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1. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA, KUTATÁSI KÉRDÉSEI, HIPOTÉZISEI 

A sport társadalmi, gazdasági szerepe egyre nagyobb jelentőséggel bír nemzetközi és hazai 

szinten egyaránt. A sport funkciói jelen vannak a társadalomban, a kultúrában, az 

életszínvonalban, valamint a gazdaság húzó ágazataként (Földesiné Szabó et al. 2010). A sport 

a társadalmi tőkét növelő szerepe mellett gazdasági tőkét is vonz (Bianchini, Parkinson 1993, 

Garcia 2012, Preuss 2004), amely a területi versenyképességben meghatározóvá tette. 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).  

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 összefüggnek, amelyek az 

ország, a régió, a település életében meghatározó tényezők, és ezek gazdasági befolyása a 

lokális versenyképességre is hatással bír (András, Kozma 2014). Egy régió 

versenyképességében meghatározó szerepe van a területi tőkének (Rechnitzer 2016), amelyben 

a sport részét képezi a regionális identitás kialakításával és a sportolói tőkeelemek 

hasznosításával. A sport érdekeltjei 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 1999, Löw 2016, 

Faragó 2016)   

A disszertáció 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 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. A kutatás további célja annak feltárása, hogy 

mennyiben hasznosulnak a sportban tehetséges emberek készségei a munkaerőpiacon. 

Az értekezés kutatásának fő kérdéskörei:  

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?  



 

K4: A HR szakemberek figyelembe veszik-e a sportolói múltat? 

K5: A régió tehetségmegtartó ereje megjelenik-e a sport területén? 

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

mutat irányt a sport területén.  

A hipotézisek bemutatása 

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 – H1, H2 a, b 

- a vállalati szféra humánerőforrás stratégiájának jellemzői a sportolói kompetenciák 

tekintetében – H3 

- a helyi tehetségmegtartó erő jelenléte a sportolók irányába- H4, H5  

1. táblázat A hipotézisek rendszere, mintavételi eljárás, elemzési módszer, és a 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. 2006 

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, 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 



 

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Az 1. ábrán bemutatásra kerülnek a kutatási módszerek és a kutatás modellje. 

1. ábra Kutatás logikai modellje 

 

Forrás: saját szerkesztés 

3. A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE, A 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 megtennie azokat a lépéseket, amelyek a civil pályára segítik. (4.3, 4.4. 

fejezet) A tudatos készülés a tanulmányokban mutatkozik meg, amely a felmérésben résztvevők 

körében kimagasló. A tudatosságot jelzi a tanulmányokkal való készülés a 

munkahelyválasztásra, kevésbé tudatos a kapcsolati támogatásra való hagyatkozás, vagy, ahol 

találok munkahelyet” válaszok. 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. (6.fejezet) A hipotézist elfogadom. 

T1 – A sportolók főként tanulmányaikkal készülnek a versenysport utáni életszakaszra. 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. (6. 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. Szakirodalmi kutatásban a kapcsolati 

tőkeelemeket az identitás mintázatokkal és a területi tőkeelemekkel vontam össze, amelyben a 

társadalmi tőke felhasználása hasznosul. (4.6., 4.7, 6. fejezet) A hipotézist elvetem.  

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 mélyinterjúk 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. (6. 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. (4.5., 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. (4.5, 4.7., 6. fejezet) A primer kutatás 

részeként szakértői mélyinterjúkkal vizsgáltam a sportolói kompetenciák érvényesülését a 

munkaerőpiacon, amelyben a vállalati humánerőforrás vezetők, döntéshozók vettek részt. A 

vállalat és a sport/ sportoló kapcsolatában láthatóvá vált, hogy több irányú érdekeltség is 

megmutatkozik, a civil szférában, mint munkaerő a sportoló és annak kompetenciái közvetve 

jelennek meg, mint soft kompetenciák. 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, akinek a soft kompetenciái a sportszocializáció során felerősödtek, 

ezért a cégek számára ezen a területen megfelelően beleillenek a vállalati, szervezeti 

kompetenciaprofilba. (6. fejezet) Ezzel a harmadik hipotézis teljesült. 

T3 – A vállalatoknál a humánerőforrás kompetenciaprofilban megjelenő soft készségek a 

sportolói kompetenciákkal megegyeznek. A vállalatok munkaerő-felvételkor 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 a 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. (4.2, 4.6. fejezet) Sportvezetői, sportolói 

mélyinterjú alapján is igazolódott az állításom, amelyben az alanyok beszámoltak a saját 



 

szervezetükben működő folyamatokról, tapasztalatukról a sportolói életpálya modell 

tekintetében. (6. fejezet) A hipotézis teljesült. 

T4 – A sportszervezetek a sportágfejlesztési stratégiájukban megjelenítik a sportolói kettős 

karriert, de hasznosulásuk nem történik meg. A sportolói életpálya modell a tanulmányok 

elősegítését szolgálja, de a munkaerőpiaci kompetenciafejlesztést nem foglalja magában. A 

kettős karrier a duális képzésben kapcsolja össze a vállalati szférát 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 annak 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. (6. fejezet) A szekunder kutatásban a helyi sporttámogatások 

rendszerét és annak hatását vizsgáltam a területi tőkeelemek növelésére. (4.6, 4.7. 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 kialakítását. 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 – A regionális sportpolitika a régió tehetségmegtartó erejében nem mutatkozik meg. A 

sportolói támogatások az élsportra koncentrálódnak, a sportolók élsport utáni életszakaszára 

nem terjednek ki.  

4. A DISSZERTÁCIÓ ÚJ ÉS ÚJSZERŰ EREDMÉNYEI 

A szakirodalmi és az empirikus kutatás alapján láthatóvá vált a sportolói kettős karrier 

programok létjogosultsága, amelyek már az Európai Unióban elindultak, Magyarországon is 

megjelentek elméleti szinten, valamint egyes elemei alkalmazás szintjén is. Gyakorlati 

hasznosulásuk azonban még nem láthatóak; ennek oka a kevésbé megjelenő stratégia. Hatékony 

alkalmazásuk országosan kiépített sportolói életút programmal működtethető, amelyhez 

csatlakozhatnak a sportirányító hatóság intézményeitől kezdve a sportegyesületek, 

sportalapítványok is.  

A vizsgált szakirodalom és a primer 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.  



 

1. 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, és a munkaerő 

színvonalát erősítheti. 

2. 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 mint a humán 

tőke eleme a sportolói sikereket követően is hatékony szereplőként jelenhet meg mint 

munkaerő, mint sportszakember, mint edző, mint oktató, 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 a sportoló 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 

összetettebb elemeket tartalmaz, mint például a kompetenciák fejlesztése, a duális képzés 

kiépítése, amelyben a sportoló a humán tőke részeként gazdasági tényezőként készülhet fel.  

3. 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. 

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. 

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 regionális politika versenyképességében szükséges a nemzetközi 

irányvonalakat is figyelembe venni, amelybe innovatív elemként a sport egyre erősebben 

képviseli magát. A hazai fejlesztéspolitikában a sport az utóbbi évtizedekben érvényesült, bár 

területileg változó mértékben.  

A sport globalizáltsága a világ gazdasági 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, 

amely a sportgazdaságot húzóágazattá tette.  

4. 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 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 mint a területi tőke eleme, a sportolói kompetenciák 

érvényesülése, és a sportolói identitás által további hasznot jelent a régió számára.  

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 mélyinterjúk alapján az látszik, hogy a sportolók számára nem ismertek a 

kettős életpálya modell támogatásának az elemei, nem is ismerik ezeket a programokat. 

Önkormányzati támogatásban kevésbé részesülnek, részesültek. 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 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 

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. A sport gazdasági jelentősége a 20. századra bontakozott ki, ahol 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 is 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, 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 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.  

Az elméleti- és a primer kutatások alapján az alábbi modell került kialakításra, amely 

bemutatja az összefüggéseket a sportolói életpálya modell és annak hatására a területiségre. (2. 

ábra) 



 

2. ábra A dolgozat eredményei alapján kialakított elméleti modell 

 

Forrás: saját szerkesztés 

5. KITEKINTÉS A KUTATÁS FOLYTATÁSÁRA 

A kutatás további irányai széleskörűek. Jelenlegi kutatásom elsősorban a hiányzó 

sportstratégiához járul hozzá, 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 

nehézséget jelent. 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 kínálnak információt 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. (3. ábra) 

3. ábra A kutatás folytatásának útjai 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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1. THE AIM, THE RESEARCH QUESTIONS AND THE HYPOTHESES 

OF THE DISSERTATION  
The role of sport in society and economy has been of increasing importance both at 

international and national level. The functions of sport are present in society, culture, living 

standard, and as a driving force of economy (Földesiné Szabó et al. 2010). In addition to its 

role in increasing social capital, sport also attracts economic capital (Bianchini, Parkinson 

1993, Garcia 2012, Preuss 2004), which has made it decisive for territorial competitiveness. 

Forming a conscious career is a strong challenge for athletes as learning and constantly 

maintaining a high level of sport performance is a daunting task (Corradó et al. 2012).  

The three priorities of regional spatial development – economic and social cohesion, 

preservation of natural resources and cultural heritage, moreover, more balanced 

competitiveness of the European region (Lengyel 2000) ‒ are also related to the effects of sport 

events that are determining factors in the life of the country, the region and the settlement, and 

the economic influence of these also affects local competitiveness (András, Kozma 2014). 

Territorial capital, of which sport is part through the development of regional identity and the 

utilisation of athlete capital elements, plays a key role in the competitiveness of a region 

(Rechnitzer 2016). The stakeholders of sport appear in territorial, human, social and economic 

capital which is present in space as everything exists in spatial way, and these areas evolve and 

shape each other through the operation of society (Bourdieu 1999, Löw 2016, Faragó 2016).   

The aim of the dissertation is to reveal how athletes can assert their sport skills in the labour 

market, presenting all of these in the light of territoriality. The research studies the possibilities 

of those having an athletic past and the further utilisation of their talent in a regional context; 

the question arises to what extent their athletic past contributes to their success. Further research 

also covers the extent to which the companies in the affected area take into account and 

consciously apply the use of sport skills in their talent management and business strategy. The 

research shows an innovative direction in the business strategy of the companies, in the 

management of human capital, in this specific field of talent management. A further aim of the 

research is to explore the extent to which the skills of sport-talented people are utilised in the 

labour market. 

The main research questions of the dissertation:  

K1: What factors influence the extent and areas in which sport competences can prevail after 

sports career?  

K2: Are athletes planned to prepare for a career after their sports career?  

K3: Can they use their sport competences in the labour market? 



 

K4: Do HR professionals take the athletic past into account? 

K5: Does the region’s talent retention power appear in the field of sport? 

The research examines the issues in a regional context, which shows the direction of territorial 

competitiveness in the field of sport.  

Presentation of hypotheses  

Starting from an interdisciplinary approach, I grouped my hypotheses around three guiding 

thoughts in which the regional aspect is characteristic in examining the effects of the athlete 

and the sport. All these hypotheses are also presented from a regional aspect. My hypotheses 

were developed based on the following triple structure.  

- sports career consciousness on the part of athletes – H1, H2 a, b 

- the characteristics of human resources strategy of the corporate sector in view of sport 

competences – H3 

- the presence of local talent retention power towards athletes – H4, H5  

Table 1. System of hypotheses, sampling procedure, method of analysis, and the related 

theoretical background 
 

Hypotheses, method of analysis 
 

Sample 
Main theoretical background related 

to the topic 
H1 A sportolók tudatosan készülnek a 

versenysport utáni életszakaszra.  

 

Method of analysis:  
quantitative, qualitative 

synthesizing analysis of the literature 

Questionnaire: Questions 17-23 

In-depth interview: athletes 

Sample: 

elite athletes and former athletes, over 

the age of 14, competing in a sports 

association or sports enterprise, playing 
sports 

Athlete’s socialization: Bíróné Nagy 1994 

Athlete’s identity: Dóczi 2008 

Function of Sport: Laczkó-Rétsági 2015, Vass 1990 
Sportsocialization: Schimark 2000, Andorka 2006, 

Giddens 2008 

H2 a A sportolók az élsport utáni 

karrierépítésükben támaszkodnak a 

sportban kialakult kapcsolati tőkére.  

Method of analysis:  
quantitative, qualitative 
synthesizing analysis of the literature 

Questionnaire: Questions 24-26  

 

In-depth interview: athletes 

 

Sample: athletes 

Social capital: Rechnitzer-Lengyel 2004 

Networks: Barabási Albert 2013 
Athlete’s identity: Eichberg 2003 

Human capital: Tura-Harmaakorpi 2005 

H2 b A sportolók a sportban kialakult 

kompetenciájukat hasznosítják a 

munkaerőpiacon való érvényesülésben, 

a munkájukban. 

Method of analysis:  
quantitative, qualitative 
synthesizing analysis of the literature 

Questionnaire: Questions 27-33 

 

In-depth interview: athletes 

 

Sample: athletes 

HR strategy: Bakacsi et al. 2006 

Human capital: Lengyel-Szántó 1998 

Sportsocialization: Lackó-Rétsági 2015 
Competencies of athletes and HR: Sports Conflict 

Institute 2013, Henczi- Zöllei 2007 

H3 A vállalatok a sportolói kompetenciákat 

figyelembe veszik a „soft” 

kompetenciákban.  

Method of analysis:  
qualitative 

synthesizing analysis of the literature 

In-depth interview: HR professionals, 
social relations, corporate executives 

HR strategy: Gulyás 2012 
HR competence profile: Pato et al 2017 

Human capital: Bourdieu 2004 

Talent management: Konczosné Szombathelyi 
2013, 2014 

H4 A sportszervezetek sportstratégiájukba 

beépítik az élsportolói karrier modellt. 

Method of analysis:  

qualitative 
synthesizing analysis of the literature 

In-depth interview: Győr sports 
leaders, sports association, sports 

federation 

Sportstrategy  
EU sportstrategy  

Dual Career Programs: EAS, TASS 

H5 Regionális /helyi sport policy erős 

jelenléte erősíti a város 

tehetségmegtartó erejét. 

Method of analysis:  
quantitative, qualitative 

synthesizing analysis of the literature 

Kérdőív: 34-37 kérdései 

 

In-depth interview: sports leaders, 
government sports leaders 

Territorial capital: Rechnitzer 2016, Camagni, 2008 

The talent-retaining power of a region: Berger-

Berger 2010, Camagni 2008, 2009 
Sports economy: András 2015 

Source: own editing 



 

2. RESEARCH METHODOLOGY 
Figure 1 shows the research methods and the research model. 

Figure 1. Logical model of research 

 

Source: own editing 

3. EVALUATION OF HYPOTHESES, DEFINITION OF THESES 

H1: Athletes consciously prepare for the post-sport stage of life with their studies.  

The conscious preparation for the dual career is the foundation of career models in which the 

athlete needs to take all those steps that will help them pursue a civilian career. Conscious 

preparation is shown in the studies, which is outstanding among the participants of the survey. 

Consciousness is indicated by preparing with the studies to choose a job, however, relying on 

relational support or “where I find a job” replies seem to be less conscious. In terms of regional 

differences, athletes in Southern Great Plain and Central Hungary were less likely to encounter 

a dual career. Southern Great Plain also showed a low level of preparation for the post-sport 

professional career. The number of athletes who would be more involved in post-sport career 

building is also lower in Northern Great Plain and Central Transdanubia. In Western 

Transdanubia, athletes typically prepare for civilian career through studies (Chapter 6). I accept 

the hypothesis.  

T1 – Athletes mainly prepare for the post-sport stage of life with their studies. The 

consciousness that appears in the research is not complete in the athletes’ career system, it 

does not take them further on their career path, only until they finish their studies.  



 

H2 a: Athletes rely on their relational capital developed in sport in their post-sport career 

building.  

The counterpoint of examining consciousness is the use of relational capital which is a factor 

that increases uncertainty. Athletes who rely on their relational capital on their civilian career 

path are less conscious. From a regional viewpoint, in Central Hungary athletes trust in 

relational support. The evaluation of the hypothesis was performed on the basis of the athlete 

questionnaire and the in-depth interview with elite athletes (Chapter 6). Although relational 

capital appears in the conscious career building of elite athletes, it is not a decisive factor in 

career building. In-depth interviews revealed that athletes have the opportunity, in addition to 

elite sports, to study on which they can base their civilian career. In literature research, I have 

combined relational capital elements with identity patterns and territorial capital elements, in 

which the use of social capital is utilised (Chapter 4). I reject the hypothesis.  

T2.a – Athletes do not rely primarily on relational capital developed in sport in their post-sport 

career building. Athletes use relational capital, which indicates a low level of consciousness, 

in career building to a lesser extent. They utilise the use of relational capital in strengthening 

identity factor and in their future career path.  

H2 b: Athletes utilise their competences developed in sport in gaining a foothold in the 

labour market and in their work.  

To analyse the hypothesis, I used the findings of the questionnaire and the analysis of the in-

depth interviews with the athletes. I grouped the competences by using main components. I 

distinguished three main components: 1. managerial, 2. competitive, 3. 

knowledge/professional. I found a differences between the regions in the utilisation of sport 

competences. Attitude/competitive and knowledge/professional competences are the least 

characteristic in Northern Hungary and Southern Transdanubia, while these two characteristics 

are outstanding in Southern Great Plain. The utilisation of sport competences in civilian life 

was clearly demonstrated on the basis of the athlete questionnaire, which the athletes also 

confirmed in the in-depth interviews (Chapter 6). In the synthesis of literature, when analysing 

the competences, the sport competences were compared to the labour market competence 

profile, which was presented in sport competency matrix. For the further verification of the 

hypothesis, I also obtained confirmation from the in-depth interviews conducted with corporate 

HR managers that sport competences are identified and utilised with most of the “soft” 

competences (Chapter 4.5, 6). My second hypothesis is fulfilled as the subjects utilise their 

developed competences.   



 

T2.b – Athletes utilise their competences developed in sport in gaining a foothold in the labour 

market and in their work. Athlete socialisation has a positive effect on strengthening 

competences that help athletes on a civilian career to have a successful career. 

H3: Companies take sport competences into account in “soft” competences.  

I examined the hypothesis by surveying corporate competences and the relationship between 

companies and the sport/athlete in the secondary research (Chapters 4.5, 4.7, 6). As part of the 

primary research, I examined the emergence of sport competences in the labour market with in-

depth expert interviews in which corporate HR managers and decision-makers took part. In the 

relationship between the company and the sport/athlete, it has become apparent that there is a 

multi-directional interest, the athlete and their competences appear indirectly in the civil sphere 

as an employee and as soft competences. The corporate sector has been paying more and more 

attention to training and development in which hard competences are adapted to the 

organisational profile, therefore, soft competences are used as a basis for recruitment. In this, 

the athlete appears as a talented human capital whose soft competences have intensified during 

sport socialisation, therefore, they fit properly into the corporate, organisational competence 

profile for the companies in this field (Chapter 6). This verifies the third hypothesis.  

T3 – In companies, soft skills that appear in the human resources competence profile 

correspond to sport competences. Companies positively assess sport competences in 

competences assessed at the time of recruitment, and although professional competences are 

more emphasised, sport competences also prevail when taking up a civilian career.  

H4: Sports organisations do not utilise elite athlete career model that appears in their 

sports strategy.  

Under the influence of the European Union and following the example of good practices in 

Western societies, initiatives have been launched to develop a career model for athletes, but no 

concrete findings have been published yet. National sports development strategies are 

increasingly supporting the development of a career model for athletes, mainly through study 

grant and scholarship system. It would be needed to develop a more complex athlete career path 

in which the transition between an athlete career and the civilian career takes place effectively.  

To verify the hypothesis, I performed a content analysis of the literature and organisational 

sports strategy, which confirmed my hypothesis based on the secondary research (Chapter 4.2, 

4.6.). My statement was also confirmed on the basis of in-depth interviews with sports leaders 

and athletes as the interviewees reported on the processes operating in their own organisations 



 

and their experience with regard to the athletes’ career model (Chapter 6). The hypothesis is 

verified. 

T4 – Sports organisations present the dual career of athletes in their sports development 

strategy, but their utilisation does not take place. Career model for athletes serves to promote 

studies, but does not include labour market competence development. Dual career links the 

corporate sector and the sports career in dual training, with which the transition between sports 

life and civil life can be facilitated effectively.  

H5: The strong presence of regional/local sports policy strengthens its talent retention 

power.  

To examine the hypothesis, in addition to the athlete questionnaire, I used interviews with sports 

leaders and athletes based on which I asked about the knowledge, presence and application of 

local dual career opportunities of athletes (Chapter 6). In the secondary research, I examined 

the system of local sports supports and its impact on the increase of territorial capital elements 

(Chapter 4.6, 4.7). The survey on the need for supporting dual career of athletes (athlete 

questionnaire research) showed that athletes need support. The sports organisation is the most 

strongly expected to develop a career model. In local and regional governance, the support for 

the dual career system appears to less extent, so there is no increase in talent retention power in 

this field. I reject the hypothesis.  

T5 – Regional sports policy is not reflected in the talent retention power of the region. Athletes’ 

supports focus on elite sport, so they do not cover the athletes’ post-sport stage of life. 

4. NEW AND NOVEL RESULTS OF THE DISSERTATION 

Based on literature and empirical research, the raison d’etre of dual career programs of athletes, 

which have already begun in the European Union and have also appeared in Hungary at 

theoretical level, and some of its elements have done so at the level of application, became 

visible. However, their practical utilisation is not yet visible; the reason for this is the less 

appearing strategy. Their effective application can be operated by a nationally established sports 

career program to which the institutions of sport governing authority, sports associations and 

sports foundations can join. 

Based on the examined literature and my primary research, the following conclusions can 

be drawn about the career model of athletes and its role in regional capital. In the athlete’s life 

path – in addition to parental support – the territorial and sports association environment is what 

greatly determines and influences the background of the elite athlete.  



 

1. Sport and the athlete play a prominent role in the standard and the territorial significance of 

sport through the development of sports infrastructure, corporate support for sport, dual 

training, and the education of sport. Territorial capital elements that can be strengthened 

through sport like social, economic (as part of which human) and cultural capital create 

value, which may strengthen athletic identity, sport culture, territorial identity, corporate 

embeddedness, and the quality of workforce. 

2. In the context of territoriality and sports, those capital elements that affect the living standards 

of a settlement appear as a factor of competitiveness. Territorial capital includes the identity 

that is given by the success factor of sport and the athlete who embodies the success in a 

given area with which those living there can identify themselves. The athlete as an element 

of human capital can still appear as an effective player after the sports successes as a 

workforce, as a sports professional, as a coach, as an instructor, or as a manager.  

The Hungarian sports management, at governmental level, has declared sport to be a strategic 

sector, some settlements are integrating the development of sports infrastructure into territorial 

rehabilitation, thus providing an opportunity for doing sports. Dual career of athletes appears 

in half of the sports development strategies of sports associations, but its operation only covers 

certain elements of the dual career. Based on these, or in spite of these, the athlete’s support 

background is secured only until the athlete brings results, then at the end of the athlete’s career 

the support system breaks down and athletes have to start a civilian career without receiving 

adequate temporary support. They are considered inexperienced workforce in the labour 

market.  

In Hungary, several initiatives have been launched to develop the dual career of athletes, but 

the implementation and its operation can only be found partially, which is reflected in study 

grants and the system of sports scholarships. These grants appear as part of an athlete’s career, 

but the dual career system includes more complex elements, such as developing competences, 

establishing dual training in which the athlete can prepare as an economic factor as part of 

human capital. 

3. The athlete’s post-sport career may not continue at the site of their athletic career, which 

reduces the territorial utilisation of human capital. Dual career programs of athletes created 

and implemented also at regional level could increase talent retention, strengthen territorial 

identity, increase corporate embeddedness, strengthen human capital, apply innovative 

elements of competitiveness taken from sport, and increase regional capital by developing 

sports economy.  



 

Based on the presentation of the findings of the athlete questionnaire research by region, it can 

be seen that there was no big difference between the individual fields in terms of the athlete’s 

career, dual career opportunities and grants. The presence and conscious support of dual career 

was not outstanding even in areas where they can make a boast of a more advanced sports 

infrastructure or successful sports. Athletes were less likely to encounter a dual career model 

of athletes, a conscious preparation for their activities after their active athlete stage of life, 

which, based on their responses, they would need. They do not indicate their intention to remain 

in the locations of their athlete stage of life. That is, the territorial talent retention power is not 

utilised, the possibility that the territorial talent retention power is part of the territorial capital 

reinforces the fact in which the athlete is also a value-creating factor. The support of dual career 

of athletes by local governments as a talent-retaining power does not appear. The 

competitiveness of regional policy also needs to take into account international guidelines in 

which sport is increasingly representing itself as an innovative element. In domestic 

development policy, sport has prevailed in recent decades, although to varying extent.  

The globalisation of sport is increasingly emerging as an industry on the world economic 

axis. The functions of sport, the manifestation of which can be seen in economic and social 

impacts, also influence the competitiveness of regions through athletic identity, national 

identity, sports success, corporate embeddedness, and in enhancing quality of life as a health 

factor. From an economic point of view, sports competitions have an economic stimulus effect, 

which has made the sports economy a driving force.  

4.  The emergence of human capital for athletes prevails at more levels of the economy and 

society as a national income-increasing effect of healthy society, national identity and sports 

economy. The appearance of sport in territorial developments strengthens competitiveness 

with its economic and social effects. The athlete as an element of territorial competitiveness 

appears as human capital which is the intersection of accumulated economic, social and 

cultural capitals. The athlete as an element of territorial capital provides additional benefits 

to the region through the emergence of sport competences and athletic identity. 

The sport specification shows that support for the dual career of athletes appears more strongly 

in team sports. The emergence of innovative, competitiveness-increasing tools, such as the use 

of sport economic factors, is less prevalent in these areas. Based on the in-depth interviews, it 

can be seen that athletes are not familiar with the elements of supporting the dual career model, 

they do not even know these programs. They receive or have received less municipal support. 

The development of a sports career model has a significant effect on increasing regional capital 

for the region. Sport is a part of competitiveness that has an economic and social impact on the 



 

innovative development of the area. To do so, however, the development and retention of 

human capital must also be taken into account, and its retaining power must be increased. 

The emergence of sport and the athlete as an element of social and economic capital provides 

several innovative solutions to emerging globalisation and civilisation problems like sports 

industry, the role of human capital, sports facilities, sports diplomacy, and talent retention 

power in the economy, while in society healthy lifestyle, youth prevention, athletic identity, 

promotion of physical activity, sports integration, sports socialisation as the development of 

behaviour provide effective responses. The economic importance of sport had unfolded by the 

20th century, where we can look at this industry as part of the elements of capital. In the 

industrial environment those innovative factors appear which are the drivers of economic 

competitiveness, such as the knowledge-based economy, the importance of territorial and social 

capital in the development of a territory. The athlete also participates in territorial development 

as human capital. The social effects of sport play a role in solving several civilizational and 

social problems, such as the issue of gender equality, sports integration, sport as an identity 

factor, national cohesion, as an association of success, as an element of territorial, regional 

identity. The athlete strengthens the social capital in the said sports and athlete functions.  

The athlete as an element of territorial, and within this, that of social and economic capital 

has significant values, the effectiveness of which can be further enhanced also in the civilian 

career after the sports successes. The civil sector, the institutional environment, the sports policy 

can greatly increase the role of the athlete in the territorial capital by creating not only the 

background of doing sports, but the sport competences continue to appear to the society, the 

athlete passes them on, thus becoming a valuable member of the society. This, however, 

requires a unified, supportive dual career strategy of athletes, which provides, at national level, 

those development opportunities for athletes, with the help of which the athlete creates values 

in the labour market after the sports successes. Based on theoretical and primary research, the 

following model has been developed, which shows the correlation between the sports career 

model and its impact on territoriality.  



 

Figure 2. Theoretical model based on the results of the dissertation 

 

Source: own editing 

5. OUTLOOK FOR CONTINUING THE RESEARCH  
Further directions of research are wide-ranging. My current research contributes primarily to 

the missing sports strategy, based on which an athlete-oriented sports career model can be 

developed territorially, regionally and also nationally. Besides the national-level, unified dual 

career model, it is necessary to strengthen dual training, competence development and the 

development of the sports career model by taking regional peculiarities into account. To do so, 

local organisations can provide effective support linked to a coherent sports strategy. My 

research has pointed out the points where the transition of the dual career of athletes is difficult. 

The further directions of “gap research” are supported by my survey which provides support in 

strengthening regional capital elements, increasing human capital, and enhancing regional 

talent retention power. International “good practices” provide information to develop a dual 

career system of national sports strategy, but local specificities require the creation of an 

individual strategy. As a factor increasing the competitiveness of sport, new directions can be 

applied both in economic development and at social level.  

Figure 3 Ways to continue the research 

 
Source: own editing 
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