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Kettős karrier a sportban – DC4AC

Program
Plenáris ülés
2017. június 1. (csütörtök)
Palatinus Hotel
7621 Pécs, Király u. 5.

Bartók terem
11.00 Regisztráció
12.30 Megnyitó ünnepség
Köszöntések: Prof. Dr. Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke
Prof. Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Prof. Dr. Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar dékánja
Dr. Fazekas Attila Erik, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára
Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora
Üléselnök: Betlehem József, Tóth Miklós
13.00 2017 a magyar sport éve: az állami sportirányítás szemszögéből történt
változások gyakorlati hatásai
Fazekas Attila Erik
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság, Budapest
13.25 A sport protektív hatása a mentődolgozók egészségi állapotára
Betlehem József, Pék Emese
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet, Pécs
13.45 The effectiveness of early childhood development programs
Dejan Madić, Boris Popovic, Nebojsa Trajkovic
University of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia

14.10 Kávészünet

14.25 Mozgás - Rehabilitáció
Laczkó József
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs
14.45 Physical activity and sedentary behaviour of school-aged children
from Visegrad countries. Findings from HBSC study
Ferdinand Salonna
Institute of Active Lifestyle
Faculty of Physical Culture, Palacký University Olomouc, Czech Republic

Kettős karrier a sportban – DC4AC
15.15 A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terheinek és a sportfogyasztásnak
változása Magyarországon az elmúlt időszakban
Ács Pongrác
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
15.35 Dual Career – Policy development in Europe and delivery in England
Kettős Karrier – Szakpolitika Európában és annak megvalósítása Angliában
Guy Taylor
Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS), United Kingdom
Tehetséges Sportoló Ösztöndíj Keretrendszer (TASS), Egyesült Királyság
15.50 Kettős karrier és sportági részvétel a kosárlabdázásban
Sterbenz Tamás, Gulyás Erika, Kovács Eszter, Zilinyi Zsombor
Testnevelési Egyetem, Budapest

16.10 Kávészünet

Bartók terem
Kettős karrier a sportban, szatellit konferencia,
a DC4AC projekt zárókonferenciája
Üléselnök: Györfi János, Kovács Antal
16.30 Kettős karrier programfejlesztés a DC4AC projekt után:
sportolói felmérés eredményei és szakmai csekklista
Farkas Judit, Király Julianna, Pirosca Katalin, Jókai Mátyás
Testnevelési Egyetem, Budapest
16.45 Dual Career, TASS and the Future
Kettős karrier, TASS és a jövő
Guy Taylor
Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS), United Kingdom
Tehetséges Sportoló Ösztöndíj Keretrendszer (TASS), Egyesült Királyság
17.00 Kettős karrier a 21. században – munkaerőpiac és HR kihivások
Chaudhuri Sujit
Testnevelési Egyetem, Budapest
17.15 Kettős karrier a hivatásos sportban: elemzés a magyarországi
hivatásos labdarúgók példáján
Havran Zsolt, András Krisztina
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
17.30 Sportolói kettős karrier a gyakorlatban
Lénárt Ágota, Boda-Ujlaky Judit, Kovács Krisztina, Gyömbér Noémi
Testnevelési Egyetem Pszichológiai Tanszék, Budapest
17.45 Döntési képességek fejlesztési lehetőségei a sportban
Kovács Antal
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs

Kettős karrier a sportban – DC4AC

Kettős karrier programfejlesztés a DC4AC
projekt után: sportolói felmérés eredményei
és szakmai csekklista
Farkas Judit, Király Julianna, Pirosca Katalin,
Jókai Mátyás
Testnevelési Egyetem, Budapest
E-mail: farkas.judit@tf.hu
Bevezetés
Az élsportolók életében fontos, lényeges kérdés, hogy
sportolói karrierjük befejeztével milyen civil pályára lépnek. Az erre való felkészülés (ami nemcsak diplomaszerzést, szakképesítést jelent) időt vesz igénybe és ideális
esetben is sok szakember munkája szükséges hozzá.
Ezért a több ágazatot is érintő feladat-együttes önálló megnevezést kapott az Európai Uniós szakpolitikában: sportolói kettős karrier, angolul Dual Career of Athletes.
Az ezzel kapcsolatos stratégiai fejlesztések a nyugat-európai országokban sem hirtelen játszódtak le, de hazánkban
a MOB Olimpiai Életút és az EMMI Sportcsillagok Ösztöndíjprogramon kívül ezen a téren nincs más stratégiai
fejlesztés. Az előadásban többek között arról is beszámolunk, hogy a felmérések szerint milyen szolgáltatások segítenék versenysportolóinkat abban, hogy sikeres legyen
az átmenet a civil életbe. A DC4AC elnevezésű uniós projektben 7 közép- és kelet-európai ország kapott lehetőséget arra – hazánkban a Testnevelési Egyetem –, hogy
anyanyelvre fordítsák, elemezzék a hivatkozott uniós dokumentumokat és a nemzeti viszonyokat figyelembe véve
tegyenek ajánlásokat, figyelembe véve a sportszövetségek
segítségével online standardizált kérdőíves módszerrel felmért sportolói igényeket.
Anyag és módszerek
Az említett kérdőívet Magyarországról 38 sportág 320
képviselője töltötte ki (56% nő, 44% férfi, átlag életkor 23
év) 2016 májusában. A 80, Likert-skálás zárt kérdésből
álló kérdőív kidolgozását nemzetközi szakértők és a Testnevelési Egyetem munkacsoportja végezte a kettős karrier
témájával foglalkozó Erasmus+ DC4AC projekt keretében.
Ezen túl, dokumentum-elemzéssel feldolgozták az 5 legfontosabb európai kettős karrier témájú szakpolitikai dokumentumot. Az uniós intézmények által csak angol
nyelven kiadottakat magyar nyelvre fordították, ezzel is támogatva azok hazai, tagállami implementálását.
Eredmények, következtetés
A projekt egyik célja az volt, hogy rálátást kapjunk a sportolók véleményére a magyarországi sportolói kettős karrier helyzetéről, fejlesztési irányairól. Mivel a válaszadók
74%-a állította azt, hogy amikor választania kellett a sport
és a tanulás között, az azért volt, mert a tanulmányok ütköztek a sportolói időbeosztással, ezért egyértelmű következtetés, hogy javítani kell az iskola/egyetem és a
sportszervezetek párbeszédén, együttműködésén, és az
egyént is segíteni kell az időbeosztás és a terhek kiegyensúlyozásában (ld. az angol TASS kettős karrier szervezet
és program példája). A felmérés szerint a sportolók 2/3-a
sokat gondol a civil életben történő karrierépítésre, és a
többi kérdésre adott válaszaik alapján azt is tudják, hogy
mi segítené őket a kettős karrier építésében. A képzési
kérdéseken túl, számos személyre szabott fejlesztő megoldás, eszköz fontosságát hangsúlyozták, például karrier
tanácsadás és tervezés, az „átállásra” való felkészítés,
munkaügyi tanácsadás és információ, új munkára való felkészítés.

Megtudtuk, hogy jelenleg a sportolók szerint a közvetlen,
személyes környezetük, így edzőik jobban támogatják
őket spontán a kettős karrier területén, mint a velük érintkező sportszervezetek. Ezen segíthet az országos és helyi
szintű stratégiai fejlesztés, pl. a 72-es csekklista alkalmazásával, mely mostantól magyar nyelven is elérhető a projekt és a Testnevelési Egyetem honlapján.
Kulcsszavak: sportolói kettős karrier, uniós sportpolitika,
DC4AC Erasmus+ projekt, Testnevelési Egyetem

Dual Career – Policy development in Europe
and delivery in England
Kettős Karrier – Szakpolitika Európában és
annak megvalósítása Angliában
Guy Taylor
Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS), UK
Tehetséges Sportoló Ösztöndíj Keretrendszer (TASS),
Egyesült Királyság
E-mail: guy.taylor@tass.gov.uk
During the presentation an overview is give of Dual Career
of Athletes policy development in the EU and its current
support available. Then a look at the delivery in England,
specifically TASS (Talented Athlete Scholarship Scheme).
TASS has over 15 years of experience in supporting
thousands of elite athletes in a Dual Career environment
and with over 160 Olympic and Paralympic medals won.
The presentation will look back at the initial drivers behind the establishment of TASS in England and its evolution over the 15 years, to its current position as the World
Leading Dual Career programme.
Keywords: dual carrief of athletes, EU sports policy,
United Kingdom TASS
Az előadás áttekintést nyújt az Európai Unió sport-szakpolitikai fejlődéséről és az azzal biztosított támogatási lehetőségekről a sportolói kettős karrier területén. Ezután
az előadó bemutatja az Angliában megvalósított kettős
karrier programot, melynek rövidített elnevezése TASS. A
program 15 éve alatt kialakított kettős karrier-barát környezetben több ezer élsportoló részesült támogatásban és
nyert 160-nál is több olimpiai és paralimpiai érmet. Felvázolja, hogy milyen okok álltak a program megalapítása
és megindítása mögött, és hogy a 15 év alatt hogyan vált a
világ vezető kettős karrier programjává.
Kulcsszavak: sportolói kettős karrier, EU sportpolitika,
Egyesült Királyság TASS

Dual Career, TASS and the Future
Kettős karrier, TASS és a jövő
Guy Taylor
Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS), UK
Tehetséges Sportoló Ösztöndíj Keretrendszer (TASS),
Egyesült Királyság
E-mail: guy.taylor@tass.gov.uk
Addressing some of the key misconceptions of Dual Career and its delivery and how these principles are driving
the delivery of TASS today and into the future.
Looking at which partners and stakeholders need to be
involved in a Dual Career programme and how you ensure
high quality delivery.

Kettős karrier a sportban – DC4AC
Finally looking at what other benefits a Dual Career
programme can bring to the athletes, sports and education and whole sporting system.
Keywords: dual carrier of athletes, United Kingdom TASS,
quality servixces
Az előadás a kettős karrierrel és annak működtetésével
kapcsolatos főbb félreértéseket érinti. Bemutatja, hogy a
TASS hogyan kezeli ezen alapelveket ma és a jövőben a
megvalósítás során. Elemzi, hogy milyen partnerek és támogatók bevonása szükséges a kettős karrier programokba és hogyan lehet a magas minőséget garantálni.
Végül, milyen más hasznot képes a kettős karrier szolgáltatni a sportolók, a sportszervezetek és az egész sportrendszer számára.
Kulcsszavak: sportolói kettős karrier, Egyesült Királyság
TASS, minőségi szolgáltatás

Kettős karrier a 21. században - munkaerőpiac és HR kihivások
Chaudhuri Sujit
Testnevelési Egyetem, Budapest
E-mail: sujit@tf.hu
Bevezetés
A legutóbbi 5-10 év alatt a turbulens dinamikus környezet
kiszámíthatósága tovább romlott. A sporthoz kapcsolódó
szervezetek magatartása jelentősen változott, de HR vonatkozásában még sok szervezetfejlesztési és tehetséggondozási gonddal küzd, főleg az új karrier elvárások tükrében.
Anyag és módszerek
Számos kutatás és projekt indult Európában a kettős karrier komplex hátterében álló tényezők ok-okozati elemzése céljából, esetlegesen új pályaorientációs és karriermenedzselési-tehetséggondozási megoldások kidolgozása
mellett. Ezen anyagok átfogó innovatív elemzése, a kritikus pontok azonosítása és a kezelési javaslatok megfogalmazása ennek a nagy részben szekunder, de innovatív
kutatás célja.
Eredmények
A sportolói mindset modell kritikus elemzésének eredményei, a kettős karriert elősegítő kritériumrendszer megfogalmazása és a munkaerőpiac és munkáltatók prioritásainak konzisztencia alapú bemutatása, értékelése.
Következtetés
Céltudatos karrierépítési stratégiák csak elvétve érik el a
modern fejlett munkaerőpiac által elvárt versenyképességi
szintet. A szervezeti tehetséggondozás rendszere szintén
nem eléggé hatékony és eredményes, és a karriermenedzselési preferenciák szisztematikus minőségi követése
egyre nagyobb kihívás a munkaerő-piaci változások tükrében.
Kulcsszavak: karriermenedzsment, tehetséggondozás,
emberi erőforrás politikák, munkaerőpiac

Kettős karrier a hivatásos sportban: elemzés
a magyarországi hivatásos labdarúgók példáján
Havran Zsolt, András Krisztina
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
E-mail: zsolt.havran@uni-corvinus.hu,
krisztina.andras@uni-corvinus.hu
Bevezetés
Előadásunk a sportolói kettős karrierhez kapcsolódó kutatásokhoz illeszkedik. A kettős karrier több területet (oktatás, egészség, sport, tehetséggondozás, karriermenedzsment) összekapcsoló összetett tevékenységcsoport. Napjainkban a sportágválasztás során, illetve a sport és munka
közötti választás miatt egyre fontosabb kérdés. A hivatásos
sportolói karrierre, illetve a civil karrierre való párhuzamos
felkészítés (ezáltal komoly életpálya modell felvázolása) versenyelőnyt jelenthet az időben lépő sportágaknak, kluboknak.
Tanulmányunk célja a hazai hivatásos labdarúgók karriertámogatásának, valamint az ahhoz szükséges képzések
hatékonyságának vizsgálata. A nemzetközi hivatásos labdarúgásban mind a fiatal tehetségek kinevelése, mind a
felnőtt játékosok szakmai és mentális képzése, mind
pedig a játékos karrier utáni civil életre történő felkészítése egyre nagyobb hangsúlyt kap a labdarúgó klubok és
szövetségek munkájában. Előadásunkban a magyar tehetségek karrierlehetőségeit, sportszakmai képzésen felüli
fejlesztésük fontosságát mutatjuk be. Kutatási kérdésünk,
hogy hogyan értékelhető a hazai játékosok karriertámogatása és a hazai játékosok jövőképének realitása, különös tekintettel a civil életre való felkészítést illetően.
Anyag és módszerek
Előadásunk egyrészt elhelyezi a kettős karrier fogalmát a
meglévő keretrendszereken belül, úgy mint a „sportélet”
területein, az ember életszakaszainak főbb korszakai szerint (például felsőoktatás) és a főbb szocializációs közegek
szerint (például iskola, szabadidős közösségek). Ismertetjük a téma hazai és nemzetközi vetületeit, főleg a felsőoktatáshoz kapcsolódóan, ahol egyre jellemzőbb az élsportolók bevonása. Hazai példaként a sportmenedzsment és
sportközgazdász egyetemi képzések állíthatók, utóbbi
akár duális képzésben is.
2016-ban végzett kutatásunk során 200 hivatásos játékos,
illetve hivatásos pályára készülő akadémista töltötte ki
kérdőívünket, a felmérés sikerében a Hivatásos Labdarúgók Szervezete támogatta a kutatást. A hivatásos labdarúgók a klubok különleges erőforrásai, ők a sportteljesítmény fő letéteményesei, ezért fontos az ő fejlesztésükre,
szükségleteikre fókuszálni. A játékosok megkérdezésén
alapuló nagy mintás vizsgálat a nemzetközi irodalomban
is ritka, de ennek segítségével tudtunk a hazai játékosok
karriertámogatásához, sporton túli képzéseihez és civil
karrierre történő felkészítésükhöz kapcsolódóan következtetéseket levonni.
Eredmények
A kérdőívet kitöltők nagyobb része középiskolai tanulmányokat folytat, a megkérdezettek 60%-a jelölt meg felsőfokú tanulmányi terveket, és saját bevallásuk szerint
90%-uk legalább kezdő szinten beszél angolul. A játékosok tisztában vannak vele, hogy elsősorban milyen képzésekre lenne szükségük (idegen nyelv, kommunikáció,
informatika), de mindössze 23%-uk vett részt ilyen képzésen és a 200 játékosból mindössze 7 főnek (3,5%) fizette
a karrierjéhez fontosnak tartott képzést a hazai labdarúgás legfontosabb érintettjeinek (MLSZ, klubok, játékosügynökök) egyike.

Kettős karrier a sportban – DC4AC
Eredményeink szerint a játékosok a reálisnál optimistábban ítélik meg karrierlehetőségeiket, ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy a legjobb bajnokságokhoz Magyarországról más bajnokságokon (holland, lengyel, osztrák
stb.) keresztül vezet az út.
Minél idősebb volt a kitöltő, annál jobb lehetőségnek tartotta a külföldre igazolást a magyar első osztály helyett, illetve annál reálisabban ítélte meg a magyar játékosok külföldi karrierlehetőségeit is. Szintén szignifikáns összefüggést találtunk a kor és a civil életre való felkészülés tekintetében, mégpedig, minél idősebb volt a válaszadó, annál
inkább képzelte el a játékos karrier után az üzleti életben
történő elhelyezkedést és annál kevésbé a sportszakmában történő elhelyezkedést. A megkérdezett játékosok
89%-a válaszolta, hogy részt venne úgynevezett karrieralapba történő befizetésben.

Anyag és módszerek
A mintát a Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanszékéhez forduló hallgatók, a versenysportban sportpszichológiai felkészítésben résztvevők, valamint az utánpótlás akadémiában sportolók alkotják. A gyakorlati sportpszichológiai munkában felmerülő témák esettanulmányszerű elemzése során a következő problémák látszottak körvonalazódni: egyrészt az
oktatás és a sport összeegyeztetése és az ehhez kapcsolódó időmenedzselési nehézségek okoznak problémát a
sportolók számára, másrészt a szakmai és magánéletben
ezeket kiegészítő akut felmerülő krízisek, mint például
edző- és klubváltás, külföldi karrier, serdülőkori és korcsoportbeli váltások, konfliktusok az edzővel, iskolával,
családdal. Ezek közé tartozik az akár az egész karriert
meghatározó sérülés bekövetkezése is.

Következtetés
Kutatásunk alapján elmondható, hogy a klubok és a szövetség nem adnak megfelelő támogatást a játékosok egyéni
fejlesztéséhez és karriermenedzsmentjéhez. Pozitívum,
hogy a fiatalok tanulmányokat folytatnak, illetve terveznek
is a jövőben végezni, valamint pozitív az Magyar Labdarúgó Szövetség célkitűzése az akadémiák rendszeres átvilágítása és értékelése terén is. Az öngondoskodás terén
szintén pozitív a játékosok hozzáállása, bár tájékozottságuk és klubjaik támogatása ebben is elmarad a kívánt
szinttől.
Összességében tehát a hazai játékosok karriertámogatása
és a hivatásos pályára történő felkészítésük Magyarországon még nem szerepel kellő súllyal a klubok és akadémiák stratégiájában, működésében, tehát a kettős karrier
a magyar labdarúgásban nem tud jó példaként szolgálni.
A magyar sportban a kettős karriert tekintve alapvetően
hiányzik az egységes koncepció, illetve hivatalos együttműködések kötése lenne szükséges az oktatási intézményekkel. Javaslatunk a sportolói igényekhez történő
alkalmazkodás, a sportlétesítmények és az oktatási intézmények minél közelibb elhelyezése, valamint a kettős karrierhálózat kialakítása.
Kulcsszavak: kettős karrier, hivatásos labdarúgás, civil
karrier, karriermenedzsment, sportolói tanulmányok,
kérdőíves felmérés

Eredmények
A pszichológiai felkészítés és támogatás hasznosnak bizonyult, kiemelten a kommunikációs ügyesség, helyzetfelismerés, megoldás és önbizalom erősödése területén. A
tanulás és sport összeegyeztetése, és az ebből fakadó
stressz kezelése minden sportolónál kiemelt jelentőséget
kapott, segítségével elkerülhetővé vált a kiégés. A konfliktuskezelő technikák alkalmazása segítette egyrészt a megelőzést, másrészt a megoldást. A karrierváltások és
átmenetek zökkenőmentesebbé váltak. A mediálással sok
szülői és edzői érdeket sikerült összeegyeztetni. Megrövidült a sérülés, rehabilitáció, regeneráció ideje. A társadalmi kötelezettségeknek való megfelelés gördülékenyebbé vált. A tanulásmódszertani tanácsadás után javultak az érdemjegyek, bár ez az akadémista korosztálynál
többtényezős probléma. Folyamatos támogatás volt szükséges a helyes életmód fenntartása, valamint a személyiségfejlődés terén.

Sportolói kettős karrier a gyakorlatban
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Gyömbér Noémi
Testnevelési Egyetem Pszichológiai Tanszék, Budapest
E-mail: lenart.agota@tf.hu
Bevezetés
Az EU irányelvek a sportolók kettős karrierjéről 2.5.
Egészség 2.5.1. pontja határozza meg a pszichológiai támogatás szükségességét. A sportolók a kiszámíthatóbb átmenetek mellett a nem normatív átmenetekkel is
szembesülnek, mint például a hosszabb távú sérülések,
edzőváltás, a karrier magszakítása megváltozott prioritások miatt (terhesség, tanulás), kijutás, vagy nem kijutás
valamely világversenyre, érzelmi trauma. Ilyen átmenetek
óriási hatással vannak a sportoló életének minőségére és
a versenysportokban való részvételére, ezért meg kell tanulniuk, hogy hogyan birkózzanak meg a karrierváltásokkal. Készségfejlesztés, stressz csökkentés, válságkezelési
és sportpszichológiai módszerek segítenek a hatékony
stratégia választásában és a megoldásban.

Következtetés
A kettős karrier minél korábbi életkorban elkezdett támogatása nem csak a sportoló számára hasznos, hanem közvetlen hatása van a kiemelt sportágazatra, az eredményességre és társadalmi befolyásoló szerepe is jelentős.
Javasolt az EU ajánlás szerinti feltételrendszer és szolgáltatói hálózat kiépítése és működtetése (pl. e-learning). A
jogi és egyéb szabályzók biztonságos keretet adnak a megvalósuláshoz, az intézmények közti együttműködéshez,
amely garantálja a sportsikereket mind az épek, mind a
parasportolók számára és a munka világában történő elhelyezkedést is.
Kulcsszavak: sportolói kettős karrier, sportpszichológia,
sportpszichológiai konzultáció

Kettős karrier és sportági részvétel
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Bevezetés
A kosárlabdázás azon sportágak közé tartozik, amelyek
jellemzően az iskola és a sport harmonikus kapcsolatát
erősítik. Már az 1891-es sportágalapításkor is kimondott
célként szerepelt az oktatás támogatása és később világszerte a középiskolák, egyetemek sportjává nőtte ki
magát. Ennek ellenére a modern társadalmak kihívásaira
a kosárlabdázás is egyre nehezebben talál megoldásokat,
a sportolók gyakran zérus összegű játékként a tanulás
vagy sportolás szembeállításával találkoznak.

Untitled-1
2017. május 11., csütörtök 17:06:42
Color profile: Disabled
Composite 200 lpi at 45 degrees

