egyéb    5,6%      3,9%  

ROM  

Pedagógus    8,3%      8,3%  

Testnevelő tanár    41,7%      41,7%  

Szakedző    8,3%      8,3%  

Sportszervező, menedzser képzés    8,3%      8,3%  

Humán főiskola, egyetem    8,3%      8,3%  

Gazdasági főiskola, egyetem    8,3%      8,3%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    8,3%      8,3%  

Középfokú végzettség érettségivel    8,3%      8,3%  

 
 
 
 
 

SK  

Testnevelő tanár  100,0%  11,1%    100,0%  27,3%  

Gazdasági főiskola, egyetem    22,2%      18,2%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    11,1%      9,1%  

Műszaki főiskola, egyetemi végzettség    22,2%      18,2%  

Államigazgatási, jogi végzettség    11,1%      9,1%  

Középfokú végzettség érettségivel    11,1%      9,1%  

Egyéb    11,1%      9,1%  
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18. számú ábra: Az elnöki pozíciót betöltők megoszlása a szakképzettség és a sporttal 
kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban 

 

 

 
A tagsági pozíciót betöltők összehasonlító elemzése a szakképzettség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint  
A szervezeti tagsági pozíciót mindössze 11 fő jelölte be a kérdőíveken. Emellett más tevékenységet is 
végeznek. Képzettségüket tekintve Magyarországon a pedagógusok és a szakedzők kerültek ebbe a 
csoportba, Szlovákiában sportszervező és felsőfokú menedzser végzettségűek. Romániában ilyen 
pozíció nem volt (24. számú táblázat).  
  

24. számú táblázat: A szervezeti tagsági pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a 
sporttal kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban 

 

    nincs  edző  sport 
szakmai  

egyéb  teljes  

HUN  Pedagógus  20%        13%  

  Szakedző  60%  100%      75%  

  Sportszervező, menedzser képzés  20%        13%  

SK Felsőfokú menedzser képzés    100%      100%  

      100%      100%  

 

 

Az edzői pozíciót betöltők összehasonlító elemzése a szakképzettség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint  

Az edzői pozíciót gyűjtőfogalomként kezeltük, azok kerültek ebbe a kategóriába, akinek a 
szervezetben ez az elsődleges feladatuk, még akkor is, ha a szervezetben más tisztséget is viselnek. 
Gyűjtőfogalom abban a tekintetben is, hogy ide kerültek azok is, akiket hagyományos értelemben 
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nem tekintünk edzőnek, de feladatuk hasonló (tánctanárok, küzdősportok mesterei, túravezetők). Az 
ilyen feladatokat ellátók mindhárom országban rendelkeznek a feladatuk ellátáshoz szükséges 
„edzői” képesítéssel.  Magyarországon felülreprezentált az edzői képesítéssel is rendelkező 
testnevelő tanárok (41%) és a szakedzők aránya (18%). Magyar sajátosság az is, hogy a 
megkérdezettek közül nem került ebbe a kategóriába olyan, aki középfokú, vagy szakmunkás alap 
végzettséggel rendelkezik.  
Romániában az alap szakképesítés szerinti megoszlás sokkal egyenletesebb. Itt is magasabb, de 
kisebb mértékben az edzői képesítéssel is rendelkező testnevelő tanárok aránya (14%) és a szakedzők 
aránya (10%). Eltérően Magyarországtól, itt magasan felreprezentált az érettségit is nyújtó 
középiskolát és szakmunkásképzőt végzettek, akik edzői képesítéssel is rendelkeznek (21-21%).  
Szlovákiában hét alapképzettség jelenik meg ebben a kategóriában, ez lényegesen alacsonyabb, mint 
a másik két országban. Az edzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanárok száma és aránya itt is 
magas (26%), ebben hasonlít a vizsgálatba bevont másik két országra. Azonban eltérő sajátossága 
Szlovákiának, hogy a szakmunkás és edzői végzettséggel rendelkezők aránya itt a legmagasabb (30%) 
és felülreprezentált középfokú végzettséggel rendelkezők aránya is, ez 17% (25. számú táblázat, 19.  
számú ábra).  
 

25. számú táblázat: Az edzői pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal  
kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban  
 

   képesítés nincs  edző  sport 
szakmai  

egyéb  teljes  

HUN  

Pedagógus  50%  7%      12%  

Testnevelő tanár    50%      41%  

Szakedző    21%      18%  

Edző        100%  6%  

Gazdasági főiskola, egyetem    7%      6%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    7%      6%  

Műszaki főiskola, egyetemi végzettség  50%  7%      12%  

ROM  
Pedagógus    4%      3%  

Testnevelő tanár  100%  11%      14%  

 

 

 

HUN 

Szakedző    11%      10%  

Sportszervező, menedzser képzés    4%      3%  

Humán főiskola, egyetem    4%      3%  

Gazdasági főiskola, egyetem    4%      3%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    4%      3%  

Műszaki főiskola, egyetemi végzettség    7%      7%  

Felsőfokú menedzser képzés    7%      7%  

Államigazgatási, jogi végzettség    4%      3%  

Középfokú végzettség érettségivel    21%      21%  

Szakmunkás    21%      21%  

SK 

Testnevelő tanár    26%  100%    26%  

Szakedző  33%        4%  

Edző    5%      4%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    11%      9%  

Középfokú végzettség érettségivel    21%      17%  
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Szakmunkás  67%  26%      30%  

Egyéb    11%      9%  

 

 
  

19. számú ábra: Az edzői pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban 

  
A vezetői pozíciót betöltők összehasonlító elemzése a szakképzettség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint  
A vezetői pozíció olyan gyűjtő kategória, amelyben a megkérdezettek megjelöltek olyan 
tevékenységeket, amelyben irányítási feladatokat látnak el. A tartalma országonként eltérő 
területeket takar. Tipikus megjelölések a klub vezető, szakosztály vezető, gazdasági vezető, 
ügyvezető. Összesen  
37 fő, a megkérdezettek 18,5%-a tartozik ebbe a csoportba. Magyarországon 20 fő (20%), 
Romániában 6 fő (12%), Szlovákiában 11 fő (22%) végez ilyen tevékenységet. Magyarországon 
gazdasági, illetve műszaki főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik a csoportba soroltak 36, 
illetve 15%-a. Viszonylag magas a pedagógus alapvégzettségűek aránya is, 13%. Romániában négy 
alapképzettségű csoportból kerültek ki a vezető pozíciót betöltők: testnevelő tanár 33%, középfokú 
végzettség érettségivel 33%, egyetemi, főiskolai agrárvégzettség (37%), felsőfokú menedzser képzés 
(37%). Valamennyien edzői képesítéssel is rendelkeznek. Szlovákiában is valamennyi vezető 
beosztásban lévő rendelkezik edzői kiegészítő képzettséggel. Körükben felülreprezentált a 
szakmunkás alap végzettséggel rendelkezők (36%) és a testnevelő tanárok (27%).  
Az adatokból arra következtethetünk, hogy Magyarországon a vezetők nagyobb része végez 
gazdasági, szervezési, sport menedzselési feladatokat. Szlovákiában két szervezet gazdasági 
vállalkozási formában működik, a vezető csoportba kerültek ezek irányítását végző ügyvezetők. A 
többiek egy-egy sportági terület és szakosztály irányításában vehetnek részt. Ez a megállapítás az 
adatok alapján Romániára is jellemző (26. számú táblázat, 20. számú ábra).  

 
 

26. számú táblázat: A vezetői pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal 
kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban 
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HUN  

Pedagógus  
100 

%  13%  
    

15%  

Testnevelő tanár      33%    5%  

Szakedző    6%      5%  

Sportszervező, menedzser képzés    6%      5%  

Humán főiskola, egyetem    6%      5%  

Gazdasági főiskola, egyetem    31%  33%    30%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    6%      5%  

Műszaki főiskola, egyetemi 
végzettség  

  19%      15%  

Felsőfokú menedzser képzés    6%      5%  

Középfokú végzettség érettségivel    6%      5%  

Szakmunkás      33%    5%  

ROM  

Testnevelő tanár    33%      33%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    17%      17%  

Felsőfokú menedzser képzés    17%      17%  

Középfokú végzettség érettségivel    33%      33%  

SK  

Pedagógus    13%      9%  

Testnevelő tanár  
100 
%  

13%  
    

27%  

Egyetemi, főiskolai agrárvégzettség    13%      9%  

Középfokú végzettség érettségivel    13%      9%  

Szakmunkás    50%      36%  

Egyéb      100%    9%  

  

   

% 0 
% 10 
% 20 
% 30 
% 40 
% 50 
% 60 
% 70 
% 80 
% 90 
% 100 

HU RO SL 

nincs edző egyéb spotrtszakmai egyéb 



44  

  

 
20. számú ábra: A vezetői pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal  

kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban  
 

  
A tulajdonosi pozíciót betöltők összehasonlító elemzése a szakképzettség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint  
A kis számban megkérdezett tulajdonosok mindannyian felsőfokú alapvégzettséggel és minden 
esetben sportszakmai végzettséggel is rendelkeznek (27. számú táblázat, 21. számú ábra).  
 
  

27. számú táblázat: A tulajdonosi pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal 
kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban 

 
 

  nincs  edző  egyéb sport szakmai  egyéb   teljes  

testnevelő tanár      100%    33%  

szakedző    50%      33,30%  

műszaki főiskola, egyetemi végzettség    50%      33,30%  

teljes    100%  100%    100,00%  

  

  

 

21. számú ábra: A tulajdonosi pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal  
kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint %-ban  

  

Az egyéb pozíciót betöltők összehasonlító elemzése a szakképzettség és a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására feljogosító képesítés szerint  
Az egyéb kategóriában összesen hét főt soroltunk be olyanokat, akiknek a szervezetben végzett 
tevékenysége nem derült ki egyértelműen. Ide került a közművelődési szakember, titkár, oktató és 
sporttanácsadó, összesen hét fő.  
Szlovákiában három szervezet gazdasági vállalkozási formában működik, ezek tulajdonosait is ebbe a 
kategóriába soroltuk. Felsőfokú képzettséggel és sportszakmai képesítéssel rendelkeznek. E pozíció 
mellett részt vesznek a szervezet szakmai munkájában (28. számú táblázat).  
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28. számú táblázat: Az egyéb pozíciót betöltők megoszlása a szakképzetség és a sporttal  
kapcsolatos feladatok  ellátására feljogosító képesítés szerint (%)  
 

alap szakképzettség  nincs  edző  egyéb sport szakmai  egyéb  

műszaki főiskola, egyetemi végzettség    50%      

pedagógus  50%  50%      

testnevelő tanár  25%  50%      

szakedző  25%        

  

A szervezeti pozíciókban alkalmazott foglalkoztatási jogviszonyok összehasonlító elemzése 

A szervezeti pozíció eloszlása a foglalkoztatási jogviszony és országok szerint  

A foglalkoztatás jellege országonként szignifikáns eltéréseket mutat. Magyarország foglakoztatási 
szerkezete különösen eltér a vizsgált másik két országétól, Románia és Szlovákia között kisebbek a 
különbségek. Magyarországon mind az öt jogviszonyban foglalkoztatnak embereket. Romániában 
csak főállású teljes munkaidőben, főállású részmunkaidőben, és megbízási szerződéssel. Szlovákiában 
csak teljes munkaidőben és megbízási szerződéssel. A főállású teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
aránya Magyarországon a legalacsonyabb, 21,6%, Romániában ez az arány 44,7%, Szlovákiában 
46,9%.  
Magyarországon az elnöki pozíciót betöltők 17,6%-át foglalkoztatják teljes munkaidőben, 
Romániában 75%-át, Szlovákiában 72,7%-át. Az edzők foglalkoztatásának tipikus formája a megbízási 
szerződés, ennek aránya mindhárom országban 65-70% között mozog. Magyarországon jelentős az 
önkéntes munka aránya, 28,4% (29. számú táblázat, 22. számú ábra).  

 
29. számú táblázat: A szervezeti pozíció eloszlása a foglalkoztatási jogviszony és az  országok szerint 

(%) 
 

  alkalmazás  elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  sor 
átlaga  

 
 
 
 
 
 
HUN  

főállású teljes 
munkaidős  

17,6%    23,5%  35,0%    33,3%  21,6%  

főállású 
részmunkaidős  

3,9%            2,0%  

megbízási 
szerződéssel  

45,1%    64,7%  60,0%    33,3%  47,1%  

vállalkozói 
szerződés  

          16,7%  1,0%  

önkéntes  33,3%  100%  11,8%  5,0%    16,7%  28,4%  
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ROM  

főállású teljes 
munkaidős  

75,0%    28,6%  50,0%    100 %  44,7%  

főállású 
részmunkaidős  

    3,6%        2,1%  

megbízási 
szerződéssel  25,0%  

  
67,9%  50,0%  

    
53,2%  

SK 

főállású teljes 
munkaidős  72,7%  

  
30,4%  45,5%  100,0%  

  
46,9%  

megbízási 
szerződéssel  27,3%  

100,0 

%  69,6%  54,5%  
    

53,1%  

  

 

22. számú ábra: A szervezeti pozíció eloszlása a foglalkoztatási jogviszony és az országok szerint 
(%) 

A szervezetben eltöltött heti munkaidő összehasonlító elemzése 

Az átlagosan ledolgozott heti munkaidő összehasonlító elemzése  

Magyarországon a szervezetekben foglalkoztatottak átlagos munkaideje 18,5 óra, Romániában és 
Szlovákiában 26,9 óra. A három ország együttes átlaga 22,7 óra.  
Az átlagos munkaidő összefügg a foglalkoztatási jogviszony megoszlásával. Romániában és 
Szlovákiában magasabb a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya és ez befolyásolja az átlagos 
munkaidő hosszát. A különböző pozíciók megoszlása mindhárom országban hasonló, de az átlagos 
munkaidő hossza Magyarországon rendre minden pozícióban alacsonyabb  
(30. számú táblázat, 23. számú ábra).  
  

30. számú táblázat: A heti átlagos munkaidő megoszlása, országok és a  
szervezetben betöltött pozíció szerint (óra)  
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ország  a válaszadó szervezetben betöltött szerepe  a munkaidőben töltött órák átlaga  

 
 
 

HUN 

elnök  18,54  

tag  7,71  

edző  16,82  

vezető  23,67  

egyéb  20,33  

 
 

ROM  

elnök  33,67  

edző  22,29  

vezető  32,67  

egyéb  40,00  

 
 
 

SK  

elnök  33,09  

tag  12,00  

edző  22,78  

vezető  27,27  

tulajdonos  40,00  

 

 
 

23. számú ábra: A heti átlagos munkaidő megoszlása, országok és a szervezetben betöltött  
pozíció szerint (óra)  

  
A heti munkaidő megoszlása az országok és a különböző szervezeti pozíciót betöltők szerint A 
munkaidő további elemzése érdekében kategóriákat alakítottunk ki. A megkérdezettek döntő 
többsége esetében meghatározott munkaidő követte a Magyarországon szokványos kategóriákat 
(napi 4, 8 óra stb.). Néhány esetben ezek eltértek egy, maximum két órával a szokványos és általunk 
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is alkalmazott kategóriáktól. Ilyen esetekben ezeket a hozzá legközelebb álló kategóriával 
összevontuk.  

 
Magyarországon a szervezetekben alkalmazottak heti munkaidő keretének szerkezete eltér Románia 
és Szlovákia szerkezetétől. Szlovákiában a 12 óra a legalacsonyabb heti munkaidő, Romániában nincs 
heti 8 órás foglalkoztatás. Magyarországon a heti 40 órában foglalkoztatottak aránya a 
legalacsonyabb (22,3%), ugyanez az arány Romániában 43,8%, Szlovákiában 46,9%. Ennek szerkezete 
is eltérő,  
Romániában (az egyéb kategóriába sorolt megkérdezettek kivételével, ahol a heti 40 órában 
foglalkoztatottak átlagos aránya 100%, de itt az alacsonyabb óraszám torzíthatja az átlagot) és 
Szlovákiában az elnöki pozíciót betöltők között legmagasabb a heti 40 órában foglalkoztatottak 
átlagos aránya, 75%, illetve 73%. Magyarországon ugyanez az arány 21%. Az edzők esetében 
Magyarországon tipikus a heti 12 órában történő foglalkoztatás, Romániában és Szlovákiában a heti 
húsz órás, az ebben foglalkoztatott edzők aránya 48%, illetve 57%. A heti 40 órás munkaidő jellemző 
a vezetői pozícióban foglalkoztatottak esetében is, arányuk Magyarországon 35%, Romániában 50%, 
Szlovákiában 46% (31. számú táblázat, 24. számú ábra).  
  

31. számú táblázat: A heti munkaidő megoszlása az országok és a különböző szervezeti 
pozíciót betöltők esetében (%) 

 

  óra  elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb    

 
 
 

HUN  

4 óra  17%  50%  6%      17%  14,6%  

8 óra  14%  38%  6%  30%    33%  18,4%  

12 óra  33%  13%  41%  30%      30,1%  

20 óra  10%    18%  5%      8,7%  

30 óra  6%    12%      17%  5,8%  

40  21%    18%  35%    33%  22,3%  

 
 

ROM  

4 óra      3%        2,1%  

12 óra      17%        10,4%  

20 óra  25%    48%  17%      37,5%  

30 óra      3%  33%      6,3%  

40  75%    28%  50%    100%  43,8%  

 
 

SK 

12 óra    100%  13%        8,2%  

20 óra  27%    57%  46%      42,9%  

30 óra        9%      2,0%  

40  73%    30%  46%  100%    46,9%  
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24. számú ábra: A heti munkaidő megoszlása az országok és a különböző szervezeti pozíciót 
betöltők esetében (%) 

  

A szervezettel fennálló munkaviszony időtartamának összehasonlító elemzése 
A szervezetnél fennálló munkaviszony átlagos értékeinek összehasonlító elemzése  
Magyarországon a legmagasabb az adott szervezetnél munkaviszonyban eltöltött idő éveinek átlaga 
(12,4 év), lényegesen meghaladva a Romániai (6,9 év) és a Szlovákiai (7,8 év) átlagot. A lényeges 
különbségeknek fontos befolyásoló tényezője a magyarországi szervezetek másik két országétól 
eltérő korszerinti összetételének különbsége. Magyarországon a megkérdezettek átlagos életkora 
47,9 év a korszerinti összetétel szélesebb terjedelme, amely a 26 éves kortól, a 74 éves korig terjed. 
Ugyanezek az adatok Romániában, a legfiatalabb megkérdezett 30 éves, a legidősebb 55 éves, az 
átlagétkor 38,9 év, Szlovákiában 30 év, 55 év és 40,0 év. Eltérést jelent az is, hogy Magyarországon az 
edzők adott szervezetnél munkaviszonyban töltött átlagos éveinek száma a legmagasabb, 
Szlovákiában és Romániában ez az átlag körüli érték (32. számú táblázat, 25. számú ábra).  
  

32. számú táblázat: A szervezetnél fennálló munkaviszony átlagos éveinek megoszlásának 
elemzése, az országok és a szervezeti pozíciók szerint (év) 

  

KÉPVISELET HUN  ROM  SK 

 év    

elnök 12,8  7,3  
  

7,8  

tag 11,1   6,0  

edző 13,9  6,4  7,1  

vezető 13,0  8,3  9,5  

tulajdonos   7,3  
  

egyéb 5,5  5,0   

átlag 12,4  6,9  7,8  

  

% 0 
% 10 
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            25. számú ábra: A szervezetnél fennálló munkaviszony átlagos éveinek megoszlásának 
                                  elemzése országok és szervezeti pozíciók szerint (év) 
 

A szervezetnél eltöltött idő elemzése a szervezeti pozíciók, és országok között 
Magyarországon a megkérdezettek megoszlása a szervezetnél munkaviszonyban eltöltött idő 
valamennyi kategória között oszlik el, még Romániában és Szlovákiában a 31 év feletti kategóriában 
egy elem sem található. Hasonlóság, hogy a vizsgált országok mindegyikében a 6-10 év közötti 
munkaviszony a jellemző érték, Magyarországon ide tartozik a válaszadók 45,6%-a Romániában a 
72,9%-a, Szlovákiában 77,6%-a. Magyarországon az edzők és vezetők többsége (41,2% és 50%) 11-20 
év közötti munkaviszonnyal rendelkeztek. A 30 évnél magasabb szervezetnél eltöltött 
munkaviszonnyal csak a magyarországi elnöki és vezető pozíciót betöltők 7,7%-a,  illetve 5,0%-a 
rendelkezett (33. számú táblázat, 26. számú ábra).  
 

 

33. számú táblázat: A szervezetnél eltöltött idő megoszlása a szervezeti pozíciók és az 
                                                              országok szerint (év) 

 

  év elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  

 
 
 

HUN  

1-5 év  9,6%    11,8%  20,0%    50,0%  

  6-10 év  51,9%  75,0%  35,3%  25,0%    50,0%  

11-20 év  25,0%  25,0%  41,2%  50,0%      

21-30 év  7,7%    11,8%        

31- év  5,8%      5,0%      

ROM  1-5 év      27,6%      100,0%  

6-10 év  91,7%    72,4%  100,0%      

11-20 év  8,3%            

SK 

1-5 év      17,4%  9,1%  33,3%    

6-10 év  90,9%  100,0%  73,9%  72,7%  66,7%    

11-20 év  9,1%    8,7%  18,2%      
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26. számú ábra: A szervezetnél eltöltött idő megoszlása a szervezeti pozíciók és az országok szerint 
(év) 

 

A szervezeti pozíciót betöltők szabadidősport területén szerzett tapasztalatai időtartamának 
összehasonlító elemzése 

A szabadidősport területén szerzett tapasztalatok átlagos időtartamának összehasonlító elemzése  
A megkérdezettek szabadidősport területén szerzett tapasztalata átlagosan 17,5 év, Magyarországon 
2,5 évvel meghaladja az átlagot, Romániában 3,2 évvel, Szlovákiában 1,7 évvel alatta marad. 
Magyarországon (átlag=20 év) az átlagot az elnöki és edzői pozícióban dolgozók szabadidősport 
területén szerzett tapasztalata haladja meg 0,6 évvel, illetve 3,2 évvel. Romániában a vezetők 
tapasztalata átlagot meghaladó, a többi pozícióban az átlag körül alakult. Szlovákiában az elnöki (16,3 
év) és a vezetői pozícióban (17,1 év) dolgozók tapasztaltabbak (34. számú táblázat, 27. számú ábra).  
  

34. számú táblázat: A szabadidősport területén szerzett tapasztalatok átlagos időtartamának 
megoszlása, az országok és a szervezeti pozíciók szerint (év) 

 

KÉPVISELET  HUN  ROM  SK  

elnök  20,6  13,9  16,3  

tag  16,3    21,0  

edző  23,2  13,9  13,9  

vezető  19,0  16,3  17,1  

tulajdonos      15,0  

egyéb  14,8  14,0    

átlag  20,0  14,2  15,3  
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  27. számú ábra: A szabadidősport területén szerzett tapasztalatok átlagos időtartamának 

                           megoszlása, az országok és a szervezeti pozíciók szerint (év) 
 

A szabadidősport területén szerzett tapasztalatok időtartamának megoszlása az országok és 
szervezeti pozíciók szerint: A vizsgált országok mindegyikében a 11-20 év tapasztalattal rendelkezők 
aránya a legmagasabb, Magyarországon 38,2%, Romániában 55,3%, Szlovákiában 63,3%. 
Magyarországon az edzők 52,9% 2130 év, 17,6%-a 30 év feletti a sport területén szerzett tapasztalati 
idővel rendelkezik. Romániában és Szlovákiában a szabadidősport területén szerzett tapasztalatok 
időtartamának döntő többsége a 10 év alatti és 11-20 év közötti oszlik el. Romániában 0-20 év közötti 
tapasztalati idővel rendelkezik a megkérdezettek 95,7%-a Szlovákiában 87,8%-a. Magyarországon 
ennek a mutatónak az értéke a 1130 év közé esik, a válaszadók kétharmada tartozik ide (35. számú 
táblázat, 28. számú ábra 

 

35. táblázat: A szabadidősport területén szerzett tapasztalatok időtartamának megoszlása az 
országok és a szervezeti pozíciók szerint %-ban 

 

  év elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  átlag  

HUN 

-10 év  17,6%  37,5%  11,8%  20,0%    66,7%  21,6%  

11-20 év  45,1%  50,0%  17,6%  45,0%      38,2%  

21-30 év  21,6%  12,5%  52,9%  30,0%    33,3%  28,4%  

31-  15,7%    17,6%  5,0%      11,8%  

 
 

ROM 

-10 év  41,7%    50,0%        40,4%  

11-20 év  58,3%    42,9%  100,0%    100,0%  55,3%  

21-30 év      7,1%        4,3%  

 -10 év  9,1%    39,1%  9,1%  33,3%    24,5%  
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SK 11-20 év  81,8%    52,2%  72,7%  66,7%    63,3%  

21-30 év  9,1%  100,0%  8,7%  18,2%      12,2%  

 
 

28. számú ábra: A szabadidősport területén szerzett tapasztalatok időtartamának megoszlása 
az országok és a szervezeti pozíciók szerint %-ban 

 

 

A szervezetek által nyújtott szolgáltatások elemzése 

A szolgáltatások leírása:  
A szervezetek összesen 54 különböző szolgáltatást soroltak fel válaszaikban (4. számú melléklet).  
Egy szervezet Magyarországon átlagosan 4,5 különböző tevékenységet végez, Romániában 4,9-et, 
Szlovákiában 4,6-ot. Romániában és Szlovákiában a leggyakoribb érték az öt különböző szolgáltatás 
biztosítása, ennek aránya a megkérdezettek között 31,7%, illetve 32,7%. Magyarországon az arányok 
eloszlása egyenletesebb, Magyarországon a szervezetek 10%-a egy szolgáltatás biztosításával 
foglalkozik. Romániában és Szlovákiában a leggyakoribb érték az öt különböző szolgáltatás 
biztosítása, ennek aránya a megkérdezettek között 31,7%, illetve 32,7%. Magyarországon az arányok 
eloszlása egyenletesebb, Magyarországon a szervezetek 10%-a egy szolgáltatás biztosításával 
foglalkozik.  
A szervezetek által biztosított szolgáltatásokat 13 csoportba vontuk össze. A rekreációs 
szolgáltatásokba 16 tevékenység került, részben olyan jellegű tevékenységek, mint a túrázás, táncos 
mozgásos tevékenységek, olyan szabadidős sportok, mint a teke, asztalitenisz és különböző 
rendezvények. A küzdő sportokba kerültek a hagyományos küzdősportok és a különböző 
harcművészetek (12 sportág). A kardio- és fitneszedzés, testépítés kategóriában megevezett 
tevékenységek mellett a rendszeres futás, kerékpározás stb. Az összevont csoportokban maximum 
három különböző szolgáltatást neveztek meg a válaszadók, pontosabban 123 válaszadó kettőt, 77 
pedig hármat (36. számú táblázat, 29. számú ábra). 

 
36. számú táblázat: A szervezetek megoszlása az általuk végzett különböző tevékenységek 

száma és országok szerint %-ban 
 

tevékenységek száma  HUN  ROM  SK átlag  

1  10,7%    2,0%  6,0%  
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2  9,7%      5,0%  

3  11,7%  16,7%  14,3%  13,5%  

4  15,5%  25,0%  30,6%  21,5%  

5  17,5%  31,3%  32,7%  24,5%  

6  16,5%  10,4%  12,2%  14,0%  

7  13,6%  12,5%  8,2%  12,0%  

8  3,9%  4,2%    3,0%  

9  1,0%      0,5%  

 

  
29. sz. ábra: A megkérdezettek megoszlása az általuk végzett különböző tevékenységek 

 
A szolgáltatások összehasonlító elemzése az országok és a szolgáltatás típusok szerint  

Az 1-3. helyen megjelölt szolgáltatás típusok között legmagasabb arányban a küzdő sportok (21,8), a 
kardio- és fitneszedzések, a testépítés (11%), valamint a rekreációs tevékenység jelentek meg. 
Legalacsonyabb arányban a motorsportok (2%), a technikai sportok (2%) és a vizes sportok (2,5%) 
szerepelnek (37. számú táblázat, 30. számú ábra).  
  

37. számú táblázat: A válaszadók száma szolgáltatási típusok szerint (darab)  
 

  Sport összevont kategória  1.  2.  3.  összesen  

1  küzdő sportok  56  21  10  87  

2  labdarúgás  24  3  2  27  

3  labdajátékok  10  6    16  

4  sportszervezés, képzés  0  14  10  24  

5  sportolási alkalmak biztosítása  32  6  4  42  

7  téli sportok  10  8    18  
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6  vizes sportok  3  6  1  10  

9  kardio- és fitneszedzés, testépítés  17  25  2  44  

10  technika sportok  2  2  4  8  

11  egyéb  11  4    15  

12  motorsportok  1  2  5  8  

13  rekreációs tevékenyég  34  26  10  70  

    200  123  77  400  

 
 

 

30. számú ábra: A válaszadók aránya szolgáltatási típusok szerint %-ban  

A szolgáltatások összehasonlító elemzése a vizsgálatba bevont országok és az elsődleges szolgáltatás 
típusok szerint  

  A fenti, 37. számú táblázatban a szolgáltatás típusoknak a három helyen megjelölt 
sporttevékenységek összevont adatait szerepeltettük, az alábbi részletes elemzésnél viszont csak az 
elsődleges tevékenységeket vettük figyelembe. Ezek az adatok is tükrözik az arányokat, ráadásul 
plasztikusabb képet is mutatnak (38. számú táblázat, 31. számú ábra).  
A szolgáltatások eloszlása a vizsgált országok között szignifikáns különbséget mutat, az egyes 
kategóriák és a kategóriákon belüli tevékenységek között is lényeges eltérések vannak.  
A küzdő sportok aránya Szlovákiában a legmagasabb, az általuk megnevezett szolgáltatások 33%-át 
adja. Ez az arány Magyarországon 19%, Romániában pedig 15%. A küzdősport ágazatok összetétele is 
eltérő az országok között. Romániában négy sportág adja a megnevezett küzdő sportok 90%-át, az 
ökölvívás (40%), a taekwondo (20%), a karate (20%) és a thai boksz (10%). Szlovákiában is az 
ökölvívás a meghatározó (52%) és emellett a birkózás (20%).  A többi sportág alacsonyabb, 
egyenletes arányban oszlik el. Összességében a vizsgálatban bevont szlovák szervezetekre a 
hagyományos küzdő sportágak a jellemzőek. Magyarországon arányaiban három küzdő sportág 
szerepel, a meghatározó az ökölvívás, a judo 23-23%, valamint a birkózás 9,5%. Az újabban 
meghonosodott harcművészetek 5% körüli értéken oszlanak el.  
A labdarúgással kapcsolatos tevékenységeket átlagosan a szervezetek 27% végez. Ezek aránya 
Romániában 27,1%, Magyarországon 8,7%, Szlovákiában 4,1%.  
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Egyéb labdajátékok körébe tartozó tevékenységekkel 22 szervezet foglalkozik, a szervezetek 5%-a. Az 
országok között ezek a szervezetek egyenletesen oszlanak el. Magyarországon a kézilabda, 
kosárlabda, röplabda versenysport és szabadidősport szervezéssel egyenlő arányban (28,6%) 
foglalkoznak a szervezetek. Romániában és Szlovákiában a labdajátékokkal foglalkozó szervezetek 
egy-egy sportág területén végeznek tevékenységet, Romániában kézilabda, Szlovákiában kosárlabda 
verseny- és szabadidősport szervezést és működtetést folytatnak.  
Sportszervezés és tanfolyamok szervezése: Magyarországon 18 szervezet foglalkozik sportversenyek 
szervezésével, Szlovákiában egy sportághoz, mozgásformához kapcsolódó tanfolyamok szervezésével 
foglalkoznak leginkább.  
Sportolási alkalmak biztosítása: általában ebbe a kategóriába kerültek az olyan megfogalmazások, 
amelyek nem köthetők egy konkrét spottevékenységhez. Sportolási alkalmak biztosítása 
Magyarországon három, Romániában négy szervezet használta ezt a kifejezést. Szlovákiában egy 
szervezet tíz szakosztály működését nevezte meg, a sportágak felsorolása nélkül.   
Téli sportok: Magyarországon és Romániában a jégkorong edzés, verseny és szabadidősport 
szervezéssel foglalkozik kettő, illetve három szervezet. Romániában ezenkívül öt szervezet végez 
síeléssel kapcsolatos verseny- és szabadidősport szervezést.   
Vizes sportok: Magyarországon négy szervezet foglalkozik vizes sportágakkal, Romániában öt, 
Szlovákiában négy szervezet végez úszás edzés-, verseny- és szabadidősport szervezést. Szlovákiában 
evezéshez kapcsolódóan is végez ilyen tevékenységet egy szervezet.   
Kardio- és fitneszedzés, testépítés: összesen 42 szervezet végez ilyen típusú tevékenységet. 
Magyarországon a szervezetek 7%-a, Romániában 12%-a, Szlovákiában 19%-a végez ilyen 
szolgáltatást. Magyarországon eltérő jellegű tevékenységek tartoznak ebbe a kategóriába, mint a 
másik két országban. Itthon két tevékenységet soroltunk ide, szabadidős futás szervezését (négy 
szervezet), kerékpársport verseny és szabadidősportok szervezése (két szervezet). Romániában is két 
tevékenység jelenik meg ebben a kategóriában, a kardio edzések szervezése (négy szervezet) és a 
kondicionáló edzés (négy szervezet). Szlovákiában 14 szervezet foglalkozik ilyen tevékenységekkel:   

− squash edzések, tanfolyamok szervezése (két szervezet)  

− kardio edzés szervezése (egy szervezet)  

− kondicionáló edzés (három szervezet)  

− fitnesz edzések szervezése (három szervezet)  

− testépítés sportszolgáltatás (öt szervezet).  
Technikai sportok: Magyarországon négy szervezet foglalkozik modell készítéssel.  
Egyéb szolgáltatások: ebbe a csoportba kerültek a máshova nem sorolható, alacsony elemszámú 
tevékenységek. Honvédelmi sportágak szervezésével Magyarországon egy szervezet, íjász edzés 
versenysport és szabadidősport szervezésével Magyarországon négy, Szlovákiában két szervezet 
foglalkozik, lövészet versenysport és szabadidősport szervezését Magyarországon egy szervezet 
végzi, valamint a paralimpiai sportágak edzését, verseny- és szabadidősport szervezését 
Magyarországon egy, Romániában két szervezet bonyolítja.  
Motorsportok: motorsport edzés-, verseny- és szabadidősport szervezését Magyarországon egy, 
Romániában hét, Szlovákiában egy szervezet végzi.  
Rekreációs tevékenység: a rekreációs tevékenységek közé 14 tevékenységet soroltunk be, összesen 
62 elemszámmal. Magyarországon összesen 43 szervezet végez rekreációs tevékenységet, 
Romániában 11, Szlovákiában 8. A kulturális rendezvények kivételével a mozgáshoz kapcsolódnak és 
valamennyi a szabadidő hasznos eltöltéséhez (38. számú táblázat, 31. és 32. számú ábra).  
  

38. számú táblázat: szolgáltatások megoszlása a vizsgálatba bevont országok és az elsődleges 
szolgáltatás típusok szerint (darab) 

 

 SPORTÁGAK HUN  ROM  SK  összesen  

küzdő sportok  32  14  33  79  
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labdarúgás  12  13  2  27  

labdajátékok  7  7  8  22  

sportszervezés, képzés  6  10  9  25  

sportolási alkalmak biztosítása  30  5  8  43  

téli sportok  10  8  1  19  

vizes sportok  4  5  6  15  

kardio- és fitneszedzés, testépítés  12  12  18  42  

technika sportok  4  0  4  8  

egyéb  11  2  2  15  

motorsportok  1  7  2  10  

rekreációs tevékenyég  43  11  8  62  

 Összesen: 172  91  101  364  

  

 

31. számú ábra: a szolgáltatások megoszlása a vizsgálatba bevont országok és az elsődleges 
szolgáltatástípusok szerint %-ban 
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32. számú ábra: a rekreációs tevékenységek számának megoszlása országok 

szerint (darab) 
 

 
A szolgáltatások összehasonlító elemzése a vizsgálatba bevont országok és a szolgáltatási alkalmak 
száma szerint  
A szervezetek által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek időbeli megoszlásának 
vizsgálatához használtuk a szolgáltatási alkalmak számának gyakoriságát heti, havi és éves bontásban. 
A szervezetek döntő többsége a heti gyakoriságot adta meg. Ezért a havi és éves adatokat a heti 
gyakoriságokra transzponáltuk.  
   

A szolgáltatási alkalmak átlagainak elemzése országok szerint  
A szolgáltatások heti átlagai azt jelzik, hogy Magyarországon a gyakoriság kétszer akkora, mint 
Romániában és Szlovákiában.   
A heti rendszerességgel biztosított szolgáltatási alkalmak száma Magyarországon átlagosan 2,6 
alkalom/hét, a szolgáltatási alkalmak száma 1-10 közötti alakult, Romániában és Szlovákiában 
egyaránt ezeknek a mutatóknak az értéke átlag 2,1 és 1-4 alkalom/hét (39. számú táblázat).  
  

39. számú táblázat: A heti szolgáltatási alkalmak átlaga és szórása országok szerint (alkalom)  
 

  N  Minimum  Maximum  Átlag  Szórás  

HUN  103  1  10  2,6  2,2  

ROM  50  1  4  2,1  1,1  

SK 50  1  4  2,1  1,2  

  

A szolgáltatási alkalmak számának megoszlása országok szerint is jól mutatja a különbséget 
Magyarország, illetve a másik két ország között ezen a területen.   
A szolgáltatási alkalmakat kategorizáltuk, ebből kiderült, hogy a szervezetek legnagyobb része 
(átlagosan 43%-a) heti rendszerességgel, hetente egy sportoláshoz kapcsolódó tevékenységben való 
részvételi lehetőséget biztosít az igénybe vevők számára. A szolgáltatási alkalmak számának 
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megoszlása Romániában és Szlovákiában hasonló, az alkalmak száma az egy és a három érték között 
mozog. A Magyarországi adatok ettől szignifikánsan különböznek.  A magyarországi szervezetek 
5,8%a hetente négyszeri, 7,8%-a pedig hetente legalább ötszöri lehetőséget biztosít a részvételre (40. 
számú táblázat, 33. számú ábra).  

  

40. számú táblázat: A szolgáltatási alkalmak számának megoszlása az országok szerint %-ban  
  

 HUN  ROM  SK átlag  

1  43,7%  39,6%  44,9%  43,0%  

2  22,3%  22,9%  14,3%  20,5%  

3  6,8%  25,0%  22,4%  15,0%  

4  13,6%  12,5%  
  

18,4%  
  

14,5%  

5  5,8%  
    

3,0%  

5-10  
  

7,8%    4,0%  

 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

  

 

  
33. számú ábra: A szolgáltatási alkalmak számának megoszlása az országok szerint (alkalom)  

 
A szolgáltatási alkalmak átlaga a szolgáltatás típusok szerint többségében kettes érték körül alakult, 
mindhárom országban. Ettől eltér a sportolási alkalmak biztosításának átlaga Magyarországon (átlag: 
4,4) valamint a technikai sportok átlaga (3). Szlovákiában a rekreációs tevékenységek átlaga a 
legmagasabb (átlag: 3), Romániában a labdajátékoké (átlag: 4). Az adatok arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a sportolásnál fontos a rendszeresség. A vizsgált szervezetek biztosítják a heti rendszerességet, 
de a heti igénybevétel a többségénél alacsony ahhoz, hogy a kedvező élettani, egészségfejlesztő 
hatások megfelelően érvényesüljenek (41. számú táblázat, 34. számú ábra).  
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41. számú táblázat: A szolgáltatási alkalmak átlagának megoszlása a szolgáltatás típusok szerint 
(alkalom)  

 

SPORTÁGAK  HUN  ROM  SK  

küzdő sportok  2,2  2,2  2,0  

labdarúgás  2,8  2,2  2,5  

labdajátékok  1,9  4,0  2,0  

sportolási alkalmak biztosítása  4,4  1,5  2,5  

téli sportok  2,3  2,3  0,0  

vizes sportok  1,5  0,0  1,0  

kardio, fitnesz edzés, testépítés  2,2  2,8  2,3  

technikai sportok  3,0  0,0  0,0  

egyéb  1,4  1,5  1,0  

motorsportok  1,0  0,0  0,0  

rekreációs tevékenyég  2,0  1,4  3,0  

 

 34. ábra: A szolgáltatási alkalmak átlagának megoszlása szolgáltatás típusok szerint 
  
A szolgáltatási alkalmak arányának megoszlása országok és szolgáltatás típusok szerint  

A küzdő sportokban a vizsgált országokban, a heti egyszeri és kétszeri alkalmak száma 64,3%, 
Magyarországon 71%, Romániában 50%, Szlovákiában 54%. A sport kedvező hatásainak érvényülése 
szempontjából kedvező, legalább három sportolási tevékenységet a szerveztek 54%-ában veszik 
igénybe.  
A labdarúgás szolgáltatás típusban 63% százalék az egyszeri és kétszeri alkalmak aránya. 
Magyarországon a legmagasabb, 67% az egyszeri alkalmak aránya, Romániában 64%, Szlovákiában 
63%. A három vagy magasabb sportolási alkalmak aránya Magyarországon 33%, Romániában 36%, 
Szlovákiában 37%. Az adatok arra utalnak, hogy a résztvevők 63%-a alkalmilag, valamilyen 
rendezvényeken kapcsolódnak be a sport tevékenységbe, 37%-a pedig szervezett keretek között, 
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rendszeres tevékenységben vesz részt (utánpótlás nevelésben, szabadidősport keretében szervezett 
bajnokságokban stb.)  
A labdajátékok szolgáltatás típusban két ország végez tevékenységet. Magyarországon az alkalmi 
igénybevételek aránya 86%, Szlovákiában 50%. A rendszeresen részt vevők aránya Magyarországon 
14%, Szlovákiában 50%.  
Sportolási alkalmak biztosítása, mint korábban jeleztük, olyan gyűjtőfogalom, ahova azokat a 
szolgáltatásokat soroltuk be, amelyek konkrét tevékenységet nem nevezetek meg, általában nevezték 
meg a tevékenységeket, nem sportáganként. Romániában és Szlovákiában heti egy és két alkalmat 
jelöltek meg 50-50% arányban. Magyarországon valamennyi kategóriába kerültek szervezetek. 
Legmagasabb aránya a heti négyszeri alkalmaknak 32%, az ötszöri és ennél magasabb számú együttes 
alkalmak aránya 31%. Az adatok arra utalnak, hogy ez utóbbi kategóriába tartozó szervezetek 
rendszeres tevékenységet végeznek valamely sportágban vagy sportágakban.  
Téli sportok: ilyen tevékenységet végző szervezetek száma alacsony a mintában. Magyarországra az 
alkalmi igénybevétel a jellemző, Romániában a szervezetek 43%-a rendszeres sportolási lehetőséget 
biztosít téli sportok esetében is.  
Vizes sportok: ebben a kategóriában is alacsony az elemszám, ezért túlzott elemzésére nincs 
lehetőség. Az ide sorolt szervezetek alkalmi rendszerességgel végzik tevékenységüket.  
Kardio- és fitneszedzés, testépítés: Magyarországon a szervezetek 80%-ában alkalmilag (alkalmak 
száma 1-2) veszik igénybe az ilyen irányú tevékenységet. Romániában és Szlovákiában az igénybe 
vevők 75, illetve 62,5%-a rendszeres sporttevékenységet végez (legalább heti három alkalom).  
Egyéb szolgáltatások: ide a máshova nem sorolható, alacsony elemszámmal rendelkező sportágak 
kerültek. Három sportágban végeznek rendszeres tevékenységet, a paralimpiai sportágak (három 
szervezet) és lövészet (két szervezet) versenysport és szabadidősport szervezését végző 
szervezetekben.   
A motorsportok területén működő szervezetek valamennyi kategóriában alkalmi jellegű 
tevékenységet végeznek mindhárom országban (alkalmak száma 1-2).  
A rekreációs tevékenységek területén működő szervezeteknél az alkalminak számító (1-2 alkalom) 
tevékenységek átlagos aránya 61,8%, Magyarországon 62,5%, Romániában 71,4%, Szlovákiában 66%. 
A rendszeres tevékenységet biztosító szervezetek szabadidős sport, asztalitenisz edzés-, verseny- és 
szabadidősport, táncos mozgásformák, versenytánc, szabadidőtánc tanfolyamok szervezését végzik 
(42. számú táblázat, 35. számú ábra).  
  

42. táblázat: A szolgáltatási alkalmak számának megoszlása szolgáltatás típusok szerint %-
ban 

 
  

 SPORTÁGAK 1 2 3 4 5 6-10 átlag 

 

 

 

 

 
 

 

HUN 

küzdő sportok 24,4% 17,4% 28,6
% 

21,4
% 

 12,5
% 

20,4% 

labdarúgás 13,3
% 

  7,1% 16,7% 12,5% 8,7% 

labdajátékok 4,4% 17,4% 14,3
% 

   6,8% 

sportolási alkalmak 
biztosítása 

2,2% 26,1% 14,3
% 

50,0
% 

33,3% 62,5% 21,4% 

téli sportok 2,2% 4,3%  7,1%   2,9% 

vizes sportok 2,2% 4,3%     1,9% 
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kardio- és fitneszedzés, 
testépítés 

4,4% 8,7%   16,7%  4,9% 

technika sportok  4,3%  7,1%   1,9% 

egyéb 11,1
% 

4,3% 14,3
% 

   6,8% 

motorsportok 2,2%      1,0% 

rekreációs tevékenyég 33,3
% 

13,0% 28,6
% 

7,1% 33,3% 12,5% 23,3% 

 
 
 
 

SK 

küzdő sportok 15,8
% 

18,2% 41,7
% 

   20,8% 

labdarúgás 26,3
% 

27,3% 16,7
% 

50,0
% 

  27,1% 

labdajátékok    16,7
% 

  2,1% 

sportolási  alkalmak 

biztosítása 

10,5
% 

18,2%     8,3% 

téli sportok 15,8
% 

9,1% 8,3% 33,3
% 

  14,6% 

kardio- és fitnesz edzés, 
testépítés 

 9,1% 25,0
% 

   8,3% 

egyéb 5,3% 9,1%     4,2% 

rekreációs tevékenyég 26,3
% 

9,1% 8,3%    14,6% 

ROM 

küzdő sportok 54,5
% 

57,1% 36,4
% 

55,6
% 

  51,0% 

labdarúgás 4,5%   11,1
% 

  4,1% 

labdajátékok 4,5%  9,1%    4,1% 

sportolási  alkalmak 

biztosítása 

13,6
% 

  33,3
% 

  12,2% 

vizes sportok 4,5%      2,0% 

kardio,  fitnesz edzés, testépítés 4,5% 28,6% 45,5
% 

   16,3% 

egyéb 9,1%      4,1% 

rekreációs tevékenyég 4,5% 14,3% 9,1%    6,1% 
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35. ábra: A szolgáltatási alkalmak arányának megoszlása szolgáltatás típusok szerint %-ban  
  
A szolgáltatások összehasonlító elemzése a vizsgálatba bevont országok és a szolgáltatásban 
résztvevők száma szerint  

Az elemzés során az elsődlegesen megjelölt tevékenységeket vettük figyelembe, mert ezek is 
reprezentálják a megoszlásokat.  
A szolgáltatások összehasonlító elemzése a vizsgálatba bevont országok és a szolgáltatásban 
résztvevők száma szerint  
A kutatásba bevont szervezetek heti rendszerességgel 11 288 főt vontak be tevékenységükbe.  
A résztvevők átlagos száma Magyarországon 53 fő, Romániában 119 fő, Szlovákiában 111 fő. Az 
adatoknak nagy a szórása, az értékek 10-887 fő között mozognak. A legnagyobb különbségek 
Szlovákiában mutathatók ki. Magyarországon a résztvevők száma alapján a szervezetek 43%-a 21-40 
fős kategóriába került. Romániában és Szlovákiában a legmagasabb kategóriába (100 fő feletti 
résztvevő) került a szervezetek 35,4, illetve 32,7%-a (43. számú táblázat, 36. számú ábra).  
 

43. számú táblázat: A résztvevők megoszlása a résztvevők számának átlagai  
 és a vizsgált országok szerint (átlag fő)   

 

Ország  Átlag  N  Szórás  Minimum  Maximum  

HUN  52,7  100,0  40,1  10  250  

ROM  119,8  50,0  72,1  45  258  

SK  111,0  50,0  133,9  34  
  

887  
  

Teljes  83,1  200,0  85,9    
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36. számú ábra: A résztvevők megoszlása a résztvevők számának kategóriái és  
                                      a vizsgált országok szerint %-ban  

  
A szolgáltatások összehasonlító elemzése a vizsgálatba bevont országok és a szolgáltatásban 
résztvevők száma szerint sportáganként  
Küzdősportok. Magyarországon a küzdő sportok szolgáltatást is biztosító szervezek száma 21, közülük 
öt szervezet tevékenységében a résztvevők száma 21-40 fő közötti kategóriába került, ebben ők 
adják a szervezetek 69,2 %-át. A 41-60 fő közötti kategóriában a magyar szervezetek aránya szintén a 
legmagasabb (41,7%). Romániában és Szlovákiában valamennyi szervezet tevékenységében, minden 
szervezet résztvevőinek száma meghaladja a 20 főt. Szlovákiában a legmagasabb az ilyen típusú 
tevékenységet végzők száma, arányuk a 41 fő feletti kategóriákban rendre a legmagasabb (44. számú 
táblázat, 37. számú ábra).  

 
44. számú táblázat: A szolgáltatásokban heti rendszerességgel résztvevők arányának megoszlás a 

Küzdősportok csoportban, a kialakított kategóriák szerint %-ban 
 

ORSZÁG -20  21-40  41-60  51-80  81-100  101-  Teljes  

HUN  100,0%  69,2%  41,7%  22,2%  12,5%  9,1%  37,5%  

ROM  
  

23,1%  8,3%  11,1%  37,5%  18,2%  17,9%  

SK  
  

 7,7%  50,0%  66,7%  50,0%  72,7%  44,6%  

 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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37. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Küzdősportok csoportban,  a 
kialakított kategóriák szerint  

Labdarúgás. A labdarúgást külön választottuk a többi labdajátéktól, annak népszerűsége és gyakori 
alkalmazása miatt, önálló kategóriaként szerepeltetjük.  
Az elsődlegesen megadott tevékenységek közül 24 szervezett végez a labdarúgás sportágban 
versenysport, edzés és szabadidősport szervezését. Romániában 13, Magyarországon kilenc és 
Szlovákiában két szervezet esetében ez az elsődleges tevékenység. Szlovákiában az egyik szervezet 
résztvevőinek száma az 51-80 fő, a másik 81-100 fő közötti kategóriába került. Romániában 13 
szervezet biztosít a résztvevők számára a labdarúgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, közülük kilenc 
szervezet a magasabb (51 fő feletti) részvételű kategóriákba került. Magyarországon kilenc szervezet 
végez ilyen típusú szolgáltatást, közülük egy szervezet a magasabb részvételi számú kategóriába 
került, a többi nyolc az alacsonyabbakba. Összességében: a Szlovák mintában alacsony az ilyen 
tevékenységet végző szervezetek száma és magas a résztvevők száma. Romániában magas a 
szervezetek száma és magas a részt vevők száma. Magyarországon a mintában átlagos a szervezetek 
száma, és alacsony a résztvevők száma (45. számú táblázat, 38. számú ábra).  

  
45. számú táblázat: A szolgáltatásokban heti rendszerességgel résztvevők arányának megoszlása a 

Labdarúgás csoportban, a kialakított kategóriák szerint %-ban 
    

ORSZÁG -20  21-40  41-60  51-80  
  

81-100  
  

101-  TELJES 

HUN  100,0%  
  

50,0%  66,7%   
  

14,3%  37,5%  

ROM  
  

50,0%  
  

33,3%  
  

75,0%   85,7%  
  

54,2%  

SK 
  

   25,0%  100,0%   8,3%  

 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
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38. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Labdarúgás csoportban, a 
kialakított kategóriák szerint  

  
 Labdajátékok. A labdajátékok között nem szerepel az előbb említett labdarúgás, a fent 
említett okok miatt. A labdajátékok szolgáltatás típusban összesen 10 szervezet végez 
versenysport, edzés és szabadidősport szervezést. Romániában egy szervezet végez ilyen 
tevékenységet, a rendszeres résztvevők száma 41-60 fő közötti, Szlovákiában két szervezet 
alkalmaz labdajátékokat, magas részvételi számmal (100 fő feletti). Magyarországon hét 
szervezet működik ezen a területen, közülük kettő 101 fő feletti részvételi számmal, a másik öt 
szervezet résztvevőinek száma egyenletesen megoszlik a 20 fő alatti és a 41-60 fő közötti 
kategóriák között (39. számú ábra). 
 

 
 
 
 

 

39. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Labdajátékok csoportban,  a 
kialakított kategóriák szerint  

Sportolási alkalmak biztosítása. A sportolási alkalmak biztosítása tevékenység típusba azokat a 
szolgáltatásokat soroltuk be, amelyek konkrét tevékenységet nem nevezetek meg, általában 
nevezték meg a tevékenységeket, nem sportáganként. Összesen 32 szervezet került ebbe a 
csoportba, Magyarországon 22, Romániában négy, Szlovákiában hat. Magyarországon a szervezetek 
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59%-ában a résztvevők száma 21-40 fő közé esik, három szervezetben pedig a résztvevők száma 
meghaladja a 100 főt (46. számú táblázat, 40. számú ábra).  
 

 
46. számú táblázat: A szolgáltatásokban heti rendszerességgel résztvevők arányának megoszlása 

a Sportolási alkalmak biztosítása csoportban, a kialakított kategóriák szerint %-ban 
 

 

ORSZÁG -20 21-40 41-60 
61-80 

 

81-100 

 

101- 

HUN 100,00 % 92,90% 22,20% 

  

100,00  % 

ROM 

 

7,10% 33,30% 

 

 

 SK   44,40% 

 

100,00%  

 100,00% 100,00% 100,00%  100,00% 100,00% 

 
  

 
  

40. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Sportolási alkalmak 
biztosítása,  csoportban a kialakított kategóriák szerint. 

  
Téli sportok. Magyarországon és Romániában a jégkorong edzés, verseny és szabadidősport 
szervezéssel foglalkozik kettő, illetve három szervezet. Romániában ezenkívül öt szervezet végez 
síelés verseny- és szabadidősport szervezést. Magyarországon 1-1 szervezet a 21-40, a 41-60 és a 100 
fő feletti részt vevő kategóriába került, Romániában pedig valamennyi az utóbbiba.   
Vizes sportok. Magyarországon négy szervezet, Romániában öt, Szlovákiában négy végez úszás edzés, 
verseny- és szabadidősport szervezést. Szlovákiában három szervezet a 61-80, egy a 100 fő feletti 
résztvevő számú kategóriába került. Magyarországon egy szervezet a 20 fő alatti, Romániában egy 
szervezet a 21-40 fő közötti kategóriába, a két országból pedig egy-egy szervezet a 41-60 fő résztvevő 
számú kategóriába került (41. számú ábra).  
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41.számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Vizes sportok 
csoportban a kialakított kategóriák szerint 

 

Kardio- és fitnesz edzés, testépítés. Összesen 42 szervezet végez ilyen tevékenységet, 
Magyarországon és Romániában 12-12 szervezet, Szlovákiában 18. Magyarországon eltérő jellegű 
tevékenységek tartoznak ebbe a kategóriába, mint a másik két országban. A szlovák szervezetek 
száma és aránya a magasabb résztvevő számú kategóriákban felülreprezentált, arányuk a száz fő 
feletti résztvevő kategóriában 66,7%, a 81-100 fő közöttiben 80%. Magyarország az alacsonyabb részt 
vevőszámú kategóriában felülreprezentált, arányuk a tíz fő alatti csoportban 55,6% és átlag körüli 41-
60 fő közöttiben (47. számú táblázat, 42. számú ábra).  

  
47. számú táblázat: A szolgáltatásokban heti rendszerességgel résztvevők arányának megoszlása 

a Kardio- és fitnesz edzés, testépítés csoportban, a kialakított kategóriák szerint %-ban 
 

Ország  -20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-  teljes  

HUN  55,6%    54,5%    20,0%    28,6%  

ROM  33,3%  100  0,0%    0,0%  33,3%  28,6%  

SK 11,1%    45,5%    80,0%  66,7%  42,9%  

  100,0%    100,0%    100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

 

 

 

 

 

 

41. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Kardio- és fitnesz 
edzés, testépítés csoportban, a kialakított kategóriák szerint 
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Technikai sportok. Magyarországon négy szervezet foglalkozik modell készítéssel, két szervezet a 
húsz fő alatti, egy szervezet a 21-40 fő és egy szervezet a 81-100 fő résztvevő számú kategóriába 
került.  
Egyéb tevékenységek. Ebbe a csoportba kerültek a máshova nem sorolható, alacsony elemszámú 
tevékenységek, Magyarországon 14, Romániában és Szlovákiában 8-8 szervezet. A szervezetek 
nagyobb része, összesen 11, a 100 feletti részt vevő számú kategóriába került. Ez az ide sorolt 
szervezetek 50%-a, a vizsgált szolgáltatás típusok közül ez az arány a legmagasabb (43. számú ábra).  

  

 

42. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma az Egyéb 
tevékenységek csoportban, a kialakított kategóriák szerint. 

Motorsportok. A vizsgált szervezetek közül motorsport edzés, verseny- és szabadidősport szervezés 
körébe artozó tevékenységet Magyarországon egy, Romániában hét, Szlovákiában egy szervezet 
végez, Magyarországon és Szlovákiban a 21-40 fő résztvevő számú közötti kategóriában. Romániában 
a szervezetek a 41-60 fő résztvevő számú kategóriában szerepelnek.  
Rekreációs tevékenységek. A rekreációs tevékenységek közé 14 tevékenységet soroltunk be, 
összesen 62 elemszámmal. Magyarországon 43 szervezet végez rekreációs tevékenységet, 
Romániában 11, Szlovákiában nyolc. Romániában három szervezet 21-40 fő résztvevő számú közötti 
kategóriába került, a többi a 60 fő feletti részvételi számú kategóriába. Szlovákiában mind a nyolc 
szervezet a 60 fő feletti kategóriába tartozik. Magyarországon a szervezetek többsége az alacsonyabb 
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részvételi számú, 61 fő alatti kategóriák között oszlik meg, kisebb része – folyamatosan csökkenve – a 
60 fő feletti kategóriák között oszlik meg (44. számú ábra).  

  

 

43. számú ábra: Az adott kategóriát megjelölő szervezetek száma a Rekreációs 
tevékenységek csoportban, a kialakított kategóriák szerint 

  

A szolgáltatások hatásának értékelése. A tevékenységek értékelésének összehasonlító elemzése 
országok szerint  
 A tevékenységek hatásának értékeléséhez zárt kérdéseket (összesen hetet) használtunk és a 
megkérdezettek öt fokú Likert-skálán értékelhették a sporttevékenységekben résztvevőkre gyakorolt 
hatását. Az egyes a legalacsonyabb, az ötös a legmagasabbra értékelt hatást jelezte.   
Az tevékenységek értékelésének összehasonlító elemzése a kapott átlagok szerint  

A tevékenységek hatásának értékelésére használt hét mutatóra adott válaszok átlagai a 3,3 és a 4,5 
étékek között oszlanak meg, a különbségek tartománya 1,2. Országonként a hét mutató átlaga: 
Magyarország 4,3, Románia 4, Szlovákia 4,1. A különbségek elenyészőek. Megállapíthatjuk, hogy a 
megkérdezettek saját munkájuk hatását a különböző tevékenységekben jónak értékelték. A sport 
személyiség fejlődésére kifejtett hatását Magyarországon és Szlovákiában közepesre értékelték, 
Romániában jelesre. A második, harmadik és negyedik kategóriában valamennyi ország átlagai négy 
egész felett szóródtak és köztük a legnagyobb eltérés 0,5 volt. Az ötödik, hatodik és hetedik 
vélemény kategóriákban a magyar és szlovák értékek négy egész felett voltak, a magyar értékek 
kicsivel az átlag felett, a szlovák értékek az átlaghoz közelítőek. A román válaszadók értéke a három 
kérdésben 3,8 volt (48. számú táblázat, 45. számú ábra).  
 
 
 
 
 
  

 
45.  számú táblázat: A tevékenységek átlagainak megoszlása országok szerint 
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1.  
A tevékenység hozzájárult a részvevők 
személyiségének fejlődéséhez  

3,3  4,5  3,3  3,6  

2.  
A tevékenység erősítette a részvevők 
rendszeres testmozgás iránti motivációját  

4,4  4,2  4,2  4,3  

3.  Felkeltette az egészséges életmód, rendszeres 
testmozgás iránti figyelmet, érdeklődést.  

4,5  4,1  4,5  4,4  

4.  Ismereteket nyújtott a rekreációs célú 
edzések helyes végzéséhez.  

4,4  4,0  4,3  4,3  

5.  Segítette a tájékozódást a különböző 
sportolási lehetőségekről  

4,4  3,8  4,2  4,2  

6.  Hozzájárult az egészséges életmódra irányuló 
attitűdök megerősítéséhez.  

4,5  3,7  4,2  4,2  

7.  
Erősítette az egészséges életmód iránti 
elköteleződést.  

4,5  3,8  4,3  4,3  

  

 

45.ábra: A tevékenységek átlagainak megoszlása országok szerint 

 

 

  

  

3 , 3 

4 , 4 5 , 4 4 4 , 4 4 , 5 , 4 4 , 5 5 4 , 
, 4 2 4 , 1 4 , 0 

3 , 8 , 3 7 8 3 , 
, 3 3 

4 , 2 
, 4 5 , 3 4 2 4 , 2 , 4 4 , 3 

3 6 , 

, 3 4 4 , 4 4 , 3 2 , 4 2 4 , 4 , 3 

0 0 , 
5 , 0 

1 , 0 
5 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
0 , 3 
5 , 3 
0 , 4 
5 , 4 
0 , 5 

A tevékenység 
hozzájárult a 

részvevők 
személyiségének 

fejlődéséhez 

A tevékenység 
erősítette a 
részvevők 
rendszeres 

testmozgás iránti 
motivációját 

Felkeltette az 
egészséges 
életmód, 

rendszeres 
testmozgás iránti 

figyelmet, 
érdeklődést. 

Ismereteket 
nyújtott a 

rekreációs célú 
edzések helyes 

végzéséhez. 

Segítette a 
tájékozódást a 

különböző 
sportolási 

lehetőségekről 

Hozzájárult az 
egészséges 
életmódra 

irányuló 
attitűdök 

megerősítéséhez. 

Erősítette az 
egészséges 

életmód iránti 
elköteleződést. 

átlag 

Magyarország Románia Szlovákia Total 



72  

  

A tevékenységek értékelésének összehasonlítása az országok, a tevékenység és a választípusok 
szerint :  
A tevékenység hozzájárult a résztvevők személyiségének fejlődéséhez  

A küzdősportok területén az összes válaszadó 44,6%-a úgy vélte, hogy a tevékenység erős, 35,7%-a 
szerint nagyon erős hatást gyakorol a személyiség fejlődésére. Magyarországon 19%, Szlovákiában 
24% nem válaszolt a kérdésre. Magyarországon és Szlovákiában 70% a maximális értéket megjelölők 
aránya, Romániában 20%. Szlovákiában a megkérdezettek 4%-a úgy vélte, a küzdő sportok nem 
befolyásolják a személyiség változását (49. számú táblázat, 46. számú ábra).  
  

49. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint, adott tevékenységi 
kategóriában, Küzdősportok esetében %-ban 

 

Küzdősportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

1      4,0%  1,8%  

4  30,0%  80,0%  30,0%  44,6%  

5  70,0%  20,0%  70,0%  35,7%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

 

46. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint, Küzdősportok esetében %-ban  

  

Labdarúgás esetében a válaszadók 54,2 %-a a négyes, 37, 5%-a az ötös értéket jelölte meg. 
Szlovákiában a megkérdezettek 100%-a, Magyarországon 45,4%-a, Romániában 38,5%-a magasra 
értékelte a sport szerepét a személyiség fejlődésében (50. számú táblázat, 47. számú ábra).  
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50. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében %-ban 

  

 
 

Labdarúgás  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  55,6%  61,5%    54,2%  

5  45,4%  38,5%  100,0%  37,5%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  
  

 
47. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában  

Labdarúgás esetében %-ban 
  

A labdajátékok esetében Magyarországon a megkérdezettek 57,1%-a, Romániában és Szlovákiában 
100%-a a maximális értéket jelölte meg válaszaiban (51. számú táblázat, 48. számú ábra).  

  

51. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban 

 

 
 

Labdajátékok  

érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  42,9%    100,0%  50,0%  

5  57,1%  100,0%    50,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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48. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában 
Labdajátékok esetében %-ban 

  
Sportolási alkalmak biztosítása. Romániában ilyen típusú tevékenységeket nem végeztek, 
Szlovákiában valamennyi megkérdezett magasra értékelte a sport szerepét a személyiség 
fejlődésében. Magyarországon megoszlanak a vélemények, 58,3% alul, 41,6% felülértékeli a sport 
jelentőségét a vizsgált kérdésben (52. számú táblázat).  
  

52. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Sportolási alkalmak biztosítása esetében  

  

 
 
 
 

Sportolási alkalmak 
biztosítása 

Érték  HUN  ROM  SK 

1  37,5%      

2  20,8%      

4  20,8%      

5  20,8%    100%  

  100%    100,00%  

  
  

Téli sportok. Szlovákiában a megkérdezettek szervezeteiben ilyen típusú tevékenységet nem 
végeznek. Magyarországon magasabb a négyes érétkek száma (66,7%), Romániában 10%ponttal 
magasabb az ötös értékek aránya, mint Magyarországon (53. számú táblázat).  

 

53. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában,Téli sportok esetében %-ban 

 

 Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  
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Téli sportok  

4  66,7%  57,1%    60,0%  

5  33,3%  42,9%    40,0%  

  100,0%  100,0%    100,0%  

  
 
A vizes sportok személyiség fejlődésére gyakorolt hatását Magyarországon a megkérdezettek 100%-a 
ötösre, Szlovákiában 100%-a négyesre értékelte. Romániában a megkérdezett szervezetek képviselői 
nem jelöltek vizes sportot (54. számú táblázat).  

  

54. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Vizes sportok esetében %-ban 

 

 
 

Vizes sportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4      100,0%  33,3%  

5  100,0%      66,7%  

  100,0%    100,0%  100,0%  

  

 

Kardio- és fitneszedzés, testépítés. Romániában valamennyi megkérdezett magasra értékelte e 
kategóriába sorolt sport tevékenységek szerepét a személyiség fejlődésében (100%), 
Magyarországon és Szlovákiában ugyan ez az arány 80, illetve 75% (55. számú táblázat, 49. számú 
ábra).  
  

55. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
a Kardio- és fitnesz edzés, testépítés esetében %-ban 

 

 
 

Kardio- és fitneszedzés, 
testépítés 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

4  20,0%    25,0%  15,0%  

5  80,0%  100,0%  75,0%  82,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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49. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  a 
Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban  

  

A technikai sportokban, az elsődlegesen megnevezett sport tevékenységek között csak 
Magyarországon nyújtottak szolgáltatást. Itt a megkérdezettek 50%-a közepesre, a másik 50%-a 
magasra értékelte a technikai sportok szerepét (56. számú táblázat).   

 

56. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, a 
Technikai sportok esetében %-ban  

 

 

 
 

Technikai sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  50,0%      50,0%  

5  50,0%      50,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Az egyéb mozgásformák kategóriájába tartozó szervezetek válaszadóinak 36,4%-a szerint erősen, míg 
54,5%-a szerint nagyon erősen járult hozzá az általuk végzett tevékenység a résztvevők 
személyiségének fejlődéséhez. Amíg a magyarországi válaszadók 57,1%-a a 4-es, és 42,9%-a az 5-ös 
értéket választotta, addig Romániában ez az arány 50-50% volt. Szlovákiában minden válaszadó 
szerint nagyon erősen járult hozzá a tevékenységük a szabadidő sportolók személyiségfejlődéséhez 
(57. számú táblázat, 50. számú ábra).  
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57. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Egyéb mozgásformák esetében %-ban  

  

 
 
 

Egyéb  

 HUN  ROM  SK 
  

Teljes  

4  57,1%  50,0%   36,4%  

5  
  

42,9%  50,0%  100,0%  54,5%  

összes: 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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51.számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Egyéb mozgásformák esetében %-ban 
 

Motorsportokkal foglalkozó szervezeteknél az összes válaszadó a 4-es értéket jelölte meg 
válaszaként és mindegyik válasz Magyarországról érkezett (58. számú táblázat).  

  

58. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Motorsportok esetében %-ban  

 

 
 

Motorsportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

A rekreációs tevékenységgel foglalkozó szervezeteknél a válaszadók 8,8%-ának volt az a véleménye, 
hogy a tevékenységük elhanyagolható módon járult hozzá a személyiségfejlődéshez, 2,9%-uk szerint 
pedig közepes mértékben. Ezek a válaszadók magyarországiak voltak, az onnan érkezett válaszok 
12,5%-át és 3,2%-át tették ki. Az összes válaszadó 41,2%-a szerint a tevékenységük erős mértékben, 
míg 47,1%-a szerint pedig nagyon erős mértékben járult hozzá a résztvevők személyiségfejlődéséhez. 
A magyarországi válaszadók 33,3%-a választotta a 4-es értéket és 50%-a az 5-ös értéket. A romániai 
válaszadók 57,1%-a a 4-es és 42,9% pedig az 5-ös értéket jelölte meg. Szlovákiában ez az arány a 4-es 
értéket nézve 66,7% és az 5-ös értéket nézve 33,3% (59. számú táblázat, 51. számú ábra).   
 

43 % 36 % 



78  

  

59.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Rekreációs tevékenység esetén %-ban 

 

Rekreációs tevékenyég  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

2  12,5%      8,8%  

3  4,2%      2,9%  

4  33,3%  57,1%  66,7%  41,2%  

5  50,0%  42,9%  33,3%  47,1%  

  100%  100%  100%  100%  

  

 

51. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában 
Rekreációs tevékenység esetén %-ban 

  

A tevékenyég erősítette a részvevők rendszeres testmozgás iránti motivációját.  
  

Küzdősportok esetében a válaszadók 48,2%-a vélte úgy, hogy a küzdősport tevékenység nagyon erős 
mértékben növelte a rendszeres mozgás iránti vágyat, emellett a válaszadók hasonló arányban 
jelölték meg az erős (4) értéket. Mindössze a válaszadók 3,6%-a vélte úgy, hogy ez a tevékenység 
mindösszesen csak közepes mértékben járul hozzá. A magyarországi és romániai válaszadók az erős 
és nagyon erős válaszokat jelölték, míg a szlovákiai válaszadók esetében történt a közepes válasz 
jelölése is (60. számú táblázat, 52. számú ábra).   

  

60.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Küzdősportok esetében %-ban 

 

 
 
 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3      8,0%  3,6%  
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Küzdősportok  4  33,3%  60,0%  56,0%  48,2%  

5  66,7%  40,0%  36,0%  48,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

 

52.számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Küzdősportok esetében %-ban 

  
A labdarúgással foglalkozó szervezeteknél a válaszok aránya a következőképpen oszlik meg: 16,7% 
jelölte azt, hogy közepes, 58,3% jelölte azt, hogy erős és 25% jelölte azt, hogy nagyon erős mértékben 
járul hozzá a tevékenység a rendszeres sportolás iránti motivációhoz. Szlovákiában azonos arányban 
oszlanak meg a vélemények az erős és a nagyon erős válaszérték között, Magyarországon többen 
jelölték meg az erős értéket, csakúgy, mint Romániában (61. számú táblázat, 53. számú ábra).  
  

61.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Labdarúgás esetében %-ban 

 

 
 
 

Labdarúgás  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

3    30,8%    16,7%  

4  66,7%  53,8%  50,0%  58,3%  

5  33,3%  15,4%  50,0%  25,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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53.számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében %-ban 

  

A labdajátékokkal foglalkozó szervezeteknél az összes válaszadó 40%-a azon a véleményen volt, hogy 
a tevékenysége erős, a másik 40%-a pedig azon a véleményen volt, hogy nagyon erős mértékben 
járul hozzá a motivációhoz. A vélemények 20%-a pedig azt mutatja, hogy csak közepes mértékben 
járul hozzá. Szlovákiában a válaszadók fele-fele jelölte a 3-as és a 4-es értéket, Romániában pedig az 
összes válaszadó a 4-es értéket. Magyarországon volt nagyobb a megoszlás, itt a 3-as értéket a 
válaszadók 14,3%-a, a 4-es értéket a válaszadók 28,6%-a míg az 5-ös értéket a válaszadók 57,1%-a 
jelölte (62.  
számú tábla, 54. számú ábra).  

   
62.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 

kategóriában, Labdajátékok esetében %-ban 
 

 
 
 

Labdajátékok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

3  14,3%    50,0%  20,0%  

4  28,6%  100,0%  50,0%  40,0%  

5  57,1%      40,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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54. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban 

  

Sportolási alkalmak biztosítása. A sportolási alkalmakat biztosító szervezeteknél a válaszadók 6,3%-a 
szerint a tevékenységük egyáltalán nem járul hozzá a motiváláshoz, ezt az értéket csak magyarországi 
válaszadók jelölték meg, országon belül a válaszok aránya 9,1% volt. Itt a válaszadók 4,5% jelölte meg 
a 3-as értéket, Szlovákiában pedig a 16,7%-a. Az összes válasznak a 6,3%-át tette ki ez a típusú válasz. 
A 4-es értéket, vagyis, hogy a tevékenységük erős mértékben járult hozzá a motiváláshoz, a magyar 
válaszadók 22,7%-a, a romániai válaszadók 76%-a és a szlovákiai válaszadók 33,3%-a választotta. Ez a 
4-es érték az összes válasznak a 31,3%-a volt. Azt, hogy a tevékenység nagyon erősen járul hozzá a 
rendszeres testmozgás iránti motivációhoz, az összes válaszadó 56,3%-a választotta. Az országokon 
belüli megoszlás az előbb említett sorrendben a következő: 63,6%; 25% és 50% (63. számú táblázat,  

55. számú ábra).  

   
63. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  

a Sportolási alkalmak biztosítása terén %-ban  
 

 
 
 
 

Sportolási alkalmak biztosítása  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

1  9,1%      6,3%  

3  4,5%    16,7%  6,3%  

4  22,7%  75,0%  33,3%  31,3%  

5  63,6%  25,0%  50,0%  56,3%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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55. számú ábra: A válaszok megoszlása az országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  a 
Sportolási alkalmak biztosítása terén %-ban  

A téli sportokkal foglalkozó szervezeteknél a válaszadók 90%-a, azon a véleményen volt, hogy erősen, 
míg 10%-a pedig azon, hogy nagyon erősen segíti a motivációt. Szlovákiai válaszadók mindegyike, a 
magyarországi válaszadók 66,7%-a jelölte a 4-es értéket. Az 5-ös értéket pedig a magyarországi 
válaszadók 33,3%-a választotta (64. számú táblázat).  
  

64.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Téli sportok esetében %-ban 

 

 
 
 

Téli sportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  66,7%  100,0%    90,0%  

5  33,3%      10,0%  

  100,0%  100,0%    100,0%  

  
A vizes sportok tevékenységkörbe tartozó válaszadók esetén mindenki a nagyon erős válaszértéket 
jelölte, ez az arány Szlovákiában és Magyarországon is 100% volt. A romániai megkérdezettek között 
nem volt vizes sportággal foglalkozó szakember (65. számú táblázat).  
  

65. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Vizes sportok esetében %-ban 

 

 
 

Vizes sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

5  100,0%    100,0%  100,0%  

  100,0%    100,0%  100,0%  

  

Kardio- és fitneszedzés, testépítés. Ezzel a tevékenységgel foglalkozó válaszadók esetén a 
vélemények az alábbiak alapján oszlanak meg. A válaszadók 5,9%-a szerint közepesen, 41,2%-a 
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szerint erősen és 52,9%-a szerint nagyon erősen járul hozzá a tevékenységük a rendszeres sport iránti 
motivációhoz. A magyar és román válaszadók mindegyike az erős vagy a nagyon erős értéket jelölte, 
a szlovákiai válaszadóknak pedig 12,5%-a a közepes értéket jelölte be (66. számú táblázat).  

 
66. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban 
 

 
 
 

Kardio- és fitneszedzés, 
testépítés 

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

3      12,5%  5,9%  

4    75,0%  50,0%  41,2%  

5  100,0%  25,0%  37,5%  52,9%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

Technikai sportok esetében csak magyarországi válaszadás történt, itt mindenki azt jelölte, hogy a 
tevékenységük közepesen járul hozzá a rendszeres sportolással kapcsolatos motivációhoz (67. számú 
táblázat).  
  

67. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Technikai sportok esetében %-ban 

 

 
 

Technikai sportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

3  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Az egyéb tevékenységi körhöz tartozó szervezeteknél mindenki az erős (63,6%) és a nagyon erős 
(36,4%) értéket választotta. Szlovákiában minden válaszadó a 4-es, Romániában pedig fele-fele 
arányban a 4-es és az 5-ös értéket jelölte. Magyarországon ez az arány 57,1% a 4-es és 42,9% pedig 
az 5-ös válasz volt (68. számú táblázat).  
  

68. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Egyéb mozgásformák esetében 

 

 
 
 

Egyéb  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

4  57,1%  50,0%  100,0%  63,6%  

5  42,9%  50,0%    36,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

   

A motorsportokkal foglalkozó szervezetek ennél az állításnál egyetemlegesen az erős értéket jelölték 
meg és kizárólag magyarországi válaszadás történt (69. számú táblázat).  
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69. szá
mú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Motorsportok esetében %-ban 
 

 
 

Motorsportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

A rekreációs tevékenységi körbe tartozó szervezetek véleményei úgy oszlanak meg, hogy 2,9% jelölte 
a gyengén, 5,9%, hogy közepesen, 41,2% erősen és 50% pedig, hogy nagyon erősen járul hozzá a 
tevékenységük a motivációhoz.  A szlovákiai válaszadók mindegyike az erős értéket választotta, ez az 
arány Magyarországon 41,7% volt, míg Romániában 14,3%. A nagyon erős értéket a magyar 
válaszadók 50%-a és a román válaszadók 71,4%-a jelölte. Magyarországon a gyenge és a közepes 
választ pedig egyaránt 4,2% jelölte meg (70. számú táblázat, 56. számú ábra).   
  

70. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenység esetében %-ban 

 

Rekreációs tevékenyég  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  4,2%      2,9%  

3  4,2%  14,3%    5,9%  

4  41,7%  14,3%  100,0%  41,2%  

5  50,0%  71,4%    50,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

 

 

 

56. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenység esetében %-ban  
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Felkeltette az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás iránti figyelmet, érdeklődést.  

Küzdősportok. Ebben a tevékenységi területben a válaszadók többsége, 46,4%-a azt jelölte meg, hogy 
a tevékenységük a véleményük szerint erősen befolyásolja az érdeklődést az egészséges életmód 
irányában. Ettől egy kicsivel kevesebben jelölték meg az erős értéket, 42,9%-nyian. Emellett a 
válaszadók 7,1%-a szerint közepesen, 3,6%-a szerint pedig gyengén befolyásolja ezt az általuk végzett 
tevékenység. A 2-es értéket magyarországi válaszadók jelölték meg, ez az onnan érkezett válaszok 
9,5%-át teszi ki. A 4-es értéket 28,6%, az 5-ös értéket pedig a 61,9%-a választotta. Romániában a 
válaszadók 20%-a a 3-as értéket, 50%-a a 4-es és 30% az 5-ös értéket választotta. Szlovákiából 
hasonló válaszok érkeztek eltérő aránnyal, 8%, 52% és 40%-kal (71. számú táblázat, 57. számú ábra).  
  

71. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Küzdősportok esetében %-ban 

  

 
 
 
 

Küzdősportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  9,5%      3,6%  

3    20,0%  8,0%  7,1%  

4  28,6%  50,0%  52,0%  42,9%  

5  61,9%  30,0%  40,0%  46,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

57. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Küzdősportok esetében %-ban 

 

Labdarúgás. A vélemények megoszlása ebben a kategóriában úgy alakult, hogy az összes válasz 
alapján 4,2% azt vallja, szerinte gyengén, 4,2% szerint közepesen, 37,5% szerint erősen és 54,2% 
szerint nagyon erősen befolyásolja a tevékenységük az érdeklődést. Megoszlás alapján elmondható, 
hogy a szlovákiai válaszadók 100%-a az 5-ös értéket jelölte meg, Romániában ez az arány 38,5% ,míg 
Magyarországon 66,7%. A 4-es értékre tette az X-et a magyar válaszadók 22,2%-a és a román 
válaszadók 53,8%-a. 3-as válasz Romániából érkezett, 2-es pedig Magyarországról. Az elsőnek 
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említettet az ottani válaszadók 7,7%-a jelölte, míg a másodiknak említettet pedig a válaszadók 11,1%-
a (72. számú táblázat, 58. számú ábra).  
  

72. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében %-ban 

 

 
 
 
 

Labdarúgás  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

2  11,1%      4,2%  

3    7,7%    4,2%  

4  22,2%  53,8%    37,5%  

5  66,7%  38,5%  100,0%  54,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

58. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében %-ban 

 

A labdajátékokkal foglalkozó szervezeteknél a válaszadók 20%-a jelölte azt, hogy közepes erősségű, 
30%-a azt, hogy erős és 50%-a, hogy nagyon erős befolyásoló hatást fejt ki a tevékenységük. A 
szlovákiai válaszadók 50-50%-ban a 3-as és 4-es válaszokat jelölték, míg a romániai válaszadók közül 
mindenki a 3-ast. Magyar viszonylatban 28,6% a 4-est és 71,4% pedig az 5-ös választ jelölte (73. 
számú táblázat).   
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73. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban 

 

 
 
 
 

Labdajátékok  

Érték HUN ROM 
SK Teljes 

3    100,0%  50,0%  20,0%  

4  28,6%    
50,0%  30,0%  

5  71,4%      50,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

Sportolási alkalmak biztosítása. Ebből a tevékenységi körből érkező válaszoknál a válaszadók 59,4%a 
gondolja úgy, hogy nagyon erős, 28,1%-a úgy, hogy erős, 9,4%-a szerint közepes erősségű és 3,1%-a 
szerint pedig egyáltalán nem fejt ki hatást a tevékenységre. Szlovákiából és Romániából 4-es és 5-ös 
értéket jelöltek meg a válaszadók, míg Magyarországon a válaszok több értéket jelöltek meg (74. 
számú táblázat).   
  

74.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában,Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban 

 

 
 
 
 

Sportolási alkalmak biztosítása  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

1  4,5%      3,1%  

3  13,6%      9,4%  

4  22,7%  75,0%  16,7%  28,1%  

5  59,1%  25,0%  83,3%  59,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

Téli sportok kategóriában a válaszok úgy oszlottak meg, hogy 20% jelölte azt, hogy a tevékenységük 
kismértékben befolyásol, ez a romániai válaszok 28,6%-át tette ki. 30% jelölte, hogy közepes mértékű 
a hatás, ilyen vélemény szintén csak Romániából érkezett, ahol a válaszok 42,9%-át tette ki. 30% 
jelölte, hogy erős a befolyásoló hatás, ez Románián belül 14,3% volt és Magyarországon belül pedig 
66,7%.  
 
A nagyon erős hatást Magyarországon 33,3% jelölte és Romániában szintén 14,3%. Ezek az összes 
vélemény 20%-át tették ki (75. számú táblázat, 59. számú ábra).   
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75.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Téli sportok esetében %-ban 

 

 
 
 
 
 

Téli sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2    28,6%    20,0%  

3    42,9%    30,0%  

4  66,7%  14,3%    30,0%  

5  33,3%  14,3%    20,0%  

  100,0%  100,0%    100,0%  

   

 

59.számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi    
kategóriában, Téli sportok esetében %-ban. 

 

Vizes sportok tevékenységi kategóriájában a válaszok Magyarországról és Szlovákiából érkeztek, 
mindkét országban egy értéket jelölt meg minden válaszadó, Magyarországon az 5-öst, ami az összes 
válasz 66,7%-a volt, Szlovákiában pedig a 3-ast, ami az összes válasz 33,3%-a volt (76. számú 
táblázat). 
  

76.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Vizes sportok esetében %-ban  

 

 
 

Vizes sportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

3      100,0%  33,3%  

5  100,0%      66,7%  

  100,0%    100,0%  100,0%  
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Kardio- és fitneszedzés, testépítés. Ebben a tevékenységi kategóriában az összes válasz megoszlása a 
következőképpen alakult. Összesen átlag 52,9% jelölte meg azt, hogy nagyon erősen befolyásol a 
tevékenységük, Magyarországon ez az arány erre az értékre 100% volt, míg Szlovákiában 50%. 
Összesen átlag 47,1% jelölte meg azt, hogy erősen befolyásol, Romániában ez az összes válasz 100%-
a volt és Szlovákiában pedig 50% (77. számú táblázat).  

  
77.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 

kategóriában, Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban  
 

 
 

Kardio- és fitneszedzés, 
testépítés 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

   4     100,0%  50,0%  47,1%  

   5  100,0%    50,0%  52,9%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  
A technikai sportok tevékenységi körön belül a közepes erősségű értéket jelölték meg, mint a 
befolyásolás mértékét. Ez a magyar válaszadók 100%-ának véleménye volt. Román és szlovák jelölés 
nem volt ebben a tevékenységi körben (78. számú táblázat).  

  
78. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Technikai sportok %-ban 
 

 
Technikai sportok 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Az egyéb kategóriában az összes válasz a befolyásolás mértékére vonatkozóan úgy oszlott meg, hogy 
a válaszadók 18,2%-a szerint a tevékenységük közepes erősségű, 45,5%-a szerint erős és 36,4%-a 
nagyon erős hatást fejt ki. A romániai válaszadók 100%- a szerint a hatásuk erős, a szlovákiai 
válaszadók válaszai 50-50%-ban a közepes és erős hatás között oszlottak meg. Magyarországi 
válaszadók esetében a 3-as értéket a válaszadók 14,3%-a, a 4-es értéket a válaszadók 28,6%-a és az 5-
ös értéket pedig a válaszadók 57,1%-a jelölte meg (79. számú táblázat, 60. számú ábra).  

  
79. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Egyéb tevékenységi kör esetén %-ban 
 

 
 

Egyéb  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  14,3%    50,0%  18,2%  

4  28,6%  100,0%  50,0%  45,5%  

5  57,1%      36,4%  
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60. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Egyéb tevékenységi kör esetén %-ban 

  
Motorsportok tevékenységi körön belül az erős értéket jelölték meg abban a tekintetben, hogy 
milyen mértékű a befolyásolás. Ez a magyar válaszadók 100%-ának véleménye volt (80. számú 
táblázat).  
  

80. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Motorsportok esetében %-ban 

 

Motorsportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

4  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Rekreációs tevékenyég. Ezen tevékenységi körből érkező válaszok alapján elmondható, hogy a 
válaszadók legnagyobb része (41,2%) szerint a tevékenységük erős hatást gyakorol az egészséges 
életmódra való figyelem felkeltésére. Ettől egy kevéssel elmaradva, 38,2% szerint a tevékenységük 
nagyon erős hatást fejt ki. 17,6% szerint a hatás közepes erősségű és 2,9% szerint elhanyagolható az 
erőssége. Magyarországon és Románián belül volt a legnagyobb megoszlás a vélemények között, 
legnagyobb mértékben, az első országban az 5-ös értéket jelölték a válaszadók (45,8%), a második 
országban pedig a 4-es értéket (71,4%). Szlovákiában pedig a válaszadók a 4-es (66,7%) és 5-ös 
(33,3%) értékeket választották (81. számú táblázat, 61. számú ábra).  
  

81. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban 

 

Rekreációs tevékenyég 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  4,2%      2,9%  

3  20,8%  14,3%    17,6%  

4  29,2%  71,4%  66,7%  41,2%  



91  

  

5  45,8%  14,3%  33,3%  38,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

61. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban 

  

Ismereteket nyújtott a rekreációs célú edzések helyes végzéséhez.  

 

A küzdősportokkal foglalkozó szervezetek válaszadóitól érkezett vélemények alapján elmondható, az 
összes vélemény megoszlása úgy alakult, hogy a legtöbb vélemény szerint (46,4%) a tevékenység 
nagyon erősen segítette az edzések helyes elvégzését. Emellett 42,9% szerint erősen segített. 7,1% 
azt jelölte meg véleményeként, hogy közepes erősségűen segítette és 3,6%, hogy gyengén. Ezt az 
utolsó értéket csak magyarországi válaszadók jelölték, ott az összes válasz 9,5%-át tette ki (82. számú 
táblázat, 62. számú ábra).   

 
  

82.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Küzdősportok esetében %-ban 

  

 
 
 
 

Küzdősportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  9,5%      3,6%  

3    20,0%  8,0%  7,1%  

4  28,6%  50,0%  52,0%  42,9%  

5  61,9%  30,0%  40,0%  46,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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62. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Küzdősportok esetében %-ban  

  

A labdarúgással foglalkozó szervezeteknél a beérkezett vélemények aránya úgy oszlott meg, hogy 
4,2% szerint a tevékenységük elhanyagolható mértékű, 4,2% mondta azt, hogy közepesen erős, 
37,5% mondta, hogy erős és 54,2% pedig azt, hogy nagyon erős mértékben segítette a rekreációs 
gyakorlatok helyes elvégzését. A szlovákiai válaszadók mindegyike az 5-ös értéket jelölte meg, a 
romániai válaszadók 7,7%-a a 4-as értéket, 53,8% a 4-es értéket és 38,5% pedig az 5-ös értéket. A 
magyarországi szervezetek válaszadóinál az arányok úgy alakultak, hogy 11,1%-uk mondta, hogy a 
tevékenység segítő hatása elhanyagolható, 22,2%-uk mondta, hogy erős segítség volt és 66,7%-a 
mondta, hogy nagyon erősen segített (83. számú táblázat, 63. számú ábra).  

 
  

83.számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi 
kategóriában, Labdarúgás esetében %-ban 

 

Labdarúgás  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  11,1%      4,2%  

3    7,7%    4,2%  

4  22,2%  53,8%    37,5%  

5  66,7%  38,5%  100,0%  54,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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63. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében %-ban  

A labdajátékokkal foglalkozó szervezetek válaszadóinak véleménye alapján elmondható, hogy a 
közepes erősségű segítségi értéket a válaszadók 20%-a választotta, ez az arány Romániában 100% 
volt és Szlovákiában 50%. Az erős segítséget a válaszadók 30%-a jelölte meg, Szlovákiában az arány 
50%, míg Magyarországon 28,6% volt. A magyar válaszadók 71,4% gondolta úgy, hogy az általuk 
végzett tevékenység nagyon erősen segíti a helyes elvégzését a gyakorlatoknak (84. számú táblázat, 
64. számú ábra).  
 

84. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban  

 

 
 
 

Labdajátékok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3    100,0%  50,0%  20,0%  

4  28,6%    50,0%  30,0%  

5  71,4%      50,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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64. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban  

  

Sportolási alkalmak biztosításával foglalkozó szervezetek válaszadóinak 3,1%-a szerint a 
tevékenységük elhanyagolható mértékben segítette a rekreációs gyakorlatok helyes elvégzését, ez az 
arány a magyar válaszadóknál 4,5% volt. 9,4%-uk mondta, hogy közepes erősségű volt a segítség, ez 
szintén magyarországi válaszadóknál vizsgálva 13,6% volt. Az összes válaszadó 28,1% mondta, hogy 
erős volt a segítség, ez a három ország viszonylatában nézve 22,7% volt a magyaroknál, 75% volt a 
romániaiaknál és 16,7% volt a szlovákiaiaknál. Az összes válaszadó 59,4%-a mondta, hogy a 
tevékenységük nagyon erősen segített, ez az arány a magyaroknál 59,1%, a romániaiaknál 25% és a 
szlovákiaiaknál pedig 83,3% volt (85. számú táblázat, 65. számú ábra).   

  

85. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban  

 

 
 
 

Sportolási alkalmak 
biztosítása 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

1  4,5%      3,1%  

3  13,6%      9,4%  

4  22,7%  75,0%  16,7%  28,1%  

5  59,1%  25,0%  83,3%  59,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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65. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban  

  

Téli sportok. Az ehhez a tevékenységi körhöz tartozó szervezetek válaszadóinak 20%-a szerint 
gyengén, 30%-a szerint közepes mértékben, 30%-a szerint erősen és 20%-a szerint nagyon erősen 
segítette az általuk végzett tevékenység a helyes elvégzést. Romániában a vélemények úgy oszlanak 
meg, hogy 28,6% a 2-es, 42,9% a 3-as és 14,3-14,3% pedig a 4-es és 5-ös értékeket jelölte meg. 
Magyarországon belül pedig a 4-es és 5-ös érték választásának aránya 66,7% és 33,3% volt (86. 
számú táblázat, 66. számú ábra).  
   

86. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Téli sportok esetében %-ban  

 

 
 
 
 

Téli sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2    28,6%    20,0%  

3    42,9%    30,0%  

4  66,7%  14,3%    30,0%  

5  33,3%  14,3%    20,0%  

  100,0%  100,0%    100,0%  
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66. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Téli sportok esetében %-ban  

  

Vizes sportokhoz tartozó tevékenységet űző szervezetektől a válaszok két országból érkeztek be, 
ehhez az állításhoz kapcsolódóan. A válaszadók 66,7%-a szerint nagyon erősen segítette a 
tevékenységük a gyakorlatok helyes elvégzését, míg 33,3%-uk szerint csak közepes mértékben. A 
szlovákiai válaszadók mind a 3-as, míg a magyarországi válaszadók mindegyike az 5-ös értéket jelölte 
meg (87. számú táblázat).  
 

87. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Vizes sportok esetében %-ban  

 

 
 
 

Vizes sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3      100,0%  33,3%  

5  100,0%      66,7%  

  100,0%    100,0%  100,0%  

  

A kardio- és fitneszedzés, testépítés tevékenységi körbe tartozó szervezeteknél a válaszadók 52,9%-a 
azon a véleményen volt, hogy a tevékenységük nagyon erős mértékben segítette a gyakorlatok 
helyes elvégzését, míg a 47,1%-a azt, hogy erős mértékben. A magyar válaszadók mindegyike, a 
szlovákiai válaszadóknak pedig az 50%-a az 5-ös értéket, a romániai válaszadók 100%-a és a szlovákiai 
válaszadók 50%-a pedig a 4-es értéket választotta (88. számú táblázat, 67. számú ábra).  
  

88. számú tábláza: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Kardio-és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban  

 

 
Kardio-és fitneszedzés, testépítés  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4    100,0%  50,0%  47,1%  

5  100,0%    50,0%  52,9%  
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  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

67. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Kardio-és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban  

A technikai sportok tevékenységi körből érkezett válaszok összese azt mondta, hogy a válaszadóknak 
az a véleménye, hogy a tevékenységük csak közepesen erős mértékben segített (89. számú táblázat).  
  

89. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Technikai sportok esetében %-ban  

 

 
Technikai sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Az egyéb kategóriába tartozó tevékenységek válaszadóinak a 18,2%-a a 3-as értéket, 45,5%-a a 4-es 
értéket és 36,4%-a pedig az 5-ös értéket jelölte meg véleményeként. Szlovákiában ez az arány 50-
50% a 3-as és 4-es érték között, Romániában pedig 100% a 4-es válasz aránya. Magyarországon a 3-as 
értéket a válaszadók 14,3%-a, a 4-es értéket a válaszadók 28,6% és az 5-ös értéket pedig a válaszadók 
57,1%-a jelölte meg (90. számú táblázat, 68. számú ábra).   
  

90. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Egyéb kategória esetében %-ban  

 

Egyéb  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  14,3%    50,0%  18,2%  

4  28,6%  100,0%  50,0%  45,5%  

5  57,1%      36,4%  
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  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

 

 

68. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Egyéb kategória esetében %-ban  

  

Motorsporttal foglalkozó szervezeteknél a vélemények aránya úgy alakult, hogy a Magyarországról 
érkezett összes válasz a 4-es értéket jelölte meg, vagyis, hogy a tevékenységük erős mértékben 
segítette a gyakorlatok helyes elvégzését (91. számú táblázat).  

  

91. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Motorsportok esetében %-ban  

 

 
 

Motorsportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

4  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

A rekreációs tevékenységi körbe tartozó szervezetek válaszadóinak véleményei úgy oszlanak meg, 
hogy a Magyarországi válaszadók 4,2% azt mondja, a tevékenységek elhanyagolható mértékben 
járultak hozzá a segítéshez. Magyarországi és romániai válaszadók 20,8%-a és 14,3%-a azt válaszolta, 
hogy a tevékenység közepesen erősen segített, ez volt az összes válasz 17,6%-a. Erős mértékű 
segítést a magyar válaszadók 29,2%,  a romániai válaszadók 71,4%,  és a szlovákiai válaszadók 66,7%-
a jelölt meg, ez volt az összes válasz 41,2%-a. Nagyon erős segítést pedig az előbb felsorolt 
sorrendben az országok válaszadóinak a 45,8%-a, 14,3%-a és a 33,3%-a jelölte meg, mellyel ez adta az 
összes válasz 38,2%-át (92. számú táblázat, 69. számú ábra).  
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92. szá
mú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Rekreációs tevékenyég esetében %-ban  
 

Rekreációs tevékenyég  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  4,2%      2,9%  

3  20,8%  14,3%    17,6%  

4  29,2%  71,4%  66,7%  41,2%  

5  45,8%  14,3%  33,3%  38,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

  

 

69. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban  

  
Segítette a tájékozódást a különböző sportolási értékekről.  

  

A küzdősportokkal foglalkozó szervezeteknél a válaszadók 1,8%-ának a véleménye az volt, hogy a 
tevékenységük elhanyagolható módon segített a tájékozódást. Ezt romániai szervezetek választották, 
az onnan érkezett válaszok 10%-át tette ki. Azt az értéket, hogy közepes mértékű volt a segítsége a 
tevékenységnek, a magyarországi szervezetek 19%-a a romániai szervezetek 30%-a és a szlovákiai 
szervezetek 24% választotta. Ez az összes válasz 23,2%-a volt. 37,5%-a a válaszadóknak azt mondta, 
hogy ez a segítség erős, és 37,5%-a pedig azt mondta, hogy nagyon erős volt (93. számú táblázat).   
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93. szá
mú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Küzdősportok esetében %-ban 
 

Küzdősportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2    10,0%    1,8%  

3  19,0%  30,0%  24,0%  23,2%  

4  23,8%  40,0%  48,0%  37,5%  

5  57,1%  20,0%  28,0%  37,5%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

A labdarúgás tevékenységi körébe tartozó szervezeteknél az összes válaszadó 41,7%-a mondta azt, 
hogy a tevékenység közepes mértékben segítette a tájékozódást és az ismeretszerzést, ez az arány 
Magyarországon 11,1%, Romániában pedig 69,2% volt. Az összes válaszadó 37,5%-a szerint erős 
mértékben segítette, az arány Magyarországon 44,4%, Romániában 30,8%, Szlovákiában pedig 50% 
volt. Szlovákiában szintén 50% volt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik szerint a tevékenységük 
nagyon erős segítséget jelentett, Magyarországon ez pedig 44,4%. Ez az összes válasznak a 20,8%-a 
volt (94. számú táblázat, 70. számú ábra).  

  

94. szá
mú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Labdarúgás esetében %-ban  
 

Labdarúgás  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  11,1%  69,2%    41,7%  

4  44,4%  30,8%  50,0%  37,5%  

5  44,4%    50,0%  20,8%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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70. szá
mú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenység  

kategóriában, Labdarúgás esetében %-ban 

  

A labdajátékok tevékenységi körbe tartozó szervezetek válaszadóinak 10%-a a 3-as, 10%-a a 4-es és 
80%-a az 5-ös értéket jelölte meg válaszként. A szlovákiai válaszadók egységesen azon a véleményen 
voltak, hogy a tevékenységük nagyon hatékonyan segítette az információszerzést, míg a romániai 
szervezetek mindegyike szerint a tevékenység csak hatékony segítség volt. A magyarországi kitöltők 
14,3%-a azon a véleményen volt, hogy csak közepes mértékű hatékonysággal, míg 85,7%-a pedig 
azon, hogy nagy hatékonysággal segítette a tevékenység hatását (95. számú táblázat, 71. számú 
ábra).  

  

95. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban 

 

Labdajátékok  Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  14,3%      10,0%  

4    100,0%    10,0%  

5  85,7%    100,0%  80,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

71. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban 

  

Sportolási alkalmak biztosítása.  A tájékozódás segítése a végzett tevékenység által, az ebbe a 
kategóriába tartozó szervezetek 3,1%-ának véleménye szerint elhanyagolható mértékű. Közepes 
mértékű 9,4%-uk szerint, míg hatékony 25%-uk, és nagyon hatékony 62,5%-uk szerint. A magyar 
válaszadók 4,5%-a jelölte a 2-es és a 3-as értéket, míg a 4-est 27,3% és az 5-öst pedig 63,6%. A 
romániai válaszadók 25%-a a 3-ast és 75%-a az 5-öst jelölte meg válaszként. A szlovákiai válaszadók 
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esetében az arány pedig 16,7% a 3-as értéket jelölőké, 33,3% a 4-es értéket jelölőké és 50% az 5-ös 
értéket jelölőké (96. számú táblázat, 72. számú ábra).   

  

96. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban 

 

 
 
 
 

Sportolási alkalmak  
biztosítása  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  4,5%      3,1%  

3  4,5%  25,0%  16,7%  9,4%  

4  27,3%    33,3%  25,0%  

5  63,6%  75,0%  50,0%  62,5%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

72. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban 

  

Téli sportok. Az ehhez a tevékenységi körhöz tartozó szervezetek válaszadóinak 80%-a szerint erősen, 
20%-a szerint nagyon erősen segítette az általuk végzett tevékenység az információszerzést. 
Romániában a vélemények úgy oszlanak meg, hogy 85,7% a 4-es, 14,3% az 5-ös, Magyarországon 
66,7% a 4-es és 33,3% pedig az 5-ös értéket jelölte (97. számú táblázat, 73. számú ábra).   

  

97. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Téli sportok esetében %-ban 

 

Téli sportok  Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  66,7%  85,7%    80,0%  
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5  33,3%  14,3%    20,0%  

  100,0%  100,0%    100,0%  

  

 

73. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Téli sportok esetében %-ban 

  

Vizes sportok tevékenységi körbe tartozó szervezeteknél szlovákiai és magyarországi válaszadók 
mindegyike azt jelölte meg, hogy a tevékenységük nagyon erős segítséget nyújtott (98. számú 
táblázat).  

  

98. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Vizes sportok esetében %-ban 

 

 
 

Vizes sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

5  100,0%    100,0%  100,0%  

  100,0%    100,0%  100,0%  

  

Kardio- és fitneszedzés, testépítés. Az ebbe a tevékenységi kategóriába tartozó szervezeteknél az 
összes válaszadó 29,4%-a jelölte meg a 3-as értéket, vagyis, hogy a tevékenységük közepes 
mértékben segítette az új ismeretek megszerzését. Ez az arány Romániában 75% volt, míg 
Szlovákiában 25%. 23,5%-a a válaszadóknak a 4-es, erős értéket jelölte meg, a romániai válaszadók 
25%-a, a szlovákiai válaszadók 37,5%-a tette ezt. Azt, hogy nagyon hatásos segítség volt, a magyar 
válaszadók 100%-a és a szlovákiai válaszadók 37,5%-a jelölte (99. számú táblázat, 74. számú ábra).  

 

99. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban 

 

 Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  
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Kardio- és fitneszedzés,   
testépítés  

3    75,0%  25,0%  29,4%  

4    25,0%  37,5%  23,5%  

5  100,0%    37,5%  47,1%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

74. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban  

  

Technikai sportok tevékenységi körből érkezett válaszok mindegyike azt mondta, hogy a 
válaszadóknak az a véleménye, hogy a tevékenységük csak közepesen erős mértékben segített (100. 
számú táblázat).  

  

100. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Technikai sportok esetében %-ban 

 

Technikai sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Egyéb tevékenységi körnél a segítség a válaszadók 63,6%-a szerint hatékony volt, míg 36,4%-a szerint 
nagyon hatékony. Szlovákiai szervezetek mindegyike a 4-es értéket jelölte meg, Romániában 
megoszlott 50-50%-ban a 4-es és 5-ös érték között. A magyarországi válaszadók 57,1%-a a 4-es és 
42,9%-a pedig az 5-ös választ jelölte (101. számú táblázat, 75. számú ábra).   
  

101. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Egyéb tevékenységi kör esetében %-ban 
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 Egyéb  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

4  57,1%  50,0%  100,0%  63,6%  

5  42,9%  50,0%    36,4%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

75. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Egyéb tevékenységi kör esetében %-ban 

  

A motorsporttal foglalkozó szervezetek esetében csak Magyarországról érkeztek válaszok és ezek 
mindegyike azon a véleményen volt, hogy ez a tevékenység közepes mértékű segítséget nyújt a 
tájékozódáshoz (102. számú táblázat).  
  

102. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Motorsportok esetében %-ban  

 

 
 

Motorsportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Rekreációs tevékenyég. Ennél a kategóriánál a vélemények minden választási értéket lefednek.  

Legmagasabb arányban (47,1%) a válaszadók azt jelölték meg, hogy a tevékenységük nagyon 
hatásosan segítette a tájékozódást és az új ismeretek megszerzését. A válaszadók 26,5%-a a 4-es, 
20,6%-a a 3-as és 2,9%-a a 2-es és az 1-es értéket jelölte meg. Mindhárom országban a válaszadók 
legnagyobb arányban az 5-ös választ jelölték meg, vagyis azt, hogy a segítsége a tevékenységnek 
nagyon hatásos (103. számú táblázat, 76. számú ábra).  
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103. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban  

 

Rekreációs tevékenyég  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

1  4,2%      2,9%  

2  4,2%      2,9%  

3  16,7%  42,9%    20,6%  

4  29,2%  14,3%  33,3%  26,5%  

5  45,8%  42,9%  66,7%  47,1%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

 

76. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban 

  

Hozzájárult az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez.  

Küzdősportok. A hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez a küzdő 
sporttal foglalkozó válaszadók közül nagyon erősnek, illetve erősnek ítéli meg Magyarországon 
71,4%, ill. 23,8%, Romániában 30%-30%, Szlovákiában pedig 36%-36%. Nagyon erősnek véli az összes 
válaszadó közel fele, közepesnek kicsit több mint egyötöde, gyengének, ill. nagyon gyengének pedig 
senki sem (104. számú táblázat, 77. számú ábra).  
  

104. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Küzdősportok esetében %-ban  

 

Küzdősportok  

Érték  HUN  ROM  SK  teljes  

3  4,8%  40,0%  28,0%  21,4%  
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4  23,8%  30,0%  36,0%  30,4%  

5  71,4%  30,0%  36,0%  48,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 

77. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Küzdősportok esetében %-ban 

  

Labdarúgás. Az összes labdarúgó szervezet 29,2 %-a nagyon erősnek, 41,7%-a erősnek véli a 
hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez, míg nagyon gyengének 
egy sem, gyengének pedig 4,2%. Ezt a hatást a Magyarországról beérkezett válaszok közül 33,3% 
nagyon erősnek, 55,6% erősnek ítéli meg. Ugyanezek az értékek Romániában 23,1% és 30,8%, míg 
Szlovákiában 50-50% (105. számú táblázat, 78. számú ábra).   
  

105. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében  

  

Labdarúgás  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2    7,70%    4,2%  

3  11,1%  38,5%    25,0%  

4  55,6%  30,8%  50,0%  41,7%  

5  33,3%  23,1%  50,0%  29,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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78. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdarúgás esetében %-ban 

  

Labdajátékok. A hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez a 
labdajátékok csoport tagjai közül a magyarországi válaszadók 85,7% nagyon erősnek, 14,3%-a 
erősnek jelölte meg, a romániaiaknak a 100%-a közepesnek, míg a szlovákiaiak 100%-a erősnek. Az 
összes válasz arányának az alakulása pedig az előző sorrendben 10%, 30% és 60% volt (106. számú 
táblázat, 79.  
számú ábra).  

   

106. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban  

 

 
 
 

Labdajátékok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3    100,0%    10,0%  

4  14,3%    100,0%  30,0%  

5  85,7%      60,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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79. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Labdajátékok esetében %-ban 

  

Sportolási alkalmak biztosítása. A sportolási alkalmakat biztosító összes válaszadó több mint a fele, 
53,1%-a nagyon erősnek ítélte meg a hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök 
megerősítéséhez, 25%-a pedig erősnek. Magyarországon nagyon erősnek 68,2%, erősnek 18,2% 
vélte, Romániában 25% erősnek, 75% közepesnek, míg Szlovákiában 33,3% nagyon erősnek, 50% 
erősnek (107. számú táblázat, 80. számú ábra).  

  

107. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban  

 

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

1  4,5%      3,1%  

2  9,1%      6,3%  

3    75,0%  16,7%  12,5%  

4  18,2%  25,0%  50,0%  25,0%  

5  68,2%    33,3%  53,1%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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80. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Sportolási alkalmak biztosítása esetében %-ban 
 

A téli sportok csoport tagjai közül Magyarországon 66,7% erősnek, 33,3% nagyon erősnek ítéli meg 
hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez. Ugyanezek az értékek 
Romániában 42,9%, illetve 14,3%. Nagyon gyengének az összes válaszadó közül egy sem gondolja ezt 
a hatást (108. számú táblázat, 81. számú ábra).  
 

108. szá
mú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, Téli 

sportok esetében %-ban 
  

Téli sportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

2    28,6%    20,0%  

3    14,3%    10,0%  

4  66,7%  42,9%    50,0%  

5  33,3%  14,3%    20,0%  
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81. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Téli sportok esetében %-ban 

  

Vizes sportok. A hozzájárulást az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez a vizes 
sportok csoport egyetemleges válaszai közül 66,7% nagyon erősnek, 33,3% erősnek ítéli meg. Az 
összes válaszoló Magyarországon nagyon erősnek, Szlovákiában pedig erősnek jelölte meg a hatást. 
Romániai válaszadó ebből a csoportból nem volt (109. számú táblázat, 82. számú ábra).  
  

109. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Vizes sportok esetében %-ban  

 

 
 

Vizes sportok  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

4      100,0%  33,3%  

5  100,0%      66,7%  

  100,0%    100,0%  100,0%  

  

  

 

82. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Vizes sportok esetében 

  

Kardio- és fitneszedzés, testépítés. A kardio- és fitneszedzés, testépítés tevékenységeket végző 
összes válaszadó 70,6%-a hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök 
megerősítéséhez nagyon erősnek gondolja, gyengének és nagyon gyengének egy sem ítélte. 
Magyarországon nagyon erősnek ítéli meg mindegyik szervezet, mindez Romániában 50%, 
Szlovákiában 62,5% (110. számú táblázat, 83.  
számú ábra).  
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110. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban  

 

Kardio- és fitneszedzés, testépítés  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

3    25,0%  25,0%  17,6%  

4    25,0%  12,5%  11,8%  

5  100,0%  50,0%  62,5%  70,6%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  

 
 

83. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Kardio- és fitneszedzés, testépítés esetében %-ban 

  

Technikai sportok. A technikai sportok csoportból csak Magyarországról érkezett válasz.  
A hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez 50%-uk gyengének, 
50%uk közepesnek értékeli (111. számú táblázat, 84. számú ábra). 

  

111. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Technikai sportok esetében %-ban  

 

Technikai sportok  

  Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2  50,0%      50,0%  

3  50,0%      50,0%  

  100,0%      100,0%  
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84. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Technikai sportok esetében %-ban 

  
Az egyéb tevékenységbe került szervezetek közül az összes válaszadó 63,6%-a hozzájárulását az 
egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez nagyon erősnek, 27,%-a erősnek ítéli meg. 
Nagyon erősnek Magyarországon 71,4%, Szlovákiában 100%, míg erősnek Magyarországon 28,6% 
Romániában 50% véli. A hatást gyengének, valamint nagyon gyengének tartó válasz egyik résztvevő 
országból sem érkezett ebből a szervezettípusból (112. számú táblázat, 85. számú ábra).  

  
112. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 

Egyéb tevékenység esetén %-ban 
  

Egyéb  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

3    50,0%    9,1%  

4  28,6%  50,0%    27,3%  

5  71,4%    100,0%  63,6%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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85. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában,  
Egyéb tevékenység esetén %-ban  

  
Motorsportok. A motorsportok csoportba tartozók egyetemlegesen erősnek ítélik meg 
tevékenységük hozzájárulását az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez. Ebben a 
kategóriában csak Magyarországi szervezetek képviselői adtak választ (113. számú ábra).  
  

113. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Motorsportok esetében %-ban  

 

Motorsportok  

Érték  HUN  ROM  SK Teljes  

5  100,0%      100,0%  

  100,0%      100,0%  

  

Rekreációs tevékenyég. A rekreációs tevékenységekkel foglalkozó szervezetek közül az összes 
válaszadó 38,2%-a véli úgy, hogy tevékenysége nagyon erős, 44,1%-a szerint erős hatást gyakorol az 
egészséges életmódra irányuló attitűdök erősítésére. Magyarországon 41,7%-ban, Romániában 
28,6%ban, míg Szlovákiában minden válaszadó szerint ez a hozzájárulás erős, nagyon erős pedig 
Magyarországon 45,8%, míg Romániában 28,6% erejéig. Az összes válaszadó 5,9%-a szerint ez a hatás 
gyenge, 11,8% szerint pedig közepes (114. számú táblázat, 86.számú ábra).  
  

114. számú táblázat: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban  

 

 
 
 
 
Rekreációs tevékenyég  

Érték  HUN  ROM  SK  Teljes  

2    28,6%    5,9%  

3  12,5%  14,3%    11,8%  

4  41,7%  28,6%  100,0%  44,1%  

5  45,8%  28,6%    38,2%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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86. számú ábra: A válaszok megoszlása országok szerint adott tevékenységi kategóriában, 
Rekreációs tevékenyég esetében %-ban  

  
A szervezet együttműködési kapcsolatainak vizsgálata  
A szervezetek együttműködését más szervezetekkel négy szempont alapján vizsgáltuk:  

1. Az együttműködők érintettsége a szervezett munkájának végrehajtásában  
2. Az együttműködők támogatása a szervezett munkájának végrehajtásában  
3. Az együttműködők befolyása a szervezet munkájára  
4. Az együttműködők szervezetek általi befolyásolhatósága  

  
A megkérdezettek közül a 200 kérdőívben összesen 193 fő adott választ a feltett kérdésekre.  
  
Az együttműködők érintettsége a szervezett munkájának végrehajtásában.   
Az érintettség gyakorlatilag a szervezet tevékenységében való érdekeltséget fejezi ki. A legnagyobb 
számban az önkormányzatokat (61) jelölték meg együttműködő partnernek. A válaszadók a felsorolt 
együttműködő partnerek érintettségének döntő többségét, kettő kivételével nagyra értékelték.  
A két kivétel a szakági sportszövetségek (közepes érintettség: 67,3%) és a munkahelyek (közepes 
érintettség: 57,1% (115. számú táblázat, 87. számú ábra).  
  

115. számú táblázat: Az együttműködők érintettsége a szervezett munkájának   
végrehajtásában %-ban  

 

a szervezet típusa  kicsi  közepes  nagy  összesen  

önkormányzat  9,7%  11,3%  79,0%  100,0%  

szakági sportszövetségek  20,0%  67,3%  12,7%  100,0%  

szponzorok      100,0%  100,0%  

oktatási intézmények    26,1%  73,9%  100,0%  

más egyesületek, civil szervezetek  27,3%  9,1%  63,6%  100,0%  

egyéb    40,0%  60,0%  100,0%  

munkahelyek    57,1%  42,9%  100,0%  

átlag  11,6%  33,1%  55,2%  100,0%  

  

 

87. számú ábra: Az együttműködők érintettsége a szervezett munkájának végrehajtásában %-
ban  
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Az együttműködők támogatása a szervezet munkájának végrehajtásában.   

Az együttműködő partnerek döntő többsége támogatja a szervezetek tevékenységét, a semleges 
hozzáállásúak ebben az esetben a szakági sportszövetségek (87,3%) és a résztvevők munkahelyei 
(57,1). (116. számú táblázat, 88. számú ábra).  
  

116. számú táblázat: Az együttműködők támogatása a szervezett munkájának   
végrehajtásában %-ban  

  

szervezetek blokkoló    semleges  támogató  teljes  

önkormányzat   13,10%  86,90%  100,00%  

szakági sportszövetségek   1,80%    87,30%    10,90%  100,00%  

szponzorok  
  

 100,00%  100,00%  

oktatási intézmények    14,30%  85,70%  100,00%  

más egyesületek, civil szervezetek    22,20%  77,80%  100,00%  

egyéb    40,00%  60,00%  100,00%  

munkahelyek   57,10%  42,90%  100,00%  

átlag  0,60%  40,10%  59,30%  100,00%  

  

 

88. számú ábra: Az együttműködők támogatása a szervezett munkájának végrehajtásában %-ban  

  

Az együttműködők befolyása a szervezet munkájára.   

Általában elmondhatjuk, hogy a szervezetekkel együttműködő és a tevékenységüket támogató 
partnerek befolyása is nagy a szervezetek munkájára. Átlagosan az együttműködők 6%-ának 
alacsony, 32,5%-ának közepes a befolyása, ez az arány a szakági sportszövetségek esetében 61,1%, 
más civilszervetek esetében 44,4% (117. számú táblázat, 89. számú ábra).  
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117. számú táblázat: Az együttműködők befolyása a szervezett munkájának végrehajtására %-
ban 

  

szervezetek kicsi  közepes  nagy  teljes  

önkormányzat 3,30%  11,50%  85,20%  100,00%  

szakági sportszövetségek 13,00%  
  

61,10%  25,90%  100,00%  

szponzorok 

  

11,10%  88,90%  100,00%  

oktatási intézmények  23,80%  76,20%  100,00%  

más egyesületek, civil szervezetek 11,10%    44,40%  44,40%  100,00%  

egyéb  40,00%  60,00%  100,00%  

munkahelyek  28,60%  71,40%  100,00%  

átlag 6,00%  32,50%  61,40%  100,00%  

  
 
 

 

89. számú ábra: Az együttműködők befolyása a szervezett munkájának végrehajtására %-ban 

  



118  

  

 

Az együttműködők szervezet általi befolyásolhatósága.   

Az együttműködők befolyásolhatósága a szervezetek érdekérvényesítő képességét fejezi ki. A 
szervezetek érdekérvényesítő képessége magas az önkormányzatoknál (72,6%), a szponzoroknál 
(88,9%) valamint az oktatási intézmények körében (77,3%) (118. számú táblázat, 90. számú ábra).  
  

118. számú táblázat: Az együttműködők szervezet általi befolyásolhatósága %-ban 
 

szervezetek  kicsi  közepes  nagy   100,00% 

önkormányzat  11,30%  16,10%  72,60%  100,00%  

szakági sportszövetségek  16,40%  76,40%  7,30%  100,00%  

szponzorok    11,10%  88,90%  100,00%  

oktatási intézmények  4,50%  18,20%  77,30%  100,00%  

más egyesületek, civil szervezetek  36,40%  9,10%  54,50%  100,00%  

egyéb    40,00%  60,00%  100,00%  

munkahelyek    57,10%  42,90%  100,00%  

  12,30%  37,40%  50,30%  100,00%  

  

  

 
90. számú ábra: Az együttműködők befolyásolhatósága a szervezet által %-ban  

A sportág elhagyásának okai a fiataloknál 

A kérdőívnek azzal a felvetésével, hogy korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor környékén sok fiatal 
hagyja abba a sportolást, mind a 200 fő egyetértett.   
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A sport elhagyásának okai (átlag).   

A kérdőívben nyolc zárt válasz lehetőséggel rákérdeztünk arra, hogy milyen mértékben értenek egyet 
a felsorolt okokkal, a sportág elhagyását illetően a válaszadók, egy-ötös Likert-skálán.  
A válaszadók három válaszlehetőséget értékeltek magasra: baráti kör (átlag: 4,5), családi 
ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,3) és a sport szakemberek hiánya (átlag: 4). A többi állítás átlagainak az 
értéke 3 egész és 3,9-tized között szóródik (119. számú táblázat, 91. számú ábra).  
  

119.számú táblázat: A sport elhagyásának okai a válaszadók szerint (átlag)  
 

Ország  HUN  ROM  SK átlag  

baráti kör  4,6  4,3  4,6  4,5  

családi ráhatás/ellenhatás  4,3  4,1  4,5  4,3  

tanulmányi kötelezettség  3,4  3,1  3,3  3,3  

érdeklődés változása  3,2  3,0  3,2  3,1  

sportolási körülmények  3,7  3,8  3,9  3,8  

sportolási lehetőségek  3,8  3,5  3,7  3,7  

sportszakember hiánya  3,6  4,6  4,0  4,0  

nem tartja fontosnak a sportot  3,1  2,8  3,0  3,0  

  

  

 
                    91. számú ábra: A sport elhagyásának okai a válaszadók szerint (átlag)  
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A sportelhagyás okainak megoszlása százalékban.    

Magyarországon és Szlovákiában, a legnagyobb arányban a baráti kör (Magyarországon: 71,3%, 
Szlovákiában: 65,3%) és a családi ráhatást (Magyarországon: 31,1%, Szlovákiában 57%) tartják a 
legfontosabb tényezőnek. Romániában fontos tényezőnek tekintik a sportolási körülményeket is. A 
szakemberek szerint az érdeklődés megváltozása közepes szerepet játszik a sportolás 
abbahagyásában, csakúgy, mint a sport kevésbé fontos szerepe a fiatalok életében. A sportolási 
körülményeket és a sportszakemberek hiányát jellemzően fontos tényezőnek tekintik (120. számú 
táblázat, 92. számú ábra).    
  

120. számú táblázat: A sportelhagyás okainak megoszlása az országok és   
a válaszkategóriák szerint %-ban  

 

Negatív ráhatások    1  2  3  4  5  teljes  

baráti kör  

HUN    3,00%  6,90%  18,80%  71,30%  100,00%  

ROM      2,10%  62,50%  35,40%  100,00%  

SZL      4,10%  30,60%  65,30%  100,00%  

átlag    1,50%  5,10%  32,30%  61,10%  100,00%  

családi ráhatás  HUN    8,80%  14,70%  16,70%  59,80%  100,00%  

ROM      12,50%  68,80%  18,80%  100,00%  

SZL      8,20%  34,70%  57,10%  100,00%  

átlag  4,50%  12,60%  33,70%  49,20%  100,00%    

érdeklődés megváltozása  HUN  1,00%  5,90%  54,90%  24,50%  13,70%  100,00%  

ROM    10,40%  70,80%  18,80%    100,00%  

SZL    2,00%  67,30%  28,60%  2,00%  100,00%  

átlag  0,50%  6,00%  61,80%  24,10%  7,50%  100,00%  

sportolási körülmények  HUN  5,90%  5,00%  17,80%  54,50%  16,80%  100,00%  

ROM    2,10%  31,30%  54,20%  12,50%  100,00%  

SZL      32,70%  44,90%  22,40%  100,00%  

átlag  3,00%  3,00%  24,70%  52,00%  17,20%  100,00%  

sportszakemberek hiánya  

HUN  6,90%  4,00%  15,80%  53,50%  19,80%  100,00%  

ROM      52,10%  47,90%    100,00%  

SZL      32,70%  65,30%  2,00%  100,00%  

átlag  7,90%  3,00%  27,70%  40,60%  20,80%  100,00%  
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nem tartja fontosnak a  

sportot  

HUN  3,00%  10,90%  70,30%  3,00%  12,90%  100,00%  

ROM    29,20%  66,70%  4,20%    100,00%  

SK   14,30%  69,40%  16,30%    100,00%  

átlag  1,50%  16,20%  69,20%  6,60%  6,60%  100,00%  

  

  

  
92. számú ábra: A sportelhagyás okainak megoszlása az országok és   

a válaszkategóriák szerint %-ban  

  

A sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az egészséges életmód 
felé terelésének eszközei, módszerei  
Mint már említettük, korábbi vizsgálatok és tapasztalatok szerint a serdülő kor környékén sok fiatal 
hagyja abba a sportolást. Ez az állítás megegyezik a megkérdezettek tapasztalatával is. A válaszadók 
18 különböző lehetőséget soroltak fel az aktív, rendszeres sporttevékenységet végző fiatalok 
arányának növelése érdekében.   
Az átlagokat elemezve, a legtöbbször említett módszer a Megfelelő eszközkínálat biztosítása volt 
(83,5%). Az eszköznek kettős jelentése van a sportban. Jelenti egyrészt a sportoláshoz használt 
sporteszközöket, mint például a labda, de jelenti az adott mozgásformát, sportágat is, amellyel a 
szervezetre hatunk, mint például a labdarúgás. A Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés 
biztosítása (83%), valamint a Jövőkép, motivációk erősítése és az Anyagi feltételek biztosítsa 
(egyaránt 79,5%) is jelentős arányban került említésre, mint lehetséges módszer, eszköz.  
Magyarországon a sorrend: Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása (83,1%), Kitörési 
lehetőségként elismertetni a sportot (80,6%) és Példaképek, sikeres emberek állítása (80,6%). 
Romániában az első három sorrendje: Anyagi feltételek biztosítsa (89,6%), Közösségformálás, 
valamint a Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése (egyaránt 85,4%).  
Szlovákiában a tapasztalt sorrend: Egészségtudat erősítése (93,9%), Megfelelő eszközkínálat 
biztosítása (87,8%), Jövőkép, motivációk erősítése (85,7%).  
Látható, hogy mindhárom országban különböznek a prioritáok az esetükben alkalmazott módszerek 
tekintetében. Azok megválasztását sok tényező befolyásolhatja, mint például a helyi szokások, 
hagyományok, társadalmi rétegezettség, kulturális alapok, a népesség egészségszintje, a társadalom 
hajlama az integrációra stb.  
A válaszokat és arányukat a 121. számú táblázat tartalmazza.   
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120. számú táblázat: a javasolt különböző eszközök, módszerek megoszlása országok 

szerint 
 

  JAVASOLT ESZKÖZÖK  HUN  ROM  SK ÁTLAG  

1.  Sport népszerűsítése  75,70%  77,10%  75,50%  76,00%  

2.  Oktatás bővítése  68,00%  60,40%  55,10%  63,00%  

3.  Meggyőzés, szemléletformálás  64,70%  70,80%  71,40%  67,80%  

4.  Rendszeres, minőségi edzések tartása  55,30%  75,00%  69,40%  63,50%  

5.  Jó eredmények elérése  65,10%  64,60%  69,40%  66,00%  

6.  Kitörési lehetőségként elismertetni a sportot  80,60%  70,80%  69,40%  75,50%  

7.  Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés 
biztosítása  

83,50%  81,30%  83,70%  83,00%  

8.  Példaképek, sikeres emberek állítása  80,60%  70,80%  71,40%  76,00%  

9.  
Edzők képzése, megfelelő szakemberek 
megléte  73,80%  78,70%  79,60%  76,40%  

10.  Ingyenes, minőségi sportkínálat  71,60%  72,90%  61,20%  69,40%  

11.  Jövőkép, motivációk erősítése  76,70%  79,20%  85,70%  79,50%  

12.  Közösségformálás  74,80%  85,40%  79,60%  78,50%  

13.  Megfelelő infrastruktúra biztosítása  73,80%  77,10%  79,60%  76,00%  

14.  Megfelelő eszközkínálat biztosítása  84,50%  77,10%  87,80%  83,50%  

15.  Anyagi feltételek biztosítsa  75,70%  89,60%  77,60%  79,50%  

16.  Egészségtudat erősítése  68,90%  68,80%  93,90%  75,00%  

17.  Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése  73,50%  85,40%  69,40%  75,40%  

18.  Terhek csökkentése  71,80%  56,30%  67,40%  67,00%  

 

 

A válaszok számának megoszlása országok szerint.   

A válaszadók átlagosan 13 választ soroltak fel, az országok között az eltérések minimálisak, tizedes 
nagyságrendűek. A válaszok száma normális eloszlást követ, a 12-14 tényezőt felsorolók aránya 60% 
feletti értéket mutat. Magyarországon a leggyakoribb érték 12, Romániában a 14, Szlovákiában a 13  
(122. számú táblázat, 93. számú ábra).   
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122. számú táblázat: A válaszok számának megoszlása országok szerint %-ban  
  

 HUN  ROM  SZL  átlag  

-10  5,80%  4,20%  4,10%  5,00%  

11  7,80%  8,30%  14,30%  9,50%  

12  22,30%  14,60%  14,30%  18,50%  

13  20,40%  22,90%  22,40%  21,50%  

14  18,40%  25,00%  20,40%  20,50%  

15  19,40%  12,50%  12,20%  16,00%  

16-  
  

5,80%  12,50%  12,20%  9,00%  

 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

  

  

 

  

93. számú ábra: A válaszok számának megoszlása országok szerint %-ban  

  

Klaszteranalízis (sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az 
egészséges életmód felé terelésének eszközei, módszerei)  
A válaszadók csoportosítása érdekében klaszteranalízist végeztünk. Klaszterezési eljárással a 
válaszadók alábbi öt csoportját különböztettük meg:   

1) Feltételek biztosítása  

2) Sport iránti motivációk erősítése, hozzáférés biztosítása  
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3) Sport iránti motivációk erősítése, közösségfejlesztés, a fiatalok terheinek 
csökkentése  

4) Külső feltételek fejlesztése  

5) Összetett sokrétű vélemény rendszer  

1) Feltételek biztosítása: az egyes klaszterbe 73 fő került. A válaszok átlagos száma 4,6. Rendszeres 
és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása, az edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte, a 
közösségformálás, a megfelelő eszközkínálat biztosítása, az anyagi feltételek biztosítása, valamint 
a szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése vélemények együtt járása jellemzi a csoportot. 
Alapvetően a csoportba került válaszadók a sport tevékenységek feltételeinek a biztosítását és a 
közösségfejlesztést, valamint a szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölését hangsúlyozzák.  

2) Sport iránti motivációk erősítése, hozzáférés biztosítása: a kettes klaszterbe 16 fő került.  
A válaszok átlagos száma 2,1. Alapvetően a fiatalok motivációinak erősítése, mint fontos feladat 
jelenik meg ebben a csoportban, emellett a rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés, valamint  
a megfelelő eszközkínálat biztosításában látják a fiatalok sporttevékenységekbe történő 
bevonásának eszközét.  

3) Sport iránti motivációk erősítése közösség fejlesztés, a fiatalok terheinek csökkentése: a 
hármas csoportba 42 fő került. A válaszok átlagos száma 3,3. A jó eredmények elérését, a 
példaképek, sikeres emberek állítását, a jövőképet, a motivációk erősítése körébe sorolható 
tevékenységeket hangsúlyozzák, de emellett fontosnak tartják a közösségformálást és az 
emberek terheinek csökkentését is.  

4) Külső feltételek fejlesztése: a negyedik csoportba 16 fő került, a válaszok átlagos száma 1,5.  
A csoportba tartozók elsősorban a sporttevékenységek külső feltételeinek fejlesztésére helyezik a 
hangsúlyt: rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása, megfelelő infrastruktúra, 
megfelelő eszközkínálat és anyagi feltételek biztosítása. Ezek mellett megjelenik a jó eredmények 
elérése, mint motivációs tényező.  

5) Összetett sokrétű vélemény rendszer: a csoportba összesen 49 fő került, a válaszok átlagos 
száma 6,4, a 18 válasz lehetőségből 16-ban magas a válaszadók aránya (123. számú táblázat).  

  
123. számú táblázat: a válaszok megoszlása klaszterek szerint  

 

  1  2  3  4  5  

Vélemények száma  4,56  2,13  3,26  1,5  6,35  

Sport népszerűsítése          0,88  

Oktatás kibővítése          0,8  

Meggyőzés, szemléletformálás    0,94      0,8  

Rendszeres, minőségi edzések tartása  0,87        0,91  

Jó eredmények elérése      0,86  0,94    

Kitörési lehetőségként elismertetni    0,85      0,88  

Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása  0,9  0,81    0,81  0,96  

Példaképek, sikeres emberek állítása    0,81  0,86      

Edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte  0,84        0,94  

Ingyenes, minőségi sportkínálat      0,82    0,9  
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Jövőkép, motivációk adása      0,81    0,92  

Közösségformálás  0,84    0,82    0,92  

Megfelelő infrastruktúra        0,94  0,9  

Megfelelő eszközkínálat biztosítása  0,82  0,81    0,81  0,9  

Anyagi feltételek biztosítsa  0,81      0,81  0,9  

Egészségtudat növelése          0,8  

Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése  0,85        0,86  

Tehercsökkentés      0,83    0,84  

Száma  73  16  42  16  49  

  

A csoportok megoszlása klaszterek és országok szerint  

Az egyes számú klaszterbe került válaszadók aránya minden országban a legmagasabb, az átlag 
37,2%. Magyarországon a válaszok több, mint egyharmada került ebbe a Feltételek biztosítását 
hangsúlyozó csoportba, Romániában és Szlovákiában is ugyanez a helyzet. A Sport iránti motivációk 
erősítését és a hozzáférést szorgalmazó csoportban az arányok alacsonyak és az országok között 
ehhez mérten magasak a különbségek. A Sport iránti motivációk erősítése, közösségfejlesztés, a 
fiatalok terheinek csökkentése nevű klaszterben a magyarországi válaszadók aránya a legmagasabb 
(26%), a másik két ország arányát közel 10%ponttal meghaladja. Az Összetett sokrétű vélemény 
rendszer a vizsgált országok válaszadóinak egynegyedére jellemző (124. számú táblázat, 94. számú 
ábra).  
  

124. számú táblázat: A klaszterekbe tartozó vélemények megoszlása országok szerint %-ban  
 

  HUN  ROM  SK  Teljes  

Feltételek biztosítása  34,0%  44,7%  36,7%  37,2%  

Sport iránti motivációk erősítése, hozzáférés biztosítása  5,0%  10,6%  12,2%  8,2%  

Sport iránti motivációk erősítése, közösségfejlesztés, a 
fiatalok terheinek csökkentése  

26,0%  17,0%  16,3%  21,4%  

Külső feltételek fejlesztése  9,0%  4,3%  10,2%  8,2%  

Összetett sokrétű vélemény rendszer  26,0%  23,4%  24,5%  25,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

  



126  

  

 

94. számú ábra: A klaszterekbe tartozó vélemények megoszlása országok szerint %-ban  

  
A hátrányos helyzetűek integrációjának módszereire adott válaszok elemzése  

A válaszadók 30 különböző lehetőséget soroltak fel a hátrányos helyzetű fiatalok sport általi 
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Átlagosan Magyarországon 19,2, Romániában 
19,3, Szlovákiában 18,0 választ adtak a feltett kérdésre (125. számú táblázat).  
  

 125. számú táblázat: A hátrányos helyzetűek integrációjának módszereire adott válaszok %-ban  
 

    HUN  ROM  SK  Teljes  

1.  Sport népszerűsítése  0,6505  0,7083  0,5306  0,635  

2.  Oktatás kibővítése  0,7573  0,4375  0,551  0,630  

3.  Meggyőzés, szemléletformálás  0,6796  0,7083  0,6327  0,675  

4.  Rendszeres, minőségi edzések tartása  0,6019  0,6042  0,4286  0,560  

5.  Jó eredmények elérése  0,8544  0,6042  0,7143  0,760  

6.  Kitörési lehetőségként elismertetni  62,1%  70,8%  57,1%  63,0%  

7.  Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása  74,8%  68,8%  59,2%  69,5%  

8.  Példaképek, sikeres emberek állítása  75,7%  60,4%  55,1%  67,0%  

9.  Edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte  65,1%  64,6%  59,2%  63,5%  

10.  Ingyenes, minőségi sportkínálat  78,6%  79,2%  55,1%  73,0%  

11.  Jövőkép, motivációk adása  60,2%  58,3%  51,0%  57,5%  

12.  Közösségformálás  65,1%  50,0%  77,6%  64,5%  

13.  Megfelelő infrastruktúra  64,1%  87,5%  55,1%  67,5%  

14.  Megfelelő eszközkínálat biztosítása  58,3%  64,6%  57,1%  59,5%  
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15.  Anyagi feltételek biztosítsa  62,1%  56,3%  59,2%  60,0%  

16.  Egészségtudat növelése  60,2%  75,0%  53,1%  62,0%  

17.  Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése  57,3%  56,3%  61,2%  58,0%  

18.  Terhek csökkentése  63,1%  58,3%  65,3%  62,5%  

19.  Több figyelem és sportolási lehetőség  64,1%  70,8%  69,4%  67,0%  

20.  Helyi munkalehetőség  55,3%  66,7%  59,2%  59,0%  

21.  Nevelés, törődés  68,6%  64,6%  63,3%  66,3%  

22.  Követelmény rendszer  56,3%  66,7%  49,0%  57,0%  

23.  Következetesség  57,3%  68,8%  57,1%  60,0%  

24.  Tehetségkutatás  53,4%  58,3%  57,1%  55,5%  

25.  Megfelelő marketing  63,1%  54,2%  67,4%  62,0%  

26.  Elismerés  55,3%  58,3%  61,2%  57,5%  

27.  Kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése  64,1%  64,6%  61,2%  63,5%  

28.  Gyermekközpontú gondolkodás alkalmazása  57,3%  56,3%  73,5%  61,0%  

29.  Társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése  60,2%  70,8%  65,3%  64,0%  

30.  Pályázatok  66,0%  75,0%  68,8%  68,8%  

  

A hátrányos helyzetűek integrációjának módszereire adott válaszok megoszlása országok és a válasz 
kategóriák szerint   

Magyarországon a válaszok száma szerinti kategóriák között a 17-18 és 21-22 szám szerint viszonylag 
egyenletesen, magas arányszámokkal oszlik el, a szélső értékek között a válaszadók aránya 
alacsonyabb. Romániában a 19-22 választ felsorolók aránya a legmagasabb. Szlovákiában az alacsony 
elemszámú és a 19-20 kategóriában kiugró a megkérdezettek aránya (126. számú táblázat, 95. számú 
ábra).  
  

 126. számú táblázat: a válaszok számának megoszlása országok és kategóriák szerint %-ban  
 

  HUN  ROM  SK teljes  

    -16  14,6%  16,7%  30,6%  19,0%  

17-18  26,2%  16,7%  20,4%  22,5%  

19-20  21,4%  31,3%  32,7%  26,5%  

21-22  26,2%  27,1%  16,3%  24,0%  

         23-  11,7%  8,3%    8,0%  

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
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95. számú ábra: a válaszok számának megoszlása országok és kategóriák szerint %-ban  

  

Klaszter analízis (hátrányos helyzetűek integrációja)  

A megkérdezettek válaszainak csoportosítása érdekében klaszteranalízist végeztünk. Négy, a válaszok 
alapján markánsan különböző csoport különült el a 198 válaszadó véleményéből.  

1) sportolási feltételek javítása  
2) motiválás és oktatás-nevelés  
3) összetett sokrétű vélemény rendszer  
4) vegyes szűk körű véleményrendszer  

Az első csoportba került a sportolási feltételek javítása: a válaszadók átlagosan 18 feladatot 
említettek a társadalmi hátrányok mérséklése érdekében. Legnagyobb számban és arányban a 
sportolási feltételek javítását tartották fontosnak:  
 

−  Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása.  

−  Ingyenes, minőségi sportkínálat.  

−  Megfelelő eszközkínálat biztosítása.  

−  Több figyelem és sportolási lehetőség.  

−  Pályázatok.  

−  Edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte.  

−  Tehetségkutatás.  
 

Emellett a motiváció erősítésének (Példaképek, sikeres emberek állítása 71%, Jövőkép, motivációk 
adása 64,3%) szükségessége jelenik meg a válaszokban. Hangsúlyozzák a társadalmi elfogadás és 
előítéletek megszüntetését is. összesen 42 fő került ebbe a klaszterbe.  
A második csoportba (motiválás és oktatás-nevelés) került 48 fő, akik átlagosan 18 feladatot 
említettek a társadalmi hátrányok mérséklése érdekében. Jellemzően a motivációk erősítését és az 
oktatás, nevelés fontosságát hangsúlyozzák:  
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Motivációk erősítése:  

 − Meggyőzés, szemléletformálás  66,7%  

 − Jó eredmények elérése  87,5%  

 − Kitörési lehetőségként elismertetni  72,9%  
Oktatás nevelés:  

−  Tehercsökkentés  77,1%  

−  Nevelés, törődés  79,2%  

−  Követelmény rendszer  66,7%  

−  Következetesség  66,7%  

−  Gyermekközpontú gondolkodás alkalmazása  60,4%  

−  Több figyelem és sportolási lehetőség  73,10%  

−  Oktatás kibővítése  66,7%  

−  Egészségtudat növelése  81,50%  

 

A harmadik csoportba (összetett sokrétű vélemény rendszer) 64 fő került, akik átlagosan 26 feladatot 
említettek a társadalmi hátrányok mérséklése érdekében. Válaszaikat négy kategóriába soroltuk be: 
  
Motivációk erősítése:  

−  Jövőkép, motivációk adása  60,9%  

−  Meggyőzés, szemléletformálás  81,3%  

−  Jó eredmények elérése  82,8%  

−  Kitörési lehetőségként elismertetni  78,1%  

−  Példaképek, sikeres emberek állítása  82,8%  

A sportolás feltételeinek fejlesztése:  

−  Ingyenes, minőségi sportkínálat  82,8%  

−  Megfelelő infrastruktúra  79,7%  

−  Megfelelő eszközkínálat biztosítása  76,6%  

−  Anyagi feltételek biztosítsa  68,8%  

−  Edzők képzése, megfelelő szakemberek meglét  73,4%  

Oktatás-nevelés:  

 − Oktatás kibővítése  70,3%  

 − Tehercsökkentés  71,9%  

 − Nevelés, törődés  76,6%  

− Követelmény rendszer  67,2%  

− Következetesség  68,8%  

− Elismerés  70,3%  

− Gyermekközpontú gondolkodás alkalmazása  76,6%  
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− Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése 
Társadalmi feltételek:   

68,8%  

− Oktatás kibővítése  70,3%  

− Társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése  73,4%  

− Helyi munkalehetőség bővítése  81,20%  

 

A negyedik csoportba (vegyes szűk körű véleményrendszer) 44 fő került, akik átlagosan 15 feladatot 
említettek a társadalmi hátrányok mérséklése, a kirekesztés érzésének mérséklése érdekében:  
 

−  Edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte  72,3%  

−  Ingyenes, minőségi sportkínálat  59,1%  

−  Megfelelő infrastruktúra  68,2%  

−  Anyagi feltételek biztosítsa  56,8%  

−  Tehercsökkentés  61,4%  

−  Nevelés, törődés  56,8%  

−  Megfelelő marketing  87,1%  

−  Gyermekközpontú gondolkodás alkalmazása  75,2%  

−  Egészségtudat növelése  71,50%  

−  Helyi munkalehetőség  73,20%  

 

A fenti adatokat a 127. számú táblázat tartalmazza.  
  

127. számú táblázat: klaszterek és válaszok a hátrányos helyzetűek integrációjában, %-ban 
  

  Klaszterek  1  2  3  4  

  Válaszok átlagos száma  18,3  19  22  15,1  

1.  Sport népszerűsítése  81,0%    71,9%    

2.  Oktatás kibővítése    66,7%  70,3%    

3.  Meggyőzés, szemléletformálás    66,7%  81,3%    

4.  Rendszeres, minőségi edzések tartása      76,6%    

5.  Jó eredmények elérése    87,5%  82,8%    

6.  Kitörési lehetőségként elismertetni    72,9%  78,1%    

7.  Rendszeres és egyenlő, ingyenes hozzáférés biztosítása  83,3%    75,0%    

8.  Példaképek, sikeres emberek állítása  71,4%    82,8%    

9.  Edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte    61,7%    72,3%  

10.  Ingyenes, minőségi sportkínálat  83,3%    82,8%  59,1%  
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11.  Jövőkép, motivációk adása  64,3%    60,9%    

12.  Közösségformálás    70,8%  78,1%    

13.  Megfelelő infrastruktúra    81,3%  79,7%  68,2%  

14.  Megfelelő eszközkínálat biztosítása  64,3%    76,6%    

15.  Anyagi feltételek biztosítsa      68,8%  56,8%  

16.  Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése  83,3%    68,8%    

17.  Tehercsökkentés    77,1%  71,9%  61,4%  

18.  Nevelés, törődés    79,2%  76,6%  56,8%  

19.  Követelmény rendszer    66,7%  67,2%    

20.  Következetesség    66,7%  68,8%    

21.  Megfelelő marketing  61,9%  62,5%  62,5%  59,1%  

22.  Elismerés    58,3%  70,3%    

23.  Tehetségkutatás  89,5%        

24.  Kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése  76,2%    67,2%    

25.  Gyermekközpontú gondolkodás alkalmazása    60,4%  76,6%  56,8%  

26.  Társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése  76,2%    73,4%    

27.  Pályázatok  61,9%  70,8%  82,8%    

28.  Egészségtudat növelése    81,5%    71,5%  

29.  Több figyelem és sportolási lehetőség  87,2%  73,1%      

30.  Helyi munkalehetőség      81,2%  73,2%  

  N  42  48  64  44  

  

A megkérdezettek megoszlása országok és klaszterek szerint  

Magyarországon és Romániában a legmagasabb, átlag feletti az „összetett sokrétű vélemény 
rendszerbe” sorolt válaszadók aránya. Szlovákiában meghatározó a „motiválást és oktatást-nevelést” 
hangsúlyozó, valamint a „vegyes szűk körű véleményrendszerrel” rendelkezők aránya (128. számú 
táblázat, 96. számú ábra).  
  
128. számú táblázat: a válaszadók megoszlása a véleménycsoportok és az országok szerint %-ban  

  

 HUN  ROM  SK  átlag  

sportolási feltételek javítása  25,50%  14,60%  18,80%  21,20%  

motiválás és oktatás-nevelés  17,60%  29,20%  33,30%  24,20%  

összetett sokrétű vélemény rendszer  38,20%  35,40%  16,70%  32,30%  
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vegyes szűk körű véleményrendszer  
  

18,60%  20,80%  31,30%  22,20%  

 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

  

 
96. számú ábra: a válaszadók megoszlása a véleménycsoportok és az országok szerint %-ban  

  

III.6. Hipotézis vizsgálat, következtetések  
 

  

Hipotézis vizsgálat  
A kutatási kérdések kapcsán, az azokkal párhuzamosan felállított hipotéziseket (H) vizsgálva, az 
eredmények birtokában az alábbi megállapításokat tehetjük:  

  

H1. Feltételeztük, hogy a szabadidősporttal foglalkozó civil szerveződések leggyakrabban az 
önkormányzattal, az iskolákkal, a sportági szakszövetségekkel és egyéb civil szervezetekkel 
működnek együtt a munkájuk során?  
A kapcsolat intenzitásának sorrendje vizsgálatunk szerint a következő volt, ezért valószínűsíthető, 
hogy leginkább ezek a kapcsolatok határozzák meg a szabadidősport szervezetek mindennapjait:  

  −  

  −  

  −  
  

 

szponzorok 
önkormányzat  
iskolák civil  
szervezetek  

100%  
 79%  
 73,9%  
63,6%  

 
A H1-es hipotézisünk tehát csak részben bizonyosodott be, mivel a sportági szakszövetségekkel 
való kapcsolat (12,7%) az általunk vártnál lényegesen kevésbé intenzívnek bizonyult a válaszadók 
szerint.   
A szponzorokkal való kapcsolat (100%) lett a legintenzívebb, ez minden esetben megjelent a 
válaszadók kapcsolati hálójában. A szponzorok hipotézisünkben nem kerültek említésre.  
Hipotézisünk annyiban bizonyult igaznak, hogy az önkormányzatokkal (79%), az iskolákkal (73,9%) 
és a civil szervezetekkel (63,6%) alkotott kapcsolat valóban a leginkább preferált volt a válaszadók 
szerint, munkájukat leginkább ezek a kapcsolatok segítik.  
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H2. Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor környékén sok fiatal hagyja abba a sportolást. 
Feltételeztük, hogy ez ma is igaz.  
A H2-es hipotézisünk teljes bizonyosságot nyert, hiszen mind a 200 fő (100%) szerint ez a 
probléma ma is jelen van a társadalomban. Ez nem csak sportszakmai, hanem igen fontos 
társadalmi, szociológiai, azon belül integrációs kérdés is.  
  

−  H3. Feltételeztük, hogy az idő előtti sportág elhagyásnak leggyakoribb oka a baráti és családi 
ráhatás/ellenhatás, valamint a sportszakember hiánya?  
A H3-as hipotézisünk teljes egészében igaznak bizonyult, mert a válaszadók ezt a három 
válaszlehetőséget értékeltek magasra az egy-ötös Likert-skálán: baráti kör (átlag: 4,5), családi 
ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,3) és a sport szakemberek hiánya (átlag: 4). A többi állítás átlagainak az 
értéke 3 egész és 3,9-tized között szóródott. A sportág elhagyásának tehát van társas környezeti és 
sportszakmai oka is. Az okok mérséklésével vagy megszüntetésével a probléma a megoldás felé 
haladhat.   

−  H4. Feltételeztük, hogy a korábban sportoló fiatalokat vissza tudjuk terelni a sport és az egészséges  
életmód felé, úgy, ha tehetséggondozó programokat, mentori közreműködéssel hozunk létre.  
 
Emlékeztetőül, a válaszadók 18 különböző lehetőséget soroltak fel az aktív, rendszeres 
sporttevékenységet végző fiatalok arányának növelésére. A válaszadók csoportosítása érdekében 
klaszteranalízist végeztünk. Klaszterezési eljárással a válaszadók alábbi öt csoportját 
különböztettük meg:   

1) Feltételek biztosítása  
2) Sport iránti motivációk erősítése, hozzáférés biztosítása  
3) Sport iránti motivációk erősítése, közösség fejlesztés, a fiatalok terheinek 

csökkentése  
4) Külső feltételek fejlesztése  
5) Összetett sokrétű vélemény rendszer véleményrendszer (a klaszterek részleteit a 

III.5. Eredmények című alfejezetben ismertettük).  
Az 1)-es klaszterbe került válaszadók aránya minden országban a legmagasabb. Ebbe, a Feltételek 
biztosítása csoportba kerültek azok a válaszadók, akik a Sport tevékenységek feltételeinek a 
biztosítását és a Közösségfejlesztést, valamint a Szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölését 
hangsúlyozzák. Magyarországon a válaszadók közel fele került a Feltételek biztosítását 
hangsúlyozó csoportba, Romániában és Szlovákiában bő egyharmada. A Sport iránti motivációk 
erősítését és a hozzáférést szorgalmazó csoportban (2) -es csoport az arányok alacsonyak és az 
országok között ehhez mérten magasak a különbségek. A 3) -as csoportban, a Sport iránti 
motivációk erősítése, közösség fejlesztés, a fiatalok terheinek csökkentése nevű klaszterben a 
magyarországi válaszadók aránya a legmagasabb (26%), a másik két ország arányát közel 
10%ponttal meghaladja. Összetett sokrétű vélemény rendszer (5) -ös csoport a vizsgált országok 
válaszadóinak egynegyedére jellemző.  
A H4-es hipotézisünk tehát nem bizonyult igaznak, mert az általunk fontosnak vélt módszert 
(tehetséggondozó programok szervezése, mentori közreműködés) a válaszadók meg sem 
említették.  
   

−  H5. Feltételeztük, hogy a lakóhely, vagy szociális környezet és helyzet miatt hátrányos helyzetűek 
integrációja megvalósítható a sport és a testnevelés által.  
A feltételezésünk igaznak bizonyult, hiszen a 200 főből 196 fő igennel válaszolt a feltett kérdésre. 
Mindössze 4 fő (valamennyi szlovákiai kitöltő) válaszolta azt, hogy a sporttal nem valósítható meg 
a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja, azt csak generálisan, össztársadalmi szintű 
intézkedés sorozattal, nagy összefogással, több pólusú ráhatással lehet megoldani.  

−  H6. Feltételeztük, hogy össztársadalmi akarattal, hátránykompenzációval, szemléletformálással, a  
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sporthozzáférés biztosításával, megvalósítható a hátrányos helyzetűek integrációja a sport és a 
testnevelés által. A hátrányos helyzetű gyermekek integrációja sikeresebb, ha megtanítjuk őket 
csapatban játszani és csapatban gondolkodni a sport segítségével.  
A válaszadók 30 különböző lehetőséget soroltak fel, a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációjának elősegítése érdekében, a sport által. A válaszok szerinti csoportosítás érdekében 
klaszteranalízist végeztünk. Négy, a válaszok alapján erősen különböző csoport különült el a 
válaszadók véleményéből:  

1) Sportolási feltételek javítása  
2) Motiválás és oktatás-nevelés  
3) Összetett sokrétű vélemény rendszer  
4) Vegyes szűk körű véleményrendszer (a klaszterek részleteit a III.5. Eredmények című 

alfejezetben ismertettük).  
A megkérdezettek megoszlását elemezve az országok és a klaszterek szerint, Magyarországon és 
Romániában a legmagasabb, átlag feletti az Összetett sokrétű vélemény rendszerbe sorolt 
válaszadók aránya.  Ebbe a klaszterbe tartozók válaszaiban az alábbiak domináltak, ezek lehetnek 
a sport általi társadalmi integráció legeredményesebb, működőképes eszközei, módszerei a 
válaszadók többsége, tapasztalata szerint Magyarországon és Romániában:  
Szlovákiában meghatározó a Motiválást és oktatást-nevelést hangsúlyozó (benne a Meggyőzés, 
szemléletformálás, a Jó eredmények elérése, Kitörési lehetőségként elismertetni a sportot), 
valamint a Vegyes szűk körű véleményrendszerrel (benne a Tehercsökkentés, a Nevelés, törődés, 
a Követelmény rendszer állítása, a Következetesség, a Gyermekközpontú gondolkodás 
alkalmazása, a Több figyelem és sportolási lehetőség, az Egészségtudat növelése, a Helyi 
munkalehetőség biztosítása) rendelkezők aránya. A szlovákiai társadalmi integrációt sport által, 
minden bizonnyal a feni eszközök és módszerek segítségével tartják realizálhatónak a tapasztalt 
válaszadó szakemberek (128. számú táblázat, 96. számú ábra).  
A H6-os hipotézisünk első fele igaznak bizonyult, mert a válaszadók jelentős többségének 
véleménye szerint össztársadalmi akarattal, hátránykompenzációval, szemléletformálással, a 
sporthozzáférés biztosításával megvalósítható a hátrányos helyzetűek integrációja a sport és a 
testnevelés által. Meg kell jegyezni, hogy az alkalmazott módszerek igen változatosak, sokrétűek, 
közülük kell kiválasztani a gyakorló szakembereknek az adott körülmények között leginkább 
működő eszközt, módszert.  
H6-os hipotézisünk második fele, miszerint a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
sikeresebb, ha megtanítjuk őket csapatban játszani és csapatban gondolkodni a sport 
segítségével, nem igazolódott be, mert ilyen, ezt nyomatékosító választ a kitöltő szakemberek 
nem említettek (127. számú táblázat).  

  

Következtetések.   

1) Amikor a megkérdezettek megoszlását vizsgáltuk szervezeti forma szerint, azt láttuk, hogy a 138 
szervezet döntő többsége (70,2%) egyesületi szervezeti formában működik. Ez azért jó, mert az 
egyesületek jelentős hányada közhasznú, nem profitorientált, ahol a hátrányos helyzetűek is 
könnyebben megtalálják a relatíve olcsóbb sportolási lehetőségeket. Az egyéni vállalkozások 
szerepelnek a második helyen (8,6%), ami annak köszönhető, hogy nő az edzőtermek, fitnesz 
szalonok száma, amelyek a leggyakrabban egyéni vállalkozói szervezeti formában üzemelnek (4. 
számú táblázat, 1. számú ábra).  

2) Egy szabadidősporttal is foglalkozó szervezet működésének fontos jellemzője a mérete, a 
szervezet tagságának száma. Ennek a mutatónak az értéke Magyarországon a legalacsonyabb, 
átlagosan 69 fő, Szlovákiában 112, Romániában 120 fő. A szervezetek száma hazánkban több, de a 
méretük kisebb, mint a külföldieké. Működtetés, üzemeltetés szempontjából előnyösebb a 
nagyobb taglétszám, ezen kívül a társadalmi felzárkóztatás és a hátránykompenzáció is 
sikeresebben valósítható meg nagyobb taglétszámú egyesületekben. Itthon célszerű lenne a 
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kisebb létszámú egyesületek, civil szervezetek integrálódása nagyobb létszámú sportszervezetté, 
amit adminisztrációs eszközökkel ki lehetne kényszeríteni (5. számú táblázat, 2. számú ábra).  

3) A szervezetek bevételi forrásait vizsgálva azt láttuk, hogy Magyarországon a szervezetek 78,4%-a 
él a pályázati lehetőségekkel, jelentős azonban az önkormányzati támogatás és a tagdíjbevétel is. 
Romániában és Szlovákiában a pályázati bevétel a magyarnak jellemzően egy harmada, ott inkább 
a szponzori, az önkormányzati támogatás és a tagdíjbevétel a jelentősebb forrás. Külföldi 
partnereink sokkal kevesebb kiírt pályázattal számolhatnak, mint a magyar szervezetek. A hazai 
egyesületek képviselőinek egyhangú véleménye, hogy a társadalmi integrációt segítő célzott 
pályázatokat a jövőben is legalább a mai szinten kellene fenntartani, kiírni, mert azok nélkül 
nagységrendekkel kisebb eredményeket tudnának elérni ezen a területen (6. számú táblázat).  

4) A szervezeti pozíciót betöltők nemek szerinti megoszlását vizsgálva látható, hogy a férfiak aránya 
78,9%, a nőké 21,1%. A nők valamennyi pozícióban alul reprezentáltak, ami társadalmi 
szempontból lehet aggályos is. A nők arányának emelése valójában már önmagában társadalmi 
integrációs cselekedet, erre a sportszervezetek esetében a jövőben figyelni érdemes (8. számú 
táblázat, 4. számú ábra).  

5) A szervezeti pozíciót betöltők korfája (megoszlása korcsoportok szerint) jónak mondható 
mindhárom országban, mert átlag 72%-uk a 31-50 éves kor közé esik. Nyugdíjas korú, 65 év feletti 
pedig csak a 4,5%-uk (10. számú táblázat,6. számú ábra).  

6) A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása az iskolai végzettség szerint jó képet mutat, hiszen 
79%uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a további 21% középfokú végzettséget szerzett. A 
magasabb iskolai végzettség elvileg színvonalasabb, tudatosabb probléma megközelítést tehet 
lehetővé, a szakmai munka mellett a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása iránt is fogékonyabbak 
lehetnek (korábbi vizsgálatok szerint az empátia készség és az iskolai végzettség összefüggést 
mutat) (11. számú táblázat, 7. számú ábra).   

7) A szervezetben betöltött szerepek megoszlását is vizsgáltuk, a válaszadók szakképzettsége szerint. 
Ennek érdekessége, hogy a megkérdezettek 29%-a tanári, főleg testnevelő tanári alap 
szakképzettséggel rendelkeznek, 13%-a pedig edzői alap szakképzettséget szerzett. Fontos tény, 
hogy az alapdiploma mellett, néhány kivételtől eltekintve, a munkához szükséges sportszakmai 
végzettséggel is rendelkeznek a pozíciót betöltők. Mindhárom országban megvannak a 
szakképzett szakemberek, területi eloszlásban azonban vannak anomáliák. A hátrányos helyzetű 
településeken gyakran nincs elég megfelelően képzett sportszakember, és ennek hiánya gyakran 
gátja a társadalmi felzárkóztatásnak a szabadidősport által (3. számú melléklet, 12. számú 
táblázat, 8. számú ábra).  

8) A szervezeti pozíció eloszlására a foglalkoztatási jogviszony szerint jellemző, hogy mindhárom 
országban a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak aránya a legmagasabb, ez a megkérdezettek 
több, mint fele. A főállású teljes munkaidősök aránya ettől kevesebb, ez Magyarországon a 
megkérdezettek 21%-a, Romániában 45%-a, Szlovákiában 47%-a. A szervezetek működtetése 
szempontjából a kevesebb főállású teljes munkaidős alkalmazása költséghatékonyabb, így ebből a 
szempontból ez az arány hazánkban a legjobb (29. számú táblázat, 22. számú ábra).  

9) A szervezetek által nyújtott szolgáltatások elemzése során megállapítottuk, hogy a szervezetek 
összesen 67 különböző szolgáltatást soroltak fel válaszaikban (4. számú melléklet). Az adatokból 
kiderül, hogy egyre gyakrabban a verseny- és a szabadidősport mellett olyan rekreációs 
tevékenységeket is végeznek az egyesületek, mint a túrázás, táncos mozgásos tevékenységek, 
olyan szabadidős sportok, mint a teke, asztalitenisz és különböző rendezvények. Ez 
Magyarországon a leginkább terjedő megoldás, nálunk 43 szervezet végez echte rekreációs 
tevékenységet is, Romániában ez a szám 11, Szlovákiában 8. Ennek a trendnek az lehet a 
hozadéka, hogy általában a lakosság, de különösen a hátrányos helyzetűek sporthozzáférése 
jelentősen javul. Örömteli, hogy hazánkban ez a tendencia nagyságrendekkel erőteljesebb, mint 
külföldi partnereink esetében (38. számú táblázat).  

10) A szervezet együttműködési kapcsolatainak vizsgálata során megállapítottuk, hogy a szervezetek 
kapcsolati hálójában a legintenzívebb kapcsolat a szponzorokkal (100%), az önkormányzatokkal 
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(79%) és az oktatási intézményekkel (73,9%) valósul meg. Ez az érintettség valójában a szervezet 
tevékenységében való érdekeltséget fejezi ki. A szponzorokkal és az önkormányzattal való erős, 
intenzív kapcsolat oka anyagi természetű, hiszen a működéshez szükséges források leginkább 
erről a két területről jönnek, az oktatási intézményekkel az együttműködés pedig szakmai okok 
miatt erős, mert innen lehet biztosítani az utánpótlás sportolókat. Erős az együttműködés más 
egyesületekkel, civil szervezetekkel (63,6%) is, ami magában hordozza a hátrányos helyzetű, 
integrációra szoruló személyek foglalkoztatásának lehetőségét (115. számú táblázat, 84. számú 
ábra).  

11) A fiatalok serdülő kori sportág elhagyásának okait is vizsgáltuk. A kérdőívet kitöltők három 
válaszlehetőséget értékeltek magasra: baráti kör ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,5), családi 
ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,3) és a sportszakemberek hiánya (átlag: 4), de Romániában fontos 
tényezőnek tekintik a sportolási körülményeket (a válaszadók 54,2%-a) is. A többi felsorolt ok 
átlagainak az értéke 3 egész és 3,9-tized között szóródik, tehát azok sem jelentéktelenek! (119. 
számú táblázat, 91. számú ábra). A fiatalok sportág elhagyását tehát csökkenteni, kezelni tudjuk a 
sportszakembereknek a családdal való intenzív és őszinte kapcsolat tartásával, illetve a baráti kör 
bevonásával a sportmunkába, szakosztályi rendezvényekbe. A sportszakemberek hiánya jelentős 
társadalmi probléma mindhárom országban, aminek kezelése csak állami akarattal és 
közreműködéssel oldható meg. A sportszakember képzés modernizálása és kapacitásának 
bővítése mindhárom országban beavatkozást igényel.  A sportszakemberek hiánya sok estben 
azonban csak látszólagos, inkább az eloszlásuk nem jó, mert a városokban ez nem probléma, ott 
bőven van sportszakember, de a hátrányos helyzetű településekre, az integrációra szorulók 
segítésére a kelleténél lényegesen kevesebb jut. A helyi kötődésű sportszakemberek helybeli jobb 
megbecsülése talán segíthetne a súlyosnak nevezhető problémán.  

12) A sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az egészséges életmód 
felé terelésének eszközei, módszerei miatt is folytattunk vizsgálatot. A megkérdezett szakemberek 
18 különböző lehetőséget soroltak fel az aktív, rendszeres sporttevékenységet végző fiatalok 
arányának növelésére (121. számú táblázat).   
A válaszadók csoportosítása érdekében klaszteranalízist végeztünk, így öt csoport különítettünk el 
(124. számú táblázat).   
Az egyes számú klaszterbe, a Feltételek biztosítása csoportba került válaszadók aránya 
mindhárom országban a legmagasabb. Ez azt jelenti, hogy a válaszadó szakemberek szerint a 
sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, reintegrációjának, bizonyos 
esetekben reszocializációjának, leggyakoribb és legeredményesebb eszközei és módszerei: a 
sporttevékenységek feltételeinek a biztosítása, a közösségfejlesztés, valamint a szülői, baráti 
ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése.  
Az Összetett sokrétű vélemény rendszer (5)-ös csoport a vizsgált országok válaszadóinak 
egynegyedére jellemző. Ez azt jelenti, hogy ez a második legfontosabb klaszter a reintegrációban.  
 Benne van a motivációk erősítése, a sportolás feltételeinek fejlesztése, az oktatás-nevelés 
kérdése (különös tekintettel a gyermekközpontú gondolkodásra) és hozzá tartoznak a társadalmi 
feltételek, mint például a társadalmi elfogadás, az előítéletek megszüntetése, vagy a helyi 
munkalehetőség bővítése.  
A 3)-as számú klaszterben, a Sport iránti motivációk erősítése, közösség fejlesztés, a fiatalok 
terheinek csökkentése nevű klaszterben a magyarországi válaszadók aránya a legmagasabb (26%), 
a másik két ország arányát közel 10%ponttal meghaladja. Ez azt jelenti, hogy a magyar 
szakemberek sokkal fontosabbnak tartják a probléma kezelésében a jó eredmények elérését, a 
példaképek, sikeres emberek állítását, a jövőképet, a motivációk erősítése körébe sorolható 
tevékenységeket, mint a szlovák és román kollégái, de fontosnak tartják a közösségformálás és az 
emberek és csökkentését is.  
Látható, hogy a sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az 
egészséges életmód felé terelésének eszközei, módszerei mindhárom országban igen 
változatosak, sokrétűek. A felsorolt működő megoldások tárháza jelentős, ami segítség lehet a 
civil szervezetek számára, de jó ötleteket mindenképpen adnak. Egyedüli üdvözítő megoldás nem 
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létezik, a válaszadók által felsorolt, általuk működőnek minősített lehetőségekből kell helyi 
szinten kiválasztani a lehető legjobb, legeredményesebb megoldást, eszközt, módszert. Mindig 
számításba kell venni a helyi szokásokat, anyagi és sportszakmai lehetőségeket, illetve a fenti, 
máshol már bevált megoldásokat. A felvetett probléma tehát megoldható, a sportot elhagyó 
fiatalok sport világába történő visszavezetése, illetve az egészséges életmód felé terelése mások 
által kipróbált és bevált eszközökkel, módszerekkel megvalósítható. A szociálisan érzékeny, helyi 
kötődésű szakemberek nagyobb eséllyel érnek el jó eredményt ezen a területen.  

13) A pályázati keretek között végzett kutatásunk során vizsgáltuk a hátrányos helyzetűek 
integrációját a sport és a testnevelés által. A válaszadók 98%-a lehetségesnek tartotta a sport 
általi integrációt.  
megkérdezettek 30 különböző lehetőséget soroltak fel, amelyekkel szerintük a hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi integrációja működően megvalósítható a sport által (125. és 127. számú 
táblázat).  A válaszok csoportosítása érekében klaszteranalízist végeztünk, ahol négy csoportot 
különítettünk el.  Magyarországon és Romániában a legmagasabb, átlag feletti az Összetett 
sokrétű vélemény rendszerbe sorolt válaszadók aránya.  Ez jelenti a motivációk erősítését 
(jövőkép, meggyőzés, szemléletformálás, kitörési lehetőségként elismertetni velük a sportot, 
példaképek állítása); a sportolás feltételeinek fejlesztését (ingyenes, minőségi sportkínálat, 
megfelelő infrastruktúra, megfelelő eszközkínálat biztosítása, anyagi feltételek megteremtése, 
megfelelő szakemberek megléte); oktatást-nevelést (terhek csökkentése, nevelés, törődés, 
követelmény rendszer állítása, következetesség, elismerés, szegény központú gondolkodás 
alkalmazása); társadalmi feltételeket (társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése, helyi 
munkalehetőség bővítése). 
Szlovákiában meghatározó a Motiválást és oktatást-nevelést hangsúlyozó, valamint a Vegyes szűk 
körű véleményrendszerrel (edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte, ingyenes, minőségi 
sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, anyagi feltételek biztosítsa, tehercsökkentés, nevelés, 
törődés, megfelelő marketing, egészségtudat növelése) rendelkezők aránya (128. számú táblázat, 
96. számú ábra).  
Ahogy a fentiekből kitűnik, a hátrányos helyzetűek integrációját a sport és a testnevelés által a 
magyar és a román szakemberek többnyire hasonló eszközök, módszerek igénybevételével 
igyekeznek megoldani, a szlovák szakemberek némileg eltérő metodikát alkalmaznak. Ebben az 
esetben is az eszköz, módszer megválasztásánál figyelembe kell venni a helyi szokásokat, 
hagyományokat, az emberek gondolkodásmódját, egészségkultúráját és egészségszintjét, a 
rendelkezésre álló anyagi és humánerőforrást. A folyamat rövid idő alatt nem megvalósítható, 
gyakran annyi idő kell hozzá, amennyi idő alatt a helyzet kialakult.   
A fókuszcsoportos beszélgetések és a pilot study során gyakran előjött, hogy a hátrányos helyzetű 
települések lakóinak társadalmi felzárkóztatásához elengedhetetlen a helyi önkormányzat 
hathatós anyagi, szervezési segítsége, ami a legtöbb esetben, különböző szinten meg is valósul. 

Az önkormányzat ebben az esetben megkerülhetetlen, szerepe vitathatatlan.  
A fókuszcsoportos beszélgetések és a pilot study alakalmával egy másik kérdéskör is felmerült a 
társadalmi integráció kapcsán.  
A pályázatok kiváló hátteret biztosítanak a probléma kezelésére. Magyarországon sokkal több 
pályázatot írtak ki erre a területre, mint a szomszédos partnerországokban. A célzott pályázatok 
nélkül a hátrányos helyzetű polgárok hátránykompenzációja sokkal később valósulna meg. A 
magyar szakemberek bíznak abban, hogy a 2020-2027-es EU költségvetéshez kapcsolódóan 2021-
től jelentős számú célzott pályázatot ír ki a főhatóság, amelyek a sport általi társadalmi integrációt 
segíti megoldani.  

  

III. 7. Összegzés  
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Az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 számú pályázat keretében, a hozzá készült szakmai tervnek 
megfelelően, az alkalmazott kutatások általános módszertanát követő, deduktív jellegű, részben 
tényfeltáró, részben leíró transznacionális kérdőíves vizsgálatot végeztünk 2020. január 02 - 2020. 
június 28 között, három EU-s országban. Kutatásunk kvantitatív, anonim, a kérdőív válaszainak egyéni 
kitöltésén alapuló vizsgálat volt, melynek eredményei a folyamat végén egyértelműen 
számszerűsíthetők voltak.  

   Az információt online és offline kérdőív formájában szereztük.  
Kutatásunk célja volt, hogy széleskörű információkat gyűjtsünk a Magyarországon, Szlovákiában és 
Romániában élő sportszakemberek véleményéről és tapasztalatairól a humán szféra, ezen belül a 
társadalmi integráció és a szabadidősport jelenlegi helyzetével, az aktuális mindennapi 
nehézségekkel, a problémák megoldására vonatkozó javaslatokkal, ismert jó gyakorlatokkal és a 
fiatalok sportba való bevonásának általuk vélt és javasolt lehetőségeivel, eszközeivel kapcsolatban.  
Célunk volt a társadalmi integráció, a hátránykompenzáció és a szabadidősport fejlesztési 
lehetőségeinek a feltérképezése a vizsgált területen.  
Kutatásunk célja volt továbbá a szabadidősport elérhetőségének és minőségének fejlesztése, 
esélyteremtő szerepének javítása a hátrányos helyzetű településeken is.   
Sportpolitikai szakértők látókörének szélesítését és társadalmi kihívásokra adott válaszok javítását is 
igyekeztünk megcélozni kutatásunk során.  
A vizsgálat tárágyát tekintve a kikérdezés középpontjában a következők álltak:  

−  a szabadidősport szakemberek (100 hazai és 100, külföldön élő és dolgozó szakember),  

−  az integrációt segítő szabadidősport helyzete, szakmai megítélése, a területen meglévő 
problémák és nehézségek - itthon és külföldön,   

−  a fiatalok sport általi integrációja és reintegrációja,  

−  a szabadidősport általi társadalmi integráció minőségfejlesztése.  
 
Az előzetes feltáró, szekunder kutatások után hat kutatási kérdést és hat kutatási hipotézist 
fogalmaztunk meg.  
Módszerként mélyinterjút, fókuszcsoportos beszélgetést, pilot studyt és kérdőívet alkalmaztunk. 
Megállapításainkat az általános statisztikai módszerek felhasználásával alapoztuk meg. SPSS leíró 
statisztikát, kereszttáblákat és klaszteranalízist készítettünk, alkalmaztunk.  
Megállapításainkat részletesen az Eredmények és a Következtetések alfejezetekben mutattuk be 
részletesen. Közülük kettőt ki kell emelni, azokat, amelyek a szakmai tervben és a kutatási célok 
között is a legfontosabbnak számítanak.  

− A fiatalok serdülőkori sportágelhagyásának okai, a sportot elhagyó fiatalok sport világába 
történő visszavezetésének eszközei, módszerei.  

− A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja a sport és a testnevelés által.  

A fiatalok serdülőkori sportágelhagyásának okai, a sportot elhagyó fiatalok sport világába történő 
visszavezetésének eszközei, módszerei.  

A fiatalok serdülőkori sportágelhagyásának mindhárom országban ugyanazt a három okát jelölték 
meg a szakemberek:   

− a baráti kör ráhatás/ellenhatás,   

− a családi ráhatás/ellenhatás,  

− a sportszakemberek hiánya, de Romániában ezen felül fontos tényezőnek tekintik a sportolási 
körülményeket is.  

A sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az egészséges életmód 
felé terelésének eszközeit, módszereit klaszteranalízissel vizsgáltuk. Mindhárom országban ugyan azt 
a módszeregyüttest tartják a legjobbnak a szakemberek, amely a 18 féle javasolt módszer közül a 
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következőket tartalmazza: a sporttevékenységek feltételeinek a biztosítása, a közösségfejlesztés, 
valamint a szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése.   
Egy másik klaszterbe tartozó módszeregyüttest is gyakran alkalmazzák mindhárom országban, benne 
az oktatás-nevelés kérdései (különös tekintettel a gyermekközpontú gondolkodásra), de a társadalmi 
feltételek is, mint például a társadalmi elfogadás, az előítéletek megszüntetése, vagy a helyi 
munkalehetőség bővítése.  
A válaszadó szakemberek szerint a fentiek képezhetik a sportot elhagyó fiatalok sport világába 
történő visszavezetésének, reintegrációjának leggyakoribb és legeredményesebb eszközeit és 
módszereit. Tökéletesen biztos megoldás nem létezik, a szakemberek által felsorolt, általuk 
működőnek minősített lehetőségekből kell helyben kiválasztani a lehető legjobb, legeredményesebb 
megoldást, eszközt, módszert. A kiválasztásnál sok szempontot kell számításba venni, például a helyi 
szokásokat, anyagi és sportszakmai lehetőségeket, illetve a fenti, máshol már bevált megoldásokat. A 
felvetett probléma tehát megoldható, a sportot elhagyó fiatalok sport világába történő 
visszavezetése, illetve az egészséges életmód felé terelése mások által kipróbált és bevált 
eszközökkel, módszerekkel megvalósítható. A szociálisan érzékeny, helyi kötődésű szakemberek 
nagyobb eséllyel érnek el jó eredményt ezen a területen. , 
 
A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja a sport és a testnevelés által.  

A válaszadók 98%-a lehetségesnek tartotta a sport általi integrációt. A megkérdezettek 30 különböző 
lehetőséget soroltak fel, amelyekkel szerintük a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja 
működően megvalósítható a sport által. Klaszteranalízis után a következő megállapításokat tettük.  
Magyarországon és Romániában a legmagasabb, átlag feletti az Összetett sokrétű vélemény 
rendszerbe sorolt válaszadók aránya.  Ez jelenti a motivációk erősítését (jövőkép, meggyőzés, 
szemléletformálás, kitörési lehetőségként elismertetni velük a sportot, példaképek állítása); a 
sportolás feltételeinek fejlesztését (ingyenes, minőségi sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, 
megfelelő eszközkínálat biztosítása, anyagi feltételek megteremtése, megfelelő szakemberek 
megléte); oktatást-nevelést (terhek csökkentése, nevelés, törődés, követelmény rendszer állítása, 
következetesség, elismerés, szegényközpontú gondolkodás alkalmazása); társadalmi feltételeket 
(társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése, helyi munkalehetőség bővítése).  
Szlovákiában meghatározó a Motiválást és oktatást-nevelést hangsúlyozó, valamint a Vegyes szűk 
körű véleményrendszerrel (edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte, ingyenes, minőségi 
sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, anyagi feltételek biztosítsa, tehercsökkentés, nevelés, törődés, 
megfelelő marketing, egészségtudat növelése) rendelkezők aránya (128. számú táblázat, 96. számú 
ábra).  
Az eszköz, módszer megválasztásánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a helyi szokásokat, 
hagyományokat, az emberek gondolkodásmódját, egészségkultúráját és egészségszintjét, a 
rendelkezésre álló anyagi és humánerőforrást.   
A mélyinterjúk, a fókuszcsoportos beszélgetések és a pilot study során gyakran szóba került a 
szakemberek között, hogy a hátrányos helyzetű települések lakóinak társadalmi felzárkóztatásához 
elengedhetetlen a helyi önkormányzat rendszeres anyagi, szervezési segítsége, ami a legtöbb 
esetben, különböző szinten meg is valósul.  
Egy másik kérdés is felmerült a társadalmi integráció kapcsán a szakemberek között. A pályázatok 
kiváló hátteret biztosítanak a hátránykompenzációra, a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére. 
Magyarországon sokkal több pályázat jelent meg és realizálódott erre a területre, mint a szomszédos 
országokban. A célzott, erre a területre fókuszáló pályázatok segítségével a hátrányos helyzetű 
polgárok társadalmi felzárkóztatása sokkal rövidebb idő alatt és magasabb színvonalon valósulhatna 
meg. A magyar szakemberek várják, a továbbiakban is jelentős számú célzott pályázatot ír ki az 
EMMI, amelyek a sport általi társadalmi integrációt is segítik majd megoldani.  
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IV. MELLÉKLETEK  
 

1. számú melléklet: A kérdőív  

„Szabadidősporttal foglakozó civilszervezetek tevékenységének 
összehasonlító kutatását” megalapozó   

KÉRDŐÍV  
   

1.  Szervezetének neve:    

2.  A szervezete székhelynek 
címe:  

  

3.  A szervezete honlapjának 
címe:  

  

A szervezet jogállása (pl. alapítvány, 
egyesület stb.):  

  

A szervezet taglétszáma:    

A szervezet finanszírozója (pl. 
pályázat, önkormányzat, alapítvány, 
szponzorok stb. Több forrást is 
megjelölhet):  

  

4.  Válaszadó szervezetben 
betöltött szerepe:  

  

4.1.  Válaszadó tevékenysége a 
szervezetben:  

  

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

4.6.    

4.7    
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F=főállású teljes munkaidős; 
 FR=f

őállású részmunkaidős; 
 MB=

megbízási szerződéssel; V=vállalkozói szerződés; 
 Ö=ö

nkéntes  
  

KÉRJÜK A MEGFELELŐ ROVATOT X-SZEL JELÖLJE BE 
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6.  Ön milyen rendszerességgel sportol?  

  Sportág megnevezése:  Heti alkalmak száma:  Sportolásra fordított heti 
időtartam:  

6.1.        

6.2.        

6.3.        

6.4.        

6.5.  Ha jelenleg nem sportol, akkor korábban mit sportolt?  

   Sportág megnevezése:  Milyen szinten 
sportolt?  

Mikor?  

6.5.1.         

6.5.2.         

6.5.3.         

6.5.4.         

 Szervezetre vonatkozó adatok  

7.  A szervezet működési területe  

7.1.  település    

7.2.  járás    

7.3.  megye    

7.4.  régió    

7.5.  országos    

7.6.  nemzetközi    
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8.  A szervezet által nyújtott szolgáltatások értékelése Kérjük a jellemző 
rendszerességet az első oszlopban X-szel jelölje!  

8.1  A biztosított szolgáltatás, tevékenység 
megnevezése:  

  

8.2.  A tevékenység jellemzői  

  Rendszeressége:  Alkalmak száma:   Résztvevők száma:  

1.  évente többször      

2.  havonta többször      

3.  heti rendszerességgel      

4.  hetente többször      

9.  Véleménye a nyújtott szolgáltatásról, tevékenységről  

Kérjük „x” –szel jelölje milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal:  
1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben.  

 

9.1  A tevékenység hozzájárult a részvevők 
személyiségének fejlődéséhez.  

1  2  3  4  5  

9.2.  A tevékenyég erősítette a részvevők rendszer 
testmozgás iránti motivációját.  

          

9.3.  Felkeltette az egészséges életmód, rendszeres 
testmozgás iránti figyelmet, érdeklődést.  

          

9.4.  Ismereteket nyújtott a rekreációs célú edzések helyes 
végzéséhez.  

          

9.5.  Segítette a tájékozódást a különböző sportolási 
lehetőségekről.  

          

9.6.  Hozzájárult az egészséges életmódra irányuló 
attitűdök megerősítéséhez.  

          

9.7.  Erősítette az egészséges életmód iránti 
elköteleződést.  
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10.  Kérjük, az alábbi táblázatban sorolja fel azokat a tényezőket, körülményeket,  amelyek 
nehezítik tevékenységét!  

Kérjük „x” –szel jelölje milyen mértékű a nehézség, amellyel meg kell küzdenie munkája során,  
„5-ös” a legnagyobb mértékű!  

10.1 
.  

  1  2  3  4  5  

10.2  

.  

            

10.3 
.  

            

10.4 

.  

            

10.5 

.  

            

10.6 

.  

            

10.7 
.  

            

10.8 
.  

            

10.9 
.  

            

10.1 
0.  

            

11.  Együttműködések  

Kérjük az alábbiak szerint A-D oszlopokban az együttműködést jellemző számot.  

 A= Érintettsége a szervezett munkájának végrehajtásában  
1= kicsi, 2=közepes, 3= nagy  

B= A szervezet munkájának támogatása 1= blokkoló, 2=semleges, 
3= támogató  

C= Befolyása a Szolgálat munkájára  
1= kicsi, 2=közepes, 3= nagy  

D= A szervezet általi befolyásolhatósága 1= kicsi, 2=közepes, 3= 
nagy  

11.  Kérjük, sorolja fel azokat a szervezeteket, intézményeket, 
civil szerveződéseket, amelyekkel együtt működnek, vagy 
szükséges lenne az együtt működésre munkájuk során.  

A  B  C  D  

11.1    
        

11.2.    
        

11.3    
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11.4.    
        

11.5    
        

11.6.    
        

11.7    
        

11.8.    
        

11.9    
        

11.10.    
        

11.11.    
        

12.  Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor környékén sok fiatal hagyja abba a sportolást. 
Ön szerint ez igaz ma is?  

   igen  nem  

 13.  Ha igen, Ön szerint mi lehet az oka a sportág-elhagyásnak?   

Kérjük, értékelje 1-5-ös indexen az állításokat!   

(1: egyáltalán nem fontos ok; 2: kevésbé fontos ok; közepesen fontos ok; 4: nagyon fontos 
ok; 5: maximálisan fontos ok)  

    1  2  3  4  5  

A  baráti kör            

B  családi ráhatás            

C  tanulmányi kötelezettség            

D  érdeklődés változása            

E  sportolási körülmények            

F  sportolási lehetőségek            

G  sportszakember hiánya            

H  nem tartja fontosnak a sportot            

14.  Civil szervezet vezetője, vagy tagjaként van-e Önnek tapasztalata abban, hogyan lehet a 
fiatalokat megszólítani, befolyásolni vagy jó irányba visszaterelni?  
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   igen  nem  

 15.  Véleménye szerint milyen eszközökkel, módszerekkel vezethetők vissza a sportot elhagyó 
fiatalok a sport világába, illetve az egészséges életmód felé?  

Kérjük, sorolja fel ezeket az alábbi táblázatban!  

  
15.1  

  

15.2.    

  

15.3.    

  

15.4.    

  

15.5.    

  

15.6.    

  

16.  A lakóhely, vagy szociális környezet és helyzet miatt hátrányos helyzetűek integrációja 
megvalósítható-e a sport és a testnevelés által?  

   igen  nem  

17.  Ha igen, Ön szerint milyen eszközökkel, módszerekkel lehet segíteni, megvalósítani a 
hátrányos helyzetűek integrációját a sport és a testnevelés által  (konkrét példát is 

leírhat!)?  

17.1    

  

17.2.    

  

17.3.    

  

17.4.    

  

17.5.    

  

17.6.    
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A kitöltésre áldozott idejét köszönjük!  

 

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség   

                                                                       sportszakmai közössége  

  

  

  
2. számú melléklet: A kutatásba bevont szervezetek és a megkérdezettek száma 

  

  2. /a. melléklet: A kutatásba bevont MAGYAR szervezetek felsorolása és az adott 
szervezetekből megkérdezettek száma  

Szervezet neve  HUN  ROM  SK  Össz
esen 

1. Eszterházy Károly Főiskola Diák- és 
Szabadidősport Club 

1 0 0 1 

2. Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület 2 0 0 2 

3. Kazincbarcika Város Önkormányzat, 
Barcika Art Kft. 

1 0 0 1 

4. Valcer Táncstúdió 1 0 0 1 

5. Boxsuli Ajksa SE 1 0 0 2 

6. Boxvilág Ökölvívóképző SE 2 0 0 2 

7. Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség 1 0 0 1 

8. Egri Kulturális És Művészeti Központ (LISZI) 1 0 0 1 

9. Harmónia Egészségfejlesztési Egyesület 1 0 0 1 

10. Egri Városi Úszóklub és Gyógyúszó tanoda 1 0 0 1 

11. Ózdi Művelődési Intézmény  
Modellező kör 

1 0 0 1 

12. Ózdi Nyugdíjas Klub 1 0 0 1 

13. Forma TSE 1 0 0 1 

14. Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 1 0 0 1 

15. Makói Budo Klub 1 0 0 1 
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16. Heves Megyei Diáksport Szövetség 1 0 0 1 

17. Szegedi Police Academy Sport Club 1 0 0 1 

18. Szegedi Judo Iskola SE 1 0 0 1 

19. Heves Megyei Ökölvívó Szövetség 10 0 0 10 

20. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 0 0 1 

21. Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület 1 0 0 1 

22. Tarnamérai Közhasznú Szabadidő 
Sportegyesület 

1 0 0 1 

23. Hevesvezekényi Sportegyesület 1 0 0 1 

24. Boconádi Sportklub 1 0 0 1 

25. Besenyőtelki Sport Club 1 0 0 1 

26. Besenyőtelki Berze Diáksport Egyesület 1 0 0 1 

27. Bátonyterenyei Sport és 
Szabadidő Központ 

1 0 0 1 

28. Szurdokpüspöki Tornaklub 
Községi Sportegyesület 

1 0 0 1 

29. Arlói Sportegyesület Íjász Szakosztály 1 0 0 1 

30. Borsodi Bushido Karate és Sportegyesület 1 0 0 1 

31. Boconád Ifjúságáért Közalapítvány 1 0 0 1 

32. Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület 1 0 0 1 

33. Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 1 0 0 1 

34. Edelényi Futók Egyesülete 1 0 0 1 

35. Borsodszentgyörgyi Sportegyesület 1 0 0 1 

36. Borsodnádasdi Labdarúgók 
Sportegyesülete 

1 0 0 1 

37. Edelény Ifjúságáért és Kultúrájáért 
Egyesület 

1 0 0 1 

38. Edelény Város Technikai és Tömegsport 
Egyesülete 

1 0 0 1 
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39. Erdőteleki Művelődési Ház és Könyvtár 
Zumba Kör 

1 0 0 1 

40. Erdőteleki Művelődési Ház és Könyvtár 
Jóga Kör 

1 0 0 1 

41. Edelényi Városi Sportegyesület 1 0 0 1 

42. Haza-Húzó Íjász SE 1 0 0 1 

43. Gyöngyösi Hagyományőrző  
Íjász Egyesület 

1 0 0 1 

44. Mozgássérültek  
Heves Megyei Egyesülete 

1 0 0 1 

45. Don Bosco Sportközpont 
 Kazincbarcika 

1 0 0 1 

47. Bo(s)zi Rekreációs És Egészségfejlesztő 
Egyesület 

1 0 0 1 

48. Egri Városi Sportiskola Atlétika Szakosztálya 
 

1 0 0 1 

49. Egri Városi Szakosztálya Sportiskola 
Asztalitenisz 

1 0 0 1 

50. Egri Városi Sportiskola Birkózó Szakosztálya 
 

1 0 0 1 

51. Egri Városi Sportiskola Floorball 
Szakosztálya 

 

1 0 0 1 

52. Egri Városi Sportiskola Judo Szakosztálya 1 0 0 1 

53. Egri Városi Szakosztálya Sportiskola 
Kosárlabda 

 

1 0 0 1 

54. Egri Városi Sportiskola Kosárlabda 
Szakosztálya 

 

1 0 0 1 

55. Egri Városi Sportiskola  
Röplabda Szakosztálya 

 

1 0 0 1 

56. Egri Városi Sportiskola Atlétika  
Szakosztálya 

 

1 0 0 1 

57. Quintett Sportkör 
 

1 0 0 1 

58. Kazincbarcikai Judo Egyesület 1 0 0 1 
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59. Kazincbarcikai  
Kézilabda Sport Egyesület 

1 0 0 1 

60. Kazincbarcikai  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

1 0 0 1 

61. COLOR CITY Kazincbarcikai SC 1 0 0 1 

62. Kazincbarcikai Sport Központ   
Delfin Vízi sport Klub 

1 0 0 1 

63. Kazincbarcikai Vegyész RC (Röplabda) 1 0 0 1 

64. Kazincbarcikai Sportközpont  
Tenisz Szakosztály 

1 0 0 1 

65. VITÁL FITT SPORTEGYESÜLET 1 0 0 1 

66. Hunnia Gyermekei Íjász és 
Hagyományőrző Egyesület 

1 0 0 1 

67. Hódoscsépányi SE 1 0 0 1 

68. Hutchinson Brothers Rali Kupac  
Autósport Egyesület 

1 0 0 1 

69. Fiedler Ottó SE Ózd 1 0 0 1 

70. Judojo Ózd Sportegyesület 1 0 0 1 

71. Kazincbarcikai Íjász Egyesület 1 0 0 1 

72. Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület 1 0 0 1 

73. Kazincbarcikai Vegyész Teke 
Sportegyesület 

1 0 0 1 

74. Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 1 0 0 1 

75. Kerékpár Klub Kazincbarcika 1 0 0 1 

76. Küzdő Sportegyesület 1 0 0 1 

77. Lóci Diák SE Ózd 1 0 0 1 

78. MTTSZ Meteor Lövész Club 1 0 0 1 

79. Military Sport Klub Kazincbarcika 1 0 0 1 

80. Ózd Géza Úti Sport és Testépítő Egyesület 1 0 0 1 

81. Perem Sziklamászó Egyesület 1 0 0 1 
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82. Trikolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub 1 0 0 1 

83. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
 Diáksport Egyesület 

1 0 0 1 

84. Ózd Városi SE Judo Szakosztály 1 0 0 1 

85. Ózdi Funkcionális Training Sport Egyesület 1 0 0 1 

86. Ózdi Kerékpáros Egyesület 1 0 0 1 

87. Ózdi Futball Club 1 0 0 1 

88. Ózdi Kézilabda Club 1 0 0 1 

89. Ózdi Kulturális és Sport Egyesület 1 0 0 1 

90. Ózdi Sport-és Élményközpont  
Nonprofit Kft. 

1 0 0 1 

 Összesen: 100 0 0 100 

 2. / b. melléklet: A kutatásba bevont SZLOVÁK szervezetek felsorolása és az adott 
szervezetekből megkérdezettek száma  

Szervezet neve  HUN  ROM  SK  Össz
esen 

1. Aircraft Sport House 0 0 1 1 

2. Alpha Boxing Club Malacky 0 0 4 4 

3. TK Branco - Lučenec 0 0 4 4 

4. Bangrajan Thaibox Gym 0 0 1 1 

5. BigBull Fitness Tornaľa 0 0 1 1 

6. ClubCo, s.r.o. 0 0 1 1 

7. FALCON TAEKWONDO WTF Klub 
Rimavská Sobota 

0 0 1 1 

8. Csemadok Szervezetek 0 0 5 5 

9. Fighting Gym, Petržalska Boxerňa 0 0 3 3 

10. FitNation Tomášikova 0 0 1 1 

11. GENKIKAN Bratislava 0 0 1 1 

12. Golem Club Bratislava 0 0 2 2 
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13. KAMIKSE Klub vodákov Akademik TU 
Košice 

0 0 2 2 

14. SPORTS CLUB POLICE ŠKP 0 0 4 4 

15. TJ Mladosť RELAX - Rimavská Sobota 
cselgáncs szakosztály 

0 0 1 1 

16. Underground Box Club 0 0 3 3 

17. Xtreme - Sport - Center 0 0 7 7 

18. Medvesalja Polgári Társaság 0 0 3 3 

19. Tornaaljai szervezetek 0 0 5 5 

Összesen: 0 0 52 52 

 2. / c. melléklet: A kutatásba bevont ROMÁN szervezetek felsorolása és az adott 
szervezetekből megkérdezettek száma  

Szervezet neve  HUN  ROM  SK  Össz
esen 

1. Csíkfalva Millenium Sportklub 0 3 0 3 

2. FUDOSHIN SPORT KLUB 0 3 0 3 

3. Gym Mar Strong Oradea 0 7 0 7 

4. Brosovszky Akadémia  
Sport Klub Egyesület 

0 5 0 5 

5. Clubul Sportiv Karate Do Bfks 0 3 0 3 

6. Kolozsvári Városi Sportegyesület 0 3 0 3 

7. KRIGEL SPORT KLUB 0 3 0 3 

8. Nagyváradi Club Atletic 0 6 0 6 

9. Universitatea Sportklub 0 3 0 3 

10. ACS BÁSTYA SPORTEGYESÜLET 0 4 0 4 

11. VIE Bástya Sportegyesület 0 4 0 4 

12. DRIBLI EGYESÜLET 0 3 0 3 

13. Csíkszentdomokosi Sport és Kulturális 
Egyesület 

0 3 0 3 

 Összesen: 0 50         0 50 
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3. számú melléklet: A válaszadók megoszlása a szervezetben betöltött szerepük és szakképesítésük 
szerint (fő) 

 

 
Szakképzettség  

A válaszadó szervezetben betöltött szerepe  

elnök  tag  edző  vezető  tulajdonos  egyéb  összesen  

1.  Adminisztrátor  1  0  0  0  0  0  1  

2.  Művelődési szakember  1  0  0  1  0  0  2  

3.  Testnevelő tanár  20  0  16  5  1  1  43  

4.  Szakedző  5  6  6  1  0  1  19  

5.  Sportszervező  3  1  0  0  0  0  4  

6.  Pedagógus-edző  2  0  1  0  0  1  4  

7.  Edző-sportszervező  2  0  0  0  0  0  2  

8.  Pedagógus  5  1  2  3  0  3  14  

9.  Pénzügy, közgazdász  8  0  2  6  0  0  16  

10.  Szobafestő  1  0  0  0  0  0  1  

11.  Földmérő üzemmérnök  1  0  0  0  0  0  1  

12.  Eladó  0  0  0  2  0  0  2  

13.  Edző, sportmenedzser, 
terapeuta  

0  0  0  1  0  0  1  

14.  Edző, humán kineziológus  0  0  1  0  0  0  1  

15.  Sportszervező, edző, 
búvár, hajóvezető, 
sportmasszőr  

1  0  0  0  0  0  1  

16.  Testnevelő tanár, edző  1  0  0  1  0  1  3  

17.  Elektromérnök  1  0  0  0  0  0  1  

18.  Művelődésszervező  1  0  0  0  0  0  1  

19.  Építészmérnök  1  0  0  0  0  0  1  

20.  Agrármérnök  4  0  1  2  0  0  7  

21.  Vegyészmérnök  2  0  1  1  0  0  4  

22.  Mérnök  1  0  2  1  0  0  4  

23.  Mezőgazdász  1  0  2  1  0  0  4  

24.  Államigazgatás  1  0  0  0  0  0  1  

25.  Műszerész  0  0  0  1  0  0  1  

26.  Jogász  2  0  1  0  0  0  3  

27.  Rendőr  2  0  2  0  0  0  4  

28.  Lakatos  1  0  0  0  0  0  1  

29.  Közlekedési mérnök  0  0  0  1  0  0  1  

30.  Katona  1  0  0  0  0  0  1  

31.  Műszaki menedzser  0  1  0  1  0  0  2  

32.  Edző  0  0  2  0  1  0  3  
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33.  Szakács  0  0  1  0  0  0  1  

34.  Hentes  0  0  1  0  0  0  1  

35.  Vízügyi mérnök  0  0  1  0  0  3  4  

36.  Villanyszerelő  0  0  3  2  0  0  5  

37.  Villamosmérnök  1  0  0  0  1  0  2  

38.  Vízügyi technikus  0  0  2  0  0  0  2  

39.  Programozó  0  0  1  0  0  0  1  

40.  Villamos ipari technikus  1  0  1  0  0  0  2  

41.  Finomműszerész  0  0  2  1  0  0  3  

42.  Elektrotechnikus  0  0  2  1  0  0  3  

43.  Ápolónő  0  0  0  1  0  0  1  

44.  Kőműves  0  0  1  0  0  0  1  

45.  Gázszerelő  0  0  0  1  0  0  1  

46.  Autószerelő  0  0  2  0  0  0  2  

47.  Varrónő  0  0  1  0  0  0  1  

48.  Informatikus  0  0  1  0  0  0  1  

49.  Sportmenedzser  1  0  2  0  0  0  3  

50.  Technikus  1  0  0  1  0  0  2  

51.  Agrártechnikus  0  0  4  0  0  0  4  

52.  Menedzser  0  0  1  1  0  0  2  

53.  Építész  0  0  1  0  0  0  1  

54.  Bölcsész  1  0  0  0  0  0  1  

55.  Régész  0  0  1  0  0  0  1  

56.   Vegyipari technikus  0  0  1  0  0  0  1  

 Összesen  74  9  68  36  3  10  200  

  

4. számú mellélet: A válaszadók által felsorolt szolgáltatási tevékenységek és aránya az összes 
tevékenységből 

  

  Sporttevékenység  
Aránya %-

ban  

1  alpinsportok szervezése  1  

2  asztalitenisz edzés verseny és szabadidősport szervezése  0,5  

3  atlétikai edzések biztosítása  0,5  

4  birkózás edzés versenysport és szabadidő sport  4  

5  evezés verseny és szabadidő sport  0,5  

6  fitnesz edzések szervezése  1,5  

7  floorball edzés, verseny-, és szabadidős sport  0,5  

8  gyalogos túrák szervezése  2,5  

9  honvédelmi sportágak szervezése  0,5  
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10  ifjúsági rendezvények szervezés  0,5  

11  íjász edzés versenysport és szabadidő sport  3  

12  jégkoron edzés, verseny és szabadidősport szervezése  1,5  

13  jóga foglalkozások szervezése  1  

14  judo edzés versenysport és szabadidő sport  2,5  

15  karate edzés versenysport és szabadidő sport  3  

16  kempo edzés, verseny és szabadidő sport szervezése  1,5  

17  kerékpársportok verseny és szabadidősportok szervezése  1  

18  kézilabda versenysport és szabadidő sport szervezése  1,5  

19  kick-boksz edzés, versenysport és szabadidő sport  1,5  

20  kondicionáló edzés  3,5  

21  kosárlabda edzés verseny és szabadidő sport szervezése  2  

22  kulturális rendezvények szervezése  0,5  

23  küzdősport oktatás  1  

24  labdarúgás utánpótlás nevelés, szabadidő sport  11  

25  lövészet versenysport és szabadidő sport  0,5  

26  modellkészítés  1  

27  motorsport edzés, verseny- és szabadidő sport  0,5  

28  ökölvívó edzés versenysport és szabadidő sport  11  

29  paraolimpiai sportágak edzés és verseny - és szabadidő sport szervezése  1,5  

30  rekreációs és egészség fejlesztő foglalkozások szervezése  1,5  

31  röplabda edzés verseny-, és szabadidősport szervezés  1  

32  síelés verseny és szabadidő sport  2,5  

33  sport tanfolyamok szervezése  0,5  

34  sportolási alkalmak biztosítása  3  

35  sportolási lehetőségek biztosítása  0,5  

36  squas edzések, tanfolyamok  1  

37  szabadidős futás szervezése  0,5  

38  szabadidős rendezvények szervezése  4  

39  szabadidős sport szervezése  1,5  

40  taekwondo edzés verseny és szabadidősport szervezése  1  

41  tájfutás edzés verseny-és szabadidősport szervezése  0,5  

42  táncos mozgásformák szervezése, versenytánc, szabadidőtánc tanfolyamok  1  

43  táncversenyek szervezése  1,5  

44  technikai sportok szervezése  0,5  

45  teke sport edzés verseny és szabadidősport szervezése  0,5  

46  tenisz versenysport és szabadidősport szervezése  0,5  

47  természetjárás szervezése  1  

48  thaibox edzés verseny és szabadidősport szervezése  2  
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49  triatlon edzések  0,5  

50  úszás edzés, verseny és szabadidősport szervezése  1  

51  ülőröplabda szervezése  0,5  

52  versenyprogramok szervezés  9,5  

53  tíz szakosztályban rendszeres sportolási lehetőség biztosítás  2,5  

54  sporttáborok szervezése  0,5  

    100  
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https://mek.oszk.hu/18800/18811/18811.pdf
https://mek.oszk.hu/18800/18811/18811.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Prevenci%C3%B3_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Prevenci%C3%B3_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Prevenci%C3%B3_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Prevenci%C3%B3_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Prevenci%C3%B3_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Prevenci%C3%B3_rehabilit%C3%A1ci%C3%B3_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/Margon_kivul_2016_web.pdf
http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/Margon_kivul_2016_web.pdf
http://real.mtak.hu/71646/1/muhelytan11_perpek.pdf
http://real.mtak.hu/71646/1/muhelytan11_perpek.pdf
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/236053/Pfau_Christa_Sara_ertekezes_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/236053/Pfau_Christa_Sara_ertekezes_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://csaladitudakozo.kormany.hu/download/b/c9/52000/Szoc%20f%C3%BCzet%202019H.pdf
https://csaladitudakozo.kormany.hu/download/b/c9/52000/Szoc%20f%C3%BCzet%202019H.pdf
https://csaladitudakozo.kormany.hu/download/b/c9/52000/Szoc%20f%C3%BCzet%202019H.pdf
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- Dr. Dobsi Erik projektmenedzser,  
- Gotyár József szakmai vezető,  
- Dr. Honfi László szakmai tanácsadó,  
- Beke Renáta szakmai megvalósító  
- Doktorcsik Ilona adatgyűjtő 

  
Köszönet nemzetközi partnereinknek, azok munkatársainak és önkénteseinek az együttműködésért 
és az önzetlen szakmai támogatásért, a kutatás segítéséért: 
 
  

−  CSEMADOK ALAPSZERVEZET BÁTKA,  

−  CSEMADOK ALAPSZERVEZET FELED,  

−  MEDVESALJA POLGÁRI TÁRSULÁS EGYHÁZASBÁST,  

−  PÓSA LAJOS TÁRSASÁG RIMASZOMBAT,  

−  CUBUL SPORTIV „GYM MAR STONG”  
NAGYVÁRAD.  

  
A projektben, a megvalósított programokban és a kutatásban résztvevő hazai szervezeteknek és 
szakembereknek is köszönettel tartozunk, akik jelentős segítséget nyújtottak számunkra. Ezek a 
szervezetek a következők: (a teljesség igénye nélkül)  
 

−  Átány Református Egyházközség,  

−  Bátorfi - Agria Kerékpár és Triatlon Klub,  

−  Dr. Fél Edit Közösségi tér, Átány,  

−  Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért,  
Csillagpont, Heves,  

−  EVUK Gyógyúszó Tanoda és Kis Béka  
Mozgásfejlesztő  
Tanoda, Eger,  

−  Fekete István Könyvtár, Tiszanána,  

−  Hegyvidék Outdoor Programszervező 
Iroda,  
Szilvásvárad,  

−  Heves Város Önkormányzata,  

−  Igazvölgy Kulturális és Sport Egyesület,  
Erdőkövesd,  

−  Kalandpark, Szilvásvárad,  

−  Kárpát-medencei Ifjúsági Értékőr Hálózat  
Tiszanánai csoportja,  

−  Kazincbarcika Baráti Kör, Kazincbarcika,  

−  Kazincbarcika Város Önkormányzata, 
Kazincbarcika,  

−  Komplex Gyermek és Ifjúságvédelmi 
Egyesület, Eger,  

−  Kömlőnépe Alapítvány, Kömlő,  

−  Központi Sportiskola (KSI), Budapest,  

−  Művelődési Központ, Tornalja,  

−  Szabadidő Központ, Tornalja,  

−  Tornaljai Városi Hivatal, Tornalja,   

−  Vakok és Gyengénlátók Integráló és 
Sportegyesülete, Eger,  

−  Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület, 
Sarud.  

  
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet kell mondanunk az EMMI EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 számú projekt és 
a kutatás megvalósításában nyújtott támogatásért, ami nélkül sem a projekt, sem a kutatás nem 
jöhetett volna létre.  
 
 
 

  Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség 


