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Kutatási kérdés 

 

 
 

Általános kérdés: Hol vannak a szurkolók és kik ők? 
↓ −elemzések (stagnál, csökken a számuk, alacsony a számuk, vs. … stb.) 
   −sportágankénti teljesítmény javítása (= sport alapszolgáltatás, UP, stb.) 

Nagymintás kutatás kérdése: Mit gondolnak a szurkolók? 
↓ − miért mennek / nem mennek mérkőzésre? 
   − csak a győztesek rúghatnak labdába (=van nézőjük)? 



Minta (N=4.769) 
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Reprezentativitás 

 

 
 

Ideális:  
reprezentativitás 

Városban élő, 
csapatsportot kedvelő 
NSO-olvasó 



A  mérkőzésre járás mivel van összefüggésben  

 

 
 

1.) Érintettek  
      (néző, sportág, kínálat) 
2.) Attitűdök 
3.) Csapat, játékosok,  
      teljesítmény, hozzáállás 



I.) A  mérkőzésre járással való kapcsolat  

 

 
 

van, de elhanyagolható 

Nem 

Végzettség 

Sportolás 

Település 

Amerikai foci Kosárlabda 

I.) SZURKOLÓ 

Vízilabda Röplabda Labdarúgás Jégkorong Kézilabda 

III.) SPORTÁG 

II.)  KÍNÁLAT - Első osztályú csapat van 
- Lakóhelyén van labdarúgás 

- Van kapcsolat, de elhanyagolható 

  Nincs kapcsolat 

Érintettek 



II.) A  mérkőzésre járással való kapcsolat  

 

 
 

közepes 

Barátokkal mérkőzésre járni nagyszerű időtöltés 

Tervezem, hogy kimegyek a következő hetekben barátaimmal, 
családommal, párommal egy magyar bajnoki mérkőzésre 

Évek óta nem járok hazai bajnoki mérkőzésekre, 
mert gyenge a bajnokság színvonala 

Mérkőzésre járni, kedvenc csapatomnak szurkolni 
nagyszerű időtöltés 

Attitűd 



II.) A  mérkőzésre járással való kapcsolat  

 

 
 

közepes 

Magyar bajnoki mérkőzésre kimenni akkor is érdemes, 
ha a csapatok összecsapása nem túl magas színvonalú 

Tervezem, hogy kimegyek a következő hetekben barátaimmal, 
családommal, párommal egy magyar bajnoki mérkőzésre 

Évek óta nem járok hazai bajnoki mérkőzésekre, 
mert gyenge a bajnokság színvonala 

Nem ismerem a játékosokat, alacsony a mérkőzések színvonala, 
nem érdemes magyar bajnoki mérkőzésekre járni 

Kedvenc sportág 

- Van kapcsolat, de elhanyagolható 

Attitűd 



III.) A  mérkőzésre járással való kapcsolat  

 

 
 

gyenge 

A lélektelen játék elveszi a kedvem a mérkőzésre járástól 

Ha a csapatom küzd a pályán, akkor is szurkolok nekik, ha kikap 

Kedvenc sportág 
- Van kapcsolat, de elhanyagolható 

Csapat 

Szeretem, ha a csapatom hajt a győzelemért 

Ha szoros az eredmény, hatalmas az iram, örömmel megyek mérkőzésre 

A várható eredménytől függetlenül 
kimegyek a mérkőzésre közepes 

  Nincs kapcsolat 



Sztereotípiák az egyedi kapcsolatok helyett 

 

 
 

Kedvenc sportág 

ÉRINTETTEK 

ATTITŰD 

- Szurkoló (szoc.dem.) 
- Elsőoszt. csap. / lakóhelyén labdarúgás 
-  

- Személyes (+ / -) 
- Általános vélekedés 

CSAPAT 

- Várható eredménytől függetlenül is… 
- Lélekkel, küzdve, szoros eredmény… 

Kedvenc sportág 

Kedvenc sportág 

Gyenge kapcsolat 
Közepes kapcsolat 

Gyenge kapcsolat 

Nincs kapcsolat 



Közepes attitűd kapcsolat 

 

 
 

Kedvenc sportág 

ATTITŰD 

- gyenge/nem létező sportági kapcsolat 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 
 


