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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a tudományos kutatómunkámban 

segítettek, támogattak. Kiemelten köszönöm azoknak, akik a tudományos élet felé irányítottak, 

bizalmukkal bátorítva hitet kaptam egy új terület felfedezéséhez, amely életem részévé vált. 

Életpályám során sok ösztönző személyiséggel találkoztam, akik a sportpályafutásom és a 

személyiségem formálóivá váltak, hozzájárultak ahhoz, hogy eljussak életem lényeges 

pontjaihoz, mint a világbajnoki mérkőzésem és a doktori védésem. A kutatói tevékenységem a 

sportintegráció témakörben indult el, amelyben a sporton keresztüli társadalmi felzárkózás 

területéről a sportolói életpálya modell stratégiája felé vettem az irányt. Ezen az úton indított 

el, kísért, támogatott a nemzeti kisebbség képviselője, akinek köszönetet kell mondanom. 

Szeretném kifejezni köszönetemet a Széchenyi István Egyetem, Regionális- és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetőjének, Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanárnak, 

hogy az iskola hallgatójává válhattam, hogy meglátásaival, inspiráló ötleteivel mindig új 

irányokat mutatott, hitt a témámban, és bizalmat kaptam tőle a kutatói pályafutásomban. 

Köszönettel tartozom a Doktori Iskola professzorainak, oktatóinak és munkatársainak szakmai 

tanácsaikért, építő kritikai észrevételeikért.  Kiemelt köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. 

Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta professzor asszonynak, hogy doktori iskolai 

tanulmányaim megkezdése előtt, ismeretlenül bizalmába fogadott, támogatott, idejét nem 

kímélve, szakmai tudásával, bíztatásával megmutatta azokat az új területeket, amelyek életem 

részévé váltak. Személyiségével, személyes támogatásával hozzájárult ahhoz, hogy a 

tudományos élet számomra meghatározóvá vált, és gondolkodásom fejlődését segítette. Külön 

köszönöm kollégáimnak, főként a Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi 

Kar tanszékvezetőjének, Dr. habil Szakály Zsoltnak, és munkatársainak, hogy már 

doktorandusz hallgatóként a tanszék teljes értékű tagjaként vontak be az oktatási, kutatási 

tevékenységbe, és támogatták kutatásaim megvalósulását. Szeretném köszönetemet kifejezni 

az empirikus kutatásban részt vevő sportolóknak, sportegyesületeknek, sportvezetőknek, 

vállalatvezetőknek, HR szakembereknek, hogy adatszolgáltatásukkal hozzájárultak a kvalitatív 

és a kvantitatív kutatás eredményes megvalósításához és ezáltal az értekezés létrejöttéhez. Nagy 

hálával tartozom családomnak és barátaimnak, akik folyamatosan biztattak, erkölcsi támogatást 

nyújtottak a toleranciát igénylő időszakokban is. Kiemelném Dr. Béki Piroska és Dr. habil Gősi 

Zsuzsanna szakmai és emberi támogatását, akik baráti, sporttársi, tanítói pozícióban kísérték 

végig pályafutásomat, amihez köszönettel tartozom.  



8 

BEVEZETÉS 

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.” 

(Szent-Györgyi Albert 1937) 

 

„A szavak, nyelvek, szimbólumok nyelvén kívül a testnek is van nyelvezete. Ennek egyik 

kifejezője a boksz. Nem érthetünk meg egy ökölvívót, ha nem fogadjuk el, hogy testének 

parancsával beszél, és ez a beszéd épp oly különálló, érthető, bölcs, mint az agy bármely 

tevékenysége. A boksz dialógus két test között. A boksz gyors vita két intelligencia között.” 

(Norman Mailer 2009) 

 

 „Általában brutális, barbár sportként tekintenek az ökölvívásra. De számomra ez egy édes 

tudomány, egy mágikus tánc. Én csak ennek akartam megfelelni.”  

(Lennox Claudius Lewis 2009) 

 

„A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, hogy képesek vagyunk rá.”  

(Dave Weinbaum 2019)    

Az említett idézetek összefoglalják azt a hitvallást, amelyet a sport tanított nekem, amelyben a 

sporttal, sportolóval kapcsolatos társadalmi előítéletek, a sportszociális közeg is 

megmutatkozik. A küzdelem, az akarat, a tanulás iránti vágy, a felfedezés, a tanult ismeretek 

alkalmazásának taktikája, stratégiai kialakítása mind szerepet játszik a sport és a tudomány 

összekapcsolódásában. A sport és a sport érintettjei a területi-, humán-, társadalmi-, és 

gazdasági tőkében jelennek meg, amely a térben van jelen, hiszen minden téri módon létezik, 

és ezek a területek a társadalom működése során alakulnak ki, alakítják egymást. (Bourdieu 

1997, Massey 2004, Löw 2016, Faragó 2016)   

A modern sport sem kerülhette el a globalizációt (Maguire 2015, Giulianotti, Robertson 

2007, Andreff 2008, Higham, Hinch 2009, Delcourt 2016), amely kiterjesztette nem csak a 

sport értékteremtő adottságait (Andreff, Szymanski 2006, Gómez et al. 2010), hanem 

nyilvánvalóvá tett további társadalmi, gazdasági irányokban való hasznosítási lehetőségeket. A 

sport társadalmi, gazdasági, innovatív környezetében már nem csak a fizikai aktivitásról 

beszélhetünk, hanem számos ponton kapcsolódik a gazdasághoz, oktatáshoz, iparhoz, 

munkaerőpiachoz, szórakoztató iparhoz (Kahn 2000, Gratton, Henry 2001, Aquilina 2009, 

Pedersen, Thibault 2014, Mullin et al. 2014, Lechner, Sari 2015). Továbbá minden 

társadalomban a kultúra része (Rowe 2014, Borish, Murray 2012, Hargreaves 2014, Vermeulen 

et al. 2016), amely a 20. század folyamán differenciálódott, társadalmi alrendszerré vált 

(Dunning, Malcolm 2003, Scambler 2005).  
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Disszertációmban lényegesnek tartom tisztázni a regionális perspektívák mellett, hogy melyek 

azok a tudományágak, amelyek a tudományos területi lehatárolását képezik a kutatási 

témakörömnek.  

A területiség a sportszocializációban kiemelt témakör, hiszen a régiók társadalmi-, gazdasági 

különbségei hatással vannak a szocializációs folyamatokra (Nagy 2011). A szociológia a régió 

fogalmában az identitás fogalmával párhuzamosan jelenik meg, amelyet az etnikai-kulturális és 

a szellemei-tudati összetartozásként, kötődésként kezel (Nemes Nagy 1997, Kovács 2003). A 

régió, mint mentális egység jelenik meg ennek értelmezésében, amely elmélethez Bourdieu 

(1989) és Paasi (2002) is csatlakozik. A régió fogalmát a mentális egységgel, a térbeliséggel és 

az identitással együtt értelmezik szociológiai jelenségként (Éger 2001). 

Lengyel és Rechnitzer (2009) szemléletében a régió alapvetően társadalmi képződménynek 

tekinthető, amely időtől és tértől (helytől), illetve a társadalmi szerkezet jellemzőitől függően 

más-más módon jelenik meg (Lengyel, Rechnitzer 2009). A „társadalmi képződményben” a 

kultúra, a sportkultúra, az egészségkultúra, a sportgazdaság hatással van a területi tőkére. A 

régiók fejlettsége meghatározó a társadalmi tőke vonatkozásában, összetételében, amelyben a 

sportoló kiteljesedik. A társadalmi tőke fogalmának megismerésében Bourdieu (1977, 1979, 

1980 és 2001), Coleman (1973, 1988, 1990) és Putnam (1995, 2000, Putnam et al. 1993) 

tudományos meghatározásai emelhetőek ki. Bourdieu a társadalmi tőkét hálózatokban működő, 

kollektív erőforrásként értelmezte, Coleman az emberi kapcsolatokon átívelő társadalmi 

szerkezetként látta, míg Putnamnál a magasabb szintű társadalmi tőke a jól működő társadalom-

politikai struktúraként jellemezhető. Szegmensei, működtető rendszerei, az életszínvonal 

magas minősége a társadalmi tőke szintjét jelzik, melyek ideává váltak és a társadalom 

lenyomatát képezik (Nagy 2011). Ezen szemlélet mentén a területiség végig kíséri 

disszertációm elméleti síkját. 

A kutatásom a regionális tudományok mentén, területi vetületben mutatja be a sportoló 

társadalmi-, gazdasági érvényesülését, amelyben a régiót, mint tehetségmegtartó erőt is 

vizsgálom, és ehhez a sportolói kompetenciák megnyilvánulási szintjét vettem alapul. A 

regionalitás és a sportoló összefüggésében lényegesnek tartom a régió működésének 

folyamatait átlátni. A régióformáló folyamatok szerint különböző azonosítási elméleteket 

találhatunk, amely lehet földrajzi, szociológiai, politikai, jogi. A modern szemlélet a térségek 

gazdasági-társadalmi komplexitását emeli ki (Nemes Nagy 2009). A globalizáció által a 

gazdasági-, politikai- és társadalmi környezet átalakulásával szembesülhetünk, ami magával 

vonzza az új regionális térszerkezet kialakulását, ezáltal új kihívások jelennek meg (Rechnitzer 

2008).  
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Az új gazdasági súlypontok meghatározásával új válaszokat kell adnunk a felmerült 

kihívásokra. A kutatásban a regionalitás adja a keretet, amely tudomány által meghatározhatjuk 

a felmérés térbeli relációját. A regionalitás és a sport kapcsolatában közös metszéspont a 

tőkejavak megjelenése, mint a területi-, társadalmi tőke, valamint a humán tőke 

hatásmechanizmusai.  

A dolgozatomban a regionális tudomány mellett jelentős szerepet képvisel a sporttudomány. 

A sport működését befolyásolja a kulturális, gazdasági és politikai környezet, valamint a 

társadalmi jelenségek, folyamatok (Guttmann 1978, Földesiné Szabó et al. 2010). Ebben az 

interdiszciplináris környezetben, a tudomány holisztikus megközelítésében jelenik meg a 

kutatásom a sport és a területiség vonatkozásában. A sport tudományos értelmezésében is 

számos területet járhatunk be, akár a sportpedagógia, sportpszichológia, sportmenedzsment, 

sportgazdaság tekintetében (Sandy et al. 2004, Schmidt-Millard 2010, Buckworth et al. 2013, 

Schulenkorf, Frawley 2016). Ezek a megközelítések szorosan kapcsolódnak a 

társadalomtudomány, gazdaságtudomány vizsgált területeihez. A sporttudomány 

összefüggéseinek felkutatását egyre szélesebb körben, világszerte művelik, mégis vannak 

kevésbé érintett területek, új látásmódok, vagy nem elterjedten alkalmazott részei. 

A disszertációm első része a sportszocializációs környezetében, annak fejlődésében mutatja 

be a sportolót, a sportolói kompetenciák kialakulását, erősödését, annak jellemzőit. A sportolói 

életút modell, a vállalatok humánerőforrás menedzsmentje, továbbá a régió sportolókon 

keresztüli tehetségmegtartó ereje olyan terület, amely még kevésbé hasznosított. A kutatásomat 

integratív szemlélet kíséri, amely kapcsolat a sportoló, a munkaerő-piac, a vállalat, a sport 

policy összhangjában vált ki értéket a területiség mentén a helyi területi tőke elemeként. A 

dolgozatban az élsportolói életpálya modell stratégiaalkotása a kimeneteli folyamatot jelenti, 

de végig kíséri a felmérésem. Témaköri szemléletemet jellemzi a menedzsment, amely komlex 

módon kezeli és rendezi össze a tevékenységeket. Lényegi eleme, hogy egy vagy több személy 

valósítja meg azt, hogy összehangolják mások tevékenységét, annak érdekében, hogy olyan 

célokat érjenek el, amelyek elérhetetlenek lennének, ha egy személy dolgozna a cél érdekében 

(Donnelly et al. 1992, Taylor 2004, Drucker 2012, Easterby et al. 2012). A menedzsment, 

továbbá a folyamatok bonyolítója, lényeges eszköze a felmérésnek, módszerei segítséget 

nyújtanak az eljárások meghatározásában, elemzésében, további módszerek feltárásában. A 

tudásmenedzsment a sportban (O’Reilly, Knight 2007, Doherty 2013, Parent et al. 2014) az a 

részterület, amely a kutatáshoz szintén kapcsolódik, hiszen a sporttehetség koordinálása, 

mentorálása adja azt az alapot, amely a képesség kibontakozását, érvényesülését segíti elő a 

sportszocializációban.  
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A tehetségekkel való foglalkozás a modern gazdaság kihívása, amely a vállalati stratégia része 

kell, hogy legyen (Konczosné Szombathelyi 2013), és ebben a sportoló, mint munkaerő jelenik 

meg. A sportolói tehetség megmutatkozik a sportteljesítményben, de kérdésként jelenik meg, 

hogy ez a tehetség vajon a civil pályán érvényesül-e? A sporttehetség meghatározásában 

elsősorban a testi-mozgásos tehetséget vesszük alapul, de a tehetség több részből tevődik össze, 

ami az átlag feletti képesség, a feladat iránti elkötelezettség és a kreativitás, amely már a civil 

pályán is meghatározó illetve a sportban is jelen van (Czeizel 2004). A kutatásomban felmerül, 

hogy a sporttehetség vajon a munkaerőpiacon is tehetség-e? A vállalati humánerőforrás (HR) 

stratégiában keresendő a válasz.  

A sportszociológiai vonatkozásban a sportba való szocializáció területe kapcsolódik a 

kutatáshoz, amelynek folyamata gyermekkorban kezdődik és teljes életcikluson keresztül 

tarthat (Coakley 2004, 2015, Nucci, Young-Shim 2005, Dorsch et al. 2015). A testnevelés, a 

sportolás a gyermekek olyan pozitív személyiségjegyeinek és erkölcsi tulajdonságainak 

kialakulásához járul hozzá, amelyek más módon sokkal nehezebben, alacsonyabb hatásfokkal, 

vagy egyáltalán nem fejleszthetőek (Alberts 2003, Rudd, Stohl 2004, Doty 2006, Pennington 

2017). A probléma forrása az, hogy a legtöbb, fiatalkorban tehetségesnek tartott sportoló nem 

jut el olyan szintre sportkarrierje során, hogy maga a sport jelentse a megélhetési lehetőséget 

számára. Ezeknek a sportolóknak az iskola befejezése után a munka világába kell kilépniük, a 

sportkarrier helyett. Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezeteknek, szakembereknek 

kidolgozott stratégiával szükséges rendelkezniük erre az időszakra, hogy a sport és tanulás 

egyensúlya fennmaradjon. Az edzések és a versenyek együttes jelenléte kimondottan 

megterhelő, ezért akik nem bírják ezt a fajta terhelést, abbahagyják a versenysportot, 

lemorzsolódnak (Bíróné et al. 2011). A sportolói életpálya modell biztosítja azokat a lépéseket, 

amelyek a sportolói életút befejezésével hozzásegíti a fiatalokat a civil életben való 

helytállásban. Ez a terület hazánkban még nem kapott elég erőteljes figyelmet, bár a kettős 

karrier stratégia majdnem minden nagyobb hazai sportszervezetben megalkotásra került, 

viszont alkalmazása, fejlesztése további folyamatok bevonását igényli.  

A vállalati szektor a területi tőke meghatározó eleme, amely hatással van a régió gazdasági, 

társadalmi versenyképességére, ezáltal a fejlettség meghatározója. A humántőke erősítése a 

vállalatok számára kihívást jelent. A sportolói kompetenciák humánerőforrás stratégiában való 

alkalmazásában szeretném feltárni azokat a képességeket, amelyek egyeznek a két szektorban. 

A vállalatoknak nehézséget jelent a legtehetségesebb munkavállalókat a céghez vonzani. A 

tehetségmenedzsment ebben segíti őket, amely a tehetség elemeinek feltárásával, elemzésével 
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olyan „soft” tényezőket ismertet meg a vállalatok számára, amely alapján felismerhetőek, 

beazonosíthatóak. Ezzel a vállalatok a humán tőkébe fektetett kockázata is csökkenthető. 

Manapság a hatékonyság, jövedelmezőség javításának kulcsa a rendelkezésre álló emberi 

erőforrások minősége, ésszerű hasznosítása, és a ráfordítások megtérülése (Kővári 1996, 

Konczosné Szombathelyi 2013, 2014b). A gazdasági, társadalmi hatékonyság a sporton 

keresztül több indikátoron keresztül mutatja meg hatásfokát. A sportoló szempontjából 

megmutatkozik az egészség, sportos életmód, a sport hatása a teljesítményre, amely nem csak 

fizikai, hanem szellemi frissességben, aktivitásban is pozitív hatást fejt ki. A sport a 

társadalomba való szocializációban is meghatározó, mint például a csoporthoz való 

alkalmazkodásban, a fair play szellemében végzett versengésben. 

A sport gazdasági hatékonysága a versenyképességben szintén megjelenik (Stocker, Szabó 

2010). A regionális és lokális szinten végzett felmérések alapján (Ács 2007, András, Máté 2016, 

Vörös 2017) látható, hogy a sportban gazdasági haszon elemek fellelhetőek, ezért is több 

vállalat látja a sportban ágazatának szociokulturális fejlesztését. A sport a szórakoztatóipar 

része, amely manapság az egyik leg látványosabb fejlődést mutatja világszerte. Hazai kutatások 

megmutatták (Ács 2007, Nemes Nagy 1999, Horváth 1998, 2001), hogy a területi 

sportteljesítmények tekintetében nyugat-magyarországi dominancia érvényesül. A frissebb 

kutatások, tanulmányok alapján láthatóvá vált, hogy a keleti régió fejlesztését is elkezdték, 

jelentős sport infrastruktúra beruházások valósulnak meg az egész ország területén (Faragó 

2017b). Ez alapján megállapítható, hogy a területi versenyképesség meghatározó eleme a 

sportgazdaság, amely a sportolói bázis erősödését is magával hozza. A dolgozat felépítésének 

bemutatásában a témakör időszerűségét és hasznát ismertetem a jelenlegi társadalmi-, 

gazdasági környezetben, valamint a személyes érintettség ismertetése a kutatásba való mély 

beágyazódásomat mutatja be.  

 

Személyes motiváció 

A témaválasztásom személyes indíttatású. Sportolóként (hivatásos ökölvívó világbajnok) az 

életem jelentős részét a sport és a tanulás tette ki. Felnőttként, a sportolói pályafutást befejezve 

szembesültem a munkaerőpiacon támasztott követelményekkel. A sportban való szocializáció 

alapján egy egészen új területre tévedtem, ami nem a versenyekből állt, hanem 

munkahelykeresésből. A sportolói múlttal rendelkező munkavállaló nem a legkeresettebb 

hazánkban, sportmúltam a munkaerőpiacon nem jelentett nagy előnyt, pedig úgy éreztem, hogy 

a sportban szerzett képességeim a munkáltatók hasznára válnának. Végül sikerült a sport 

területén maradnom és sportdiplomataként, majd sportintegrációs projektvezetőként 
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elhelyezkednem a saját szakterületemen, amely elindította a civil pályámat. A munkám során 

szembesültem a sportolók hasonló problémáival, amihez élsportolók életpálya modelljét 

dolgoztam ki.  

 

A téma időszerűsége 

A szakirodalmi elemzést megelőzően lényeges szempontnak tartom a kutatott témakör 

időszerűségének és gyakorlati hasznának bemutatását, amely a jelen kor társadalmi 

problémájára ad választ. A sport társadalmi, gazdasági jelentősége egyre inkább a kutatások 

fókuszába került nemzetközi és hazai szinten egyaránt. A sport funkciói jelen vannak a 

társadalomban, a kultúrában, az életszínvonalban, a gazdaság húzó ágazataként egyaránt 

(Földesiné Szabó et al. 2010). 

A sportoló és annak társadalmi, gazdasági jelentősége a sport széleskörű fejlesztési 

lehetőségeiben a humán tőke részét is képezi, amely megjelenik a területi tőkében, mint 

versenyképesség növelő tényező. A társadalmi probléma a sportoló életútjában jelenik meg, 

hiszen a sportolónak a pályafutása olyan sajátosságokkal bír, amely a társadalomban két külön 

életpályát képvisel. A sportolói életút jelentős kockázati tényezőt rejt magában, mint a sportolói 

karrier hosszának bizonytalansága, a munkaerőpiacon való hátrányos megjelenés a hiányos 

szakmai tapasztalat okán, de a sportolói életmód egyéb kockázati tényezői is megjelennek, a 

sportkarrier megszakadása egy sérülés, klubváltás, edzőváltás miatt. A sportoló ebben az 

esetben saját akaratán kívül kényszerül céljainak módosítására (Lenténé Puskás 2016). 

Amennyiben a sportoló felismeri ezt a problémát és tudatosan kezeli a jövőjét, akkor a civil 

pályára való átmenetét könnyíti meg (Kun, Szretykó 2011). 

A tudatos életpálya alakítása erős kihívást jelent a sportolók számára, hiszen a tanulás és a 

magas szintű sportteljesítmény folyamatos fenntartása megterhelő feladat (Corradó et al. 2012). 

Európai szinten megmutatkoztak a törekvések a sporton keresztül történő nevelés erősítésére, 

amely alapján 2004. évet szentelték a program megkezdésére (Faragó 2015). Az Európai 

irányelvek hazánkban is elindították a kettős karrier programokat, amelyek az élsportolókra 

terjednek ki és főként az anyagi támogatás rendszerét erősítették. A kettős karrier programok 

jelentősége viszont a kompetenciák fejlesztése, a tanulás elősegítéseként érvényesülne 

megfelelően, ebben szerepe lenne az önkormányzati szintnek, a vállalati szegmensnek és az 

oktatásnak is. Ez a szint még nem valósult meg. A kettős karrier programok országos 

kialakításához lényeges szempont felmérni a jelenlegi adottságokat, viszonyokat, amely alapján 

kidolgozhatóvá válik egy hatékony stratégia.  
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Kiemelten kezelendő, hogy eredményt csak a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás 

figyelembevételével érhetünk el, hiszen a területi adottságok, lehetőségek más-más irányba 

viszik az eredményes stratégiaalkotás folyamatát, ahogy a területfejlesztési stratégiák 

kialakításánál is. Disszertációm ezen elemek feltárását tűzte ki célul.  
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1. A DOLGOZAT CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 

A kutatásom célja annak feltárása, hogy a sportolók hogyan tudják a sport adta készségeiket 

érvényesíteni a munkaerőpiacon, mindezeket a területiség tükrében bemutatva. A kutatás 

regionális kontextusban tanulmányozza a sportolói múlttal rendelkezők lehetőségeit, a 

tehetségük további hasznosulását; kérdésként merül fel, hogy mennyiben segíti elő az 

érvényesülésüket a sportolói múltjuk. A sportoló, a vállalat és a helyi sportgazdaság 

összefüggésében szeretnék olyan modellt alkotni, amely hozzásegíti a sportolókat a civil 

életben való érvényesüléshez, a vállalatokat a humán tőke erősítéséhez, a régiót a 

tehetségmegtartó erejének a növeléséhez, és a kutatásomban lényeges szempont mind ezek 

hatásának vizsgálata a lokális társadalmi térre. A kutatás lényegi elemeinek feldolgozása 

alapján foglalkozik az alábbi területekkel:  

- sportolói életpálya modell 

- vállalatok humántőke erősítése a sportolói bázisból 

- vállalati tehetségmenedzsment stratégia kidolgozása a sportolók integrálásával 

- gazdasági, társadalmi hatékonyság emelése a sporton keresztül 

szeretnék feltárni olyan összetevőket, amelyek a társadalom, a sport, a gazdaság számára 

hasznos stratégiát, modellt nyújt a továbblépéshez. 

A további vizsgálatok kiterjednek arra is, hogy az érintett térségben lévő vállalatok mennyire 

veszik figyelembe, mennyire tudatosan alkalmazzák a sport adta készségek felhasználását a 

tehetségmenedzsmentjükben, üzleti stratégiájukban. A kutatás innovatív irányt mutat a 

vállalatok üzleti stratégiájában, a humán tőke kezelésében, a tehetségmenedzsment e sajátos 

területén. Doktori értekezésem a szakirodalmi elemzések hazai és nemzetközi vonatkozásait 

tárja fel a sport és területiség tekintetében, amelyre alapozva az empirikus kutatás bemutatására 

kerül sor.  

A dolgozat bevezető fejezetében a témaérzékenyítés mentén a témakörrel kapcsolatos 

tudományterület kerül bemutatásra, annak kapcsolódási pontjaira a sport vonatkozásában. A 

dolgozatomban az elméleti szekunder kutatásban bemutatom a sport és a globalizáció 

összefüggéseit, az üzleti globalizációt, a sportpiacot és a versenyképesség aspektusait a sport 

tekintetében a szakirodalmi háttér ismertetésével.  

A sport gazdasági jelentőségének tudományos hátterével igazolható, hogy a sportnak a 

területi tőke elemeként a gazdasági szektorban egyre jelentősebb a szerepe. A regionalitásban 

a versenyképesség a jelenkor kihívása, amelyben a sport is kiveszi részét a vállalati szféra 

elemeként a vállalatok beágyazódásával. A sport és a vállalatok összekapcsolódása nem csak a 
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munkaerő-piacon jelentős, hanem a társadalmi felelősségvállalás tekintetében is. A vállalati 

társadalmi felelősségvállalás és a sport kapcsolódási pontjait szakirodalmi hátterében 

ismertetem, összefüggésben a társadalmi tőkével.  

A disszertációmban bemutatásra kerül, hogy a sportoló kompetenciái, a 

sportszocializációban kialakult, megerősödött képességei a területi fejlesztő erőként és civil 

pályán is előnyt jelentenek. Kutatásommal felmérem, hogy a sportolói motivációkat a kettős 

életpályára való készülés folyamán, vajon felismerik-e a sportolók, hogy milyen jelentősége 

van a sportpályafutást követő időszakra való felkészülésnek? A területiség és annak lehetőségei 

különböző módon jelennek-e meg a sportolóknál a kettős karrier lehetőségeiben? 

A témakör vizsgálatához szorosan kapcsolódik az, hogy a vállalati szektor mennyire tartja 

jelentősnek a sportolói múltat, kompetenciák hasznosítását a munkaerő-piacon. A területi 

lehatárolásnál a területi tőkében a sportoló megjelenése kormányzati szinten támogatottá válik-

e, és milyen mértékben? Továbbá, hogy a régió tehetségmegtartó ereje a sport területén 

érvényesül-e? A kutatásom eredményei alapján egy modellt állítok fel a sportolói humán tőke 

megjelenésére, amely a kettős karrier stratégiákhoz nyújt segítséget a sportolói életpálya modell 

helyi megvalósításához, amely a területi tőkét erősíti. 

A szakirodalmi szintézis kiterjed a sportolói szocializációra, amely meghatározza a 

társadalmi tőke alakulását, és az életpálya modellben is kiemelt szerepet képvisel. A sportolói 

életpálya modell nemzetközi politikai irányzatai hatással vannak a hazai politikai 

intézkedésekre, ezért a nemzetközi és a hazai sportolói életpálya modell érintett határozatait, 

rendelkezéseit, stratégiáját, annak történelmi megjelenését, fejlődését is bemutatom. A 

regionalitás meghatározó területe dolgozatomnak, ebben a humán tőke és a sportolói 

kompetenciák összefüggéseit vizsgálom a szakirodalmi áttekintésben, amely rávezet az 

empirikus kutatásomra. A szakirodalmi kutatás alapján láthatóvá vált számomra, hogy a 

sportolói kettős karrier kutatásokban főként a sportpszichológiai háttér és a sportszocializáció 

került vizsgálatra, de nem jelenik meg a sportoló és a munkaerőpiac vonatkozásában, amely a 

sportolói életpályájában átmenetet képvisel a sportolói élet és a civil pályafutás között. Ezt a 

kutatási rést kihasználva helyeztem a vizsgálatomat a sportolói kettős karrier és a munkaerőpiac 

kapcsolatára.  

A továbbiakban a sportolók sportgazdaságot erősítő szerepét vizsgálom területi szinten, ami 

komplexen kezeli a sportoló életpályáját, a vállalatok HR stratégiájában való hasznosulását és 

a lokális sportgazdaság fejlesztését. 
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Disszertációm szerkezeti felépítését hármas tagoltság jellemzi (1. ábra). 

1. ábra A disszertáció tagolási struktúrája 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Dolgozatom további fejezeteiben a primer kutatásom áttekintésére kerül sor, a kutatás 

tudományos kérdéseit követve bemutatom a hipotéziseimet, annak módszertanát. Ismertetem 

az adatfelvételi módszereket, a kutatás mintáját, a kérdőív és a mélyinterjúk struktúráját, amely 

rávilágít a vizsgálatom fő pontjaira. Részletes elemzésben ábrázolom az eredményeimet, a 

következtetéseket és a kutatás további lépéseit, lehetőségeit.  

A záró fejezetekben a kutatásom eredményeit, téziseit fogalmazom meg, és a témakör új és 

újszerű tudományos eredményeit és annak további felhasználási lehetőségeit szemléltetem. A 

témakör és a hipotéziseknek a megalkotásában lényeges szempontnak tartom a kutatás logikai 

modelljének ismertetését, amely alapján maga a kutatási koncepció válik átláthatóvá, a kutatás 

eszmei vonala rajzolódik ki (2. ábra). 

 

  

Elméleti fejezet
Empirikus 

fejezet
Modellalkotási 

fejezet



2. ábra A kutatás logikai modellje 

 

Forrás: saját szerkesztés 



A disszertációm felépítésének bemutatását folyamatábrában ismertetem, hogy átláthatóan szemléltessem a munkafolyamatok egymásra épülését 

(3. ábra). 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

3. ábra A disszertáció folyamatábrája 
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Kutatási modell 

Az alábbi fejezetben bemutatom a lefolytatott tudományos kutatás módszertani hátterét, a kutatási design alapján. A kutatási design kialakítása az 

adott vizsgálat kimenetelét segíti, annak felépítése, modellje meghatározza a sikerességét. (Király et al. 2014) A kutatási modell kialakításában 

jelentős szerepe volt a szakirodalomnak és a módszertan kidolgozásának (4. ábra). 

4. ábra Kutatási modell 

BEVEZETÉS – KUTATÁSI KÖRNYEZET, HÁTTÉR BEMUTATÁSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A sportolói életpálya modell létjogosultsága, a sportoló szerepe a társadalomban és a gazdaságban 

SZAKIRODALOM 

Globalizáció és a sport                                     

Az üzleti globalizáció és a sportpiac 

kapcsolata                                                               

A globalizált sport és a versenyképesség                                

Sportgazdaság 

A sportoló, mint a területi tőke társadalmi, 

gazdasági eleme 

A sport regionális beágyazódottsága a 

versenyképesség elemeként                               

Vállalati beágyazottság, CSR                             

A sport a regionális gazdasági 

versenyképességben                                

Sportolói humán tőke 

Sportolói szocializálódás                                        

A szocializálódás folyamata                                

Az élsportolói életút elemei                  

Sportolói életpálya modell   

Európai Unió szakpolitikája   

Nemzetközi, hazai politika, 

Kettős karrier jó gyakorlat, 

Kettős karrier kutatások 

KUTATÁSI DESIGN 

Kutatási cél meghatározása                 

Kutatási kérdések  (K5)                                 

Kutatási hipotézisek (H5) 

Kutatási módszerek: Szekunder: 

szakirodalmi elemzés nemzetközi, hazai EU 

politika, Kettős Karrier, területi tőke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Primer kutatás: Kvantitatív: kérdőív 

(n=1390) sportolók, Kvalitatív: mélyinterjú 

(n=10) Sportvezetők, sportolók, vállalati 

HR vezetés (n=45) 

Konceptualizálás                                          

Kutatási modell felállítása                      

Elemzési módszerek (leíró statisztika, 

konfidencia intervallumok 

összehasonlítása, Khi-négyzet, Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney próbák, 

Spearman féle rangkorreláció, 

többszempontos, többváltozós 

varianciaanalízis, főkomponens elemzés 

  

KUTATÁSI 

EREDMÉNYEK 

Feltáró kutatás - szekunder 

szakirodalmi bázis    

Kérdőíves vizsgálat eredménye - 

sportolók (n=1390)                                                          

Mélyinterjúk elemzése- sportolók, 

sportvezetők (n=10-10), Vállalati HR 

szakemberek (n=45) 

Modell felállítása 
Összegzés, további kutatási 

irányok 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

Kutatásom során felállítottam egy modellt, amely a regionális sportgazdaság jellemzését 

mutatja be, ahol a sportoló, mint a humán tőke komponense, meghatározó szerepet kap a 

vállalati HR stratégiában és a sportolói kompetenciáit a munkaerőpiacon tudja kibontakoztatni 

az élsport végeztével. Ezzel a modellel elősegíthetőek azok a hatékony élsportolói karrierutak, 

amelyek a munkaerőpiacon teszik sikeressé a korábban versenypályán hatékony sportolót. Az 

alábbi ábrán láthatóak a sportolói humán tőke érvényesülésének elemei, amely az élsportolók 

életpálya modelljének irányvonalait, hatékonyságának beavatkozási pontjait mutatja be (5. 

ábra). 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás célja annak feltárása, hogy mennyiben hasznosulnak a sportban tehetséges 

emberek készségei a munkaerőpiacon. A kutatásom témakörének kutatási kérdéseinek 

bemutatására kerül sor a fejezetnek ebben a részében, amely keretet ad a téma feldolgozását 

illetően is. A témakörben feldolgozott szakirodalomban tanulmányozott paradigmák és nézetek, 

valamint a korábbi kutatási eredmények szerint, és a kutatási céloknak megfelelően kerültek 

kialakításra a kutatási kérdések. Az értekezés kutatás kérdései:  

K1: Milyen tényezők befolyásolják azt, hogy milyen mértékben és területeken 

érvényesülhetnek a sportolói kompetenciák a sportpályafutás után?  

K2: Tervezetten készülnek-e a sportolók a sportpályafutás utáni karrierre?  

K3: Tudják-e hasznosítani a sportban szerzett kompetenciáikat a munkaerőpiacon?  

5. ábra Sportolói humán tőke elemei a területi-társadalmi térben 
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K4: A sportszervezetek sportfejlesztési stratégiái kiterjednek-e a kettős karrier képzésre? 

K5: A HR szakemberek figyelembe veszik-e a sportolói múltat? 

K6: A régió tehetségmegtartó ereje megjelenik-e a sport területén? 

A feltárni kívánt terület, több részből tevődik össze. Egyrészről a sportolók érvényesülési 

lehetőségének felmérése, sportolói szempontból. Másrészről a régió sporttehetségeinek 

kompetenciáinak hasznosulása a vállalati szférában, illetve vonzása és helyi beépülése: HR és 

regionális aspektusból. Továbbá a kutatás kiterjed a régiók sporttal kapcsolatos elveinek és 

gyakorlatának vizsgálatára, stratégia, a sport gazdasági súlya, létesítmények, képzések 

szempontjából, de igazából az a kérdés, hogy van-e stratégia/szándék a sportolói múlttal és 

kompetenciákkal rendelkezőknek a helyi gazdaságba való integrálására. Erre szeretnék egy 

modellt kidolgozni. 

A sport, mint integráló erő alkalmazása a vállalati stratégiában innovatív terület. Nem csak 

a felzárkóztatásban van jelentősége, hanem a humánerőforrás egyik kimagasló célcsoportjának 

kellene lennie, amely elősegíti a sportolók életpálya modelljének alakulását, és ezzel együtt a 

humán tőkét gazdagítja vállalati szinten. A feltárt elemek komplex alkalmazásával a szervezet, 

cég stratégiájának tehetségprogramját térképezhetjük fel:  

K7: Milyen kompetenciákkal rendelkező munkavállalókra van szükségük, és hogy 

mennyire játszik szerepet a HR-tervben a sportolói múlttal rendelkezők alkalmazása?   

A sportkarriert befejező sportolók civil életben való sikerességének a lehetőségét fokozhatjuk 

az által, hogy a helyi sport-irányelvek és a vállalati HR-szempontok összehangolhatóságának 

régiós modelljét alkotjuk meg. A kutatás innovatív irányt mutat a vállalati menedzsment „soft” 

tényezői, és a sport társadalmi értékei szinergiájának feltárásával. 

A vállalatok felmérése kapcsán érintett felvetések a vállalatok humánerőforrás 

menedzsmentjére irányul. A terület kutatás kérdései:  

K8: A vállalatok humánerőforrás stratégiájában a sportolói múlt meghatározó-e, valamint 

a sportolók képességeinek hasznosítása a vállalati humántőke erősítésében megjelenik-e? 

K9: A munkaerőpiacon jelent-e pozitívumot a sportolói múlt? 

A felmérésben a vállalati szektor részéről a humánerőforrás stratégiájukat kívánom vizsgálni. 

K10: Mennyire ismerik fel a vállalatok a sportolók képességeit a munkaerőpiaci 

viszonylatban?  

K11: Alkalmazzák-e a humántőke erősítésében a sportolói bázist?  

K12: Felismerik-e a sportolók marketingerejét, a sportgazdasági tényezőket a vállalati 

stratégiában?  
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A vállalatok tehetségmenedzsmentjében felelős döntések születnek, mint a tehetséges 

munkaerő céghez vonzása, megfelelő feladatokkal való ellátása, továbbfejlesztése, továbbá 

megtartása, természetesen az egyéni és vállalati célok összehangolásával. 

A sportolói kompetenciákra irányuló kérdéskörök, amelyek a sportszocializációban alakultak 

ki:   

K13: Milyen is a sportoló bajnok? Milyen kompetenciái alakulnak ki, amelyeket a 

munkaerő-piacon is tud érvényesíteni? 

A sportpszichológiában meghatározták a sportoló bajnok tulajdonságait: magas éberségi 

szinttel, önszabályozással, önbizalommal rendelkeznek. Energikusak, de lazák. Jól 

összpontosítják figyelmüket, kontrol alatt vannak, de mindezt erőltetés nélkül érik el. A 

hivatással kapcsolatos pozitív képzetük elkötelezetté teszik őket (Lénárt 2012). Céltudatosan 

küzdenek, gondolkodást kontroláló stratégiákat használnak, jól kidolgozott versenyterveik 

vannak. Szívósak, kitartóak, remek problémafelismerő és megoldó szemléletük és készségük 

van, bíznak a sikerben. 

K14: A sportban szerzett képességeiket tudják e alkalmazni a környezetükben és a munkájuk 

során?  

A kutatás regionális viszonylatban vizsgálja a kérdéseket, amely a területi versenyképességben 

mutat irányt a sport területén.  

 

A KUTATÁS HIPOTÉZISEINEK BEMUTATÁSA 

A kutatási hipotéziseim bemutatásának szemléltetésére az alábbi táblázatban összegeztem a 

témakör hipotéziseit, annak elemzési módszerét, a mintavételi eljárás módját, a kutatás 

mintájának csoportjait, és a hipotézishez kapcsolódó szakirodalmi, témakör tudományos 

hátterében feldolgozott publikációkat (1. táblázat). Interdiszciplináris megközelítésből 

kiindulva hipotéziseimet három vezérgondolat köré csoportosítottam, amelyben a regionális 

vonatkozás jellemző a sportoló, a sport hatásainak vizsgálatában. Mindezen hipotézisek 

regionális megjelenésben is bemutatásra kerülnek. A hipotéziseim az alábbi hármas struktúra 

alapján kerültek kidolgozásra. 

- sportolói életpálya tudatossága a sportolók részéről -  

- a vállalati szféra humánerőforrás stratégiájának jellemzői a sportolói kompetenciák 

tekintetében -  

- a helyi tehetségmegtartó erő jelenléte a sportolók irányába -  

H1, H2a, b 

H3 

H4, H5 
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1. táblázat Hipotézisek rendszere, mintavételi eljárás, elemzési módszer, hozzá kapcsolódó 

elméleti háttér 

 

Hipotézisek, elemzési módszer 

 

Mintavétel 

Témakörhöz kapcsolódó főbb 

elméleti háttér 

H1 A sportolók tudatosan készülnek a 

versenysport utáni életszakaszra.  

 

Elemzési módszere:  
kvantitatív, kvalitatív 

szakirodalom szintetizáló elemzése 

Kérdőív: 17-23 kérdései 

Mélyinterjú: sportolók 

 

Minta: 

élsportolók és volt sportolók, 14 

éves kor felett, 

sportegyesületben vagy 

sportvállalkozásban 

versenyszerűen sportolók, 

sportoltak 

Sportolói szocializáció: Bíróné 

Nagy 1994 

Sportolói identitás: Dóczi 2008 

Sport funkciói: Laczkó, Rétsági 

2015, Vass 1990 

Sportszocializáció: Schimark 

2000, Andorka 2006, Giddens 

2008 

H2 a A sportolók az élsport utáni 

karrierépítésükben 

támaszkodnak a sportban 

kialakult kapcsolati tőkére.  

 

Elemzési módszere:  
kvantitatív, kvalitatív, szakirodalom 

szintetizáló elemzése 

Kérdőív: 24-26 kérdései 

 

Mélyinterjú: sportolók 

 

Minta: sportolók 

Társadalmi tőke: Rechnitzer-

Lengyel 2004 

Hálózatok: Barabási Albert 2013 

Sportolói identitás: Eichberg 2003 

Humán tőke: Tura, Harmaakorpi 

2005 

H2 b A sportolók a sportban kialakult 

kompetenciájukat hasznosítják a 

munkaerőpiacon való 

érvényesülésben, a munkájukban. 

 

Elemzési módszere:  
kvantitatív, kvalitatív, szakirodalom 

szintetizáló elemzése 

Kérdőív: 27-33 kérdései 

 

Mélyinterjú: sportolók 

 

Minta: sportolók 

HR stratégia: Bakacsi et al. 2000 

Humán tőke: Lengyel, Szántó 

1998 

Sportszocializáció: Lackó-Rétsági 

2015 

Sportolói, HR kompetenciák: 

Sports Conflict Institute 2013, 
Henczi, Zöllei 2007 

H3 A vállalatok a sportolói 

kompetenciákat figyelembe veszik 

a „soft” kompetenciákban.  

 

Elemzési módszer:  

Kvalitatív, kvantitatív, 

szakirodalom szintetizáló elemzése 

Kérdőív: 27-33 kérdései 

 

Mélyinterjú: HR szakemberek, 

társadalmi kapcsolatok, vállalati 

vezetők 

HR stratégia: Gulyás 2012 

HR kompetencia profil: Pato et al 

2017 

Humán tőke: Bourdieu 2004 

Tehetségmenedzsment: 

Konczosné Szombathelyi 2013, 

2014 

H4 A sportszervezetek 

sportstratégiájukba beépítik az 

élsportolói karrier modellt. 

 

Elemzési módszer: 

Kvalitatív, kvantitatív, 

szakirodalom szintetizáló elemzése 

Kérdőív: 34-37 kérdései 

 

Mélyinterjú: győri 

sportvezetők, sportegyesület, 

sportszövetség 

Sportstratégiák  

EU sportstratégia  

Kettős karrier programok: EAS, 

TASS 

H5 Regionális /helyi sport policy erős 

jelenléte erősíti a város 

tehetségmegtartó erejét. 

 

Elemzési módszere:   
Kvantitatív, kvalitatív, 

szakirodalom szintetizáló elemzése 

Kérdőív: 34-37 kérdései 

 

Mélyinterjú: sportvezetők, 

önkormányzati sportvezetők 

Területi tőke: Rechnitzer 2016, 

Camagni, 2008 

Régió tehetségmegtartó ereje: 

Berger, Berger 2010, Camagni 

2008, 2009 

Sportgazdaság: András 2015 

Forrás: saját szerkesztés 
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A kutatási témaköröm hipotéziseinek részletesebb bemutatását ismertetem a következő 

részben, amely rámutat a hipotézisek indítékára, annak vizsgálati módjára, tudományos 

hátterére.  

A kutatási témaköröm iránya, az élsportolók sportolói életszakaszát befejező, a 

munkaerőpiacra való belépésének vizsgálatát tűzte ki célul. Ehhez szükséges alapot jelent a 

tudatos felkészülés erre az életszakaszra. Hipotézisem, hogy a sportolók lényeges területnek 

tekintik a sportolói sikerek közepén a sporton kívüli tevékenységre való felkészülést, amely az 

oktatásban eltöltött szintet jelenti.  

A hipotézisem megválaszolására a sportolói kérdőív 17-23 kérdései alapján várok választ. 

A kérdőív mintacsoportja: élsportolók és volt sportolók, 14 éves kor felett, sportegyesületben 

vagy sportvállalkozásban versenyszerűen sportolók, sportoltak (továbbiakban sportolók). A 

hipotézisem elfogadását vagy elvetését mélyinterjús kutatással erősítem meg, amely 

élsportolók, sportvezetők, sportszakemberek által felmért interjú alapján történik. Elemzési 

módszere: kvantitatív, kérdőíves kutatás, kvalitatív mélyinterjús kutatás és szakirodalmi 

szekunder kutatás.  

A sportolók célirányos tevékenységének vizsgálatában, amely az élsport utáni időszakra 

tevődik, szoros kapcsolatban áll az a felvetés, hogy a sportolók mire alapozzák azt a rizikós 

időszakot, amely az élsport és a munkaerőpiaci elhelyezkedés közötti terminus. Hipotézisem 

szerint a sportolók tudatosan, de a kapcsolati tőkére alapozva számítanak a munkaerőpiacra 

való belépés sikerességében. 

A hipotézisre a kérdőív 24-26 kérdéseinek válaszaiban számítok értékelési információkra. A 

hipotézis megválaszolására nem csak a kérdőíves módszert választottam, hanem a sportolói 

mélyinterjús kutatási módszert is, hiszen a két módszerrel erősebben tudom vizsgálni a 

hipotézisemet. Minta: sportolók, az elemzés módszere: kvantitatív, kérdőíves kutatás, kvalitatív 

mélyinterjús kutatás, szakirodalmi szekunder kutatás. 

 

H1: A sportolók tudatosan készülnek a versenysport utáni életszakaszra. 

H2 a: A sportolók az élsport utáni karrierépítésükben támaszkodnak a sportban 

kialakult kapcsolati tőkére. 
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A sportszocializáció alatt a sportolók kompetenciái kifejlődnek, megszilárdulnak. Ez annyiban 

jelent eltérést a nem sportolóktól, hogy a sportban való szocializáció korai életszakaszban 

elkezdődik, míg a nem sportolóknál ez később alakul ki. A másik eltérés a kompetencia 

fejlettségi szintjében mérhető, a sportolóknál erősebben jelennek meg a sportban kialakult 

kompetencia elemek, míg a nem sportolóknál később alakul ki, és több időt vesz igénybe a 

megerősödése. A munkaerőpiacon ezek a sportolói kompetenciák hasznosíthatóak. Kérdésként 

merül fel, hogy mely kompetenciák alakulnak ki legerősebben, és mennyire érvényesítik a 

sportolók ezeket a kompetenciákat a munkaerőpiacon. A hipotézisem igazolására a kérdőív: 

27-33 kérdéseinek válaszaiban várok értékelendő adatokat. 

A mintacsoport a sportolók. A hipotézis kérdőíves válaszainak elemzését kvantitatív, 

kérdőíves kutatással, kvalitatív mélyinterjús kutatással, és szakirodalmi szekunder kutatással 

vizsgálom.  

A sportolói kompetenciák munkaerőpiacon való érvényesüléséhez lényeges szempont a 

vállalatok HR stratégiájának felmérése, a munkaerőfelvételben alkalmazott módszerek, a 

szükséges kompetenciák vizsgálata, összehasonlítva a sportolói kompetenciákkal. A vállalatok 

versenyképességének új irányai által, a humán tőke szerepének növekedésével a sportoló, mint 

tehetség kezelése a vállalati humánerőforrás tehetségmenedzsmentjében kiemelt szerepet 

képviselhet. Hipotézisem arra irányul, hogy a vállalati HR stratégiában vajon megjelenik-e 

ezirányú szempont, amelyben a sportoló, mint a humán tőke eleme és a tehetség kezelése vesz 

részt. A hipotézis értékelését mélyinterjús elemzési módszerrel végzem, amelyben a HR 

szakemberek, társadalmi kapcsolatok szakemberei és vállalati vezetők vesznek részt, továbbá a 

kérdőív részeinek elemzése tartozik az eredmények bemutatásához. 

A sportoló számára az első meghatározó szociális közeg a sportegyesület, a sportszervezet, 

amelyben a sporttevékenységét végzi. A sportszervezet társadalmi funkciója a sportszakági és 

személyiségi fejlesztő pedagógia. Azért pedagógiával jellemzem, mert nem csak sportszakági 

nevelésről beszélhetünk, hanem a sportolói személyiség kibontakozásának iránymutatója, 

példakép, nevelő, irányító feladatkörrel is bír.  

H2 b: A sportolók a sportban kialakult kompetenciájukat hasznosítják a 

munkaerőpiacon való érvényesülésben, a munkájukban. 

H3: A vállalatok a sportolói kompetenciákat figyelembe veszik a „soft” 

kompetenciákban. 

H4: A sportszervezetek sportstratégiájukba beépítik az élsportolói karrier modellt. 
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Ebben a tekintetben van szerepe a sportszervezetnek a sportolók élsport utáni életszakaszában, 

hiszen erre az időszakra való felkészülés a sportolói életpálya alatt alapozódik meg. A hipotézist 

tartalomelemzés, mélyinterjúk segítségével értékelem, amelynek mintája: sportvezetők, 

sportegyesület, sportszövetség, sportegyesületi, sportszövetségi sportági stratégiák. Kantitatív 

vizsgálat megerősítésként szolgálja a mélyinterjú eredményeit.  

A sportolói kettős karrier hatékonysága a területi vezetés stratégiájának meghatározó eleme. Az 

oktatás, a munkaerőpiac, mind az önkormányzati hatáskörbe tartozik, amelyben irányadó a 

sportoló, mint sportgazdasági tényező, sporttehetség, a régióban való tartása, hogy a sportban 

megszerzett sikereit a munkaerőpiacon is kamatoztathassa. Hipotézisemben választ keresek 

arra, hogy megjelenik-e a helyi sportvezetés stratégiájában a sportoló megtartása a helyi 

gazdaság számára a sportolói karrierjének befejezését követően? A hipotézist egyrészről 

kérdőíves módszerrel vizsgálom, amelyben a kérdőív 34-37 kérdései által várok válaszokat, 

másrészről mélyinterjús kutatással vizsgálom, amelynek mintája sportvezetők, önkormányzati 

sportvezetők. A hipotézis elemzési módszere: kvalitatív, kvantitatív és a szakirodalom 

szintetizáló elemzése.  

  

H5: Regionális /helyi sport policy erős jelenléte erősíti a város tehetségmegtartó erejét. 
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3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Az alábbi fejezet célja a kutatásom tudományos módszertanának ismertetése, valamint a 

módszertani választásaim okainak, indítékainak, mozgatórugóinak bemutatása is. A kutatás 

módszertanát az alábbi táblázatban mutatom be, amelyben a szekunder és a primer kutatás 

elemeit tüntetem fel. Továbbá a kutatás módszereihez a vonatkozó hipotéziseket soroltam be 

(2. táblázat). Kutatásom szekunder szintézisében a szakterületi elméleti területeket ismertetem 

a témakör vonatkozásában. A Primer kutatás három részre oszlik, amelyben a sportolói minta 

felmérése kérdőíves, míg a vállalati humánerőforrás menedzsment és a sportvezetői minta 

mélyinterjú formájában került vizsgálatra. A sportolói kérdőíves vizsgálat megerősítésére 

mélyinterjús módszert alkalmaztam, amely kiegészíti és pontosítja a kérdőíves adatfelvétel 

eredményét.  

2. táblázat A kutatás módszertana 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatások módszertanát az 5. fejezetben részletesen ismertetem a minta kialakításának 

módszereivel, az adatfelvétel módjával. Külön mutatom be a kérdőíves kutatás, és a 

mélyinterjús kutatás módszertani részleteit. A kérdőív kialakításának struktúráját, a 

kérdéscsoportjait. A mélyinterjús módszerek 3 csoportba kerültek kialakításra, a sportvezetői 

interjúk (n=14) sportolói interjúk (n=20) a kérdőíves kutatás megerősítésére, valamint a 

vállalati humánerőforrás szakemberek interjú (n=45) módszereinek bemutatása. Az 5. 

fejezetben bemutatásra kerül a statisztikai elemzés és a mélyinterjú elemzéseinek módszerei. 

A kutatás módszertana 

Szekunder kutatás Primer kutatás 

Hazai és 

nemzetközi 

szakirodalom 

elemzése 

Hazai és 

nemzetközi 

sportolói kettős 

karrier, sportolói 

kompetencia, 

tehetségmegtartó 

erő kutatások, 

sportgazdasági-, 

régió 

versenyképesség 

kutatások 

elemzése, területi 

tőke 

 

Vonatkozó 

hipotézisek: 

H1, H2a,b, H3, 

H4, H5 

Szakterületi 

elemzések: 

 

sportstratégiák 

kettős karrier 

vonatkozásai, 

sportpolitika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozó 

hipotézisek: 

H1, H2a,b, H5 

Szakirodalmi 

szintézis: 

 

a sportgazdaság 

fejlesztési 

tényezői, a helyi 

sportinfrastruktúra 

fejlesztés, a 

sportolói kettős 

karrier, sportolói 

tőkeelemek 

vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozó 

hipotézisek: 

H5 

Mélyinterjú:  

 

sportvezetők, 

önkormányzati 

vezetők, 

sportolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozó 

hipotézisek: 

H2a,b, H3, 

H4, H5 

Tartalom-

elemzés: 

 

önkormányzati 

stratégiák, 

irányzatok, 

vállalati CSR a 

sportban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozó 

hipotézisek: 

H5 

Kvantitatív 

és kvalitatív 

módszer 

Kérdőíves/ 

félig 

strukturált 

mélyinterjús 

kutatás:  

 

sportolók, 

sportvezetők 

HR vezetők, 

szakemberek 

 

 

 

 

 

Vonatkozó 

hipotézisek: 

H1, H2a,b, 

H5 
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Az 2. fejezet 1. táblázatában is ismertettem a hipotéziseket, a hozzá tartozó mintát, annak 

elemzési módszerét, és a hozzá tartozó szakirodalmat. 

A kutatásom szakirodalmi megalapozását az alábbi táblázatokban mutatom be a témakörömet 

érintő szakterületekkel, amely a kiemelt tudományos kutatásokat öleli fel. A bemutatott 

szakirodalmi háttér a kutatásom elméleti témakörei szerint kerültek csoportosításra (3. 

táblázat). 

3. táblázat A kutatás elméleti irodalmának feldolgozási modellje 

A sport szerepe a 

gazdaságban 

Rodney 2006  

Matheson 2008  

Paár, Ács 2015  

Bernard, Busse 2004  

András 2011, 2015 

Chikán 2017 

Nevillet al. 2009 

A sport és a sportoló társadalmi 

hasznosulása 

Bíróné Nagy 1994  

Laczkó, Rétsági 2015  

Vass 1990 

Schimank 2000  

Andorka 2006  

Giddens 2008 

Sportolói tehetség 

Balogh 2015,  

Konczosné Szombathelyi 

2013, 2014  

Coyle 2009  

Renzulli 1977  

Gardner 1983 

Gallardo-Gallardo et al. 2013 

Tehetségmenedzsment 

Berger, Berger 2011  

Konczosné Szombathelyi 2013, 

2014 

O’Reilly, Knight 2007  

Parent et al. 2014  

Doherty 2013 

Kettős karrier 

Petry et al. 2004 

North, Lavallee 2004 

Pato et al. 2017 

Diersen 2005 

Sportolói kompetenciák a 

munkaerőpiacon 

Henczi, Zöllei 2007 

Ryan 1989 

Gaddis 2012 

Chelladurai 1980 

A sportoló és a HR 

kapcsolata 

Bakacsi és mtsai. 2000 

Carroll 1981 

Szretykó 2016 

Gősi 2017 

Regionális gazdaság  

Lengyel, Rechnitzer, 2004  

Enyedi 1997 

Scheff, 2001  

Rösch, 2000 

Krugman 1995, 2000 

A régió versenyképessége 

Porter 2010  

Lengyel 2007 

Benko 1999  

Haggett 2001 

Területi tőke 

Camagni 2008, 2000  

Hiltrop 1999  

Kobiela 2011 

Lengyel 2000, 2012  

Rechnitzer 2016, 2007 

Grünhut 2014 

Társadalmi tőke 

Rechnitzer, Lengyel 2004  

Tura, Harmaakorpi 2005  

Bourdieu 1986, 1999, 2004  

Pálné Kovács 2012  

Somlyódiné Pfeil 2012 

Kulturális tőke, humán tőke 

Lukovics 2004 

Tura, Harmaakorpi 2005 

Rechnitzer 2016 

Bourdieu 1986, 1999, 2004 

Schulz 1961  

Forrás: saját szerkesztés 

A továbbiakban témakörönként ismertetem a szakirodalmi feldolgozást, annak tudományos 

hátterét, meghatározó tudományos kutatási eredmények alapján.  
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4. A DOLGOZAT FOGALMI ÉS ELMÉLETI KERETEI 

A dolgozat bevezető részét és a kutatási célok, kérdések, hipotéziseket követően a szakirodalmi 

háttér bemutatása előtt, a téma tudományterületi lehatárolását tartottam lényegesnek a pontos 

meghatározás okán. A dolgozatban a regionalitás, a sportoló, mint a társadalmi tőke eleme, mint 

tehetség, a kompetenciák és a kettős karrier témakör jelentős területet képvisel, amelynek 

lényeges a fogalmi tisztázása a további értelmezés szempontjából. A szakirodalmat és a további 

tartalmak elemzését is ezen fogalmak köré csoportosítottam. Saját kutatásokat is ismertettem a 

szakirodalmi feldolgozás között, amelyek a szekunder kutatás szintézisét egészítik ki, azok 

témaköreiben mutatnak megerősítést.  

Disszertációm tudományterületi lehatárolása a regionális és gazdaságtudományok köréhez 

kapcsolható, hiszen területi, regionális kutatást folytatok, és a sport, mind a gazdasági 

tényezőkben, mind pedig a társadalmi tőke, humán tőke megjelenésére is kiterjed. A sport 

társadalmi aspektusaiban a területiséget, regionalitás hatásait, viszonyait vizsgálom. A vizsgálat 

térben és időben való megjelenése a regionalitás vizsgálatában releváns. 

A szakirodalmi területek felölelik a regionális gazdaságot (Rechnitzer 2004, 2008), a sport 

szerepét a gazdaságban (Rodney 2006, Matheson 2008, Paár, Ács 2015) a társadalmi tőke 

elemeként (Rechnitzer, Lengyel 2004, Tura, Harmaakorpi 2005), a humánerőforrás 

versenyképessége révén. A sport és a sportolók társadalmi hasznosulása (Vass 1990, Bíróné 

Nagy 1994, Laczkó, Rétsági 2015), elméleti dimenzióinak feltárása is lényeges területe a 

kutatásnak, amelyhez nemzetközi és hazai vonatkozásait mérem fel. A sportolói kettős karrier 

kutatások (Petry et al. 2004, Aquilina 2009, Pato et al. 2017) főleg nemzetközi szinten váltak 

ismertté, amelyhez a hazai jó gyakorlat párosul a szakirodalom bemutatásával (Bardócz-

Bencsik, Kozsla 2012, Lenténé Puskás 2016, Gősi, Sallói 2017, Havran 2017). A sportoló, mint 

tehetség megismerésére (Coyle 2009, Berger, Berger 2010, Konczosné Szombathelyi 2013, 

2014, Balogh 2015) a szakirodalmi szintézis alapján láthatóvá teszi a sportoló helyét a 

vállalatok HR stratégiájában (Bakacsi et al. 2000) mint humán tőke. A kutatásom lényeges 

eleme a sportolói és a munkaerőpiaci kompetenciák elemzése (Henczi, Zöllei 2007), ehhez 

kiemelt szerepet kap a kompetenciákkal foglalkozó szakirodalmak vizsgálata. A régió 

tehetségmegtartó ereje a versenyképesség meghatározója (Porter 2010), a területi tőke 

részeként (Hiltrop 1999, Kobiela 2011), amelynek bizonyítására a szakirodalom nyújt 

alátámasztó kutatási eredményeket.  
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A regionális tudomány dimenzióinak megjelenése jellemzi kutatásomat, amely a lokális 

lehetőségek feltérképezéséhez, erőforrásainak kihasználásához járul hozzá, segítve a térbeli 

hatás bemutatását.  

A társadalomtudományok rendszerébe sorolható új, nemzetközi vonatkozásban ötven-, hazai 

tekintetben több mint harmincesztendős tudományterület. Ma már hazánkban is természetes, 

hogy a regionális tudomány önálló diszciplína. A regionális fejlődés meghatározója a tudás, 

amely nem feltétlenül szellemi tudást jelent, hanem motorikus, szociális képességek tudását is 

felöleli, amely a tudásalapú gazdasági fejlődést predesztinálja. A regionális fejlesztés új 

mozgatórugója a tudásrégiók elmélete, amelyek az intézményekben és szereplőkben 

bontakozhat ki (Scheff 2001, Rösch 2000). A sport tekintetében is kiemelt kutatási vonalat 

képvisel. A kutatás a sport hatásmechanizmusait érinti, amelyben a sport önálló diszciplína, 

mivel a XX. század folyamán önálló társadalmi alrendszerré vált, hiszen rendelkezik 

mindazokkal a jellemzőkkel, amit Luhmann (1982) és követői a társadalmi alrendszerek 

sajátosságainak tekintenek. A sportban is megtaláljuk a sajátos cselekvési logikát, a kialakult 

formális szerveződéseket, az állandósult szerepeket, a belső normák rendszerét, valamint azokat 

a társadalmi funkciókat, melyek más társadalmi alrendszerek számára is fontossá teszik 

(Schimank 2000, Andorka 2006, Giddens 2008). 

 

4.1. A globalizáció és a sport 

A sport nemzetközi, globalizált helyzetének bemutatása a kutatás tekintetében meghatározó, 

hiszen az elmúlt három évtizedben a sportgazdaság gyors növekedésen ment keresztül. A sport 

széleskörű, világszintű elterjedése miatt kiemelt területté vált a gazdaságban, társadalomban 

egyaránt. Ennek okán a sport hatásainak vizsgálatához szükséges nemzetközi kitekintést tenni 

a sport megjelenési területeiben, az iparhoz, a gazdasághoz kapcsolódóan a területi 

versenyképességet érintő hatásaiban. A sport iránti kereslet a sportszerek, az élő 

sportesemények, a sportközvetítések által ugrásszerűen megnőtt: az 1970-es évek óta Észak-

Amerikában, 1980-as években Nyugat-Európában, és 1990-től a világ többi részén. A 

sportszerek az egyik legkeresettebb sportpiaci összetevők: a globális piacon csak a télisport 

eszközök, felszerelések 16 milliárd eurót, csak a sportcipők piaca 20 milliárd eurót, és az összes 

sport áru a globális piacon 150 milliárd eurót tesz ki (Heitner 2015). 

A sportipar térhódítása által a sportgazdaság fejlesztése a nemzetgazdaság növekedését 

eredményezi (Faragó 2017b), mivel a látványsportok, mint a hivatásos sport és a „médiaképes” 

sportágak a szórakoztatóipar részei lettek, és sajátos területeként értelmezhetőek, amely 

területet András (2003, 2004, 2011) kutatásaiban széleskörűen vizsgáltak. A sport globalizált 
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megjelenése Chikán szerint (2017) abból ered, hogy a hivatásos sportágakban a vállalatok 

vezetői a világban lévő lehetőségek alapján döntenek, komplexen, a világból merítik a 

döntéseikhez a felmerülő alternatívákat.  

Vagyis az üzleti világban a gazdasági globalizáció működtetői, a gazdasági döntéshozók, a 

teljes világban adódó ehetőségeket veszik figyelembe. Ez alapján kijelenthető, hogy a hivatásos 

sport piacának nagy része globális (András 2003, 2004). A modern sport kialakulásának 

jelentős eleme, hogy a sportág világszinten űzhető legyen, ne legyenek földrajzi korlátok. Ma 

már csak azok a sportágak maradnak fent, akár válhatnak olimpiai sportággá, amelyeket a világ 

minden kontinensén űznek. Kiemelt tényező, hogy ezen sportágaknak egyesített 

szabályrendszere legyen, nemzetközi sportági szövetségbe tömörüljenek, ami monopolisztikus 

sportági struktúra létrejöttét eredményezi. Demeter álláspontja szerint (2010) az egységes 

szabályok, a standardizálás ‒ az üzleti élethez hasonlóan ‒ a sportban is a törekvések 

meghatározója. Ez a standardizálás jelentős a médiajogok piacán, hiszen a közvetíthetőség 

alapja, hogy a versenyrendszerek egyértelműek legyenek, a programok széles körben 

értékesíthetők legyen, ezzel globálissá téve a médiapiacot. Ma már nincs akadálya annak, hogy 

egy másik kontinensen zajló sporteseményt nézhessünk, interneten, az online shopban 

megvásároljuk az adott sporteseményhez tartozó merchandising (az eseményhez kapcsolódó, 

gyakran logózott) kiegészítőket. A világ vezető iparágaiban jelen lévő vállalatok stratégiájára 

jellemző a változásokhoz való gyors alkalmazkodás, ami szintén megjelenik a hivatásos 

sportágak piacán. Főként megmutatkozik ez azokban a sportágakban, amelyek a 

szórakoztatóipar részét képezik. Ezeknek a vállalatoknak a működését meghatározzák a 

globális üzleti hatások, mint például a gazdasági recesszió, a változó gazdasági rendszerek, a 

tevékenységi keretek (András 2015). A sport piaci nemetköziesedése zajlik, amelyben az állami 

koordinációban a regionalizmus, a piaci kereteket a globális gazdaság jellemzi. A sport 

üzletszerű működése egyre nagyobb tereket hódít meg (András et al. 2012). A sport sajátos 

funkciói révén eszköz lehet számos társadalmi-gazdasági cél eléréséhez, illetve kapcsolódik 

azok területeihez (Westerbeek 2011, Konczos et al. 2016). 

A sportgazdaság befolyásoló tényezőinek meghatározója a fejlettebb gazdasági státusz, a 

GDP növekedése, a magasabb jövedelmek. Ezek a tényezők azok, amelyek a sportolásra 

fordított összegeket érintik. Európában a nemzetek a fogyasztási kiadásaiknak a 2%-át költik 

sportra. Bernard és Busse (2004) kutatásában láthatóvá vált, hogy a bruttó nemzeti jövedelem 

(GNI), a bruttó hazai termék (GDP) és az élsport eredményessége között összefüggés van, 

amelyek pozitívan befolyásolják egymást. A sportba fektetett tőke a sportági 

eredményességben is megnyilvánul. Nevill és mtsai (2009) vizsgálatában mutatkozott meg, 
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hogy a második világháborút követően, azok az országok, amelyek olimpiai érmet nyertek, 

előzőleg jelentős anyagi támogatást szántak a sportra.  

A magasabb GDP-t elérő országok viszont alapvetően több pénzt tudnak fektetni az élsportba, 

amelyet a nemzeti sportpolitika határoz meg. 

A sportszerek piacán főként azok a sportágak érvényesülnek, amelyek az élsportban és a 

tömegsportban is képviseltetik magukat, mint a futás, kerékpár, labdarúgás, síelés. A 

sportboltok egyre nagyobb sportági árukészlettel rendelkeznek, kielégítve a változó, egyre 

szélesebb sportági igényeket. A sportgazdaság része a versenyrendezés is, hiszen ez is 

gazdasági társasági formában jön létre, profitot termel, a média által kiterjesztve gazdaságilag 

is jelentős hasznot termelnek, mint pl. Ironman, marathon futások, sífutó versenyek. A 

sportturizmus is a sportgazdaság jelentős részét képezi, amely a globalizációval is összefügg, 

kiterjesztve a sport gazdasági erejét. A sport manapság már nem csak a szabadidő eltöltés egy 

potenciális választása, hanem a gazdasági élet, a nemzet jövedelemtermelő egysége. 

Szolgáltatásaival a sportiparban nyilvánul meg, amely a GDP előállításához is hozzájárul, a 

globális gazdaság részét képezi (Balogh et al. 2013). A versenyképességben ‒ a humán tőke 

szerepe mellett ‒ a társadalmi szerepvállalás is jelentős tényező a vállalatok 

eredményességében, amely a sport területi támogatásában valósul meg (Nagy et al. 2012). A 

sport versenyképességet növelő dimenziói, mint a nemzetgazdaság versenyképességének 

domináns tényezőcsoportjai (Czakó, Chikán 2002) megjelennek hazánkban is. 

A sport globalitásának meghatározói a nemzetközi versenyrendszerek, amelyek 

médiafogyasztói piacot generálnak, és a világ minden táján hozzáférhetővé, láthatóvá teszik a 

sporteseményt. Ezek a versenyrendszerek több szinten elérhetőek, mint regionális nemzeti és 

globális piacokon. A hivatásos sport a nagy földrajzi piacok elérésére törekszik (András, Kozma 

2014). A regionális területfejlesztés három prioritása ‒ a gazdasági és társadalmi kohézió, a 

természeti erőforrások és a kulturális örökség megőrzése, továbbá az európai térség 

kiegyensúlyozottabb versenyképessége (Lengyel 2000) ‒ a sportesemények hatásaival is 

összefüggenek. A nagy nemzetközi esemény az ország, a régió, a település életében 

meghatározó tényező, amelynek gazdasági befolyása a lokális versenyképességre is hatással bír 

(András, Kozma 2014). A sportesemények meghatározója az infrastruktúrafejlesztés, amely 

lehetőséget nyújt a versenyek megrendezéséhez. Ennek hiányában sportgazdaságról nem is 

beszélhetünk, hiszen maga a sporttevékenység megvalósulása, annak körülményei, gazdasági 

hozadéka, médiapiaci értéke nem jelenik meg. A témakörben ennek tudatában lényeges a 

sportesemények gazdasági hatásait látni.  
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A sportrendezvények makrogazdasági hatásai jelentik a sportesemény nemzetgazdasági 

keresletre való befolyását, az új munkahelyek megjelenését, a kereskedelmi többletet.  

A mikrogazdasági hatás egyik lényeges eleme a turisztikai érték, amely a sporteseményhez 

kapcsolódóan jön létre, mint az ország ismertsége, a nemzetközi sportpiacon való megjelenés, 

a rendező település ismertségének fellendítése. A társadalmi-gazdasági szereplők érintettsége 

szempontjából a sportesemények regionális szinten értelmezhető hasznot jelentenek a 

sportesemény hatására bekövetkezett infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően. Az 

infrastruktúra fejlesztésével a régió versenyképessége is növekszik, hiszen a minőségi 

létesítmények, a fejlesztések hosszútávon biztosítják a használatot a helyi közösség és akár a 

turizmus számára. A regionális fejlődés ösztönzésének egyik leghatékonyabb eszköze a nagy 

nemzetközi sportesemény rendezése (András, Kozma 2014), amelynek egyik lényegi eleme a 

sport infrastrukturális hátterének megteremtése, a sportlétesítmények megléte, annak 

színvonala, amely a versenyképességben, a sport piaci értékében jelenik meg.  

 

4.1.1. A sport gazdasági jelentősége 

A nemzetgazdaság versenyképességének a globalizáció által meghatározó tényezői a sport 

versenyképességével erősítik egymást. A sport gazdasági tőkét vonzó szerepe a társadalmi tőke 

építése mellett ma már bizonyított, amely Bianchini, Parkinson (1993), García (2012), Preuss 

(2004) kutatásaiban jelennek meg. A vállalatok a sport identitáserősítő funkciójának 

felhasználásával az ágazati dolgozók és a foglalkozási ágak területén kívánnak hatást elérni 

(Gyömörei 2012). A foglalkozási sportegyesületek a rendszerváltozás után átalakultak. A 

főként városokban megjelenő sportszervezetekben a helyi önkormányzatra, vállalkozói rétegre 

hárult a finanszírozás. Ebben a sportnak már nem csak egészségvédelmi, nevelő szerep jutott, 

hanem identitásnövelő tényezővé is vált. A városok ezen a területen is, ahogy a társadalmi tőke 

egyéb területén, a lokális identitás erősítésének szerepét vették át (Rechnitzer 2007). 

A magyar sport finanszírozása 1980-tól egyre csökkenő tendenciát mutatott, amely arra 

ösztönözte a sportegyesületeket, hogy további forrás után kutassanak. Ebbe a folyamatba 

csatlakoztak bele a helyi vállalatok, amelyek az élsport támogatásában láttak lehetőséget a 

hírnevük növelése érdekében. Az állami modell alapú működés áttérése az üzleti alapú 

működésre a folyamatos struktúraváltásban jelent meg. A külföldi vállalatok magyarországi 

letelepedésével a társadalmi felelősségvállalás a sport irányában is megjelenik, amely a vállalati 

struktúra részeként vesz részt a lokális társadalomban. A vállalatok a helyi kultúrában 

sportszponzorációval is részt vettek, felhasználva a sportot a vállalati termékek 



35 

versenyképességének gondolattársítására, amely a marketingcélok erőteljes megvalósítását 

segíti elő. A vállalatok számára a sport mint árucikk, és mint reklámhordozó jelenik meg.  

A sport a vállalatok számára a siker, lendület, győzelem, kitartás értékeinek, a saját 

termékek, szolgáltatásokra való asszociációjaként hasznosítják. A 2008-as gazdasági válság 

előtt a győri cégek 60%-a támogatta a sportot, amely a gazdasági válság következtében 

csökkent. A vállalatok sportszponzorációjára a sportesemények támogatása jellemző inkább, az 

egyéni sportolók támogatása a legcsekélyebb mértékű. Az ok a média-megjelenés és az adott 

területre fordított összeg aránya (Gyömörei-Tóth 2012). 

A nemzetközi sikerekhez vezető út alapja a sportstratégia és az erre épülő sportfinanszírozás. 

Az Európai Bizottság álláspontja alapján a sport a fizikai aktivitás minden olyan formáját 

jelenti, amely szabadidős vagy szervezett formában lévő résztvevők célja a fizikai aktivitás 

fejlesztése és a mentális jó lét, a társadalmi kapcsolatok kialakítása, eredmények elérése a 

versenyben minden szinten (Európai Bizottság Fehér Könyv a sportról 2007). A Bizottság célja 

a sporttevékenység elérhetővé tétele mindenki számára, és ezt a célt az 1992-ben megjelent 

Sport Charta-ban tette közzé (Olimpiai Sport Charta 1992). A Charta álláspontja, hogy az 

intézkedéseknek biztosítaniuk kell minden állampolgárnak a sportban való részvétel 

lehetőségét, ha szükséges, további intézkedéseket kell tenni a cél elérése érdekében. De nem 

elég a sok pénz a sportba; további szükséges fejlesztési irányvonalak: a tehetséggondozás, 

edzőképzés, infrastruktúrafejlesztés. Nélkülözhetetlen a magyar sportnak is jó stratégiát 

folytatni, hogy versenyképes lehessen. A magyar sport döntéshozatalában a racionalitás 

jellemző, viszont az egyesületek, sportági struktúrák döntéshozatali metódusát a korlátozott 

racionalitás jellemzi. A sport növekvő gazdasági szerepvállalása igényli a megfelelő 

szakemberek bevonását, ezáltal a mesterszintű szakemberképzés szükségességét hazai és 

nemzetközi szinten egyaránt (Borbély et al. 2015). 

Hazánkban a sportfinanszírozást a Sporttörvény (2004. évi I. törvény a sportról) foglalja 

keretbe. Jelenleg a sportfinanszírozás követi a sport dinamikus változását. A sport 

finanszírozási modellje a finanszírozás inputját és outputját mutatja meg. A bevételi oldalon az 

állami finanszírozás, a magánfinanszírozás és vegyes sportfinanszírozás jelenik meg. Az output 

oldalon a bevételekből részesülők jelennek meg, a sportolók, a sportszervezetek és a 

sportigazgatás. 

A sportgazdaság definíciója: „a társadalmi tevékenységek azon területe, ahol az emberek 

sportszolgáltatásokat állítanak elő, osztanak, cserélnek el és fogyasztanak akár aktív, akár 

passzív módon, hogy sportszolgáltatások iránti szükségleteiket kielégítsék. Gyakorlati 
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szempontból a sporttal kapcsolatos szolgáltatások piacaként és az ehhez kapcsolódó gazdasági 

folyamatok összességeként értelmezhető” (András et al. 2015, 430).  

A helyi gazdaságfejlesztés célja a térség gazdasági teljesítményének növelése és a lakosság 

életminőségének javítása (Swinburn et al. 2006, Lengyel 2010). Ez a törekvés irányulhat a 

versenyképesség megerősítésére, a gazdasági növekedésre, a társadalmi csoportok 

integrációjára, az infrastruktúra fejlesztésére, az egészségmegőrzésre, az életminőség magas 

színvonalára, az egészséges életmódra, az identitásra, a kultúrára. Ezen elemek 

megteremtésében a sport részt vesz mint értékalkotó az egészségmegőrzés, a prevenció 

eszközeként, továbbá az életminőség meghatározója, a sportolói identitás, a nemzeti identitás, 

az imázs formálója mint a sportolói értékek közvetítője. A települések számára a sport 

húzóágazatként is érvényesülhet (Gyömörei 2012, Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018b). 

Gazdaságélénkítő hatását a sportgazdasági tényezőkben, mint sportturizmus, sportesemények, 

sportinfrastruktúra fejlesztések is jelentősen kifejti. A települések versenyében, az 

önérvényesítésben egyre erőteljesebben jelenik meg a kultúra, amelynek része a sportkultúra. 

Ennek szerepe a lokális identitásában és az imázsépítésben is kiemelkedő (Jakab-Konczosné 

Szombathelyi 2018). A sport eredményességében a lokális sportpolitikák nagy jelentőséggel 

bírnak, amelyek ‒ a fentiek alapján ‒ a sport versenyképessége mellett egy terület 

versenyképességére is hatással vannak. A sporttevékenységek gazdasági externáliái tehát 

megjelennek társadalmi és egyéni hasznok/költségek formájában. mint például egészség, 

társasági élet, oktatás, társadalmi befogadás (Downward et al. 2009). 

A sport tehát társadalmi tőkét növelő szerepe mellett gazdasági tőkét is vonz (Bianchini, 

Parkinson 1993, Garcia 2012, Preuss 2004). A gazdasági haszon területén a nemzetközi 

sportesemények, a reklámbevételek, a sportinfrastruktúra fejlesztése, a sportszergyártás ipari 

méretei, a szabadidősport elterjedése említendők. Makrogazdasági hatásai a nemzetgazdasági 

jövedelemben, a foglalkoztatásban, a fogyasztói kiadásokban érvényesülnek a nemzetközi 

sportesemények által, mint például az olimpia, a világbajnokságok. Mezogazdasági szinten a 

professzionalista sport értékesítése hoz hasznot, mint a ligák, a játékospiac működése. A sport 

mikrogazdasági területe a sportszolgáltatásokra, a sportszervezetek működésére, a piac 

résztvevőire, mint kereslet/kínálat irányulnak. 

A sport üzleti jellege a 20. században bontakozott ki, amelynek elindítói a szabadidősport 

elterjedése, a sportturizmus kialakulása, a hivatásos sport, a versenyrendszer megjelenése, 

sportlétesítmények, sportinfrastruktúra fejlesztése, a reklám tevékenységek sportba való 

beágyazódása, a sportoló üzleti márkaként való megjelenése és a merchandising piacépítő 

rendszerének megjelenése voltak (András 2015).  
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A sportiparágban a sportszektor szereplőiként azonosítható a sporttermékek és azok ellátó 

láncai, valamint a sportszolgáltatások piaca (sportesemények, sportlétesítmények, 

sportügynökségek, sportmédia és a sportszponzoráció) (Gratton, Taylor 2000). 

A sportoló szempontjából a sport gazdasági tényezőit a foglalkoztatottság, majd az életpálya 

modell lehetőségei jelentik. A sporttevékenység gazdasági vetülete az egészséggazdaságban is 

kiemelkedő, hiszen az egészséges munkavállaló produktívabb, hatékonyabb a vállalat és a 

nemzetgazdaság számára, mint a betegszabadságot igénybe vevő munkatárs. A munkáltatók 

számára a teljesítőképesség mellett az egészség, a sport értéke stressz-csökkentéssel, 

hangulatjavulással és koncentrációjavulással jár együtt (Bleyer-Saliterer 2007). 

Nemzetgazdasági szinten az egészséges személy hatékony résztvevője a társadalomnak az 

egészségügyi kiadások csökkenése által, a betegszabadságok redukálásával. Az egészségben 

eltöltött évek hossza meghatározza a munkaerőpiacon való maradás, ezzel együtt a 

megtakarítások mértékét, amellyel az idősebb korosztály életszínvonala növekedik. Azok a 

személyek, akik egészségesek, képzettségüket is tudják fejleszteni, amivel nagyobb 

lehetőségük van a munkaerőpiacon való magasabb jövedelem elérésére (Paár 2015). 

A sport társadalmi hatásainak vizsgálata széles körben bontakozott ki a századunkban 

(András 2003, Eichberg 2003, Harris, Parker 2009, Digel 2013, Gyömörei 2015). A helyi sport 

hatásának feltárása, a múlt feltérképezése, vizsgálata jelentős része a kutatásoknak, hiszen 

segítséget nyújt abban, hogy megmagyarázza a jelenleg zajló folyamatokat, láthatóvá válik, 

melyek azok a momentumok, hatások, tényezők, amelyek alakították a sport gazdasági-, 

társadalmi formálódását. A regionális sport versenyképesség élén jár Nyugat-Magyarország 

egyik kiemelt városa, Győr (Ács 2007, Paár 2015). Ezért a kutatásomban Győr központúsága 

meghatározó. A versenyképességben a humán tőke szerepe mellett a társadalmi szerepvállalás 

is jelentős a vállalatok eredményességében, amely a sport területi támogatásában valósul meg 

(Nagy et al. 2012, Gyömörei 2014). A nemzetgazdaság versenyképességének a globalizáció 

által meghatározó tényezői a sport versenyképességével hazánkban is erősítik egymást. A 

magyar sport szerkezetének változása a rendszerváltozással indult új útjára. A sport 

finanszírozási rendszerében és a szervezeti összetételében is eltérő funkciót vettek fel. A 

rendszerváltozást követően a bázisfinanszírozású sport a város kezébe került, a forráselosztás 

főként a város költségvetésétől függő tényezővé vált. Az élsport, a szabadidősport és a 

közösségi sport szétvált, az élsport finanszírozása, főként, ha az eredménnyel párosult, az 

önkormányzat részéről megfelelő támogatáshoz jutott. A lokális identitás alapján a helyi 

vállalatok szerepet vállaltak az élsport fenntartásában, amellyel a település, a város hírnevét is 

megfelelő rangra emelhetik, ezzel együtt a versenysport adta hírnév maga a támogatást nyújtó 
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vállalatot is illeti (Faragó 2019). A versenyképesség a vállalatok számára a gazdasági 

eredményesség mellett azt is jelenti, hogy a lakosság célpontjává kíván válni. 

A városok versenyképességének fókuszában az imázsépítés áll, amelyben érvényesülésüket 

egyre erőteljesebben, széleskörűen kívánják kinyilvánítani, amelyben a sport kiemelt szerepet 

kap. A városokhoz köthető szolgáltatások, beleértve a kultúrát, sportkultúrát, a társadalmi-

gazdasági újjászerveződésben meghatározó elem a vállalati fejlesztésben és a lokális erő 

hatásában. (Kozma, Danyi 2009). A sport jelentősége egyre nagyobb arányú, amely a 

sportinfrastruktúrában is megjelenik. A humánerőforrás tekintetében viszont lemaradt a 

fejlesztés, a sportolói kettős karrier, a humán tőke a sportolói bázis mentén. A sportoló értéket 

teremt a sportban, de mi lesz vele az élsportot követően?  

 

4.2. A sport regionális beágyazottsága a versenyképesség elemeként 

Regionális szinten a sikeres területfejlesztési koncepció részeként a sportgazdaság (mint 

például a létesítmény-beruházások) a települések stratégiai célkitűzéseinek elemeivé válnak a 

településgazdaság rendszerében (Rechnitzer 2016). A vállalatok regionális elkötelezettsége 

megmutatkozik a sport- és kulturális események, szervezetek támogatásában. (Konczosné 

Szombathelyi 2014) A vállalatok, akik a gazdaságot működtetik, a regionális beágyazódással a 

helyi sportgazdaságot erősítik, amely a cég imázsának építését, a sportsikerek vállalattal való 

társítását jelentik. Ebben a folyamatban a vállalatok és a sportgazdaság egymást erősítik a piaci 

versenyben. 

A vállalati beágyazódottság a sport területén a sport gazdasági hatását növeli. A globális 

piacon szereplő nemzetközi vállalatok versenyelőnyként kezelik a kultúra régióra gyakorolt 

hatását (Konczosné Szombathelyi 2014), amelyben a sport mint társadalmi jelenség jelenik 

meg, amely hatással bír a társadalomra és a nemzetgazdaságra egyaránt. A vállalatok és a sport, 

ezen túl a sportolók összefüggésében az egymásra utaltság a jellemző. A vállalatnak a sport, a 

sportoló jelenti a vállalati beágyazottságot az adott régióba, a tehetséget, a nevezetességet, az 

értéket. A sportoló számára a vállalat az életminőségének meghatározója, a munkáltatója, a 

szakmai fejlődésének bázisa. A vállalatok a sport identitáserősítő funkciójának felhasználásával 

az ágazati dolgozók és a foglalkozási ágak területén kívánnak hatást elérni, lokális szinten 

erősíteni pozíciójukat, növelni versenyelőnyüket (Faragó 2017a). 

Az internacionális vállalatok térhódításával szükségessé vált a vállalati kultúra lokális 

adaptációja és ezzel együtt a vállalat helyi integrálódásának elősegítése, a hatékonyságának 

fokozása érdekében. A társadalmi tőke megszerzéséhez a vállalatok a helyi társadalmi életben 

való megnyilvánulással vonják be magukat, amelyben a sport kiemelt szerepet kap.  
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Ez jelentheti a sportinfrastrukturális beruházásokat, a sportrendezvények szponzorációit, 

élsportolók támogatását. A lokális, akár nemzeti vagy nemzetközileg is magas szintű sportolók, 

sportesemények, sportcsarnokok támogatása a vállalattal összefügg, nevét, hírét a helyi 

támogatáshoz köti, érvényesíti.  A vállalati szponzorációban lokálisan is meghatározó szerepe 

van a társadalmi tőke és a társadalmi kapcsolatok kiépítésének (Faragó, Konczosné 

Szombathelyi 2017a). A sport hivatásos gazdasági jellegében önálló iparággá vált, amely a 

területi versenyképességben önálló gazdasági tényező, amelyben a piaci finanszírozás kerül 

előtérbe (Gyömörei 2014). A sport a hálózatok kialakításában is hatékony szereplő, amely a 

területi fejlesztésben is kiemelt cél, hiszen az interregionális hálózatok kapcsolata lényeges a 

régiók alkalmazkodóképességében, mint versenyképességi tényező. A régiók ellenálló 

képessége (resilience) és az alkalmazkodó képessége a külső hálózatoktól is függ (Tóth 2012, 

Lengyel 2012). A vállalatok és a sport kapcsolata tovább erősíti a területi tőkeelemeket, amely 

együttműködés a beágyazódás mértékében mutatkozik meg.  

 

4.2.1. A Regionális versenyképesség, a vállalat és az emberi erőforrás kapcsolata 

Egy régió versenyképességében meghatározó szerepe van a területi tőkének. „A területi tőke a 

területrendszerben rendelkezésre álló, s felhalmozott gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék 

metszéspontja, közös felülete, azon elemek összessége, amelyek az adott helyre jellemzőek, s 

csak abban és csak ott értelmezhetők” (Rechnitzer 2016, 25. o.). 

A területi tőke fogalmát és elméletének alapjait Camagni (2008, 2009) teremtette meg. 

Modellje a tőkejavak, a hard és a soft tényezők mátrixa. A modell megkülönböztet formális és 

informális folyamatokat. Formális szinten a hely pozicionálása, elhelyezkedése, a róla kialakult 

vélemények és vonzása (tőke-javak, munkaerő, tudás, innováció) fogalmazódik meg. 

Kiemelten fontosak az esetleges klaszterek, hálózatok, a civil szféra, avagy a lokális társadalom 

terei. 

A sikeres régió területi tőkéje gazdasági, társadalmi és kulturális elemeket tartalmaz. A 

globalizáció által folyamatos társadalmi-, gazdasági változáson megy keresztül a világ, 

amelyben a versenyképesség az indikátor. A versenyképesség tényezőinek a változása a 

tőkeelemek hangsúlyának változását mutatja, amely a társadalmi tőke, humán tőke, területi tőke 

elemeként jelennek meg. (Rechnitzer, Lengyel 2004). A munkaerő mindegyik említett 

tőkeelem lényeges részét képviseli, amely a szervezeti kultúrában is megjelenő 

versenyképességi tényező. A sportoló és a sport a társadalmi tőkében jelenik meg a sportolói 

identitás részeként (Eichberg 2003, Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018a), a sport 
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funkcióinak számos hatása által (Guttman 1978, Horak, Spitaler 2003), az egészség, a gazdaság 

kiemelt szegmenseként (McNocolas 2002). 

A vállalatok és a régió versenyképességében a társadalmi tőke részeként jelenik meg a 

humán tőke. Rechnitzer (2007) szerint a humán erőforrás területi elemzésében a fejlődést 

hordozó erőforrás tényezőiként és hatásmechanizmusának lényegi elemeként nyilvánul meg az 

emberi tényező, az életminőség, az életkörülmények, a tudás és ismeretközlés és -átadás 

hálózata, és a települési innovációs miliő. A sportoló, mint humán tőke jelenik meg ebben a 

folyamatban. A vállalati szektor, mint munkaadói közeg lényeges területe a karrier és a 

humánerőforrás menedzsmentnek sportolói és munkavállalói szempontból is. A globalizáció 

számos kihívást kényszerít a gazdasági résztvevőkre, amelyhez a munkavállalóknak, ez alapján 

a sportolóknak is alkalmazkodniuk szükséges. A szervezeti menedzsment determinálja az üzleti 

sikerességet (Mura et al. 2017). A versenykörnyezethez a kisebb vállalkozásoknak 

rugalmasabban kell viszonyulniuk (Machova et al. 2015), amely párhuzamba állítható a 

sportolói karriermenedzsmentben a sportegyesületek helyzetével. A szervezeti kultúra hatása a 

vállalati gazdasági hatékonyságra, számos kutatás alapján, egyre nagyobb teret képvisel a cégek 

életében, amelynek a jelentősége gazdasági eredményességgel párosul (Gertler 2004, Tura, 

Harmaakorpi 2005, Konczosné Szombathelyi 2014). 

A sport szerepet kapott a felelős vállalati koncepcióban is (CSR). Carroll (1981) a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalását négyszintű rendszerben értelmezi. A vállalatok legfőbb 

tevékenysége a profitmaximalizálás, ezek után jelenik meg a jogi elvárások teljesítése, bár ez 

utóbbi az EU szerint (European Commission 2011) nem a vállalati felelősségvállalás 

(Corporate Social Responsibility, CSR) tevékenység része. A következő, etikus viselkedés 

szintje viszont már magasabb társadalmi felelősségvállalás szintet mutat, ahogy a filantropikus 

felelősség is. Az utóbbi szint a jótékonykodást jelenti a vállalat érintettjeinek vonatkozásában. 

(Kovács 2000) Carroll felelősségi piramisának szintjeiben élesen láthatóvá válik, hogy a 

vállalatok felelősségvállalása a törvényi kötelezettségek végeztével kezdődnek. A CSR tovább 

mutat az előírt kötelezettségeken, a profitnövekedési célokon. A felelősségteljes vállalati 

stratégia egy emelkedett szintet jelent a társadalom résztvevőinek életvitelében (Piskóti 2012). 

A vállalat társadalmi felelősségének tekinthető, amennyiben humánus, etikus és átlátható 

magatartást nyilvánít ki. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása az üzlet és társadalom 

kölcsönhatásában komplex terület. Maga a CSR (corporate social responsibility, vállalatok 

társadalmi felelősségvállalása) társadalmi, gazdasági és intézményi változásokat eredményez. 

A CSR-nak még nem alakultak ki mindenki által elfogadott alapelvei, főként az Európai 

Bizottság 2001-es és 2011-es alapelveit tartjuk meghatározónak. A 2011-es definíció szerint a 
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CSR a vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásaiért vállalt felelőssége.” (EC 2011: 6) 

A CSR az értékmegőrzés, értékteremtés a hosszú távú fenntartás irányát kívánja megvalósítani.  

A sport értékteremtő szerepéről főként az egészségmegőrzés vonatkozásában beszélünk. A 

munkavégzést illetően lényeges tényezők a fizikai erőnlét, akaraterő, kitartás, amelyek a 

hatékonyság érdekében használhatóak fel. Az egészséges, fit munkaerő a hivatásában is jobban 

teljesít, nem hiányzik betegszabadság miatt, életerős, produktív. Ebben a tekintetben a 

nemzetgazdaság növeléséhez is hozzájárul. A sport közösségformáló hatásával a vállalaton 

belül kezelhetőek a konfliktusok, a hatékony kommunikáció, a kapcsolati tőke szélesítése is 

fokozható. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásában optimális határokat kell teremteniük, 

amely a gazdaságosságot pozitívan befolyásolja. A magyarországi vállalatoknál a CSR egyre 

szélesebb körben jelenik meg, köszönhetően a nemzetközi vállalatok hazai térhódításának 

(Nagy et al. 2014, Győri 2011). A vállalati CSR tevékenységben a legjellemzőbb megjelenése 

a szponzoráció és az adományozás, annak ellenére, hogy társadalmi elvárás a termékbiztonság, 

információ átadás, környezetvédelem. 

Kutatást végeztem Győr Top 100 vállalatainak körében a sport támogatottsága. az SCR 

megjelenése területén. (Faragó 2017a) Győr vezető vállalatainak iparágai az autóipar, 

kereskedelem, építőipar, amelyek részt vesznek a helyi sportszponzorációban. A 

felmérésemben Győr Top 100 vállalatainak sportban való társadalmi felelősségvállalásának 

jelen alakulását vázolom fel. A kiemelt győri vállalatok mellett a TOP100 vállalatok körében 

az alábbiak szerint helyezkedik el a sport a vállalati társadalmi felelősségvállalásban.  

Győrben a társadalmi felelősségvállalás a vállalati kultúrában mutatkozik meg. A 

felmérésből láthatóvá vált, hogy főként a nyugatról betelepült cégek vállalati stratégiájában 

jelenik meg a társadalmi felelősségvállalás. A kutatásban résztvevő Győr TOP 100 vállalatai 

között, főként a 100-hoz közeli cégeknél (1-30) erősebb a CSR, vagy egyáltalán a vállalati 

szemlélet része. A nyugati kultúra elősegítette a CSR magyarországi elterjedését, mintául 

szolgálva a hazai vállalatok trendjeinek irányultságában. Győr a hazai gazdaságban kiemelt 

szerepet tölt be, amely a vállalatok jelenlétének köszönhető. A kutatás alapján láthatóvá vált, 

hogy Győr TOP 100 vállalatainak körében 37%-ban jelenik meg a társadalmi szerepvállalás (6. 

ábra). A vállalatok CSR tevékenysége főként a szponzorációban teljesedik ki, bár fellelhetőek 

magasabb társadalmi célok is, mint az etikai, vagy a filantrópia felelősség is, igaz, ez a jellegű 

tevékenység minimális mértékű a vállalatok körében.  
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6. ábra CSR megjelenése Győr TOP 100 vállalatainak körében 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A vállalatok CSR tevékenységükben kevésbé tudatosnak mondhatóak, hiszen konkrétan 

társadalmi felelősségvállalásról szóló teoretika kevésbé jelenik meg kommunikációjukban, 

inkább jellemző ez a TOP 100 vállalatok felső 10%-ára. A kutatás kiterjedt Győr TOP 100 

vállalatainak sportban megjelenő CSR tevékenységére, amely magában foglalja a 

szponzorációt, az egyéb sporttal kapcsolatos támogatást, vagy akár az alkalmazotti 

egészségvédelmi sportolást elősegítő tevékenységek támogatását. Jellemzően Győrben azon 

vállalatok, akik a társadalmi felelősségvállalásban közreműködnek, azok a sport területét is 

bevonják támogató tevékenységükbe. Látható, hogy azok a vállalatok, amelyek a sportban is 

érvényre juttatják társadalmi felelősségvállalásukat a Győr TOP 100 vállalatok közül 34%-ban 

veszik ki részüket ezen a területen, míg az előző diagramban vázolt 37%-a a vállalatoknak, akik 

a CSR tevékenységet folytatnak Győr TOP 100 csoportján belül (7. ábra).  

7. ábra CSR Győr TOP 100 vállalatainak körében sport területen 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatási eredmény alapján kijelenthető, hogy azok a vállalatok, akik CSR tevékenységet 

folytatnak, a sportot is bevonják társadalmi felelősségvállalásukba, mint az egészségmegőrzés, 

a csapatépítés, a vállalati identitás megőrzésének eszköze.  
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Győrben a CSR 30-40%-ban nyilvánul meg a helyi vállalatok körében. A minta „jó gyakorlata” 

terjesztésre hivatott, az országban való bemutatás által. A lokálpatriotizmus a győri vállalatok 

sporttámogatásában is láthatóvá vált és gazdasági jelentőséggel bír. A sport Győrben az utóbbi 

évtizedben erőteljes fejlődésen ment keresztül, köszönhetően a városi vezetői támogatásnak és 

a győri vállalatokkal való hatékony, sikeres együttműködésnek. A CSR a vizsgált vállalatok 

körében nem különül el a sporttól, a sport a társadalmi szerepvállalásban megjelenik. A kutatás 

alapján láthatóvá vált, hogy a vállalati stratégiának kevésbé része a társadalmi szerepvállalás, 

inkább a vállalati koncepción kívüli támogatásokban jelenik meg a CSR. Jellemzően csak a 

nagyobb vállalatok rendelkeznek társadalmi felelősségvállalási koncepcióval, amelyet 

kommunikálnak is a társadalom felé. Ennek ellenére pozitív a vállalatok hozzáállása a lokális 

rendezvények támogatása szempontjából, amely sportvezetői mélyinterjú alapján hangzott el, 

mivel bármely sporteseményben a győri vállalatok legtöbbje támogatóként felkérhető. Győrhöz 

kötődő lokálpatriotizmus erősen érezhető, megnyilvánul a sportban és a kultúrában egyaránt. A 

győri multinacionális cégek kultúrájukat magukkal hozva terjesztik a CSR tevékenységet, 

amely mintát nyújt a helyi vállalatok számára is.   

 

4.3. A sportolói szocializálódás szakaszai, életút szakaszok 

A sport általi szocializációban felismerhetővé válik a sportoló környezete, és a személyiségét 

befolyásoló tényezők. A sportolói életmód kialakulásának megismerésével és hatásainak 

azonosításával a sportolói életpálya modell eredményesen irányítható a felmerülő problémás 

időszakokban, az átmeneti helyzetek kezelésében (Konczos et al. 2011). 

„A sportszocializáció az a folyamat, amelynek során az egyének elsajátítják a sporttal 

kapcsolatos szerepeket, a sporthoz kötődő értékeket, normákat, hagyományokat, szokásokat, 

viselkedési szabályokat, és megtanulnak eligazodni a sportkultúrában.” (Földesiné Szabó et al. 

2010, 35.o.) Sportolói életszakaszok elemzése mutat rá a szocializáció következtében kialakult 

viselkedésmódokra, szokásokra. A társadalomba való beilleszkedés alapján a gyermek 

megtanulja a társadalom által elfogadott normákat, értékeket. Megismeri az emberi 

kapcsolatokat és azok viszonyait, mint a szülő-gyermek-, tanár-gyermek-, edző-gyermek 

hierarchiai státuszokat. A szocializáció intézményei: család, oktatási intézmények, 

kortárscsoportok, média. Az előbbiek befolyása jelentős a sportolóvá váláshoz. A sportba való 

bekapcsolódás kiemelt, első szakasza a gyermekkor, amely tevékenység folytatódik az egész 

életcikluson keresztül. A család az első olyan szocializációs közeg a gyermek életében, amely 

befolyással van rá a sport iránti viszonyának tekintetében is. A sportos szülői modell, vagy 

szűkebb-tágabb környezete mintát nyújt a gyermeknek, amelyet követ.  
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A szülői minta ösztönzőleg hat a gyermek tevékenységére, de vannak meghatározó pontjai a 

családi hatásnak a sportolásra (Földesiné Szabó et al. 2010). 

Mi az, ami jellemzően meghatározza a sportolóvá válást? Egyik jellemzője a testvéri hatás, 

hány gyermek él együtt, azok sportolnak-e? A sportágválasztás befolyásolása a gyermek 

nemétől is függhet, mely szerint azokat a sportágakat részesítik előnyben a szülők, amelyek 

társadalmilag elfogadottak a lány vagy fiúgyermeknek. A második szakaszban az oktatási 

intézmények szerepe a kiemelkedő a sportszocializáció folyamatában. Az óvodától kezdve 

kialakítható a sportra való nevelés tevékenységrendszere. Az intézmények változásával 

folyamatosan fenntartható a sportolási hajlandóság fejlesztése, motivációs bázisának 

megteremtése. Ehhez kapcsolódik a testnevelő tanárok, edzők felelőssége, a sport szeretetének 

átadása, a tehetség kiválasztásától kezdve a szabadidősport széleskörű bemutatásán át.  

A serdülőkor új kihívásokat hoz a sportszocializációs folyamatokba, mely gyakran itt törhet 

meg. Ebben az időszakban megnő a baráti közösségek befolyása, amennyiben ez a sportban 

van, nem okozhat nagyobb törést a sportkarrierben. Azonban a sporton kívüli közeg veszélyt 

jelenthet a sportolási aktivitásra, melyet felválthatnak a baráti körben lévő időtöltéssel. A 

sportolói előzmények, abban szerzett előnyök hozzájárulnak a fiatalok helyes önértékeléséhez, 

megítéléséhez, amely hozzásegítheti az egyént tevékenysége fenntartásához. Erre az életkorra 

jellemzően megjelennek a deviáns viselkedésformák, mint az alkohol, dohányzás vagy 

drogfogyasztás, amelyek befolyásolják a serdülők egészségi állapotát. A sport prevencióval 

szolgálhat ezekre a problémakörökre is. A szocializáció intézményeinek egyik egysége a média, 

mely nagymértékben alakítja a fiatalok szemléletét, érték- és normarendszerét.  

A sportszerepek változnak az idő során, hivatásos sportolóból szabadidő sportoló lehet, 

esetleg másik sportágban folytatja tovább karrierjét, vagy az élsport befejeztével edzővé, 

testnevelővé, sportújságíróvá, sportmenedzserré válik. A változás elkerülhetetlen. Az életkor 

előrehaladtával a sportból kiöregednek, esetleg sérülés miatt, vagy egyéb tényezők is 

befolyásolhatják a sportpályafutás befejezését. Ekkor jelentkeznek azon társadalmi problémák, 

amelyekkel eddig nem került szembe a sportban szocializálódott személy. A sportoló 

megváltozott társadalmi közegbe való beilleszkedésének felelőssége a környezet felelőssége is, 

amelybe beletartozik az iskola, a tanárok, a szülők, a sportban jelenlévő edzők, vezetők. A 

munkaerő-piacra való felkészítés, előtte a tanulmányi előmenetel fejlesztése meghatározó 

jelentőségű, hogy a civil életbe való átmenet könnyebbé válhasson a volt sportolók számára. A 

sportoló a civil élet átmeneteiben segítségre szorul, ami anyagi és pszichikai támogatást jelent 

egyaránt.  
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A sportszocializáció szakaszai: 

1. Szocializáció a sportolásra; 

2. A sport, mint nevelési eszköz; szocializáció a sport útján; 

3. De-szocializáció a sportból (Földesiné Szabó et al. 2010). 

A sport, mint társadalmi alrendszer a társadalom szerves részeként hatással van a gyermek 

szocializációjára. A sport szocializációs eszközként a fiatalok számára pozitív 

személyiségjegyek kialakulásához vezet, amelyek más módon kevésbé fejleszthetőek. A 

sportban való szocializáció, és a sportban megnyilvánuló pedagógia, a tanulási folyamatokat 

segítik a sportolók számára (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2017a). 

 

4.3.1. Az élsportolói életút elemei 

A kutatásban megjelenő sportolói környezet megismertetéséhez lényeges bemutatni a sportolói 

életpálya szakaszait, módjait, lehetőségeit. A sportolók életmódja egyedi életutat követel, 

amelyben a sport, a nevelés, a tanulás és a szakmai fejlesztés komplexen jelenik meg, egyszerre 

több területen való megfelelést követelve. A sportolók számára ebben az életszakaszban való 

támogatás elősegíti a sikeres felkészülést, amely az életpálya változásokat, az átmenetet 

kedvezően befolyásolja. A sportolói életút szakaszokat, azok szakpolitikai nemzetközi és hazai 

vetületeit mutatom be a következő fejezetekben, amely a sportolói életút stratégiák 

beavatkozási pontjaira világítanak rá. Az élsportolói pálya megismeréséhez a sportszociológiai 

elemzések és folyamatai mutatják meg az utat. A sport, mint szocializációs közeg alapján 

láthatóvá válik a sportolók társadalomban betöltött státusa, a sport általi személyiségfejlődése. 

„A pálya a személyiség életútjának munkával töltött szakasza, nem önálló valami, amire a 

személyiség rátalál, hanem hozzá tartozik, belőle fakad” (Csirszka 1966, 94.o.). Az élsportolók 

sikeres életvitelének kiemelt része az életpályamodellben a tanulás és a motiváció. A sportolók 

eleinte nem tudatosan vesznek részt az oktatási rendszerben. Ennek ellenére karrierjük mellett 

kiemelkedő fontosságú a tanulás, amely megalapozza a civil életben való érvényesülésüket. Az 

élsportolók életpálya modelljének része az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) és a 

kettős karrier (Dual Career) elemeinek megismerése, amely erősíti e két koncepció 

alkalmazását. 

Az élsportolók szocializációja alapján a civil életbe való áttérés nem magától megy végbe: 

egy életszakasz végével szükséges egy teljesen más társadalmi közegnek való megfelelés. Ez a 

váltás csak fokozatos felkészítés mentén érhető el eredményesen. A munkaerőpiaci kihívás erős 

megmérettetést jelent az élsportolók számára; az érvényesüléshez szükséges a kompetenciák, 

képességek folyamatos fejlesztése, a megváltozott feltételekhez való rugalmas hozzáállás.  
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A sportolókat végig követi a menedzseri tevékenység a szülőktől kezdve az edzőn át, később 

a szponzori támogatókon keresztül, jobb esetben menedzserek által. Meghatározó elem viszont 

a sportolói karrierben az önmenedzselés, amihez megfelelő önismeret társul, amikor a sportoló 

tisztában van vele, hogy merre tart, mit szeretne elérni és ehhez milyen lépéseket tesz meg. Ezt 

a tudatosságot tovább viszi a civil életbe, amihez szükséges a pontos célkitűzés, a motiváció, 

amely meghatározza az elérendő célhoz vezető utat. Az önmenedzselés elemei az életvezetés 

módját határozzák meg. Az élsportolóknak a sportolás befejeztével, a munka világába való 

áttérésnél szükséges tovább alkalmazniuk önmenedzselő tevékenységüket, amelyek sokszor a 

megváltozott körülmények miatt problémákat okoznak. A menedzsment és az önmenedzsment 

összetevőivel és módszereinek alkalmazásával nyújt támogatást az eredményes életút 

eléréséhez. 

 

4.3.2. A sportolói életpálya sematikus modellje 

A sportolói életpálya komplex modelljét vázolja fel Riegler 1996-os tanulmányában, melyet 

alapnak lehet tekinteni akkor, amikor az utánpótlás-nevelés rendszerét az életpálya modellbe 

illesztjük bele. A modell kiindulópontja a születés. Ekkor a csecsemő beleszületik egy bizonyos 

társadalmi viszonyba, és rendelkezik bizonyos előre kódolt genetikai felépítéssel. A mozgás 

kialakulása minden gyerek lételeme. Az alapvető mozgásadottságok manifesztálódnak, 

kezdenek megjelenni a testalkati jegyek, kezd kialakulni az alapmozgások iránti igény. 

Mindezek mellett a fejlődés fontos pontja a pszichológiai háttér kiteljesedése is (Velenczei 

2012). 

Az élsportolók pályafutásuk alatt erős munkatempóban csak a sportra koncentrálva, minden 

energiájukat belefektetve vesznek részt a sportéletben. E mellett viszont a civil életből 

kivonulnak, beburkolóznak egy sportolói életmódba, amely valamiféle biztonságot jelent 

számukra, hiszen a sport által kijelölt utat követik. Pályafutásuk végeztével elengedik a volt 

élsportolók kezét, és bekerülnek egy légüres térbe, egy ismeretlen világba. Ilyenkor szükséges 

a társadalmi segítség, sőt már ezt megelőzően, hogy az élsportolói pályafutás átmenete a civil 

szférában ne okozzon hatalmas törést életükben, és a civil lét kihívásait is olyan sikeresen 

vigyék végbe, mint a sportolói karrierjükben élért eredményeket. Amit az élsportban olyan jól 

kivitelezett, azt a civil életben is tudja érvényesíteni. Ehhez viszont fel kell mérni az egyéni 

sajátosságokat, meg kell ismerni saját előnyeit és az alapján meghatározni a civil karrierjét. 

A sportolói életút egyik tudományos modellje, a Hosszú-távú sportolófejlesztési modell 

(Long therm Athlete Development modell (LTAD) (Balyi et al. 2013).  
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A modellben a fejlődési életkoroknak megfelelő, biológiai markerek alapján kialakított 

optimális edzés, verseny, pihenés program került kialakításra, ezzel növelve az egyéni sportolói 

teljesítményt.  

Alapja a fizikai (testkulturális) műveltség, amely elősegíti az élethosszig tartó fizikai aktivitást 

és a magas szintű élsportot egyaránt. Lényeges eleme a megfelelő serdülőkori periodizáció 

(proper pubertal periodization, PPP), amely a felnőtt sportra jellemző periodizációs alapelveket 

érvényesíti. Az élsportolói program 7 lépésből áll, amely végig kíséri a sportolói életutat. 

Alapvető mozgásformák/ Active start (0-6 év) – Alapvető mozgások, ügyesség fejlesztése/ 

Fundamental (6-8 év) – Alapvető sport képességek-készségek tanulása, az edzés tanítása/ 

learning to train (8-12 év) – A test (motor) kialakítása és sport specifikus képességek, készségek 

tanulása, edzettség kialakítása/ Training to train (11-15 év) – A test optimalizálása a 

versenysporthoz/ training to compete (15-21 év) – A test maximalizálása és versenyszám 

specifikus képességek, készségek kialakítása/ training to win (18- év) – Egészséges, élethosszig 

tartó fizikai aktivitás kialakítása/ Active for life. A modell hatékonyságát befolyásolja a fizikai, 

testkulturális műveltség. (Balyi et al. 2013) A modell az élsportra koncentrál az élsportolói 

modell nem terjed ki a versenysport utáni szakaszra, viszont megalapozza a hatékony 

sportszocializációt. A sportolói életút a sikerek eléréséért folyó intenzív szakaszban indul el, 

majd a civil pályán való munkaerőpiaci versenyben folytatódik. A versenyképesség a 

sportolónál az élete minden szakaszában fontos elem: megjelenik és megerősödő kompetencia 

lesz a korai életkorban, amely végig kíséri az életútját. A sportoló, a sportolói identitásban a 

siker szimbóluma, a munkaerőpiacon is hasonló értéket akar képviselni. Ez az út azonban már 

nem egyenes pálya. A sportolói kettős karrier menedzsment ebben nyújt hatékony segítséget. 

A menedzsmenthez viszont megfelelő stratégia kialakítása szükséges, amelynek az alapja azon 

elemek feltárása, amelyek a sportolói életútban támogatást nyújtanak.  

A sportolói kettős karrier programok hátterében a nemzetközi utakat érdemes figyelemmel 

kísérni. Az Európai Unióban és az USA-ban már egyre elterjedtebbek a sportolói életpálya 

modell stratégiák, és jelentős jó gyakorlattal rendelkeznek, valamint kiépített szervezeti 

háttérrel. A disszertációban az Európai modelleket vettem alapul, mivel az amerikai szervezeti 

háttér jelentősen eltérő a hazai szerkezettől. Az általános karriermenedzsment modellek 

segítséget jelentenek ugyan a sportolói életutak kialakításában, de lényeges szempont annak 

sportoló-specifikus kidolgozása, amely a hatékonyság alapja. A sportolói életpálya 

kialakításának elemei összetettek, életkoronként változnak. A sportolói siker szociológiai, 

pszichológiai, pedagógiai hatásai meghatározóak a sportolói életút végeztével is a civil pályán 

való érvényesülésben.  
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A siker mérőszáma a sportolóknál a sporteredmény, az elismerés, a munkaerőpiacon a fizetés, 

előléptetés, jövedelem. A siker és kudarc irányítja életünk döntéseit, amely a karrierben 

determinálja annak útját (Nicholson-De Waal-Andrews 2005, Baruch, Bozionelos 2010).  

A sikeresség tényezői, ‒ amelyek meghatározóak az egyéni sikerek elérésében ‒ nem mások 

a sportban, mint a civil pályán. A siker értelmezésében szubjektív tényezők is vannak: kinek 

mit jelent a siker? Vállalati területen főként gazdasági vonatkozású, de a humánmenedzsment 

egyre inkább a soft tényezőket emeli ki. A sportban társadalmi sikerekről beszélhetünk, 

ismertség, elismerés. De elég-e ez a sportolónak, ha érvényesülni szeretne az élet más területein 

is? A karriermenedzsment az egyéni igények és képességek maximalizálásában teljesedik ki. A 

karriermenedzsment tényezői egyrészről egyéniek, de a mérhetőség és objektivitás mentén 

általános irányelveket is meg kell fogalmazni (Szabó-Bálint 2018). 

A szervezeti karriermenedzsmentben jelentős sikertényező a sportolói 

karriermenedzsmenttel való kapcsolat, és a sportolói kompetenciák munkaerőpiaci 

megjelenésének tudatos felhasználása (Faragó et al. 2018). A sportoló életútja változatos, 

sorozatos kihívásokkal teli, amely a sportolói karrier végeztével megtorpan. Az átmenetet a 

sportolói életszakaszról a civil pályára való átállásban hivatott megkönnyíteni a kettős karrier 

menedzsmentje. Ebben a tudatosság, a stratégiai jelleg kiemelt faktor. A 

karriermenedzsmentben a sportolóknál megfelelő szakmai háttértámogatás szükséges, hiszen 

speciális kompetenciák és szocializáció jellemzi a sportolót, amely munkaerőpiaci alkalmazása 

egyéni felkészítést igényel (Faragó 2015). A sportolói karrier végeztével a mentális, pszichés, 

szakmai átmenet jelentős terhet ró a sportolóra, a korábbi sikerorientált környezet áttevődik egy 

ismeretlen, tapasztalatban hiányos területre. Súlyosbítja a helyzetet a nők hátrányos szerepe a 

munkaerőpiacon és sportolóként, főleg, ha a családtervezés is aktuális (Béki 2018, Bencsik et 

al. 2015). A sportoló, mint humán-, területi-, társadalmi tőkeelem kompetenciáinak hatékony 

kihasználása, a megfelelő, tudatos karriermenedzsment eszközökkel megvalósítható. A 

sportolói életpálya szakaszok viszont speciális alkalmazást igényelnek, amely az üzleti 

struktúrától eltér, de a sportgazdaság részeként szükséges megtalálni a közös pontokat. A sport 

és a sportoló menedzsmentjének érintettjei, externáliái vizsgálatával hozható létre a sport, a 

sportolói karriermenedzsment hatékony kialakítása (Sterbenz, Géczi 2012). A 

karriermenedzsment elemeinek a sportolói karrierbe való beágyazásával hatékony programok 

hozhatóak létre a sportolói életpályamodell elősegítése és a sportolói kompetenciák 

munkaerőpiaci alkalmazása érdekében. Ezért ezen elemek feltárása lényeges szempont a 

megfelelő, sikeres stratégia kidolgozásához.  
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4.4. A sportolói kettős karrier hazai és európai dimenziója 

Az Európai Unió előírása alapján, Magyarországon a sporttörvény (2004 évi I. törvény a 

sportról) is előírja a kettős életpálya modell alkalmazását a sportolók vonatkozásában, amellyel 

segítik őket a sportban és a tanulmányaik végzésében egyidejűleg. Országos szervezetek, 

intézmények (Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Diáksport Szövetség, sportági 

szakszövetségek, felsőoktatási intézmények) támogatják az egyetemi sportélet kialakítását, 

élsportolóink megtartását a felsőoktatási intézményekben, illetve a sportpályán. Ennek 

érdekében programokat dolgoztak ki ezen szervezetek, felsőoktatási intézmények, segítve 

sportolóinkat az élsport űzésében, és ezzel egyidejűleg felsőoktatási tanulmányaikban. Az 

olimpiai kerettagok számára a „MOB életút-program” biztosítja a kettős karrier lehetőségét a 

legmagasabb szinten, és ösztönzi a tanulmányok folytatását. A sportolói életpálya modellben a 

tanulmányi támogatás segíti a sportolói karrier befejezésével az elhelyezkedést a 

munkaerőpiacon. A felsőoktatási intézmények számára is fontos, hogy milyen hallgatók 

vesznek részt képzéseiken, a sikeres élsportoló vonzó közeget teremt a leendő, és a már diákok 

számára az intézményválasztás szempontjából. Az ismert, sikeres sportolók növelik az 

intézmény hírnevét, amiért az intézmények ösztönzik a sportoló hallgatók jelenlétét 

iskoláikban. 

A sport, oktatás, nevelés hármas európai uniós dimenziójának erősítését tűzték ki célul az 

Európai Bizottságban. A terület érintett témái például az élsportolók tanulási problémáinak 

segítése, a sportbeli önkéntesség népszerűsítése. Az Európai Unió első sporttal kapcsolatos 

megmozdulása 2007-ben kiadott Fehér könyv a sportról című kiadványában fogalmazódott 

meg, amely irányelveket tartalmaz tagállamai számára a sportfejlesztési stratégiák 

kidolgozására, fejlesztésére. A publikációval az Európai Unió megalkotta a Pierre de Coubertin 

akciótervet, amely egy hosszú távú stratégia kezdete és a sporttal kapcsolatos politikaalkotás 

első lépéseit mutatja be. Jelentős dokumentum a sport területén a Lisszaboni Szerződés, 

amelynek hatályba lépése a 2007-es aláírást követően 2009-ben valósult meg. A szerződés a 

kettős karrierre nem tért ki, de fontos az Unió sportfejlesztése szempontjából. 2009-től az 

Európai Unió több forrást is megnyitott a sport fejlesztése érdekében, amely elősegítette a kettős 

karrier kiépítését hazánkban is. A Sport Európai Dimenziójának Fejlesztése című 2011-es 

publikációban, amely az európai bizottsági közleménye, szerepet kapott a kettős karrier 

kérdése. A 2014-es tervezet alapján a sport számára költségvetési keretet kell biztosítani. A 

Bizottság felhívást intéz a sport és oktatás együttes fontosságára, a fiatal élsportolók 

lehetőségeinek biztosítására a magas minőségű oktatási képzésre a sportolói karrierjükkel 

párhuzamosan. (Az Európai Unió jogszabályainak és kiadványainak weboldala) 
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Az EU a kettős karrier programban az alábbi szempontokat tartja fő kihívásnak: 

- A fiatal sportolók védelmének fejlesztése az oktatásban, különösen a korai 

specializációs szakaszában, nem elhanyagolva a fogyatékkal élők sportját. 

- Az egyensúly megteremtése a sportedzések és az oktatás között, valamint később az 

edzés és a foglalkoztatás között. 

- A karrier befejeztével a sportolók támogatása, és a sportkarriert korábban elhagyók 

segítése. (Dual career guidelines EU) 

2011 májusában elfogadott sport munkaterv kidolgozásakor, a 2011-2014-es évekre 

vonatkozó, az Európai Unió Tanácsa határozatban írta elő, hogy egy, a kettős karrierre 

vonatkozó uniós iránymutatásokat tartalmazó dokumentumot kell kiadni 2012 végéig. (A 

Tanács dokumentumainak nyilvántartása) Az iránymutatások 2012-ben kerültek 

nyilvánosságra. Az Unió egyre nagyobb figyelmet fordított a kettős karrier kiépítésének 

támogatására. A javaslatok végrehajtásának magyarországi első lépése az angol nyelven kiadott 

iránymutatások magyarra fordítása a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt 

keretében történt meg. Ezzel Magyarországon is elkezdődött a kettős karrier kialakítása.  

A 2014-17-es uniós sport munkaterv új szakértői csoportot hozott létre az oktatás, képzés, 

foglalkoztatás és önkéntesség témájában. „A sport területén az emberierőforrás-

menedzsmenttel foglalkozó szakértői csoportja” ajánlásokat dolgozott ki 2016. második 

félévére a fiatal sportolók foglalkoztathatóságához való hozzájárulásáról, valamint a sport 

területéhez kapcsolódó munkaerőpiacon való álláshely teremtésről. Jelentést készít a sportolók 

kettős karrierjére vonatkozó uniós iránymutatások végrehajtásával kapcsolatos helyzetről 2017. 

első félévére (Baráth et al. 2014). Ezek a dokumentumok jelentik az alapjait a 2014-2020 

költségvetésnek. A sportolói kettős karrier meghatározása szerint a versenysportban és az 

oktatásban való egyidejű részvételt jelent annak érdekében, hogy a sportkarrier után a 

képzettségének megfelelő munkát találhasson a munkaerőpiacon a volt sportoló (Kozsla et al. 

2014). 

A sport egy védett közeget jelent a sportolónak, ahol a teljesítményhez megfelelő hátteret 

kap, a sport kijelöli a kereteket, a szabályokat. A civil pályára való áttérés új területre, új 

életszituációba kényszeríti bele a személyt, olyan élethelyzetbe, amit korábban nem tapasztalt. 

A sportban megjelenő fair play, a sporttársak empátiája nem érvényesül. Az új közeg egy még 

meg nem tapasztalt világ a sportoló számára. 

Ebben az átmenetben segít a sportolói kettős karrier modell, amelyben a tudatosság fontos 

tényezőként jelenik meg. A sportolói kettős karrier EU stratégia törekvése (EU Guidelines on 

Dual Careers of Athletes Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-
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Performance Sport 2012) magában foglalja a kettős életpálya (dual career) modellek 

elősegítését, melyek a sportolói karrier és a tanulás, valamint a munkába való integrálás 

átkötését, együttes végzését támogatják. A kettős karrier ‒ az Európai Bizottság által 2004-ben 

alapított szervezet, az European as Student (EAS) ‒ definíciója szerint a magas szintű 

versenysport és az oktatásban való részvétel kombinációja, abból a célból, hogy a sportkarrier 

után az egykor sportolók képességeiknek és képzettségüknek megfelelő munkát találjanak a 

munkaerőpiacon. A definíció kimondottan az oktatásra és a sportra koncentrál, azonban a 

sportolói életpálya modell a kompetenciák fejlesztésére is kiterjed, valamint a duális 

karrierépítésre. 

Ennek jelentőségét felismerve a kettős karrier kiépítésének egyik jelentős szervezete, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság az Adeccoval (Nemzetközi Emberi Erőforrás Menedzsment 

Szervezet) közösen 2005-ben elindította a NOB Sportolói Életút Programot (Athletes Career 

Programme – ACP). A kezdeményezés a sportolók támogatását hivatott biztosítani képzésekkel 

és forrásokkal, amelyek a mindennapi életben szükséges készségek, képességek fejlesztését 

segítik elő, amelyekkel sikeresebben léphetnek majd a sportolók a munkaerőpiacra. A program 

támogatást nyújt egyrészt a sportolóknak, másrészt az őket körülvevő csoportoknak: edzőknek, 

oktatási intézményeknek, sportszövetségeknek. A NOB meghosszabbította együttműködését az 

Adecco-val a 2012-2020 időszakra, és meghatározták a prioritási területeket, melyek a 

következők: 1. oktatás; 2. az élethez szükséges képességek, készségek fejlesztése; 3. 

foglalkoztatás, munkavállalás.  

 

4.4.1. A Sportolói életpálya modell kialakulása 

Az élsportolók életpályája a magyarországi rendszerváltást követően spontán alakult. A 

korábban létrehozott sportolói státuszok megszűntek, így a sportolóknak maguknak kellett 

érvényesülniük összeegyeztetve a sportolói pályafutásukat az iskolával és az élsportot követő 

életszakaszban végzett egyéb tevékenységeikkel.  

A Magyar Kormány (2004. évi I. törvény a sportról) és az Európai Unió (EU Guidelines on 

Dual Careers of Athletes Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-

Performance Sport 2012) törekvése magában foglalja a kettős életpálya (dual career) modellek 

elősegítését, mely a sportolói karrier és a tanulás, valamint a munkába való integrálás átkötését, 

együttes végzését támogatja, intézkedéseivel előmozdítja azt. Az élsportolók karrierjében 

hátrányként jelenik meg, hogy az élet több területe háttérbe szorul számukra az aktív 

sportkarrier idején, mint például a tanulmányi előmenetel, vagy a civil munkára való 

felkészülés. Ebben a speciális élethelyzetben nyújt segítséget a kettős karrier modell, amely 
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kezeli a sportoló iskolai fejlesztését, a munkaerőpiaci felkészítését a sportolói pályafutás 

befejezéséhez.  

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló országgyűlési határozatot 2007-ben fogadta 

el a magyar parlament ötpárti egyetértéssel. A sportstratégia preambuluma a következőképpen 

fogalmaz: „Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a 

népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói révén eszköz 

az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség 

gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, 

valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez és javításához…”. A kormányváltást követően 

hangsúlyossá vált az a kormányzati szándék, hogy a sport stratégiai ágazattá váljon. Átalakult 

a sport kormányzati és szakmai irányítási rendszere, és a sportfinanszírozásban a 

programfinanszírozás irányába történtek változások. A módosított sporttörvény és az új 

sportstratégia, továbbá az EU sportpolitikai irányvonal-változásai szükségessé teszik a bátrabb 

és tudatosabb stratégiai tervezést, és az átláthatóbb és ellenőrizhetőbb megvalósítást. A 

Sportstratégia strukturált formában vázolja fel a magyar sport fejlesztési irányait és területeit 

2007-2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan.  

A sport stratégiai ágazattá válásában szükséges a pontos célmeghatározás, a stratégia 

kidolgozása, hiszen a kitűzött célterületek viszonylatában lehet fejleszteni, építeni. A politikai 

háttér biztosított, a stratégia kidolgozásának irányzatai készek arra, hogy végrehajtsák azokat. 

Az Európai Unió és a Magyar Kormány az alapelveket megalkotta, a végrehajtó szervek felé 

ajánlással élt és konkrét intézkedésekkel ösztönözte a sportágakat a stratégiájuk kidolgozására 

(Faragó 2015). Az élsportolók közössége két döntő életesemény következtében válik ketté, 

amikor a középiskolából kikerülnek, egyik része a munka világába indul, a másik része a 

felsőoktatásba. Egyes sportolók csak magának az élsportnak élnek, és nem jelennek meg a civil 

szférában és a felsőoktatásban sem. A munkaerőpiacra lépés következtében jelentős 

problémákkal szembesülhet a sportoló, ha nem készül fel időben a sportolói életút utáni 

időszakra. Munkatapasztalat és képzettség hiányában jelentős hátránnyal szembesülnek a volt 

sportolók a munkaerőpiacon, hiszen a civil életben a sportolói teljesítmény kevésbé jelent 

előnyt. Ezért is lényeges, hogy időben elkezdje építeni jövőbeni civil karrierjét a sportoló, mivel 

sportpályafutásának sok befolyásoló tényezője lehet, akár sérülés vagy egyéb körülmény, ami 

miatt be kell fejeznie ezt a tevékenységét. Amennyiben időben elkezdi építeni civil pályáját, 

akár a képzettség megszerzésével, később a munkaerő-piacon előnyösebben érvényesül.  
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A kettős karrier jelentőségét erősítve 2004-ben alapították meg az európai kettős karrier 

társaságot az Európai Bizottság támogatásával az EAS-t. Az EAS kezdeményezésére számos 

szervezet foglalkozik a kettős karrier gyakorlati alkalmazásával, kutatásával.  

Az élsportolói életút merőben eltér a hagyományos karrierépítéstől. A civil szférában 

tevékenykedő ember fő tevékenységét gyermekkorban az iskolában töltött idő teszi ki. Először 

általános ismereteket szerez, majd az érdeklődésének megfelelően képzi magát tovább, végül a 

munkaerőpiacon tevékenykedik a szakértelmének megfelelően. Az élsportolónak ezzel 

szemben már az általános iskolában beletartozik napi rutinjába a sporttevékenység is, ami a 

sportsikerekkel csak fokozódik. A szabadidő eltöltése is a versenyekkel telik és teljes 

mértékben lefoglalja a sporttevékenység űzése és a hozzá tartozó környezet. Az iskolai 

jelenlétet megtöri az edzőtábor, a versenyekre való felkészülés, az utazás. A sportoló iskolai 

előmenetelében támogatásra szorul, hogy hátrányok nélkül tudja folytatni tanulmányit és 

hasonló szinten tudja tartani ismereteit, mint nem sportoló iskolatársai. Az élsportolónál több 

életszakaszban megszakadhat a tanulmány, ahol segíteni kell a tovább lépésben és olyan 

megoldást kell találni számukra, amely a tanulás és a sportolás közti összhangot megteremti. A 

sportolók tanulmányaikban motivációvesztés következhet be, amely az életútjuk kárára válhat. 

Ekkor szükséges a kettős karrier vezetésének tudatosítása, felismerése, a sportoló és a 

környezete kölcsönös bizalmon alapuló kommunikációja, az esetleges mentorprogramok, 

amelyek megoldást mutathatnak a későbbi civil életükhöz (Konczosné Szombathelyi 2007). A 

sportolói karrier nem tart örökké, bármilyen sérülés, jogi-, szervezeti-, támogatásbeli háttér 

megszűnésével megváltozhat, és hirtelen sportolóból civil személlyé válhat. De maga a 

sportolói élet is véget ér bizonyos kor elérésével, akkor is, ha semmilyen egyéb körülmény nem 

szól közbe a karrierjébe. Rugalmasan kell kezelni az átváltást, melyhez akkor már megalapozott 

iskolai végzettség szükséges, hogy folytatható legyen a sikeres életút a civil társadalomban. 

Jelentős a sportolók számára felismerni a sporton kívüli karrier időben való tervezésének, 

építésének fontosságát. A kettős karrier kérdéskörében különösen nagy felelősségük van a 

szülőknek, edzőknek, tanároknak, klubvezetőknek, sportági szövetségnek a sportoló civil 

pályájának időbeli alakításában, hozzásegítésében. 

A korábbi régiós kutatásunk alapján (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018a), 

sportvezetőkkel készült interjúban a régió tehetségmegtartó erejét mértük fel, amelyben 

kirajzolódott a hazai sportélet regionális tehetségmegtartó erejének mivolta. A rendszerváltás 

előtt az egyesület mögött álló szervezeti egység életpálya modellt nyújtott a sportolóknak. Ez a 

városnak is kedvező volt, mert a tehetségmegtartó erőt növelte. A rendszerváltást követően nem 

voltak sportállások, ezért aki csak a sportra épített a karrierje tekintetében, annak nehezebben 
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alakult a helytállás az élsport utáni életszakaszban. Az iskolázottság meghatározó az életpálya 

modellben. A sportvezetőkkel készült interjúk alapján (n=14) a város sportpolitikájában az 

élsportolók életpálya modellje ma kevésbé jelenik meg. A vállalatok, akik a sportolókat 

szponzorálják, nem jelentenek biztos hátteret a sportolói élet utáni munkaerő bázisban, a 

humántőke erősítésében. Ennek kidolgozása és működtetése a városvezetés sportstratégiai 

irányultságán múlik.  

Nemzetközileg és a tudományos területen egyre erősebben megjelenő élsportolói életpálya 

modell a modern kor problémájára keresi a megoldást. A korábbi állami, ipari hátterű 

sportfinanszírozás és sportolói támogatás, amely a sportolói karrier utáni időszakot is felölelte, 

már a múlt. A jelen kor kihívása az az élethelyzet, amely az élsportolóknál jelentkezik, miután 

a sportolói pályájuk véget ér, és a munkaerőpiacra kell kilépniük. Számukra ez a szituáció 

hátrányos, hiszen munkatapasztalat hiányában negatívan hat a munkáltatói érdekekre. Az 

élsportolói karrierépítés lényeges eleme az, hogy ne engedjük el a tehetséges sportolóink kezét 

a sportpályafutásuk végeztével, hanem adjunk esélyt arra, hogy a munkaerőpiacon is olyan 

sikeresek lehessenek, ahogy azt a sportban tették. Így a település, az ország tehetségmegtartó 

erejét fokozzuk, a versenyképességet a humántőke erősítésével, a sportolóval növeljük. A hazai 

életpálya modell kialakításában nem kimondottan csak a sportági szakszövetségeknek van 

felelőssége. A kettős karrier kiépítését akár önkormányzati, régiós, és országos szinten 

kidolgozott programmal lehetséges megvalósítani.  

A disszertációban bemutatott szekunder források alapján ismertetésre kerülnek a 

magyarországi sportolói kettős karrier menedzsment elemei, működése. A dolgozat lényeges 

része a nemzetközi kitekintés a sportolói életpálya modellek menedzsmentje vonatkozásában, 

a karriermenedzsment szervezeti működésének bemutatása, a karriersiker elemeinek feltárása. 

Mindez a sportolói karrierépítés alapját jelenti. Az eredmény alapján láthatóvá válik, hogy 

Magyarországon milyen szinten van jelen a sportolói kettős karrier menedzsment. A feltárt 

információk alapján eredményes beavatkozásra van lehetőség, hiszen megmutatkoznak a 

sikeres és a hiányos elemek, valamint a további lépésekben megfogalmazódik, hogy milyen 

menedzsment eszközökkel lehet hatékonnyá tenni azokat. Először a kettős karrierek elméleti 

rendszerének, megjelenésének bemutatására kerül sor, majd a primer kutatás eredményeivel 

összevetve válnak ismertté a sikeres menedzsment irányok.  

Az eredmények alapján láthatóvá vált, hogy a nemzetközi kettős karrier trendek mintáján 

elindultak a kezdeményezések, de kiépített rendszerekkel kevésbé találkozunk. Ezek széleskörű 

megalapítása azért lenne fontos, mert a sportolói sikerek versenyképességi tényezői a 
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munkaerőpiacon a humán tőke meghatározó részeként tudnak hatni, a sportolói kettős karrier 

menedzsment rendszerek kialakításával. 

 

A sportoló a kettős karrier rendszerben 

A sportolók szocializációjában a prioritás a fizikai aktivitáson és az ahhoz kapcsolódó 

tevékenységeken van, annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb színvonalon, szinten 

végezhesse. Ehhez társul, hogy az élet más területei háttérbe szorulnak számukra, mint a 

tanulmányi előmenetel, a továbbtanulás, a civil munkára való felkészülés. Ebben a folyamatban 

nyújt segítséget a kettős karrier modell, amely kezeli a sportoló iskolai fejlesztését, a 

munkaerőpiaci felkészülését a sportolói pályafutás befejezéséhez. A sport, mint szocializációs 

közeg megismerésével láthatóvá válik a sportolók társadalomban elfoglalt helye, a sport általi 

személyiségfejlődése. A sportolók életút szakaszai megmutatják azokat a lépéseket, amelyek 

elősegítik a sikeres életút kialakítását.  

A karrier építése már iskolás korban elkezdődik, így a személyes karrier folyamatában nagy 

jelentősége van a pályaorientációs folyamatnak, mely során tudatosan tárjuk fel a gyermek előtt 

azokat az ismereteket, amelyek hozzásegítik őt az önismerethez, későbbiekben a 

pályaismerethez, és a munkaerőpiaci ismeretekhez. Figyelemmel kell követni a folyamatban, 

hogy milyen irányú a gyermek érdeklődése, milyen tevékenységben sikeres, mi fontos számára. 

Kiemelt tényező, hogy megismerje, milyen lehetőségek állnak előtte, milyen pályaterületek 

vannak, azokat mi jellemzi. Az ismeretek tükrében reálisan tudja értékelni, mi az a rész, amiben 

eredményesen tevékenykedhet (Budavári-Takács 2011). Azt, hogy hogyan tudja érvényesíteni 

a sportoló a munkaerő piacon a kompetenciáit, ebben nyújthat segítséget a sportolói életpálya 

modell, amely már a tanulmányok alatt is támogatást nyújt a sportolónak, és az élsport vagy a 

tanulmányok befejeztével támogatást ad a munka világában való sikeres helykeresésben. Az 

életpálya modell működtetője lehet sportszövetség, állami szervezet, oktatási intézmény, 

vállalat, akik a program során szoros kapcsolatot építenek ki egymással, egymást támogatva, 

az aktuális szinten kezelve a sportoló életszakaszát. 

A definíció szerint a diák-sportoló olyan személy, aki teljes munkaidőben egyetemi vagy 

középiskolai hallgató, aki sportolóként vesz részt egy egyesületben, klubban vagy 

sportegyesületben (Ryan 1989). Ez a meghatározás általános, és figyelembe veszi a hallgató-

sportoló helyzetét és jellemzőit, ahogy az európai egyetemek tradíciójában látható, amelyeknek 

nincs hosszú hagyománya ezen a téren, ellentétben az amerikai rendszerek régebbi meglétével. 

A diák-sportoló számára nem könnyű megtalálni az egyensúlyt az oktatás és a sportban való 

részvétel között, mert ez a részvétel teljes mentális és fizikai elkötelezettséget igényel. 
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Mindazonáltal a sportban való részvétel minden emberben elősegítheti a személyiségének 

fejlődését, a vezetői készségeket (Ryan 1989). Ez a tapasztalat szolgálhat az úgynevezett 

"gyűjtőhelynek", amely olyan képességekké válhat, amelyek a sportoló mindennapi 

viselkedésévé válik az életében. A diák-sportoló személy meghatározása nagyon sokféle 

tényező és változó miatt nagyon összetett feladat, mint például: az egyes egyetemek, főiskolák 

vagy középiskolák meglátása a diák-sportolókról; a társadalmi tudatosság, miszerint az oktatás 

a sportoló számára az egész életciklusa során joga; a helyi vagy nemzeti intézmények / 

kormányzati testületektől függő politika és politikai stratégiák célja a diák-sportolók kettős 

karrierjének támogatása; és mindenekelőtt az előítéletek és sztereotípiák a diák-sportolók kettős 

karrierje tekintetében. Ezek az előítéletek és sztereotípiák, pl. a sportolók könnyebben kapnak 

diplomát, a nem sportoló társaikkal szemben (Diersen 2005). 

Ez az előítéletet számos kutatás és tanulmány alapján látható, amelyek kimutatták, hogy 

egyes országokban, mint például az Egyesült Államokban (ahol a diákok kettős karrierjének 

"kultúrája" mindig is nagy horderejű volt), a diákok sportolók sikeresen elérik a magasabb 

fokozatot, mint más diákok (Soltz 1986). Ugyanezek a tanulmányok azt is kimutatták, hogy 

ezek a diákok milyen oktatási törekvéseket fedeznek fel, láthatóvá vált, hogy nem felületesek, 

mert önfogalmakat, életfilozófiát és más hatékony tulajdonságokat mutatnak be, amelyek az 

oktatásban és a sportban való részvételüket erősíthetik. A diák-atléta egy komplex profilt mutat, 

amely nagyon hasonlít a kentauréhoz. Azt mondhatjuk, hogy valójában a hallgató-sportoló nem 

egy sportoló vagy diák, ha elgondoljuk őt olyan személyként, aki teljes időt szentel magára a 

teljes sporttevékenységre és az oktatásra. A diák-atléta valóban kentaurnak számít: fél hallgató 

és fél sportoló, akinek sikere attól függ, hogy mennyire teljes a mitológiai lény két része. 

A sportot mindig olyan erőforrásnak és tapasztalatcsomagnak kell tekinteni, amely lehetővé 

teszi a diák-sportolók számára, hogy gazdagítsák tudásukat, átruházva a korábbi szakmai 

karrierjük során szerzett kompetenciákat és készségeket új szakmákra, jövőbeni munkahelyekre 

és foglalkoztatásra vonatkozó kompetenciákkal és képesítésekkel. A sportolók új tanulási 

modelljeinek keretei között a sportot új eszközök és készségek fejlesztésére szolgáló 

eszköztárnak kell tekinteni annak érdekében, hogy ne csak az egyetemhez, hanem a tanulás más 

szakmai képzések vagy az egész életen át tartó tanulás rendszeréhez is alkalmazkodjon (Pato et 

al. 2017). A sportolói karrier a sportolóknál átlagosan 34. életévükben ér véget. Ez 

természetesen függ a sportág típusától. North és Lavallee (2004) kutatása szerint a torna, 

búvárkodás, úszás, korcsolyázás és judo sportágakban átlagosan 24 és 30 életévükben vonulnak 

vissza a sportolók. A sportolói életpályát segítené a sportolók öngondoskodása, amely Havran 
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(2017) hivatásos labdarúgók karrierjének kutatásában mutatkozott meg. A játékosok fizetésük 

egy részét egy karrieralapba fizetik be, amely a pályafutásuk utáni életpályájukat segítené.  

 

A siker a karrierben 

A sikerorientáció a karrier területén megjelenik pszichológiai, szociológiai, gazdasági 

szempontok szerint. A hatékony, eredményes kimenet nevezhető karriersikernek (Judge et al. 

1995, Arthur et al. 2005, Judge, Kammeyer-Mueller 2007). Az egyéni karrierutak különbözőek, 

így értelmezésük is változóvá válik. Lényeges szempont az objektív és a szubjektív siker 

elkülönítése. A hierarchikus feljebb jutás, pénzügyi eredményesség (Gunz, Mayrhofer 2011) a 

szervezetben jelenti az objektív siker részét, amely konkrét mutatók alapján ítélhető meg 

(Baruch, Bozionelos 2010, Heslin 2005). A sportoló főként szubjektív sikereket él át, hiszen 

hogy értékelhetünk egy ifjúsági világbajnokságon szerzett első helyezést, egy világbajnokságon 

szerzett első helyezést, vagy olimpiai bajnoki címet a siker értelmezésében akár a sportágban 

vagy gazdasági szinten? Természetesen ezeknek a sikereknek is van értéke, amelyek időnként 

pénzügyi eredményességben is megjelennek, de kevésbé hosszú távon fenntarthatóak. A sikeres 

sporteredmény társadalmi hasznosulása megjelenik a sportágban, a sport identitás 

funkciójában, a személy egyéni értékelésében, de a karriersiker rövid távú. További sikernek 

tekinthető az egészség, kapcsolati tőke megszerzése, tekintély, társadalmi hírnév, amely 

szubjektív megítélés alá esik. Az egyéni sikeresség megjelenhet a család megvalósulásában, 

egy sikeres párkapcsolatban, egy hatékony együttműködésben. A boldogság és a siker faktorok 

együtt járásában az egyéni megítélés kimagasló (Van Maanen, Schein 1977). 

A civil pálya és a sportolói pálya értékeiben egymásnak ellentétes irányok erősödnek fel az 

objektív és a szubjektív tényezőkben. Míg az általános karrierrel való elégedettségben egyre 

nagyobb szerepet kapnak a szubjektív elemek, addig a sportolói karrierben a gazdasági 

hatékonyság ‒ a sportgazdaság által ‒ és a hosszútávú létfenntartás egyre lényegesebb 

szempont. Természetesen az objektív és a szubjektív siker egymásra hatással bír (Poole et al. 

1993), egyik erősítheti a másikat a civil és a sportolói életút során is. 

A karriersiker jelentése a munkaerőpiacon Dries et al. (2008) felosztása alapján a 

teljesítmény, előrehaladás, önfejlesztés, kreativitás, biztonság, elégedettség, elismerés, 

együttműködés és hozzájárulás. Ez némileg eltér a sportolói karriersiker orientációjától, ahol 

bár vannak hasonló elemek, mégis jelentősebb a sportversenyek sikere, a teljesítménynövelés, 

az elismerés, a folyamatos fizikai fejlődés, az eredménycentrikusság, a versenyszellem 

fenntartása. Eszerint a sikeresség egyik kulcsa az elégedettség. A sportoló azonban nem lehet 

elégedett, mert az a fejlődésének, sportolói karrierjének gátját jelenti. A munkaerőpiaci karrier 
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sikerességében viszont lényeges elem az elégedettség, amely motiváló hatású. A sportban a 

fizikai teljesítmény elsődleges, a pszichés, mentális, egzisztenciális, szellemi tudás fejlesztése 

háttérbe szorul. A sportban megjelenő karriermenedzsment a sportolói teljesítményt szolgálja, 

a sport utáni életutakat nem követi, nem készít fel rá. 

A sportpályafutás egy speciális terület, időbeli hossza nem határolható be (Stambulova et al. 

2009), egyéni lehetőségek, életutak jelennek meg. A sportolói karriermenedzsment lényeges 

területe a kompetenciafejlesztés, a tanulmányok kiszélesítése a fizikai fejlesztéstől a mentális, 

szellemi, elméleti ismeretek felé. A siker komplex módon jelenik meg a sportolóknál, hiszen a 

sportolói életút után következő létfenntartás, sikeres életút nagy kihívásként mutatkozik. Ennek 

áthidalására, a siker fenntarthatóságára a tudatos sportolói menedzsment jelenti a megoldást. A 

szervezeti karrieralapú rendszer felépítése az iskolai végzettség és az adott pozícióban eltöltött 

idő alapján rendszereződik. A sportban a teljesítményhez nem szükséges iskolai végzettség, bár 

a sportágspecifikus tudás hozzájárul az egyéni felkészítés, a sportolói felkészülés 

sikerességéhez. 

A kétféle karriermenedzsmentben lényeges szempont a közös metszetek meghatározása és 

azok egymáshoz illesztése. Ebben a stratégiai menedzsment kiváló támpont, amely több terület, 

szegmens egységes útra való terelését segíti elő, egymás érvényesülése mellett. A 

karriermenedzsmentben további lényeges szempont az időbeli lehatárolás. A civil pályán a 

karrier egyre későbbre tevődik, a tanulmányi időszak kitolódik, míg a sportolóknál a 

sportkarrier építése egyre fiatalabb korban kezdődik el és a sportolói életpálya befejeztével késő 

új karrierutat építeni. Ezért szükséges, hogy ez a két karriermenedzsment, a sportolói és a civil 

pályára való orientáció egyszerre jelenjen meg. Így a sportolónak ugyan több területen kell 

megfelelnie, teljesítményt nyújtania a sikerhez, de a civil karrierben a sportolók közül azoknak 

van nagyobb esélyük, akik iskolázottabbak, mivel kevesebb nehézséggel szembesülnek 

(Murphy et al. 1996). A sportkarrier determinálhatja a civil pályát abban, hogy a tehetséges 

sportoló később is a sportban keresi a megélhetési lehetőséget (pl. sportvezető, 

sportmenedzser), de ebben a sportolók jelentős része nem tud kiteljesedni (Gősi, Sallói 2017). 

Hogy ezzel a feladattal a szervezeti menedzsment hatékonyan tud-e megbirkózni, az 

nagyrészt a vezetői attitűdön múlik. A sportban és a vállalati menedzsmentben is eredményes 

a leader vezetési stílus és annak alkalmazása. Ebben a tekintetben mind a sportolói, mind a 

szervezeti menedzsment vezetőjének szükséges megértőnek lenni, megadni az elismerést, 

delegálni a feladatokat, hosszú távon gondolkodni, kollegának tekinteni a pozícióban alatta 

lévőket, az emberekre koncentrálni, tiszteletet kelteni (Csókás, Machova 2017). 
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4.4.2. Kettős karrier, „jó gyakorlatok” 

 A sportolói kettős karrier programban részt vevő intézmények, szervezetek bemutatása 

Az Európai Unió iránymutatásának dokumentumában olyan szervezetek kettős karrier 

programjait említi, mint például a NOB, az UEFA, a Team Denmark vagy épp a Talented 

Athlete Scholarship Scheme (TASS) Nagy-Britanniából (EU Guidelines on Dual Careers of 

Athletes). Az Egyesült Királyságban Talented Athlete Lifestyle Support (TALS) (tehetséges 

sportolók életstílusát támogató szervezet) nevű szervezet fejlesztette ki a kettős karrier képzését 

Talented Athletes Scholarship Scheme (TASS) (Tehetséges sportolók ösztöndíj rendszere) 

által. A képzés biztosítja a szükséges szakmai képességfejlesztést (pl., edzők, menedzserek) és 

irányt mutat és támogatást ad a sportolóknak a kettős karrier kiépítéséhez. A képzés része a 

„Folyamatos Szakmai Fejlődés” stratégiának. 

Gyakran jelent gondot a sportszakemberek elhelyezkedése, képzése, hiszen sok edző 

másodállásban végzi edzői munkáját. Ezért van szükség olyan átfogó programra, amely a 

képzést megfelelő pozícióval köti össze vagy segítséget nyújt azon a képességek 

megszerzésében, amely hozzásegíti a korábbi élsportolót, hogy teljes munkaidőben tudjon 

sportszakmai tevékenységével foglalkozni és ez megfelelő finanszírozást biztosítson számára 

(EU Guidelines on Dual Careers of Athletes Recommended Policy Actions in Support of Dual 

Careers in High-Performance Sport). Franciaországban minden regionális képzési központnak 

alá kell írnia egy általános megállapodást az oktatási struktúráról, ahol sportolók vehetnek részt 

az egyetemi oktatásban. A megállapodás célja, hogy megkönnyítse a sportolók számára a 

felkészülést, személyre szabottan tervezhessék a vizsgáikat, figyelembe véve versenyeik idejét, 

és biztosítva legyenek a különórák számukra. A labdarúgásban az UEFA klub licenc rendszer 

felkéri a klubokat, hogy biztosítsák minden ifjúsági játékos részvételét a fiatalok fejlődését 

biztosító programban, amely lehetőséget ad a kötelező iskolai oktatáson való részvételre a 

nemzeti jog alapján (Dual career guidelines EU). Nemzetközi vonatkozásban lényeges, hogy a 

geopolitikai folyamatok hatással vannak a kormányzati környezetre, a gazdasági területen a 

munkaerőpiaci helyzetre, amely a főbb politikai irányokat meghatározzák (Machova, Kosár 

2014) és hatással vannak a társadalmi, gazdasági folyamatok más területeire is, így a sportra is. 

Az Európa Tanács Sport Charta (1992) alapján sporttevékenység minden olyan tevékenység, 

amelynek célja az erőnlét kifejezése, fejlesztése, legyen az eseti vagy szervezett formában. A 

sport társadalmi vonatkozásban is megjelenik, mert a kultúra része, amely a mindennapjainkra 

hatást gyakorol (Nádori 1986). A sportban többféle felosztás létezik. Egyik jelentős 

csoportosításban elkülönül a tevékeny részvétel, mint sportolás vagy az értelmi, érzelmi 

bekapcsolódás, mint pl. a sport identitásfunkciója (McPherson 1989). 
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A kettős karrier menedzsment a sportot, a sportolót hozza közelebb a civil pályához, 

figyelembe véve azok sajátos jellemzőit. A hagyományos karrierépítés és az élsportolói karrier 

eltérő pályán működnek, ezért sajátos megoldások szükségesek a hatékony megvalósításhoz. A 

kettős karrier meghatározását az Európai Bizottság European as Student (EAS) szervezete 

határozta meg, amely 2004-ben jött létre. Ebben a kettős karrier programban a versenysport és 

az oktatás összehangolása a cél, annak érdekében, hogy a sportkarrier után a sportoló a 

kompetenciáinak, képességeinek megfelelő munkát találjon a munkaerőpiacon. Az Európai 

Uniós irányelvek mellett létrejöttek nemzeti szervezetek is a kettős karrier elősegítésére, 

amelyek jó gyakorlatként jelentek meg (Faragó 2015). 

Az egyik kiemelt kettős karrier rendszer Angliában található, amely a Sportolói Tehetség 

Ösztöndíj Rendszer (Talented Athlete Scholarship Scheme - TASS). Alapítója a Sport England, 

amely partneri együttműködéseket alakít ki oktatási intézményekkel és a nemzeti 

sportkormányzattal. A szervezet a 16 év feletti sportolókat segíti az oktatás területén, hogy a 

későbbiekben ne legyen gondjuk az elhelyezkedéssel. Támogatási rendszerükben Angliában 

több mint 600 sportoló vesz részt, 32 sportágban. Sportolóik az angliai sport jeles képviselői, 

akiket szeretnének a munkaerőpiacon is tehetségként megtartani. Támogatási rendszerükben 

egyedi díjak és sportspecifikus projektekben való részvétel jelenik meg. Menedzsment 

módszerükben kiemelt terület az egyetemi hálózat kialakítása, hogy maximalizálják a 

lehetőségeket és kialakítsák a kettős karrier rendszert. Támogatási programjukban olyan 

kompetencia- és képességfejlesztő képzéseket, tanácsadást biztosítanak, amelyek fejlesztik az 

állóképességet, az életminőséget, fizioterápiát biztosítanak; a sportolók pszichológiai 

foglalkozásokon vehetnek részt, sporttáplálkozásban kapnak segítséget, orvosi háttérrendszert 

biztosítanak és a sportoló egyéni fejlesztését teszik lehetővé. Ezeket a szolgáltatásokat képzett 

szakemberek nyújtják a sportolók tanulmányainak helyén vagy annak közelében. A TASS 

kettős karrier programja egy akkreditált rendszer, amelyhez az oktatási intézmények 

kapcsolódhatnak, és kettős karriert támogató akkreditált intézménnyé válhatnak. Ezen 

intézmények kiépítését végzi a TASS, hogy minél szélesebb körben vegyenek részt az oktatási 

intézmények ebben az akkreditált kettős karrier rendszerben. 2004 óta 73 sportágban 40 millió 

font beruházást kapott a program. 2014 óta 600 támogatott sportoló vett részt a programban, 

2018-ban a téli olimpián 27 TASS sportoló vett részt, 7 érmet, ebből 2 aranyat hoztak el. 2016-

ban a nyári olimpián 165 sportoló vett részt, 78 érmet hoztak el, ebből 35 arany, 18 ezüst, 25 

bronzérem. 2012-ben a nyári olimpián 57 érmet szereztek. A TASS sportolók 60%-a egyetemi 

és posztgraduális képzésen vett részt a 2017/2018-as tanévben, 74%-uk nem sport területén 

szerzett diplomát, a TASS sportolók nemi megoszlása 50% nő, 50% férfi.  
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A TASS szervezeti háttere ‒ a Sport England szervezet ‒ alatt a Sportsegély vezetői szervezete 

áll, amelynek része a TASS menedzsment csoport és a Sportsegély CEO. A TASS 

működésében a nemzeti igazgató irányítása alatt jelennek meg a kommunikációs, kapcsolati, 

kettőskarrier-fejlesztési osztályok, amelyek további alegységekben szervezik a sportolók 

adminisztrációs, intézményi, képzési területeit. A szervezeti egység feladata a TASS 

kapcsolatainak kiépítése, amelyek kormányzati, sportszakmai, szakértői területeket foglalnak 

magukban (TASS –tass.gov.uk). 

Az Európai Unió által támogatott, az EU irányelveket tartalmazó sportolói kettős karrier 

projekt a DC4AC (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes), amely tartalmazza a sportolók 

kettős karrierjéről szóló Európai Uniós irányelveket, ajánlott módszereket az élsportolók kettős 

karrierjének támogatásáról. Szakpolitikai irányelvei az országos szintű ágazati stratégia, 

amelyben a sport, az oktatás, a foglalkoztatás, az egészség és a pénzügyi ösztönzők tartoznak. 

Európai szintű karrierépítés kiépítését ösztönzi, amelynek része a külföldi képzés, tanulás, a 

tananyagfejlesztés a kettős karrierre építve, és a minőségi keretmunka. Lényeges elemként 

foglalkozik a program a terjesztéssel, a kettős karrierhálózatok kiépítésével, a kutatás és 

nyomon követés területével.  

Az Európai Unió speciális projekteket indít a sportolói kettős karrier fejlesztése érdekében. 

Az ESSA-Sport (European Sector Skills Alliance for sport and physical activity), amely az 

Európai Bizottság Erasmus+ Programja által jött létre. Célja a sport munkaerő piaci kínálatának 

minőségi formálása, amely a sportszakemberek minőségi tudásbázisán múlik. Az ESSA-Sport 

Projekt 18 európai ország és 5 európai hálózat részvételével készült, továbbá a projekt keretén 

belül készült kérdőíves felvétel és foglalkoztatás-tudományi kutatás az Európai Sport és 

Foglalkoztatási Obszervatórium (EOSE) gondozásában (Sipos-Onyestyák et al. 2019). A 

kutatás kimondottan a sportszektori foglalkoztatással foglalkozik, nem tér ki a sportolók más 

ágazatban való elhelyezkedésével.  

Magyarországon az Európai Unió iránymutatása alapján a Sporttörvény is foglalkozik a 

kettős életpálya modell alkalmazásával a sportolóknál, amelyben főként a tanulmányi 

támogatás jelenik meg. A sportolókat kísérő menedzseri tevékenység megjelenik a szülői-, 

sportegyesületi szinten, az oktatási rendszerben, szponzorok által, önmenedzsment útján. 

Lényeges elem az önmenedzsment, a tudatosság kiépítése. Jelentős a sportolók számára 

felismerni a sporton kívüli karrier időben való tervezésének, építésének fontosságát. A kettős 

karrier kérdéskörében különösen nagy felelősségük van a szülőknek, edzőknek, tanároknak, 

klubvezetőknek, sportági szövetségnek a sportoló civil pályájának időbeli alakításában, 

hozzásegítésében (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018b). Jellemzően a szervezeti 
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rendszerben jelenik meg a kettős karrier menedzsmentje Magyarországon, amelyben a 

módszereinek kialakításán múlik hatékonysága. Gyerekkorban, a fiatalkori sportkarrier 

támogatásában már megjelennek a sportiskolai programok, ahol a fiatal sportolók differenciált 

oktatásban részesülnek, és az iskolai tanterv illeszkedik a sportoláshoz. Ebben a rendszerben a 

sportra fordított idő kétszerese, felsőbb iskolai szinten többszöröse az átlagos tanulmányi 

rendben tanulókénak. A sportiskolák mellett az élsportolókat törvényi szinten is felhatalmazzák 

arra, hogy akár magántanulói státuszban teljesítsék a tanulmányaikat (Köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény), valamint kormányzati rendelet szól arról, hogy az élsportolóknak 

milyen lehetőségeik, kötelezettségeik vannak tanulmányaik teljesítése vonatkozásában 

(20/2012 EMMI rendelet, i2). A másik intézményi szint a sportakadémiák.  

A sportakadémiai rendszer főként a labdarúgásban jelent meg Magyarországon az utóbbi tíz 

évben. Szervezeti felépítésük, működésük kevésbé szabályozott, hatékonyságuk jelenleg 

kevésbé erős. A sportakadémiáknak biztosítaniuk kell tanulási-, lakhatási-, ellátási-, szakmai-, 

intézményi feltételeket. A tanulmányokban mentorálási támogatásról szükséges 

gondoskodniuk (Gősi 2018).  

Hazai jó gyakorlatnak tekinthető a Honvédelmi Sportszövetség programjai - a Honvédelmi 

Minisztérium támogatásával 2016 óta – amely szervezet, mint munkaerő bázissal a sportolók 

korai bevonásával szeretné a humánerőforrását bővíteni. A Honvédelmi Sportszövetség 

fizikailag felkészült ifjúság nevelését kívánja elősegíteni különböző speciális kondicionális és 

koordinációs képességek módszertani kialakításával (Borbély et al. 2019). A honvédelmi 

nevelés célcsoportjai hármas tagozódásban jelennek meg a programban, 12 éves kor alatt, 12-

18 éves kor között és 18 év fölött. A Szövetség általános- és emeltszintű honvédelmi nevelést 

különít el, sportáganként szakmai tagozatokban csoportosulva vehetnek részt a sportolók. A 

szakmai programjuk tartalmazza a megismertetés, foglalkoztatás, alapkompetencia 

megszerzésének elemeit. Szakmai feladatellátásuk kiterjed a köznevelési intézmények 

programjainak támogatására, nyári napközis táborok, saját programok kialakítása, pl. Bátrak 

Ligája, Honvédelmi Sportközpontok kialakítása, Országos Haditorna Verseny, ezzel is a 

honvéd karrier utat megalapozva. A programokhoz 60 órás pedagógus továbbképzést is 

biztosítanak (Borbély 2020).  A munkaerő-piac sportolói bázisból való megerősítését, és az 

utánpótlás biztosítására, a Szövetség egy hatékony, kompetencia-, és fizikai 

képességfejlesztéssel egybekötött programmal kívánja biztosítani, amelyben láthatóvá válik a 

sportolói életpálya modell.  

További hazai kormányzati programok is segítik a sportolókat, amelyek inkább a versenyzői 

szakaszokban, az eredményesség érdekében nyújtanak ösztöndíj lehetőségeket. A Sport XXI. 
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Utánpótlás-nevelési Program általános iskolások számára az élsportolóvá válásban segít. 

Heraklész Bajnok és Csillag program célcsoportja szintén az általános iskolai korosztály 

tehetséges sportolóit támogatja. 2013-tól az előtérbe helyezett Sportágfejlesztési Programoknak 

köszönhetően többletforráshoz jutott néhány kiemelt sportszövetség, amelynek fő célterülete 

az utánpótlás-nevelési programok elősegítése (Gősi, Bukta 2019). A felsőoktatási intézmények 

egyre szélesebb körben támogatják a sportolókat a tanulmányi és a sportolói egyidejű 

előmenetelük terén. A Magyar Olimpiai Bizottság Életút Programot működtet, amely szintén a 

tanulmányi támogatásban jelenik meg. A Program 2013-ban indult útnak, amelyben 33 

felsőoktatási intézménnyel kötöttek megállapodást. „A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége 

2002. július 12-i ülésén úgy határozott, hogy az olimpiai válogatott keretek tagjai és az 

„olimpiai reménységek” kategóriájába tartozó sportolók karrierjének és a civil életre való 

felkészülésének összehangolása érdekében létrehozza az Olimpikon Életút Program elnevezésű 

támogatási rendszert” (MOB Olimpikon életút program). A Program keretszerződését a MOB 

elnöke és a felsőoktatási intézmények képviselői írják alá négyéves ciklusokra. 2013-ban a 

MOB elnöke 33 felsőoktatási intézménnyel kötött keretszerződést. A program résztvevői 

olimpiai kerettagok, akiknek szükséges a sportszövetségük támogatása.  A kedvezmények nem 

automatikusak, hanem a résztvevők által igényelhetőek.  

A Magyar Kormány további támogatási rendszert működtet a tehetséges sportolók számára, 

mint a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, amely a felsőoktatásban tanuló sportolók számára 

financiális támogatást biztosít. A Hajós Alfréd ösztöndíj a Magyar Olimpiai Bizottság Életút 

Programjához kapcsolódva nyújt támogatást, célcsoportja a sportban és a tanulmányokban is 

sikeres sportolók támogatása. A terv a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségen (MEFS) 

keresztül a versenysport területén ad támogatást, az intézményekbe való bekerülést segíti elő, 

valamint intézményeken belüli tanulástámogatást is nyújt (Faragó 2015). Kiemelt célja a 

programnak, hogy Magyarországon tartsa a tehetséges sportolókat. A sportszövetségi kettős 

karrier programok keretén belül a 16 kiemelt sportágban és az öt látványsportban jelentős 

eltérések jelentek meg a sportágfejlesztési stratégiák kettős karrier programjainak 

rendszerében.  

A sportolói kettős karrier hazai megjelenését számos kormányzati irányvonal erősíti, mint 

például a 2004. évi Sporttörvény (2004. évi I. törvény a sportról), a Sport XXI. Nemzeti 

Sportstratégiáról szóló országgyűlési határozat (2007). Szervezeti, intézményi szinten 

megjelennek a sportiskolák, a sportakadémiák. Nemzeti szintéren számos oktatási 

kedvezményt, financiális támogatást kaphatnak a sportolók, a Sport XXI. program, Heraklész 

Bajnok és Csillag program keretén belül. A civil szervezetek is sportolói ösztönző rendszereket 
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vezettek be, mint a Magyar Diáksport Szövetség (mdsz.hu), a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetség (MEFS) stratégiai programjai (Gősi 2018). A sportági szakszövetségek 

sportágfejlesztési stratégiájában kritérium elem a sportolói kettős karrier megjelenése. 

Kormányzati szinten 16 kiemelt sportág kap sportágfejlesztési támogatást (asztalitenisz, 

atlétika, birkózás, evezés, cselgáncs, kajak-kenu, kerékpársport, korcsolyasport, ökölvívás, 

öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás), az öt látvány csapatsportokon kívül 

(kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda). A kiemelt sportágak 

sportágfejlesztési stratégiájának elemzésében (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018c) 

jelentős különbségek látszódnak a kettős karrier megjelenésében, fejlesztésében, 

alkalmazásában. A sportágfejlesztési stratégiák a sportági szakszövetségeknél több esetben 

nehezen elérhetőek a nyilvánosság számára, a sportágfejlesztési misszió nagyvonalú 

meghatározása jellemző. Ennek ellenére számos sportágban szakmailag kiváló, megfelelően 

kidolgozott sportágfejlesztési stratégia látható, amely reálisan mutatja be a jelenlegi helyzetet, 

a szükséges fejlesztési irányokat és a megoldáshoz vezető stratégiai lépéseket, ebben 

szerepeltetve a sportolói kettős karrier rendszer működtetését. 

Korábbi kutatásunk alapján (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018c), amely a 

sportszövetségek sportágfejlesztési stratégiájában megjelenő kettős karrier program jelenlétét 

mérte fel, láthatóvá vált, hogy a sportszövetségek sportágfejlesztési stratégiájában 43%-ban 

jelenik meg a kettőskarrier-fejlesztés (8. ábra). 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Jobb képet mutat az az értelmezés, ha nem csak kimondottan a kettőskarrier-fejlesztést 

vesszük figyelembe ezekben a stratégiákban, hanem az élsportolói életpálya elemeinek a 

megjelenését is vizsgáljuk (szakemberképzés, oktatási előmenetelben való támogatás, 

tehetséggondozás, továbbtanulás) (8. ábra 2. kép). Ebben a megközelítésben a sportszövetségek 

sportágfejlesztési stratégiájának 62%-ában láthatóak a sportolói életpálya modell elemei, bár 

8. ábra Sportági stratégiákban megjelenő kettős karrier 
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erre vonatkozó stratégia nem jelenik meg. A sportolói támogatás tehát megmutatkozik az 

általános iskolai korcsoporttól kezdve a felsőoktatási támogatási rendszerig. Pénzügyi 

támogatások és tanulmányi támogatások jellemzik a programok jelentős részét, amelyek főként 

a sportban való maradást ösztönzik. A sportolói életút azonban egyszer véget ér: lehet, hogy 

egy baleset, lehet, hogy családi körülmény, vagy csak motivációvesztés miatt. Az új 

élethelyzetben a tehetséges, sikeres élsportolói humán tőke elvész, ha nem kap, vagy kapott 

megfelelő képességfejlesztést, kompetenciafejlesztést a civil pályán való érvényesüléshez. A 

programok a tanulmányi támogatásokon kívül nem tartalmaznak karriermenedzsment 

elemeket, amelyek a munkaerőpiaci kompetenciák kialakítását, erősítését segítenék. A 

karriermenedzsment a sportban komplex, szakmai a munkaerőpiaci kihívásokra orientált 

módszer szerinti felépítést igényel. Nemzetközi szinten számos jó példát láthatunk, amelynek 

hazai adaptációja kormányzati beavatkozásra vár. A vizsgálatban részt vevő sportágak sportági 

stratégiáját vizsgálva elmondható, hogy a sportfejlesztési irány kedvező, viszont a gyakorlati 

megvalósításban még nem értük el hazai szinten, hogy hatékony sportolói életpálya modell 

működjön. 

 

Egész életen át tartó tanulás - Life Long Learning (LLL) 

Az Európai Bizottság a jó kormányzás jegyében „arra ösztönzi a munkaadókat, a sportolókat 

és a sport- szakembereket, hogy az európai társadalmi párbeszéd keretében fejlesszék a 

munkaügyi kapcsolatokat” (EU honlap 2014). Az európai szakpolitikákkal és tervezett 

stratégiákkal összhangban a szakemberek kidolgozták a Life Long Learning-et, az egész életen 

át tartó tanulást szolgáló stratégiát a sportolók számára (LLL Sport). Az LLL célja, a munka 

világa és a képzés összekapcsolása a munkaerő számára, piacképes tudás, képzés biztosítása. A 

LLL Sport stratégiája a munkavégzést állítja központba, amely meghatározza azokat az 

elvárásokat, amelyre a munkavállalónak szüksége lehet. A munkakörök normáit szakemberek 

és munkáltatók közösen dolgozták ki, amely normák meghatározzák a tudás, a képesség, a 

kompetenciák igényét az adott területen.  

Az élsportolók civil életpályájában lényeges területe a munkaerő-piac által megkövetelt 

kompetenciák fejlesztése, amelyek segítik őket az elhelyezkedésben, alkalmazkodásban. A 

sikeres életpálya igényli a LLL jelenlétét, amelyben viszont az érintetteknek is jelentős 

szerepük van. Az oktatásban résztvevő intézményeknek ismerni kell a munkaadók által elvárt, 

a munkavégzéssel kapcsolatos teljesítés/teljesítmény szintjét és az ahhoz szükséges tudás-, 

képesség- és készségelemeket. Csak akkor tudnak megfelelő hatékonyságú képzést biztosítani, 

ha tisztában vannak a követelményekkel. Ehhez folyamatos együttműködés szükséges a 
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munkaadókkal (A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása, TÁMOP-

6.1.2/11/2-20120002). Az Európai Unióban a figyelem középpontjába a célok között az európai 

gazdaság versenyképességének erősítése is áll azáltal, hogy az oktatás mozgósítsa az emberi 

erőforrásokat, figyelembe véve a modern technológia kihívásait egyaránt. Az élethosszig tartó 

tanulás magyarországi stratégiája – összhangban az LLL európai koncepciójával – a tudás és a 

tanulás tágan értelmezett fogalmát – az egyéni kompetenciafejlesztést állítja a középpontba. 

 

4.5. A humán tőke és a sportolói képességek a regionális térben 

A sportolói kompetenciák alkalmazásánál, a tehetséges, bizonyos képességekkel rendelkező, a 

humánerőforrás számára lényeges kompetenciákkal bíró sportoló a humán tőke meghatározó 

része. A vállalatok számára, a tehetséges munkaerő a vállalati struktúrához alakítható- a 

szakmai hozzáértésen kívüli képességekkel rendelkező személy, aki a vállalati igényeket 

megfelelően kezeli, és sikeresen teljesíti. Ebben a sportolói kompetenciák segítséget nyújtanak.  

A tehetséges munkaerő igényeiben megmutatkozik a fejlett infrastruktúrával rendelkező 

munkahely, a szakmai kihívást nyújtó vállalat, a szakmai fejlődést és hasonló képességű 

munkatársakat tömörítő szervezet. Az innovatív miliő, az anyagi feltételek, a tudást és fejlődést 

biztosító közeg a tehetség megtartó erőt fokozza a munkáltató számára, ami a vállalati 

sikerekben is megnyilvánul. A humán tőke fejlesztése hozzájárul a régió versenyképességéhez, 

amely nem csak a vállalatok számára jelent hasznosulást, hanem társadalmi jelentőségében is 

megmutatkozik, mint a népesség növekedése, a környezet minősége, az életszínvonal 

emelkedése. A gazdasági szerkezet átalakulásával, a tudásalapú gazdaság eredményeképpen a 

versenyképességben és a vállalati értékben jelentősebb szerepet képvisel a szellemi tőke, mint 

a fizikai vagy pénzügyi tőke (Gyökér 1999). 

Az élsportból való kilépés jelentős változást okoz a korábban sportban szocializálódott 

személy számára. Az élsport elhagyása pályamódosítással jár, szembe kell nézni azzal, hogy 

kiválnak az élsportolói szubkultúrából. A társadalmi rétegződésben elfoglalt új hely, új 

kihívásokat feltételez. Amit kamatoztathat a sportoló a sportmúltjából a civil szférában: 

céltudatosságot, tervezettséget, kitartást, és kudarctűrő képességet, akár a sport által kialakult 

kapcsolatrendszert. Nagyon sokban hasonlít a munkahely a sportpályához, egy csapatba kellett 

bekapcsolódni, és amikor új tagok érkeznek, akkor edzőként kell betanítani őket. A sportolói 

életút meghatározója a tanulmányi fejlődés, a civil életben való megfelelés kiemelten jelentős 

tényezője a szakmai előhaladás, mint ahogy a sportban is. A sportolói képességek viszont 

pozitívan hatnak számos kihívás leküzdésére. A sportolónak egy teljesen új területet kell 

meghódítani a civil pályán, ott sikeresen helyt állni úgy, hogy korábbi szakmai múltat nem lehet 
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felmutatni a területen. Ez a váltás a sportolók jelentős részének okozhat gondot. Az élsportolók 

életpálya modelljének alkalmazásával ezek a problémák csökkenthetőek, az átmenetet 

könnyebben kezelhetővé lehet tenni. A sport folyamatos alkalmazkodást kíván a szervezettől, 

amely a civil életben hasonlóan kívánkozik.  

A vállalati hatékonysági vizsgálatok „soft” tényezői: csapatszellem, a döntésekben bevonó 

menedzsment, kommunikatív vezető, motiváció ereje, jövőkép és küldetés megfogalmazása, 

társadalmi felelősségvállalás. Ezen elemek mind összeegyeztethetőek a sportolói képességek 

meglétével. Szeretném a felmérésem alapján előtérbe hozni azokat az elemeket, amelyek szerint 

a vállalkozások felismerik, hogy a sportolói képességek kamatoztathatóak a munka világában. 

A jövőalkotás társadalomtechnikája a stratégiai menedzsmenttel azonosítható leginkább 

(Faragó 2015). A sport a vállalati üzleti stratégiában való beépítésével új irányokat vehet a 

humánerőforrás menedzsment. A vállalatok megújuló kihívásaira a humántőke erősítése 

jelenthet innovatív választ, amely a sportolói kompetenciákat hasznosítja. A vállalatok a 

fenntartható tehetség modellel javítani tudnak humántőke kockázatukon, és a humán tőkébe 

való befektetés megtérülésén. A vállalatoknak érdeke tehát a humán tőkébe való invesztálás, de 

a tehetség megtartására is figyelmet kell fordítaniuk. A régió tehetségmegtartó ereje a gazdasági 

versenyképesség sikerének meghatározó eleme. Része a társadalmi tőkének, a területi tőke 

beágyazása által, amely a humán tőkéből ered. A vállalatok HR stratégiájának egyik iránya a 

társadalmi felelősségvállalás. A sportolói kompetenciák és a HR kompetenciák összefüggést 

mutatnak, amelyek a sportolói személyiségjegyek részét képezik, a vállalatok humán tőke 

erősítését jelentősen támogatja. A humán tőkét jellemzi a magas szintű munkakultúra, 

munkafegyelem, rugalmas alkalmazkodás a környezeti változásokhoz, kihívásokhoz. További 

jellemzője, hogy igényes környezetével és magával szemben, de ezzel párhuzamosan 

elengedhetetlen a magas fokú tudásbázis a térségben (Lengyel 2010). Az alábbi ábra 

megmutatja, hogy a regionális versenyképesség meghatározó alkotó eleme a humán tőke, amely 

a sportoló számára kapcsolódási pontot jelent (9. ábra). 
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9. ábra Lengyel (2000) regionális versenyképesség piramis 

 

A régióknak érdekükben áll a kiváló képességű tehetségeket megtartani, akiknek a vállalatok 

kibontakozási, motiváló lehetőségeket biztosítanak. A tehetségmenedzsment tudatos 

alkalmazásával, területi szempontú felhasználásával a regionális tehetséggazdálkodás a 

versenyképességet növeli. 

 

4.5.1. A sportoló, mint tehetség 

A tehetség meghatározására számos definíció létezik, különböző megközelítésben. Renzulli 

(1977) szerint a tehetség átlag feletti képesség, kreativitás, és feladat iránti elkötelezettségben 

nyilvánul meg, amelyet háromkörös modelljében mutatja meg. Csíkszentmihályi (1998) a 

tehetséget a társadalom számára hasznot, tehetséget kifejtő személyben látja, Gyarmathy (2006) 

a tehetséges személyt a társadalom emeli ki, és meghatározza a tehetség tulajdonságait is. A 

munkavállalói kompetenciák mérésével a tehetséget objektíven is megközelíthetjük, amely egy 

adott régióra vagy cégre vonatkoztatva méri a személy kompetenciakészletét és megmutatja, 

hogy azok az elvárásokkal mennyire találkoznak (Gallardo-Gallardo et al. 2013). A 

sporttehetség viszonylatában Gardner (1983) megközelítése mérvadó, aki hét speciális 

képességcsoportot fogalmaz meg: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-

mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. A tehetség kutatásnál láthatóvá vált, 

hogy ezen tulajdonságok fejleszthetőek, nem veleszületettek. A sportolói tehetség, és a sportban 

kialakult szocializáció a személyiségjegyekre is hatással van, amely a munkaerőpiacon is 

érvényre jut. A sportolói tehetségmenedzsment a sportolói életútprogram része, amelynek 

stratégiája megalapozza a sportolói karrier útjait a civil életre vonatkoztatva is (Faragó, 

Forrás: Lengyel 2000 
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Konczosné Szombathelyi 2018b). A vállalatok versenyképességét, humán tőke 

menedzsmentjét a tehetséges sportolói bázis erősíti, de ehhez megfelelő kettős karrier 

támogatás szükséges. A sportolói kettős karrier kialakításának felelőssége a sportolóé, a 

szülőké, a sportegyesületé, a sportszövetségé és továbbá az önkormányzaté, amennyiben a 

tehetségmegtartó erejét növelni kívánja. Egységes országos sportolói életpálya modell 

kiterjesztésével pedig kormányzati szerepvállalásként jelenik meg. 

A munkanélküliség, a munkahelyteremtés, a vállalatok számára kulcsterület, hiszen a 

gazdaságos működés feltételét jelenti számukra. Így a vállalatoknak szükségessé válik, hogy 

tehetség modellt alkossanak meg, amivel a humán tőke kockázatukat tudják csökkenteni. A 

globális tehetségmenedzsment kihívásainak belső hajtóerőinek tényezője a régióközpontúság. 

A vállalatok számára a földrajzi régiókra való fókuszálás stratégiai fontosságú. A régiók egyéni 

tehetségstratégiát igényelnek, hiszen a helyi sajátosságok hasznosítása csak ezen a módon 

érhető el (Konczosné Szombathelyi 2013). Hogyan hozzuk összefüggésbe ez alapján a 

sporttehetséget, mint a humán tőke egyik meghatározó elemét? A sportban szocializált 

személyek sajátos kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek kibontakozása több területen 

érvényesül. A munkahelyi kompetenciák, a humán erőforrás menedzsment puha tényezői 

összefüggést mutatnak a sportolói képességekkel.  

 

4.5.2. Sport- és munkaerőpiaci képességek 

A sport a cselekvésgazdagság megtestesítője, amivel szokatlan élethelyzeteteket idéz elő, a 

képességhatárok teljes mértékű igénybevételével. A sport a tudatos nevelőmunka 

eredményeként képes arra, hogy a pozitív személyiségformálásban eredményes tevékenységet 

tudjon magáénak. A sport egy sajátos élethelyzet, amely az élet egyéb területével nem 

hasonlítható össze, ezzel együtt az iskolai nevelésnél nagyobb hatékonysággal bír 

komplexitása. 

A sport olyan személyiségjegyeket fejleszt, mint pl., életöröm, vitalitás, alkotóképesség, 

önállóság a tevékenységben, reális önértékelés, önfegyelem, amely a civil életben kis 

mértékben ad lehetőséget a formálásra. A sportolói személyiség jellemzői továbbá: a sportolót 

tetterő, harckészség, akaraterő, akarati kitartás, elhatározó-képesség, jó kedély, vállalkozó kedv 

és önbizalom, magas affektivitás, kiváló alkalmazkodóképesség és kontaktusérzékenység. Az 

élsportolók az eredményességet életszükségletnek tekintik, igénylik az előtérbe kerülést, 

elismerést. A sportolók veszélyérzete kisebb, törekvőek, igénylik a szervezettséget az 

életükben, valamint érzelmileg gazdag világban élnek. A sportolói személyiségjegyek a 
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rendszeres terhelés alatt jönnek létre, az edzések hatására fejlődnek, a sport pedagógiai 

természetéből fakadnak. 

A vizsgálatok a tulajdonságok meghatározásában különbözőek lehetnek, de közös pontjuk, 

hogy a sport személyiségfejlesztő hatása pozitív (Bíróné et al. 2011). A tudásgazdaságban és a 

tudás alapú társadalomban a kompetencia felértékelődött. A versenyképességhez az 

élethosszon át tartó tanulás meghatározó elem. A humán tőke alakulására, mint például a 

pályaválasztásra, a helyi intézmények ‒ a regionális vállalkozásokkal, ágazatokkal 

együttműködve ‒ jelentős hatást gyakorolnak. 

 

A munkaerőpiac jellemzése, lehetőségei és a pályaválasztás döntéseinek szempontjai 

A magyar gazdaság versenyképességét meghatározza, hogy a hazai vállalatok a nemzetközi 

piaci változásokhoz mennyire alkalmazkodóak, mennyire tudnak lépést tartani 

versenytársaikkal. Ebben nagy szerepe van a humánerőforrás gazdálkodásnak. A hazai 

vállalatoknak a sikeres lépéstartásban szükséges ismeretek, kompetenciák, képességek 

fejlesztésében szükséges fejlődni (Czakó, Reszegi 2010). A munkaerőpiac magyarországi 

növekedésével 2013-tól, a nemzetközi vállalatok letelepedésével egyre szélesebb körben van 

lehetőség a foglalkoztatás emelésére. Ma már a vállalatoknak a nagyobb problémája a 

munkaerő megtartásában rejlik. Az Európai Unió országaihoz képest 2018-ban a 

foglalkoztatásban a középmezőnybe tartozik Magyarország. A foglalkoztatás minőségi 

jellemzői a statisztikai adatok szerint, az európai összehasonlításban jónak mondható (Artner 

2020). 

A kedvező munkaerőpiaci mutatók ellenére a szakképzett munkaerő hiánya lépett fel, amely 

a munkáltatók által elvárt kompetenciák és a munkavállalók képzettsége, készségeinek nagy 

különbségét mutatta. A régiós gazdasági mutatók jelzik a régiónkénti munkaerőpiaci 

problémákat is az elvándorlással, legyen az belföldi vagy külföldi, amely a régióban fellépő 

munkaerőhiány súlyosbodását eredményezi (Csugány-Kozák 2018). Az ingázási adatok is 

megmutatják az országban zajló társadalmi-gazdasági térfolyamatokat a munkaerőpiac 

regionális jellemzői által. A munkaerőpiaci hatékonyság növelésére megoldást jelenthet az 

atipikus foglalkoztatás és a munkaerő bázis kompetenciacsoportonkénti bevonzása. A magyar 

munkaerőpiac regionális jellemzőinek tekintetében a gazdasági teljesítményben Közép-

Magyarország emelkedik ki, majd Nyugat-Dunántúl követi. Az egy főre jutó GDP alapján az 

országos átlag alatt szerepel Közép-Dunántúl, majd Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-

Dunántúl, és Észak-Alföld követi. A munkaerőpiaci mutatók is követik az előző rangsort, ami 

jelenti a magasabb aktivitási és foglalkoztatási arányt.  
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A foglalkoztatás másik oldalán a munkavállaló áll, akinek szakmai tudása, kompetenciái 

határozzák meg az adott területhez való megfelelését, kiválasztását. Ennek folyamatában 

jelentős szerepe van a pályaválasztásnak. A pályaválasztási döntési folyamat több éven 

keresztül is tarthat, és befolyásolja az egyéni információkeresés, a szülők foglalkozása, 

legmagasabb iskolai végzettsége, a család pályaorientációja, a tanárok, az osztálytársak és a 

barátok (Rámháp 2017). A munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyek tekintetében a 

magasabb végzettségűek előnyösebb pozícióban vannak (Somlai 2010). A korábbi 

kutatásokban láthatóvá vált (GfK 2008, Tamándl et al. 2010, Bordás et al. 2010, Deloitte 2013, 

Tamándl et al. 2014, Deloitte 2015, GfK 2015), hogy a középiskolások és a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók nem rendelkeznek reális pályaképpel, elhelyezkedési esélyeiket, várható 

jövedelmi szintjüket magasabbnak ítélik meg. Ezzel ellentétben Rámháp (2017) 2012-2015-ös 

kutatási eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok munkaerőpiaci elképzelései az előző 

eredményekhez képest reálisabbak. A munkaerőpiacok nemzeti határainak eltűnése nemzetközi 

versenyt eredményezett (Rámháp et al. 2017), amelyben a humán tőke szerepe egyre erősebben 

jelenik meg. 

Gősi és Sallói kutatásában (2017) látható, hogy a 15 vizsgált sportakadémián végző közel 

300 gyermekből kevesebb, mint 20% jutott el első körben a professzionális szintre. A kiválóvá 

válás minden téren rengeteg energia-befektetést igényel. A labdarúgó akadémiai rendszerből 

kikerülő sportolók 20% körüli aránya válik élsportolóvá, a maradék 80%-nak két lehetősége 

marad: alacsonyabb szinten játszani, vagy a civil karrier felé fordulni. A civil karrier felé 

fordulás a sportolók tekintetében hátrányt jelent, mert a tudatosan eltervezett visszavonulás 

esetében is lemaradással indulnak a kortársaik munka-, és szakmai tapasztalatához viszonyítva 

(Lenténé Puskás 2014). 

A sportolásban és a tanulmányokban való együttes megterhelés a magyar oktatási rendszer 

miatt nagymértékben leterheli a gyermekeket, ezért a sportolók magas szintű iskolai vagy sport 

megfelelését veszélyezteti. Nemzetközi kutatások szerint ez a probléma orvosolható tudatos 

időmenedzsmenttel és a prioritások megfelelő súlyozásával (Aqulilina 2013). A tudatos 

időmenedzsment mentortanárok támogatásával alakítható ki. A sportakadémiák csökkentett 

tanrendet biztosítanak a sportolóknak, hogy a sportolásra kerüljön a nagyobb hangsúly. Számos 

sportakadémián (MTK, Győr, Honvéd), amelyekben a helyszínen folyik az oktatás, csak az 

alaptantárgyakra, valamint a nyelvoktatásra, informatikára koncentrálnak. Az akadémiákban az 

egyéni karriertámogatás nem valósul meg, a tehetséggondozás megjelenik, de az csak a 

sportolói életszakasz teljesítményére vonatkozik (Havran, András 2018). A probléma másik 

részét a szakemberhiány jelenti, a megnövekedett sportolói létszám okán.  
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Erre megoldást jelenthetnek nemzetközi minták (például Angliában széleskörű a klubok és az 

egyetemek együttműködése a sporttudományi szakemberek tekintetében) (Zalai 2016). 

Hazánkban is jellemző az elmúlt években több olyan program is, amely az élsportoló fiatalok 

sport melletti tanulását segíti elő. Ilyen például a MOB Olimpikon Életút Program vagy a 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj program. Ezek a programok nem fedik le a sportolói bázist, 

ezért ezek mellett szükséges lenne kialakítani egy olyan programot, amely az élsportból kieső, 

de 14-20 éves kor között rendszeresen sportoló fiataloknak nyújtana szakmai segítséget, 

tanácsadással, a pályaválasztás segítségével, a felvételire való felkészítéssel (Gősi, Sallói 

2017). A fejlett kompetenciák és az élethosszon át tartó tanulás szükségessége az olyan speciális 

területekre is vonatkozik, mint például a sportolói szegmens, a tipikusan kettős karrier út: a 

sportolói karrier végeztével a munkaerőpiac elvárásainak is meg kell felelni.  

Ehhez adhatnak alapot a meglévő, a sportolói szocializációban kialakult kompetenciák 

hasznosítása. A sport stratégiai ágazat, és a nemzetgazdaságra is hatással bír. Így a sportolói 

szegmensre is vonatkoztatható, mint munkaerőpiaci bázisra, hogy a globalizáció, a tudásalapú 

gazdaság térnyerésével új rendszerek épülnek ki, ezzel együtt új elvárások jelennek meg. 

Nemzetközi közegben szükséges gondolkozni, fejleszteni a piaci erőforrásainkat. 

 

4.5.3. Munkaerőpiaci kompetenciák és sportolói kompetenciák 

A munkaerővel való gazdálkodás stratégiai funkcióként alkalmazható a hatékony vállalati 

működésben. Jellemzője a hosszú távú stratégia, a vállalati sikert meghatározó tudástőke és az 

ezt hordozó munkavállalók (Chikán 2017). A munkaerőpiacon leggyakrabban előforduló 

személyi elvárások: a jó kommunikációs képesség, jó problémamegoldó képesség, 

rugalmasság, együttműködési készség, szervezőkészség (Kiss 2008). A kutatók a 

kompetenciavizsgálatokban három személyi kompetenciacsoportot határoztak meg: - általános 

humán kompetenciák, amely az élet különböző területén megnyilvánuló képességeket takar, 

magatartásmódok, általános készségek, - munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák, amelyek 

szakmai színvonalat biztosítanak, viselkedésformák, készségek, munkavégzéshez való viszony, 

és - vezetői kompetenciák, amelyek a vezetői munkakörrel kapcsolatos készségek, képességek 

(Bíró et al. 2007). Az általános humán képességek előtérbe helyeződnek a munkaerőpiacon, 

amelyek a szocializációs folyamatban alakulnak ki. A vállalati hatékonyság vizsgálatok során 

tért nyertek a menedzsment „soft” tényezői, amelyekben jelentős értéket képvisel: 

csapatszellem, döntésekbe bevonó menedzsment, motiváció, társadalmi felelősségvállalás. 

A sportolói kompetenciák és azok sikeres alkalmazása és a lehetőség a munka világában 

rámutat arra, hogy új modellek alkalmazása vált szükségessé ezen a területen. A munkaadóknak 
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fel kell ismerniük a humántőke szerepét és annak kezelésére új elemek tárulnak fel általa 

(Konczosné Szombathelyi 2013). A sportolóknak látniuk kell, milyen lehetőségeik vannak, a 

vállalatoknak fel kell ismerniük a sportolóban lévő lehetőségeket, amely a lokális gazdaságra 

is meghatározó súllyal bír. A sportolóknál a kompetenciák a szocializáció útján alakulnak ki, 

mint a többségi társadalom tagjainál, de jelentős eltérés a sportban való szocializációban rejlik, 

amelynek a családi értékek továbbfejlesztésében van szerepe; a sport tovább erősíti a 

képességeket és új képességekkel ruházza fel őket. Ezek az értékek, azok, amelyek a 

munkaerőpiacon is a humán képességek közé sorolható és egyre erősebb jelentőséggel bír a 

munka világában (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2017a). Ilyen a fegyelmezettség, a hosszú 

időtartamra való tervezés elfogadása, a fáradozások természetes volta, az önálló 

kezdeményezés és felelősség szükségessége, a teljesítmény- és versenybeállítottság 

kihangsúlyozása, a személyes, társas tulajdonságok (bajtársiasság, sportszerűség stb.) 

kiemelése (Heinemann 1974). 

Azokat az alapvető személyes tulajdonságokat nevezzük kompetenciáknak, amelyek 

eredményeként adott munkakörben egy munkatárs magatartás alapján értékelhető, előre 

meghatározott kritériumok szerint jó/kiváló teljesítményt nyújtanak (Spencer et al. 1990). 

Ennek megfelelően a humán erőforrásban meghatározott bizonyos kompetenciáknak a sportolói 

kompetenciákkal összhangban kellene állnia. 

A szervezet kultúrája megnyilvánul a munkavégzési rendszeren, amely oda-vissza hatva is 

láthatóvá teszi a szervezeti egység kultúráját (Bakacsi et al. 2006). A regionális 

versenyképesség meghatározó eleme a tehetségmenedzsment, hiszen a vállalatok a tehetségek 

bevonzásával, megtartásával értéket teremtenek, gazdasági, társadalmi hasznot alkotnak. Ehhez 

járulnak hozzá a sportolói tehetségek, amelyek a humán tőkét erősítik. Az emberi erőforrás 

menedzsment egyik kihívása a tehetségek vonzása és megtartása. Saját vizsgálatomban 

szeretnék rávilágítani arra, hogy a sporttehetség és a sportolók képességei is a 

tehetségmenedzsment egyik fókuszcsoportjává válhat, mivel a humánerőforrás (HR) puha 

tényezői a sportolói kompetenciákkal szignifikáns összefüggésben állnak. A HR 

menedzsmentnek is szükséges a versenyképességgel lépést tartani, ezért fontos, hogy a 

humántőke kezelésüket erősítsék. A tehetségmegtartó erő egyik megoldásként a fizetés 

emelhető ki, majd a vállalatok munkavállalói orientációja, a munka jövőképének megalkotását 

a változatos feladatkörökkel. A mentorálás, coaching szerepe is jelentős, amely a szakmai 

fejlődést segíti elő. A HR stratégia megújul, a vállalatok versenyképességének egyik jelentős 

elemévé válik a bennük dolgozó emberek megtartása, a tehetségek bevonzása.  
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A nemzetközi vállalatok, a multik már felismerték ennek a jelentőségét és alkalmazzák a 

vállalati stratégiájukban. A jelenlegi helyzetben a vállalatok kevésbé alkalmazzák az új 

technikákat, amelyek a HR kihívásaira megfelelő választ nyújtana. A versenyképességben ez 

meg is látszik. A HR tevékenységének újításait már a felvételkor be kell vezetni, alkalmazni 

kell azon képességek felismerésére alkalmas eszközöket, amellyel a tehetségek 

beazonosíthatóak. Kutatásomban a tehetség sportolóként és annak kompetencia elemeként 

jelenik meg, amit nem csak a sportolói karrierben lehet sikeresen alkalmazni, hanem a civil 

területen egyaránt, amelyhez Hiltrop (1999) szerint megfelelő háttér, motiváció szükséges 

hozzá; és a már sikerben bizonyított személyek a változó körülmények között szintén megállják 

a helyüket, kitartásukkal, sikerorientáltságukkal a versenyképesség növelésében is részt tudnak 

venni. 

A globalizációban, a nemzetközi hatások által formálódó térszerkezetben átalakulnak, 

formálódnak a fogyasztási szokások, a tér átrendeződik a meghatározó, fejlődő tendenciák 

bontakoznak ki. A tudásalapú gazdaságban a humán erőforrás szerepe megerősödik, amely a 

versenyképességet is meghatározza.  

A fejlett államok versenyelőnyét a tudás előállítási és hasznosítási képessége jelzi (Rechnitzer 

2008). A vállalatok HR stratégiája társadalmi felelősségvállalásán keresztül építhető ki, 

amelynek a sport hatékonytényezője. A régióknak érdekükben áll a kiváló képességű 

tehetségek bevonzása, akiknek a vállalatok kibontakozási, motiváló lehetőségeket biztosítanak, 

hogy megtartsák őket. A tehetségmenedzsment tudatos alkalmazásával, területi szempontú 

felhasználásával a regionális tehetséggazdálkodás a versenyképességet növeli (Balogh 2015). 

A kompetencia egyik meghatározása a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, 

személyiségjegyek (készségek, jártasságok, képességek) és magatartásformák (attitűdök) 

összessége, amelynek birtokában képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésére. 

További megfogalmazás alapján, a kompetencia egy személy alapvető, meghatározó 

jellemzőinek sora, amelyek szoros kapcsolatban állnak a hatékony és kiváló teljesítménnyel 

(Henczi, Zöllei 2007). A humánpolitikai munka kimondottan igényli, hogy az egyes 

munkaköröket betöltők, feladatcsoportokat ellátók alkalmasságának megítéléséhez a 

kompetencia pontos megfogalmazása biztosítsa az alapot. A kompetenciák egyik rendszerezési 

elve szerint beszélhetünk általános kompetenciákról, funkcionális kompetenciákról és 

kulcskompetenciákról. Az általános kompetenciákat meghatározzák a társadalmi, közösségi 

élet hátterét jelentő tényezők, amit a képző intézmények alakítanak ki (Szabó 2014). A 

kompetencia egyik jelentős csoportját a személyiség jellemzőinek köre jelenti.  
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A szakmai kompetencia érvényesülésének fontos feltétele, hogy az egyén adott feladat vagy 

munkakör ellátáshoz szükséges képességekkel (jártasságokkal, készségekkel) rendelkezik-e. 

Egy-egy alkalmazás esetében a szakmai kompetencia meghatározása mellett annak 

elengedhetetlen háttereként a személyes megfelelés kérdését is vizsgálni kell. Munkakörhöz, 

feladathoz tartoznak jellemvonások, képességek, amelyeket a vonatkozó kompetencia 

térképnek tartalmaznia kell (Poór 2008). A sportban szocializált személyek sajátos 

kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek kibontakozása több területen érvényesül. Az általános 

humán képességek előtérbe helyeződnek a munkaerőpiacon, amelyek a szocializációs 

folyamatban alakulnak ki, a sportolónál bizonyos kompetencia elemek felerősödnek, a humán 

képességek megalapozottá válnak. A munkahelyi pozícióhoz szükséges kompetenciákat a 

kompetencia mátrixban a kompetenciaértékelési rendszer határozza meg. Az értékelésben a 

szakember ismeri az adott pozíció felelősségeit és feladatait, hogy meghatározza az adott 

szerepkörben az optimális szintű végrehajtáshoz szükséges kompetenciákat. 

A kompetencia mátrix könnyen megmutatja, hogy a sportoló vagy az alkalmazott, alkalmas-

e a pozícióra. A Mátrix lehetővé teszi az egyes jelöltek teljesítménypotenciáljának hatékony 

összehasonlítását a kiválasztási folyamat segítésére. A vállalati versenyképesség, a 

tehetségmenedzsment és a humán tőke előtérbe kerülésével a humánerőforrás egyik kimagasló 

célcsoportjává válhat a sportoló, amely elősegíti a sportolók életpálya modelljének alakulását 

és ezzel együtt a humán tőkét gazdagítja vállalati szinten. A feltárt elemek komplex 

alkalmazásával a szervezet, cég stratégiájának tehetségprogramját térképezhetjük fel: milyen 

kompetenciákkal rendelkező munkavállalókra van szükségük, és hogy mennyire játszik 

szerepet a HR-tervben a sportolói múlttal rendelkezők alkalmazása.  A sportkarriert befejező 

sportolók civil életben való sikerességének a lehetőségét fokozhatjuk azáltal, hogy a helyi sport-

irányelvek és a vállalati HR-szempontok összehangolhatóságának régiós modelljét alkotjuk 

meg. A kutatás innovatív irányt mutat a vállalati menedzsment „soft” tényezői, és a sport 

társadalmi értékei szinergiájának feltárásával. 

 

4.5.4. Sportkompetencia mátrix 

A HR területén használt kompetencia felmérés, értékelés már fellelhető a sportolói pozíciók 

területén. Ennek jelentősége a későbbi pályafutásban is szerepet kaphat, hiszen a sportoló, a 

már felmért kompetenciáit tudja fejleszteni a sportolói pályafutás befejeztével és képessé válik 

a munkakörnek megfelelő orientálódás hatékony véghezviteléhez. A sportkompetencia mátrix 

abban jelent kiemelkedően hasznosítható modellt, hogy a sportolók kompetenciáit hasonlítja 

össze azokkal a kompetencia elemekkel, amelyek a sportcsapat pozíciójában szükségesek a 
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hatékony és sikeres munkavégzéshez. A teljesítmény mérése több szinten zajlik, egyéni, csapat 

és szervezeti szinten. A teljesítmény optimalizálása az egyének és csapatok erősségeinek és 

gyengeségeinek felmérésével történik. A hagyományos sport analitika elsősorban a fizikai 

jellemzőket és teljesítményt méri, a sportkompetencia mátrix viszont a humán területen jelent 

nóvumot. A Mátrix a csapatsport tagjainak és azok posztjainak kompetenciáit méri fel, hogy a 

csapat a leghatékonyabban működjön együtt. Figyelemmel követi az egyének gyengeségeit, 

amelyet mások erősségei ellensúlyozzák. A csapattagok számára a kompetenciamátrix 

jelentősége abban nyilvánul meg, hogy a csapattagok megértik egymás karakterprofilját, amivel 

a bizonyos pozíciókban a legelőnyösebben működhetnek együtt. A csapat szerepét és 

felelősségét ez alapján határozzák meg, a tehetségek optimális felhasználásával, amellyel a 

legjobb eredményeket érhetik el.  

A csapatépítésben a bizonyos posztokban meghatározott feladatokat látnak el. 

- Kapitány: Közvetít a csapat tagjai, az edzők és a menedzsment között. 

- Vezető/ leader: stratégiát hajt végre a célok érdekében, siker iránti elköteleződésben segíti 

a csapatot. 

- Szupersztár: végrehajtják a feladatokat, amelyeket a vezető, a kapitány határoz meg. 

Az egyes pozíciókhoz való alkalmasságot lehetőség van egy Optimax Karakter Értékelés 

rendszer alapján történő meghatározáshoz. Előfordulhat olyan eset, amikor egy személy két 

pozíciót képes betölteni. Ez elég ritka, hiszen az egyes pozíciók más típusú karaktereket 

igényelnek. Az említett karakter-értékelő rendszerben a sportolók kompetenciáit a 

karakterértékelő eszköz határozza meg. A rendszernek lényeges eleme, az egyes munkaköri 

pozíciókhoz szükséges kompetenciák egyértelmű meghatározása, prioritása, a megfelelő 

személyekhez való hozzárendelése az egyes szerepekhez. Az optimális párosítás alapján magas 

szintű teljesítmény érhető el. Az alábbi kompetencia meghatározások, szempontok alkalmazása 

nagy jelentőséggel bír a sport kompetencia mátrix kialakításában, amely az Optimax Karakter 

Értékelés rendszerének része is egyben.  

 

Kompetenciakiegyenlítés 

Az adott pozíció feladatainak és felelősségeinek legmagasabb szintű elvégzéséhez a pozícióhoz 

szükséges kompetenciákat kell figyelembe venni. A kompetenciák tükrözik a szervezet és a 

csapat egyéni igényeit a filozófiájuk, kultúrájuk, kapcsolataik és csapatdinamika alapján. 

Legtöbb kiválasztási rendszerben nem veszik figyelembe ezeket a kompetenciákat a sportolói 

kompetenciák meghatározásánál.  
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Kompetenciaértékelés 

Az értékelés megfelelő szakembert igényel a szervezetben, aki ismeri az adott pozíció 

felelősségeit és feladatait, hogy meg tudja határozni az adott szerepkörben az optimális szintű 

végrehajtáshoz szükséges kompetenciákat.  

Munka Modell 

A Kompetenciaértékelő rendszer összeállítja a visszajelzést a kompetenciaértékelésekből és 

matematikai munka modellt alakít ki. A Modell meghatározza az adott pozícióban az optimális 

teljesítményhez szükséges kompetenciákat egy adott csapat kultúrájában. A Modell a 

kompetenciákat elsődleges, másodlagos és felsőfokú kompetenciák közé sorolja, attól függően, 

hogy milyen hatással lehetnek a teljesítményre.  

Kompetencia Mátrix 

A kompetencia mátrix egyszerűen meghatározza, hogy a sportoló, vagy a szervezeti 

alkalmazott, alkalmas-e a pozícióra. A Mátrix a kiválasztási folyamatban is segítséget nyújt, 

hiszen a jelöltek teljesítménypotenciáljának összehasonlítása hatékonyan kezelhető a 

rendszerben. A Mátrix a fejlesztésben is jelentős támogatást nyújt, hiszen láthatóvá válik, hogy 

kinek, milyen kompetenciáját szükséges fejleszteni, melyik szinten gyenge, és milyen támogató 

rendszerre vagy képzési stratégiára van szükség a fejlesztéshez. Az Optimax Karakter 

Értékelés™ eszköz az egyén pszichocybernetikai összetételének (az emberi viselkedéshez 

rendszerszerű megközelítés) azonosításához járul hozzá. Érdeme, hogy tudományos alapja a 

matematikai és logikai elmélet alapján működik. Továbbá objektív és számszerűsíthető, mivel 

matematikai képleteket és algoritmusokat használ.  Jól irányított, az értékelő nem tudja 

manipulálni vagy félreérteni a kérdéseket. Pártatlan - az eredményeket nem befolyásolja az 

oktatás, a tapasztalat és a tudás. Pontos, az eredmények pontossága 90%. Megbízhatónak 

jellemezhető, az ismételt értékelések ugyanazokat az eredményeket eredményezik; az értékelés 

több mint tíz évre előre jelzi a változásokat. Univerzális, az értékelés megkülönböztetéstől 

mentes minden olyan alapon, mint a faj, a vallás, a nem, az életkor vagy a fogyatékosság. 

Valamint alapos, az eredmények értelmezése több mint 500 paraméter kombinációján alapul 

(Sports Conflict Institute 2013). A sportolói kompetencia mátrix jelentősége, hogy a sportolói 

kompetenciák a sportolói pályafutás befejezésével felhasználhatóak legyenek a 

munkaerőpiacon. A sportolói kompetenciák munkaerőpiacon való érvényesülése jelenleg 

megjelenő társadalmi problémát vetít fel. Lényeges elem, hogy láthatóvá váljon, hogy a 

sportban szocializált fiatalok kompetenciái a munkaerőpiacon szükséges kompetenciákkal 

összhangban állnak, hiszen a sport által számos képesség felerősödik, kialakul, amelyek a HR 

„soft” elemeivel kapcsolódnak össze. A vállalati szektor és a sportolói réteg összekapcsolása 
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hatékony folyamat a társadalmi tőke megerősítésében, a vállalatok számára és a sportolók 

életpálya modelljében egyaránt.  

 

Kompetencia Mátrix a vállalati humánerőforrásban és a sportban 

A jól működő szervezet sikeres és hatékony működtetéséhez lényeges a humánerőforrás, a 

humán tőke professzionális szervezése, bevonzása, megtartása. A kompetenciákra épülő 

rendszer a hatékony működés biztonságát nyújtja a stratégiai humánerőforrás menedzsment 

területén. 

A kompetencia mátrix a vállalat kompetencia modelljeinek rendszerbe helyezése, amely 

megjeleníti a konkrét pozíciók kompetenciáit, és a sikeres végrehajtást biztosítja az adott 

munkakörben. A vállalati kompetencia modellből alakítható ki a kompetencia mátrix. A 

kompetencia modell keretrendszerben kezeli a szervezet és a munkakör kapcsolatát, a 

munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciakészlet egymás közti távolságával mérhető. A 

kompetencia modellek tartalma kiemeli a speciális kompetenciákat, amely a versenyelőny 

kialakításához segíti a vállalatot, a kognitív kompetenciákat, amelynek az 

információfeldolgozásban van jelentősége, az általános, szociális kompetenciákat, a 

munkavégzéshez, a személyes, vagy perszonális kompetenciákat, a kivitelezéshez, és a 

funkcionális kompetenciákat, a kimagasló munka elvégzése érdekében. A kompetencia-

modellek 10-20 kompetenciára terjednek ki, a struktúráját a szervezeti stratégia prioritásai 

határozzák meg (Varga 2014). Megkülönböztetünk funkcionális és általános kompetencia 

modelleket. A funkcionális modellben meghatározóak a munkakörre jellemző kompetenciák, 

az általános kompetencia modellben pedig a pszichikai, személyiség tényezők kerülnek 

előtérbe. A kompetencia modellek kompetencia meghatározásai a kulcskompetenciák 

azonosítása alapján működnek, amelyek az alapkompetenciák részhalmazát képezik.  

A kiválasztás az Értékelő Központok (Assessment Center) alkalmazásával hatékonyan 

valósítható meg gyakorlott szakemberek segítségével. A Kompetencia-mátrix három pilléren 

alapszik: 

1. a munkakör profilozása – munkaköri kompetenciaelemzés – szakmaprofil felállítása 

2. a személyek profilozása – személyi- kompetenciaelemzés 

3. a munkakör és személymegfelelés vizsgálata – a szakmaprofil és a személyiségprofil 

összevetése – értékelés 

A sportolói és a vállalati humánerőforrás kompetenciák összehasonlítását végeztem el a két 

terület hasonlóságainak felmérésére, amely egy kompetenciaértékelés összehasonlítása a 

munkaerőpiacon és a sportolói értékelő rendszer alapján.  
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Az alábbi táblázatban összehasonlításra kerül az Európai Unió szakértői egy 5 éven át tartó 

kutatás eredményeként, 2006-ban 23 kompetenciának az azonosítása a Sportolói Kompetencia 

Értékelő Rendszerben meghatározott kompetenciákkal (4. táblázat). 

4. táblázat Sportolói és HR kompetenciák összehasonlítása 

Kulcs 
kompetenciák  
HR 

Kulcs 
kompetenciák 
Sport 

Munkahelyi 
kompetenciák  
HR 

Munkahelyi 
kompetenciák     
Sport 

Vezetői kompetenciák   
HR 

Vezetői 
kompetenciák 
Sport 

kommunikáció kommunikáció rugalmasság alkalmazkodó-
képesség 

vezetés vezetés 

csoportmunka csapatban való 
szerep 

kreativitás kreativitás más emberek motiválása motiváció 

problémamegoldó 
készség 

viselkedés, 
tolerancia 

kezdeti önálló 
döntéshozatal 

menedzsment hibából való tanulás intellektualitás 

tanulás és 
teljesítmény 
fejlesztése 

tudományos 
érdeklődési 
körök 

idegen nyelv 
ismerete 

tudományos 
érdeklődési körök 

kapcsolattartás, 
kapcsolatépítés 

emberek kezelése 

számszerűsítési 
készség 

memória magabiztosság karakter 
meghatározás 

más emberekre való hatás emberekhez való 
készségek 

    kritikus szemlélet tanulási 
képességek 

döntéshozatal felsővezetői 
képesség 

    lehetőségek 
feltárása 

stratégiai 
gondolkodás 

az eredményre és a 
folyamatok véghezvitelére 
történő fókuszálás 

stresszkezelés 

    felelősségtudat érzelmi 
képességek 

Stratégiai előállítás stratégiai 
gondolkodás 

    cselekvőképesség edzésterhelés etikus hozzáállás intellektualitás 

Forrás: Saját szerkesztés a személyes kompetenciák kategóriái és csoportosításuk az EU 

kutatási programjában Varga 2014 és Sports Conflict Institute 2013 alapján 

A versenyképesség egyik meghatározó területe a humán erőforrás menedzsment, amely 

hatékonyságának a tehetségmenedzsment lényeges folyamata. A vállalatoknak immár 

létszükséglet a tehetséges munkaerő bevonzása és annak megtartása, amire különféle 

stratégiákat dolgoznak ki. A vállalatok innovatív resilienciája versenyelőnyt jelent, amelyben 

új designok kialakítása szükséges (Kurucz 2019). Ebben a humánerőforrás stratégiában a 

sportoló az agilis munkavállalói csoportba sorolható. A tehetségmegtartó erő tekintetében a 

vállalatok területi lehatárolásában a régió jelenti az aktív munkavállalók fellelhetőségét, hiszen 

a régióban élő, dolgozó személyek formálják a társadalmi gazdasági folyamatokat. A regionális 

térszerkezet alakulására hatással vannak a vállalatok, és a régióban élő, munkálkodó személyek, 

amelyek alakíthatják is ezt a térszerkezetet a társadalmi gazdasági erőviszonyuk alapján. A 

humán erőforrás fejlesztése és a szervezeti hatékonyság összefüggését a menedzsment-

kutatások előszeretettel vizsgálják és hasznosítják. A sikeres cégek a tehetségekkel való tudatos 
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foglalkozást nem csak HR feladatként kezelik, hanem az üzleti stratégia részeként (Konczosné 

Szombathelyi 2013). Tehetségvonzó vállalati márka, olyan munkaadói márka, amely irányt 

szab a kiválóak megtartására és motiválására.  

Az üzeneteket a hatékonysághoz szükséges nem csak a belső munkatársak felé, hanem 

fontos kifelé is közvetíteni. Mindez a munkáltató hitelességének erősítéséhez is hozzájárul. A 

vállalati hatékonyságban a tehetségek hozzák létre azt az értéket, amit a tulajdonosok és a 

menedzserek elvárnak (Szretykó 2016). A munkaadóknak kiemelt feladat, hogy csökkentsék a 

humán tőke kockázatukat és növelniük szükséges a humán tőkébe történt befektetéseik 

megtérülését. Ehhez a vállalatok tehetségmenedzsment stratégiájának alkalmazásával, 

tehetségprogram megalkotásával juthat. A tehetségmenedzsment és a humán tőke hatékony 

felhasználása a vállalat életében nélkülözhetetlen tényező, amely a vállalati kultúra részeként 

kell, hogy megjelenjen. A munkáltatók részéről lényeges az együttműködés a sportolói 

munkavállalókkal, kompetenciáik megfelelő kihasználásának hasznosítása. A sportoló a 

vállalat tekintetében egyrészről tehetség, másrészről tapasztalat nélküli, „kezdő” munkavállaló. 

A tehetség-összetevőket nem készen kapjuk születésünkkor, hanem ezek hosszas fejlesztő 

munka eredményeként formálódhatnak (Konczosné Szombathelyi 2013). 

A Towers-Watson által 2011-ben Észak-Amerikában készített „Tehetségmenedzsment és 

juttatások” című kutatás megfogalmazta a tehetségmenedzsment legégetőbb kérdéseit, és 

megoldását. A vállalatok stratégiájának lényeges eleme a tehetséges munkaerőnek a céghez 

vonzása, megfelelő feladatokkal ellátása, továbbfejlesztése, az egyéni és a vállalati célok 

összehangolásával a munkaerő megtartása. Mindez az egyéni, a vállalati és a társadalmi érdeket 

szolgálja, és kifejezheti a vállalatok felelősségvállalását a hozzájuk került tehetségek iránt. A 

tehetségekkel való felelős foglalkozás nem csupán a HR részleg feladata, de a vállalati stratégia 

része kell, hogy legyen (Konczosné Szombathelyi 2014). A sportolói tehetség a vállalatok 

számára is meghatározó „power” faktort jelenthet, amennyiben a HR stratégiájukban is számba 

veszik és érvényesítik a vállalati tehetségmenedzsment területén.  

A következő fejezetekben a tőkeelemek és a sport összefüggéseit mutatom be a területi-, 

társadalmi-, és humán tőke vizsgálatát végzem el a sportolói értékek tükrében.  A fejezet végén 

a tőkeelemek összegzését végzem el, amelyben a sport, a sportolói tőke is részt vesz. 

Vizsgálatom célja annak feltárása, hogy a tudományos szakirodalom alapján mely területeken 

vehet részt hatékonyan a sport és a sportoló, növelve a tőkeelemek versenyképességét, 

sikerességét.  
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4.6. A területi tőke erősítése a sportolói tőkeelemek által 

A fejezetben a területi tőke összefüggéseit vizsgálom a sportolói tőkeelemekkel, amelyben 

megjelenik a regionális- és a sportolói identitás kapcsolata, a tehetségmenedzsment a 

humánerőforrásban, és a sport szerepe a területi tőke vonatkozásában. Továbbá ismertetésre 

kerül a regionális területfejlesztési stratégiák fejlesztésének lehetőségei, hasznosulása a sport 

integrációjával, kiegészítve a témakörben a saját kutatás eredményeivel.  

 

4.6.1. A regionális identitás és a sport kapcsolata 

Az identitás és a sport viszonyának egyik megnyilvánulása, amikor a sport a közösségi életet 

erősíti, a közösség pedig aktív tagja és támogatója a sportnak. A nemzeti, illetve területi 

identitás kulturális örökség. Ebben az aspektusban a sporttal kapcsolatos identitás értelmezhető 

a társadalmi kultúra részeként. A fejezet témaköre a sport és a regionális identitás 

kölcsönhatása, valamint ezek hatása a társadalmi tőkére, amely a munkaerőpiaci 

humánerőforrásként válik versenyképességi tényezővé. A dolgozat bemutatja a sport és a 

lokális identitás összefüggéseit, valamint ezek hatását a társadalmi tőkére. Kutatásom kiterjed 

a sportolói identitás felmérésére és annak hatásának vizsgálatára egy terület társadalmi tőkéjére. 

Kérdésként jelenik meg, hogy a sportba való integráció identitássá válik-e; illetve, hogy milyen 

mértékben maradnának/maradtak a sportban, illetve az adott régióban a sportolói karrierjük 

után az élsportban résztvevők? Vizsgálom, hogy a sportolók identitása milyen hatással van az 

oktatási és a gazdasági környezetre, hiszen a képzés és a munkaerő-piac meghatározó 

szegmensét képezik. 

Az identitások sporthoz viszonyított attitűdjeiben megmutatkoznak azok a tőkeelemek, 

amelyek a régió fejlődésében, versenyképességében növeli a hatékonyságot. Az identitás 

mintázatok által bemutatásra kerül a sportolói, regionális, nemzeti identitás meghatározása, 

azok hatásai egymásra. Az empirikus kutatás megmutatja, hogy a sportolói identitás megjelenik 

a sportolóknál, annak hatása a területi tőkére a területi-, társadalmi-, humán tőke elemeként 

érvényesül. 

A kutatás eredménye a versenyképesség fejlesztő mechanizmusának elemeiben nyújt új 

irányt, amely a sportolói szegmens tőkeértékét mutatja be. A sport és a területiség összefüggése, 

mint gazdaságélénkítő tényező, a versenyképességben egyre erőteljesebb szerepet kap. A sport 

globalizáltsága a gazdaságban való megjelenése a területi versenyképességre is pozitív hatással 

bír. A sport hatásmechanizmusai komplexen érvényesülnek, amelyben a gazdasági-, és 

társadalmi hatékonysága egyaránt megjelenik.  
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A nemzetközi és a nemzeti gazdasági versenyképességben is lényeges az innovatív területek 

kihasználása, amelyben a sport kiemelt szerepet képvisel. A területi és sportolói identitás 

egymásra való hatása a fejlődés innovatív kitörési pontját képviseli.  

A témakör jelentősége ebben a tekintetben újszerű és a jelenlegi társadalmi, gazdasági 

folyamatokban a fejlesztő mechanizmusok tényezőjeként jelenik meg. A nemzeti identitás, 

amelyen a nemzetet, mint közösséget értjük, a kulturális örökségen alapul és az államszervezet 

határolja be. A kulturális örökség magában foglalja a falu, a régió vagy akár Európa közös 

kulturális örökségét. Ebben a közegben a sport identitásformáló örökségként jelenik meg, 

amelynek jellemző formája intézményes, egy-egy eseményhez köthető. Ebben az aspektusban 

a sporttal kapcsolatos identitás értelmezhető a társadalmi kultúra részeként (Dóczi 2008). A 

nemzeti identitás és a sport kapcsolatának egyik formájában, amelyben az identitás az 

integráció szempontjából értelmezhető, a sport a közösségi életet erősíti (Eichberg 2003).  

A sportolói identitás (a sportolók sporthoz fűződő viszonya) a pályaválasztásban 

meghatározó terület, hiszen a sportolói attitűd megjelenik a pályaorientációban is, amelyre 

hatással van a saját képzettség és a szülők képzettsége is. A sportfejlesztési programok 

befolyásolják a sportolók karrierépítését. Lényeges szempont, hogy a sportfejlesztési 

programokat és a tanulást, a nevelést fejlesztő programokat párhuzamosan kerüljenek 

megvalósításra. A sportstratégiai cél elérését, amely alapja a sportoló nemzet kialakításának, 

csak képzett emberek segítségével lehet elérni (Gősi 2018). Az élsportoló karrierútja kettős, 

egyrészt a sportkarrier, másrészről a civil élet karrierépítése szükséges. A sportkarrier a korai 

életszakaszra jellemző, míg a civil karrier az átlaghoz képest időben hátrébb csúszik, így a 

sportoló a munkaerőpiacon hátrányból indul (Gősi, Sallói 2017). Az élsportoló munkaerőpiaci 

foglalkoztatásánál egyik kiemelt terület az atipikus foglalkoztatás, amely kedvezően 

rugalmasan idomul a sportolói pályához és abban való szocializációhoz, így a sportoló 

kiteljesedhet a munka világában is. Az atipikus foglalkoztatás növeli a szervezetek 

alkalmazkodó képességét, a vállalati versenyképességet (Gősi 2017). A sportszövetségek 

állami támogatásoktól való függősége (Gősi, Bukta 2019) bizonytalanná teszi a sportolói életút 

véghezvitelét, ezért lényeges a vállalati szféra felé való törekvés a sport területén is.  

 

Identitás mintázatok és a területi identitás kapcsolata a sport által 

Az identitás mintázatoknál egy szélesebb témakört a területi tőke és a területi identitás 

jelentőségét ismertetem, valamint annak kapcsolatát a sportolói identitással. A területi tőke 

identitással való összefüggésének, a területi-, társadalmi-, humán tőke értéknövelésében van 

szerepe. A sport hatással van a társadalmi folyamatokra, amely mozgatja a gazdaságot, az 
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életszínvonal növekedéséhez járul hozzá, amely a területi versenyképességet növeli. A 

sportolói identitás szakirodalmi felosztásában számos tényező kerül vizsgálatra, amely kiterjed 

a sport szempontjából az eredményidentitásra, integráció-identitásra, népszerű identitásra, nemi 

identitásra, és a regionális identitásra. Az identitásmintázatok a sport területén a külső 

hatásoknál, a társadalom részéről jelenik meg. Az identitás-tényezők bemutatásában a sport és 

a területi kötődés összefüggései kerültek vizsgálatra az elméleti áttekintésben. 

Az identitások sporthoz kapcsolódó aspektusai, és a területi tőke vonatkozásában lényeges 

komponens a helyi tehetségek megtartása. Ebben a tekintetben alapvető kérdés, hogy erősödik-

e a kötődés, a csoportazonosság-tudat, a területi identitás (az összetartozás érzése, amelyet a 

területileg egy helyen élő emberek egymás és az adott terület iránt éreznek, és az adott térséghez 

kötnek) egy adott térség fejlődésével, és miként hat az ott élő fiatalok karrieresélyeire. A 

nemzeti identitást egyrészről jellemzi a nemzetközi kép az adott nemzetről és az állampolgárok 

országról alkotott képe (Rusciano 2003). A területi identitás az állampolgárok kötődését, 

nemzeti tudatát közvetíti, de gazdasági, versenyképességnövelő tényezőként szintén lényeges 

a nemzetközi megítélés. A lokális közösségi térben kialakult viszonyok determinálják az 

identitás erősségét, hiszen a közösségi identitás érzése nélkül nincsen területi identitás sem. 

A bizalom és részvétel faktorai kifejezik a területi identitás erősségét. A területi identitás 

szintjét jelzi erőteljesebb bizalmunk egy területen élők iránt. A területi identitás mértékét 

mutatja a közösségben (közeseményeken) való tevékenység mértéke, ami minél magasabb, 

annál nagyobb a területi identitásunk. A területi tőke vonatkozásában meghatározó a siker, 

identitásnövelő tényezőként. Amely terület közössége, gazdasága sikeres, a lakosoknak 

vonzóvá, követendővé, azonosulásra alkalmassá válik. A társadalmi elit kapcsolatában a 

társadalmi siker különösen függ a fejlettségtől és az elégedettség érzésétől, amely pozitívan hat 

a területi identitásra. Az elit kiválóan modellezi a területi identitás és a társadalmi siker közötti 

szoros harmóniát (Bugovics 2010). 

„Az egyén társas és társadalmi létezése valamiféle rendezett struktúrát igényel. Ez az egyén 

pszichológiai szükséglete, hiszen egy kaotikus világban képtelen lenne észszerűen cselekedni: 

tehát igyekszik azonosságát (identitását) meghatározni" (Csepeli 1987, 143). A sportoló egy 

rendezett struktúrában tudja tevékenységét végig vinni; sikerének záloga a közösség, a szakmai 

háttér és a rendezett szervezet megléte. A társadalmi identitás „olyan önmeghatározó kategóriák 

elfogadását" jelenti, amelyek „révén az egyén a közvetlen személyes tapasztalat világában az 

emberek nagy csoportjai között helyezi el önmagát az ismerősség és az idegenség dimenziója 

mentén" (Csepeli 1987, 149). A sportolói szempontból az önmeghatározás, az ismerősség-

idegenség dilemmái megjelennek, hiszen a sikeres sportoló a közösségének kiemelt tagja.  
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A sportolónak szembesülnie kell sportolói karrierjének, sikerének csúcsán a dilemmával, 

hogy mihez kötődik: hiszen amikor a sportoló tovább szeretne lépni, sokszor választania kell a 

helyhez való erős kötődés és a továbblépés lehetősége között (például, ha el kell költöznie, mert 

magasabb szintű csapatban van esélye szerepelni). A sportolói tehetség területi megtartásában 

nyújthat segítséget az élsportolói életpálya modell, amellyel a régió tehetségmegtartó ereje 

fokozható.  

 

További identitás mintázatok a sport vonatkozásában 

A sportolói identitás értelmezésében a sport társadalmi beágyazottságban jelenik meg. Ez 

nagyon széles körű tér, amely a sport erőteljes mediatizáltságának is köszönhető (Dóczi 2008). 

A nemzeti identitás és a sport viszonya bemutatásának egyik kézenfekvő modellje Eichber 

(2003), dán sporttudós tipológiája. Eichberg a nemzeti identitásban a sportot háromféle módon 

kezeli, amelyek aspektusaikban eltérőek. 

1. Identity of production (eredményidentitás): Jelentősége az olimpiai sportokhoz köthető, 

ahol a versengés és az eredmény a kulcsfontosságú. A nemzetek életében egy-egy sportsiker a 

nemzeti identitásban is jelentős szerepet játszik. Például Ausztriában a második világháború 

után a nemzeti identitás újjáalakításában nagy szerepet képviseltek a labdarúgásban és az alpesi 

síben szerzett sikerek (Horak, Spitaler 2003).  

2. Identity of integration (integráció-identitás): Az integráció előtérbe kerülése a fő 

motívuma, amely a közösség sportszervezésében nyilvánul meg. Példaként a világesemények 

tekinthetőek az integrációs identitás mintáinak. A nagy sportesemények alkalmat adnak arra a 

nyitó és záró ünnepségen, hogy a rendező ország a nemzeti kultúráját és történelmét bemutassa 

a világ többi nemzetének. 

3. Popular identity (népszerű identitás): A karneváli identitás a népi játékokból, 

ünnepekből ered, és a közös, fesztelen együttlét érzéséhez köthető. A karneváli identitás 

azonosítását Giulianotti (1999) a skót futballszurkolók híres csoportja, a Tartan Army esetében 

azonosította. A területet agresszívan védelmező huligán szubkultúrával ellentétben, a karneváli 

szubkultúra inkább vidáman ünnepli nemzeti identitását. Ez a „posztmodern" szurkoló-típus ma 

már uralja a világ nagy sportünnepeinek lelátóit, és közel áll a magyar kézilabda és vízilabda-

rajongói szubkultúrához is (Dóczi 2008). 

A sportoló sporthoz való kötődése egyértelműnek tekinthető, de a társadalmi-, gazdasági 

viszonyok miatt nem feltétlenül jelenik meg az ifjúsági sporton kívül, a felnőtt életkor 

pályaválasztási szakaszaiban, amely a társadalmi tőkét erősíti. Az említett szakirodalmi 

csoportosítás a társadalom és a sport kapcsolatát mutatja, a sportoló és a sporthoz kötődő 
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viszonyban számos további tényező jelenik meg. A sportolói identitás megjelenése a sportban 

való civil tevékenységben bontakozik ki, amely az életpálya több területén jelenik meg mint az 

életminőség alakítás, a sport támogatás, a sport gazdasági funkcióinak kihasználása, a sport 

szolgáltatási szektorainak kiterjesztése.  

Nemi identitás a sportban és a munkaerőpiacon az identitásmintázatok egyik gyakran 

kutatott területe. A sport tekintetében legtöbb sportág kétnemű. Az esélyegyenlőség a civil 

szférában sem minden esetben érvényesül. Ennek alapja, a kutatási eredmények szerint, hogy 

erős konszenzus van a sporttal kapcsolatos sztereotípiák és nemi szerepek között (Béki 2017). 

Az identitások vizsgálatánál a nemi identitás is jelentős társadalmi problémát vet fel, hiszen 

kérdésként jelenik meg a sportban, hogy kialakul-e a jövőben a sportágaknak egy nemre 

jellemző változata, vagy a sportágban szereplő sportolók nemi identitása kérdőjeleződik-e meg? 

(Béki, Keresztesi 2017). A munkaerőpiacon megjelenő nemi egyenlőtlenségek, az azonos 

munkaterületeken megjelenő fizetések nemenkénti eltérése, a vezetői pozíciókban mutatkozó 

különbségek a nők és a férfiak reprezentativitása területén hasonlóságokat mutatnak, amely a 

nemzetgazdasági eredményességre is hatással van. A női szerepek a sportban is megváltoztak, 

egyre több nő vesz részt a férfiasnak mondott sportágakban, amelyek hatásaként a sztereotípiák 

a társadalomban formálódnak, elfogadóbbá válnak (Béki, Géczi 2017). A nemek 

munkaerőpiaci egyenlőtlensége és a nők és férfiak felemás magánéleti szerepvállalása 

kölcsönösen összefügg, ezért a megoldás leghatékonyabban egyszerre kezelendő (Vajda 2014), 

akár a korábban említett atipikus foglalkoztatás által. Magyarországon a nők férfiakhoz képesti 

jövedelemhátránya 13–18 százalék között van, amivel nemzetközi összehasonlításban az 

európai középmezőnybe tartozunk (Vajda 2014). 

A sportoló a sportpályafutását követően a munkaerőpiac részeként jelenik meg, mint humán 

tőke. Ebben a szakaszban érintett a sportoló, a vállalat és a helyi, sportolókkal kapcsolatos 

irányelvek. A sportolók, mint humán tőke, a regionális versenyképesség tényezői, abban a 

tekintetben, amikor a sport során kialakult kompetenciák hasznosulhatnak a munkaerőpiacon. 

A vállalati szféra és a sportoló kapcsolatában az összekötő tényező a területi gazdasági, 

társadalmi növekedés, amelyben a sportoló értékteremtő funkcióval bír. 

A sport, az életmód, életszínvonal alakításban a fizikai aktivitás szerepe kiemelt (Szakály et 

al. 2016a), amelynek meghatározó képviselője a sportoló. A sportoló a társadalmi tőke 

részeként jelenik meg, amely nem csak a sportolói eredményességben nyilvánul meg, hanem 

az élsport utáni életszakaszban is, amikor a sportoló a humán tőke elemeként látható. Itt fontos 

szerepe van a régió (az itt működő vállalatok) tehetségmegtartó erejének. A vállalatok a 

tehetséget, a humán tőke erősítéseként a sportolói bázisból meríthetik, amelyben a sportoló a 
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regionális identitás erősítő funkcióját látja el (Palkó 2011). A regionális identitásban a 

vállalatok a funkcionális identitást képviselik, amely a gazdasági, társadalmi hatás 

összekapcsolását jelenti (Lukovics 2004). A vállalatok részéről a sikert a sikeres sportoló is 

szimbolizálja, amely imázsépítő funkcióval bír a vállalati kommunikációban (Gyömörei, Tóth 

2012) (10. ábra). 

10. ábra Sportolói regionális identitás modelljének rendszere 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4.6.2. Az identitás, a tehetség a HR és a sport területén, a területi tőke elemeként 

A regionális tehetségmegtartó erő a területiségben meghatározó a társadalmi- és humán tőke 

komponenseként. A tehetség a területiségben identitásnövelő funkcióval bír, mint az egy 

területen élők sikerrel való azonosulása (Bugovics 2010). A sport ebben jelenik meg 

identitásnövelő elemként, hiszen a sportolói tehetség a pályafutás alatti sportsikereit az adott 

térhez társítja, majd a humán tőkét erősíti a munkaerő-piacon, és a sportolói kompetenciáit 

beépítve, a civil pályán hasznosítja. A munkaerő-piacon a tehetség, a humán tőke erősítésében 

kap szerepet. Kérdés, hogy a sportolói tehetség a munkaerő-piacon is tehetség-e? A tehetséggel 

való azonosulás egy területen élők részéről identitásnövelő tényező. A sportolói oldalról az 

élsport végeztével a sportolók kezét elengedik, és a munkaerőpiacon való érvényesülésük 

nehézségekbe ütközik. Ezt a problémát az amerikai kontinensen hosszú évek óta kezelik, 

Európában még csak az Európai Unió általi ajánlások, kezdeti lépések történtek meg. A 

probléma megoldására láthatóvá szükséges tenni, melyek azok az elemek, amelyek külső és 

belső tényezőként hatnak a sportoló pályafutására, és milyen fejlesztési megoldások válhatnak 

be e probléma megoldására (Faragó et al. 2018). A sportolói tehetség, a sportolói életútprogram 

megalapozza a sportolói karrier további útjait a civil életben (Faragó 2015).  
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Az identitás elméleti hátterében összefüggés tapasztalható a sport, mint örökség, mint 

kötődés tényezője, és a nemzeti identitás meghatározó attitűdjei között.  

A szakirodalmak alapján láthatóvá vált, hogy a sport a nemzeti identitást befolyásoló 

tényező, amely a területiségre is hatással bír. A regionális identitásban a lokális társadalmi 

mozgások is formálják a beavatkozást, amely jelenti a gazdasági szereplők beágyazódásának, 

identitási törekvéseinek eszközét, ez akár a sport által, mint szponzoráció, sportinfrastruktúra 

fejlesztés, a helyi kulturális tőkéhez való hozzájárulás. A regionális identitás tényezője a siker, 

amely a sportban is kiemelt szerepet képvisel. A helyi sportsikerek növelik az identitást, amely 

a társadalmi tőkét is erősíti területi szinten. Ezek összhangja, egymást erősítő szerepe, egymásra 

hatásai jelentik a regionális identitás mértékét. A sport és a sportoló megjelenése a sportolói 

sikerekkel kezdődik, de az életpálya nem ér véget, a sportoló identitásában mindig sportoló 

marad és a tehetségét helyi szinten kamatoztatja. Az identitásmintázatokban megjelenő tőke 

elemek a sport és a sportoló vonatkozásában is látható az adott terület társadalmi-, gazdasági 

növekedése tekintetében.  

A sportolói identitás erőssége kutatásunk (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2020) alapján 

igazolást nyert, a sportolók kötődése a sporthoz több területen nyilvánul meg. Egyik rész a 

tanulmányok, amelyben a sportolók többsége a sport területét jelölte meg, érdeklődése és 

kötődése ezen a részen is megmutatkozik. Ennek ellenére a sportban megjelenő munkaerőpiac 

kevésbé stabil életpályát kölcsönöz jelenleg, több sportban, rekreációban megjelenő állás 

alkalmi munkát jelenthet csak a civil pályára érkezőknek (Lacza, Nagy 2011).  

Gyermekként a sportban való szocializáció nem csak a kompetenciákat, a fizikai és szellemi 

képességek fejlesztését teszi lehetővé, hanem egyfajta kötődést is, ami a sportolói identitást 

határozza meg. Ez kihat a tanulmányokra, ahogy az előzőekben említettem és megjelenik az 

életpályán is a civil életben. A sportoló kötődése, sportolói identitása a munkaerőpiacon is a 

sporthoz köti, szeretne ezen a területen érvényesülni, kötődése alapján. Ez természetesen 

mindenkinek nem lehetséges, az életutak különbözőek, de az identitása alapján a sporthoz 

valamilyen formában kötődni fog. Ez megnyilvánulhat a szponzorációban, a sportközvetítések 

nézésében, a sportversenyek látogatójaként vagy a gyermeke életútjának terelgetésében. A 

területi tőke elemei, mint a társadalmi tőke, humán tőke a sportoló vonatkozásában is 

megnyilvánulnak. A sportolói identitás megjelenik a sporthoz fűződő viszonyban, amely a 

területhez köti, amelyben a társadalmi tőkét erősíti a sportolói sikereivel, a sport, mint kultúra 

képviseletével, majd a civil pályán a munkaerő-piacon a szakember bázis növelésével, a 

nemzeti identitás, a nemzetgazdaság növelését eredményezve. 
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4.6.3. A területfejlesztés a regionális sportágfejlesztési stratégia mentén 

A területfejlesztési stratégiák az Európai Unió meghatározó fejlesztési irányvonalai, amelyek 

Magyarországon is jelentős változásokat eredményeznek, a területi és társadalmi tőke 

részeként. A sport, mint új gazdasági elem, ennek komponenseként jelenik meg, és hatással bír 

a munkaerőpiacra, valamint a vállalatok humánerőforrásában is egyre fokozódó a szerepe. A 

gazdasági versenyképességben a sport a növekedés faktoraként jelenik meg. Kutatásomban 

felmértem, hogy a területfejlesztési tervekben milyen mértékben veszik figyelembe a sport, 

egészség, szabadidősport fejlesztését, és a sportoló hogyan jelenik meg ebben a lokális térben. 

Hogyan erősítik egymást a területi stratégiák és a sportolói kompetenciák a munkaerőpiacon az 

adott térben. A felmérés fókusza a nyugat-magyarországi területfejlesztési koncepció 

vizsgálatára terjed ki, amelyhez kapcsolódik az az empirikus kutatás, amely a sportolói 

identitást vizsgálja, mint a régió tehetségmegtartó erejének egyik kiemelt elemét. 

Az Európai Unió által meghatározott fejlesztési tevékenység számos esetben a gazdasági és 

stratégiai érdekek érvényesülését szolgálják (Debisso 2014). A fejlesztési politika irányelvei az 

elmaradottság enyhítésére, a társadalmi-, gazdasági egyensúly fenntartására, a versenyképesség 

növelésére irányulnak. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) 177. cikke elsőként 

fogalmazta meg a fejlesztéspolitika céljait és elveit, amely ösztönzi a fejlődő országok 

fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődését, zökkenőmentes és fokozatos integrációját a 

világgazdaságba, a szegénység elleni küzdelmet a fejlődő országokban. 

Ezek az alapelvek egyre konkrétabb célokká teljesednek ki, és a fejlesztésbe bekapcsolódnak 

a globalizációval megjelenő új gazdasági-, társadalmi kihívások. Az új európai trendek a 

dinamikusan fejlődő területeket elszakítják a kevésbé fejlett részektől, és ez a gazdasági és a 

társadalmi különbség fokozódó problémákat jelent. A területfejlesztési politika ezen a területen 

tud beavatkozni olyan fejlesztési stratégiával, amely az adott területen meglévő sajátosságokra 

építve növeli a versenyképességet. Ilyen fejlődési irány a sport és annak területi, gazdasági-, 

társadalmi megjelenése. Az európai integrációs folyamatok célja az országok és régiók közötti 

fejlettségi különbségek mérséklése, az elmaradott térségek felzárkóztatása. A területfejlesztés 

célrendszere hosszú távú stratégiával alakítható ki, amelyben megjelennek mérhető és kevésbé 

mérhető elemek. Az általános célok közül a kiegyensúlyozott növekedés, a regionális 

különbségek csökkentése kevésbé mérhető, míg a munkahelyteremtés, a munkanélküliség 

enyhítése, az infrastruktúra kiépítése konkrét, és mérhető célokat tartalmaz. A regionális 

politika céljainak megvalósításához a pénzügyi eszközök, a központi szabályozás és az 

infrastrukturális beruházások szükségesek (Bocsor et al. 2000). „Az Európai Unió az egyik 

legfontosabb stratégiai célkitűzésként jelöli meg a kiegyensúlyozott prosperitást, a fenntartható 
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regionális fejlődés gondolatát, amelyből a tagállamok minden egyes polgárának részesülnie kell 

(ld. társadalmi és gazdasági kohézió). A gyakorlatban ez a lakosság életminőségének 

javulásában, a szolgáltatások számának és színvonalának emelkedésében, a hozzáférés 

lehetőségében kell megmutatkoznia” (Dancs 2003). A hazai fejlesztéspolitika törekszik az 

Európai Unió irányelveit követni, amelyben a sport egyre intenzívebb szerepet kap. A 2005 

júniusában elkészült az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és Országos Területfejlesztési 

Koncepció is, amely 2013-ig időszakra vonatkozik, amelyben a sport, rekreáció és az ehhez 

köthető sportfejlesztések még kevésbé jelennek meg. A 2035-ig terjedő további fejlesztési 

tervekben már, az Európai Uniós irányelvek hatására, szerepelnek a sporttal összefüggő 

infrastrukturális fejlesztések, a fenntartható fejlődés alapján (Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-

2006). Az Európai Unióban a fenntarthatóság kérdésköre a 70-es években válik kiemelt 

területté (Európai Unió fenntarthatóság 2017). A fenntarthatósági stratégiai célkitűzéseket (EU 

fenntarthatósági stratégiai célkitűzések) a „Környezetvédelmi Akcióprogramokban” mutatták 

be. Ezekben főként a fenntartható fejlődés környezetvédelmi vonatkozásai szerepelnek 

nagyobb arányban, a társadalmi-szociális dimenziók pedig kevésbé meghatározó szerepet 

játszanak benne (Dancs 2006). A sport társadalmi, gazdasági szerepének jelentősége Európában 

az Amszterdami Egyezményhez csatolt nyilatkozatában, a „Szerződés az Európai Alkotmány 

létrehozásáról” című dokumentumban (Szerződés az Európai Alkotmány létrehozásáról 2005), 

az Európai Sport Charta-ban (Európai Sport Charta 1992), a Magglingeni Nyilatkozatban 

(2003) jelenik meg. Ezek az Európai Uniós dokumentumok támasztják alá a sport funkcióinak 

érvényesülését a modern társadalmunkban.  

Az Európai Unió célkitűzése a társadalmi-, gazdasági kohézió elérése, amely az életminőség 

javulását eredményezi az európai identitás tükrében. Az Európai Unióban a szociális és a 

regionális politika irányul a kohéziós stratégiára. A regionális fejlesztési tervekben a célok 

stratégiai megvalósítása az operatív programok keretében kerül sor. A pénzügyi finanszírozást 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosítja, és támogatást nyújt a turisztikai, 

kulturális, gazdasági környezet, versenyképesség, a régió vonzerejének növelése érdekében, a 

környezetvédelemre, esélyegyenlőség javítására, infrastrukturális fejlesztésekre. A 

területfejlesztés az Európai Unióban a regionális politika által kitűzött stratégiai és operatív 

célok megvalósításának eszköze. Jellemzője a kormányzati beavatkozások sorozata, amelyek a 

területi fejlesztést hajtják végre, és a céljait a fejlesztéspolitika határozza meg. A 

területfejlesztés függ a gazdaságpolitikától, a területi folyamatok jellegétől, de biztosan hosszú 

távú elképzelések jellemzik. A régióknak egyre jelentősebb a gazdasági-, kulturális szerepe, 

amellyel hatást gyakorolnak a saját országuk társadalmi, politikai viszonyaira (Bocsor et al. 
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2000). Az Európai Unió a fejlesztés több szegmensét erősíti, de „minden fejlődés (változás) 

térbeli is, a földi térben zajló társadalmi fejlődés mindig területi is” (Nemes Nagy 1998, 171). 

A fejlettség többdimenziós jellege az Uniós stratégiában is megjelenik, amelynek számos oldala 

van, és jelenheti a humán tőke nagyságát, a gazdaság teljesítményét, bizonyos intézmények 

meglétét és az értéktartalmakkal való kapcsolódását (Nemes Nagy 1998). A regionális politika 

a gazdasági változások tükrében új irányokat, trendeket képvisel, amelyben a tömegtermelést 

felváltja a versenyelőny kialakításában a tudás, az információ és az innováció (Porter 1990). Az 

Európai Uniós irányelvek a foglalkoztatáspolitikára nagy hangsúlyt fektetnek, a sportgazdaság 

szempontjából is szükséges ezen irányelveknek megfelelni. A sport mint a 

foglalkoztatáspolitika része, kiterjed a sportolói foglalkoztatásra. Ilyenek a kettős karrier 

építése, a sportban megjelenő szakember bázis utánpótlása, és az oktatás területén a 

sportszakember képzése. Az új európai foglalkoztatási stratégiát 1994-ben fogadták el az 

Európai Tanács ülésén. A munkahelyteremtés, a munkanélküliség kérdése jelentős a regionális 

fejlesztések tekintetében, amelynek javítása az EU stratégiai céljai között is hangsúlyosan 

szerepel. Az EU foglalkoztatási stratégiájának megvalósításában az Európai Szociális Alap 

(ESZA) nyújt támogatást. Az ESZA lényeges céljai a foglalkoztatottság elősegítése (amely a 

sportban is lényeges elem), a térbeli és szakmai mobilitás növelése, képzések támogatása (a 

sport tekintetében, a szakemberképzés), a nemi esélyegyenlőség biztosítása (sport tekintetében 

a nemi identitás, az esélyegyenlőség a sportágakban, a sportszervezeteknél), oktatás, képzés 

rendszerének fejlesztése. Az esélyegyenlőség a civil szférában sem minden esetben érvényesül. 

Ennek alapja, hogy erős konszenzus van a sporttal kapcsolatos sztereotípiák és nemi szerepek 

között (Béki 2017).  

 

Területfejlesztés a sport által 

A területfejlesztési stratégiák az Európai Unió meghatározó összetevője, amelyek 

Magyarországon is jelentős változásokat eredményeznek, a területi és társadalmi tőke 

részeként. A sport, mint új gazdasági elem, ennek részeként jelenik meg, és hatással bír a 

munkaerőpiacra, valamint a vállalatok humánerőforrásában is egyre fokozódó a szerepe. A 

gazdasági versenyképességben a sport a növekedés faktoraként jelenik meg.  

A régióknak egyre jelentősebb a gazdasági-, kulturális szerepe, amellyel hatást gyakorolnak 

a saját országuk társadalmi, politikai viszonyaira. Az Európai Unió a fejlesztés több szegmensét 

erősíti, de „minden fejlődés (változás) térbeli is, a földi térben zajló társadalmi fejlődés mindig 

területi is” (Nemes Nagy 1998). A fejlettség többdimenziós jellege az Uniós stratégiában is 

megjelenik, amelynek számos oldala van, és jelenheti a humán tőke nagyságát, a gazdaság 
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teljesítményét, bizonyos intézmények meglétét és az értéktartalmakkal való kapcsolódását. A 

regionális politika a gazdasági változások tükrében új irányokat, trendeket képvisel, amelyben 

a tömegtermelést felváltja a versenyelőny kialakításában a tudás, az információ és az innováció 

(Porter 1990), a sport kapcsolódik az érintett területekhez. 

A hazai területfejlesztési stratégiák részeként a sport az utóbbi évtizedben jelent meg. Az I. 

Fejlesztésben egyáltalán nem említették, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban (2005-

ben készült el) és az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (2013-ig, és 2035-ig terjedő 

időszakra vonatkozik) egyre nagyobb hangsúlyt kapott a sport. A területfejlesztési stratégiák 

részeként a sport a Regionális Fejlesztés Operatív Programban (ROP) jelenik meg. A sport és 

a területfejlesztés kapcsolódási pontjai főleg a sportgazdaság, sportszakember-képzés, 

sportturizmus, szabadidősport, versenysport területekhez köthetőek. A régió sokféle 

értelmezésében (Enyedi 2005) a regionális versenyképességet meghatározza az infrastruktúra 

fejlettsége (Lengyel 2001, Ehrlich 2002), amely a sportinfrastruktúrában is megnyilvánul, 

amely gazdasági fejlődést is eredményez. A sport társadalmi-, gazdasági jelentőségének 

növekedésével egyre több és fontosabb kapcsolódási pont alakult ki a sport funkcióival 

(McPerson et al. 1989, Weiss 2003) és a területi tőke elemeivel. A sport a tömegtársadalom 

termékeként (Bakonyi 2004), sokarcúságával (Steenbergen et al. 2001) egyre erőteljesebben 

érvényesül a gazdaságban és a társadalomban egyaránt, hiszen a megnövekedett szabadidőben 

a sport kiemelt szerepet képvisel a munka mellett. A nyugati társadalmak „szabadidős 

társadalmakká” válnak (Palm 2004). A sport jelentőségének növekedésében a régió fejlesztési 

stratégiák részeként is részt követel magának, főként az infrastruktúra fejlesztésében jelenik 

meg. A nagyvárosok szabadidőport kialakításában a szabadidős sportcentrumok fejlesztése az 

egyik irányt mutatja az életszínvonal növeléséhez, a városi élet, a szabadidő hasznos, minőségi 

eltöltésére, akár a használaton kívüli építmények hasznosításával (Willms 2004), a 

rehabilitációs területek fejlesztésével. A településfejlesztés ágazat célja többek között a hosszú 

távú fejlődés biztosítása, a lakosság életminőségének alakítása, élhető, emberbarát, vonzó 

környezet kialakítása, a környezetszennyezés csökkentése, az információ-technológiához való 

hozzáférése, a barnamezős területek újjáépítése, a település rehabilitációja, amelyek integrált 

településfejlesztési projekteken keresztül valósul meg (Dancs 2006), amelyhez a sport-

infrastrukturális fejlesztések is köthetők. Magyarországon a Regionális Fejlesztésben a 

fenntartható regionális fejlesztéshez tartozik a sport, amely magában foglalja a társadalmi, 

gazdasági és környezetvédelemi dimenziót. A sportfejlesztések segíthetik más ágazatok 

fejlesztését, valamint a többi ágazat is hozzájárulhat a sportfejlesztésekhez. A 

területfejlesztésben döntéshozók sport felé megnyilvánuló attitűdje nagyban meghatározza a 
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sport érvényesülését, gazdasági jelentőségének kihasználását. A sport egy régió fenntartható 

társadalmi és gazdasági fejlődésben, a polgárok életminőségének javításában szerepet vállalhat, 

amennyiben megfelelő stratégia áll mögötte (Dancs 2006). Hazánkban a sportfinanszírozást a 

Sporttörvény (2004) foglalja keretbe. Jelenleg a sportfinanszírozás követi a sport dinamikus 

változását. A bevételi oldalon az állami finanszírozás, a magánfinanszírozás és vegyes 

sportfinanszírozás jelenik meg. A kiadási oldalon a bevételekből részesülők jelennek meg, a 

sportolók, a sportszervezetek és a sportigazgatás (Faragó 2017a). A sport, a globális jelenség 

részeként több területen erősíti a gazdasági-, társadalmi folyamatokat, amely az 

identitásfaktorok növelését is segíti, legyen az a területi identitás, európai identitás, nemzeti 

identitás, regionális identitás vagy sportolói identitás. A globálisan teret nyerő sportipar a sport 

funkcióinak kiteljesedéséhez vezetett, amelyben a sportgazdaság kiemelt szerepet kapott. Az 

uniós stratégia meghatározza a sport politikai irányait, amelyben a hazai kormányzat élen jár a 

sportfinanszírozás tekintetében. Magyarországon kiemelt a sporthoz köthető országos 

infrastruktúrafejlesztés (Faragó 2017b) és a sportszövetségek támogatása (Gősi, Bukta 2019) 

egyaránt, amely az Európai Unió által kiadott irányelveket (Olimpiai Sport Charta 1992) veszi 

alapul, a sporton keresztül a nemzet egészségének, életminőségének fejlesztése céljából, 

amelyet a 2004. évi Sporttörvény foglal keretbe (2004. évi I. törvény a sportról), majd stratégiai 

ágazattá nyilvánítása is megerősíti (Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020). A 

regionális politikában a sport a területfejlesztés részeként is kiemelt szerepet kap, egyrészről a 

kormányzati beruházások által (Sportlétesítmény Fejlesztési Stratégia 2013), másrészről a 

lokális területfejlesztések megoldásaként, mint a rehabilitált területek újra hasznosítása, a 

nemzeti, nemzetközi sportrendezvények szervezése, a turizmus, vagy más ágazatokkal 

együttműködve az infrastruktúra bővítése. 

A területfejlesztés részeként a sport gazdasági hatásának a területeit a lokális hatáskör, 

fejlesztési kompetenciák, rendelkezések alapján több szinten határozhatjuk meg: a nemzeti 

szintű határozatoktól, mint a sportstratégia a lokális kiscsoportos társulásokig, amelyek a 

közösség erejét építik. Ez a folyamat kétirányú, hiszen kezdeményezések nem csak 

kormányzati szintről érkezhetnek a kisebb egységek, területek, szervezetek, intézmények felé, 

hanem megjelennek, mint „grassroot” programok, amelyek kis civil szerveződésektől vagy 

közösségtől kiindulva nemzeti programokká nővik ki magukat. A civil szerveződések 

területfejlesztő hatásai egyre nagyobb mértékűek (Nárai 2003), amely hatás a sportban 

intenzíven nyilvánul meg. A sportgazdaság és a fejlesztési kompetenciák viszonya ebben a 

kontextusban mindkét irányban hatékony. Az 11. ábra szervezeti szinten mutatja be a 

hatásköröket. 
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11. ábra A sport a területfejlesztés eszközeként 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A sport és egészség megjelenése a területfejlesztési stratégiában 

A sport lokális, regionális területfejlesztésben való megjelenéséről végzett kutatás alapján, 

amely a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Stratégiát hasonlította össze Győr Megyei 

Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiával 2014-2020 között, láthatóvá vált, hogyan 

jelenik meg regionálisan és lokális szinten a sportfejlesztés. A felmérés része két 

területfejlesztési stratégiának a sporttal kapcsolatos fejlesztéseire terjed ki. Vizsgálatra kerültek 

a Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 és a Nyugat-

Dunántúl 2014-2020 évi Regionális Fejlesztési Stratégia sportfejlesztéssel kapcsolatos tervei. 

A kutatásban a két stratégia összehasonlító vizsgálatában a sport, a sportfejlesztések, a 

szabadidősport, az egészségfejlesztési tervek kerültek feltérképezésre. A tartalomelemzés 

módszerével vizsgált területfejlesztési stratégiák a sport, szabadidősport, egészségfejlesztés 

célú fejlesztések terén eltérő eredményeket mutatott. Nyugat-Dunántúl 2014-2020 évi 

Regionális Fejlesztési Stratégia a sport témakörben 8 alkalommal említi a sportot mint a 

sportolási létesítmények, sportesemények, sportgazdaság, sportturizmus, sportközpont. Az 

egészség témakörét a stratégia 50 alkalommal említi, mint egészségtudatosság, egészségtudatos 

életmód, egészséges életkörnyezet, egészséges életmód, egészséges társadalom, egészséges 

gazdasági élet, egészségügyi ellátórendszer, egészségügyi szolgáltatások és egészségturizmus. 

A szabadidő négy alkalommal került szóba a stratégia részeként mint a szabadidős témapark, 

szabadidő eltöltése témakörökben, míg a rekreáció öt alkalommal jelet meg a dokumentumban, 

a rekreációs terek, a rekreáció kibontakozása, a rekreációs lehetőségek, a rekreációs 
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gyógyászati központ témakörökben. A Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiában (2014-2020) jelentősen több alkalommal kapott említést a sport, egészség, 

szabadidő, rekreáció területének fejlesztése. A sporttal kapcsolatos fejlesztések 110 alkalommal 

jelennek meg, amely a sportgazdaságra, sportterületek fejlesztésére, a sportolási lehetőségek, 

sportcsarnok építése, sportrendezvény, sportgyógyászat, sportkínálat, sporttámogatás, 

sportegyesületek, sportegészségügy témakörökre vonatkoznak. Az egészség 123 alkalommal 

említett terület mint egészséges társadalom, egészségipar, egészségügyi szolgáltatások, 

egészségtudatosság, egészségügyi intézmények, egészségügyi centrum, egészségfejlesztési 

terv, egészségpolitika, egészséges városi környezet, egészségműveltség, egészséges idősödés, 

egészséges életmód, lakókörnyezet, egészségközpont, egészségturizmus fejlesztések. A 

szabadidő témakört 58 alkalommal érinti a stratégia, a rekreáció 78 alkalommal kerül említésre, 

mint a szabadidő-eltöltés, szabadidő célú fejlesztés, hasznosítás, szabadidős tér, szabadidő 

centrum, szabadidő hasznos eltöltése, rekreációs szolgáltatások, rekreációs gyógyászati 

központ, rekreációs központ, rekreációs területek fejlesztése. A két területfejlesztési 

stratégiában láthatóvá vált, hogy Győrben milyen komoly területet képvisel a sport, a 

sportinfrastruktúra, a sport gazdasági-, társadalmi eredményessége. Így a Győrben a sport 

fejlesztése versenyképességi tényezőiként is megmutatkozik (5. táblázat). 

5. táblázat Területfejlesztési stratégiák összehasonlítása a sport, egészség, szabadidő és 

rekreáció területén, a stratégiában megjelenő gyakoriság alapján 

Szó 

megjelenése 

Nyugat-Dunántúl 2014-2020 

Regionális Fejlesztési Stratégia 

Győr Megyei Jogú Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 

sport 8 110 

egészség 50 123 

szabadidő 4 58 

rekreáció 5 78 

Forrás: saját szerkesztés 

Helyi szinten, ahol a sportot stratégiai, gazdaságfejlesztő ágazatként kezelik, a sport, egészség, 

szabadidő, rekreáció fejlesztése erőteljes szerepet tölt be, míg regionális szinten az egészség, 

az egészségügy, mint közszolgálati tényező van jelen hangsúlyosan a településfejlesztésben. A 

települési környezetben a sport értékei felerősödnek, az önkormányzatok a sportot kiemelten 

kezelik, főként azok, ahol nemzetközileg is elismert csapatsport működik. 
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4.6.4. A sport és a területi versenyképesség 

A versenyképesség a globalizált világ dinamizmusára adott válaszként jelenik meg és hajtóereje 

a világ működési folyamatainak. Ez a sport területén is megnyilvánul, hiszen létkérdés a 

versenyben megfelelni, folyamatos kihívásokra válaszolva a sportpiac elemeit kihasználni. A 

versenyképesség a versenysportban és a sportgazdaságban is jelentős szerepet kapott. A 

területtel kapcsolatos kutatások még fiatalok, de hatásvizsgálatok folynak világszerte, fő 

irányvonalként a vezető fejlett országokban. A versenyképesség a globalizált világunk 

működési folyamatait aktivizálja, amelyben szükségesek gyors válaszreakciók, innovatív 

megoldások és új erőforrások felhasználása. A sport az a terület, amely, mint erőforrás potenciál 

vesz részt a gazdasági versenyképesség növelésében, a területfejlesztésben, a társadalmi 

problémák megoldásában, egyes nemzetek esetében gazdasági húzóágazatként (Faragó et al. 

2018). A sport és gazdaság sikerességében a „zaj” (Sterbenz et al. 2013) ugyanúgy meghatározó 

elem, mint a sportágak versenyképességében. A sportsikereket magyarázó tényezőkről 2006-

ban nemzetközi kutatási konzorcium jött létre, amely a SPLISS (Sports Policy factors Leading 

to International Sporting Success) néven ismeretes (DeBosscher et al. 2006) (12. ábra). A 

kutatásban résztvevők kilenc hatótényezőt azonosítottak a sportsikerek magyarázataként, a 

hatásmechanizmusok identifikálásához (András, Kozma 2014).  

 

Pillér 1: Finanszírozási támogatás 

Pillér 2: Sportpolitikai szervezettség 

Pillér 3: Sportolói részvétel 

Pillér 4: Tehetségkiválasztás és –

gondozás 

Pillér 5: Karriertámogatás aktív és 

visszavonult sportolóknak 

Pillér 6: Sportlétesítmények, 

edzőközpontok 

Pillér 7: Edzőképzés 

Pillér 8: Nemzeti és nemzetközi 

versenyszervezés 

Pillér 9: Tudományos kutatás és 

innováció 

Forrás: De Bosscher et al. 2006 

A területi fejlesztési stratégiák szempontjából is lényeges, hogy a sport az eredményességét 

számos területen megmutatja, társadalmi, gazdasági-, környezeti hatásaival, makro- és 

mikrogazdasági szinten.  

12. ábra SPLISS modell 
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A SPLISS modell sportsikerek tényezőit a területi sportfejlesztés sikerességi tényezőjeként 

elemzi, mutatja be azok hatásait, területi szinten való megjelenését. A fejezetben kiemelten 

foglalkozom a SPLISS pillérek 2. sportpolitikai szervezettség, 3. sportolói részvétel, 4. 

tehetség-kiválasztás és gondozás, 5. karriertámogatás aktív és visszavonult sportolóknak, 6. 

sportlétesítmények, edzőközpontok, 9. tudományos kutatás és innováció, mint oktatás, 

sportszakember képzés, sportgazdasági, egészségügyi kutatások részével. A sportpolitikai 

hátteret és a sportlétesítményi támogatást, a 2. és a 6. SPLISS pillérek tükrözik. Ezek az elemek 

a városi fejlesztési stratégiában megjelennek, míg regionális szinten kevésbé. 

A sport és a munkaerőpiac összefüggései mutatkoznak meg a területi tőke elemeként, amely 

a SPLISS pillérek további kiemelt részeit érintik, mint a sportolói részvétel a versenysportban, 

munkaerőpiacon, tehetségkiválasztás a vállalati humánerőforrásban és a sportban, a sportolói 

karriertámogatás a munkaerőpiaci részvételben, kutatási, oktatási területek, a sportolói 

kompetenciák erősítése a munkaerő-piacon való érvényesülésében. 

A területi sportgazdaságban az alapot a sportinfrastruktúra jelenti, amelyre támaszkodhat a 

politikai, lokális irányítás, a vállalati támogató szféra, a sportolói bázis és annak szakmai 

közege. A sport a területi identitás építésének eszköze, ami kifejezi a vállalati beágyazódást és 

a lokálpatriotizmust. A sport hálózatokat épít ki a társadalmi és a gazdasági szféra között, amely 

a társadalmi csoportokat a gazdasági érdekekkel hangolja össze. A területi sportgazdaság 

modelljében bemutatásra kerülnek azok a szereplők, akik befolyásolják a sport által a 

területfejlesztést (13. ábra). 

13. ábra A területi sportgazdaság fejlesztés modellje 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.7. A sport és a sportoló, mint a területi tőke társadalmi, gazdasági eleme  

A globális verseny felerősödése miatt felértékelődnek a versenyt befolyásoló területek, 

szereplők (Dicken 2015). A sikeres vállalati szféra felismerte, hogy versenyelőnyeik térben 

koncentrálódnak, az előnyök helyben érhetőek el (Lengyel 2016). A versenyképességben a 

vállalatok versenyképességét értjük, de a globalizációban egyre erősebbé vált a területi 

versenyképesség szerepe, a pozíciószerzés, a versenyelőny fenntartása. A fejlődésre való 

képességet a vállalatok és a helyi kormányzás is lényeges céljának tekinti. A regionális 

versenyképességet duális koncepciónak értelmezi Huggins et al. (2014), ahol a régiók közötti 

gazdasági fejlettséget magyarázza és a régiók jövőbeni fejlődési lehetőségeit mutatja meg. A 

regionális versenyképesség vizsgálatát, annak hatásait több szempontból vizsgálták, Camagni, 

Capello (2010) és Gardiner et al. (2004), akik a tőkejavak felosztását a termelékenység és a 

társadalmi összetevők részeként tekintették. Ez alapján, a piaci versenyképesség a 

termelékenységben jelentkezik, annak eredménye hatással van a nemzet gazdaságára. 

Termelékenységnek az ország életminőségében is nagy szerepe van, hiszen a lakosok 

életszínvonalát befolyásolja. A versenyképesség elméletében és annak vizsgálatában 

Samuelson, Nordhaus (2012) a komparatív előnyöket emeli ki, míg Porter (1990) szerint a 

nemzeti termelékenység mutatja meg a versenyképességet. Storper (1997) elméletében, a 

regionális, városi versenyképesség: “egy (város)gazdaság képessége odavonzani és megtartani 

bizonyos tevékenységekben stabil vagy növekvő piaci részesedésű cégeket, miközben 

fennmarad vagy növekszik azok életszínvonala, akik részt vesznek bennük”. Ebben az 

értelmezésben a sport a sportoló a területi tőke elemeként jelenik meg és a sikeres sportoló a 

társadalom tagja, a sport pedig gazdaságnövelő tényezőként vesz részt. A sportolót a regionális 

tehetségmegtartó erő tagjaként, a területi fejlődés érdekében hatásos megtartani. A 

versenyképesség egységes fogalma meghatározott az Európai Unió (EC, 1999), és Lengyel 

(2000) által, amely szerint „a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók 

képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós 

létrehozására, miközben a külgazdasági (globális) versenynek ki vannak téve”. A sport a 

globalitás egyik meghatározó része a gazdaságban, az iparban, a társadalomban. Az EU 

második kohéziós jelentésében (2001) az Európai Versenyképességi Jelentésekben a régiók 

versenyképességét az életszínvonal növekedésével, a magas foglalkoztatási rátával jellemzik a 

fenntarthatóság jegyében. A versenyképesség fogalma kiegészül a jól-léttel, a társadalmi 

haladással (Stiglitz et al. 2010). A sportolók, a sport a gazdaságra, a társadalomra való 

hatásaiban az életszínvonal emelését eredményezi mint a sportolói, nemzeti identitás, a siker a 

sporteredmények területén, a vállalati, helyi kormányzás imázsalakító részeként, a sportolói 
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kompetenciák kibontakozásával, a sportolói szocializáció alapján. A sport helyi 

megjelenésével, társadalmi-, gazdasági folyamatokban a regionális fejlődés része, a nemzetközi 

sportversenyek megrendezése hatással van a helyi foglalkoztatásra, a szolgáltatások piacára, a 

sport, az egészség terjesztésében, a jólét, az egészséges társadalom érdekében (Máté, András 

2018). A térségek versenyképességének endogén jellegű piramismodelljében a sportoló több 

szinten jelenik meg. A régió versenyképességében a sportoló, a sport, a humán tőke, társadalmi 

tőke, regionális identitás, regionális elérhetőség és infrastruktúra részeként jelenik meg. Az 

életszínvonal növelésében kiemelt szerepet kap a foglalkoztatottság, a munkahelyteremtés. 

Ennek a lokális szinten való megjelenése lényeges a versenyképességben. A sportoló a 

munkaerő-piacon érvényesülhet a sportteljesítményével mint hivatásos sportoló, sport 

szakemberként mint edző, sportvezető, vállalatoknál az egészség, fenntarthatóság, 

szponzoráció, vállalati image kreátor, a sport policy számára a területfejlesztési stratégia 

sportszakembere, a lokális sportgazdaság fejlesztésének professzionális munkaereje.  

 

A sportolói humán tőke a gazdaságban 

A globalizálódó gazdaságban a gazdasági súlypontok átrendeződnek, új tényezőcsoportok 

jelennek meg (Rechnitzer 2008), amely folyamat során, a humántőke okán a sportipar, új 

ágazatként jelent meg. A fenntartható fejlődés előtérbe kerülésével a vállalatok számára is érték 

a sport és az egészség. A multinacionális vállalatok számára az innovatív környezet, a 

munkaerőpiac megléte versenyképességi tényező (Konczosné Szombathelyi 2014). A sport és 

a munkaerőpiac kapcsolatában a vállalat jelenti az összeköttetést, amelyben a sportoló 

megmutatkozhat sporttehetségként, a regionális-, területi identitás hordozójaként, imázsnövelő 

tényezőként a humán tőkében. A multinacionális vállalatok a sportot, a sportolókat a területi 

beágyazódásban hasznosítják, társadalmi elfogadottságuk növelése érdekében. Egyben a 

sportolói humán tőkének a bázisát jelentik.  

A régió versenyképességének meghatározója a területi tőke erőssége. A munkaerőpiac 

számára a munkaerő megtartása a leglényegesebb kihívás napjainkban. Ebben a folyamatban a 

sportolói tehetség a sport során kialakított kompetenciáival, a régió iránti elkötelezettségével, a 

hírnevével a vállalatok számára „power” faktort jelenthet, ha figyelembe veszik a 

humánerőforrás stratégiájukban. A másik oldal a sportolói humán tőke részeként a sportoló és 

a munkaerőpiac viszonya. A sportolói kettős karrierben lényeges elem a vállalati 

humánerőforrás menedzsment, a tehetségmenedzsment és a sportolói kompetenciák 

érvényesítése a munkaerőpiacon. A sportban való szocializáció és a sportban megnyilvánuló 

pedagógia a tanulási folyamatokat segítik a sportolók számára. Ezek az értékek azok, amelyek 
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a munkaerőpiacon is a humán képességek közé sorolhatók, és egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak a munka világában (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2017a). Az európai uniós 

sportpolitikák és a hazai területi fejlesztés bemutatása eredményeképp láthatóvá vált, hogy a 

sport az utóbbi évtizedekben vált hangsúlyosabbá, sportgazdasági tényezőként. A sport 

finanszírozása egyre nagyobb mértéket ölt hazai és nemzetközi szinten egyaránt (Gősi, Bukta 

2019). Regionális szinten a területfejlesztési stratégiák eltérőek a sportfejlesztések 

hangsúlyának megjelenítésében. A sportinfrastruktúra fejlesztések a területi versenyképesség 

tényezői, amelyben a vállalatok kiemelt szerepet képviselnek. A területi tőke eleme a humán 

tőke, amelyben a sportoló és a vállalat kapcsolódását vizsgáltam. A sportoló kapcsolódása a 

vállalathoz, a munkaerőpiachoz több irányt képvisel sportolóként szakemberként, a tehetség 

képviselőjeként. A területi tőke eleme a sportsikereket elérő sportoló, akinek az aktív sportot 

követő életszakaszában a munkaerő-piacon való megjelenése a területi tőkét és a lokális 

identitást növelheti, továbbá sportolói kompetenciájával a vállalati humánerőforrást erősítheti. 

A regionális sportgazdaság tényezőiként a 14. ábrán mutatom be az érintett területeket. 

14. ábra A regionális sportgazdaság tényezői 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A nemzetközi és a nemzeti területfejlesztési stratégiák meghatározzák a sportpolitika 

irányvonalait, amelyben a sportinfrastruktúra-fejlesztés az alapját jelenti a sport társadalmi-, 

gazdasági megjelenésének. A regionális területfejlesztési stratégiák a hazai sportfejlesztések, a 

sportgazdaság meghatározói, amelyben a sportoló a területi tőke, a versenyképesség értékadója. 

A munkaerő-piac és a sportoló vonatkozásában a regionális területfejlesztés, a vállalati bázis, a 

sportolói identitás játszik szerepet. A sportoló, a humán tőke része, ebben a komplex egységben 

tud érvényesülni. A sport társadalmi-, gazdasági hatása a területi versenyképességben, a területi 

tőke elemeként is megjelenik, egymást erősítik. 
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A sportolók szerepe a társadalmi-, területi tőkében a versenyképesség részeként 

A kutatási probléma az oktatási rendszerből, az élsportból kilépő és a munka világába kerülő 

sportolók civil pályán való elhelyezkedése. A sportolói életpálya egy védett közeget biztosít, 

annak végeztével a munkatapasztalat és a munkaerőpiacon elvárt „hard” kompetenciákkal is 

kevésbé rendelkezik, amely ennek a társadalmi csoportnak jelentős gondot okoz. Bár 

munkatapasztalatuk kevés, viszont „soft” kompetenciáik annál erősebbek. A sport általi 

szocializációban kialakult képesség szignifikáns összefüggésben áll a humánerőforrásban 

előtérbe hozott képességekkel. A kutatással a sportolói szempontból a sportolói életpálya 

modellt tudjuk fejleszteni, a vállalati szempont pedig ráerősít a sportolók alkalmazásának 

motiválására, ahhoz, hogy felismerjék a munkaadók, hogy a sportoló, a képességeit a munka 

világában felhasználva eredményes tud lenni. A vállalati humánerőforrás stratégiában, a 

tehetségekkel való foglalkozás egy új irányt jelenthet, amely a fenntarthatóságot is elősegíti. 

Nem utolsósorban a hatékony együttműködés a nemzetgazdaság erősítését eredményezi. 

A társadalmi tőke szerepe a sport vonatkozásában is megjelenik, hiszen a sport társadalmi 

hatásait, aspektusait már XX. századtól társadalmi alrendszerként kezeljük, mivel jellemzi 

mindaz, amit a társadalmi alrendszer sajátosságainak tekintünk, mint a sajátos cselekvési 

logika, a formális szerveződések, állandósult szerepek, belső normák rendszere, és más 

társadalmi funkciók. Tehát a sport a társadalmi tőke elemeként kezelendő. Innovációs jellege 

pedig a kutatás érdemi része, hiszen innovatív jelleget nyújt a sportolói társadalmi 

berendezkedés vizsgálata a sportolói, vállalati, lokális gazdasági szintre vonatkoztatva. A 

regionális innovációs képesség részeként kezelhető a sport mint társadalmi tőke, a sport három 

vonatkozásában, sportolói, vállalati, lokális, gazdasági szinten. A versenyképesség egyik 

hajtóereje az innováció, amely műszaki-gazdasági paradigma által nyilvánul meg. A cégek és 

a nemzetek növekedési stratégiája a tudás alapján mutatkozik meg (Archibugi-Mihie 1995). A 

társadalmi tőke elméletének boncolásával három dimenziót állapíthatunk meg. Az első a 

strukturális dimenzió, a kapcsolati dimenzió a második, a harmadik pedig a szociális tőke. 

Közös bennük, hogy mindhárom jellemzője, hogy társadalmi struktúrák és feladatuk, hogy 

megkönnyítsék az egyéni cselekedeteket a szerkezeten belül. Tura, Harmaakorpi (2005) szerint 

a kapcsolat kiépítését könnyítő politika mozdítja elő a kreatív társadalmi tőkét, amely a 

regionális innovációs környezetben van jelen.  

A területi tőke a régió versenyképességének lényeges eleme, amelyben „a területi tőke a 

területrendszerben rendelkezésre álló, s felhalmozott gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék 

metszéspontja, közös felülete, azon elemek összessége, amelyek az adott helyre jellemzőek, s 

csak abban és csak ott értelmezhetők” (Rechnitzer 2016). Camagni (2008), a területi tőke 
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elméletének megalapozója a tőkejavak modelljében „hard” és „soft” tényezőket azonosít, 

valamint formális és informális folyamatokat különböztet meg. Formális szinten a tőke-javak, 

munkaerő, tudás, innováció egysége a hely pozícionálásában, elhelyezkedésben és a róla 

kialakult vélemények alapján jelenik meg. A területi tőke sikeressége, gazdasági, társadalmi és 

kulturális folyamatok összessége. A humán tőke a társadalmi tőke részeként vesz részt a 

vállalatok és a régió versenyképességében a sportoló vonatkozásában. A humán erőforrás 

regionális vetületében a fejlődést hordozó erőforrás tényezőiként és hatásmechanizmusának 

kiemelt elemeként jelenik meg az emberi tényező, az életminőség, az életkörülmények, a tudás 

és ismeretközlés és -átadás hálózata, és a települési innovációs miliő (Rechnitzer 2007). A 

munkanélküliség, a foglalkoztatottság a vállalatok számára is lényeges terület, hiszen a 

gazdasági eredményességük feltételét jelenti. A vállalatok számára a tehetség modell 

kidolgozása a vállalati stratégiában meghatározó, amely által a humán tőke kockázatukat 

csökkenthetik (Konczosné Szombathelyi 2013). 

A régióközpontúság a globális tehetségmenedzsment kihívásainak fejlődési pályája, hiszen 

a vállalatok számára a földrajzi területi elhelyezkedés stratégiai elem. A régiók egyéni fejlődési 

pályájuk révén a helyi sajátosságok, adottságok kihasználásával egyéni utakat járnak be, 

amelyhez sajátos stratégia szükséges, és ez a tehetségstratégiára is vonatkozik. A 

tehetségmenedzsmentben a kompetenciák megfelelő felhasználása eredményezi a sikeres 

együttműködést, a fejlődési pontok megtalálását. A tehetség a területiségben identitásnövelő 

funkcióval bír, amely jelenti az egy területen élők sikerrel való azonosulását (Bugovics 2010). 

A sportban szocializált személyek sajátos kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek 

kibontakozása több területen érvényesül. A sportolói tehetség a sportolói életútprogram része, 

amelynek stratégiája megalapozza a sportolói karrier útjait a civil életre vonatkoztatva is 

(Faragó 2015). A vállalati tehetségmenedzsmentben a vállalatok a tehetségek bevonzásával, 

megtartásával értéket teremtenek, amely a gazdasági-, társadalmi hasznosulást eredményezi a 

regionális versenyképességben. A sportolói tehetségek a sportban megszilárdult kompetenciáik 

kihasználásával a humán tőkét erősítik ebben a folyamatban.  

A területi tőke a regionális versenyképességet meghatározó materiális, immateriális és 

vegyes tőkeelemek (Camagni 2008). A társadalmi tőke pedig a területi tőke eleme, amelynek 

része a humán kapcsolatok, a bizalom, a vállalkozásokat vonzó gazdasági környezet (Jóna 

2013). A sport, a sportoló ebben a folyamatokban a humán tőke részeként vesz részt, 

kibontakoztatva a sport funkcióit, társadalmi-, gazdasági értékeit.  
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Regionális tényezőként van jelen a területi versenyképességben a humán tőke, amely 

befolyásolja a gazdasági növekedést, amelynek kiemelt része a tudás, az innovatív megoldások 

integrálása, fejlesztése (Gaál et al. 2010). 

A vállalati beágyazódás a sport eszközrendszerével, a társadalmi szerepvállalást a területi 

tőkét erősíti a régió szintjén. Ebben a társadalmi tőke, amelyben a sport is kiemelt részt képvisel, 

egyre dinamikusabban jelenik meg. A társadalomban egyre inkább megjelenik az „öregedő 

társadalom” elnevezés, amelyben az egészségnek, a sportnak, a sportszakembereknek kiemelt 

szerep jut. Az „ezüst gazdaság” és annak munkaerőpiaci vonzatai (Pongrácz 2018) a 

sportszektorban meghatározó szerepet kap.  

A 19. század második felétől a kultúra a gazdaság vitalitásának tényezőjévé, a gazdasági 

innováció dinamikájának meghatározójává vált. A regionális kultúra és a szervezeti kultúra 

kölcsönhatása jelenik meg a lokális társadalmi felelősségvállalásban. A globális piacon 

szereplő nemzetközi vállalatok versenyelőnyként kezelik a kultúra régióra gyakorolt hatását. A 

vállalatoknak a régióba való beágyazódását vizsgálta a Corporate Culture and Regional 

Embeddedness (CURE) projekt, amelyben láthatóvá vált, hogy a kultúra meghatározza a régió 

egyéniségét, amely a vállalatok számára versenyelőnyként is kezelhető (Konczosné 

Szombathelyi 2014). A társadalmi szerepvállalás is jelentős ezen a téren, amely a helyi sport 

támogatásában nyilvánul meg (Faragó 2017a), erősítve a társadalmi kohéziót és a regionális 

identitást. Erre használják fel a transznacionális vállalatok a sportot, mint eszközt a lokális 

gazdaságba, társadalmi közegbe való beágyazódáshoz.  

 

4.7.1. A sportoló és a sport szerepe a területi tőkében 

A sportoló megjelenése a területi tőkében társadalmi és gazdasági funkcióval bír, amely a 

területi tőke elemeiben is megmutatkozik. A korábbi témakörök elemzésében láthatóvá váltak 

azok a tényezők, amelyek a sportolót a területi tőke elemeként értékteremtő funkcióval jeleníti 

meg. Ezek például a sportolói szerepekben érvényesülése a sportszocializáció folyamataiban, 

az abban kialakult képességek, kompetenciák, amely a társadalom és a gazdaság számára 

értékteremtő funkcióval bírnak. A sport és társadalmi szerepe megjelenik a sport pedagógiai 

hatásában, a kompetenciafejlesztésben, az egészséges életmód kialakításában, az életszínvonal 

emelésében. A gyermekkori sportszocializáció, a sport életvitelszerű megjelenése az 

egészségdeterminánsokat pozitívan befolyásolja (Szakály et al. 2018). 

A sportkarrier a sportoló a fiatalkor életvitelében jelenik meg jellemzően, de ez a folyamat 

a civil karrierhez képest kitolódhat, amely a munkaerőpiacon hátrányként kezelendő (Gősi, 

Sallói 2017). A sportolókat az élsport végeztével elengedik, amely a régió tehetségmegtartó 
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erejét gyengíti. A munkaerőpiacon való érvényesülés az élsport végeztével új szemléletet kíván. 

Európában az Európai Uniós ajánlások megjelentek, hazai alkalmazásuk elméleti szinten 

elindult, a gyakorlati alkalmazás még folyamatban van. A koncepció megoldására a sportolói 

életút programok jelentenek megoldást, amellyel a sportolói tehetség a területi humán tőke 

elemeként is érvényre jut, kompetenciái a régió tehetségmegtartó erejében hasznosíthatóak.  

A sportolói életút véghezvitelében veszélyként jelenik meg a sportszövetségek állami 

támogatásoktól való függősége, ezért lényeges a vállalati szféra felé történő orientálódás a sport 

területén is (Gősi, Bukta 2019). Ez a közeledés viszont kölcsönös előnyökkel jár. A vállalati 

szféra munkatapasztalattal, megfelelő végzettséggel rendelkező szakembereket keres, amely a 

humánerőforrásai „hard” kompetenciáit erősítik. Legújabb globális kihívások alapján egyre 

jobban a „soft” kompetenciák erőteljesebb figyelembevétele jelenik meg a vállalati szférában, 

hiszen a változó feltételekhez való alkalmazkodásban ennek van nagyobb jelentősége. A 

vállalatok ehhez alkalmazkodva az atipikus foglalkoztatási rendszerbe léptek be (Gősi 2017), 

és egyre jobban terjesztik ki ezt a fajta foglalkoztatást, amely akár költségcsökkentő és 

hatékonyságnövelő tényező.  

A területi tőke vonatkozásában a területi identitásnak van kiemelt szerepe. A területi 

identitás erőssége a területen élők iránti bizalomban mutatkozik meg. A közösségi megjelenés, 

az ebben való aktív részvétel, és ezeknek az aránya jelzi a területhez való kötődés mértékét. A 

területi tőke vonatkozásában meghatározó a siker, amely identitásnövelő tényező. Annak a 

területnek, amelynek a közössége, gazdasága sikeres, a lakosoknak vonzóvá, követendővé, 

azonosulásra alkalmassá válik. A társadalmi elit kapcsolatában a társadalmi siker különösen 

függ a fejlettségtől és az elégedettség érzésétől, amely pozitívan hat a területi identitásra. Az 

identitás elméleteiben a sportolói identitás és a nemzeti identitás között kapcsolat lép fel, 

amelyben a sport nemzeti identitást befolyásoló tényező, a területiségben is megjelenik. A 

regionális identitásra hatással van a lokális társadalmi közeg, amelyben a gazdasági-, és 

társadalmi szereplők beágyazódása jelenik meg, a sport területén való megnyilvánulása 

szponzorációban, sportinfrastruktúra fejlesztésben, a helyi kulturális tőkéhez való 

hozzájárulásban mutatkozik. Maga a siker, amely a regionális identitás mértékadója, a sportban 

szintén elsődleges szerepet kap. A helyi sportsikerek a területi identitást, ezzel együtt a 

társadalmi tőkét növelik. A regionális identitás mértéke ezek összességéből fakad, egymást 

erősítik.  

A sport és a sportoló megjelenése a regionális identitás elemeként a sportsikerekkel kezdődik 

és a sportolói, területi identitása által a tehetségét helyi szinten fejti ki. A sportolói identitás 

alapján a sportoló a munkaerőpiacon is a sportban szerzett kompetenciái szerint érvényesül, a 
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sporthoz köti, amely nem feltétlenül a sportban megjelenő munkakörökben nyilvánul meg, 

hanem szponzorációban, a területi sportfejlesztés részeként, a sportesemények látogatójaként, 

amely a gazdaság számára is bevételt generál, továbbá ez a szülő gyermekének a sporthoz való 

viszonyát, az egészséges életmód hiteles képviselőjeként jelenik meg. A területi fejlesztésben, 

a regionális versenyképesség elemeként a humánerőforrás, sportgazdaság fejlesztés, területi 

identitás, sportolói tehetség, életszínvonal növelő tényező szerepekben jelenik meg a sportoló. 

A rurális térségek fejlesztésében szintén hatékony tényezőként jelenhet meg, mint életszínvonal 

növelési tényező (Szörényiné Kukorelli 2014). 

 

4.7.2. A sport a humán tőkében 

Az emberi tőkébe való beruházás (Ehrenberg-Smith 2003) a tudás és a gyakorlat felhalmozását 

jelenti, aminek hozadéka a magasabb jövedelem, biztosabb állás, a munkanélküliség esélyének 

csökkentése (Becker 1964). A humán tőkébe való beruházás három szakaszban megy végbe a 

személy életútja során. Az első szakasz a gyermekkori karrierépítés, a tanulás, amelyet 

befolyásol a környezet, a kulturális háttér, a szocializáció, az erőforrások, lehetőségek, főként 

a szülői döntések és lehetőségek alapján. Erre épül az iskolai életpálya iránya, az 

iskolaválasztás, a kiegészítő tevékenységek, a szociális viszonyok kialakulása. A következő 

szakasz a tinédzserkor, valamint a fiatal felnőtt kor. Ennek meghatározói, befolyásoló tényezői 

az intézményi környezet, az iskola, a sportszervezet, a sport politikai háttere, a 

sporttámogatások rendszere, sportiskolai, kettős karrier rendszerek jelenléte. Az oktatási 

szervezeti közegben kialakulnak a tudás, a jártasságok, a készségek és formálódik a 

személyiség, vagyis a kompetenciák; ez a felhalmozás időszaka. Erre alapozva léphetnek ki a 

munkaerőpiacra a fiatalok. Ebben az életszakaszban van még lehetőség a legtöbb időt a 

fejlesztéssel tölteni, a teljes munkaidős tanulási periódusban. A harmadik szakasz a 

felhalmozott tudás, kompetenciák kiteljesedésének, hasznosításának időszaka. A továbbképzés, 

fejlődés ebben az időszakban a munkatapasztalatokra irányul, főként a személyes fejlődés által, 

amely csak a munkán keresztül érhető el. Az időmenedzsmentben új tényezők is lényeges 

szereppel bírnak, mint a családépítés, a családi kapcsolatok, gyerekek születése, a róluk való 

gondoskodás. 

Egy ember életében a karrierbe a remélt haszon érdekében történő beruházás költségei 

egyrészt pénzben mérhetők, mint például az oktatási beruházás, a másrészt a kiadás oldalban 

vagy az elmaradt haszonban, a haszonáldozatban is mérhetők, amikor az egyén az idejét a 

tanulással tölti, nem a munkaerőpiacon a pénzkeresettel. A hosszan tartó tanulás vagy a 

sportolói életút azon része, amely nem a pénzkeresetről szól, egyre nagyobb elmaradt hasznot 
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okoz. A tanulás haszon oldalán viszont megjelenik a magasabb jövedelem, a nagyobb 

elégedettség, az önálló munkalehetőség. Az életkereset szintjén akkor van hatékony hozadéka 

a tanulásnak, ha a személy a hosszú beruházási időszakot követve az életpálya modellben 

láthatja a munkaerőpiacon megjelenő rövidtávon is élvezhető hasznot. Az oktatási beruházások 

megtérülése hosszú távú, de a felsőfokú tanulmányokat követő időszakban, a pályakezdést 

követően a munkaerő-piacon a tanult emberek életszínvonal és kereslet mutatói magasabbak, 

mint az alacsonyabb végzettségűeké. Piacképességük pedig kiemelkedik az alacsonyabb 

végzettségű társaikhoz viszonyítva. Az emberi tőke értéke megmutatkozhat az elért 

jövedelmekben és a társadalmi egzisztencia szintjén egyaránt (Hárs, Tóth 2010). Ugyanez nem 

mondható el a sportolás miatt elmaradt haszonról, ha nincs olyan életpálya modell, ami a 

megtérülést biztosítaná. 

A sport egyre nagyobb szerepet kap a tőkeelemek (kiemelten a társadalmi és a gazdasági 

elemek) között. A társadalmi hatásain túl gazdasági funkciója is meghatározó, ami kimutatható 

a közszolgálati szervezetekben, a vállalatokban, a háztartásokban és a civil szervezeteket 

egyaránt. A sport szerepének növekedésének az oka a hatékonyságában keresendő. A 

versenyben való folytonos helytállás az innovációt, az új területek bevonását igényli. A sport 

megfelelő minta a fejlődéshez. A sport alapfunkciói ‒ mint a szocializáció, a pedagógiai hatás, 

az egészségmagatartás és a fizikai állapot fejlesztése, fenntartása ‒ születéstől az életünk végéig 

hatással vannak ránk. Gazdasági szempontból pedig a termelékenység, a versenyképesség 

kiemelten fontos. A gazdaság eredményessége és a munkaerő versenyképessége a nemzeti 

bruttó jövedelemben is nyilvánvalóan látszik. A sport tehát hatékony erőforrás. 

A sport szerepét a gazdaságban vizsgálhatjuk a háztartás, fogyasztó, egyén szintjén, ahol a 

sport további funkciói jelennek meg, mint például az egészségfejlesztés, a kapcsolati tőke 

növelése és az egészségügyi kiadások csökkentése. A profitorientált közegben a közösségi sport 

a sportoló lakosság arányának fokozására, a humán tőke fejlesztésére irányulnak. A sport 

szerepet kap a közszolgálati szervezetekben is, ahol a városimázsra, országimázsra, területi 

identitásra, területfejlesztésre, indirekt költség-megtakarításra, társadalmi és humán tőkére 

gyakorolt hatásként jelenik meg. A sport másik iránya az élsport, amely az egyén részére karrier 

lehetőséget vagy a sportesemény élményét nyújtja, míg a profitorientált szervezeteknél 

szponzoráció, imázs, adókedvezmény funkcióit tölti be (Vörös 2019). 

A globalizáció a sport számára is a versenyképességi tényezővé válás lehetőségét hozta, 

amely a területi gazdasági döntésekben is meghatározó szereplőjévé tette a forprofit szektort, 

ahogy a vállalatok telepítési döntéseinek mechanizmusaiban is megjelenik (Lengyel, 

Rechnitzer 2004). A jólét, az életminőség javulása, növelése alapvető célként jelent meg a 
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fejlődő társadalmakban, amelyekben a sport kiemelt jelentőségűvé vált, és az alapvető 

szükségleteken túlmutató igények kielégítését biztosítja. A szabadidősport és az élsport 

társadalmi-gazdasági hatásai ‒ sportolási hajlandóság, mentális egészség, társadalmi 

beágyazódás ‒ összefüggenek a gazdasági teljesítménnyel. Makroszinten jelenik meg a fizikai 

aktivitás növelése, amely magasabb gazdasági aktivitást, termelékenységet, csökkenő 

egészségügyi kiadásokat eredményezhet, és számos társadalmi tőkére gyakorolt hatással 

rendelkezik. Mikroszintű tényezői az egészségi állapot és annak gazdasági vonatkozása, mint 

például a munkavégző képesség, az élettartam növekedése, a hosszabb munkában töltött idő, 

amely magasabb jövedelmet nyújt. Társadalmi funkciójában a testmozgás, a szociális közeg, a 

szocializáció által fejti ki hatékonyságát. A sport számos pozitív funkciójában a sportoló és 

annak megjelenése lesz a kulcstényező. A sport a hatásait a sportolón keresztül fejti ki. Ezért a 

sportoló és annak a társadalmi-, gazdasági tőkében való megjelenése meghatározó.  

A kutatásom a sport tőkeelemként való megjelenését vizsgálja, ezen belül a sportolók életpálya 

modelljeinek lehetőségeit és a társadalom visszajelző rendszerét.  

A fizikai aktivitás, az egészségi állapot és a termelékenység összefüggésében kiemelten a 

sport gazdasági növekedésben játszott szerepét vizsgálhatjuk. Egyre nagyobb szerepet kap a 

vállalati kultúra kialakításában az egészségmenedzsment stratégiák alkalmazása (Faragó et al. 

2020). A humán tőke, az egészséges munkaerő termelékenységi tényező, ugyanakkor a 

betegségben eltöltött idő kieső jövedelemként jelenik meg, amely a versenyképességet 

csökkenti. A társadalmi-gazdasági környezet kétirányú hatása érvényesül, amelyben a 

kedvezőbb gazdasági környezet egészségesebb társadalom kialakítását eredményezi, míg az 

egészséges társadalom gazdasági hasznot tud termelni. A humán tőke egészség faktora a 

vállalati versenyképesség egyre jelentősebb innovatív elemeként jelent meg az utóbbi 

évtizedekben. A 21. századi társadalomra gyakorolt hatások között fejlődést akadályozó 

tényezőket azonosíthatunk be, ilyenek a munkanélküliség, az egészség rossz szintje, a bűnözés. 

A pozitív tényezők között viszont megjelenik a szabadidősport, a gyógyturizmus és a 

biotechnológia (Nefiodow-Nefiodow 2014). A sport területi-társadalmi megjelenését 

befolyásolja annak gazdasági funkciója, amely szemlélet uralja a sport világát. Ebben a 

tendenciában a sport átalakul, érvényre jutnak a fogyasztóorientált elemek, amelyek a 

közvetítési jogok piacára, a fogyasztóorientáltságra, a média szerepére fókuszál. A gazdasági 

szemlélet segíti a sport terjedését, népszerűsítését, amely az egészséges társadalom létrejöttét 

támogatja.  
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A sport, mint iparág megjelenésével a területi versenyképesség, a társadalmi tőkeelemek is 

megjelentek a sportban, ami a sportszergyártásban, a szakemberképzésben, a munkaerőpiaci 

lehetőségekben és a sport által nyújtott gazdasági szegmensekben jut érvényre. 

A sport terjedésében, annak működtetésében, a társadalom életminőségéhez a politikai, 

kormányzati háttér is hozzájárulhat, amellyel a sportoló nemzet létrejöttét ösztönzik. A 

sportágazat kormányzati fejlesztése eredményeként a sportlétesítmények felújítása, építése, a 

sportlétesítményhez és a sportfelszereléshez való könnyebb hozzáférés vált elérhetővé, továbbá 

az utánpótlás-nevelés, az amatőr sportok és a tömegsport rendezvények minél nagyobb számú 

megvalósítása, valamint a közoktatásban a testnevelésórák számának növelése jött létre. A 

kormányzati sporttámogatási rendszerében jelentős lendületet adott a sport fejlesztésének a 

TAO törvény, amelyben a vállalkozások a társasági adójuk 70%-át a sportra fordíthatják a 

központi költségvetés helyett. Ezen beruházások a sportszervezetek bevételnövekedését 

eredményezte. A kormányzat a sportolók támogatási rendszerében az iskolai rendszerű 

sporttámogatások, amelyek a versenysportot támogatják, csak az egyetemi szinten figyelnek 

jobban az egyéni képzési igényekre. Ezek a programok főként a tanulást elősegítő programok, 

amelyek ösztöndíjjal, kedvezményes tanulási lehetőséggel segítik a sportolókat (Gősi-Bukta 

2019, Gősi 2018, Faragó 2015).  

A humán tőke vonatkozásában az egészség tőkeelemként jelenik meg, mivel az egészséges 

munkaerő érték a vállalat számára. A társadalom tekintetében lényeges szempont a munkában 

töltött aktív évek száma; a fizikai inaktivitás bevételkiesést eredményez. Az egészségügyi 

kiadások a munkaerő tekintetében az egészség szerepét hangsúlyozzák, ezért értéket termelnek. 

A sportoló, mint példakép, mint az egészséges életmód mintája képviseli a társadalmi eszmét. 

A másik oldalról a területi identitás hírnökeként a területiség, mint a sport általi sikerfaktor is 

megjelenik, ami a társadalomra és a gazdaságra is befolyással bír (Faragó, Konczosné 

Szombathelyi 2018a). A regionális fejlesztés új mozgatórugója a tudásrégiók elmélete, amely 

az intézményekben és a szereplőkben bontakozhat ki (Scheff 2001, Rösch 2000). Egy adott 

terület gazdasági fejlettségében a területi tőkeelemek hatékony felhasználása a siker feltétele. 

A területi tőke a területrendszerben a gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék metszéspontja 

(Rechnitzer 2016), amely a sikeres régió feltétele. A területi tőkében az adottságok egy időben 

jelennek meg és jutnak érvényre. Camagni (2008) hard és soft tőkejavak elosztásában a sportoló 

és annak értékei a területi tőkében a soft elemekhez köthető. A tőkejavak magukban foglalják 

a munkaerőt, a tudást, az innovációt is, amelyek a versenyképesség elemei. A régió stabil és 

fejlődő jellege a társadalmi tőke szintjében is megmutatkozik, ami a humán tőke, mint fejlődést 

hordozó erőforrás. Ebben az emberi tényező, az életminőség, a tudástranszfer és a települési 
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miliő (Rechnitzer 2008) együttes hatása versenyképességi tényezőként azonosíthatók. A humán 

tőke részeként a sportoló a sportolói szocializációjával és a sportolói kompetenciák 

hasznosításával vesz részt a civil szférában (Faragó, Konczosné Szombathelyi 2018b). A sport 

során megerősödő kompetenciák, mint például a célorientáltság, kitartás, csapatszellem, 

problémamegoldó képesség a munka világában emberi erőforrásként is értéket képvisel, 

érvényesülésük a megfelelő pozícióban gazdasági, társadalmi értéket teremt.  

 

4.7.3. A sport és a sportoló a társadalmi tőke elemeként 

A sport multidiszciplináris jellegét igazolja széleskörű megnyilvánulása a társadalmi 

externáliák területén. A sport, mint a társadalmi alrendszer része, formális szerveződésekkel, 

normarendszerrel, társadalmi funkciókkal rendelkezik (Giddens 2008, Andorka 2006). A 

sportot a sportolási tevékenységgel, fizikai aktivitással definiálják, bár a sport mára sokkal több 

jelentéssel bír. A fizikai aktivitáson, az egészség preventív tényezőjén túl pedagógiai, 

szociológiai, pszichológiai tényezőivel, multiplikátor hatásaival komplex fogalommá vált. A 

sport tőkeelemként jelenik meg a területiségben, azon belül a társadalomban, a kultúrában és a 

gazdaságban. A sportban megjelenő szerepek a társadalmi alrendszerekhez kötődnek. A 

szociális és bürokratikus struktúrák egyrészt közvetlen szereplőkből állnak, amelyek közül az 

elsődlegesen bekapcsolódó szereplők a sportolók és az edzők, a másodlagosan bekapcsolódó 

szereplők a bírók és a sportszakemberek, másrészt a sportnak vannak közvetett szereplői is, 

ilyenek például a sportmenedzserek, a tulajdonosok és a médiaszereplők (McPherson et al. 

1989, Földesiné Szabó et al. 2010). 

A sport kapcsán megjelenő résztvevők közül a sportoló az, aki fő elemként működteti a 

hatásmechanizmusokat. Hatása kiterjed az oktatásra és a politikára is. A társadalmi tőkében 

való jelenléte egyrészt a sportszocializációban, a sporton keresztüli társadalmi normák és a 

sportos életmód elsajátításában, a sportpedagógiában (Konczos et al. 2016), a sport általi 

nevelés módszerében, a sport egészségmagatartásra való hatásában (Szakály et al. 2016b), az 

életmód helyes menedzsmentjében, másrészt az identitástudatban (Putnam 2000) (nemzeti 

öntudatban vagy egy terület sportsikereivel való azonosulásban), a nemi sztereotípiák 

leküzdésében (Béki 2017), az esélyegyenlőség fenntartásában (a nők részvétele a sportban és a 

sportintegrációban) (Faragó 2014) és a sport általi társadalmi elfogadásban mutatkozik meg. A 

sport negatív externáliái is ismertek, mint a diszkrimináció, rasszizmus, nacionalizmus, 

vandalizmus és korrupció (Földesiné Szabó 2010). A sportban megjelenő pozitív externáliák 

viszont még mindig nagyobb hasznot, értéket teremtenek a társadalom számára, mint a negatív 

externáliák káros hatása.  
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Az intraregionális hálózatokban a sport a tudás alapú gazdaságot erősíti a sport intézményi, 

professzionális megjelenésével, amely a területi tőkében a társadalmi tőkét növeli a lokális 

kapcsolati háló létrehozatalával, amely a sport szervezeti, önszerveződő jellegéből fakad 

(Bathelt et al. 2004). A kapcsolati háló kiépítése egy terület társadalmára jelentős hatással bír, 

amely a sport jellegéből adódó szervezettségén keresztül jut érvényre, így a sport 

közösségformáló, közösségépítő ereje növeli a társadalmi tőkét (Forte et al. 2015, Skrabski et 

al. 2004). 

A sport társadalmi hatásaiban, a globalizált környezet civilizációs ártalmaira adott 

válaszként, az esélyegyenlőség érvényre jutására, a gazdasági szakadék társadalmi vonzatainak 

csökkentésére is számos megoldást kínál. Egyrészről a sportban megjelenő nemi 

megkülönböztetések enyhítésére (Béki 2018, Bukta, Gősi 2018), másrészről a sport általi 

társadalmi befogadás, mint a kisebbségi, hátrányos helyzetű csoportok közötti határok 

csökkentésére szolgál (Faragó 2014). 

A tőke, a gazdasági megközelítésben valamely értéktöbbletet eredményez (Lin 2001), és ez 

a sportra fokozottan érvényes. A sport tőkeelemként megjelenik, mint egészség faktor, az 

életminőség szintje, a prevenció eszköze, társadalmi réteg képviselője, a közösségi szerep 

meghatározója, az identitás mintázatok megjelenítője, létrehozója, a gazdaság, a 

versenyképesség irányvonala, a területi, társadalmi tőkeelemek része (Nicholson, Hoye 2008). 

A tőke fogalma nem csak pénzügyi, anyagi formában ölt testet, hanem az emberi 

vonatkozásában is, mint humán tőke (Farkas 2013). Az egészségtőke (Egri 2015) a társadalom 

és a gazdaság számára is egyre nagyobb érték, amelyben a humán teljesítmény gazdasági 

potenciált jelent. Az emberi tőke a szakképzettséget, a szakmai tudást foglalja magában (Becker 

1964, Schultz 1998). A társadalmi tőke megtestesíti a társadalom erőforrásainak összességét, 

amely értéket közvetít, termel, ezen hatékony elemeket újratermeli és növeli. További 

tőkeeleme a kapcsolati tőke (Bourdieu 1999), ami a gazdasági hálózatosodásban, a 

versenyképességben és a társadalmi tőkében is jelentős. A sport a tőkeelemek létrehozója, ami 

a társadalmi tőke tekintetében a befogadás, az identitás faktoraként is megjelenik, amely 

társadalmi és gazdasági hasznossággal egyaránt bír (Putnam 2000, Coleman 2003). 

A sport társadalmi tőke növelésében betöltött szerepének egyik eredményes eszköze a 

sportintegráció (Cortis 20009, Archer, Francis 2007, Collins, Kay 2003). A sportintegráció, 

amely a sport általi társadalmi befogadás, az elmaradott, hátrányos helyzetű és nemzetiségi 

kisebbségi csoportokat hivatott támogatni, a társadalmi tőkében a társadalmi szerveződés-, 

társas kapcsolatok, a gazdasági különbségek enyhítésére ad válaszokat a sporton keresztül. A 

sport által nyújtott lehetőségek az integráció számára innovatív irányt jelentenek, amelyek a 
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társadalmi felzárkózást segítik elő. A társadalmi egyenlőtlenségek megjelennek a 

területiségben, a szűkebb környezetben és globális szinten is az elmaradott térségekben, 

régiókban és a kisebb területi egységekben, csoportokban, közösségekben egyaránt. A sport 

társadalmi lokális hatása, tényezői, mint az elfogadás, a karrier-utak, egészségértékek, a 

társadalmi egyenlőség a szocializációt is befolyásolják. A sportintegráció megoldási 

alternatívát nyújt a felzárkóztatáshoz, amely a kényszer érzése nélkül, játékosan segíti elő a 

szociális normákhoz való felzárkózást. A fizikai aktivitáson keresztül, a sport közösségépítő 

szerepe által hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy megtalálják azokat az irányokat, amelyek 

kitörési lehetőséget nyújtanak számukra, értékes tevékenységgel járulnak hozzá a 

társadalomhoz. A sportintegrációs projektek egyszerre kezelik az oktatást és a sport fejlesztését, 

és egymással szignifikáns összefüggésben állnak. Nemzetközileg, konkrétan az Európai 

Unióban ez idő alatt zajlanak olyan kutatások, amelyek feltérképezik a jelenlegi társadalmi 

helyzetet a kisebbségek körében. A Nemzeti Alaptantervben tanulmányozhatóak azok a 

tendenciák, amelyek a testnevelés és a sport összehangolását célozzák meg az iskolai 

foglalkozásokban, valamint törekvéseket láthatunk a testnevelés jelentőségének erősítésére 

(Szakály et al. 2018). Az integrációban lényegi elem a lehetőségek, esélyek teremtése, hiszen 

jogokkal nem lehet jóllakni! 

A sport az egészségtudatos életmód kialakításának eszköze. A sportintegrációs 

programokkal irányt lehet mutatni az egészséges életmód felé, amely lehetőséget és esélyt ad a 

kitörésre, az egészséges, ép társadalomba való felzárkózásra. A sportintegrációt befolyásoló 

rendszer, annak külső- és belső érintettjei az 15. ábrán kerülnek bemutatásra. A sportintegráció, 

amely stratégiai eleme a társadalmi felzárkóztatásnak, számos tényező befolyásolja. A 

kiindulási pont, a szocializációs közeg a család, amely lehet motiváló és visszahúzó egyaránt. 

A következő szint az intézményi rendszer hatása, amelyben a fiatal impulzusokat kap, vagy 

elindítja a helyes irányba, esetleg még inkább eltéríti onnan. Az oktatási intézmény és annak 

lehetőségei jelenthetik azt a befogadó intézményt, ahol a politika, a pedagógia, az oktatás 

hatékony összhangjával eredményt érhetünk el a társadalmi felzárkózásban (Nárai 2008). 

További, speciálisabb intézményi rendszer a sportegyesületi szint, ahol a hátrányos helyzetű 

fiatal a sporttal és annak szocializációjával találkozhat, kevésbé merev formában, mint az 

iskolai rendszerben. Amennyiben az oktatási rendszer és a sportegyesület a kormányzati 

stratégia által támogatott sportintegrációs programban vesz részt, amely a sportolói életpálya 

modellen és tehetségmenedzsmenten alapszik, úgy a hátrányos helyzetű fiataloknak nagyobb 

esélyük van a munkaerőpiacon való érvényesülésre, a társadalom értékes tagjává válásra (15. 

ábra). 
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Forrás: saját szerkesztés 

Korábbi sportintegrációs kutatásban (Faragó, Diós 2014) megmutatkozott, hogy azok a 

hátrányos helyzetű fiatalok, akik sportolnak, kevesebb problémával küzdenek a magatartás 

területén és a beilleszkedésben. A sport szocializációs ereje érvényesül. A sportoló fiataloknál 

a tanulmányi eredmény jobb a nem sportolókéhoz viszonyítva. A felmérésben résztvevők 

számára a sport kitörési lehetőséget jelent, amelynek megismerése, tudatosítása hatást gyakorol 

az integrációra. A hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi szintje kevésbé erős, ebben is 

hatékony segítséget nyújt a sport és az egészségmagatartás növelése, amely a sportolással 

együtt érvényesül.  

 

A sportolói életpálya modell a tőkeelemekben 

A területi tőke társadalmi, gazdasági és kulturális tőkeelemekből áll (Rechnitzer 2016), 

amelyben a sport hatása, értékteremtése számos vonatkozásában megmutatkozik. A sportoló 

értéke viszont csak a sportteljesítménye erejéig/ideéig terjed ki. A sportolói karrier véget ér, 

időnként hamarabb, mint ahogy számítanánk rá. Az aktív időszak ugyan kitolódhat, de akkor 

még nagyobb problémával jelenhet meg a további karrier kérdése a sportoló életében abban az 

esetben, ha erre nem készül fel, vagy a környezete nem támogatja benne. 

Erre tud megoldást mutatni a sportolói életpálya modell, amelynek az alkalmazása 

társadalmi és gazdasági érdek egyaránt, hiszen a sportoló értéket teremthet a sportolói karrierjét 

követően is. A tudás alapú társadalomban, ezen belül a sport tudásbázisának alkalmazásában 

gyors fejlődést értek el a világban, ami az edzésmódszereket, a teljesítményfokozást illeti. A 

sportolói életút és annak hatásmechanizmusainak feltárásában azonban bizonyos területek 

vizsgálata még hiányos.  

15. ábra A sportintegráció útja 
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A gazdaság területi fejlesztésében, az életszínvonal növelésében a sporttal kapcsolatos 

kutatásoknak lényeges szerepük van, hogy megfelelő stratégiát lehessen kialakítani. A sport 

húzóágazatként és innovatív hajtóerőként való megjelenése a lokális szintű fejlesztésekben 

vezethetnek egyéni siker utakhoz.  

A disszertációm elméleti fejezeteiben a sport értékteremtő képességét mutatom be a területi 

tőkeelemek vonatkozásában. A sport értékteremtésének kulcsszereplője a sportoló, akinek 

sportsikerei, értéke, hírneve, identitásnövelő funkciója, gazdasági haszna élsportolói 

pályafutását követően kis mértékben tekintett haszonnak; a társadalomba való beágyazódása, a 

munkaerőpiacon való megjelenése nem problémamentes. A sport és a sportoló területi, azon 

belül társadalmi és gazdasági tőkeelemként való megjelenése a szekunder forrásokra építve 

kerül ismertetésre. 

A területi tőke tekintetében a regionális tehetségmegtartó erő egyik kiemelt mutató. A 

tehetségek megtartása, a területi kötődés, a csoportazonosság-tudat, a területi identitás a térség 

versenyképességének meghatározója. A lokális közösségi tér erőssége, a közösségi identitást a 

területi identitást determinálja. Az identitás erősségét a bizalom nagysága jelzi, amely egy 

területhez köt minket. A nagyobb bizalomhoz a közösség tagjai, a helyi sikertényezők, a 

részvételi aktivitás járul hozzá. Az identitástudat lényeges elemeként említhető a siker, amely 

azonosulásra bíztat. Amely terület közössége vagy egyes tagja sikeres, szívesen azonosítjuk 

magunkat a területtel, a személy származásával. A saját sportolói sikeresség is identitáserősítő 

faktor. A területi identitás és a társadalmi siker kapcsolatában a sikertényezők a 

megelégedettség, a fejlettség szintjét is jelzik (Bugovics 2010). A sikeres régióban 

gazdaságilag, társadalmilag eredmények jelennek meg, amikkel való azonosulás jelzi az 

életminőséget. A sportolói sikereket társadalmi elismerés kíséri, amelyben az egyének számára 

az „ismerősség kategória”, mint a közösség kiemelt tagja identitást erősítő tényező. 

A sportolóknál az identitás több szinten jelenik meg (Horak, Spitaler 2003, Eichberg 2003). 

Egyrészről a sporthoz való identitás, amikor a sportban szeretne maradni. Másrészről a sportolói 

sikerhez kötődő társadalmi, területi identitás, amit a közösség tagjainak a sportolóhoz való 

kötődése jelez. Valamint a sportolói karrier végeztével a sportolókban megjelenő területi 

identitás, amely a civil tevékenység területiségét határozza meg. Ez utóbbinak viszont számos 

feltétele van: ilyenek a lokális lehetőségek, a sportolói kettős karrier rendszer, a régió 

tehetségmenedzsmentje, a támogatások megléte. 

A sportoló részéről a tehetség kibontakoztatása nem csak a sportpályán jelenhet meg, hanem 

a sportpályafutás után, a civil életben a felhalmozott sportolói kompetenciák munkaerőpiacon 

való érvényesülésében is. A sportolói tehetség versenyképességet növelő tényezőt jelenthet, 
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amikor a sportolói siker a vállalati siker jelképe, ami megjelenhet a vállalati, regionális, lokális 

imázsban, valamint a sportolói kompetenciák civil pályán való érvényesülésében. A sportolói 

tehetség, a sportolói életútprogram részeként megalapozza a sportolói karrier további szakaszát, 

a civil életre vonatkoztatva is (Faragó 2015). 

Az élsportolói életpálya modell a sportolók, a társadalom és a gazdaság számára is a 

tehetségmegtartó erő része. A sportolók számára a sportolói életből a civil pályára való átmenet 

egy új élet kezdetét jelenti, amelynek átmenetében a támogatás segíti a helyes út megtalálását, 

a korábbi sporttehetség kamatoztatását a munkaerőpiacon. A kudarc és a siker élménye a 

sportban is megjelenik, de a siker aránya nagyobb (Baruch, Bozionelos 2010, Nicholson, De 

Waal-Andrews 2005). A siker értelmezésében a sportsiker és a munkaerőpiaci siker külön 

területet képvisel, bár sok a közös pont. Az objektív és a szubjektív siker a munkaerőpiaci 

karriersikerben és a sportolói sikerekben is fellelhető, valamint a versenyszellem, a karrierben 

való előrehaladás, a teljesítményorientáció mindkettőben jelen van (Dries et al. 2008). A 

karriermenedzsment alapja az iskolázottság (Murphy et al. 1996), lényeges eleme a szakmai 

kompetenciafejlesztés, amely az egyéni karrierfejlesztés lehetőségei közzé tartozik.  

 

4.8. Szakirodalmi összegzés 

A szakirodalmi háttér bemutatásával láthatóvá váltak a sportolói szintér azon elemei, amelyek 

a kutatásomat érintik a területiség, a tőkeelemek, mint a társadalmi tőke, humán tőke 

tekintetében, amelyek hatással vannak a területi versenyképességre, a gazdasági fejlődés 

pólusaira. A sportolói múlt, a sportolói szocializáció meghatározó az életpálya modell 

kialakításában, a kompetenciák kialakulásában, megszilárdulásában, amelyek a későbbiekben 

a munkaerőpiacon válnak értékteremtő mechanizmussá. A tudományos kutatások, a 

nemzetközi és a hazai szakpolitika felismerte a sport jelentőségét, társadalmi-, gazdasági 

hasznosulásának lehetőségét. A területi fejlesztésben is megjelenik a sport és annak 

értékteremtő bázisa. A sportoló, mint tehetség, identitásnövelő tényező, az egészséges életmód 

megtestesítője, az idea, a példakép funkciójában jelenik meg a területi gazdaságban. 

A sportoló viszont nem csak addig érvényesülhet, teremthet értéket, amíg sportoló, hanem 

megfelelő életpálya modellel, az életpálya stratégiai kialakításával egy életen át 

értékteremtőként vehet részt a nemzetgazdaságban. A sportolói szocializációban a megfelelő 

irány kiépítése az életpálya szakaszait segítik, amelyben nem vész el a sportoló, hanem a sport 

pozitív hatásait a civil pályán is érvényesíti. Ennek a kialakítása jelenleg folyamatban van 

nemzetközi és hazai szinten egyaránt, amelyhez a kutatásom segítséget nyújthat a stratégiai 

irányok meghatározásában.  
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A szakirodalmi szintézisben a kutatási területemet érintő fogalmi kereteket mutattam be, 

amely a sport tudományos területeit a területiséggel összhangban szintetizáltam.  

A sport globalizációban való érvényesülése az infrastruktúra, a sportpiac kapcsolatában a 

regionális fejlődés részévé tette. A sport gazdasági elemeiben a versenyképesség jelentette az 

egyik fő vezérfonalat, amelyben a sportoló és a területi tőkeelemek leghatékonyabban 

érvényesülnek. A vállalatok és a sport kapcsolatában a sportoló a humán tőke elemeként lépett 

be, ahol a sport gazdasági tényezői és a társadalmi tényezők is hatékonyan jelennek meg. A 

sport hatékonyságát növeli, hogy a gazdaságban nem csak önfinanszírozóként vesz részt, 

hanem jelentős nemzetközi (Európai Unió) és hazai támogatásban (TAO, kormányzati 

támogatások-sportesemények, infrastruktúrafejlesztés, uszodafejlesztés, tornaterem fejlesztés, 

mindennapos testnevelés, minden gyermek tanuljon meg úszni, ösztöndíjak, tanulmányi 

támogatások) is részesül, amely tovább erősíti eredményességét és ágazatainak hatékonyságát. 

A vállalatok a sportot mind gazdasági, mind társadalmi funkciója révén hasznosítják. 

Gazdasági vonatkozásban a sport imázs építő funkciója lép előtérbe, amely a sportolói piac, a 

sporttermékek piaca, és a sportszolgáltatások értékesítésében mutatkozik meg. A sport vállalati 

kultúra részeként is megjelenik, mint társadalmi szerepvállalás, a területi beágyazódás, a 

társadalmi bevonódás eszközeként, az elismerés, az elfogadás, az ismertség fokozásának 

eszközeként. A sport értékteremtő folyamatainak meghatározó területeiben a sportoló jelenléte 

és annak hatékonysága a szekunder kutatás másik iránya. A sportolót, a sportszocializációban 

megjelenő, kompetenciáinak kialakításában leglényegesebben megjelenő szereplőkkel érdemes 

vizsgálni. A sportoló sajátos életútja a sportban determinált, a civil életben viszont a 

körülmények által kevésbé tudatosan alakított életpályát járhat be. A sportolói életpálya véget 

ér, a következő életszakaszban a tudatos életút folytatása hozza meg számára a sportolói és a 

civil pálya átmenetében a törésmentes folytatást. A sport jelentősége és a sportolói 

kompetenciák hasznosítása eredményes lehet, amennyiben a vállalati szféra, a kormányzati 

vezetés felismeri, hogy melyek azok az elemek, amelyek eredményesen kamatoztathatóak a 

civil szférában és a sportolói tehetséget több területen használják ki. 

A sportolói kettős karrier rendszereknek a kiépítése a nyugati országokban elkezdődött, a 

duális képzés, a kompetenciafejlesztés kiemelt területet képvisel. Hazánkban szintén 

megjelennek a sportolói kettős karrier elemek, bár hatékonysága, a sportolók körében való 

ismertsége még a jövő feladata. A regionális területfejlesztésben a tőkeelemek vizsgálatánál a 

sport mind gazdasági, mind társadalmi téren kapcsolódik a fejlesztési stratégiákban, amely a 

területi tőkét erősíti a társadalmi tőke, a humán tőke részeként. A területfejlesztési stratégiák 
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eszközként használják a sport gazdasági funkcióit, a megjelenő támogatási rendszerek által 

(TAO, sportinfrastruktúra fejlesztések, oktatás, sportrendezvények).  

A regionális fejlesztések egyik útja a sportinfrastruktúra fejlesztés, a másik a humán tőke 

specifikus felhasználása a sportolói bázisból.  

A sportolói kompetenciák és a vállalati humánerőforrás stratégiájának összehangolásával, 

komplex stratégia alapján a sport és a sportoló win-win versenypozíciót ér el. A 

versenyképesség meghatározói már nem feltétlen gazdasági eredetűek, hanem a soft 

kompetenciák és a tudás alapú gazdaság összetevői a meghatározóak.  
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5. A KUTATÁS FOLYAMATA 
A fejezetben a primer kutatásom folyamata, módszere és a mintavételi eljárás kerül 

ismertetésre. Az első részben a kérdőíves kutatás ismérvei, a mintavételi eljárás, a kiválasztás 

szempontjai, a mintában szereplők kerülnek bemutatásra. A kérdőív kialakításának módját, 

struktúráját ismertetem a hipotézisek összefüggésében. Majd a mélyinterjúk adatfelvételi 

eljárása kerül bemutatásra, a minták részletes felsorolásával, a mélyinterjú folyamatának 

felvázolásával.  

5.1. Az adatfelvétel módszerei - kérdőíves felmérés/ félig strukturált interjú 

Az adatfelvételi módszerek fejezet kezdeteként a kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerének 

mintáját szeretném bemutatni. A minta kialakítását, annak csoportosítását és a mintavételi 

eljárások elméleti, és a kutatás folyamatában gyakorlati folyamatát, módszerét ismertetem. A 

kutatási módszerem kvantitatív módjaként a sportolói kérdőíves felmérés jelenti az első irányt 

a kutatási adatok felvételére. A kérdőív kialakításának metódusait, a kérdőív struktúrájának 

ismertetését a kutatásom logikai fonalának megerősítéséhez tartom lényegesnek. A kérdőív és 

a hipotézisek igazolásának biztosítására mélyinterjús adatfelvétellel erősítettem meg a 

kutatásom eredményeit, amelynek részletes ismertetését az alábbi pontokban mutatom be. 

 

5.1.1. A minta kialakítása 

A minta kialakításánál a kutatási kérdések és a hipotézisek alapján felvetett problémák szerint 

meghatározott érintettek csoportjainak kiválasztására került sor. Három részre osztottam az 

érdekcsoportokat. Az első részében a sportolók és a volt sportolók vizsgálatát tűztem ki célul. 

A minta sportolói csoportját képezik a 14 év feletti sportegyesületben sportoló, vagy korábban 

sportoló személyek, nemtől függetlenül. Területi lehatárolást a mintavételnél nem végeztem, az 

elemzéseimben kívánok a területi következtetésekre rátérni.  

A második mintát a vállalati HR szakemberek és vállalati vezetők jelentik, amelynél a 

vállalati HR stratégiák feltérképezését tervezem végezni. Lényeges elemnek tekintem, hogy a 

vállalatok hogyan kezelik a tehetséget, a sportolók kompetenciái megjelennek-e a 

munkaerőfelvételi követelményekben. A mintát kvalitatív módszer alapján, mélyinterjús 

kutatással vizsgálom. 

A harmadik minta a helyi vezetés, önkormányzat sport területén döntéshozó szervezetek, 

sportegyesületi vezetők. A régió tehetségmegtartó erejében lényeges szempont a helyi sport 

policy, annak érvényesülése, amelynek működésére, stratégiájára a minta alapján szeretnék 

információhoz jutni. A mintát kvalitatív módszer alapján mélyinterjú alapján vizsgálom. 
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5.1.2. A kérdőív struktúrája a sportolói felméréshez 

A megfogalmazott kutatási kérdések és hipotézisek vizsgálata során a leíró kutatási 

módszerként, kérdőíves felmérésre támaszkodtam. A kérdőíves lekérdezés esetében 

alkalmaztam és követtem a szakirodalmi ajánlásokat, így az alábbi folyamatelemek mentén 

érlelődött a végleges kérdőív. A kérdőív kialakításához a szakirodalmi feldolgozásban már 

ismertetett kérdőív egyes témaköreit is felhasználtam, amely a Dual Career for Athletes Center 

(DC4AC 2017) kutatásának kettős karrier kérdőíve.  

A primer kutatásomban, a kérdőíves felmérést a kutatási kérdéseim alapján alakítottam ki, 

az első kutatási kérdéskör, a sportolói réteg vizsgálatát tűzte ki célul. A kérdőív végleges 

formába öntéséhez a kutatási kérdések, a hipotézisek, szakirodalom, a területen végzett korábbi 

kutatások vizsgálata segítséget nyújtott, valamint a kérdőív teszt változata, amely alapján 

láthatóvá váltak azok a módosítási területek, amelyek a kérdőív végső formájának 

kialakításához segített hozzá.  

A kérdőív struktúrájának bemutatását négy részre osztottam. A témakörben a kutatás által 

érintett témakörök, csoportok, problémák lettek beazonosítva. A hipotézisek, a kutatási 

kérdések alapján, az érintett témakörök megválaszolandó területeit mutatják be. A kérdőív 

kialakításában az alábbiakban bemutatott témakörhöz a kérdőív megadott kérdéscsoportjaiból 

várok választ, amelyet a 6. táblázatban ismertetem.  

6. táblázat A kérdőív struktúrája 

Témakör Kérdéskörök Hipotézisek Kérdőív 

válaszai/ 

mélyinterjú 

Sportolói 

pályaválasztás 

A sportolók felmérik-e a 

sportolói pálya utáni 

életszakaszukat? A sportolói 

sikereket tekintik-e 

munkaerőpiaci előnynek? 

H1: A sportolók tudatosan készülnek 

tanulmányaikkal a versenysport 

utáni életszakaszra. 

17-23 + 

mélyinterjú 

Sportolói 

életpálya 

tudatossága 

A sportolóknak kialakul-e 

nagyobb kapcsolati háló a 

sportolás alapján, mint a nem 

sportolóknak?    

A pályaválasztásban 

támaszkodnak-e a sportban 

kialakult kapcsolati tőkére? 

H2 a: A sportolók az élsport utáni 

karrierépítésükben támaszkodnak a 

sportban kialakult kapcsolati 

tőkére. 

24-26 + 

mélyinterjú 

Sportolói 

kompetenciák 

kialakulása, 

hasznosítása 

A sportolók mennyire tartják 

hasznosíthatónak a sportban 

szerzett kompetenciájukat a 

munkaerőpiacon? 

H2 b: A sportolók a sportban 

kialakult kompetenciájukat 

hasznosítják a munkaerőpiacon való 

érvényesülésben, a munkájukban. 

27-33 + 

mélyinterjú 

Sportolói 

kompetenciák a 

munkaerőpiacon 

A vállalatok figyelembe veszik-

e a munkaerőfelvételnél a 

sportolói kompetenciákat?  

H3: A vállalatok a sportolói 

kompetenciákat figyelembe veszik a 

„soft” kompetenciákban. 

27-33 + 

mélyinterjú 

Sportolói kettős 

karrier 

A sportszervezetek figyelemmel 

kísérik-e a sportolóik 

életpályáját, abban nyújtanak-e 

támogatást? 

H4: A sportszervezetek 

sportstratégiájukban megjelenő 

élsportolói karrier modellt nem 

hasznosítják. 

34-37 + 

mélyinterjú 
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A régió 

tehetségmegtartó 

ereje 

A helyi sport policy mennyire 

erős a sportolói kettős karrier 

támogatásában? Mennyire 

jelenik meg a régió 

tehetségmegtartó ereje a sport 

viszonyában? 

H5: Regionális /helyi sport policy 

erős jelenléte erősíti a 

tehetségmegtartó erejét. 

34-37 + 

mélyinterjú 

Forrás: saját szerkesztés 

A megfogalmazott kutatási kérdések és hipotézisek vizsgálata során a leíró kutatási 

módszerként deszignált kérdőíves felmérésre támaszkodtam. A kérdőíves lekérdezés esetében 

a szakirodalmi területeket figyelembe véve alkalmaztam.  

A sportolói kérdőív online és nyomtatott formában került a mintavételi csoportokhoz egyéni 

megkeresés alapján. Az online kérdőívet preferáltan kezeltem, hiszen a területi távolságok 

leküzdésében kimondottan hatékony módszer, és dinamikus lekérdezést eredményez a 

vizsgálataimhoz. A saját kapcsolati tőkét felhasználva sportegyesületek vezetőit kerestem meg, 

hogy segítségüket kérjem a kérdőív kitöltésében, kitöltetésében. A kérdőív logikai ívét a 

kutatási kérdéseknek megfelelően alakítottam ki. 

A kérdőíves felmérés fő elemei a sportolók vizsgálatára irányulnak a hipotézisek alapján. A 

kérdőívben a demográfiai kérdéseket követően a hipotéziseknek megfelelő sorrendben lett 

összeállítva a kérdéssor. Az 1. fejezet 2. ábrában, a 2. fejezet 1. táblázatban szemléltettem a 

hipotézisekhez tartozó mintát és az adatelemzési módszerét. A kérdőív a tesztelést követően 

átalakításra került, amelynek elemeit, változásait rögzítettem.  

A kérdőív első részében a demográfiai adatok felvételét követően a sportolói pályaválasztás 

kérdését tűztem ki célul, vizsgálva, hogy a sportolók mennyire tudatosak pályaválasztásukat 

illetően, és az mennyire kötődik a sporthoz. Ebben a kérdéskörben a válaszokat iránymutatónak 

vélem a sportszakember képzés területén, mennyire van igény a sportszakember szakok 

felsőfokú képzésére.  

A sportolók pályaválasztási terveit, magatartásának elemzésére a második témakörben a 

sportolók pályaválasztásának motivációját, tudatosságát mérem fel, amelyben a társadalmi tőke 

szerepe is megnyilvánul a kapcsolati háló által, amely a társadalmi innováció meghatározó 

eleme. A kérdéskör vizsgálatát mélyinterjúval is szeretném alátámasztani, amelyet sportolók 

körében végzek. 

A harmadik és negyedik témakör a kutatás egyik meghatározó területét képviseli. A sportolói 

kompetenciák érvényesülése a munkaerőpiacon. A sportszocializáció alatt kialakult és 

megerősödött kompetenciák az élsport utáni életvitelt követően mennyire hasznosíthatóak a 

munkaerőpiacon a sportolói szempontból kérdéskörre terjed ki a vizsgálatom.  
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A harmadik terület a sportolói oldalt vizsgálja, a negyedik terület pedig a vállalati oldalon méri 

fel a kutatási területet.  

Az ötödik kutatási témakör a kettős karriert vizsgálja a sportszervezetekben, annak meglétét, 

hatékonyságát. Ennek a témakörnek a további vonala terjed ki a helyi sport policy felmérésére 

a sportoló, mint tehetség és annak megtartására a humán tőke részeként, a regionális 

versenyképesség elemeként. A kettős karrier megléte a sportszervezeteken túl a helyi 

sportvezetés, önkormányzat feladata is, hiszen a tehetség megtartása a gazdasági tényezőként 

jelenik meg lokális szinten.  

A kérdőív kitöltésére 2018. március és 2019 szeptembere között került sor. A lekérdezés 

eredményeként, a tisztított adatok után (a kérdőív formai, tartalmi követelményeinek megfelelő 

kérdőívek kiválogatása) 1373 kérdőív került adatbevitelre, amelyből a tisztítások után 1019 

kérdőív jelentette a végső minta nagyságát a regionális megoszlások felmérésében. A tisztított 

adatbázis megfelel a lekérdezést megelőzően meghatározott kritériumoknak.  Az adatok SPSS 

22.0 statisztikai programcsomag segítségével (Ketskeméty et al. 2011, Field 2013) elemeztem 

az adatokat. A kérdőív végső változata teljes egészében megtekinthető az I. mellékletben.  

 

5.1.3. Kvalitatív kutatás - Feltáró, egyeztető szakértői mélyinterjú 

A kvalitatív kutatás legfőbb jellemzői (Babbie 2000, Pervez-Kjell 2011): a kvalitatív kutatás 

során részletgazdag információgyűjtés jellemző, amely lehetővé teszi a vizsgált témában való 

alapos elmélyülést, segít megérteni a folyamatok és következmények összefüggéseit, 

megértéssel szolgál a vizsgált alany nézőpontjainak, a tetteinek az ebből származott ok-okozati 

összefüggéseit illetően. Fontos előfeltétele a körülmények felmérése előzetes utánajárással, 

kezdeti ismerkedéssel, hogy az adott alany helyzetének átélésével kapjunk elemezhető képet a 

megszerzett információkkal kapcsolatban. Az információgyűjtés jellemzően a vizsgált személy 

környezetében zajlik, ami részletesebb információkhoz való hozzájutást jelent. Az elemzési 

módszerekben a manuális szövegelemzést alkalmaztam, mivel az elkészített interjúk tartalma 

tekintetében fő hangsúly a szövegek elemzésén áll. Az interjúkat felvettem digitálisan, amely 

szöveget később leírtam. Az interjúk során emlékeztető jegyzeteket készítettem, kiemelve a 

lényeges részeket, momentumokat. A szövegtartalmak lexikai szempontú elemzése során nem 

a szövegtartalmak kontextusának kiemelése a fontos, hanem a kvalitatív elemzésbe a 

kvantitatív módszertan beemelése (Sántha 2013). 

Az interjúkat személyesen végeztem, amelynek időtartama kb. 45 percet tett ki. Az interjú 

alanyokkal előzetes egyeztetés alapján megbeszéltem, vagy elküldtem a kutatásom 
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összefoglalóját, a kutatási kérdéseket, az interjúkérdéseket, hogy a témakörbe minél szélesebb 

bepillantást nyerjenek.  

A kutatás egyik adatfelvételi részében hazai sportszakemberek, élsportolók kettős karrier 

lehetőségei, tapasztalatai kerültek vizsgálatra, hogy a gyakorlatban láthatóvá váljon a sportolói 

kettős karrier programok működése Magyarországon. A feltáró kutatás során alkalmazott 

adatgyűjtési módszer a mélyinterjú volt, amely kvalitatív módszertani jellegéből fakadóan 

kismintás vizsgálatot jelent nyílt kérdésekkel (Sántha 2013). A minta a magyarországi 

sportegyesületek, sportszervezetek, sportintézmények sportvezetői, élsportolói köréből került 

ki (sportoló: n=20, sportvezető: n=14), arra törekedve, hogy a különböző sportágakban 

megjelenő kettős karrier lehetőségeket mérjem fel. A mélyinterjú válaszai tartalomelemzés 

módszerével kerültek értékelésre. Az alábbi táblázatokban mutatom be a kvalitatív 

kutatásomhoz vonatkozó mélyinterjú mintavétel csoportosításait, témaköri bontásban, a 

lefolytatott mélyinterjúk alapinformációit (7.-8.-9. táblázat). 

7. táblázat Sportolói mélyinterjúk (n=20) 

         8. táblázat Sportvezetői mélyinterjúk (n=14) 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Válaszadó sportoló hely neme 

maratoni kajak világbajnok  Győr nő 

labdarúgás Gyirmót férfi 

testépítés, világbajnok Győr nő 

testépítés, világbajnok Győr férfi 

ökölvívás, világbajnoki helyezett Budapest nő 

ökölvívás, világbajnok Sopron nő 

ökölvívás, magyar bajnok Sopron nő 

kick-boksz világbajnok Szeged nő 

triatlon Győr férfi 

labdarúgás Szombathely férfi 

kosárlabda Győr nő 

kosárlabda Győr férfi 

kézilabda Győr férfi 

atlétika / gerelyhajítás Budapest nő 

tenisz  Budapest férfi 

atlétika/ futás Győr nő 

öttusa  Budapest férfi 

Judo  Tata férfi 

labdarúgás Budapest férfi 

lovaglás/ díjlovaglás Budapest nő 

Válaszadó sportvezető hely 

sportedző Győri Dózsa  Győr 

megyei sportvezető  Győr 

sportvezető, tanár, edző  Győr 

sportvezető, edző  Győr 

labdarúgás, edző Gyirmót 

triatlon, edző Győr 

labdarúgás, edző Szombathely 

kézilabda sportvezető Győr 

sportvezető sportegyesület Győr 

kosárlabda utánpótlás vezető Győr 

öttusa sportvezető Budapest 

labdarúgás sportvezető Győr 

sportmenedzser, civil szervezet, 

önkormányzati szervezet ezető Győr 

sportvezető sportegyesület Tata 
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A vállalati mélyinterjúk kis-, közép-, nagyvállalatoknál kerültek felvételre; pozíció szerint 

törekedtem arra, hogy a munkaerőfelvételben potenciális személlyel készítsem a beszélgetést. 

A 9. táblázatban kerül bemutatásra a szakértői mélyinterjú alanyainak pozíciója, a vállalat 

mérete, a tevékenysége és a telephelye. Az interjúalanyok személye a személyiségi jogokra, 

kérésre és a GDPR-ra való tekintettel nem kerülnek nyilvánosságra. A vállalati mélyinterjúk 

mintaválasztási szempontjaira jellemző, hogy a vállalat mérete vegyesen képviselje a mintát, 

munkaerőfelvételi pozícióban legyen az interjúalany, a területiség okán főként Nyugat-

Dunántúl és Közép-Magyarország került vizsgálatra.  
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8. táblázat Vállalati mélyinterjúk (n=45) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

vállalat tevékenysége vállalat telephelye interjúalany pozíciója vállalat mérete

munkaerő közvetítés Győr HR vezető nagyvállalat

biztonságtechnika Budapest vállalatvezető kisvállalat

munkaerő-közvetítés Budapest vállalatvezető kisvállalat

informatikai termékek forgalmazása Budapest HR manager nagyvállalat

munkaerő közvetítés, képzés Budapest vállalatvezető kisvállalat

HR tanácsadás Pápa vállalatvezető kisvállalat

autóipari beszállító Tata HR vezető nagyvállalat

autóipari beszállító Tata képzésvezető nagyvállalat

fejlesztési projektek Budapest projekt menedzser kisvállalat

autóipari beszállító Mór HR manager nagyvállalat

autóipari beszállító Győr HR igazgató nagyvállalat

felszámolás, tanácsadás, ingatlan kereskedelem Érd vezető kisvállalat

vetőmag kereskedelem Kerepes irodavezető kisvállalat

autógyártás Győr osztályvezető nagyvállalat

alumíniumöntöde Győr HR vezető középvállalat

hidraulikatechnika Győr osztályvezető kisvállalat

fémipar Győr vezető középvállalat

egészségipar Győr cégvezető kisvállalat

nyomdaipar Győr vezető kisvállalat

élelmiszeripar Győr HR vezető középvállalat

elektronikai alkatrészek gyártása Beled telephely vezető, munkaerő felvétel középvállalat

szivattyúgyártás Tatabánya HR és szakképzési koordinátor nagyvállalat

felsőoktatás Budapest osztályvezető menedzser kisvállalat

autógyártás Győr osztályvezető nagyvállalat

gépjármű kiskereskedelem, szervíz Érd ügyvezető kisvállalat

közigazgatás Salgótarján főosztályvezető-helyettes kisvállalat

járműipar Győr osztályvezető nagyvállalat

közigazgatás Szekszárd szakterületi vezető kisvállalat

egészségügyi szervezet Győr osztályvezető mikrovállalat

 vendéglátóipar Budapest vezető kisvállalat

ruházati kereskedelem Győr üzletvezető kisvállalat

autóipari termékbeszállító Győr középvezető nagyvállalat

autóipari termékbeszállító Győr középvezető nagyvállalat

közigazgatás Jászberény humánpolitikai ügyintéző kisvállalat

gépkocsi kiskereskedelem, szerviz Budapest irodavezető középvállalat

tehetséggondozás Budapest irodavezető mikrovállalat

közigazgatás Székesfehérvár irodavezető, HR vezető mikrovállalat

köznevelési intézmény Ajka intézményvezető-helyettes mikrovállalat

autóipari beszállító Ajka csoportvezető nagyvállalat

gépjárműipar Győr képzési referens nagyvállalat

élelmiszergyártás Győr osztályvezető középvállalat

közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása Győr HR vezető középvállalat

egészségügyi szervezet Győr csoportvezető mikrovállalat

munkaerő közvetítő cég Győr cégvezető kisvállalat



123 

A mélyinterjúk lefolytatása az interjúalany által megjelölt helyszín és időpont szerint, 

személyes beszélgetés alapján zajlott. A beszélgetések interjúvázlat alapján zajlottak, digitális 

felvétel készült róluk az interjúalany beleegyezésével. Ezt követően szövegkönyvet készítettem 

az interjú alapján és ezen átiratok alapján értékeltem, elemeztem az interjú anyagait. Az 

interjúkat 2018-2019 között végeztem. A mélyinterjú vázlata az I. 3. mellékletben található. 

Mélyinterjú guideline  

A 16. ábrán mutatom be a mélyinterjú folyamatát. 

16. ábra Mélyinterjú guideline 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
•Bevezetés - Témakör érzékenyítése, ismertetése

2.
•A kérdéskörök ismertetése

3.

•A kérdések feltevése, értelmezése, a személyes 
érintettség felfedése

4.
•A kérdések egyéb értelmezési lehetőségeinek felvetése

5.
•A kérdéskörök további irányainak felvetése
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5.2. Az empirikus kutatás folyamata 

Az empirikus kutatás bemutatásához egy modellt alkottam. Ebben ismertetem a kutatás 

területeit, az összefüggéseket, a kutatási modell egymásra hatásait (17. ábra). 

17. ábra Kutatási modell 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

5.2.1. Az adatbázis feldolgozásának eljárásai 

A kutatás adatbázisának feldolgozását a 2. fejezetben, kutatási hipotézisek bemutatásával 

részletesen ismertettem. A primer kutatásaim kvantitatív elemzéseit SPSS statisztikai program 

segítségével végeztem, a kvalitatív mélyinterjús kutatásnál tartalomelemzést folytattam. 

 

5.2.2. Statisztikai adatelemzés 

A kérdőívek elemzését SPSS adatelemző programmal bonyolítom le. Az 2. fejezetben az 1. 

táblázatban szemléltettem az egyes adatfelvételi módszerekhez tartozó adatelemzési 

módszereket, amelyek a teljes mintavételt követően kerülnek feldolgozásra.  

A vizsgálatomban szereplő adatok feldolgozása és összesítése a Microsoft Excel 2016-os 

verziójával történt (Microsoft, (2016), Redmond, Washington: Microsoft) az elemzések 

elkészítéséhez az SPSS 24-es verzióját használtam (IBM Corp., 2016, IBM SPSS Statistics for 

Windows, Armonk, NY: IBM Corp.).  
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A disszetációban a minta bemutatásakor és a hipotézisek vizsgálatához leíró statisztikát, 

konfidencia intervallumok összehasonlítását, Khi-négyzet, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney 

próbákat, Spearman-féle rangkorrelációt, továbbá többszempontos és többváltozós 

varianciaanalízist, valamint főkomponens elemzést használtam.  

A Khi-négyzet próbák esetében, ahol a túlságosan alacsony várható értékek miatt a teszt 

megbízhatósága alacsony volt, Monte Carlo szimulációt használtam becsülve egy tízezresre 

bővített minta értékeit. A statisztikai szempontból szignifikáns eredmény valószínűségét, a 

közmegegyezésnek megfelelően p<0,05-ös szinten határoztam meg, ennek megfelelően az 

ábrákon a 95%-os konfidencia intervallumok szerepelnek. 
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6. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A kutatás eredményeit két részben ismertetem a hipotézisek alapján. A kérdőíves kutatás 

eredményeit regionális és sportágankénti (egyéni-, csapatsport) viszonylatban mutatom be. A 

mélyinterjús elemzések eredményeinek alátámasztásához az interjúalanyok válaszaiból 

idézeteket illesztettem be.  

 

6.1. A kérdőíves, sportolói kutatás eredményei 

A vizsgálatban ezertizenkilenc fő vett részt, életkoruk 14 és 63 év között mozgott (átlag=24,47; 

szórás=8,36), közülük 354-en nők (34,7 %) és 665-en férfiak (65,3 %). A vizsgálati személyek 

közül saját bevallásuk szerint hétszáz nyolcvanhárman (76,8 %) amatőr 236-an pedig hivatásos 

sportolók, egyéni sportot 368-an (36,1%), csapatsportot 650-en (63,8%) űznek rendszeresen. A 

minta végzettség szerint 400 (39,3%) 8 általánost, 456 (44,7%) középiskolát és 163 (16%) 

egyetemet végzett személyből állt. 

A régiók közötti összehasonlítások kiemelt fontossága miatt elemeztem a különböző 

területek közötti eltéréseket a sportolás rendszere (amatőr / profi) és jellege (csapat / egyéni), 

valamint a nemek arányai szerint. A statisztikai próbák alapján nem volt eltérés a régiók között 

a nemi arányokban1, a sportolás rendszerében2, valamint jellegében3. A hipotézisek megbízható 

elemzéséhez az előző gondolatmenethez hasonlóan összehasonlítottam az amatőr és hivatásos 

sportolók között a nemi arányokat és az egyéni és csapatsortot folytatók gyakoriságát. Az 

eredmények alapján a nemi arányok nem tértek el4, azonban a hivatásos sportolók között a 

várhatónál magasabb volt a csapatsportot folytatók gyakorisága5. Végül megvizsgálva a nemi 

arányokat az egyéni és csapat sportot választók között a próba alapján nem találtam eltérést6  

A hipotézisek sportágankénti elemzésénél a labdajátékok (55%) jelentették a nagy arányt, 

ami a csapatsport létszáma miatt relevánsnak tekinthető. A küzdőjátékokban való részvételi 

arány is jelentős (13,5%), majd Győrhöz köthetően a vízisportok is kiemelten vettek részt a 

kutatási eredményekben (10%) (I. Melléklet; 1. táblázat). A kérdőíves felmérés válaszadóinak 

területi megoszlását a 18. ábra alapján ismertetem. A megyék szerinti megoszlásban Győr-

Moson-Sopron megyében töltötték ki a legtöbben, 32,3%-ban, utána Budapest, 17,5%, Vas 

megye, 11,8%, Komárom-Esztergom megye, 8,7%, és Pest megye 8,1%-ban jelentette a 

legnagyobb kitöltői arányt.  

                                                           
1 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval= 8,81; SzF=6; p=0,18 
2 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval= 5,91; SzF=6; p=0,43 
3 Khi-négyzet= 4,37; SzF=6; p=0,63 
4 Khi-négyzet=0,03; SzF=1; p=0,87 
5 Khi-négyzet=18,73; SzF=1; p<0,001 
6 Khi-négyzet=3,19; SzF=1; p=0,07 
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A lakóhely jellege szerint főként városi lakosok a kitöltők, ami nem meglepő a sportolási 

lehetőségek tekintetében, hiszen főként a városok nyújtanak széleskörű lehetőséget a 

sportágválasztásban. A minta legnagyobb része városi lakos, 42,6%, valamint 20,9% 

megyeszékhelyen lakik. A fővárosban 19,1% él, és a községekben lakók aránya 17,5%. 

18. ábra A válaszadók régiónkénti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

1. Hipotézis - A sportolók tudatosan készülnek tanulmányaikkal a versenysport utáni 

életszakaszra. 

A régió jelentősége miatt megnéztem, hogy a régiónként különböznek-e a vizsgálati személyek 

az egyes kérdésekben. A vizsgálati szempont az amatőr és hivatásos sportolóknál megjelenő 

különbségek, valamint az első hipotézisem vizsgálatához a kérdőívem 17-23. kérdéseire adott 

válaszokat hasonlítottam össze, a 21. és a 22. kérdések esetében főkomponens elemzés 

segítségével létrehozott skálákat használtam fel az elemzésekben. Vizsgálatomban a régiók 

kiemelt szerepe miatt előzetesen felmértem a régiók közti különbségeket, majd a szabadidős, 

amatőr és hivatásos sportolók válaszait régiókként hasonlítottam össze, ahol a régiók szerepe 

jelentős volt. Az előzetes vizsgálat során a független változó a régió, a függő változók az egyes 

kérdésekre adott válaszok voltak. A hipotézis vizsgálatánál a független változó a sportolás 

rendszere, a függő változók a kérdésekre adott válaszok voltak. A 21. és a 22. kérdések esetében 

a főkomponens elemzést a két kérdés válaszait összevonva végeztem el varimax forgatással, 

majd az így kapott főkomponenseket többváltozós többszempontos varianciaanalízis és 

Bonferroni post-hoc próbák segítségével hasonlítottam össze, ahol a független változók a régió 

és a sportolás rendszere voltak, a függő változók pedig a főkomponensek. 

Az összesített országos adatokban a sportolók 35,6%-a tanulmányokkal készül a civil 

pályára, 3,8% vesz részt sportolói kettős karrier programban, 20,7%-a nem készül, 19,2%-a 

nem gondolkozott rajta.  
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Területi megoszlást tekintve az Észak-Alföldön élők között alacsony azoknak az aránya, 

akik készülnek a sport utáni szakmai karrierre (30%), míg az Észak-Alföldön (27%) és a Dél-

Dunántúlon (37%) élők között a legtöbb azoknak az aránya, akik nem is foglalkoztak még ezzel 

a kérdéssel. A Közép-magyarországi (28%) régióban pedig elsősorban a kapcsolatok kiépítése 

a meghatározó, amely kevésbé tudatos karrierépítést mutat. 

A vizsgálati személyek között régiónként jelentős eltérés volt abban, hogy a sportolói pálya 

befejezését követően milyen szempont szerint választanak munkahelyet7 (23. kérdés), vagy 

találkoztak-e a sportolói életpálya modellel8 (17. kérdés), illetve, hogy készülnek-e a későbbi 

szakmai karrierre9 (18. kérdés). Nem volt különbség a régiók között abban, hogy a kell vagy 

kellett-e választani a sport karrier, a tanulmányai és/ vagy a szakmai karrier között10. 

(I.Melléklet; 2. táblázat) Nem volt eltérés az amatőr és a hivatásos sportolók között abban, hogy 

találkoztak-e sportolói életpálya modellel. Mindkét csoportnál közel 50-50%-ban találkoztak 

sportolói életpálya modellel. Régiónként vizsgálva a sportolói életpálya modellel való 

találkozást azt tapasztaltam, hogy a Dél-alföldi11 régióban van eltérés a sportolás rendszere 

szerinti csoportok között a válaszokban. A Dél-alföldi régió esetében a hivatásos sportolók nem, 

míg az amatőr sportolók a vártnál többen találkoztak az életpálya modellel.  

A Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon kevesebben találkoztak a sportolói életpálya 

modellel (19.ábra) (I. Melléklet; 3. táblázat). 

19. ábra Találkozott-e élsportolói kettős karrier modellel? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
7 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval=46,7; SzF=18; p<0,001 
8 Khi-négyzet=25,68; SzF=6; p=0,001 
9 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval=47,17; SzF=24; p=0,004 
10 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval=11,7; SzF=12; p=0,46 
11 Fisher egzakt teszt p=0,033 
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A Dél-Alföldön élők között kiugróan alacsony azoknak az aránya, akik készülnek a sport 

utáni szakmai karrierre, míg az Észak-Alföldön és a Közép-Dunántúlon élők között a 

legmagasabb azoknak az aránya akik, nem is foglalkoztak még ezzel a kérdéssel. A Közép-

Magyarországi régióban pedig elsősorban a kapcsolatok kiépítése a meghatározó (20. ábra).  

20. ábra Készül-e, és hogyan a szakmai karrierre? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Észak-Alföldön és Közép-Magyarországon elsősorban a kapcsolati támogatás alapján 

választanak munkahelyet a vizsgálati személyek, míg a Nyugat-Dunántúlon a tanulmányok a 

meghatározóak (I. Melléklet; 4. táblázat) (21. ábra). 

21. ábra Munkahelyválasztás szempontjai 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A sportolás rendszerének szerepét vizsgálva a statisztikai próbák alapján az amatőr és 

hivatásos sportolók különböznek abban, hogy készülnek-e a sport utáni szakmai karrierre12, 

illetve abban, hogy miként választanak munkahelyet13, viszont mindkét csoport egyforma 

arányban találkozott a sportolói életpálya modellel, illetve kellett kompromisszumot kötnie a 

sport és a karrier között. Az amatőr sportolók esetében a sport utáni szakmai karrierre való 

készülés kérdése nem annyira hangsúlyos, míg a hivatásos sportolók esetében a kapcsolatok 

kiépítése és a karriermodell programban való részvétel gyakoribb. Az egyéni és csapatsportok 

vizsgálatánál nem tapasztalható különbség, az egyéni és a csapatsportokban egyaránt a 

tanulmányokkal készülnek a civil pályára (22. ábra). 

22. ábra Készül-e a sport utáni karrierre? Egyéni/ csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A későbbi munkahely kiválasztásában az amatőrök esetében a tanulmányok 

meghatározóbbak, míg a profik esetében a kapcsolati támogatás.  

A válaszadók között a Közép-dunántúli14, és a Nyugat-dunántúli15 régióban tapasztalható 

eltérés a soprtolói élet utáni karrierre való felkészülésben. A Közép-dunántúli és a Nyugat-

dunántúli régiókban a hivatásos sportolókra sokkal jellemzőbb, hogy kapcsolatok kiépítésével 

készülnek a későbbi karrierre, míg az amatőröket inkább nem foglalkoztatja ez a kérdés (I. 

Melléklet; 5. táblázatok). 

 

                                                           
12 Khi-négyzet=13,7; SzF=4; p=0,008 
13 Khi-négyzet=10,17; SzF=3; p=0,017 
14 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval= 10,99; SzF=4; p=0,025 
15 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval= 24,58; SzF=4; p<0,001 
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A munkahely választás kérdésében a Közép-magyarországi16 és a Nyugat-dunántúli17 

régiókban tapasztalható eltérés a sportolás rendszere szerinti csoportok között abban, hogy 

milyen szempont szerint választanak munkahelyet. A Közép-magyarországi régió esetében az 

amatőr sportolók elsősorban a kapcsolati támogatás alapján, míg a hivatásos sportolók az adódó 

lehetőségek szerint választanak, a Nyugat-Dunántúlon a két csoport közötti különbség éppen 

az előző ellentéte (I. Melléklet; 5.1. táblázat). 

A kutatásban felmérésre került az egyéni és a csapatsportolók közötti különbség, amelynek 

eredményeit az alábbiakban ismertetem. A csapatsportot űző sportolókra jellemzőbb, hogy 

találkoztak a sportolói életpálya modellel18 (I. Melléklet; 6.1. táblázat) (23. ábra). 

23. ábra Találkozott-e sportolói életpálya modellel? Egyéni/ csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás eredményeinek bemutatásában az egyik kiemelt terület a sportolói életpálya 

modell programban való részvétel, annak ismerete, megjelenése. Az életpályamodell 

kialakítása és annak lehetőségeinek megismertetése lényeges, hiszen a sportolóknak ismerniük 

szükséges azokat a kilátásokat, amelyek hozzásegítik őket a civil életbe való átmenethez. 

A kutatásban nem jelenik meg különbség, hogy a munkahelyválasztást milyen szempontok 

szerint oldják meg19 (24. ábra) (I. Melléklet; 6.4. táblázat).  

                                                           
16 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval= 21,91; SzF=6; p=0,002 
17 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval= 18,91; SzF=6; p=0,011 
18 Khi-négyzet=4,91; SzF=1; p=0,027 
19 Khi-négyzet=5,59; SzF=3; p=0,13 
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24. ábra Milyen módon készül fel a munkahelykeresésre, hogyan keres munkahelyet? Egyéni/ 

csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A válaszadó sportolók a felmérésben nem különböznek abban, hogy miként készülnek a 

szakmai karrierjükre20 (I. Melléklet; 6.2. táblázat). Nem különböznek abban sem, hogy kellett-

e választaniuk a sport és a szakmai karrier között21 (25. ábra) (I. Melléklet; 6.3. táblázat). 

25. ábra Kellett-e választania a sport karrier és a tanulmányok vagy a munka között? Egyéni/ 

csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 21. és a 22. kérdések főkomponens elemzése során a Kaiser-Meyer-Olkin mérőszám 

alapján (KMO=0,682) létrehozhatóak főkomponensek, továbbá a kommunalitások is 

megfelelően magasak voltak (>0,421). Három főkomponenst azonosítottam, melyek a 

kiindulási információ 51,931%-át ragadják meg, ezek a főkomponensek a következő 

elnevezéseket kapták: döntésben szerepet vállaló személyek hatása (döntés), döntésben 

                                                           
20 Khi-négyzet=4,84; SzF=4; p=0,3 
21 Khi-négyzet=0,27; SzF=2; p=0,88 
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segítséget nyújtó személyek hatása (segít) és az önálló boldogulás (önálló). A 

főkomponensekhez tartozó kérdések súlyozása a következő: (26. ábra) 

26. ábra Kompetenciák kialakulása/ hasznosítása 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

Döntés Segít Önálló 

EDZŐ_szerep .722   

BARÁT_szerep .690   

MÁSIK SPORTOLÓ_szerep .678   

SZÜLŐ_szerep .632   

TANÁR_szerep .591   

SPORTEGYESÜLET_segít  .838  

EDZŐ_segít  .836  

TANÁR_segít  .645  

SZÜLŐ_segít  .558  

SENKI_segít   .680 

EGYÉB_szerep   .651 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 

A főkomponenseket többszempontos és többváltozós varanciaanalízissel vizsgálva a 

modellem alapján jelentős különbség tapasztalható régiókként22, valamint a régiókként a 

sportolás rendszere szerint is23. A régiók esetében a döntés24, és önálló25, a sport rendszere és a 

régiók interakciója pedig a döntés26 főkomponensre volt hatással. A páronkénti 

összehasonlítások alapján a Dél-alföldi régióban a döntés főkomponens jelentősen különbözik 

a Közép-magyarországi27, Közép-dunántúli28, Nyugat-dunántúli29   régióktól, míg az önnálóság 

főkomponens a Közép-magyarországi régióban különbözött az Észak-alfölditől a Közép-

dunántúlitól30 és a Nyugat Dunántúlitól31. A Dél-alföldi régióban jellemzően kisebb szerepet 

vállalnak a karrierépítésben más személyek, míg Közép-Magyarországon inkább önmagukra 

támaszkodnak a kérdőív kitöltők. Továbbá megállapítható, hogy a Dél-Alföldön a hivatásos 

                                                           
22 Pillai’s Trace F=3,22; SzF=18-2631; p<0,001 
23 Pillai’s Trace F=1,72; SzF=18-2631; p=0,03 
24 F=2,44; SzF=6-877; p=0,024 
25 F=7,02; SzF=6-1877; p<0,001 
26 F=2,41; SzF=6-877; =0,026 
27 p=0,029 
28 p=0,014 
29 p=0,014 
30 p<0,001 
31 p<0,001 
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sportolók döntését kevésbé segítik, mint az amatőr sportolókét (I. Melléklet; 7.1. táblázat) (27., 

28., 29. ábra). 

27. ábra Döntési faktor értékek régiónként 

 
Forrás: SPSS alapján sját szerkesztés 

 

28. ábra Önálló faktor régiónként 

 
Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 
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29. ábra Döntési faktor amatőr és hivatásos sportolók között 

 
Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 

 

2/a. Hipotézis - A sportolók az élsport utáni karrierépítésükben is támaszkodnak a 

sportban kialakult kapcsolati tőkére. 

A második hipotézisem esetében vizsgáltam a konfidencia intervallumok segítségével, hogy a 

különböző rendszerben sportoló vizsgálati személyek esetében eltér-e a kapcsolatok kiépítése 

a szakmai karrierre való felkészülésben, illetve, hogy mi alapján választanak munkahelyet, 

illetve Kruskal-Wallis és páronkénti Mann-Whitney próbákkal teszteltem van-e eltérés abban, 

hogy hol hasznosítják a kialakított kapcsolataikat az egyes vizsgálati csoportok. Minden 

esetben a sportolás rendszere volt a független változó az elemzések során és a kérdésekre adott 

válaszok a függő változók. 

A megbízhatósági tartományok alapján a kapcsolatot kiépítő vizsgálati személyek esetében 

a hivatásos sportolók aránya32 jelentősen eltér a várható értékektől (23,2%), illetve a 

munkahelyválasztásban a hivatásos sportolók esetében a kapcsolati támogatásra építők aránya33 

nem tért el jelentősen a várható értéktől (23,2%).  

                                                           
32 MT+: 35,89%; MT-:  23,74% 
33 MT+: 30,53%; MT-:  20,5% 
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A kapcsolati tőke hasznosításának különböző területeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

továbbtanulásban34 és a munkahelykeresésnél35 a vizsgálati személyek a sportolás rendszere 

szerint eltérő mértékben tudják hasznosítani a kapcsolati tőkéjüket a saját bevallásuk szerint.  

A továbbtanulás esetében a hivatásos sportolók nagyobb mértékben hasznosítják a kapcsolati 

tőkéjüket, mint az amatőr sportolók. A munkahely keresés esetében hivatásos sportolók 

kevésbé hasznosítják a kapcsolati tőkéjüket, mint az amatőr sportolók36 (I. Melléklet; 8. 

táblázatok). 

A hivatásos sportolók csak egyes helyzetekben támaszkodnak jobban a kapcsolati tőkéjükre 

a karrierépítés során, mint az amatőr sportolók. Az egyéni és a csapatsportolók elkülönítésében 

is vizsgáltam a kapcsolati tőke hasznosítását a sportolói kettős karrierben. A szakmai karrierre 

való készülés esetében a kapcsolatok kiépítése választ adó csapatsportolók aránya37 nem tér el 

jelentősen a mintában a csapatsportot űzők arányától (63,8%) (I. Melléklet; 9.1. táblázat). A 

munkahely választás esetében a kapcsolati támogatásra építő csapatsportolók aránya38 nem tér 

el jelentősen a mintában a csapatsportot űzők arányától (63,8%) (I. Melléklet; 9.2. táblázat). A 

kapcsolati tőkéjüket a csapat és egyéni sportot űzők egyformán hasznosítják a vizsgált területek 

esetében (nem térnek el) (I. Melléklet; 9.3. táblázat). 

 

2/b. Hipotézis - A sportolók a sportban kialakult kompetenciájukat hasznosítják a 

munkaerőpiacon való érvényesülésben, a mukájukban 

Második hipotézisem vizsgálatához a kérdőívem 30. és 33. kérdéseiből főkomponens elemzés 

segítségével készítettem skálákat, melyek a különböző kompetenciákat rendezik csoportokba, 

végül a kialakított kompetenciák értékeiben mutatkozó különbségeket vizsgáltam a sportolás 

rendszere szerinti csoportok és a régiók között többváltozós többszempontos 

varianciaanalízissel, ahol a független változóim a régiók és a sportolás rendszere voltak, függő 

változóim pedig az egyes kompetencia csoportok. A két kérdésben megfogalmazott rész 

kompetenciák sportolással kapcsolatos kialakulását és magánéletben való hasznosítása közötti 

kapcsolatot Spearman-féle rangkorrelációval jellemeztem páronként. A páronkénti korrelációs 

vizsgálatok alapján a sportolás során kialakuló kompetenciák hasznosulnak a magánéletben, az 

együttjárás az egyes részek között gyenge és közepes erősségű közötti39. (I. Melléklet; 10. 

táblázat) 

                                                           
34 Z= -3,88; p< 0,001 
35 Z= -2,21; p=0,035 
36 Z=-3,74; p<0,001 
37 MT+:69,7% ; MT-:56,9% 
38 MT+:68,32% ; MT-:57,19% 
39 rho=0,534-0,304; p<0,001 
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Egyéni-csapat bontásban, meglepő módon az egyéni sportot űzők sokkal több kompetenciát 

hasznosítanak a magánéletben azok közül, melyek a sportolás során alakulnak ki 

(célirányosság, döntésképesség, problémamegoldás, irányíthatóság, kommunikációs képesség, 

csapatmunka, rugalmasság), míg a csapat sportot űzők esetében a belső kontroll és a kitartás 

azok a kompetenciák, melyeket később is felhasználnak. Az egyéni sportolók 

kompetenciáinakkialakulásában szerepet játszik az is, hogy a versenyközben ők teljes 

mértékben magukra vannak utalva, még akkor is, ha a szakmai stáb mögöttük van a pályán 

kívül. A csapatsportokban a pályán lévő játékosok ki tudják egymást segíteni. A lényegesebb 

kompetenciák pirossal jelölve a 10. táblázatban láthatóak.  

9. táblázat Sportolói kompetenciák 

 Egyéni Csapat 

Részkompetencia Rho Rho 

BELSŐ KONTROLL .406 .486 

CÉLIRÁNYOSSÁG .489 .423 

DÖNTÉSKÉPESSÉG .453 .377 

ÖSSZPONTOSÍTÁS .424 .404 

KREATIVITÁS .493 .513 

KITARTÁS .353 .389 

PROBLÉMAMEGOLDÁS .390 .338 

TELJESÍTMÉNYORIENTÁLTSÁG .403 .384 

MONOTÓNIATŰRÉS .527 .542 

VERSENYSZELLEM .322 .311 

IRÁNYÍTHATÓSÁG .431 .333 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG .337 .290 

CSAPATMUNKA .451 .300 

RUGALMASSÁG .441 .324 

Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 

A főkomponens elemzés alapján hét kompetencia csoport azonosítható, az elemzésben 

használt részkompetenciák közös információ tartalma megfelelő volt a főkomponens 

elemzéshez40, az egyes változók kommunalitása is megfelelőnek bizonyult (>0,434), továbbá a 

főkomponensek a kiindulási információ 55,55%-át ragadják meg. Az egyes főkomponensek 

elnevezése és a hozzájuk tartozó területek, valamint súlyozásuk a következő táblázatban 

láthatóak (11. táblázat) (I. Melléklet; 10. 2. táblázat). 

                                                           
40 Kaiser-Meyer-Olkin=0,867 
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10. táblázat Főkomponensek és csoportosításuk 

 

 

       Forrás: saját szerkesztés 

A varianciaanalízis eredménye alapján elmondható, hogy az egyes régiókban különböznek 

a kompetenciák értékei41, továbbá a különböző rendszerben sportoló vizsgálati személyek 

között is eltérések tapasztalhatóak42, valamint a régiók és a sportolás rendszere között jelentős 

interakció mutatható ki43. Az egyes főkomponenseket vizsgálva a régiók közötti eltérés a 

vezetői44, és a hozzáállás/versengő45, míg a sportolás rendszere szerinti csoportok a vezetői46 

kompetencián tértek el. Az interakció esetében pedig az amatőr és hivatásos sportolók a 

tudás/szakmai47, és a hozzáállás/versengő48 kompetenciákon tértek el egymástól régiókként. 

A páronkénti Bonferroni korrekcióval végzett post-hoc összehasonlítások alapján a vezetői 

kompetencián a Nyugat-dunántúli régióban alacsonyabb értékeket érnek el (fordított skála a 

faktorelemzés alapján), mint a Közép-magyarországi régióban (p=0,002), míg a 

hozzáállás/versengő faktoron nem azonosítható az eltérés a régiók kis elemszáma miatt. A 

régiók közötti kompetenciatényezők arányának eltérése a sportban való szocializációs 

rendszerrel magyarázható, amely további kutatási területekre nyit lehetőséget.  

                                                           
41 Pillai’s Trace F= 1,94; SzF= 42-5508; p< 0,001 
42 Pillai’s Trace F= 2,23; SzF= 7-913; p= 0,03 
43 Pillai’s Trace F= 1,82; SzF= 42-5508; p= 0,001 
44 F= 3,37; SzF= 6-919; p= 0,003 
45 F= 2,71; SzF= 6-919; p= 0,013 
46 F=4,17; SzF=1-919; p=0,042 
47 F= 2,39; SzF= 6-919; p= 0,027 
48 F= 3,12; SzF= 6-919; p= 0,005 
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A sportolás rendszere szerinti csoportok összehasonlításánál a hivatásos sportolók alacsonyabb 

értékekkel rendelkeznek a vezetői kompetencián (fordított skála, tehát jellemzőbbek rájuk a 

vezetői kvalitások) (30. ábra) (I. Melléklet; 10.3. táblázat).  

30. ábra Vezetői kompetenciák sportolóknál régiónkénti lebontásban 

 

Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 

Az interakciót vizsgálva Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon a legkevésbé 

jellemezőek a hozzáállás/versengő és a tudás/szakmai kompetenciák, míg a Dél-Alföldön 

kiemelkedő ez a két jellemző. Az amatőr sportolók esetében a kompetenciák megjelenése 

kiegyenlített a régiók között (I. Melléklet; 10.3. táblázat) (31., 32. ábra). 

31. ábra Sportolói kompetenciák régiónként tudás/szakmai 

 
Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 
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32. ábra Sportolói kompetenciák régiónként hozzáállás/ versengő 

 
Forrás: SPSS alapján saját szerkesztés 

 

Egyéni csapat elkülönítést is felhasználva a régiók szerepe továbbra is szignifikáns, mint eddig, 

és a csapat/egyéni sportolók különböznek a kompetencia csoportokban49, mégpedig a 

személyes50, szakmai, elemző, analaitikus51, és a tudás/szakmai főkomponensekben52. A 

szakmai, elemző, analitikus főkomponens kivételével az egyéni sportolókra jellemzőbbek ezek 

a kompetencia csoportok (I. Melléklet; 11. táblázat). 

5. Hipotézis - A regionális sport policy erős jelenléte erősíti a régió tehetségmegtartó erejét 

Ötödik hipotézisem esetében Khi-négyzet próbával vizsgáltam, hogy a régiók esetében eltér-e 

az, hogy a vizsgálati személyek kitől tartják szükségesnek a kettős karrier támogatást, illetve 

azt, hogy lakóhelyükön kaptak-e ilyen támogatást, és véleményük szerint a támogatás 

ösztönözné-e a lakóhelyükön maradást. Végül a felsorolt kérdéseket összehasonlítottam a 

hivatásos és amatőr sportolók körében. 

A felmérés országos eredményében a sportolók 45,2%-a nem tud róla, hogy van-e kettős 

karrier támogatás a lakóhelyén, 28% nem kap ilyen támogatást, 26,8% részesül támogatásban.  

                                                           
49 Pillai’s Trace F=3,11; SzF=7-901; p=0,003 
50 F=11,11; SzF=1-907; p=0,001 
51 F=6; SzF=1-907; p=0,014 
52 F=4,24; SzF=1-907; p=0,04 
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A sportolók területi identitásában, a régió tehetségmegtartó erejének növelésében szerepe 

lenne a sikeres sportolók megtartásának. A sportolók kevésbé érzik a támogatottságot ezen a 

téren. A régiók szerint nem találtam különbséget a kettős karrier forrásának tekintetében53. A 

régiónkénti lehatárolásban nem mutatható ki különbség, hogy a sportolók kitől várják el a kettős 

karrier támogatást. Főként a sportszervezettől várják el, és szükségesnek ítélték meg (33.ábra). 

33. ábra Szükség van kettős karrier támogatására (a sport melletti szakmai pálya építése)? 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A különböző régiók között jelentős eltérés mutatkozott viszont abban, hogy a vizsgálati 

személyek kaptak-e lakóhelyükön támogatást54, illetve abban, hogy az önkormányzattól 

milyen jellegű támogatást kaptak55 (34. ábra). 

34. ábra Van-e a sportolóknak kettős karrier támogatása a lakóhelyén? 

 
Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
53 Khi-négyzet=12,37; SzF=30; p=1 
54 Khi-négyzet=22,3;SzF=12; p=0,03 
55 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval=70,36;SzF=30; p<0,001 
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Az egyéni és csapatsport viszonylatban az egyéni sportolók támogatottabbak (43%) 

lakóhelyi szinten, mint a csapatsportokat űzők (37%) (35. ábra). 

35. ábra Van-e a sportolóknak kettős karrier támogatása a lakóhelyén? Egyéni/ csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Dél-Alföldön (42%) és Észak-alföldi régióban (31%) több lakóhelyi támogatást kapnak a 

sportolók tevékenységükhöz, míg Dél-Dunántúlon (14%) és Észak-Magyarországon (21%) 

kevésbé jelenik meg a sportolói támogatás a felmérésben részt vevő sportolók szerint (34. ábra). 

A lakóhelyen maradást azonban a vizsgálati személyek saját véleménye szerint nem 

befolyásolná a kettős karriertámogatás56 (I. Melléklet; 12. táblázat), mivel a felmérés alapján 

nem találtam különbséget abban, hogy a kettős karrier támogatás meghatározza-e a lakhely 

változtatást57 (36. ábra) (I. Melléklet; 12.10. táblázat).  

36. ábra Amennyiben a lakóhelyén sportolói életpályához támogatást kapna, maradna a 

jelenlegi lakóhelyén életvitelszerűen? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
56 Khi-négyzet Monte Carlo szimulációval=17,21;SzF=12; p=0,14 
57 Khi-négyzet=2,86; SzF=2; p=0,24 
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Az önkormányzati támogatás gyakoriságában sincs eltérés az egyéni/csapat sportolók 

között58. (37. ábra) 

37. ábra Kap-e/ kapott-e a helyi önkormányzattól támogatást? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A különböző rendszerben sportolók esetében nem tapasztalható eltérés. Ez a hipotézis ebben 

a formában nem teljesült, mert nem mutatható ki a sport policy erős jelenléte a sportolói kettős 

karrier támogatásában. Egyéni/csapat elkülönítésben nincs szignifikáns eltérés a kettős 

karriertámogatás területén59 (38. ábra) (I. Melléklet; 12.8. táblázat). 

38. ábra Kettős karrier (KK) támogatás elvárásai egyéni/ csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

                                                           
58 Khi-négyzet Monte-Carlo szimulációval=3,94; SzF=5; p=0,57 
59 Khi-négyzet=0,17; SzF=5; p=1 
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A 39. ábrán az egyéni és csapatsport viszonylatban, a csapatsportolók nagyobb arányban 

kapnak kettős karier támogatást a lakóhelyükön60 (I. Melléklet; 12.9. táblázat). 

39. ábra Kap-e támogatást a kettős karrierhez? Egyéni/ csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A kettős karrier igénye a sportolóknál aktívan jelentkezik, az egyéni és csapatsport 

vizsgálatban nem volt eltérés az összesített sportolói véleményekhez képest. A kettős karrier 

támogatást főként mindkét sportrendszerben a sportszervezettől és a szülői támogatástól várják 

el (40. ábra). 

40. ábra Véleménye szerint van-e szükség a kettős karrier támogatására? Ha igen, milyen 

területről? Egyéni/ csapatsport 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

                                                           
60 Khi-négyzet=14,35; SzF=2; p=0,001 
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6.2. A Kvalitatív kutatás bemutatása - a mélyinterjúk elemzése 

A mélyinterjúk elemzésénél hármas tagolásban kerül bemutatásra az eredmény. Az első részben 

a vállalati HR vezetők interjúinak válaszait értékeltem, majd a sportvezetői és sportolói interjúk 

eredménye került bemutatásra.  

 

6.2.1. Vállalati humánerőforrás mélyinterjú eredmény 

A sportolói kettős karrier rendszerének kiemelt szegmense a vállalati szféra. A HR vezetőkkel 

készített kvalitatív, félig strukturált szakértői interjúk felvételével azt vizsgáltam, hogy a sport 

során kifejlesztett kompetenciák érvényesülnek-e a munkaerőpiacon. Az interjúk választ adtak 

arra, hogyan ítélik meg a sportolói karriert, az abban kialakult, megerősödött kompetenciákat a 

munkaadók. Az interjúk alanyai vállalati emberi-erőforrás területen dolgozó szakemberek és 

munkaerő-felvételi döntéshozók voltak. A mélyinterjúk elemszáma 45. Az elemzést a kutatás 

kérdéskörének megfelelő csoportokra bontva, a kulcsszavak tartalomelemzésével végeztem. A 

vállalati interjúkban 18 nagyvállalat, 3 középvállalat, 22 kisvállalat, 3 mikrovállalat vett részt. 

A mélyinterjú kérdéskörök arra keresték a választ, hogy a sportolói kompetenciák megjelennek-

e a vállalati humánerőforrás stratégiában? A sportolói tehetség a vállalat számára tehetség-e? 

Ismerik-e a sportolói kompetenciákat, azokat a kompetenciaprofilokban megjelenítik-e? 

Továbbá a vállalatoknál a sportolói kompetencia megjelenik-e a munkaerő-felvételnél? A 

mélyinterjú kérdéseit az II.1. mellékletben mutatom be részletesen.  

Az eredmények megmutatták, hogy a sportolói kompetenciákat a vállalatok értékelik, 

viszont tudatosan kevésbé alkalmazzák.  

„Nálunk a szakmai kompetenciák az elsődlegesek, de ha tudom, hogy sportoló jelentkezik 

hozzánk, azt pozitívan értékeljük.” HR vezető 

A munkaerő-felvételnél a vállalatok nagy részénél nem jelenik meg a sportolói kompetencia, 

mint előny, de akik ismerik a sportban rejlő pozitívumokat, azok fontosnak tartják.  

„A sportolói kompetenciákat nem vesszük figyelembe a munkaerőfelvételnél, de a sportolók 

személyiségét hasznosnak tartjuk a vállalati kultúrában.” Vállalatvezető 

A vállalati HR szakemberek, döntéshozók a sportolást pozitívan értékelik, a negatív sportoló 

iránti attitűd nem jelenik meg. Kis mértékben jeleztek a vállalatok teljes érdektelenséget a sport 

iránt. A munkaerő-felvételnél főként a szakmai kompetenciák a szempont; a szoft elemeket 

főként a nemzetközi nagyvállalatok tekintik lényegesnek.  

„A sportolói kompetenciákat nem azonosítjuk, de a munkaerő soft kompetenciái a 

sportolókéhoz hasonlónak mutatkoznak, ami értékelésre ad okot.” HR osztályvezető 
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A sportolói kompetenciáknak a vállalati kompetenciaprofilban megjelenő kompetenciákkal 

való azonossága tekintetében azt mondhatjuk, hogy a vállalatoknál általában a pozícióhoz 

kötött munkaerő-profil a lényeges. A vállalatok viszont a vállalati kultúrát, a vállalati imázst, a 

csapatmunkát a produktivitás fokozásának hatékony elemeként kezelik, amelyben a soft 

kompetenciák kerülnek előtérbe. A vállalati HR szakemberek nagy része talált hasonlóságot az 

általuk azonosított sportolói kompetenciák és a pozícióhoz kötött soft kompetencia elemekben. 

„A munkaerő felvételnél a személyes beszélgetésben mutatkoznak meg a soft kompetencia 

elemei, ezeket jelentősebbnek tartom, mint az önéletrajzban leírt adatokat. A sportolói 

kompetenciák ezeken az interjúkon megjelennek, és inkább pozitív, mint negatív viszonylatban.” 

HR szakember 

A vállalati HR szakemberek sportolói kompetenciának tartják a következőket: kitartás, 

terhelhetőség, csapatmunka, önállóság, kreativitás, a felsorolással megegyező fontossági 

sorrendben. A mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a sportolói kompetenciákat főként 

a vezetői, menedzsment munkakörökkel azonosították. A nemzetközi nagyvállalati kultúrában 

nem kötötték munkakörökhöz a sportolói kompetenciákat, a válaszadók szerint minden 

pozícióban hatékonyan érvényesülhetnek. 

A vállalatok számára a tehetség a produktivitásban nyilvánul meg (nem jelent eleve 

tehetséget a vállalatoknál a sportoló, bár néhány vállalatnál a külső tehetségmenedzsment 

program részeként található). A vállalatok minimális része rendelkezik olyan 

tehetségmenedzsment stratégiával, ahol fellelhető a sportoló, mint tehetség. A vállalatok nagy 

része nem tér ki a vállalati stratégiájában a tehetségmenedzsmentre, így a sportoló sem mérvadó 

ebben. Ugyanakkor a vállalati sporttámogatás egyre nagyobb teret kap a vállalati kultúrában. A 

vizsgálatban részt vevő vállalatok felénél a sport mint fizikai aktivitás és a közösségi 

tevékenység meghatározó tényezőként van jelen. A vállalatok viszont a vállalati kultúrát, a 

vállalati imázst, a csapatmunkát a produktivitás fokozásának hatékony elemeként kezelik, 

amelyben a soft kompetenciák kerülnek előtérbe. A vállalati HR szakemberek nagy része talált 

hasonlóságot az általuk azonosított sportolói kompetenciák és a pozícióhoz kötött soft 

kompetencia elemekben.  

 

6.2.2. Sportolói, sportvezetői mélyinterjú eredmény 

A mélyinterjús kutatás kérdéskörei a témaérzékenyítő kérdéseket és az adatfelvételt követően 

kiterjedtek a sportolói és a civil élet átmenetének megvitatására. A mélyinterjú során a saját 

tapasztalatok és a szervezeti, politikai környezet befolyása is felmérésre került. Az interjú 

további kérdése a munkaerőpiaci elhelyezkedésre tért rá. Lényeges terület a kutatás 
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szempontjából a régió tehetségmegtartó erejének vizsgálata, amelyben a kettős karrier 

programok is vizsgálatra kerültek. Az élsportolói életpálya modellel való találkozás 

sportvezetői és sportolói szempontból is kiemelt kérdésköre a kutatásnak. A kérdések 

egyenkénti kiértékelésének eredményei alapján kialakult egy egységes kép, amely a 

magyarországi sportolói kettős karrier rendszer működtetését jellemzi.  

Az első kérdéskörre, amely a “A sportolói és a civil élet átmenete hogyan nyilvánult meg a 

saját tapasztalat alapján?” kapott válaszok összegzése alapján az alábbi eredmény mutatkozott 

meg. A sportvezetők és a sportolók közül is többen a sportban maradtak, amely könnyebb 

átmenetet biztosított a civil munka világába. Ehhez viszont szükséges volt a tudatos építkezés 

a sport területén.  

„Egyértelmű volt, hogy a sportban maradok. Eszembe sem jutott más lehetőség.” 

élsportolóból lett edző 

Akik viszont nem maradtak a sportban a civil pályájuk során, azoknak nehezebb átmenet 

volt a sportolói karrier és a civil pálya közötti átmenet. Jelentős tudatosság szükséges ahhoz, 

hogy ez az átmenet könnyebben menjen végbe. A tudatosság az interjúalanyoknál az 

önmenedzselésben, az egyéni motivációban jelent meg. Az alanyok egyöntetűen a tudatosságot 

emelték ki és a mentortámogatás hiányát.  

„Az élsport mellett tudatosan készültem rá, hogy legyen más jellegű végzettségem, mert 

tudtam, hogy egyszer vége lesz a sportkarriernek” sportoló 

“A sport által van-e lehetőség a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre?” kérdésben a 

válaszadók számára egyértelmű volt, hogy a sportban való elhelyezkedés nem jelent gondot a 

sportolók számára, más területen viszont nagyban függ a képzettségtől, és kevésbé jelent előnyt 

a sportolói múlt. Ami pozitívumot jelenthet a civil pályán, az a sportolói kompetenciák 

megjelenése, de csak abban az esetben, ha a munkahelyi vezető erre nyitott, valamint sportban 

jártas személy, hiszen ennek hiányában kevésbé ismeri fel a sportolói kompetenciák pozitív 

hatását. 

„A személyes kapcsolataimat használom fel a munkahelykeresésben. Az ismertségem miatt 

nem lehet gond ezzel az iránnyal” élsportoló  

A kutatás és a sportolói kettős karrier kiépítése szempontjából jelentős kérdéskör: “A régió 

tehetségmegtartó ereje a sportolók vonatkozásában jelen van-e?” A kérdéskör tartalmazza a 

humán tőke erejét, a regionális, területi tehetségmegtartó erő szintjét, a kettős karrier programok 

működését, hasznosságát. A válaszadók véleménye ebben a kérdéskörben sem volt eltérő. A 

sportszakemberek és élsportolók válasza alapján a régió tehetségmegtartó ereje alacsony.  
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„Nem kaptam támogatást önkormányzati vezetéstől és kettős karrier programok sem 

ismertek számomra.” korábbi élsportoló, jelenleg edző 

„Tanulmányaimhoz egyéni tanrend támogatásban részesültem, vállalati szponzori 

támogatást kapok a sportkarrieremhez.” sportoló 

„A korábbi sportállások megszűnésével a sportolók elhelyezkedése a sportolás miatt egyre 

nehezebbé vált és a sport helyett a megélhetést választották.” sportvezető 

Elméleti szinten jelenik meg a kettős karrier modell, gyakorlati szinten a válaszadók vagy nem 

találkoztak vele, vagy anyagi támogatásban és oktatási támogatásban nem jutottak hozzá. A 

financiális sportolói tmogatás és a tanulmányokhoz való kedvezményes tanrend része a kettős 

karrier programoknak, viszont kevés az életpálya kialakításához, támogatásához. Inkább a 

versenyeztetéshez, a sportolói eredményességhez jarul hozzá, nem a civil életpályára való 

felkészítéshez. A válaszokban megjelent a kiemelt élsportolók kettős karrier támogatása, ez 

viszont csak 1-1 személyt jelent, nem a sportolók többségét. A régió tehetségmegtartó ereje a 

társadalmi-, humán tőke megtartását jelenti, amelyhez a tehetségek helyi szinten való 

érvényesüléshez jutása is hozzájárul. Ez nem jelenik meg a válaszadók szerint. A kettős karrier 

programok működése, azzal való találkozás kérdéskörre konkrét választ ad az “Élsportolói 

életpálya modell van-e/ volt-e a lakóhelyén?” felvetés. Az interjúalanyok közül egyik sem 

találkozott ilyen programmal, viszont elemeivel igen. Hallottak már róla, elméleti szinten 

ismerik, de a gyakorlatban nem találkoztak vele. Részleteiben megjelentek az oktatási 

képzések, anyagi támogatások, de kimondott kettős karrier modell a sportolóknál nem jelenik 

meg.  

„Sportstratégiai szinten megjelenik a sportolói kettős karrier rendszer, de hatékony 

megvalósítással nem találkoztam.” sportvezető 

A sportolói mélyinterjú alanyai jelenlegi és volt élsportolókból áll. Sportágakban megjelenik 

a labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, atlétika, tenisz, triatlon, ökölvívás, kick-boksz, testépítés, 

maratoni kajak. Az élsportolók eredményeiket tekintve világbajnokok, világbajnoki 

helyezettek, vagy jelentős nemzetközi sportági eredménnyel rendelkeznek. A mélyinterjú 

kérdései a kérdőív kérdéseivel megegyeztek, viszont a sajátos élsportolói karrierútnak 

megfelelően szélesebb körben volt lehetőség megismerni a témakörrel kapcsolatos 

véleményeket, lehetőségeket, karrierutakat, tapasztalatokat. A mélyinterjú területiséget nem 

mutatja, csak az egyéni élsportolói karrierutakat mértem fel.  

Az interjúk alapján a kettős karrier támogatásának a szükségességével kapcsolatban a 

kérdőíves megkérdezésnél erőteljesebben vált láthatóvá, hogy az élsportolók kiemelt 

jelentőségűnek érzik.  
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A lakóhelyi kettős karrier támogatásában nem ismertek a lehetőségek az élsportolók számára. 

A csapatsportokban a nagyobb sportszervezeteknél törekvések fellelhetőek a kettős karrier 

vonatkozásában, de nem kidolgozott stratégiai céllal ismert, hanem edzői, személyes támogatás 

alapján. A régió tehetségmegtartó erejét nagyban jellemzi, hogy a sportolók mennyire 

maradnának a sporttevékenységük helyszínén életvitel szerűen. Ez alapján a sportolók 

bizonytalanok, talán nem is a támogatás mértéke az, ami befolyásolná őket, hanem az életpálya 

modell, amiben elképzelhetik magukat a civil pályán is. Az önkormányzati támogatás megléte 

a lakóhelyen, amely a sportkarrierhez vagy a civil pályához segíti a sportolókat, kevésbé jelenik 

meg. Kisebb mértékű támogatás, amely főként anyagi és eredményesség után érkezik, az 

fellelhető, de a sportolói kettős karrier támogatásában nem ismertek helyi önkormányzati 

stratégiák a sportolók számára. A sportolói kettős karrier tekintetében az Európai Unióban 

külön szervezet, az EAS foglakozik az európai uniós irányelvek meghatározásával, amelyen 

belül szakértői csoport a jó gyakorlatokon keresztül mutatja be a kettős karrier 

menedzsmentjének módszereit. Az Európai Unió mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is 

lényeges területnek tartja sportolóinak menedzselését a sportolói karriert követően, amelyre 

életút programot működtet. Egyre több nemzetnél, főleg az Európai Unió nyugati tagállamaiban 

működnek hatékony sportolói életút programok (pl. Anglia ‒ TASS), amelyeknek jellemzői 

nem csak a sportolás során megjelenő anyagi támogatás, tanulmányi támogatás, hanem 

speciális kompetenciafejlesztő képzések, intézményi együttműködések kialakítsa, amely a 

sportolók civil pályájának elindításához nyújtanak segítséget.  

A szekunder források elemzése azt mutatja, hogy Magyarországon a sportolói kettős karrier 

programok elméleti szinten jelennek meg. A kormányzati stratégia részeként sportolói 

támogató programok, alapítványok, ösztöndíjak segítik a sportolói karriert, intézményi szinten 

tanulmányokat támogató kedvezményes tanrend segíti a sportolók képzését. Ezek például a 

Sport XXI Utánpótlás-nevelési Program, Heraklész Bajnok és Csillag Program, a Magyar 

Olimpiai Bizottság Életút Programja, a Hajós Alfréd Terv. A sportolói életpálya modell részei 

a sportakadémiai, sportiskolai rendszerben működő programok is. Ezen támogatások a 

sportkarriert segítik főként, kevésbé a sport utáni életutat, amely a sportolói karrier anyagi 

támogatása és a tanulmányok kedvezményes végzésének segítését jelentené. Más menedzsment 

eszközök, amely a kompetenciafejlesztés, az intézményi hálózat, vállalati szegmens kiépítése, 

speciális képzések nem épült ki még. Az elméletben kialakított sportolói kettős karrier 

menedzsment megmutatkozik kormányzati szinten, a sportfőhatóságoknál, a sport irányító 

szervezeteinél, például a szakszövetségeknél.  
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A kisebb szervezeti egységekben, mint a sportegyesületek csak egyéni szinten valósul meg, a 

család, edző, tanár, sportvezető motivációja alapján. Az élsportolói kettős karrier programok 

intézményi rendszerében megjelennek az iskolák, mint sportiskolai rendszer, felsőfokú oktatási 

intézményekben az egyéni tanrend engedélyezése, kormányzati irányzatok intézményi háttere. 

A sportszövetségek sportágfejlesztési stratégiájában a sportolói kettős karrier programok egy 

része elméleti szinten látható, amely a kormányzat által kiemelt sportágak esetében 62%-nál 

található meg. Konkrét kettős karrier program a kormányzat által kiemelt sportágak esetében a 

sportszövetségeknek a 43%-ban van meg. A gyakorlati megvalósítás viszont kevésbé tetten 

érhető.  

A sportolói mélyinterjús kutatás alapján 25 sportszakember, sportvezető, élsportoló életútja, 

egyéni kettős karrier útja, a sportvezetők gyakorlati szakmai tapasztalatai kerültek vizsgálatra, 

a kettős karrier szempontjából. A mélyinterjúk tartalomelemzését követően láthatóvá vált, hogy 

Magyarországon a sportolói életút programok kezdeti, elméleti stádiumban vannak, alapjainak 

megvalósulása látható, de hatékony, sikeres programokkal nem találkoztak szakmai karrierjük 

során a megkérdezettek. A mélyinterjúk rámutattak arra, hogy a tudatos karrierépítés kiemelt 

jelentőségű, amely elem néhány sportoló esetében az egyéni motiváció alapján működött. A 

tudatosság hiánya a későbbi karrierutakban megtorpanáshoz vezet, amely nem jelenti azt, hogy 

nem működik az átmenet, vagy nagy törés jelenik meg a sportolók életében, de nagyobb 

tudatossággal a sportolói és a civil pálya átmenete könnyebben zajlik le. A sport által a 

munkaerőpiacon való érvényesülés eredménye az interjúalanyok részéről egyformán jelent 

meg: a sport nem jelent előnyt a munkaerőpiacon, szükséges a tudatos karrierépítés. A sportolói 

kettős karrier rendszerek intézményi hátteréhez szükséges a helyi kormányzás, sportvezetés 

stratégiája, menedzsmentje. Ebben a kérdéskörben az interjúalanyok nem tudtak gyakorlatról 

beszámolni, helyi szinten nem jelenik meg a tehetségmegtartó erő, kivéve a sportoló egyéni 

identitását, ami a területhez köti. A sportolói kettős karrier programokban való részvétellel 

kapcsolatban a kutatásban részt vevő sportvezetők, sportolók nyilatkozata egyöntetű, amely 

szerint nem találkoztak ilyen jellegű programmal.  
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7. A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezet fő irányvonala a hipotézisek alapján bemutatott igazolás, majd az eredmény téziseinek 

megfogalmazása. A fejezetben a hipotézisek sorrendiségében kerülnek értékelésre annak 

szakirodalmi és primer kutatási eredményei szerint. A vizsgálatok bemutatását a hipotézisek 

teszteléséhez részletesen ismertetem. 

 

7.1. Hipotézisek értékelése, tézisek definiálása 

 

H1: A sportolók tudatosan készülnek tanulmányaikkal a versenysport utáni 

életszakaszra. 

A kettős karrierre való tudatos készülés az életpálya modellek alapját jelenti, amelyben a 

sportolónak szükséges megtenni azokat a lépéseket, amely a civil pályára segíti. (3., 4., 6., 8. 

fejezet) A tudatosságot az érzékelés és megértés definíciójában használom, továbbá jelenti azt 

a képességet, amikor megfigyeljük és felismerjük az észlelhető dolgok létezését és szerepét. A 

cselekedet szándékos voltaként is értelmezhető, amikor egy tett mögött biztosan ott van a 

cselekvő önálló döntése, és a megvalósításra irányuló szándéka (Magyar Értelmező Kéziszótár 

2003). A tudatos készülés a tanulmányokban mutatkozik meg, amely a felmérésben résztvevők 

körében kimagasló. Ezzel szemben fontos jelzés, hogy a kapcsolati hálóra építő személyeknél 

a tudatosság kevésbé jelenik meg. A kapcsolati háló nem jelent biztos támpontot a 

munkaerőpiacon való érvényesülésben, összehasonlítva az önképzéssel, az önálló fejlesztésben 

való részvétellel. A válaszadóknál jelentős számban megjelenik a karrierről még nem 

gondoskodók aránya, akik még nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és akik egyáltalán nem 

készülnek a későbbi életszakaszukra.  A kettős karrier programok részterülete a tanulás, a sport 

időmenedzsmentjének a kialakítása. Ebben a tekintetben lényeges kérdéskör a tanulás és a 

munka összeegyeztethetősége a sportolói tevékenységgel. A sportolói életpálya modell ebben 

nyújt segítséget, ahol a tanulmányok, a munka és a sport közötti összhang összeegyeztethető. 

A felmért sportolóknál nem jelentett gondot összeegyeztetni a tanulmányokat vagy a munkát a 

sporttevékenységgel. A sportolók munkahelyválasztásában jelenlevő tudatosság is a kettős 

karrier programok lényeges területe. Az élsportolók életpálya modelljében a munkaerőpiacra 

való áttérés megoldási lehetőségeket kínál, amely a sportolók számára segítséget nyújt a 

sportolói karrier és a civil karrier közötti átmenetben. A sportolói tudatosság ebben a 

kérdéskörben is megnyilvánul, mint ellenőrző kérdés, amely a civil karrierre való készülésről 

szólt. A tudatosságot jelzi a tanulmányokkal való készülés a munkahelyválasztásra, kevésbé 

tudatos a kapcsolati támogatásra való hagyatkozás, vagy „ahol találok munkahelyet” válaszok. 
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Összességében a tanulmányokkal való felkészülés jelenti a válaszadók a nagyobb arányát, ami 

a sportolói kettős karrierre való tudatosságot is jelenti. Az egyéni és csapatsportok között nem 

különböznek, hogy a munkahelyválasztást milyen szempontok szerint oldják meg. 

A sportolók a tudatos karrierépítés tanulmányi felkészülésében pozitív képet alkottak, 

tanulmányaikat a sport mellett tudják folytatni, amely későbbiekben a civil pályára való 

átmenetben nyújt segítséget számukra. A sportolók tanulmányi támogatásában részt vesznek a 

szervezetek, mint a kormányzati támogatók (ösztöndíjak, kettős karrier programok), 

sportszövetségek (kettős karrier rendszerek), oktatási intézmények, amelyek segítséget 

nyújtanak a sportolói életmód és a tanulás összeegyeztethetőségében. A regionális különbségek 

tekintetében a Dél-Alföld és a Közép-Magyarország területén a kettős karrierrel kevésbé 

találkoztak a sportolók. Dél-Alföld szintén alacsony szintet mutatott abban, hogy készülnek a 

sport utáni szakmai karrierre. Észak-Alföld és Közép-Dunántúlon is alacsonyabb azon 

sportolók száma, akik jelentősebben foglalkoznának a sport utáni karrierépítéssel. Nyugat-

Dunántúlon jellemzően a tanulmányokkal készülnek a civil pályafutásra a sportolók 

(10.fejezet). A hipotézist elfogadom. 

T1 – A sportolók főként tanulmányaikkal készülnek a versenysport utáni életszakaszra. 

A kettős karrier rendszerben nem csak a tanulmányi fejlesztés jelenik meg, hanem a 

munkahelyi kompetenciák kialakítása is. Ezért a kutatásban megjelenő tudatosság a 

sportolóknál az életpálya rendszerükben nem teljes, nem viszi tovább a karrierutat, csak 

az iskolai tanulmányok végzéséig.  

H2 a: A sportolók az élsport utáni karrierépítésükben támaszkodnak a sportban kialakult 

kapcsolati tőkére. 

A tudatosság vizsgálatának ellenpontja a kapcsolati tőke felhasználása, amely bizonytalansági 

tényezőt növelő faktor. Azok a sportolók, akik a kapcsolati tőkéjükre számítanak a civil pályán, 

kevésbé tudatosak. Regionális megoszlásban Közép-Magyarországon a kapcsolati úton való 

támogatásban bíznak a sportolók. A hipotézis értékelését a sportolói kérdőív és az élsportolói 

mélyinterjú alapján végeztem. (10. fejezet) Az élsportolók tudatos karrierépítésében a 

kapcsolati tőke bár megjelenik, de nem meghatározó faktorként vesz részt a karrierépítésben. 

A mélyinterjúk során láthatóvá vált, hogy a sportolóknak van lehetőségük az élsport mellett a 

tanulmányokra, amelyekre alapozzák a civil karrierjüket. Ez meghatározóbb, mint a kapcsolati 

tőke felhasználása. Szakirodalmi kutatásban a kapcsolati tőkeelemeket az identitás 

mintázatokkal és a területi tőkeelemekkel vontam össze, amelyben a társadalmi tőke 

felhasználása hasznosul. (3., 6. fejezet) A hipotézist elvetem.  
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T2.a – A sportolók az élsport utáni karrierépítésükben nem elsősorban a sportban 

kialakult kapcsolati tőkére támaszkodnak. A tudatosság alacsony szintjét jelző kapcsolati 

tőke felhasználása a karrierépítésben a sportolóknál kisebb arányban jelenik meg. A 

kapcsolati tőke felhasználását az identitás faktorának erősítésében, további életútjuk 

során kamatoztatják.  

H2 b: A sportolók a sportban kialakult kompetenciájukat hasznosítják a munkaerőpiacon 

való érvényesülésben, a munkájukban. 

A hipotézis elemzéséhez a kérdőív eredményét, a sportolói mélyinterjú elemzését használtam 

fel. A kompetenciák csoportosítását főkomponensek segítségével végeztem. Három fő 

komponenst különítettem el: 1. vezetői, 2. versengő, 3. tudás/ szakmai. A sportolói 

kompetenciák hasznosításában a régiók között eltérést tapasztaltam. Észak-Magyarországon és 

a Dél-Dunántúlon a legkevésbé jellemezőek a hozzáállás/versengő és a tudás/szakmai 

kompetenciák, míg a Dél-Alföldön kiemelkedő ez a két jellemző. A sportolói kompetenciák 

hasznosítása a civil életben egyértelműen megmutatkozott a sportolói kérdőív alapján, amelyet 

a sportolói mélyinterjúban is alátámasztottak a sportolók. (10. fejezet) A szakirodalmi 

szintézisben a kompetenciák elemzésénél a sportolói kompetenciák összehasonlításra kerültek 

a munkaerőpiaci kompetencia profillal, amely a sportolói kompetencia mátrixban került 

bemutatásra. A hipotézis további igazolására a vállalati humánerőforrás vezetőivel készített 

mélyinterjúban is igazolást nyertem, miszerint a sportolói kompetenciákat a „soft” 

kompetenciák nagy részével azonosítják, hasznosítják. (4., 6. fejezet) Második hipotézisem 

teljesült, a vizsgálati személyek hasznosítják a kialakított kompetenciáikat.  

T2.b – A sportolók a sportban kialakult kompetenciájukat hasznosítják a 

munkaerőpiacon való érvényesülésben, a munkájukban. A sportolói szocializáció pozitív 

hatással van a kompetenciák megerősítésében, amely a civil pályán segítséget nyújt a 

sportolóknak az eredményes életpályához.  

H3: A vállalatok a sportolói kompetenciákat figyelembe veszik a „soft” kompetenciákban. 

A hipotézis vizsgálatát a vállalati kompetenciák felmérésével, a vállalatok és a sport/ sportoló 

kapcsolatával vizsgáltam a szekunder kutatásban. (4., 6. fejezet) A primer kutatás részeként 

szakértői mélyinterjúkkal vizsgáltam a sportolói kompetenciák érvényesülését a 

munkaerőpiacon, amelyben a vállalati humánerőforrás vezetők, döntéshozók vettek részt.  
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A vállalat és a sport/ sportoló kapcsolatában láthatóvá vált, hogy több irányú érdekeltség is 

megmutatkozik, a civil szférában, mint a sportoló munkaerő és annak kompetenciái közvetve 

jelennek meg, mint soft kompetenciák. A jelenlegi humán tőke megtartása, tehetségek 

bevonzása a vállalatok nagy feladatai, amely versenyképességi tényező is számukra. Ezért 

egyre nagyobb szerepet kap a vállalati kultúra kialakítása, az atipikus foglalkoztatás, a 

tehetségek kiválasztása, cégnél tartása, a soft kompetenciák előtérbe kerülése. A vállalati szféra 

egyre nagyobb figyelmet fordít a képzésre, fejlesztésre, amelyben a hard kompetenciákat 

alakítják a szervezeti profilhoz, ezért a soft kompetenciákat veszik alapul a 

munkaerőfelvételnél. Ebben a sportoló, mint tehetséges humán tőke jelenik meg, amely soft 

kompetenciái a sportszocializáció során felerősödött, ezért a cégek számára ezen a területen 

megfelelően beleillik a vállalati, szervezeti kompetenciaprofilba. (10. fejezet) Ezzel a harmadik 

hipotézis teljesült. 

T3 – A vállalatoknál a humánerőforrás kompetenciaprofiljukban megjelenő soft 

kompetenciák a sportolói kompetenciákkal megegyeznek. A vállalatok 

munkaerőfelvételkor felmért kompetenciáknál a sportolói kompetenciákat pozitívan 

ítélik meg, bár a szakmai kompetenciák hangsúlyosabbak, a sportolói kompetenciák is 

érvényre jutnak a civil pályán való elhelyezkedéskor.  

H4: A sportszervezetek sportstratégiájukban megjelenő élsportolói karrier modellt nem 

hasznosítják. 

Az Európai Unió hatására és a nyugati társadalmak jó gyakorlatai mintáján a kezdeményezések 

elindultak a sportolói életpálya modell kialakítására, de konkrét eredmények még nem jelentek 

meg. A nemzeti sportfejlesztési stratégiák egyre erőteljesebben támogatják a sportolói 

életpályamodell kialakítását, ebben főként a tanulmányi támogatás és az ösztöndíj rendszer 

jelenik meg. Szükséges lenne egy komplexebb sportolói életút program kidolgozása, amelyben 

a sportolói életút és a civil pálya közötti átmenet hatékonyan végbemegy. A hipotézis 

igazolására szakirodalmi és szervezeti sportstratégia tartalmi elemzést végeztem, amely a 

szekunder kutatás alapján igazolta a hipotézisemet. (3., 6. fejezet) Sportvezetői, sportolói 

mélyinterjú alapján is igazolódott az állításom, amelyben az alanyok beszámoltak a saját 

szervezetükben működő folyamatokról, tapasztalatukról a sportolói életpálya modell 

tekintetében. (10. fejezet) A hipotézis teljesült. 
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T4 – A sportszervezetek a sportágfejlesztési stratégiájukban megjelenítik a sportolói 

kettős karriert, de hasznosulásuk nem történik meg. A sportolói életpálya modell a 

tanulmányok elősegítését szolgálja, a munkaerőpiaci kompetenciafejlesztést nem foglalja 

magába. A kettős karrier a duális képzésben kapcsolja össze a vállalati szféra és a 

sportolói életpályát, amivel hatékonyan elősegíthető az átmenet a sportolói élet és a civil 

életmód között.  

H5: Regionális /helyi sport policy erős jelenléte erősíti a tehetségmegtartó erejét. 

A hipotézis vizsgálatára a sportolói kérdőíves felmérés mellett sportvezetői, sportolói interjút 

alkalmaztam, amely alapján a helyi sportolói kettős karrier lehetőségek ismeretére, jelenlétére, 

alkalmazására kérdeztem rá. (10. fejezet) A szekunder kutatásban a helyi sporttámogatások 

rendszerét vizsgáltam, annak hatását a területi tőkeelemek növelésére. (3., 4., 5. fejezet) A 

sportolói kettős karrier támogatás szükségességének felmérésében (sportolói kérdőíves kutatás) 

megmutatkozott, hogy a sportolók igénylik a támogatást. Legerősebben a sportszervezettől 

várják el az életpálya modell megmutatását. Egyéni/csapat elkülönítésben nincs szignifikáns 

eltérés a kettős karriertámogatás területén. A felmért sportolók az egyéni sportágakban 35%-

ban részesülnek támogatásban, 39% nem tud róla, hogy lenne ilyen jellegű támogatás, a 

csapatsportokban hasonló arányban 26% részesül kettős karrier támogatásban. A felmérés a 

régió tehetségmegtartó erejének vizsgálatánál az önkormányzati kettős karrier támogatás 

jelenlétében mindkét sportfajtában (egyéni-, csapatsport) 75%-ban nem kap ilyen jellegű 

támogatást. A helyi, regionális kormányzásban a kettős karrier rendszer támogatása kevésbé 

jelenik meg, ezért ezen a területen a tehetségmegtartó erő növelése nem jelenik meg. A 

hipotézist elvetem.  

T5 – Regionális sportpolitika a régió tehetségmegtartó erejében nem mutatkozik meg. A 

sportolói támogatások az élsportra koncentrálódnak, a sportolók élsport utáni 

életszakaszára nem terjednek ki.  

 H1 H2a H2b H3 H4 H5 

A hipotézis 

igazolódott 
√  √ √ √  

A hipotézis nem 

igazolódott 
 X    X 
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7.2. Következtetések, összegző megállapítások, modellalkotás 

A szakirodalmi és az empirikus kutatás alapján láthatóvá vált, hogy a sportolói kettős karrier 

programok létjogosultsága egyértelmű, azok az Európai Unióban elindultak, Magyarországon 

is megjelentek elméleti szinten, valamint egyes elemei alkalmazás szintjén is. Gyakorlati 

hasznosulása még nem látható, ennek oka a kevésbé megjelenő stratégia, menedzsment. Az 

eredmény Havran (2017) kutatásában is hasonló bizonyítást nyert, ahol a hivatásos labdarúgók 

karrier lehetőségeit vizsgálta. A kettős karrier programok hatékony alkalmazása országosan 

kiépített sportolói életút programmal működtethető, amelyhez csatlakozhatnak a sportirányító 

hatóság intézményeitől kezdve a legkisebb sportegyesületek, sportalapítványok is.  

A sportolók életpálya modelljének kialakítása a sportolók eltérő életútjából eredően 

szükséges azért, hogy a karrierjük töretlenül sikeres és eredményes legyen, ezzel is a humán 

tőkét erősítve a sportban, a gazdaságban, a társadalomban. A karriermenedzsment nem csak a 

munkaerőpiacra lépéskor szükséges, a korábbi életszakaszokban is kiemelt jelentőségű, hiszen 

a fiatalkori években elindított folyamatok később már nem pótolhatóak. A sportolók egyéni 

karrierútjuk során számos kihívással szembesülnek, de a támogatási rendszer, a megfelelő 

karriermenedzsment kiépítésével a problémás területek áthidalhatóak, az élsportolói és a civil 

pálya átmenete könnyebbé tehető. A munkaerőpiac és a sportolói karriermenedzsment elemei 

a korai életszakaszban eltérőek, de később, a fiatal felnőtt korban találkoznak. A találkozási 

metszéspontnál a sportolóknál felmerülő nehézségek kezelése megfelelő tudatos menedzsment 

eszközökkel nagy segítség a változásokkal teli életszakaszban, a változásmenedzsmentben. A 

nemzetközi modellek már nem csak a tanulmányi, oktatási, intézményi támogatásokról szólnak, 

hanem széleskörű menedzsmentet biztosítanak egyéni képzés alapján, ahol a sportoló a 

kompetenciáihoz, személyiségéhez, érdeklődési köréhez alkalmazva képezheti magát, 

készülhet fel a civil pályára. Magyarországon a sportolói kettős karrier rendszerek csak az 

oktatási és pénzügyi támogatásokban valósulnak meg, a stratégiai karriermenedzsment 

módszerei nem lelhetőek fel. A kutatás mélyinterjú és kérdőív alapján mérte fel a hazai kettős 

karrier lehetőségek gyakorlati megjelenését. A kutatás alapján láthatóvá vált, hogy bár számos 

sporttámogató program van, a teljes körű karriermenedzsment csak elméletben van jelen. 

Kidolgozott és megvalósított stratégiák hiányában az önmenedzselés és az egyéni tudatos 

karrierépítés működik, amely főként szülői, családi indíttatásból ered, vagy személyiségből 

fakadó motiváció alapján. A kutatás eredményét Havran (2017) labdarúgók karrierjének 

vizsgálatában is alátámasztotta. Ennek az a veszélye, hogy a sportolói sokaság kis százalékánál 

jelenik meg.  



157 

A karriermenedzsment célja pedig épp az, hogy az (él)sportolók jelentős részénél 

alkalmazható módszerekre építve segítse a sportolói közösség civil karrierépítésének 

hatékonyságát.  

A sportolói kérdőíves kutatás eredményeinek régiónként történő bemutatása alapján az 

látható, hogy a sportolói életpálya, kettős karrier lehetőségek, támogatások tekintetében nem 

mutatkozott nagy különbség az egyes területek között. Nem volt kiemelkedő a kettős karrier 

megléte, tudatos támogatása még azokon a területeken sem, ahol fejlettebb 

sportinfrastruktúrával vagy sikeres sportágakkal büszkélkedhetnek. A sportolók kevésbé 

találkoztak sportolói kettős életpálya modellel, az aktív sportolói életszakaszuk utáni 

tevékenységükre való tudatos készüléssel, amire pedig ‒ a válaszaik alapján ‒ szükségük lenne. 

A sportolók nem jelzik maradási szándékukat a sportolói életszakaszuk helyszínein. Vagyis 

nincs kihasználva a területi tehetségmegtartó erő, az a lehetőség, miszerint a területi 

tehetségmegtartó erő a területi tőke részét képezi, azt erősíti, amelyben a sportoló is 

értékteremtő tényező. A sportolói kettős karriernek az önkormányzatok általi támogatása mint 

tehetségmegtartó erő, nem jelenik meg.  

 

A sportolói kettős karrier, a sportoló a tőkeelemek hatékonyságában 

A vizsgált kutatási probléma a sportolói életpálya modellben megjelenő átmenet, amely a 

sportolói sikeres karrierből, az ismeretlen, tapasztalat nélküli munkaerőpiacra való áttérést 

jelenti. Ebben jelent megoldást a kettős karrier stratégia, amely a sportolói életpálya modellben 

teljesedik ki. A felmérésben egyrészről a sportolói oldal került bemutatásra, a kettős karrier 

építésük szempontjából, annak egyéni és csapatsportbeli eltéréseiben vagy egyezőségeiben. A 

társadalmi tőke és a sport, sportoló kapcsolatában az eredmények a szakmai életútban jelennek 

meg. A sportoló, mint szakember, az egészség, a sportolói kompetenciák képviselője, aki az 

életszínvonal, a szocializáció kedvező sajátosságait hordozza, a sportolói identitása révén a 

sport meghatározza életvitelét, amely a társadalomra pozitívan hat. A sportoló társadalmi 

tőkében való érvényesülése nem egyoldalú folyamat. Szükséges az intézményi, politikai 

háttérnek is támogatni annak érvényesülését. A sportolói életpálya modellben a sportoló 

társadalmi tőkében megjelenő hatékonysága növelhető mint a sport szakmai bázisának átadója, 

az egészséges nemzet, munkaerő elősegítője. 

A kutatás rámutatott arra, hogy a sportolók mennyire érzik, látják a támogatást a sportolói 

eredményesség utáni életfázisban, ahol a sportolói identitásukat átadhatják a társadalom 

tagjainak szakemberekként, az életmód formálóiként, mint a területi identitás hordozói, 
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erősítői. A területi tőke és a sportoló vonatkozásában a sportolói életpályát erősítő, a régió 

tehetségmegtartó erejét mutató faktorok jelentek meg a felmérésben.  

Ebben megmutatkozott, hogy a sportolók igénylik a kettős karrier támogatást, készülnek rá 

tanulmányokkal. Számos esetben a sport és a tanulás nem egyszerű folyamat, amelyben az 

intézményi támogatás kiemelt jelentőségű. Számos sportszervezetben jelen van a sportolói 

kettős támogatás elméleti szinten, de a gyakorlati megvalósulás kevésbé fokozottan jelenik 

meg. A területi tőkében a sportoló a humán tőke részeként vesz részt, ahol a termelékenységben, 

célorientáltságban is előnnyel jár a versenyképességben. A felmérésben a sportolók régiónként 

és csapat/ egyéni sport megosztásben kerültek vizsgálatra a sportolói kettős karrier tekintetében. 

A csapasportolóknál erősebben megjelenik a támogatottság a sportolói kettős karrier 

rendszerben. A civil szférának ez az eredmény irányadó a további stratégiai programok 

kialakításában. A sportolók a csapatsportokban találkoztak nagyobb arányban a sportolói 

életpálya modellel, míg az egyéni sportokban kevésbé. A kettős karrier és annak programjainak, 

lehetőségeinek ismertetése hatékonyabb kommunikációt követel a működtetők részéről. A 

kettős karrierre való felkészülés tudatossága a sportolóknál megjelenik mindkét sportolási 

jellegnél, a tanulmányokkal készülnek fel az új életszakaszra. Viszont jelentős azok száma, akik 

vagy nem készülnek, vagy még nem gondoltak erre az időszakra. A sportolók számára érdemes 

tudatosítani, hogy a sportolói karrier nem feltétlen hosszú távú stratégia, szükséges szélesebb 

körben kiterjeszteni a tudásbázisukat. Az eredmények rámutattak arra, hogy a sportolóknak 

szükségük van a kettős karrierjük támogatásra, és ezt főként intézményi, szervezeti szinten 

várják el. Az egyéni és a csapatsportolók között ezekben a kérdésekben nem mutatkozott 

eltérés. A civil szervezeti háttér a kettős karrier szempontjából kiemelt terület, amely a kutatás 

eredményében is megjelenik. A sportolók a civil szervezeti szinten várják a legnagyobb 

támogatást. A sportolói életpálya modellben a civil szektor jelentősége a munkaerőpiacon, egy 

térségben a sport általi vállalati beágyazódásnál, a duális képzésekben, az egészséges, produktív 

munkaerőben fejti ki jelentőségét.  

A vállalati humán erőforrással foglalkozó szakemberek körében végzett interjúk alapján azt 

láthatjuk, hogy a munkaerőpiacra való lépéshez főleg a szakmai kompetenciák szükségesek. 

Noha a vállalatok értékelik azokat a soft készségeket, amelyeket a sport fejlesztett ki, ezeket a 

mikro és a KKV szektor válaszadói csak a vezetői szintekre tartják szükségesnek, a 

nagyvállalatoknál jelenik meg a minden szinten szükséges ‒ a sportolói kompetenciákkal 

azonosítható – munkavállalói kompetencia iránti igény. Vagyis a sportolók számára a 

munkaerőpiaci átmenethez lényeges, hogy a sportolói kompetenciákat a vállalatok pozitívan 

értékeljék, és ne csak bizonyos munkakörökkel azonosítsák. Noha a vállalatok közösségi 
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életében fontos a sport, a kompetenciaprofilokban nem jelenik meg a sport által kifejlesztett 

soft készségek előnye, értékelése.  

A sportolói életpálya modell stratégiájában lényeges elem tehát a kettős karrier tudatosítása, 

vagyis a felkészülés a sportolói életszakasz utáni tevékenységre. 

A vizsgált szakirodalom és kutatásom alapján a sportolói életpálya modellről, annak a 

területi tőkében betöltött szerepéről az alábbi megállapítások vonhatóak le. A sportoló 

életútjában ‒ a szülői támogatáson túl – a területi és a sportegyesületi környezet az, ami az 

élsportoló hátterét nagyban meghatározza, befolyásolja. A sport színvonalában, területi 

jelentőségében a sport és a sportoló kiemelkedő szerepet játszik, a sportinfrastruktúra 

fejlesztése, a sport vállalati támogatottsága, a duális képzés, a sport oktatása által. A sporton 

keresztül erősíthető területi tőkeelemek, mint a társadalmi, a gazdasági (ennek részeként a 

humán) és a kulturális tőke értékteremtő, amely a sportidentitást, a sportkultúrát, a területi 

identitást, a vállalati beágyazódást, a munkaerő színvonalát erősítheti. 

 

A sportolói kettős karrier a területi tőke növelésében 

A területiség és a sport összefüggésében megjelennek azok a tőkeelemek, amelyek 

versenyképességi tényezőként egy település életszínvonalát befolyásolják. A területi tőke 

magában foglalja az identitást, amelyet a sport sikerfaktora ad, a sportolót, aki az adott területen 

testesíti meg a sikert, amivel azonosulhatnak az ott élők. A sportoló a humán tőke részeként a 

sportolói sikereket követően is hatékony szereplőként jelenhet meg munkaerőként, 

sportszakemberként, edzőként, oktatóként, és mint menedzser.  

A hazai sportirányítás kormányzati szinten a sportot stratégiai ágazattá nyilvánította, egyes 

települések a sportinfrastruktúra fejlesztést beépítik a területi rehabilitációba, ezzel lehetőséget 

biztosítva a sportolásra. A sportági szakszövetségek sportágfejlesztési stratégiájának felében 

megjelenik a sportolói kettős karrier, de működtetése csak a kettős karrier bizonyos elemeire 

tér ki. Mindezek alapján, illetve ellenére a sportoló támogatói háttere csak addig biztosított, 

amíg eredményt hoz, majd a sportolói életút végeztével elszakad a támogatási rendszer és úgy 

kell a civil pályára lépnie, hogy nem kap megfelelő átmeneti támogatást hozzá. A 

munkaerőpiacon tapasztalat nélküli munkaerőnek számít. 

Magyarországon számos kezdeményezés indult el a sportolói kettős karrier kiépítése 

érdekében, de a megvalósítás, annak működtetése még csak részeiben lelhető fel, ami a 

tanulmányi támogatásokban, a sportösztöndíjak rendszerében nyilvánul meg. Ezek a 

támogatások a sportolói életpálya részeként jelennek meg, de a kettős karrier rendszere ennél 
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összetettebb elemeket tartalmaz, mint például a kompetenciák fejlesztése, a duális képzés 

kiépítése, amelyben a sportoló a humán tőke részeként gazdasági tényezőként készülhet fel.  

A sportoló sportkarrier utáni életútja nem biztos, hogy a sportolói karrierjének helyszínén 

folytatódik, ami a humán tőke területi érvényesülését csökkenti. A területi szinten is 

megalkotott és megvalósított sportolói kettős karrier programokkal növelhető lenne a 

tehetségmegtartás, a területi identitás erősítése, a vállalati beágyazódás fokozása, a humán tőke 

erősítése, a versenyképesség sportból átvett innovatív elemeinek alkalmazása, a sportgazdaság 

fejlesztésével a területi tőke növelése érdekében. 

 

A sportolói humán tőke gazdaságélénkítő szerepe 

Területiség és a versenyképesség duális értelmezésében, amely Huggins et. al. (2014), Camagni 

(2002), Gardiner et. al. (2004) kutatásaiban láthatóvá váltak, a terület tőkeelemei hatással 

vannak a versenyképességre. A piaci versenyképességet a termelékenységgel hozzák 

összefüggésbe, amelyben a gazdasági versenyelőnyök érvényesülnek. A versenyképesség 

meghatározója a foglalkoztatottság, amely a sport területén kihívásokat rejteget magában. A 

nemzetközi fejlesztéspolitika kiemeli a társadalmi szegmens jelentőségét.  A regionális politika 

versenyképességében szükséges a nemzetközi irányvonalakat is figyelembe venni, amelybe 

innovatív elemként a sport egyre erősebben képviseli magát. A sport és a sportoló társadalmi, 

gazdasági érvényesülése Európai Uniós szinten is megjelenik, a sportolói kettős karrier 

stratégiai kiépítése 2011-től nemzetközi politikában is támogatottságot nyert.  A hazai 

fejlesztéspolitikában a sport az utóbbi évtizedekben érvényesült, bár területileg változó 

mértékben. A sport globalizáltsága következtében a világgazdaság tengelyében egyre 

erősebben jelenik meg, mint iparág. A sport funkciói, amely megnyilvánulása gazdasági-, 

társadalmi hatásokban látható, a térségek versenyképességére is hatással vannak, a sportolói 

identitás, a nemzeti identitás, a sportolói sikeresség, a vállalati beágyazódás révén, valamint az 

életminőség fokozásában, mint egészségtényező. Gazdasági szempontból a sportversenyek 

gazdaságélénkítő hatással bírnak, amelyek a sportgazdaságot húzóágazattá tették. A sportolói 

humán tőke megjelenése a gazdaság és a társadalom több szintjén érvényesül, mint az 

egészséges társadalom, a nemzeti identitás, a sportgazdaság nemzeti jövedelmet növelő 

hatásaként. A területiség a versenyképességben az EU-ban is kiemelkedő szerepet képvisel, 

amely a gazdasági stratégiák irányait határozzák meg. A területi fejlesztésekben a sport 

megjelenése a versenyképességet erősíti a gazdasági-, társadalmi hatásaival. A sportoló a 

területi versenyképesség elemeként, mint humán tőke jelenik meg, amely a felhalmozott 

gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék metszéspontja. A sportoló a területi tőke elemeként, a 
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sportolói kompetenciák érvényesülése, és a sportolói identitás további hasznot jelent a régió 

számára.  

Regionális megközelítésben kisebb eltérések láthatóak a sportolói kettős karrier 

támogatásában. Régiónként eltérő, hogy milyen jellegű, milyen területről érkezett a támogatás, 

A sportolók által elvárt, hogy a sportszervezet legyen az a helyszín, ahol megjelenik a sportolói 

életút modell. A mélyinterjú alapján láthatóvá vált, hogy a sportolók az egyesületi környezetben 

kapják meg azokat az instrukciókat, amelyek hozzásegítik a sportolókat a karrierjükben, és ez 

jelentheti a kettős karrier támogatását is. Ami érdekes, hogy a lakóhelyi vezetéstől nem várják 

el a kettős karriertámogatását annak ellenére, hogy a helyi önkormányzat érdeke a 

tehetségmegtartó erő növelése. A mélyinterjúkban elhangzottak szerint az önkormányzati 

támogatásokban nem részesülnek, nem ismerik, hogy lenne ilyen jellegű támogatás. A helyi 

kettős karrier támogatás megoszlásában látható, hogy régiónként eltérő ennek a támogatásnak 

a jelenléte. Kevésbé ismert és mutatkozik meg a sportolói karrier támogatása Dél-Dunántúlon, 

Dél-Alföldön, Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon. A régió gazdasági mutatói alapján is 

fellelhetőek az eltérések, a versenyképességi tényezők megjelenése, az innovációra való 

törekvések, amelyben a társadalmi hasznosulás, a területi tőke elemei erősebben érvényesülnek. 

A sportági specifikációban látható, hogy a csapatsportokban erőteljesebben megjelenik a 

sportolók kettős karrierjének támogatása. Az innovatív versenyképesség növelő eszközök 

megjelenése, mint a sportgazdasági tényezők felhasználása, ezeken a területeken kevésbé 

érvényesülnek. A régió tehetségmegtartó erejének erősségét kevésbé igazolja a sportoló 

lakóhelyén való maradása, mivel a támogatás ellenére is bizonytalan válaszok érkeztek. Ezt 

kiegészítve a mélyinterjú alapján az látszik, hogy ennek a hátterében az áll, hogy a sportolók 

számára nem ismertek a kettős életpálya modell támogatás elemei, nem is ismerik ezeket a 

programokat. Önkormányzati támogatásban kevésbé részesülnek, részesültek, így számunkra 

nem ismert az ilyen jellegű támogatás. A sportolói életpálya modell kialakítása a régió számára 

a területi tőke növelésében jelentős hatással bír. A sport olyan része a versenyképességnek, 

amely gazdaságilag és társadalmilag is hatással van a terület innovatív fejlesztésére. Ehhez 

viszont a humán tőke fejlesztését, megtartását is figyelembe kell venni, növelni annak megtartó 

erejét. 

 

A társadalom és a gazdaság fejlesztési útjai a sportolói életpálya alkalmazásával 

A sport, a sportoló megjelenése a társadalmi és a gazdasági tőke elemeként számos innovatív 

megoldást nyújt a felmerülő globalizációs-, civilizációs problémákra, mint a sportipar, a humán 

tőke szerepe, a sportlétesítmények, a sportdiplomácia, tehetségmegtartó erő a gazdaságban; míg 
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a társadalomban az egészséges életmód, a fiatalkori prevenció, a sportidentitás, a fizikai 

aktivitás népszerűsítése, a sportintegráció, a sportszocializáció, mint a magatartás kialakítása 

nyújt hatékony válaszokat. Felmerül a másik oldal problematikája, a sportolói életút, amelyben 

a sportolói karrier az eredményes sportsikerek végeztével magára marad, és a munkaerőpiacon 

való érvényesülésben kevésbé találja meg az útját. A szakirodalom a sport és az egészség 

viszonylatában az emberiség kezdetétől megnyilvánuló tevékenységként tekint a fizikai 

aktivitásra, melynek jótékony hatását már a görög filozófusok, orvosok is hirdették. 

A sport gazdasági jelentősége a 20. századra bontakozott ki, és a tőkeelemek részeként 

tekinthetünk erre az iparágra. Az iparági környezetben megjelennek azok az innovatív 

tényezők, amelyek a gazdasági versenyképesség mozgatórugói, mint a tudás alapú gazdaság, a 

területi és társadalmi tőke jelentősége egy terület fejlesztésében. A területi fejlesztésben a 

sportoló mint humán tőke vesz részt. A sport társadalmi hatásai számos civilizációs, társadalmi 

probléma megoldásában kapnak szerepet, mint például a nemek közötti esélyegyenlőség 

kérdése, a sportintegráció, a sport, mint identitás faktor, a nemzeti összetartozásban, a siker 

asszociációjaként, a területi, regionális identitás elemeként. A sportoló a társadalmi tőkét erősíti 

az említett sport-, sportolói funkciókban. A sportolók identitása a sporthoz köti őket, a kutatás 

eredményeként láthatóvá vált, hogy a sportban szeretnének maradni. Havran (2017) hivatásos 

labdarúgók karrierjének kutatásában megmutatkozott, hogy az idősebb sportolók egyre kevésbé 

kötődnek a sporthoz, inkább a civil pályán más karrierutakat követnek. A sportolói identitás 

kihatása nem csak a karrierre vonatkozik, hanem a területi identitást is meghatározza a sporthoz 

való kötődés. Ennek mutatója a régió tehetségmegtartó ereje, a lokális imázs sporthoz köthető 

funkciói, a sikeres régió sportgazdasági érvényesülése.  

A sportoló a területi, ezen belül a társadalmi és a gazdasági tőke elemeként jelentős 

értékekkel bír, ennek hatékonyságát tovább lehet fokozni a sportolói sikerességet követő civil 

életpályán is. A civil szféra, az intézményi környezet, a sportpolitika nagyban növelheti a 

sportoló területi tőkében való szerepét azzal, ha nem csak a sportolás hátterét teremti meg, 

hanem a sportolói kompetenciák a társadalom számára továbbra is megjelennek, a sportoló 

továbbadja, ezzel a társadalom értékes tagjaként vesz részt. Ehhez viszont szükséges egységes, 

támogató sportolói kettős karrier stratégia, amely országos szinten biztosítja azokat a fejlődési 

lehetőségeket a sportolók számára, amelyek segítségével a sportoló a sportolói sikerek után a 

munkaerőpiacon is értékteremtővé válik.  
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Az elméleti- és a primer kutatások alapján egy modell került kialakításra, amely bemutatja 

az összefüggéseket a sportolói életpálya modell, a sportolói kettős karrier, a 

tehetségmenedzsment és a területi tőke kölcsönhatását (41. ábra). 

 

41. ábra A dolgozat eredményei alapján kialakított elméleti modell 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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8. KITEKINTÉS A KUTATÁS FOLYTATÁSÁRA; A KUTATÁS 

KORLÁTAI 

A kutatásban megjelenő korlátok a kutatás folytatásának lehetőségeit is magába foglalja. Ennek 

első része a sportolói minta kiszélesítése, sportágspecifikus megoszlásának arányossága. A 

sportágak és azok stratégiájának felmérésével a sportági stratégiák fejlesztéséhez járulhatunk 

hozzá. A területfejlesztésben szintén a területi sajátosságok és a sportágak megoszlásának 

vizsgálata nyújthat hatékonyságot a sportgazdaság kiterjesztéséhez, amelyben a sportolói 

humán tőke megjelenik. A kutatás során az adatfelvételi nehézségeket a személyes kapcsolati 

tőkével korrigáltam, amely a minta bizonyos mértékű aránytalanságát okozta. A központi 

felmérésen alapuló kutatási lehetőségek, még pontosabb eredményt mutathatnak lokális szinten 

egyaránt. A kutatás további irányai széleskörűek. Elsősorban a hiányzó sportstratégiához járul 

hozzá jelenlegi kutatásom, amely alapján területileg, régiónként és országosan is egy sportoló 

orientált sportolói életpálya modell alakítható ki. A nemzeti szintű egységes kettős karrier 

modell mellett regionális sajátosságok figyelembevételével szükséges erősíteni a duális 

képzést, a kompetenciafejlesztést, a sportolói életpálya modell kialakítását. Ehhez a helyi 

szervezetek nyújthatnak hatékony támogatást az egységes sportstartégiához kapcsolódva. A 

kutatásom rámutatott arra, melyek azok a pontok, ahol a sportolói kettős karrier átmenete lyukas 

(gap). A „gap research” további irányvonalaihoz ad támpontot az eddigi felmérésem, amely a 

regionális tőkeelemek erősítésében, a humántőke növelésében, a regionális tehetségmegtartó 

erő fokozásában nyújt támogatást. A nemzeti sportstratégia kettős karrier rendszerének 

kidolgozásához kiindulópontot jelentenek a nemzetközi „jó gyakorlatok”, de a helyi 

sajátosságok miatt egyéni stratégia megalkotása szükséges. A sport versenyképesség növelő 

tényezőjeként új irányok alkalmazhatóak a gazdasági fejlődésben és társadalmi szinten 

egyaránt (42. ábra). 

42. ábra A kutatás folytatásának útjai 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Jelenlegi kutatási eredményem további tudományos kutatási irányok alapjául szolgálhatnak 

olyan tudományos szakmai és gyakorlati területnek a kidolgozásához, amelyek a következőek 

lehetnek:  

1) a gazdálkodástani regionális és funkcionális, HR-területeinek nemzetközi és hazai 

szakirodalmi alapjainak szintetizálása, azok sportgazdaságtani területhez kapcsolása, 

2) a kutatási modell, ami a három kapcsolódó érintett céljainak közös megvalósulását segítheti,  

3) a sportolási tevékenységek munkálta készségek, képességek és kompetenciák munkaerőpiaci 

vonatkozásainak alkalmazása, 

4) és ehhez kapcsolódóan a tudatos tehetséggondozás és -menedzsment vállalati működésbe 

emelése. 
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MELLÉKLETEK 

I. MELLÉKLET – sportolói kérdőív 

Tisztelt Sportoló! 

PhD kutatásom témájaként a sportolók élsport utáni életszakaszának vizsgálatát tűztem ki célul. 

Felmérésemmel szeretném elősegíteni a kettős karrier programokat, amelyben a sportoló a 

munkaerőpiacon is sikeres tud maradni. Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a sportolók 

sportpályafutásuk befejezését követően képességeiknek és képzettségüknek megfelelő munkát 

találjanak a munkaerőpiacon. 

A kérdőív kitöltése anonim és kb. 10 percet vesz igénybe. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, csak a 
személyes és őszinte véleményére vagyok kíváncsi.  

A kutatásban 14 év feletti, sportegyesületben vagy sportvállalkozásban sportolók és korábban 
versenysportot folytató személyek vesznek részt.  

Köszönöm, hogy válaszaival segíti munkámat! 

Faragó Beatrix 

1. Neme   
o Nő 
o Férfi 

2. Melyik a születési éve?  (Kérem, írja be az évszámot) 

 
…………………………………..                       Saját válasz 

3. Állandó lakóhelye melyik megyében található? (jelöljön meg egyet) 
 

o Bács-Kiskun megye 
o Baranya megye 
o Békés megye 
o Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
o Csongrád megye 
o Fejér megye 
o Győr-Moson-Sopron megye 
o Hajdú Bihar megye 
o Heves megye 
o Jász-Nagykun-Szolnok megye 

o Komárom-Esztergom megye 
o Nógrád megye 
o Pest megye 
o Budapest 
o Somogy megye 
o Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
o Tolna megye 
o Vas megye 
o Veszprém megye 
o Zala megye

4. Állandó lakóhelyének jellege  
 

o főváros 
o megyeszékhely 

o város 
o község 

5. Jelenlegi lakóhelye (település megnevezése)  (Írja be a megfelelő választ) 
 
……………………………………………………..                 Saját válasz 
 
 

6. Lakóhelye és az iskola/munka/sportolási tevékenység helyszíne megegyezik? (több válasz is 
lehetséges) 

 
o nem 
o igen 
o igen, a munkahely 

o igen, az iskola helyszíne 
o igen, a sporttevékenység helyszíne 
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7. Amennyiben lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába vagy sportol, dolgozik, nevezze meg a 

települést. 
 
………………………………………                       Saját válasz 

8. Iskolai végzettsége  
 

o 8 általános 
o középiskola, gimnázium 

o egyetem/főiskola 
o Egyéb:  

9. Melyik állítás igaz Önre?  
 

o tanuló vagyok 
o dolgozom, szellemi munkát végzek 
o dolgozom, fizikai munkát végzek 
o nyugdíjas vagyok 

o munkanélküli vagyok 
o csak élsportolói tevékenységet végzek 
o Egyéb: 

10. Amennyiben még tanul, tervezi-e a továbbtanulást? Ha igen, milyen szinten? (jelöljön meg 

egyet) 
 

o dolgozom, már nem tanulok tovább 
o igen, középiskola 
o igen, szakmai tanulmányok 

o igen, felsőfokú tanulmányok 
o nem tervezem a továbbtanulást 
o Egyéb:  

 
11. Amennyiben tovább tanul/tanult, azt a sporttal kapcsolatos szakterületen végezné, 

végezte? (jelöljön meg egyet) 
 

o igen 
o nem 

o nem tudom még 
o nem tanulok tovább 

 

12. Milyen rendszerben sportol / sportolt? (több válasz is lehetséges) 
 

o amatőr sportoló 

o hivatásos sportoló 

o nem sportolok 

13. Sportolóként milyen tevékenységet folytat/ folytatott a sportoláson kívül? (több válasz is 

lehetséges) 
 

o iskola mellett sportolok/sportoltam 
o munka mellett sportolok/sportoltam 
o Egyéb:  

14. Sportága I.  
 

o egyéni o csapatsport 

15. Sportága II.  
 

o küzdősport 
o labdajáték 
o vízisport 
o atlétika 

o télisport 
o technikai sport 
o természeti sport 
o Egyéb:

 

16. Szülei sportoltak-e versenyszerűen?  
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o Igen o Nem 

 
 

17. Találkozott-e sportolói életpálya modellel (a sportolás utáni életre való felkészülés) 
sportolóként? (több válasz is lehetséges) 

 
o 1. igen, iskolában 
o 3. igen, sportegyesületben 
o 4. igen, munkahelyen 

o 2. igen, önkormányzat által 
o 5. nem 
o Egyéb

18. Sportolóként készül-e/készült-e a versenysport utáni szakmai karrierre? (több válasz is 

lehetséges)  
 

o igen, tanulmányaimmal 
o igen, kapcsolatokat építek ki 
o igen, élsportolói karriermodell 

programban veszek részt 

o nem 
o még nem gondolkozom rajta 
o Egyéb: 

19. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1 kevésbé - 5 jelentősen) (Jelölje meg soronként) 

  1 2 3 4 5 

a) Tanulok/tanultam, hogy diplomát szerezzek           

b) Valamilyen foglalkozást szeretnék kitanulni/ Kitanultam 
egy szakmát           

c) A sportban szeretnék maradni (edző, sport tisztviselő, 
stb.)/ Sportban tevékenykedem           

d) Közszolgálati dolgozó (pl. hadsereg, rendőrség) 
szeretnék lenni / vagyok.           

e) Saját sportklub létrehozását szeretném/ Saját 
sportklubban dolgozom           

f) Sporton kívüli munkakört választok/ választottam           

g) Saját vállalkozást (sporton kívül) szeretnék / Saját 
vállalkozásban dolgozom           

 
20. Mennyire igaz Önre az alábbi állítás? Kell/ kellett-e választani a sport karrier, a tanulmányai és/ 

vagy a szakmai karrier között? (több válasz is adható) 
 

o igen, a sport és a tanulás között 
o igen, a sport és a munka között 

o nem 

 
21. Sportolói pályafutását befolyásoló döntésekben mekkora szerepet játszanak/ játszottak az 

alábbi szereplők? (1-kevésbé, 5- jelentősen) (jelölje meg soronként) 
 

  1 2 3 4 5 

szülő           

edző           

tanár           

barát           

másik sportoló           

egyéb           
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22. Melyik állítás és milyen mértékben jellemző Önre? Ki fogja segíteni / ki segítette a sportolói 
karrier utáni munkaerő-piacon való elhelyezkedést? (1-kevésbé, 5- jelentősen) (jelölje meg 
soronként) 

 

  1 2 3 4 5 

senki           

edző           

szülő           

sportegyesület           

egyéb           

tanár           

 
23. Mi alapján választott / választ majd munkahelyet a sportolói pálya befejezését 

követően? (válasszon ki egyet) 
 

o tanulmányok 
o kapcsolati támogatás alapján 

o ahol találtam/találok munkahelyet 
o egyéb 

 
24. Kialakul-e sportolóként olyan kapcsolati háló (ismeretségi kör), amelyet hasznosít az élete 

folyamán? (válasszon ki egyet) 
 

o Igen 
o Nem 

o Még nem tudom megítélni 
o Egyéb 

 
25. Melyik állítás igaz Önre és milyen mértékben? Hol tudja hasznosítani a sportolóként kialakított 

kapcsolatait? (1-kevésbé, 5- jelentősen) (jelölje meg soronként) 

  1 2 3 4 5 

továbbtanulásnál           

munkahely 
keresésnél           

munkám alatt           

magánéletben           

26. Milyen létszámú kapcsolati hálóval (ismeretségi körrel) rendelkezik sportolóként? (jelöljön meg 

egyet) 
 

o 0-20 
o 21-40 
o 41-60 

o 61-80 
o 91-100 
o 100 felett

 
27. Hogy gondolja, a sportolás befejeztével jelenthet-e/ jelentett-e gondot az ön számára a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedés?  
 

o Igen o Nem

28. Mit gondol, sportolóként könnyebb a munkaerőpiacon való elhelyezkedés? (jelöljön meg egyet) 
 

o igen, könnyebb 
o nehezebb 

o nincs hatással rá 

 
29. A sportolói múltban kialakult kompetenciák, mint a kitartás, sikerorientáltság, alkalmazkodás, 

rugalmasság jellemző-e / alkalmazható-e a munkahelyi hivatásban? (jelöljön meg egyet) 
 

o Igen o Nem 



192 

o Nincs rá hatással 
 

30. Mely állítást tartja igaznak és milyen mértékben az alábbiak közül? Ön szerint melyek azok a 
kompetenciák, amelyek a sport során alakulnak ki? (1-kevésbé, 5- jelentősen) (jelölje meg 
soronként) 

  1 2 3 4 5 

belső kontroll           

célirányosság           

döntésképesség           

összpontosítás           

kreativitás           

kitartás           

problémamegoldás           

teljesítményorientáltság           

monotóniatűrés           

versenyszellem           

irányíthatóság           

kommunikációs képesség           

csapatmunkában való hatékonyság           

rugalmasság           

31. Munkahelyre történő jelentkezés alkalmával előnyt jelent-e a sportolói múlt?  
 

o Igen 
o Nem 

o Nem tudom 

 
32. A sportban szerzett és kialakult kompetenciákat/ képességeket hasznosítja-e a munkahelyen, 

vagy az iskolában?  
 

o Igen 
o Nem 

o Nem tudom

 
33. Mennyire igaz Önre és milyen mértékben az alábbi állítás? Melyik kompetenciákat hasznosítja 

a magánélete során? (1-kevésbé, 5- jelentősen) (jelölje meg soronként) 

  1 2 3 4 5 

belső kontroll           

célirányosság           

döntésképesség           

összpontosítás           

kreativitás           

kitartás           

problémamegoldás           

teljesítményorientáltság           

monotóniatűrés           

versenyszellem           

irányíthatóság           

kommunikációs képesség           

csapatmunkában való hatékonyság           

rugalmasság           
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34. Hogy gondolja, szükség van kettős karrier támogatásra (a sport melletti szakmai pálya építése)? 
(több válasz is lehetséges)  

 
o igen, sportszervezettől 
o igen, iskolától 
o igen, munkahelytől 

o igen, lakóhelyi vezetéstől 
(önkormányzat) 

o igen, szülőtől 
o nincs szükség rá

35. Hogy látja, van-e a sportolóknak kettős karrier támogatása a lakóhelyén?  
 

o Igen 
o Nem 

o Nem tudom 

 
36. Amennyiben a lakóhelyén sportolói életpályához támogatást kapna, maradna a jelenlegi 

lakóhelyén életvitelszerűen?  
 

o Igen 
o Nem 

o A lehetőségektől függ 

 
37. Kap-e/ kapott-e a helyi önkormányzattól támogatást? (több válasz is lehetséges) 

 
o nem 
o igen, a sporttevékenységben 
o igen, a sport utáni munkavégzésben 
o igen, a tanulmányok támogatásában 
o igen, a munka és a sport közötti átmenetben 
o igen, a tanulmányok és a sportolás együttes végzésében 
o Egyéb: 

 
 
38. Sportolói támogatója (szponzor) ajánlott-e/ajánl-e állást a sportolói karrier 

befejeztével? (jelöljön meg egyet) 
o Igen 
o Nem 
o Nem volt szponzorom 
o Nem tudom még 
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II. Melléklet – mélyinterjú kérdések 

II.1 Mélyinterjú kérdések vállalati HR szakembereknek 

Témakör: Sportolói kompetenciák érvényesülésének felmérése a munkaerő-piacon 

Interjút adó pozíciója: 

Interjút adó vállalatának mérete:  kisvállalat  középvállalat  nagyvállalat 

Interjút adó vállalat iparága:  

Interjút adó vállalatának működésének helyszíne: 

Sportoló = sportegyesületben versenyszerűen sportolt személy, aki a sportágában minimum 

5 évet töltött. 

Sportolói kompetencia = a sportolás során kialakult, megerősödött kompetenciák 

Kérdéskörök 

1. A vállalatoknál a sportolói kompetenciák érvényesülnek-e a munkaerőfelvételnél? 

2. A vállalati HR szakemberek, döntéshozók a sportolói múltat milyen módon ítélik meg a 

munkaerő-piacon? 

3. Számít-e, hogy valakinek sportolói múltja van a munkaerő felvételnél, 

foglalkoztatásnál? 

4. A sportolói kompetenciákat mennyire tartják hasonlónak a vállalati 

kompetenciaprofiljukban megjelenő kompetenciákkal? 

5. Azonosítják-e a sportolói kompetenciákat a kompetenciaprofiljukban? 

6. A vállalatoknál mely kompetenciákat azonosítják a sportolói kompetenciákkal? 

7. Mely kompetenciaprofilok jelenhet meg egy sportolónál a munkakörben, milyen 

területekre terjedhet ki? (vezetői, adminisztratív, stb) 

8. A vállalatok a humánerőforrás stratégiájukba beépítik-e a sportolói kompetenciák 

érvényesülését? 

9. A vállalatok számára a sportoló tehetséget jelent-e? 

10. A vállalati humánerőforrás tehetségmenedzsment stratégiájuknak része-e a sportoló 

vagy a sportolói múlttal rendelkező személy? 

11. A vállalatvezető/ HR vezető számára jelent-e a sport területe meghatározó tényezőt a 

vállalati profilban? 

II.2. Interjúkérdések sportolóknak 

1. A szülői háttértámogatás mennyire befolyásolja a sportolót? 

2. A szülők sportolói háttere meghatározó e a gyerek sportolásában? 

3. Milyen sportolói kompetenciák alakulnak ki, amelyek segítenek a civil pályán? 

4. Mi jelent motivációt a sportolói karrierben (személyes érintettség)? 

5. A sportolói és a civil élet átmenete hogyan nyilvánult meg a saját tapasztalat alapján?  

6. A sport által van e lehetőség a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre? 

7. Kialakítható-e a sport által meghatározó kapcsolatrendszer? 

8. A sportban való szocializáció jelent e plusz erőforrást a civil életben, karrierben? 
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9. A sportban kialakult kompetenciák segítséget jelentenek e a munkaerőpiacon való 

érvényesülésben? 

10. A munkaadók figyelembe veszik e a sportolói múltat a felvételkor, a munka során? 

11. A régió tehetségmegtartó ereje a sportolók vonatkozásában jelen van e? 

12. Élsportolói életpálya modell van e/ volt e Győrben?  

II.3. Sportvezetőknek + kérdések 

13. Győr sportmúltjában a vállalatok szerepe mennyire határozható meg (életpálya modell, 

támogatás)? 

14. A sportolók létszáma mennyire változott a rendszerváltás előtti és utáni időszakban? 

15. Milyen sportágak voltak meghatározóak a rendszerváltozás előtt és után Győrben? 

16. Kik voltak meghatározó sportolók Győrben, maradtak-e ők a civil életben is Győrben? 

17. Mennyire készültek a sportolók a sport utáni életszakaszra, milyen lehetőségük volt a 

civil pályán a rendszerváltás előtt és után? 
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III. Melléklet – Statisztikai elemzések 

 

1. táblázat 

Sportágak megoszlása (n=1395) 

SPORTÁG II 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 .2 .2 .2 

küzdősport 188 13.5 13.5 13.7 

labdajáték 769 55.1 55.1 68.8 

vízisport 140 10.0 10.0 78.9 

atlétika 98 7.0 7.0 85.9 

télisport 14 1.0 1.0 86.9 

technikai sport 22 1.6 1.6 88.5 

természeti sport 27 1.9 1.9 90.4 

egyéb 134 9.6 9.6 100.0 

Total 1395 100.0 100.0  

 

2. táblázat 

Kellett-e választani a sportolás és a karrier között? 

VÁLASZTÁS KARRIER ÉS SPORT KÖZÖTT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen, a sport és a tanulás 

között 
305 21.9 21.9 21.9 

igen, a sport és a munka 

között 
95 6.8 6.8 28.7 

Nem 993 71.2 71.3 100.0 

Total 1393 99.9 100.0  

Missing System 2 .1   

Total 1395 100.0   

 

Crosstab 

 

VÁLASZTÁS KARRIER ÉS SPORT KÖZÖTT 

Total 

igen, a sport és 

a tanulás között 

igen, a sport és 

a munka között Nem 

Régió Észak-Magyarország Count 4 1 9 14 

Expected Count 3.2 .9 9.9 14.0 

Észak-Alföld Count 15 3 30 48 
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Expected Count 11.0 3.0 33.9 48.0 

Dél-Alföld Count 9 2 29 40 

Expected Count 9.2 2.5 28.3 40.0 

Közép-Magyarország Count 57 7 189 253 

Expected Count 58.2 15.9 178.9 253.0 

Közép-Dunántúl Count 32 12 109 153 

Expected Count 35.2 9.6 108.2 153.0 

Nyugat-Dunántúl Count 109 38 335 482 

Expected Count 110.9 30.3 340.8 482.0 

Dél-Dunántúl Count 8 1 18 27 

Expected Count 6.2 1.7 19.1 27.0 

Total Count 234 64 719 1017 

Expected Count 234.0 64.0 719.0 1017.0 

 

3. táblázat 

Találkozott-e már sportolói életpálya modellel? (n=1395) 

SPORTLÓI ÉLETPÁLYA MODELL 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Igen 719 51.5 51.5 51.5 

Nem 676 48.5 48.5 100.0 

Total 1395 100.0 100.0  

 

Sportolói életpálya modellel való találkozás régiónkénti megjelenése (n=1018) 

Crosstab 

 

SPORTLÓI ÉLETPÁLYA MODELL 

Total Igen Nem 

Régió Észak-Magyarország Count 8 6 14 

Expected Count 7.2 6.8 14.0 

Észak-Alföld Count 29 19 48 

Expected Count 24.8 23.2 48.0 

Dél-Alföld Count 15 25 40 

Expected Count 20.7 19.3 40.0 

Közép-Magyarország Count 101 152 253 

Expected Count 130.7 122.3 253.0 

Közép-Dunántúl Count 91 63 154 

Expected Count 79.6 74.4 154.0 

Nyugat-Dunántúl Count 269 213 482 
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Expected Count 249.0 233.0 482.0 

Dél-Dunántúl Count 13 14 27 

Expected Count 14.0 13.0 27.0 

Total Count 526 492 1018 

Expected Count 526.0 492.0 1018.0 

 

4. táblázat 

Hogyan készül a sportolói élet utáni civil pályára? (n=1039) 

SZAKMAI KARRIER 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen, tanulmányokkal 496 35.6 35.6 35.6 

igen, kapcsolatokat épít ki 283 20.3 20.3 55.9 

igen, élsportolói 

karriermodell programban 

vesz 

54 3.9 3.9 59.8 

nem 289 20.7 20.7 80.5 

még nem gondolkoztam 

rajta 
271 19.4 19.5 100.0 

Total 1393 99.9 100.0  

Missing System 2 .1   

Total 1395 100.0   

 

A kérdéskör régiónkénti elemzése (n=1016) 

Crosstab 

 

SZAKMAI KARRIER Total 

igen, 

tanulmányokkal 

igen, 

kapcsolatokat 

épít ki 

igen, 

élsportolói 

karriermodell 

programban 

vesz nem 

még nem 

gondolkoztam 

rajta  

Régió Észak-

Magyarország 

Count 4 4 0 3 3 14 

Expected 

Count 
5.0 3.0 .5 2.8 2.6 14.0 

Észak-Alföld Count 13 11 3 7 13 47 

Expected 

Count 
16.9 10.1 1.7 9.5 8.8 47.0 

Dél-Alföld Count 13 11 0 13 3 40 

Expected 

Count 
14.4 8.6 1.5 8.1 7.5 40.0 
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Közép-

Magyarország 

Count 82 73 9 58 31 253 

Expected 

Count 
90.9 54.3 9.2 51.3 47.3 253.0 

Közép-

Dunántúl 

Count 57 24 6 33 34 154 

Expected 

Count 
55.3 33.0 5.6 31.2 28.8 154.0 

Nyugat-

Dunántúl 

Count 187 92 16 90 96 481 

Expected 

Count 
172.8 103.2 17.5 97.5 90.0 481.0 

Dél-Dunántúl Count 9 3 3 2 10 27 

Expected 

Count 
9.7 5.8 1.0 5.5 5.0 27.0 

Total Count 365 218 37 206 190 1016 

Expected 

Count 
365.0 218.0 37.0 

206.

0 
190.0 

1016.

0 

 

Milyen módon választ munkahelyet? 

MUNKAHELY VÁLASZTÁS 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tanulmányok 696 49.9 49.9 49.9 

kapcsolati támogatás 

alapján 
390 28.0 28.0 77.8 

ahol találok munkahelyet 232 16.6 16.6 94.5 

egyéb 77 5.5 5.5 100.0 

Total 1395 100.0 100.0  

Crosstab 

 

MUNKAHELY VÁLASZTÁS Total 

tanulmányok 

kapcsolati 

támogatás 

alapján 

ahol találok 

munkahelyet egyéb  

Régió Észak-

Magyarország 

Count 6 2 4 2 14 

Expected 

Count 
6.9 4.0 2.3 .8 14.0 

Észak-Alföld Count 17 21 10 0 48 

Expected 

Count 
23.6 13.7 8.0 2.8 48.0 

Dél-Alföld Count 16 16 8 0 40 
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Expected 

Count 
19.6 11.4 6.6 2.3 40.0 

Közép-

Magyarország 

Count 97 83 48 25 253 

Expected 

Count 
124.3 72.1 42.0 14.7 253.0 

Közép-

Dunántúl 

Count 80 41 26 7 154 

Expected 

Count 
75.6 43.9 25.6 8.9 154.0 

Nyugat-

Dunántúl 

Count 272 117 70 23 482 

Expected 

Count 
236.7 137.3 80.0 27.9 482.0 

Dél-Dunántúl Count 12 10 3 2 27 

Expected 

Count 
13.3 7.7 4.5 1.6 27.0 

Total Count 500 290 169 59 1018 

Expected 

Count 
500.0 290.0 169.0 59.0 1018.0 

 

5. táblázat 

Készül-e a sport utáni szakmai karrierre? Ha igen, hogyan? Amatőr/ hivatásos sportoló 

Crosstab 

 

SZAKMAI KARRIER Total 

igen, 

tanulmányokkal 

igen, 

kapcsolatokat 

épít ki 

igen, élsportolói 

karriermodell 

programban 

vesz nem 

még nem 

gondolkoztam 

rajta  

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 284 153 23 166 155 781 

Expected 

Count 
280.3 167.4 28.4 

158.

2 
146.7 

781.

0 

hivatásos 

sportoló 

Count 81 65 14 40 36 236 

Expected 

Count 
84.7 50.6 8.6 47.8 44.3 

236.

0 

Total Count 365 218 37 206 191 1017 

Expected 

Count 
365.0 218.0 37.0 

206.

0 
191.0 

1017

.0 

 

Mi alapján választott / választ majd munkahelyet a sportolói pálya befejezését követően?  

Crosstab 

 MUNKAHELY VÁLASZTÁS Total 
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tanulmányok 

kapcsolati 

támogatás 

alapján 

ahol találok 

munkahelyet egyéb 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 402 217 117 47 783 

Expected Count 384.2 223.6 129.9 45.3 783.0 

hivatáso

s 

sportoló 

Count 98 74 52 12 236 

Expected Count 
115.8 67.4 39.1 13.7 236.0 

Total Count 500 291 169 59 1019 

Expected Count 500.0 291.0 169.0 59.0 1019.0 

 

Találkozott-e sportolói életpálya modellel (a sportolás utáni életre való felkészülés) sportolóként?  

Crosstab 

 

SPORTLÓI ÉLETPÁLYA MODELL 

Total Igen Nem 

Rendszer amatőr sportoló Count 405 378 783 

Expected Count 404.9 378.1 783.0 

hivatásos sportoló Count 122 114 236 

Expected Count 122.1 113.9 236.0 

Total Count 527 492 1019 

Expected Count 527.0 492.0 1019.0 

 

Kell/ kellett-e választani a sport karrier, a tanulmányai és/ vagy a szakmai karrier között? 

Crosstab 

 

VÁLASZTÁS KARRIER ÉS SPORT KÖZÖTT 

Total 

igen, a sport és 

a tanulás között 

igen, a sport és 

a munka között Nem 

Rendszer amatőr sportoló Count 170 45 568 783 

Expected Count 180.0 49.2 553.8 783.0 

hivatásos sportoló Count 64 19 152 235 

Expected Count 54.0 14.8 166.2 235.0 

Total Count 234 64 720 1018 

Expected Count 234.0 64.0 720.0 1018.0 

 

Találkozott-e élsportolói életpálya modellel?  

Crosstab 

Régió 

SPORTLÓI ÉLETPÁLYA 

MODELL Total 
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Igen Nem  

Észak-

Magyarország 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 6 5 11 

Expected Count 6.3 4.7 11.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 2 1 3 

Expected Count 1.7 1.3 3.0 

Total Count 8 6 14 

Expected Count 8.0 6.0 14.0 

Észak-Alföld Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 23 15 38 

Expected Count 23.0 15.0 38.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 6 4 10 

Expected Count 6.0 4.0 10.0 

Total Count 29 19 48 

Expected Count 29.0 19.0 48.0 

Dél-Alföld Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 15 18 33 

Expected Count 12.4 20.6 33.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 0 7 7 

Expected Count 2.6 4.4 7.0 

Total Count 15 25 40 

Expected Count 15.0 25.0 40.0 

Közép-

Magyarország 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 69 115 184 

Expected Count 73.5 110.5 184.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 32 37 69 

Expected Count 27.5 41.5 69.0 

Total Count 101 152 253 

Expected Count 101.0 152.0 253.0 

Közép-

Dunántúl 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 72 51 123 

Expected Count 72.7 50.3 123.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 19 12 31 

Expected Count 18.3 12.7 31.0 

Total Count 91 63 154 

Expected Count 91.0 63.0 154.0 

Nyugat-

Dunántúl 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 210 165 375 

Expected Count 209.3 165.7 375.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 59 48 107 

Expected Count 59.7 47.3 107.0 

Total Count 269 213 482 

Expected Count 269.0 213.0 482.0 

Dél-Dunántúl Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 9 9 18 

Expected Count 8.7 9.3 18.0 

Count 4 5 9 
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hivatásos 

sportoló 

Expected Count 
4.3 4.7 9.0 

Total Count 13 14 27 

Expected Count 13.0 14.0 27.0 
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Sportolóként készül-e/készült-e a versenysport utáni szakmai karrierre? 

Crosstab 

Régió 

SZAKMAI KARRIER Total 

igen, 

tanulmányokkal 

igen, 

kapcsolatokat 

épít ki 

igen, élsportolói 

karriermodell 

programban vesz nem 

még nem 

gondolkoztam 

rajta  

Észak-

Magyarország 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 3 3  3 2 11 

Expected 

Count 
3.1 3.1  2.4 2.4 11.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 1 1  0 1 3 

Expected 

Count 
.9 .9  .6 .6 3.0 

Total Count 4 4  3 3 14 

Expected 

Count 
4.0 4.0  3.0 3.0 14.0 

Észak-Alföld Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 11 7 3 5 11 37 

Expected 

Count 
10.2 8.7 2.4 5.5 10.2 37.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 2 4 0 2 2 10 

Expected 

Count 
2.8 2.3 .6 1.5 2.8 10.0 

Total Count 13 11 3 7 13 47 

Expected 

Count 
13.0 11.0 3.0 7.0 13.0 47.0 

Dél-Alföld Rendszer Count 10 10  10 3 33 
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amatőr 

sportoló 

Expected 

Count 
10.7 9.1  10.7 2.5 33.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 3 1  3 0 7 

Expected 

Count 
2.3 1.9  2.3 .5 7.0 

Total Count 13 11  13 3 40 

Expected 

Count 
13.0 11.0  13.0 3.0 40.0 

Közép-

Magyarország 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 61 55 9 35 24 184 

Expected 

Count 
59.6 53.1 6.5 42.2 22.5 184.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 21 18 0 23 7 69 

Expected 

Count 
22.4 19.9 2.5 15.8 8.5 69.0 

Total Count 82 73 9 58 31 253 

Expected 

Count 
82.0 73.0 9.0 58.0 31.0 253.0 

Közép-

Dunántúl 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 47 17 2 29 28 123 

Expected 

Count 
45.5 19.2 4.8 26.4 27.2 123.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 10 7 4 4 6 31 

Expected 

Count 
11.5 4.8 1.2 6.6 6.8 31.0 

Total Count 57 24 6 33 34 154 

Expected 

Count 
57.0 24.0 6.0 33.0 34.0 154.0 

Rendszer Count 145 59 9 82 79 374 
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Nyugat-

Dunántúl 

amatőr 

sportoló 

Expected 

Count 
145.4 71.5 12.4 70.0 74.6 374.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 42 33 7 8 17 107 

Expected 

Count 
41.6 20.5 3.6 20.0 21.4 107.0 

Total Count 187 92 16 90 96 481 

Expected 

Count 
187.0 92.0 16.0 90.0 96.0 481.0 

Dél-Dunántúl Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 7 2 0 2 7 18 

Expected 

Count 
6.0 2.0 2.0 1.3 6.7 18.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 2 1 3 0 3 9 

Expected 

Count 
3.0 1.0 1.0 .7 3.3 9.0 

Total Count 9 3 3 2 10 27 

Expected 

Count 
9.0 3.0 3.0 2.0 10.0 27.0 
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Mi alapján választott / választ majd munkahelyet a sportolói pálya befejezését követően?  

Crosstab 

Régió 

MUNKAHELY VÁLASZTÁS Total 

tanulmányok 

kapcsolati 

támogatás 

alapján 

ahol találok 

munkahelyet egyéb  

Észak-

Magyarország 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 4 2 3 2 11 

Expected 

Count 
4.7 1.6 3.1 1.6 11.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 2 0 1 0 3 

Expected 

Count 
1.3 .4 .9 .4 3.0 

Total Count 6 2 4 2 14 

Expected 

Count 
6.0 2.0 4.0 2.0 14.0 

Észak-Alföld Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 16 16 6  38 

Expected 

Count 
13.5 16.6 7.9  38.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 1 5 4  10 

Expected 

Count 
3.5 4.4 2.1  10.0 

Total Count 17 21 10  48 

Expected 

Count 
17.0 21.0 10.0  48.0 

Dél-Alföld Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 16 12 5  33 

Expected 

Count 
13.2 13.2 6.6  33.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 0 4 3  7 

Expected 

Count 
2.8 2.8 1.4  7.0 

Total Count 16 16 8  40 

Expected 

Count 
16.0 16.0 8.0  40.0 

Közép-

Magyarország 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 71 71 21 21 184 

Expected 

Count 
70.5 60.4 34.9 18.2 184.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 26 12 27 4 69 

Expected 

Count 
26.5 22.6 13.1 6.8 69.0 

Total Count 97 83 48 25 253 
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Expected 

Count 
97.0 83.0 48.0 25.0 253.0 

Közép-

Dunántúl 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 63 31 22 7 123 

Expected 

Count 
63.9 32.7 20.8 5.6 123.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 17 10 4 0 31 

Expected 

Count 
16.1 8.3 5.2 1.4 31.0 

Total Count 80 41 26 7 154 

Expected 

Count 
80.0 41.0 26.0 7.0 154.0 

Nyugat-

Dunántúl 

Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 223 80 57 15 375 

Expected 

Count 
211.6 91.0 54.5 17.9 375.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 49 37 13 8 107 

Expected 

Count 
60.4 26.0 15.5 5.1 107.0 

Total Count 272 117 70 23 482 

Expected 

Count 
272.0 117.0 70.0 23.0 482.0 

Dél-Dunántúl Rendszer amatőr 

sportoló 

Count 9 4 3 2 18 

Expected 

Count 
8.0 6.7 2.0 1.3 18.0 

hivatásos 

sportoló 

Count 3 6 0 0 9 

Expected 

Count 
4.0 3.3 1.0 .7 9.0 

Total Count 12 10 3 2 27 

Expected 

Count 
12.0 10.0 3.0 2.0 27.0 

 

6. táblázat  

Egyéni és csapatsportolók összehasonlítása 

6.1.Találkozott-e már élsportolói életpálya modellel?  

Crosstab 

 

SPORTLÓI ÉLETPÁLYA MODELL 

Total Igen Nem 

SPORTÁG I egyéni Count 173 195 368 

Expected Count 190.0 178.0 368.0 

csapatsport Count 352 297 649 

Expected Count 335.0 314.0 649.0 
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Total Count 525 492 1017 

Expected Count 525.0 492.0 1017.0 

 

6.2.Sportolóként készül-e/készült-e a versenysport utáni szakmai karrierre? 

Crosstab 

 

SZAKMAI KARRIER Total 

igen, 

tanulmányokkal 

igen, 

kapcsolatokat 

épít ki 

igen, élsportolói 

karriermodell 

programban vesz nem 

még nem 

gondolkoztam 

rajta  

SPORTÁG I egyéni Count 131 80 9 84 63 367 

Expected 

Count 
132.0 78.8 13.4 74.5 68.3 367.0 

csapatsport Count 234 138 28 122 126 648 

Expected 

Count 
233.0 139.2 23.6 131.5 120.7 648.0 

Total Count 365 218 37 206 189 1015 

Expected 

Count 
365.0 218.0 37.0 206.0 189.0 1015.0 

 

6.3.Kell/ kellett-e választani a sport karrier, a tanulmányai és/ vagy a szakmai karrier 

között?  

Crosstab 

 

VÁLASZTÁS KARRIER ÉS SPORT KÖZÖTT 

Total 

igen, a sport és 

a tanulás között 

igen, a sport és 

a munka között Nem 

SPORTÁG I egyéni Count 88 23 257 368 

Expected Count 84.7 23.2 260.2 368.0 

csapatsport Count 146 41 462 649 

Expected Count 149.3 40.8 458.8 649.0 

Total Count 234 64 719 1017 

Expected Count 234.0 64.0 719.0 1017.0 

 

6.4. Mi alapján választott / választ majd munkahelyet a sportolói pálya befejezését 

követően? 

Crosstab 

 

MUNKAHELY VÁLASZTÁS Total 

tanulmányok 

kapcsolati 

támogatás 

alapján 

ahol találok 

munkahelyet egyéb  

SPORTÁG I egyéni Count 176 108 55 29 368 
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Expected 

Count 
180.6 104.9 61.2 21.3 368.0 

csapatsport Count 323 182 114 30 649 

Expected 

Count 
318.4 185.1 107.8 37.7 649.0 

Total Count 499 290 169 59 1017 

Expected 

Count 
499.0 290.0 169.0 59.0 1017.0 

 

7. táblázat 

7.1. A sportolók karrierépítésében szerepet játszó személyek erőssége regionális 

megoszlásban 

Descriptive Statistics 

 
Régió Rendszer SPORTÁG I Mean Std. Deviation N 

Döntés 

faktor 

Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.8501594 1.02022494 4 

csapatsport -.0749633 .69408793 5 

Total -.4194949 .89337890 9 

hivatásos sportoló csapatsport -.0475229 .43921822 3 

Total -.0475229 .43921822 3 

Total egyéni -.8501594 1.02022494 4 

csapatsport -.0646731 .57498687 8 

Total -.3265019 .80239127 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .0150158 1.22105013 8 

csapatsport -.1458528 1.05166183 17 

Total -.0943748 1.08538406 25 

hivatásos sportoló egyéni -.0303455 . 1 

csapatsport .1136201 .87189918 7 

Total .0956244 .80882493 8 

Total egyéni .0099756 1.14228789 9 

csapatsport -.0701732 .99106785 24 

Total -.0483144 1.01660550 33 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni -.6212636 .67125214 3 

csapatsport -.4146444 .96797941 9 

Total -.4662992 .87869158 12 

hivatásos sportoló csapatsport -2.1214898 .55106770 2 

Total -2.1214898 .55106770 2 

Total egyéni -.6212636 .67125214 3 

csapatsport -.7249799 1.12101748 11 

Total -.7027550 1.01879706 14 
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Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.1269360 .86771876 84 

csapatsport -.2393745 .92382155 92 

Total -.1857107 .89669998 176 

hivatásos sportoló egyéni -.4576687 1.08113103 8 

csapatsport .8526047 .78348160 52 

Total .6779015 .93329365 60 

Total egyéni -.1556954 .88624758 92 

csapatsport .1549513 1.01933892 144 

Total .0338518 .97952689 236 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.2789195 1.04873131 40 

csapatsport -.0250340 1.01185094 77 

Total -.1118324 1.02722640 117 

hivatásos sportoló egyéni .5431161 .72096007 6 

csapatsport .1689135 .81124923 23 

Total .2463347 .79606200 29 

Total egyéni -.1716975 1.04369203 46 

csapatsport .0195740 .96899899 100 

Total -.0406896 .99352318 146 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .0624840 .92535287 121 

csapatsport .0453449 1.06405094 217 

Total .0514805 1.01521412 338 

hivatásos sportoló egyéni .0138898 .99360437 27 

csapatsport .0497885 .83211896 72 

Total .0399980 .87397611 99 

Total egyéni .0536188 .93486501 148 

csapatsport .0464520 1.00988032 289 

Total .0488792 .98404494 437 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.4555778 1.36286539 7 

csapatsport -.5976429 1.47313301 9 

Total -.5354894 1.38045519 16 

hivatásos sportoló csapatsport .3168882 1.33290371 8 

Total .3168882 1.33290371 8 

Total egyéni -.4555778 1.36286539 7 

csapatsport -.1672753 1.44351252 17 

Total -.2513636 1.39714297 24 

Total amatőr sportoló egyéni -.0846149 .95436339 267 

csapatsport -.0612092 1.03336487 426 

Total -.0702270 1.00302900 693 
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hivatásos sportoló egyéni -.0013803 .98650533 42 

csapatsport .3038930 .93701829 167 

Total .2425462 .95267070 209 

Total egyéni -.0733015 .95758701 309 

csapatsport .0416105 1.01971586 593 

Total .0022448 .99982453 902 

Segít 

faktor 

Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.4740613 .97360582 4 

csapatsport -.7773168 .97722577 5 

Total -.6425366 .92655072 9 

hivatásos sportoló csapatsport .2532013 .55223023 3 

Total .2532013 .55223023 3 

Total egyéni -.4740613 .97360582 4 

csapatsport -.3908725 .95774933 8 

Total -.4186021 .91865345 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .3995857 .61240505 8 

csapatsport .0182626 .86401541 17 

Total .1402860 .80001712 25 

hivatásos sportoló egyéni -1.1844346 . 1 

csapatsport -.0407272 1.02553099 7 

Total -.1836907 1.03197736 8 

Total egyéni .2235834 .77907065 9 

csapatsport .0010572 .89130825 24 

Total .0617462 .85607434 33 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni .5465944 .13006197 3 

csapatsport -.2448634 1.08994635 9 

Total -.0469989 .99759296 12 

hivatásos sportoló csapatsport .4263607 .34372417 2 

Total .4263607 .34372417 2 

Total egyéni .5465944 .13006197 3 

csapatsport -.1228227 1.01780454 11 

Total .0206239 .93846741 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.1822870 .90110898 84 

csapatsport .0590516 .80749037 92 

Total -.0561327 .85953124 176 

hivatásos sportoló egyéni -.2279256 .79594377 8 

csapatsport .2227838 1.17327322 52 

Total .1626892 1.13532037 60 

Total egyéni -.1862556 .88854545 92 

csapatsport .1181771 .95504331 144 

Total -.0005000 .93962350 236 
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Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .0448714 .93901521 40 

csapatsport -.0007405 .93036853 77 

Total .0148533 .92953226 117 

hivatásos sportoló egyéni -.0968054 1.28767163 6 

csapatsport .1560790 1.20911612 23 

Total .1037581 1.20649976 29 

Total egyéni .0263918 .97506067 46 

csapatsport .0353280 .99687996 100 

Total .0325125 .98670179 146 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .0107197 1.08588406 121 

csapatsport -.0668146 1.08337193 217 

Total -.0390583 1.08329967 338 

hivatásos sportoló egyéni -.1057954 .77088676 27 

csapatsport .1075916 .91544359 72 

Total .0493951 .87973600 99 

Total egyéni -.0105364 1.03426962 148 

csapatsport -.0233640 1.04526566 289 

Total -.0190196 1.04038536 437 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.6894919 .66606131 7 

csapatsport .7061454 1.20657851 9 

Total .0955541 1.21045323 16 

hivatásos sportoló csapatsport .5260105 1.19946054 8 

Total .5260105 1.19946054 8 

Total egyéni -.6894919 .66606131 7 

csapatsport .6213760 1.16873387 17 

Total .2390396 1.19849766 24 

Total amatőr sportoló egyéni -.0528329 .98863223 267 

csapatsport -.0200649 .99967675 426 

Total -.0326898 .99484817 693 

hivatásos sportoló egyéni -.1534559 .84628272 42 

csapatsport .1703981 1.04387160 167 

Total .1053174 1.01377211 209 

Total egyéni -.0665098 .96986768 309 

csapatsport .0335731 1.01505741 593 

Total -.0007125 1.00039679 902 

Önálló 

faktor 

Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni .8136517 .47388477 4 

csapatsport .0384804 1.05766362 5 

Total .3830010 .90025148 9 

hivatásos sportoló csapatsport -.0726293 .63077688 3 

Total -.0726293 .63077688 3 
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Total egyéni .8136517 .47388477 4 

csapatsport -.0031857 .86960713 8 

Total .2690934 .83918134 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .4796081 .88169927 8 

csapatsport .3248473 .76695623 17 

Total .3743707 .79013706 25 

hivatásos sportoló egyéni -.4613851 . 1 

csapatsport -.2461184 .86438611 7 

Total -.2730268 .80387698 8 

Total egyéni .3750533 .88238583 9 

csapatsport .1583156 .82121214 24 

Total .2174259 .83004645 33 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni .5314945 .11801613 3 

csapatsport -.0360320 .84795990 9 

Total .1058496 .76899212 12 

hivatásos sportoló csapatsport -.9726788 .58958219 2 

Total -.9726788 .58958219 2 

Total egyéni .5314945 .11801613 3 

csapatsport -.2063314 .86807193 11 

Total -.0482259 .82492622 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni .2448602 1.01897333 84 

csapatsport .2518614 .81534012 92 

Total .2485199 .91550623 176 

hivatásos sportoló egyéni .3995726 .97941413 8 

csapatsport 1.1130393 1.22424248 52 

Total 1.0179104 1.21209529 60 

Total egyéni .2583134 1.01130453 92 

csapatsport .5628423 1.06295110 144 

Total .4441277 1.05153514 236 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.2657261 1.06008567 40 

csapatsport -.1312562 .97726930 77 

Total -.1772288 1.00381897 117 

hivatásos sportoló egyéni -.6061920 1.34379074 6 

csapatsport -.2255711 1.06431159 23 

Total -.3043202 1.11225256 29 

Total egyéni -.3101347 1.08996571 46 

csapatsport -.1529486 .99322166 100 

Total -.2024730 1.02352342 146 
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Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.1363649 1.03020913 121 

csapatsport -.2578132 .83573945 217 

Total -.2143362 .91049430 338 

hivatásos sportoló egyéni -.1287631 1.02407159 27 

csapatsport -.0749145 .85326212 72 

Total -.0896005 .89793255 99 

Total egyéni -.1349781 1.02561668 148 

csapatsport -.2122467 .84238404 289 

Total -.1860780 .90814367 437 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .0640467 1.28607708 7 

csapatsport -.6023990 .51256512 9 

Total -.3108290 .95828282 16 

hivatásos sportoló csapatsport -.0871954 .87842848 8 

Total -.0871954 .87842848 8 

Total egyéni .0640467 1.28607708 7 

csapatsport -.3599502 .73431236 17 

Total -.2362845 .91942270 24 

Total amatőr sportoló egyéni .0096380 1.04212838 267 

csapatsport -.1007324 .87854045 426 

Total -.0582088 .94571816 693 

hivatásos sportoló egyéni -.1042514 1.06721158 42 

csapatsport .2557630 1.15524283 167 

Total .1834156 1.14477815 209 

Total egyéni -.0058421 1.04454626 309 

csapatsport -.0003366 .97677184 593 

Total -.0022226 .99993069 902 
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8. táblázat 

8.1.táblázat Kapcsolati tőke hasznosítása a szakmai karrierre való készülésben 

Crosstab 

 

SZAKMAI KARRIER 

Total 

igen, 

tanulmányokkal 

igen, 

kapcsolatokat épít 

ki 

igen, élsportolói 

karriermodell 

programban vesz nem 

még nem 

gondolkoztam 

rajta 

Rendszer amatőr sportoló Count 284 153 23 166 154 780 

Expected Count 280.2 167.4 28.4 158.1 145.9 780.0 

% within SZAKMAI KARRIER 77.8% 70.2% 62.2% 80.6% 81.1% 76.8% 

hivatásos sportoló Count 81 65 14 40 36 236 

Expected Count 84.8 50.6 8.6 47.9 44.1 236.0 

% within SZAKMAI KARRIER 22.2% 29.8% 37.8% 19.4% 18.9% 23.2% 

Total Count 365 218 37 206 190 1016 

Expected Count 365.0 218.0 37.0 206.0 190.0 1016.0 

% within SZAKMAI KARRIER 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

8.2.Kapcsolati tőke hasznosítása a munkahelyválasztásban 

Crosstab 

 

MUNKAHELY VÁLASZTÁS 

Total tanulmányok 

kapcsolati 

támogatás 

alapján 

ahol találok 

munkahelyet egyéb 

Rendszer amatőr sportoló Count 402 216 117 47 782 

Expected Count 384.1 222.8 129.8 45.3 782.0 
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% within MUNKAHELY 

VÁLASZTÁS 
80.4% 74.5% 69.2% 79.7% 76.8% 

hivatásos sportoló Count 98 74 52 12 236 

Expected Count 115.9 67.2 39.2 13.7 236.0 

% within MUNKAHELY 

VÁLASZTÁS 
19.6% 25.5% 30.8% 20.3% 23.2% 

Total Count 500 290 169 59 1018 

Expected Count 500.0 290.0 169.0 59.0 1018.0 

% within MUNKAHELY 

VÁLASZTÁS 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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8.3. Kapcsolati tőke hasznosítása 

Descriptive Statistics 

Rendszer N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

amatőr sportoló TOVÁBBTANULÁS 724 1 5 2.95 1.354 

MUNKAHELY KERESÉS 733 1 5 3.70 1.176 

MUNKÁM ALATT 733 1 5 3.55 1.254 

MAGÁNÉLETBEN 723 1 5 3.74 1.178 

Valid N (listwise) 722     

hivatásos sportoló TOVÁBBTANULÁS 224 1 5 3.34 1.350 

MUNKAHELY KERESÉS 228 1 5 3.53 1.170 

MUNKÁM ALATT 228 1 5 3.47 1.211 

MAGÁNÉLETBEN 222 1 5 3.88 1.159 

Valid N (listwise) 221     

 

8.4. Kapcsolati tőke hasznosítása 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOVÁBBTANULÁS 1309 1 5 3.06 1.366 

MUNKAHELY KERESÉS 1325 1 5 3.63 1.186 

MUNKÁM ALATT 1325 1 5 3.52 1.252 

MAGÁNÉLETBEN 1301 1 5 3.76 1.177 

Valid N (listwise) 1299     
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9. táblázat 

9.1. Kapcsolati tőke felhasználása az egyéni és a csapatsportolók összehasonlításában a szakmai karrierépítés területén 

Crosstab 

 

SZAKMAI KARRIER 

Total 

igen, 

tanulmányokkal 

igen, 

kapcsolatokat épít 

ki 

igen, élsportolói 

karriermodell 

programban vesz nem 

még nem 

gondolkoztam 

rajta 

SPORTÁG I egyéni Count 131 80 9 84 63 367 

Expected Count 132.0 78.8 13.4 74.5 68.3 367.0 

% within SZAKMAI KARRIER 35.9% 36.7% 24.3% 40.8% 33.3% 36.2% 

csapatsport Count 234 138 28 122 126 648 

Expected Count 233.0 139.2 23.6 131.5 120.7 648.0 

% within SZAKMAI KARRIER 64.1% 63.3% 75.7% 59.2% 66.7% 63.8% 

Total Count 365 218 37 206 189 1015 

Expected Count 365.0 218.0 37.0 206.0 189.0 1015.0 

% within SZAKMAI KARRIER 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

9.2. Kapcsolati támogatás az egyéni és csapatsportolók között a munkahelyválasztásban 

Crosstab 

 

MUNKAHELY VÁLASZTÁS 

Total tanulmányok 

kapcsolati 

támogatás 

alapján 

ahol találok 

munkahelyet egyéb 

SPORTÁG I egyéni Count 176 108 55 29 368 

Expected Count 180.6 104.9 61.2 21.3 368.0 
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% within MUNKAHELY 

VÁLASZTÁS 
35.3% 37.2% 32.5% 49.2% 36.2% 

csapatsport Count 323 182 114 30 649 

Expected Count 318.4 185.1 107.8 37.7 649.0 

% within MUNKAHELY 

VÁLASZTÁS 
64.7% 62.8% 67.5% 50.8% 63.8% 

Total Count 499 290 169 59 1017 

Expected Count 499.0 290.0 169.0 59.0 1017.0 

% within MUNKAHELY 

VÁLASZTÁS 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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9.3.Kapcsolati tőke hasznosítása az egyéni és a csapatsportolók között 

Descriptive Statistics 

SPORTÁG I N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

egyéni TOVÁBBTANULÁS 320 1 5 2.97 1.462 

MUNKAHELY KERESÉS 330 1 5 3.73 1.189 

MUNKÁM ALATT 330 1 5 3.61 1.236 

MAGÁNÉLETBEN 318 1 5 3.80 1.130 

Valid N (listwise) 317     

csapatsport TOVÁBBTANULÁS 627 1 5 3.08 1.309 

MUNKAHELY KERESÉS 630 1 5 3.62 1.170 

MUNKÁM ALATT 630 1 5 3.49 1.248 

MAGÁNÉLETBEN 626 1 5 3.76 1.198 

Valid N (listwise) 625     

 

 

10. táblázat 

10.1. Sportolói kompetenciák hasznosítása 
Részkompetencia Rho 

BELSŐ KONTROLL 0.468 

CÉLIRÁNYOSSÁG 0.447 

DÖNTÉSKÉPESSÉG 0.404 

ÖSSZPONTOSÍTÁS 0.411 

KREATIVITÁS 0.507 

KITARTÁS 0.374 

PROBLÉMAMEGOLDÁS 0.353 

TELJESÍTMÉNYORIENTÁLTSÁG 0.391 

MONOTÓNIATŰRÉS 0.534 

VERSENYSZELLEM 0.312 

IRÁNYÍTHATÓSÁG 0.37 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG 0.304 

CSAPATMUNKA 0.356 

RUGALMASSÁG 0.365 

 

10.2. A teljes mintában a kompetenciák együttállása 
Részkompetencia Rho 

BELSŐ KONTROLL 0.488 

CÉLIRÁNYOSSÁG 0.431 

DÖNTÉSKÉPESSÉG 0.372 

ÖSSZPONTOSÍTÁS 0.409 

KREATIVITÁS 0.496 

KITARTÁS 0.355 
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PROBLÉMAMEGOLDÁS .367 

TELJESÍTMÉNYORIENTÁLTSÁG .384 

MONOTÓNIATŰRÉS .548 

VERSENYSZELLEM .321 

IRÁNYÍTHATÓSÁG .366 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG .318 

CSAPATMUNKA .302 

RUGALMASSÁG .348 

 

Az egyes főkomponensek elnevezése és a hozzájuk tartozó területek, valamint súlyozásuk: 

Pattern Matrixa 

 

Component 

módszerk

ompeten

cia 

személye

s 

szakmai, 

elemző, 

analitikus 

tudás/ 

szakmai vezetői 

hozzáállá

s/ 

versengő 

társas – 

csoport/c

sapatvez

ető 

DÖNTÉSKÉPESSÉG_kialak

ul 
.804       

KREATIVITÁS_kialakul .702       

CÉLIRÁNYOSSÁG_kialakul .583       

PROBLÉMAMEGOLDÁS_ki

alakul 
.554       

CSAPATMUNKA_kialakul  -.709      

RUGALMASSÁG_hasznosítj

a 
 -.590      

IRÁNYÍTHATÓSÁG_haszno

sítja 
 -.563      

RUGALMASSÁG_kialakul  -.510      

KOMMUNIKÁCIÓS 

KÉPESSÉG_kialakul 
 -.456      

MONOTÓNIATŰRÉS_haszn

osítja 
  .758     

MONOTÓNIATŰRÉS_kialak

ul 
  .720     

IRÁNYÍTHATÓSÁG_kialakul   .449     

VERSENYSZELLEM_haszn

osítja 
  .390     

BELSŐ 

KONTROLL_kialakul 
   .858    

BELSŐ 

KONTROLL_hasznosítja 
   .858    

KITARTÁS_hasznosítja     -.648   
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ÖSSZPONTOSÍTÁS_haszn

osítja 
    -.631   

CÉLIRÁNYOSSÁG_haszno

sítja 
    -.563   

TELJESÍTMÉNYORIENTÁL

TSÁG_hasznosítja 
    -.523   

DÖNTÉSKÉPESSÉG_hasz

nosítja 
    -.439   

KREATIVITÁS_hasznosítja      -.253  

KITARTÁS_kialakul      .777  

VERSENYSZELLEM_kialak

ul 
     .722  

TELJESÍTMÉNYORIENTÁL

TSÁG_kialakul 
     .543  

ÖSSZPONTOSÍTÁS_kialak

ul 
     .403  

KOMMUNIKÁCIÓS 

KÉPESSÉG_hasznosítja 
      .648 

CSAPATMUNKA_hasznosítj

a 
      .539 

PROBLÉMAMEGOLDÁS_h

asznosítja 
      .521 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 22 iterations. 

 

10.3. Vezetői kompetenciák – amatőr-hivatásos sportolóknál 

 

 



224 

10.4.  Sportolói kompetenciák régiós megoszlásban 

Descriptive Statistics 

 
Régió Rendszer Mean Std. Deviation N 

módszerkompetenci

a 

Észak-Magyarország amatőr sportoló -.0283572 1.21304922 9 

hivatásos sportoló -.5373964 2.04618489 3 

Total -.1556170 1.37274359 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló -.1360643 1.00479879 27 

hivatásos sportoló .4070869 1.01171157 9 

Total -.0002765 1.02022347 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló -.1580745 .93250482 12 

hivatásos sportoló .7761746 .61604808 2 

Total -.0246103 .93812407 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló -.2093908 1.01805008 178 

hivatásos sportoló .0516608 .87236688 64 

Total -.1403523 .98663249 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló -.1680165 1.05817543 120 

hivatásos sportoló .1864639 1.19846022 30 

Total -.0971204 1.09273731 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló .1027634 .95812569 353 

hivatásos sportoló .0971142 .95222233 100 

Total .1015164 .95577680 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló .3101255 1.10151329 17 

hivatásos sportoló -.0559787 .84787230 9 

Total .1833971 1.01888435 26 

Total amatőr sportoló -.0303237 1.00595250 716 

hivatásos sportoló .1000542 .97570453 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

személyes Észak-Magyarország amatőr sportoló .2541463 1.12606425 9 

hivatásos sportoló -.6221607 .32822755 3 

Total .0350696 1.04826430 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló .1101406 .91859141 27 

hivatásos sportoló -.3473510 1.09882594 9 

Total -.0042323 .97117274 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló .7320337 1.20533399 12 

hivatásos sportoló 1.1484591 3.17748943 2 

Total .7915230 1.42437149 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló .3098486 1.05487580 178 

hivatásos sportoló -.1558214 .78851401 64 

Total .1866962 1.01101317 242 
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Közép-Dunántúl amatőr sportoló -.1152606 .93673184 120 

hivatásos sportoló -.0207352 1.03507203 30 

Total -.0963556 .95433595 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló -.0588703 1.01129777 353 

hivatásos sportoló -.1807163 .88969591 100 

Total -.0857679 .98609782 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló -.0785303 .94143262 17 

hivatásos sportoló -.2098984 .54057241 9 

Total -.1240039 .81535338 26 

Total amatőr sportoló .0464400 1.02379241 716 

hivatásos sportoló -.1532307 .90249871 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

szakmai, elemző, 

analitikus 

Észak-Magyarország amatőr sportoló .5133400 .76747714 9 

hivatásos sportoló .6420893 1.43887761 3 

Total .5455273 .89899963 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló -.0756982 .90943838 27 

hivatásos sportoló .0187464 1.20606113 9 

Total -.0520870 .97395964 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló -.3600133 1.03862325 12 

hivatásos sportoló .4915745 1.29845767 2 

Total -.2383579 1.06681828 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló -.0431026 .90096379 178 

hivatásos sportoló .0911965 1.06855835 64 

Total -.0075855 .94772219 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló -.1028444 1.08806449 120 

hivatásos sportoló -.2174096 1.08719177 30 

Total -.1257575 1.08521124 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló .0422160 .97470316 353 

hivatásos sportoló -.0247270 1.03343706 100 

Total .0274383 .98719312 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló .3830619 1.22134991 17 

hivatásos sportoló .0470605 1.06701810 9 

Total .2667537 1.15999492 26 

Total amatőr sportoló -.0004794 .98216992 716 

hivatásos sportoló .0015819 1.05906363 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

tudás/ szakmai Észak-Magyarország amatőr sportoló -.2820935 1.38999586 9 

hivatásos sportoló -1.0742959 1.50265853 3 

Total -.4801441 1.39429809 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló -.0063152 .90843445 27 

hivatásos sportoló .3665907 1.08556663 9 
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Total .0869112 .95353281 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló -.3051051 .73952716 12 

hivatásos sportoló 1.0421591 .15847822 2 

Total -.1126388 .83907713 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló -.1747200 1.13341157 178 

hivatásos sportoló .0806997 .89715142 64 

Total -.1071710 1.08010418 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló .0518980 .87977679 120 

hivatásos sportoló -.0654758 1.06443965 30 

Total .0284232 .91701082 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló .0700540 .92639555 353 

hivatásos sportoló -.0282121 1.12964556 100 

Total .0483617 .97442487 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló .4588868 .72167648 17 

hivatásos sportoló -.4252388 1.28915677 9 

Total .1528433 1.02427237 26 

Total amatőr sportoló .0017976 .97932321 716 

hivatásos sportoló -.0059314 1.06773423 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

vezetői Észak-Magyarország amatőr sportoló .1031797 1.20168026 9 

hivatásos sportoló -.7756982 1.18153980 3 

Total -.1165398 1.20914378 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló .0293258 .92325976 27 

hivatásos sportoló -.3420506 .78904575 9 

Total -.0635183 .89561363 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló .0295296 .61003637 12 

hivatásos sportoló -1.0070408 .15060474 2 

Total -.1185519 .67699747 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló .1888325 1.02449534 178 

hivatásos sportoló .3120915 1.04876703 64 

Total .2214299 1.03022219 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló .0750478 1.00988412 120 

hivatásos sportoló -.1913304 .89929294 30 

Total .0217722 .99164337 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló -.0975783 .98534761 353 

hivatásos sportoló -.1129824 1.03035159 100 

Total -.1009788 .99431970 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló -.2313245 .69793414 17 

hivatásos sportoló -.2034559 .90563492 9 

Total -.2216776 .75788548 26 

Total amatőr sportoló .0088199 .99359606 716 



227 

hivatásos sportoló -.0291015 1.02263465 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

hozzáállás/ versengő Észak-Magyarország amatőr sportoló -.0237187 1.26941852 9 

hivatásos sportoló -1.5947459 2.79544519 3 

Total -.4164755 1.76000256 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló -.3416425 1.19321223 27 

hivatásos sportoló -.2348812 1.05147690 9 

Total -.3149522 1.14566770 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló .1532325 .88019261 12 

hivatásos sportoló .6960893 .30051193 2 

Total .2307835 .83746988 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló .1234349 .88225775 178 

hivatásos sportoló -.2480395 1.06931304 64 

Total .0251937 .94738140 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló .0228086 .94964339 120 

hivatásos sportoló .1615253 .92281624 30 

Total .0505520 .94291710 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló -.0189500 1.04567160 353 

hivatásos sportoló .1368736 .82672290 100 

Total .0154482 1.00269850 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló -.0102956 .87975508 17 

hivatásos sportoló -.8219607 1.32936178 9 

Total -.2912566 1.10268602 26 

Total amatőr sportoló .0143087 .99438023 716 

hivatásos sportoló -.0472122 1.01922129 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

társas – 

csoport/csapatvezető 

Észak-Magyarország amatőr sportoló .3658634 1.37610786 9 

hivatásos sportoló -.4037538 1.79706978 3 

Total .1734591 1.44414181 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló .0420289 .88390823 27 

hivatásos sportoló .0584065 .72542766 9 

Total .0461233 .83709379 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló .0724879 1.00837342 12 

hivatásos sportoló -1.0144823 2.45106500 2 

Total -.0827936 1.21586126 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló .3135527 1.02016538 178 

hivatásos sportoló -.0412368 .83510047 64 

Total .2197241 .98552128 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló .0860618 1.02642472 120 

hivatásos sportoló -.1094353 1.15620143 30 
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Total .0469624 1.05250321 150 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló -.1863630 .96666081 353 

hivatásos sportoló -.0003682 1.01637603 100 

Total -.1453045 .97975661 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló .1206146 .63363958 17 

hivatásos sportoló .1080086 .65318897 9 

Total .1162510 .62731707 26 

Total amatőr sportoló .0107563 1.00606836 716 

hivatásos sportoló -.0354909 .98116459 217 

Total .0000000 1.00000000 933 

 

11. táblázat   

11.1. Kompetenciák személyes sportáganként 

 

11.2. Kompetenciák elemző/analitikus 

 

11.3. Kompetenciák tudás/szakmai sportáganként 
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11.4. Kompetenciák amatőr/profi/ régiónként 

Descriptive Statistics 

 
Régió Rendszer SPORTÁG I Mean Std. Deviation N 

módszerkompetencia Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.3479213 1.62880046 3 

csapatsport .1314248 1.09602738 6 

Total -.0283572 1.21304922 9 

hivatásos sportoló csapatsport -.5373964 2.04618489 3 

Total -.5373964 2.04618489 3 

Total egyéni -.3479213 1.62880046 3 

csapatsport -.0915156 1.38179091 9 

Total -.1556170 1.37274359 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .1891518 .89493795 8 

csapatsport -.2729974 1.03926661 19 

Total -.1360643 1.00479879 27 

hivatásos sportoló egyéni .3846327 . 1 

csapatsport .4098937 1.08152770 8 

Total .4070869 1.01171157 9 

Total egyéni .2108719 .83966991 9 

csapatsport -.0706593 1.07872056 27 

Total -.0002765 1.02022347 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni -.9338888 .79208226 3 

csapatsport .1005303 .85898762 9 

Total -.1580745 .93250482 12 

hivatásos sportoló csapatsport .7761746 .61604808 2 

Total .7761746 .61604808 2 
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Total egyéni -.9338888 .79208226 3 

csapatsport .2233747 .83841430 11 

Total -.0246103 .93812407 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.2806224 1.09632631 83 

csapatsport -.1471569 .94587540 95 

Total -.2093908 1.01805008 178 

hivatásos sportoló egyéni -.0797671 .73017809 9 

csapatsport .0731672 .89751025 55 

Total .0516608 .87236688 64 

Total egyéni -.2609735 1.06467360 92 

csapatsport -.0663714 .93151093 150 

Total -.1403523 .98663249 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.2610146 1.00221920 41 

csapatsport -.1197517 1.08917834 79 

Total -.1680165 1.05817543 120 

hivatásos sportoló egyéni .2308927 .73727848 6 

csapatsport .1347486 1.31442938 23 

Total .1546405 1.20670487 29 

Total egyéni -.1982179 .97981948 47 

csapatsport -.0623644 1.14189300 102 

Total -.1052175 1.09189838 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .0432852 1.01630497 119 

csapatsport .1330109 .92792465 234 

Total .1027634 .95812569 353 

hivatásos sportoló egyéni .2246053 .81578805 28 
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csapatsport .0475343 1.00116226 72 

Total .0971142 .95222233 100 

Total egyéni .0778224 .98130933 147 

csapatsport .1128988 .94468435 306 

Total .1015164 .95577680 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.1375932 1.26449308 7 

csapatsport .6235287 .90886180 10 

Total .3101255 1.10151329 17 

hivatásos sportoló csapatsport -.0559787 .84787230 9 

Total -.0559787 .84787230 9 

Total egyéni -.1375932 1.26449308 7 

csapatsport .3016567 .92413657 19 

Total .1833971 1.01888435 26 

Total amatőr sportoló egyéni -.1217337 1.05263524 264 

csapatsport .0230662 .97488222 452 

Total -.0303237 1.00595250 716 

hivatásos sportoló egyéni .1668417 .77256397 44 

csapatsport .0771011 1.02215671 172 

Total .0953816 .97553438 216 

Total egyéni -.0805086 1.02130437 308 

csapatsport .0379604 .98760668 624 

Total -.0011903 .99987542 932 

személyes Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni .1988910 .75453678 3 

csapatsport .2817740 1.34102758 6 

Total .2541463 1.12606425 9 
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hivatásos sportoló csapatsport -.6221607 .32822755 3 

Total -.6221607 .32822755 3 

Total egyéni .1988910 .75453678 3 

csapatsport -.0195376 1.16412184 9 

Total .0350696 1.04826430 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .1237187 .77515976 8 

csapatsport .1044235 .99249574 19 

Total .1101406 .91859141 27 

hivatásos sportoló egyéni 1.9676262 . 1 

csapatsport -.6367232 .72015255 8 

Total -.3473510 1.09882594 9 

Total egyéni .3285973 .95054763 9 

csapatsport -.1151755 .96980459 27 

Total -.0042323 .97117274 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni 2.0344468 .85259618 3 

csapatsport .2978960 .98375367 9 

Total .7320337 1.20533399 12 

hivatásos sportoló csapatsport 1.1484591 3.17748943 2 

Total 1.1484591 3.17748943 2 

Total egyéni 2.0344468 .85259618 3 

csapatsport .4525438 1.37921895 11 

Total .7915230 1.42437149 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni .5596053 1.22295968 83 

csapatsport .0916402 .82910183 95 

Total .3098486 1.05487580 178 

hivatásos sportoló egyéni .2214929 .98321957 9 
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csapatsport -.2175637 .74468234 55 

Total -.1558214 .78851401 64 

Total egyéni .5265291 1.20120675 92 

csapatsport -.0217346 .81055385 150 

Total .1866962 1.01101317 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .0068304 1.00989903 41 

csapatsport -.1786243 .89653421 79 

Total -.1152606 .93673184 120 

hivatásos sportoló egyéni -.2906286 1.31355717 6 

csapatsport -.0037228 .96509085 23 

Total -.0630827 1.02660459 29 

Total egyéni -.0311431 1.04138413 47 

csapatsport -.1391858 .91050023 102 

Total -.1051052 .95149875 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.0737304 1.12534325 119 

csapatsport -.0513133 .95054540 234 

Total -.0588703 1.01129777 353 

hivatásos sportoló egyéni -.2194446 .57048922 28 

csapatsport -.1656553 .98951282 72 

Total -.1807163 .88969591 100 

Total egyéni -.1014855 1.04259796 147 

csapatsport -.0782173 .95944399 306 

Total -.0857679 .98609782 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .3715839 1.09976802 7 

csapatsport -.3936102 .70811292 10 

Total -.0785303 .94143262 17 
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hivatásos sportoló csapatsport -.2098984 .54057241 9 

Total -.2098984 .54057241 9 

Total egyéni .3715839 1.09976802 7 

csapatsport -.3065888 .62407407 19 

Total -.1240039 .81535338 26 

Total amatőr sportoló egyéni .1827433 1.16732636 264 

csapatsport -.0331707 .92187178 452 

Total .0464400 1.02379241 716 

hivatásos sportoló egyéni -.0892536 .84861063 44 

csapatsport -.1775073 .91394080 172 

Total -.1595297 .89980133 216 

Total egyéni .1438866 1.13018026 308 

csapatsport -.0729558 .92122385 624 

Total -.0012954 .99975334 932 

szakmai, elemző, analitikus Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni .6356647 .71166374 3 

csapatsport .4521776 .85227973 6 

Total .5133400 .76747714 9 

hivatásos sportoló csapatsport .6420893 1.43887761 3 

Total .6420893 1.43887761 3 

Total egyéni .6356647 .71166374 3 

csapatsport .5154815 .99025086 9 

Total .5455273 .89899963 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .3271178 .95425693 8 

csapatsport -.2453049 .85910613 19 

Total -.0756982 .90943838 27 

hivatásos sportoló egyéni -2.0524339 . 1 
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csapatsport .2776440 .98638271 8 

Total .0187464 1.20606113 9 

Total egyéni .0627232 1.19411943 9 

csapatsport -.0903571 .91221122 27 

Total -.0520870 .97395964 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni -1.1861581 1.45791198 3 

csapatsport -.0846317 .78142860 9 

Total -.3600133 1.03862325 12 

hivatásos sportoló csapatsport .4915745 1.29845767 2 

Total .4915745 1.29845767 2 

Total egyéni -1.1861581 1.45791198 3 

csapatsport .0201330 .84346503 11 

Total -.2383579 1.06681828 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni .0634874 .88427748 83 

csapatsport -.1362287 .90970370 95 

Total -.0431026 .90096379 178 

hivatásos sportoló egyéni -.1934161 .70142899 9 

csapatsport .1377695 1.11513253 55 

Total .0911965 1.06855835 64 

Total egyéni .0383555 .86818957 92 

csapatsport -.0357627 .99514236 150 

Total -.0075855 .94772219 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.2610307 1.22589714 41 

csapatsport -.0207478 1.00773226 79 

Total -.1028444 1.08806449 120 

hivatásos sportoló egyéni -.1125147 1.30886862 6 
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csapatsport -.2317162 1.07768675 23 

Total -.2070538 1.10492877 29 

Total egyéni -.2420712 1.22291602 47 

csapatsport -.0683191 1.02229957 102 

Total -.1231268 1.08839133 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.0961412 1.02462562 119 

csapatsport .1125771 .94277608 234 

Total .0422160 .97470316 353 

hivatásos sportoló egyéni .0044067 1.04090847 28 

csapatsport -.0360568 1.03762984 72 

Total -.0247270 1.03343706 100 

Total egyéni -.0769892 1.02491765 147 

csapatsport .0776044 .96624500 306 

Total .0274383 .98719312 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.0669238 1.42063796 7 

csapatsport .6980519 1.01916408 10 

Total .3830619 1.22134991 17 

hivatásos sportoló csapatsport .0470605 1.06701810 9 

Total .0470605 1.06701810 9 

Total egyéni -.0669238 1.42063796 7 

csapatsport .3896876 1.06624745 19 

Total .2667537 1.15999492 26 

Total amatőr sportoló egyéni -.0620326 1.03438227 264 

csapatsport .0354720 .94967593 452 

Total -.0004794 .98216992 716 

hivatásos sportoló egyéni -.0987473 1.03376235 44 
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csapatsport .0302667 1.06913728 172 

Total .0039861 1.06093000 216 

Total egyéni -.0672776 1.03268947 308 

csapatsport .0340372 .98317757 624 

Total .0005555 1.00039287 932 

tudás/ szakmai Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.4000790 1.90403426 3 

csapatsport -.2231008 1.27619531 6 

Total -.2820935 1.38999586 9 

hivatásos sportoló csapatsport -1.0742959 1.50265853 3 

Total -1.0742959 1.50265853 3 

Total egyéni -.4000790 1.90403426 3 

csapatsport -.5068325 1.32798739 9 

Total -.4801441 1.39429809 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni .3105564 .92030070 8 

csapatsport -.1397349 .89400572 19 

Total -.0063152 .90843445 27 

hivatásos sportoló egyéni 1.0693072 . 1 

csapatsport .2787511 1.12580781 8 

Total .3665907 1.08556663 9 

Total egyéni .3948621 .89724644 9 

csapatsport -.0157390 .96564954 27 

Total .0869112 .95353281 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni .0126735 .31934468 3 

csapatsport -.4110313 .82219292 9 

Total -.3051051 .73952716 12 

hivatásos sportoló csapatsport 1.0421591 .15847822 2 
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Total 1.0421591 .15847822 2 

Total egyéni .0126735 .31934468 3 

csapatsport -.1468149 .94280094 11 

Total -.1126388 .83907713 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.0636576 1.12043630 83 

csapatsport -.2717535 1.14166189 95 

Total -.1747200 1.13341157 178 

hivatásos sportoló egyéni .0924849 .99314789 9 

csapatsport .0787712 .89043566 55 

Total .0806997 .89715142 64 

Total egyéni -.0483828 1.10458413 92 

csapatsport -.1432278 1.06693441 150 

Total -.1071710 1.08010418 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .3936759 .70634841 41 

csapatsport -.1254804 .91199171 79 

Total .0518980 .87977679 120 

hivatásos sportoló egyéni .3024848 .70235413 6 

csapatsport -.0841948 1.09570332 23 

Total -.0041921 1.02800896 29 

Total egyéni .3820345 .69886795 47 

csapatsport -.1161709 .95086028 102 

Total .0409811 .90706985 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .1853390 .99918381 119 

csapatsport .0114261 .88355532 234 

Total .0700540 .92639555 353 

hivatásos sportoló egyéni .4117333 .70350349 28 
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csapatsport -.1993020 1.21865792 72 

Total -.0282121 1.12964556 100 

Total egyéni .2284617 .95204174 147 

csapatsport -.0381570 .97473846 306 

Total .0483617 .97442487 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .8701186 .36134113 7 

csapatsport .1710246 .78437792 10 

Total .4588868 .72167648 17 

hivatásos sportoló csapatsport -.4252388 1.28915677 9 

Total -.4252388 1.28915677 9 

Total egyéni .8701186 .36134113 7 

csapatsport -.1114160 1.06762273 19 

Total .1528433 1.02427237 26 

Total amatőr sportoló egyéni .1527483 1.00576826 264 

csapatsport -.0863682 .95365558 452 

Total .0017976 .97932321 716 

hivatásos sportoló egyéni .3464798 .76179027 44 

csapatsport -.0854042 1.11180175 172 

Total .0025722 1.06282385 216 

Total egyéni .1804242 .97595238 308 

csapatsport -.0861025 .99882736 624 

Total .0019771 .99871066 932 

vezetői Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni .2518960 .89046537 3 

csapatsport .0288215 1.40477059 6 

Total .1031797 1.20168026 9 

hivatásos sportoló csapatsport -.7756982 1.18153980 3 
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Total -.7756982 1.18153980 3 

Total egyéni .2518960 .89046537 3 

csapatsport -.2393517 1.32067590 9 

Total -.1165398 1.20914378 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni -.2405584 .88179423 8 

csapatsport .1429613 .93961128 19 

Total .0293258 .92325976 27 

hivatásos sportoló egyéni -.7101502 . 1 

csapatsport -.2960382 .83051714 8 

Total -.3420506 .78904575 9 

Total egyéni -.2927353 .83956403 9 

csapatsport .0128874 .91577846 27 

Total -.0635183 .89561363 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni .4513686 .30006786 3 

csapatsport -.1110834 .63262490 9 

Total .0295296 .61003637 12 

hivatásos sportoló csapatsport -1.0070408 .15060474 2 

Total -1.0070408 .15060474 2 

Total egyéni .4513686 .30006786 3 

csapatsport -.2739848 .67364456 11 

Total -.1185519 .67699747 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni .1824726 1.15551624 83 

csapatsport .1943890 .90084715 95 

Total .1888325 1.02449534 178 

hivatásos sportoló egyéni -.0928794 .95526049 9 

csapatsport .3783595 1.05652077 55 
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Total .3120915 1.04876703 64 

Total egyéni .1555360 1.13584772 92 

csapatsport .2618448 .96146943 150 

Total .2214299 1.03022219 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.0472628 1.00867517 41 

csapatsport .1385255 1.01106281 79 

Total .0750478 1.00988412 120 

hivatásos sportoló egyéni .0774529 .94117534 6 

csapatsport -.2410205 .91236595 23 

Total -.1751294 .91074450 29 

Total egyéni -.0313416 .99134833 47 

csapatsport .0529416 .99809005 102 

Total .0263556 .99339238 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.1125454 .97374268 119 

csapatsport -.0899668 .99318590 234 

Total -.0975783 .98534761 353 

hivatásos sportoló egyéni -.2070065 1.23281436 28 

csapatsport -.0764174 .94735788 72 

Total -.1129824 1.03035159 100 

Total egyéni -.1305380 1.02410109 147 

csapatsport -.0867787 .98107858 306 

Total -.1009788 .99431970 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.3347918 .46553707 7 

csapatsport -.1588973 .84103435 10 

Total -.2313245 .69793414 17 

hivatásos sportoló csapatsport -.2034559 .90563492 9 
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Total -.2034559 .90563492 9 

Total egyéni -.3347918 .46553707 7 

csapatsport -.1800040 .84776997 19 

Total -.2216776 .75788548 26 

Total amatőr sportoló egyéni -.0088775 1.02621439 264 

csapatsport .0191564 .97504473 452 

Total .0088199 .99359606 716 

hivatásos sportoló egyéni -.1563075 1.11550869 44 

csapatsport .0071143 1.00012951 172 

Total -.0261753 1.02409911 216 

Total egyéni -.0299390 1.03881778 308 

csapatsport .0158371 .98123123 624 

Total .0007094 1.00030199 932 

hozzáállás/ versengő Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.4573062 1.98043808 3 

csapatsport .1930750 .91663792 6 

Total -.0237187 1.26941852 9 

hivatásos sportoló csapatsport -1.5947459 2.79544519 3 

Total -1.5947459 2.79544519 3 

Total egyéni -.4573062 1.98043808 3 

csapatsport -.4028653 1.81048201 9 

Total -.4164755 1.76000256 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni -.0281273 1.47894624 8 

csapatsport -.4736490 1.06950778 19 

Total -.3416425 1.19321223 27 

hivatásos sportoló egyéni .8440403 . 1 

csapatsport -.3697464 1.03752788 8 
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Total -.2348812 1.05147690 9 

Total egyéni .0687803 1.41364469 9 

csapatsport -.4428630 1.04117664 27 

Total -.3149522 1.14566770 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni -.3500267 .19007097 3 

csapatsport .3209856 .96415740 9 

Total .1532325 .88019261 12 

hivatásos sportoló csapatsport .6960893 .30051193 2 

Total .6960893 .30051193 2 

Total egyéni -.3500267 .19007097 3 

csapatsport .3891863 .88075787 11 

Total .2307835 .83746988 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni .0573053 1.04193367 83 

csapatsport .1812113 .71512262 95 

Total .1234349 .88225775 178 

hivatásos sportoló egyéni .2915276 .70184280 9 

csapatsport -.3363323 1.09752663 55 

Total -.2480395 1.06931304 64 

Total egyéni .0802183 1.01314123 92 

csapatsport -.0085547 .90653216 150 

Total .0251937 .94738140 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .2141236 .70370140 41 

csapatsport -.0764814 1.04531665 79 

Total .0228086 .94964339 120 

hivatásos sportoló egyéni .3955987 .57047542 6 

csapatsport .2174274 .83750596 23 
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Total .2542904 .78397865 29 

Total egyéni .2372906 .68536584 47 

csapatsport -.0102079 1.00592073 102 

Total .0678621 .92187311 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.0511742 1.14316566 119 

csapatsport -.0025624 .99460984 234 

Total -.0189500 1.04567160 353 

hivatásos sportoló egyéni .3093820 .74094791 28 

csapatsport .0697869 .85318955 72 

Total .1368736 .82672290 100 

Total egyéni .0175032 1.08531752 147 

csapatsport .0144610 .96235088 306 

Total .0154482 1.00269850 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.1631084 1.10185961 7 

csapatsport .0966733 .73189637 10 

Total -.0102956 .87975508 17 

hivatásos sportoló csapatsport -.8219607 1.32936178 9 

Total -.8219607 1.32936178 9 

Total egyéni -.1631084 1.10185961 7 

csapatsport -.3384691 1.12930752 19 

Total -.2912566 1.10268602 26 

Total amatőr sportoló egyéni .0138519 1.06293898 264 

csapatsport .0145756 .95327478 452 

Total .0143087 .99438023 716 

hivatásos sportoló egyéni .3296381 .69393142 44 

csapatsport -.1291888 1.05441141 172 
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Total -.0357240 1.00740812 216 

Total egyéni .0589642 1.02352602 308 

csapatsport -.0250518 .98343300 624 

Total .0027132 .99709514 932 

társas – csoport/csapatvezető Észak-Magyarország amatőr sportoló egyéni -.0914774 1.97041567 3 

csapatsport .5945337 1.13517264 6 

Total .3658634 1.37610786 9 

hivatásos sportoló csapatsport -.4037538 1.79706978 3 

Total -.4037538 1.79706978 3 

Total egyéni -.0914774 1.97041567 3 

csapatsport .2617712 1.36451274 9 

Total .1734591 1.44414181 12 

Észak-Alföld amatőr sportoló egyéni -.0897821 .60838960 8 

csapatsport .0975283 .98672173 19 

Total .0420289 .88390823 27 

hivatásos sportoló egyéni -.3151053 . 1 

csapatsport .1050955 .76092165 8 

Total .0584065 .72542766 9 

Total egyéni -.1148180 .57403122 9 

csapatsport .0997704 .91101149 27 

Total .0461233 .83709379 36 

Dél-Alföld amatőr sportoló egyéni .8709935 .89141603 3 

csapatsport -.1936807 .93843595 9 

Total .0724879 1.00837342 12 

hivatásos sportoló csapatsport -1.0144823 2.45106500 2 
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Total -1.0144823 2.45106500 2 

Total egyéni .8709935 .89141603 3 

csapatsport -.3429174 1.18976717 11 

Total -.0827936 1.21586126 14 

Közép-Magyarország amatőr sportoló egyéni .2988705 1.05057730 83 

csapatsport .3263802 .99825677 95 

Total .3135527 1.02016538 178 

hivatásos sportoló egyéni .3850166 .57471199 9 

csapatsport -.1109873 .85408153 55 

Total -.0412368 .83510047 64 

Total egyéni .3072978 1.01205398 92 

csapatsport .1660121 .96838073 150 

Total .2197241 .98552128 242 

Közép-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .1747920 .97650867 41 

csapatsport .0400120 1.05453288 79 

Total .0860618 1.02642472 120 

hivatásos sportoló egyéni -.0627322 .33882462 6 

csapatsport -.1327831 1.31601463 23 

Total -.1182898 1.17563115 29 

Total egyéni .1444698 .92091721 47 

csapatsport .0010484 1.11414245 102 

Total .0462887 1.05602052 149 

Nyugat-Dunántúl amatőr sportoló egyéni -.2515798 .93621323 119 

csapatsport -.1531971 .98209397 234 

Total -.1863630 .96666081 353 
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hivatásos sportoló egyéni .1799032 .98835672 28 

csapatsport -.0704737 1.02524664 72 

Total -.0003682 1.01637603 100 

Total egyéni -.1693926 .95809951 147 

csapatsport -.1337328 .99133550 306 

Total -.1453045 .97975661 453 

Dél-Dunántúl amatőr sportoló egyéni .1355438 .81871578 7 

csapatsport .1101642 .51635047 10 

Total .1206146 .63363958 17 

hivatásos sportoló csapatsport .1080086 .65318897 9 

Total .1080086 .65318897 9 

Total egyéni .1355438 .81871578 7 

csapatsport .1091431 .56827365 19 

Total .1162510 .62731707 26 

Total amatőr sportoló egyéni .0174387 1.00692053 264 

csapatsport .0068533 1.00666583 452 

Total .0107563 1.00606836 716 

hivatásos sportoló egyéni .1775214 .84313843 44 

csapatsport -.0910454 1.01108202 172 

Total -.0363373 .98336430 216 

Total egyéni .0403077 .98554243 308 

csapatsport -.0201316 1.00802380 624 

Total -.0001581 1.00052525 932 
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12. táblázat 

12.1. Sportolói kettős karrier támogatás 

Régió*$KK Crosstabulation (KK= kettős karrier) 

 

$KKa 

Total 

KK 

sportszervezet KK iskolától KK munkahelytől 

KK lakóhelyi 

vezetéstől KK szülőtől KK nincs szükség 

Régió Észak-Magyarország Count 7 1 4 3 2 1 14 

Észak-Alföld Count 19 9 9 4 11 8 48 

Dél-Alföld Count 15 11 5 0 10 0 40 

Közép-Magyarország Count 122 47 50 13 33 24 253 

Közép-Dunántúl Count 76 50 35 14 36 15 154 

Nyugat-Dunántúl Count 248 146 111 43 115 39 482 

Dél-Dunántúl Count 12 3 10 0 5 2 27 

Total Count 499 267 224 77 212 89 1018 

Percentages and totals are based on respondents. a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

$kk Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$kka KK sportszervezet 499 36.5% 49.0% 

KK iskolától 267 19.5% 26.2% 

KK munkahelytől 224 16.4% 22.0% 

KK lakóhelyi vezetéstől 77 5.6% 7.6% 

KK szülőtől 212 15.5% 20.8% 

KK nincs szükség 89 6.5% 8.7% 

Total 1368 100.0% 134.4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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12.2. Sportolói kettős karrier támogatás régiónként 

Crosstab 

 

KETTŐS KARRIER TÁMOGATÁSA LAKÓHELYEN 

Total Igen Nem Nem tudom 

Régió Észak-Magyarország Count 3 4 7 14 

Expected Count 3.6 4.0 6.4 14.0 

Észak-Alföld Count 15 18 15 48 

Expected Count 12.4 13.7 21.9 48.0 

Dél-Alföld Count 17 16 7 40 

Expected Count 10.3 11.4 18.2 40.0 

Közép-Magyarország Count 56 69 128 253 

Expected Count 65.4 72.3 115.3 253.0 

Közép-Dunántúl Count 42 42 70 154 

Expected Count 39.8 44.0 70.2 154.0 

Nyugat-Dunántúl Count 126 133 223 482 

Expected Count 124.5 137.8 219.7 482.0 

Dél-Dunántúl Count 4 9 14 27 

Expected Count 7.0 7.7 12.3 27.0 

Total Count 263 291 464 1018 

Expected Count 263.0 291.0 464.0 1018.0 

 

12.3. Sportolói kettős karrier támogatás összes 

KETTŐS KARRIER TÁMOGATÁSA LAKÓHELYEN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Igen 363 26.0 26.0 26.0 

Nem 394 28.2 28.2 54.3 

Nem tudom 638 45.7 45.7 100.0 

Total 1395 100.0 100.0  

 

12.4. Sportolói kettős karrier támogatás és a lakhely 

Crosstab 

 

Amennyiben a lakóhelyén sportolói életpályához 

támogatást kapna, maradna a jelenlegi lakóhelyén 

életvitelszerűen?  

Total Igen Nem Nem tudom 

Régió Észak-Magyarország Count 3 1 2 6 

Expected Count 2.3 .8 2.9 6.0 

Észak-Alföld Count 20 3 19 42 
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Expected Count 16.4 5.4 20.2 42.0 

Dél-Alföld Count 18 2 11 31 

Expected Count 12.1 4.0 14.9 31.0 

Közép-Magyarország Count 37 13 48 98 

Expected Count 38.4 12.6 47.1 98.0 

Közép-Dunántúl Count 45 13 74 132 

Expected Count 51.7 16.9 63.4 132.0 

Nyugat-Dunántúl Count 182 64 214 460 

Expected Count 180.0 59.0 220.9 460.0 

Dél-Dunántúl Count 3 5 10 18 

Expected Count 7.0 2.3 8.6 18.0 

Total Count 308 101 378 787 

Expected Count 308.0 101.0 378.0 787.0 

 

12.5. Sportolói kettős karrier támogatás és lakhely összes 

Amennyiben a lakóhelyén sportolói életpályához támogatást kapna, maradna a 

jelenlegi lakóhelyén életvitelszerűen?  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Igen 429 30.8 39.0 39.0 

Nem 131 9.4 11.9 51.0 

Nem tudom 539 38.6 49.0 100.0 

Total 1099 78.8 100.0  

Missing System 296 21.2   

Total 1395 100.0   
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12.6. Sportolói kettős karrier önkormányzati támogatás régiónként 

Crosstab 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 

Total Nem 

igen, a 

sporttevékenység

ben 

igen, a sport utáni 

munkavégzésben 

igen, a 

tanulmányok 

támogatásában 

igen, a munka és 

a sport közötti 

átmenetben 

igen, a 

tanulmányok és a 

sportolás együttes 

végzésében 

Régió Észak-Magyarország Count 10 0 0 0 0 4 14 

Expected 

Count 
10.6 1.4 .1 .6 .1 1.2 14.0 

Észak-Alföld Count 39 2 0 4 1 2 48 

Expected 

Count 
36.3 4.8 .4 2.2 .2 4.1 48.0 

Dél-Alföld Count 31 5 0 1 0 3 40 

Expected 

Count 
30.3 4.0 .3 1.8 .2 3.4 40.0 

Közép-Magyarország Count 188 18 2 4 1 40 253 

Expected 

Count 
191.6 25.4 2.0 11.4 1.2 21.4 253.0 

Közép-Dunántúl Count 121 13 3 10 2 5 154 

Expected 

Count 
116.6 15.4 1.2 7.0 .8 13.0 154.0 

Nyugat-Dunántúl Count 364 62 2 25 1 27 481 

Expected 

Count 
364.2 48.2 3.8 21.8 2.4 40.7 481.0 

Dél-Dunántúl Count 17 2 1 2 0 5 27 
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Expected 

Count 
20.4 2.7 .2 1.2 .1 2.3 27.0 

Total Count 770 102 8 46 5 86 1017 

Expected 

Count 
770.0 102.0 8.0 46.0 5.0 86.0 1017.0 
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12.7. Sportolói kettős karrier önkormányzati támogatás/ támogatási típus 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nem 1058 75.8 75.9 75.9 

igen, a sporttevékenységben 142 10.2 10.2 86.1 

igen, a sport utáni 

munkavégzésben 
8 .6 .6 86.7 

igen, a tanulmányok 

támogatásában 
59 4.2 4.2 90.9 

igen, a munka és a sport 

közötti átmenetben 
8 .6 .6 91.5 

igen, a tanulmányok és a 

sportolás együttes 

végzésében 

119 8.5 8.5 100.0 

Total 1394 99.9 100.0  

Missing System 1 .1   

Total 1395 100.0   

 

  



 

12.8. Sportolói kettős karrier támogatás egyéni és csapatsport összehasonlításában 

SPORTÁGI*$kk Crosstabulation 

 

$kka 

Total 

KK 

sportszervezet KK iskolától KK munkahelytől 

KK lakóhelyi 

vezetéstől KK szülőtől KK nincs szükség 

SPORTÁG I egyéni Count 181 90 81 25 74 37 368 

csapatsport Count 318 176 143 52 138 52 649 

Total Count 499 266 224 77 212 89 1017 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

12.9. Sportolói és kettős karrier támogatás egyéni és csapatsport összehasonlításban 

Crosstab 

 

KETTŐS KARRIER TÁMOGATÁSA LAKÓHELYEN 

Total Igen Nem Nem tudom 

SPORTÁG I egyéni Count 93 130 145 368 

Expected Count 95.2 104.9 167.9 368.0 

csapatsport Count 170 160 319 649 

Expected Count 167.8 185.1 296.1 649.0 

Total Count 263 290 464 1017 

Expected Count 263.0 290.0 464.0 1017.0 
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12.10. Sportolói és kettős karrier támogatás és lakhely 

Crosstab 

 

Amennyiben a lakóhelyén sportolói életpályához 

támogatást kapna, maradna a jelenlegi lakóhelyén 

életvitelszerűen?  

Total Igen Nem Nem tudom 

SPORTÁG I egyéni Count 111 30 115 256 

Expected Count 100.2 32.9 123.0 256.0 

csapatsport Count 197 71 263 531 

Expected Count 207.8 68.1 255.0 531.0 

Total Count 308 101 378 787 

Expected Count 308.0 101.0 378.0 787.0 

 

12.11. Sportolói kettős karrier támogatás önkormányzattól egyéni és csapatsport összehasonlításban 

Crosstab 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 

Total Nem 

igen, a 

sporttevékenység

ben 

igen, a sport utáni 

munkavégzésben 

igen, a 

tanulmányok 

támogatásában 

igen, a munka és 

a sport közötti 

átmenetben 

igen, a 

tanulmányo

k és a 

sportolás 

együttes 

végzésébe

n 

SPORTÁG I egyéni Count 276 38 3 15 0 35 367 

Expected 

Count 
277.8 36.8 2.9 16.6 1.8 31.1 367.0 
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csapatsport Count 493 64 5 31 5 51 649 

Expected 

Count 
491.2 65.2 5.1 29.4 3.2 54.9 649.0 

Total Count 769 102 8 46 5 86 1016 

Expected 

Count 
769.0 102.0 8.0 46.0 5.0 86.0 1016.0 

 


