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Előszó
„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak
kicsinyített képe, a mérkőzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma.”
Szent-Györgyi Albert szavai a sportról
még mindig igazak, de valójában a
sport a XXI. században már sokkal
szélesebb jelentéstartalommal bír. A
sport alapvető hívószavai, mint a szabadidős tevékenység, fizikai tevékenység, versengés már csak egy részét
fedik le napjaink sportjának, amely
globalizált információs társadalmunkban jelentősen felértékelődött.
A sport egyszerre jelenti ma már a
szabadidősportot, a professzionális
versenysportot, – ami a sportolók számára jövedelemszerző munka is egyben, – az egészségügyben az
egészségmegőrzés egyik leghatékonyabb eszközét, az új technikai,
illetve a legújabb e-sportágakat és egy teljes iparágat is, ami ezeket
az igényeket kiszolgálja. A sporthoz kapcsolódóan kialakult a sporteszközök, a sportszerek, a sport ruházat, és a sportturizmus rendkívül nyereséges piaca is. Nem beszélve arról, hogy a sportolók, az
egyes sikeres sportklubok maguk is eladható márkává váltak. A
sportágazat, ebben az értelmezésében a nemzetgazdaságok már
egyre számottevőbb hányadát adják. A sport gazdaságdinamizáló
hatását a magyar kutatások is megerősítik, melyekből megállapítható, hogy az, a magyar gazdaság ágazatai esetében az egyik legjelentősebb az Ágazati Kapcsolatok Mérlege alapján, valamint a
sportszektor kevés import növekmény mellett jelentős termelés,
GDP és foglalkoztatás növekedést generál.
A sportszektor egyik meghatározó szegmense a sportturizmus,
amely elválaszthatatlan a különböző szintű és típusú sportesemények
megrendezésétől. Ez a tanulmánykötet, egy hiánypótló kiadvány,
amely arra ad tudományos igényű válaszokat, hogy milyen gazdasági,
társadalmi hatásai vannak a hazai rendezésű sporteseményeknek,
számszerűsíthetők-e ezek, és ha igen, akkor milyen mértékben, valamint megtérülő befektetések lehetnek-e ezek a rendezvények.
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A hazai rendezésű sportesemények hatásainak tudományos igényű vizsgálata, elemzése, konkrét adatokkal, gazdasági eredményekkel arra adhat egyértelmű választ, helyesek-e a hazai sportstratégia irányai, illetve a sporttudomány- és kutatás eszközeivel rávilágíthat a további fejlesztési irányokra, új, üzletileg is megtérülő
innovációs lehetőségekre.
Magyarországon 2010-ben nemzetstratégiai ágazat lett a sport, felismerve annak jelentőségét az ország hosszú távú fejlődése szempontjából. A sportpolitika erre alapozva, egyik kiemelt céljaként
határozta meg, hogy Magyarország minél több rangos nemzetközi
sportversenynek adhasson otthont. 2010-ben 34 ilyen esemény került megrendezésre, 2017-ben pedig ez a szám már meghaladta a
100-at.
A rendezvények számának növekedésével párhuzamosan felmerült az igény olyan sporttudományos kutatásokra, amelyek a nemzetközi események megrendezésével elérhető gazdasági, társadalmi
és környezeti hatásokat vizsgálják.
A Magyar Sporttudományi Társaság támogatásával indított sportturisztikai kutatásnak elsődleges célja az úgynevezett egyéni sportágak hazai nemzetközi rendezvényeinek vizsgálata volt, azok
komplex gazdasági, sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi, technológiai és környezeti hatásainak mérése, értelmezése és elemzése.
A kutatásokból talán az egyik legfontosabb következtetés, amit levonhatunk, hogy kis- és középméretű események esetében a befektetések már egy éven belül megtérülnek a szakmai tartalom
számszerűsítése nélkül, azaz, pusztán ÁFA és egyéb befolyó adóból.
A kisebb méretű hazai rendezésű nemzetközi sportesemények öszszességében 1 versenynapra jutó 41,6 millió forint teljes hazai kibocsátást, 17,7 millió forint GDP hozzájárulást és 12 millió forint
költségvetési bevételt (ÁFA és adóhatás összesen) generálnak, illetve
vendégéjszakánként mintegy 70 ezer forint teljes hazai kibocsátást,
csaknem 30 ezer forint GDP hozzájárulást és több mint 20 ezer forint költségvetési bevételt (ÁFA és adóhatás) generálnak.
Ezekből az adatokból megállapítható, hogy ezek a sportrendezvények a rendező szervezetek, települések, és az állam számára is rövidtávon megtérülő beruházások. A fogyasztók felmérése alapján
potenciális gazdasági haszonként jelenik meg az, hogy a sportversenyre érkező nézők átlagos napi becsült költése lényegesen meghaladja a belföldi turizmusban résztvevőkét. A külföldi nézők
kiadásainak napi becsült átlaga még ezt is messze meghaladja, rá6

adásul az ő visszatérési hajlandóságuk is nagyon kedvezően alakult.
A megkérdezett külföldi résztvevők és nézők 26%-a egy éven belül,
míg további 29%-uk öt éven belül utazna újra Magyarországra.
Talán már ebből a néhány kiragadott adatból, eredményből is látszik, hogy a sportversenyek rendezése jó irány és jó befektetés is
egyben. Természetesen más megtérüléssel és számszerűsíthető
hasznokkal kell számolni a mega eseményeknél, illetve a kis- és középméretű események esetében. A mega eseményekre fordított öszszegeknél ugyanis szinte lehetetlen monetizálni a nyereséget, hiszen
az 20, 30 akár 50 éves távlatú beruházásokat is indukál, ami lehet
egy útfelújítás, egy új uszoda, egy kerület rehabilitáció. A sportesemények rendezésének olyan nehezen kézzel fogható haszna is lehet,
mint egy országimázst építő, világsajtót bejáró, fantasztikus kép egy
sportverseny nyitóünnepségéről, vagy épp az a know-how, amivel
egy rendezési jogért folyó küzdelemben eredményes pályázatot tudunk összerakni.
Hazánkban az elmúlt években számos olyan nemzetközi versenyt
bonyolítottak le, amelyek volumenükben és hatásaik nagyságrendjében is elmaradnak ezektől a kiemelt rendezvényektől, de az adott
sportág vagy a rendező település életében ezek is jelentős következményekkel jártak és számosságuk alapján összességében is komoly
hatást értek el.
Minden sportesemény, megfelelő színvonalú, jól megszervezett, átgondolt megvalósítással, kedvező gazdasági hatásai mellett számottevő társadalmi hatást is elérhet, illetve sportszakmai, sportpolitikai, technológiai és környezeti pozitívumokat generálhat.
A sportesemények közvetlenül és közvetetten is hatnak többek között a társadalom tagjainak fizikai aktivitására, annak növelésére,
javítva ezzel az egészségügyi mutatókat és komoly nemzetgazdasági
szintű hasznot realizálva. A személyesen is átélt sportsikerek, minőségi szurkolói élmény emellett gyermekeket, fiatalokat nyerhet
meg a sportnak, ami meghatározza a felnövekvő generációt és ezáltal Magyarország sikeres jövőjét is.
Dr. Szabó Tünde
társszerkesztő
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A nemzetközi sportturizmus területén
végzett kutatások elemzése sporttudományi megközelítésben
International sport tourism literature analysis
from sport science perspectives
Bánhidi Miklós
Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar, Győr
E-mail: miklosbanhidi@gmail.com

Összefoglaló

A sportturizmus ágazat nemzetközi és hazai fejlődése indokolja
azt, hogy pontosabban megértsük annak kialakulását és fejlődését.
A turizmus egy fiatal ágazatáról van szó, amelynek társadalmi és
gazdasági hatásai egyre dominánsabban jelennek meg mind a sportszférában mind a turisztikai fogadó területek, a továbbiakban desztinációk kínálataiban. Ez indokolta azt, hogy különböző tudományterületek kutatói olyan vizsgálatokat végezzenek, mint a földrajztudósok a sportturizmus környezetéről, a gazdaságkutatók a gazdasági hatásokról, a szociológusok a társadalmi hatásokról, vagy a
pszichológusok a turizmus motivációiról és az életviteli szokásokról. Kevésbé ismertek azonban sporttudományi megközelítésű publikációk, így szükségesnek tartottuk az utóbbi években megjelent
tanulmányok elemzését.
Jelen tanulmányunkban egy webes tudományos szakcikk kereső
programmal kigyűjtött 811 (62,3 cikk/év), 2005 és 2017 között
megjelent publikáció elemzését összefogó bibliometriai és tartalmi
vizsgálatot végeztünk el, annak érdekében, hogy választ kapjunk
mire fókuszáltak ebben az időszakban a sportturizmus kutatók és
milyen eredményekről számoltak be. A tartalmi elemzés során 11
kategóriát állítottunk fel, melynek gyakorisági adatait táblázatba foglaltuk, annak érdekében, hogy jobban nyomon követhessük a kutatási témakörök évenkénti változásait.
A bibliometriai adatok alapján felállított rangsor szerint a kutatók
közül a legtöbben a sportturisták jellemzéséről, motivációikról és
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viselkedési szokásaikról, valamint a sportturizmus társadalmi hatásairól írtak. Kevesebb publikáció jelent meg azonban az aktív
sportturizmus területéről, ami azt igazolja, hogy a sporttudomány
részéről még kevesen kapcsolódtak ezen terület vizsgálatába. Aligalig található olyan tanulmány, amely a sportturizmusban résztvevők humán hatásait vizsgálnák, így meggyőződésünk, hogy a sport
jótékony hatásainak vizsgálatára a turizmus területén is több figyelmet kellene a jövőben fordítani.
Kulcsszavak: sportturizmus, szakirodalom kutatás, tartalmi elemzés, hatások

Abstract

Sport tourism is a fast growing touristic discipline, which needs
more detailed analysis to understand its beginning and development. It is a young sector of tourism whose social and economic impacts are becoming increasingly dominant in the sports sector and
in the tourism offers of destinations. This has justified researchers
from different disciplines to carry out studies such as geography
scholars on the sport tourism environment, economic researchers
on benefits, sociologists on social influences, or psychologists on
tourism motivations and lifestyle habits. However, there are less
well-known publications from sport scientists, so we have considered to analyze publications from that perspectives as well.
In our present study, we conducted a comprehensible comprehensive bibliometric and content analysis by analyzing 811 (62.3 articles per year) publication collected by the web-based scientific
search program between 2005 and 2017 to find out what researchers were focusing on and what results they reported. Based
on the content analysis, 11 categories were set up, to see frequency
of the yearly changes on the research topics.
Based on the ranking, most of the researcher wrote about the motivation and behavior of sports tourists, as well as the social effects
of sport tourism. There can be found only few publications on active
sports tourism, which proves that sport scientists have been linked
to the study of that area. There is hardly to find any study on the
human impact of sports tourists, so therefore we believe that more
attention should be paid to the benefits of sport in the field of tourism in the future.
Keywords: sport tourism, literature, content analysis, impacts
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Bevezetés

Meggyőződésünk, hogy sportturizmus szinte mindig is létezett a gyakorlatban, egyrészt a sportversenyek elterjedésével, másrészt az üdülő
területeken sok helyen kiépített sportolásra alkalmas létesítményekkel. Már az ókori olimpiai versenyekre, a modern sportok kialakulása
nyomán például a vitorlásversenyekre 1661-től, a síversenyekre
1843-tól, a kerékpár versenyekre 1863-tól érkeztek különböző országokból sportolók és nézők egyaránt, amelynek trendje a globalizálódás
nyomán, a sportversenyek és az utazási lehetőségek bővülésével
tovább fokozódott (Minnaert, 2012). Az utazók egyértelmű célja volt
a sportolás, illetve a versenyek élményeinek átélése, akik emellett
egyre inkább keresték a helyszínek turisztikai szolgáltatásait is.
Egy korábbi tanulmányunk elkészítése nyomán a sportturizmus
magyarországi fejlődésének vizsgálataiban arra kerestük a választ,
hogy az ágazat milyen összetevőkből épül fel és miként illeszkedik
bele a sporttudományi kutatásokba (Bánhidi, 2007). Már akkor világossá vált számunkra, hogy a sport definiálását sporttudósként
másképpen látjuk, mint a területet vizsgáló közgazdászok, szociológusok. Az utazás közbeni sportolásra sporttudósként mi úgy tekintünk, mint egy pszichomotoros képességeket igénylő testkulturális tevékenységre, amelynek kialakulásában számos tényező játszhat szerepet, kiemelve a fizikai aktivitást végzők biológiai fejlődésének a folyamatait a társadalmi-gazdasági és technológiai változások
mentén (Dobay és Bánhidi, 2013). Ennek értelmében a sportturizmus kutatásában a versenyekre mi úgy tekintünk, mint lehetőség a
sportszakmai fejlődésre, vagy a fizikai aktivitást végző ember fejlődési lehetőségeire. Érdekel bennünket az is, hogy a sportturistákat
mennyiben befolyásolja az eltérő természeti, társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális környezet, milyen mértékben válnak motiválttá
az utazók a sportrendezvények megtekintésére, eközben esetleg a
sporttevékenységek végzésére a desztinációk adottságainak megfelelően és természetesen azt is, hogy milyen eredményei, hatásai vannak ott tartózkodásuknak.
Szinte közhelynek számít az a felfogás, hogy a turizmus desztinációkon megjelenő sportesemények és sportolási lehetőség csupán a
helyi szórakozás alternatívái, amelyek újabb bevételt jelentenek a
szolgáltatóknak. A sportturizmus területeit vizsgáló szakemberek
ennél sokkal több lehetőséget látnak a sportturizmusban, kutatásaik során más turisztikai ágazatokkal való kapcsolódási pontokat
tártak fel, amelyek véleményünk szerint nagyban hozzájárultak az
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ágazat erősödéséhez. Ezek közül kiemelhető a sportturista desztinációkhoz való nagyobb fokú kötődése, ahol a tevékenységek végzésével átéli és megérti a fogadó helyszín kultúráját, működését.
Érthető ezért, hogy a turizmus központokban egyre több sportolási
lehetőséget építenek ki, ezzel is növelve a desztinációk közötti versenyképességet.

A sportturizmus kutatás kialakulásának és fejlődésének
irányvonalai

A sportturizmus kialakulásáról és az ágazat fejlődéséről az 1990es években szaporodtak meg azok a tanulmányok, amelyekben a
kutatók az alábbi kérdésekre igyekeztek választ keresni (Ross,
2001):
• Miként lehet értelmezni a sportturizmus megjelenési formáit, mint
a rendezvény-, az aktív és nosztalgia sportturizmust?
• Miért lett olyan népszerű az ágazat?
• Melyek a befolyásoló és a jövedéki tényezők?
• Milyen karakterekkel jellemezhetők a sportturisták?
• Hogyan szervezhető sikeresen egy sportrendezvény és mi alapján
lehet a szponzorokat megnyerni támogatónak?
Ezek a kérdések ugyan a növekvő ágazat kialakulásának megértésére irányultak, de ekkor még kevés összefoglaló, szintetizáló tanulmány jelent meg a két megaterület, a sport és a turizmus
találkozásának összefüggéseiről.
Véleményünk szerint a sportturizmus megértéséhez elengedhetetlen a sport és a turizmus tudományának definiálása, hiszen mindegyik területen megjelennek olyan közös értékek, mint az öröm- és
élményszerzés, a szórakozás, a kikapcsolódás, a szocializálódás, a
fejlődés, stb. A sporttudomány képviselői már az 1920-as évek óta
keresték a sportolás mérhetőségét, a sportképességek fejlődésének,
fejlesztésének lehetőségeit (Kent, 1994), elsősorban a nagyobb
csúcsteljesítmények elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy minden
időben a szakemberek bevonására volt szükség, hogy amatőr sportolókból élsportolókat nevelhessenek ki (SSEP, 2010), amelyhez számos tudományterületről specializálódtak szakemberek, sporttudósok. A sporttudomány fejlődése során a kutatások kiterjedtek az
egész sportszféra jobb megismerésére, amelyben társadalmi-gazdasági érdekek is megjelentek. Ezek közé tartozott pl. az amatőr sportolók, szerveződéseik, eltérő életmódjuk stb. jelentőségének vizsgálatai (Slack és Hinings, 1987). Ekkorra már a sportélettani, sport12

pszichológiai szakemberek sem csak az élsportolókat vizsgálták,
hanem a rekreációs sportolókat is (De Pauw és mtsai, 2013), akiknek egészségi állapotánál számos pozitív hatást bizonyítottak be.
Egyébként ezen pozitív hatásokat magyarországi nemzetgazdasági
szinten is vizsgálták és aggregálták (Ács és mtsai, 2011). Így került
be kezdetben a sporttudomány is a turizmus vizsgálataiba, ahol
megállapították, hogy sportoló turistákat inkább a döntéshozatal, a
motiváció, az életmód és az időfelhasználás különbözteti meg a
többi utazótól (Reeves, 1999), mintsem képességeikben mutatkozó
eltérések.
A turizmus tudományos értelmezéséhez a szakírók különböző elméleti megközelítést alkalmaznak, a környezetit, a gazdaságit és a
technológiait, amely jól tükrözi a különböző tudományágak belépését, mint például a földrajz és a közgazdaságtan. Egyesek szerint
azonban holisztikus megközelítésre is szükség van egyes alapelemek figyelembevételével, mint a turista, a földrajzi tényező, az útirány (desztináció) és a turizmus ipar (Leiper, 1979). Egy másik
megközelítésben a turizmus elméleti ismeretanyagát a társadalomtudományok közé rangsorolják (Wang, 1998), amelyben a különböző tudományok megjelennek, ezért inderdiszciplináris kutatási
területnek nevezhetjük. Talán ezen szemlélet következtében jelent
meg 2000-től a Turizmus Tudományok Szakfolyóirat (International
Journal of Tourism Sciences), amely számos tudományterületről
várta a turizmussal kapcsolatos kutatási eredményeket.
A sportturizmus iránti általános tudományos érdeklődés 1990 óta
erősödött fel, elsősorban a speciális ágazat iparának dinamikus fejlődése nyomán. Ez időben végzett sokoldalú vizsgálatok eredményeit
szakmai folyóiratokban, szakkötetekben publikálták. Ezek közül
kiemelhetők: „Tourism Recreation Research” (1997), „Journal of
Vacation Marketing” (1998), „Vision in Leisure and Business” (1999).
A téma fontosságát az is igazolta, hogy a gyakorlatban jelentősen növekedett azon utazók száma, akik utazás közben kifejezetten keresték
a sportolási lehetőségeket, hajlandók voltak többet költeni, amelynek
mértéke így már vetekedett az egyéb turisztikai ágazatokkal. Ausztráliában például a turizmus ágazatai között már 5%-kal szerepeltek a
sportturizmus termékek, 3 millió dolláros költéssel. Ennek fokozása
érdekében 2000-ben már nemzeti sportturizmus stratégiát dolgoztak
ki (Sport and Tourism Division, 2000). Ennél jelentősebb részesedést
regisztráltak az Egyesült Királyságban, ahol az utazók 20%-ánál mérték a sportolást, mint elsődleges utazási motivációt.
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A sportturizmus elméleti fejlődésének nemzetközi trendjei növekedése nyomán 2001-ben a World Tourism Organization a Nemzetközi
Olimpiai Bizottsággal együtt nagyszabású konferenciát szervezett. A
konferencia eredményei a sport és a turizmus szoros kapcsolatának
általános elismerését is jelentette és még több kutató bevonását a terület vizsgálataiba. Szerintünk ez volt a kezdete annak, hogy még több
sporttudós lépett be az ágazat vizsgálataiba.
A sportturizmus definiálásában az utazáson kívül benne van az
élményszerzés (Aho, 2001), a sportkultúra megismerése (Pigeassou,
2004), amelyben az átélés játssza a főszerepet. Ez különösen jellemző a sportturisztikai termékeknél, ahol az érzések a látvány és
a mozgás által jelentősen felerősödnek. A fő kérdésfeltevések mögött
a hangsúly ekkor még településfejlesztési hatásokra irányult és csak
közvetve érintették az emberi hatásokat és a sportszakmai előnyöket. Sporttudományi szempontból azonban figyelemreméltók voltak
azok a megállapítások, hogy a sportrendezvények és a helyi sportszolgáltatások iránti érdeklődés célcsoportjai miként szélesedtek
ki, amelyek a helyi sportkultúra fejlődését eredményezték.
A sportturisták képességeivel kapcsolatban kevés szakirodalmat
találunk, azonban demográfiai megközelítésben megállapították, hogy
ezek a turisták magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, inkább
egyedül utaznak, és hajlandók akár messzebbre is elutazni kedvenc
sportjuk űzéséhez, ahová többször visszatérnek. A sporteseményekre
utazók legnagyobb százalékban azok, akiket minden nap foglalkoztatnak a sportesemények (Ross, 2001). Ugyanakkor növekszik azok
száma is, akik extrém tevékenységek végzésével keresik az élvezetet,
vállalva a veszélyt és a rizikót (Elsrud, 2001).
A sportturizmus jelentőségét a kutatók gyakran más tudományos
diszciplinákkal való kapcsolódási területek mentén értelmezték.
Például sportszociológiai megközelítésben a sportturizmust térbeli
és időbeli dimenziók alapján is értelmezték (Hinch és Higham,
2001). Véleményük szerint a térbeliség értelmezését az indokolja,
hogy a sport általi élményszerzés egy otthonitól eltérő környezetben
zajlik, amelynek természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői vannak. Az időbeliség jellemzésére pedig azért van szükség, hogy ezáltal
tájékozódjanak az sportutazások időtartamának jellemzőiről, mint
az eltöltött vendégéjszakák számáról, vagy az igénybe vett szolgáltatások mennyiségéről. Arról azonban nem jelentek publikációk, hogy
egy hosszabb időtartamú sportutazás milyen terhelést jelent az utazók számára.
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A sportturizmus, mint a sportipar része, ritkán fordul elő önálló
termékként, inkább kapcsolódik a turizmus többi ágazataihoz
(Turco és mtsai, 2002). A WTO korábban nem is tekintette a sportturizmust önálló ágazatként (1. ábra).

1. ábra. A sportturizmus kapcsolódásai egyéb turisztikai ágazatokhoz. (Forrás: Turco és mtsai, 2002)
Figure 1. Sport tourism connection with other tourism factors.
(Source: Turco et al., 2002)

2005-től a vizsgálatok száma azért is növekedett, mert a sportszféra (edzés-, versenyrendszer, sportipar) egyre több kapcsolatát
keresték a turizmussal. A turizmus szolgáltatók felismerték, hogy
a sportélmények megélését különféle kínálatbővítéssel tudják támogatni, legyen az utaztatás, vendégfogadás, vendéglátás, kiegészítő
programok, vagy különleges helyszínek és infrastruktúra rendelkezésre bocsátása.
A vizsgált időszakban is találtunk tanulmányokat a sportturizmus
újabb értelmezéséről. Ennek az a magyarázata, hogy mind a
sportok, mind azok környezete folyamatosan változik (Hinch és
Higham, 2011). Az idők során egyes országokban a sportturisztikai
termékleírások mellett megjelentek a sportturisztikai stratégiai tervek, szabályozók, amelyeknél szoros és érdekes megközelítésnek
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számít a különböző területek kapcsolódási modellje (2. ábra), amely
azt igazolja, hogy a sportturizmus a sport és rekreáció területeihez
szorosan köthető. Ez érthető, hiszen a turizmus az utazók életviteléről szól, ahol erőteljesebben jelennek meg a környezeti ingerek és
az újszerű tevékenységek iránti igények. Ezen belül is egyre nagyobb
a kereslet a fizikai rekreáció és a fizikai aktivitásra épülő (sport) turisztikai termékek iránt, amely a sportturizmus ágazatai kialakulását és fejlődését eredményezték (Bonzak, 2013). A 2. ábrán az is
látható, hogy a kis körökkel jelzett sportturizmus határterületén jelentek meg az extrém-, a kaland-, és az ún. mesterséges (kommersz)
turisztikai termékek, amelyek ugyan szűkebb célcsoportot érintenek, de növekedésük ütemének gyorsulása már jól érezhető (Kane,
2002).

2. ábra. A rekreáció, a turizmus és a sport kapcsolódásának modellje. (Forrás: Bonzak, 2013)
Figure 2. Model of the connections between recreation, sport and
tourism. (Source: Bonzak, 2013)
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A sportszférában tevékenykedők is felismerték a turizmus által
kínált lehetőségeket. A sportkereskedelem is rájött arra, hogy a turistaszezonban nagyobb mennyiségben lehet sporteszközöket árusítani, és például Németországban az emberek többsége az utazás
előtt vásárol többet a sportboltokban (Bánhidi, 2011). A sportfejlesztéseknél is érezhető az az igény, hogy a létesítményeket már turisták befogadására is alkalmassá tegyék. A korszerű stadionok
többségében a lelátókon elkülönített páholyokban már teljes ellátást
biztosítanak a messzebbről érkezett vendégeknek. Nem véletlen,
hogy gomba módra szaporodtak az edzőtábori helyszínek a világ
különböző részein, például hossszútávfutóknak Kenyában, európai
síelőknek Új-Zélandon, evezősöknek Dél-Afrikában, stb.
A szakemberek ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a
sportturizmus fejlődését folyamatosan befolyásolják a társadalmigazdasági és ökológiai változások is, ezért az ágazat jelentőségét
mindenkor újra kell értelmezni (Hinch és Higham, 2001). Ehhez
kapcsolódnak a klímaváltozásból eredő változások, miszerint a téli
sportok turizmusa egyre inkább a magas hegységek területeire húzódik, vagy az egyre gyakoribb viharjelenségek negatívan befolyásolják egyes vízi és szárazföldi sportok űzését.

Célok és módszerek

Tanulmányunk elkészítése során arra kerestük a választ, hogy a
nemzetközi szakirodalomban a sportturizmus ágazat fejlődését a
kutatók milyen témákban, milyen kérdésfeltevések alapján elemezték. Kerestük a választ, hogy a kutatók körében változott-e a témák
súlypontozása. Továbbá érdekesnek tartottuk annak megismerését,
hogy miként bizonyították a sportszféra kapcsolódásait és annak
hatásait az aktív és a passzív turizmusban.
A szakirodalom tartalmi elemzése egy gyorsan fejlődő tudományos módszer, amely lehetőséget ad arra, hogy egy tudományterület
eredményeit bibliometriai módszerekkel elemezzék, irányvonalat
adva jövőbeli kutatásokhoz (Neuendorf, 2002). Vizsgálatunk célja
is az volt, hogy a sportturizmus területén végzett kutatásokat elemezzük, hogy jobban megértsük a területen zajló folyamatokat, a
szociális, gazdasági és a humán hatásokat is. Eredményeinkkel segíteni kívánjuk a sporttudományi szakemberek munkáját.
Vizsgálatainkban elsősorban bibliometriai elemzéseket alkalmaztunk, amelyben feltérképeztük, hogy az utóbbi 12 évben milyen publikációk jelentek meg ezen a területen, melyhez talán az egyik
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legnépszerűbb tudományos keresőprogramot használtuk a „www.
scholar.google.hu-t”. A vizsgálatban 811 (évente 61-70) nemzetközi
tanulmány anyagát (legtöbb esetben a megjelent absztraktok, összefoglalók alapján) elemeztük. Az anyagokból kigyűjtött kutatási eredményeket kategóriákba csoportosítottuk, amelyből arra próbáltunk
következtetni, hogy milyen területeket súlypontoztak évenként a kutatók.
A kutatói tanulságokat 4 kérdéskör alapján összegeztük, remélve
azt, hogy kellő tanulságokat tudunk nyújtani elméleti és gyakorlati
szakembereknek egyaránt:
1. a sportturizmus kialakulása, fejlődése, kapcsolódási pontjai,
2. a passzív és rendezvény sportturizmus,
3. az aktív sportturizmus,
4. a sportturizmus hatásai.

Eredmények
Nemzetközi publikációk témaköreinek jellemzése

A vizsgálatba bevont sportturizmussal foglalkozó publikációk bibliometriai adatait a 3. ábrán tüntettük fel. A tartalmi elemzés nyomán 11 kategóriát különítettünk el, amelyek csupán tájékoztató
jellegűek, aszerint, hogy a kutatók leginkább mire fókuszáltak vizsgálataikban. Ezeken a területeken ugyanis több esetben átfedéseket
is találtunk.
Az összes tanulmány között (N=811) évente 4-5 olyan publikációt
találtunk, amely a sportturizmus elméleti definiálását, kapcsolódási
pontjait és kutatási módszereit érintette, ami azt is bizonyítja, hogy
az ágazat fejlődése nyomán szükség van az elméleti megközelítés folyamatos frissítésére.
A vizsgált tanulmányok közül a legtöbben a sportturisták jellemzéséről, motivációiról, tapasztalatairól és utazási szokásaikról írtak
(16,4%). Ezek közül sokan érintették azt a gondolatot, hogy a sportturizmus ágazat ma már minden korcsoportnak és nemnek kínál lehetőséget, akik szenvedélyüknek szeretnének hódolni, vagy keresik
a kihívást és az élményeket, miközben tapasztalatokat gyűjtenek. Érdekes módon csak kevesen írtak arról, hogy a sportturizmusban való
részvétel mögött mennyire van jelen a tanulás (2,9%), az egészségtudatosság és az életminőség (2,2%) iránti igény.
A témák közül másodikként legtöbben (13,9%) a sportturizmus szocializáló szerepéről írnak, hogy a sportrendezvénynek a társadalomra
gyakorolt hatásai (9,9%) jelentősek, amelyek befolyással vannak a te18

rület- és településfejlesztésre, valamint azok működésére. Többen a
szakírók közül kiemelik azt a tényt, hogy a településen a sportrendezvények számos pozitív és negatív örökséget hagytak maguk mögött,
amelyek sok esetben gyarapították a sport infrastruktúrát, fejlesztették a helyi sportkultúrát, vagy éppen a rendezvények idejére növelték
a bűnügyi statisztikákat. Érdekes kifejezést ismerhetünk meg a tanulmányok között, az „életmód migrációt”, vagyis annak magyarázatát,
hogy milyen sokan utaznak, költöznek sportturisztikai helyszínhez,
hogy gyakrabban élhessék át kedvenc tevékenységeiket.
Sok kutató írt egy-egy régió sportturizmusának fejlettségéről
(9,3%) és lehetőségeiről, valamint a sport- és az ökoturizmus kapcsolatáról (7%), hogy a természeti környezet milyen fontos elemévé
vált a sportturisztikai termékeknek. Számos esetben felhívják
ugyanakkor a figyelmet a klímaváltozás következményeire is.

3. ábra. A sportturizmusról megjelent külföldi szakpublikációk
témakörönkénti megoszlása (N=811)
Figure 3. Distribution of international publications by thematic
categories (N=811)
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Jelentős a gazdasági megközelítés alapján végzett kutatások
száma, amelyekben sokoldalúan támasztják alá a sportrendezvények és sportvállalkozások befolyását a rendező település gazdasági
környezetére (12,2%). Ennek fokozásához sokan írtak a menedzsment és a marketing kiemelkedő szerepéről (10,9%).
A vizsgált időszakban a tanulmányok sokféle megközelítésben elemezték a sportturizmus területeit, amelyben gyakran idéztek korábbi publikációkból, így jól látható a vizsgálati eredmények
egymásra épülése. Az utóbbi két évben a legtöbb publikációt a sportturisztikai desztinációk és a sportturisták jellemzése témában találtuk, amelyek tükrözik ugyan a kutatók érdeklődési körének
változásait, azonban mégsem térnek el lényegesen a korábbi évek
adataitól.

A sportturisztikai rendezvényekről megjelent egyes publikációk jellemzése

A sportversenyek turisztikai vonzerejéhez nem fér kétség. Ezzel
kapcsolatban a vizsgálatok arra irányultak, hogy megismerjék a
helyi nézők és turisták motivációit, szokásaikat, és a versenylátogatás melletti szolgáltatások igénybevételének adatait. Sokan vizsgálták ugyanakkor azt is, hogy milyen különbség van a sportturista
és a nem sportturista rendezvénylátogatási szokásai között. Az eredmények szerint a sportturista sokkal igényesebb a helyi nézőkhöz
képest a vendégfogadás, a nevezetességek megtekintése, és a sportlétesítmények minőségével kapcsolatban (Chen és Funk, 2010). A
vizsgálati adatok igazolták azt is, hogy ők jobban érdeklődnek a
sportszféra részletei iránt, többféle szolgáltatást vesznek igénybe,
így többet is költenek.
A sportturisták motivációiról készült vizsgálat szerint, az USAban a világ leglátogatottabb versenyein jelentős azon nézők száma,
akik messzebbről is vállalják az utazást. A külföldi hallgatók körében, faktoranalízissel végzett vizsgálat alapján utazásuk fő indítékai
közé tartozott: az utazási élmény, a profi sport iránti érdeklődés, a
sportversenyek látványa, és kedvenc játékosokért való szurkolás
(Yu, 2010).
A kutatók tanulmányaikban gyakran feltették azt a kérdést, hogy
a sportesemény már önmagában is lehet-e turisztikai esemény. A
legegyszerűbb válaszként mondhatnánk, hogy igen, de ez persze
attól függ, hogy a verseny jelent-e turisztikai vonzerőt, vagy sem, érkeznek-e oda máshonnan is nézők, vagy sem. A vita mögött termé20

szetesen ott van az is, hogy a nézők éreznek-e késztetést arra, hogy
akár messzebbre is elutazzanak sportversenyekre. Vagy találhatóe számukra a mérkőzés helyszínén jó minőségű alap-, esetleg különleges szolgáltatás is, alternatív program. Japánban a sportstadionokat úgy is kategorizálták, hogy milyen távolságról utaznak
oda a nézők (Bánhidi, 2011), így mondhatnánk akár azt is, hogy turisztikai jelentőségüket ezek szerint is osztályozhatnánk.
Egy másik magyarázat lehet az is, hogy leginkább azokon a versenyeken jelennek meg a turisták, amelyek a legnépszerűbbek
(4. ábra). Ilyen lehet az NFL (National Football League), a Bundesliga, vagy az EPL (English Premier League), amely évente több millió
nézőt vonz. Ugyan pontos adatok nincsenek arról, hogy mennyi a
turisták száma a rendezvényeken, azonban a becslések egyértelműen igazolják, hogy az Egyesült Államok lakosainak legalább kétötöde sportutazó, akiknek 84%-a néző. A sportturisták 58%-a a
későbbiekben is szívesen visszatér családjával a sportesemény helyszínére (Wittmann, 2017).

4. ábra. A világ leglátogatottabb bajnokságainak nézőszámai
2014/15-ben. (Forrás: Sporting Intelligence)
Figure 4. The most visited leagues in the world in 2014/15.
(Source: Sporting Intelligence)
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A sportgazdaságtani szakemberek számos tanulmányban foglalkoztak azzal, hogy a sportszféra beépülése a turizmusba milyen nyereségszerzési lehetőséget eredményezett (Ritchie és Adair, 2004). Az
emberek látvány iránti igénye mai napig is, mint az ókori gladiátorküzdelmek idején, töretlen (Kyle, 2014). Az emberek képesek
elutazni oda, ahol különleges környezetet, tevékenységeket, küzdelmet, csúcsok megdöntését élhetik át. Természetesen mindezt kívülről szemlélik, így az ilyen rendezvények hatása csak közvetetten
érvényesül.
A sportturizmus kutatók közül sokan a rendezvénypiacot vizsgálták, hiszen jól mérhetők a turizmus szolgáltatások nyomán megjelenő nyereségek. A turizmus élénkülése leginkább a nagyrendezvények helyszínein észlelhető, amelyek nem annyira a rendezvények
helyszínei miatt jelentősek, hanem az látványszerzés miatt. A paszszív sportturizmus mértékét bizonyítják azok az adatok, hogy például a 2000-es évek elején az angol felnőttek 75%-a, az ausztrál
felnőttek 44%-a vett részt valamilyen sporteseményen. Az Egyesült
Államokban, a világ leglátogatottabb sporteseményein, mintegy 72
millió volt az átlag nézőszám, amely a felnőtt lakosság 35%-a. Ezek
az értékek egyértelműen igazolják a sportesemények népességmobilizáló és gazdaságélénkítő jelentőségét.
Érdekes vizsgálat támasztja alá az utazási módok szerepét a
sportrendezvényekre utazóknál (Fairley, 2009). A kutató szerint egy
buszos utazás nemcsak az odajutást teszi lehetővé, hanem fontos
szerepet játszik a szurkoló csoport identitásának kialakításában.
Az utazás ideje alatt egy jó vezető akár csapatot is építhet, amely növeli a hatékonyabb rendezvény részvételt és hozzájárul az utazásszervezés fenntarthatóságának biztosításához.
A gazdaságkutatók a sportturizmust a globális gazdaság új lehetőségének tartják. A rendezvény helyszínein gazdasági profittermelődés zajlik, amely kiterjed a sportturisztikai termék egészére. A
fogyasztói szokások elemzése is sokkal inkább az utazás egészéről
szól, amely befolyásolja a sportrendezvényeken való költéseket.
Ennek formáit és mértékét személyes, pszichikai és környezeti faktorok befolyásolják (Funk, 2008).
A nagyrendezvények meghirdetése turisztikai vonzerőt is jelent,
amely nem csupán sportolási, hanem utazási lehetőségekről is szól
(Sugden, 2007). Például a maratoni futóversenyek a világ 130 különböző helyszínén zajlanak, amelyek jelentős nemzetközi turista
látogatottságot is generálnak. A települések élete is megváltozik
22

ilyenkor, lezárják az utakat, a versenyek helyszínein megjelennek a
nézők is. A Tour de France 15 milliós franciaországi látogatottsága
mellett, a Canterburybe való érkezést tömegek kísérték figyelemmel
és szívesen vettek részt a kísérő programokon is, amelyhez szükség
volt jól tervezett, helyi kampány indítására (Bull és Lovell, 2007).
Hasonló eredményeket tapasztaltak a 2007-es sívilágbajnokságon,
ahol a kutatók szerint leghatározottabban a szociális faktorok érvényesültek, a nézők ott szerettek volna lenni, ahol mások is, a meglepetésszerű események pedig pozitív élményként hatottak
(Pettersson és Getz, 2009).

Az aktív sportturisztikai termékekről megjelent tanulmányok
jellemzése

Az aktív turizmus definiálását a fizikai aktivitáshoz kötődő utazásokkal hozzák párhuzamba, legyen az versenyzéssel, vagy anélkül
egybekötve (Hinch és Higham, 2011). Ezért sporttudósként úgy
érezzük, hogy talán itt lehetne legtöbbet tenni az ágazat fejlődéséért,
hiszen a sporttudomány fő kutatási területének tekinthető az emberi mozgás sokoldalú feltérképezése. Meggyőződésünk, hogy az
eredményes sportmozgás az alapja a sport céllal utazók elvárásainak és céljainak. Utazási céljaik eléréséhez keresik az optimális
helyszínt, ahol mintát meríthetnek, ahol jótékony környezetet fedezhetnek fel és a megfelelő partnereket is megtalálhatják.
Az aktív turisztikai termékek vizsgálatát kezdetben nagyon szerénynek nevezték, melyet csupán leíró statisztikák alapján elemeztek
(Gibson, 1998). A 2000-es évek elején azonban felismerték a termék
turisztikai jelentőségét, amelyet a befolyásoló tényezők alapján kezdték vizsgálni, mint a földrajzi, a társadalmi-gazdasági környezet, a
sportturisták pszichográfiai és viselkedési vonatkozásai. A vizsgálati
eredmények azt mutatták, hogy az aktív sportturizmus terméket elsősorban a desztináció és a sportszférában érdekeltek közötti kapcsolatok határozzák meg (Weed, 2007). Fontos szereplőkké váltak a
termék sikeréhez az utaztató, vendégfogadó és sport szolgáltatók is,
akik jelentős mértékben befolyásolták a turisták élményszerzését.
Egyes szakírók úgy is jellemzik az aktív sportturizmust, mint egy
kulturális turisztikai attrakcióban való részvételt, amelyben a sportkulturális háttér nagy befolyással van a résztvevők utazási szokásaira. Egy motivációkat vizsgáló etnográfiai kutatás során a
Karib-térségben szervezett szórványos sportturisztikai eseményeket
elemeztek, amelyben a külföldre elvándorolt és hazatérő turistákat
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kérdeztek meg. Válaszaik alapján ők nosztalgiából vesznek részt a
sporteseményeken, mert szeretnék átélni újra az otthoni szokásokat
és támogatni költéseikkel az anyaországuk gazdaságát (Joseph,
2011). Egy síelőket vizsgáló kutatásban különböző kultúrákból
származó turisták szokásait elemezték és megállapították, hogy a
kulturális identitás jelentősen befolyásolja az utazók motivációit és
viselkedési szokásait (Chalip és McQirty 2004; Hudson és mtsai,
2010). További motivációs tényezők közé tartoznak a korábbi rendezvényeken szerzett élmények és a rendezvény helyszínének sajátosságai (Kaplanidou és Gibson, 2010).
Szinte minden sportturistát motivál a saját fejlődési igénye, amely
a képességeik miatt sokszor eltér egymástól, azonban mindegyikük
a legjobb feltételeket keresi. Egy mountain bike verseny résztvevői
körében végzett vizsgálat szerint a jól előkészített, és optimális versenykörülmény a legvonzóbb tényező az utazásukhoz még azoknak
is, akik nem profi szinten sportolnak (Getz és McConnell, 2011).
Kerékpárosoknál is hasonlóan nagyon fontosnak tartják a versenyzés- és edzésfeltételeket, és a jó megközelíthetőséget. A hullámszörfösök körében végzett vizsgálat szerint azokból lesz a gyakori utazó,
akik magasabb szinten űzik a sportágat, így keresik a nagyobb kihívást jelentő versenyeket, például az akár messzebb fekvő magas
hullámú tengerpartokat (Sotomayor és Barbieri, 2015). Ezek a vizsgálatok azt igazolják, hogy a versenyszervezőknek, turisztikai szolgáltatóknak törekedni kell a minőségi feltételek biztosítására, ahol
figyelembe kell venniük a képességekhez igazított egyéni lehetőségeket is.
A sportturizmus egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatban sajnos kevés publikációt találtunk, azonban a sporttudomány sokszorosan hangsúlyozza a sporttevékenységek egészségre gyakorolt
jótékony hatásait, így annak szerepe feltehetően erőteljesebben fog
megjelenni a jövőben (Bodenheimer, 1999; Sallis, 2009). Egyes tanulmányok szerint erősödik a turisták körében az egészséges életmód iránti igény is, amelyhez egy svájci egészségturisztikai felmérés
szerint keresik a kihívást jelentő ún. „stimuláló sporttevékenységeket”, mint a mountain bike-ot, a túrázást és a golfot (Laesser, 2011).
Ennek kapcsán felhívják a figyelmet arra, hogy az egészségturizmus
és a sportturizmus közötti kapcsolódásnak még számos, eddig kevésbé kiaknázott lehetősége is van.
Véleményünk szerint a fenti igények kielégítésével kapcsolatban
nagy szükség van sporttudományhoz értő szakemberek nagyobb mér24

tékű bevonására, hiszen sok esetben ők tudják felmérni pontosan az
aktív turisták képességeit és ehhez tudnak terhelési javaslatokat megfogalmazni, illetve foglalkoztatási programokat lebonyolítani.
Az aktív turizmus jobb megértéséhez nagyon tanulságosnak tartjuk azt a modellt (5. ábra), amely azt mutatja, hogy az ágazaton
belül milyen a sportszakmai háttér és milyen programok veszik
körül a turistákat, adott esetben a téli sportturistákat, akik egy jól
szervezett turisztikai szolgáltatási hátteret kapnak az aktív üdülésük minősége érdekében (Hudson és Hudson, 2015). Az ágazat fejlődésének megértéséhez a modellalkotó prioritásként fogalmazza
meg az ágazat hatásainak jelentőségét környezeti, társadalmi és gazdasági megközelítésben. Egyértelművé válik ugyanakkor a terület
sokszínűsége, ahol a helyszín, a közlekedés és a sportrendezvények
adják a sportturisták számára a vonzerőt. A sporttudományi megközelítést ugyanakkor itt is hiányoljuk, hogy összességében a sportkultúra segíti-e a helyi sportéletet, az ott élő sportolók fejlődését
vagy nem. A gyakorlatból jól tudjuk, hogy Marcel Hirscher sikerei
nyomán szülőhelye, az osztrák Annaberg síközpont népszerűsége
nagyot nőtt, vagy Raphael Nadal teniszező nyomán Mallorca teniszélete erősödött.

5. ábra. A téli sportturizmus modellje. (Forrás: Hudson és Hudson, 2015)
Figure 5. Model of winter sport tourism. (Source: Hudson & Hudson, 2015)
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A korábbi személyes élmények gyakran megfoghatatlanok és
szubjektívek, személyenként eltérők (Highmore, 2002), ezért a
sportturizmus termékek megítélésében nem mindig mutatnak reális
képet. Ez gyakran összefüggésben van emocionális elemekkel (Kaplanidou, 2010), pillanatnyi hangulattal, személyes elvárásokkal, valamint az egyénben létrejövő megtapasztalásokkal (Stocker, 2013).
Az aktív sportturizmus alágazatai különböző sportágakhoz kötődnek. Ezek azonban nemcsak a kapcsolódó tevékenységet jelentik,
hanem annak teljes arzenálját. A számos sportturisztikai ágazat
közül a legelterjedtebb a kerékpárturizmus, amely köszönhető a kerékpárfejlesztéseknek, a gyártás jelentős növekedésének és a kerékpárutak számának növekedésének (Tobin, 1974).
Az aktív turizmus ágazatai között körvonalazódnak különleges
termékek is, amelyek különleges környezetben zajlódnak, újszerű,
kihívást jelentő tevékenységekre, hatásokra épülnek. Ilyenek az
egyre szaporodó kalandturisztikai termékek, amelyeknek az árkategóriái függenek az időtartamtól, a távolságságtól és a kihívást jelentő képességek jellemzőitől (Buckley, 2007).
A szakírók egyértelműen azt tartják, hogy az aktív sportturisták
desztináció választásának egyik legfőbb oka a klimatikus feltételek
megléte. Ezzel kapcsolatban felhívják a figyelmet a klímaváltozás
következményeire, mint pl. a globális felmelegedés, amely negatívan
befolyásolja az üdülőhelyek, sírégiók turizmusának iparát, hiszen
rövidebb lesz a téli sportszezon, csökken a sízés, boardozás, jeges
sporttevékenységek űzésének lehetőségei (Dawson és Scott, 2010;
Pütz és mtsai, 2011). Ezzel szemben egyes téli sportra specializálódott üdülőhelyeken megnövekedett a nyári vendégforgalom is, így
azok profilját is módosítani kellett (Pegg és mtsai, 2012).
A turizmus szolgáltatókkal végzett felmérések szerint, ők sajnos
nem érzik egyelőre ennek fenyegetettségét, mert reménykednek
abban, hogy speciális technológiák segítségével sikerül a problémákat kezelni (Wolfsegger és Gössling, 2008). Mindenestre a svájciak
2030-ra 4%-os forgalomcsökkenést jósolnak. Egy másik ökonometriai elemzés alapján az éghajlatváltozás tudatosítása a piaci szereplőkre pozitívan hatottak, hiszen mind a szolgáltatók, mind a
vendégek fel tudnak készülni a változásokra (Hoffmann és mtsai,
2009).
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A sportturizmus hatásainak vizsgálatairól megjelent tanulmányok jellemzése

A turizmus fejlődésének egyik mérföldkövének tekinthetjük a wellness turizmus megjelenését és robbanásszerű fejlődését. Ez véleményünk szerint annak volt köszönhető, hogy a szakemberek a
termékfejlesztésben prioritásként nevezték meg a hatásfokozást, miszerint aki elutazik egy wellness központba, az biztos, hogy jól fogja
érezni magát. A célokat elérő eszközök között kényeztető és terápiás
programok vannak, amelyek biztosítják az emberek komfortérzését.
Sportszakemberként tudjuk, hogy a terheléssel járó fizikai aktivitás
nem mindig okoz kellemes hatásokat, ezért a sportturizmusban a
sport egyéb pozitív hatásait lehetne kiemelten kezelni.
A sportturizmus ágazat fejlődését a hatásmechanizmusok ismeretében ma már stratégiai tervek kidolgozásával segítik a világ számos országában. Erre jó példa, hogy Dél-Afrikában, a FIFA által
szervezett labdarúgó világbajnokság pozitív turisztikai hatásai következtében nemzeti sportturizmus stratégiát dolgoztak ki a további
potenciális lehetőségek bővítése érdekében (Swart és Bob, 2010). A
sikerek kapcsán a szakemberek felhívják a figyelmet a rendezvények örökségi hozadékának kiváló lehetőségeire. Ide tartozik a rendezési „know-how”, a statikus és dinamikus infrastrukturális
fejlődés elemei. A 2006-os labdarúgó világbajnokság örökségének
vizsgálata is bizonyította a településre történt hatásokat, azonban
egyes szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy más rendezvényekkel
való összehasonlítás nem mindig szerencsés (Preuss, 2007). A
benchmarking vizsgálati módszer helyett az alulról építkező elemzéseket javasolják, miszerint 6 fő elem változásait kellene vizsgálni:
infrastruktúra, ismeretanyag, imázs, emóciók, hálózat, kultúra.
Ezek közül több is érinti közvetlenül a település struktúráját, melynek fejlesztésével hosszú távú hatásokat lehet elérni.
A sportturizmus befolyását sokoldalúan értelmezik a szakírók, de
abban mindenesetre egyetértenek, hogy a hatásokat csak komplexen,
a többi turisztikai ágazattal együtt érdemes értékelni. A fogadó települések életére leginkább a társadalmi gazdasági hatások a legjellemzőbbek, de jól érezhetők a változások a kulturális identitás és a
szociális interakciók területén is (Barros, 2007; Hritz és Ross,
2010). A sportrendezvényre utazó turisták nem csupán a rendezvényekre költenek pénzt, hanem hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez is. Ennek mértékét meghatározza az, hogy mennyire érzik
magukénak a rendezvényt, különösen akkor, amikor kedvenc spor27

tolóik szerepelnek rajta (Yu, 2010). A Tour de France vendégei körében végzett vizsgálatoknál a nézők legfőbb eredménynek tartják
a kulturális élményt, azt az imázst, hogy részt vehettek egy ilyen rangos eseményen (Balduck és mtsai, 2011). Nehezményezték ugyanakkor, hogy egyes esetekben túl magasak voltak az árak és nehézkes
volt a közlekedés. Szingapúrban a Forma-1 versenyeket sem csupán
a sport fejlesztéséért szervezik, hanem, hogy részévé tegyék a városi
marketing stratégiának is (Henderson és mtsai, 2010).
A gazdasági hatások megismerésére jónak tartjuk azt a modellt
(6. ábra), amely nemcsak a közvetlen hasznot értelmezi, hanem a
turista költések következményeivel is foglalkozik (Murray, 2014). A
sportturisták vizsgálatainál is többször felmerült a kérdés, hogy milyenek a fogyasztási szokásaik, mi motiválja őket a sport termékek
és sportszolgáltatások megvásárlására és azok milyen befolyással
bírnak további döntéshozatalaikra (Funk, 2008). A vizsgálati eredmények szerint az utazót belső és külső ingerek befolyásolják vásárlási döntéseiben, amelyben nagy szerepet játszik a minőségi
kínálat és az egyéni elvárások. És amennyiben az utazó költekezett,
akkor az sok esetben befektetést is jelent egy következő utazáshoz.
A szolgáltatók és a desztináció gazdasági fejlődése esetében ezek a
költések pozitívak, hiszen segítenek a termékfejlesztésben, a munkabérek növekedésében és az adózási bevételek növelésében.
A sportrendezvényeken résztvevő turisták vizsgálatánál megállapították, hogy azok maradnak tovább a helyszínen és költenek több
pénzt, akik aktív szereplői is az eseménynek. Azonban a nézők az
esemény után gyakran egyből hazautaznak (Scott és Turco, 2007).
A profi golfozók költéseinek vizsgálatánál 3 kategóriába sorolták a
sportolókat: az alacsony költésűek 69,2 dollárt, a közepes költésűek 219 dollárt, míg a sokat költők akár 759 dollárt is költenek
átlagosan naponta (Dixon és mtsai, 2011).
Példaként hozhatjuk fel azt, hogy egy népszerű üdülőhelyen már
az ott kialakult szokások, tradíciók is arra késztetik az utazót, hogy
bekapcsolódjon a helyi életvitelbe. Jellemző ugyanakkor az a tény
is, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele maga után vonz újabb fogyasztást is. Ha egy aktív sportturisztikai terméknél magasabb intenzitású terhelésre van szükség, akkor jelentősen megnőhet a
fokozottabb pihenés, folyadék-, ételfogyasztási iránti igény. A pénzköltés mértéke is ennek függvényében zajlik.
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6. ábra. A turizmus gazdasági hatásainak és következményeinek tényezői. (Murray, 2014 alapján)
Figure 6. Economic benefits of tourism. (After Murray, 2014)
Az aktív sporttevékenységek hatásainak pozitív és negatív oldala
is van (1. táblázat), amely kedvező időjárás esetén akár 13-16%-os
növekedést eredményezhet az ágazatban lévő költéseknél és a foglalkoztatottságnál (Hudson és Hudson, 2015). Az elemzések sokoldalú összefüggésekről számolnak be, de sporttudományi megközelítésben kevés szó esik arról, hogy milyen humán hatások és
sportszakmai nyereségek jelentkeznek a sportturizmus megjelenése nyomán. Ugyanis meggyőződéssel valljuk, hogy a sportrendezvények fogadása olyan szervezési metodikát hagy a településeken,
amely jól transzformálható és lehetőséget adhat újabb események
lebonyolítására.
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1. táblázat. A téli sportturizmus előnyei és hátrányai. (Forrás: Hudson
és Hudson, 2015)

Table 1. The advantages and obstacles of winter sport tourism.
(Source: Hudson & Hudson, 2015)

Előnyök

Hátrányok

Munkáltatóktól származó közvetlen Túlzott függés a turizmus egyéb ágazaés közvetett nyereség
taitól
Adóvonzatok

Az ingatlanárak növelése

Jobban fizető célcsoportok

Forgalomnövekedés

Egészségre való hatások

Lakosság turistákhoz való hozzáállása

Életvitelre való hatások

Vadállomány megzavarása

Társadalmi fejlesztés

Szennyezés

Helyi értékek erősödése

Talajerózió

Turisztikai szolgáltatások minősége

Területhasználat megváltoztatása

Szezonalitás ellensúlyozása

Vízhasználat növekedése pl. műhó
készítéséhez

Növekvő rekreációs infrastruktúra

Földhasználat túlterhelődése

Sporttudományi megközelítésben az aktív sportturizmusnak az
egészségi állapotra való hatását legtöbbször az egészségre vonatkozó
adatokkal való összevetés alapján értelmezik (7. ábra) (Angus,
2016). Ez is nyomós oka volt annak, hogy a turizmusban újra felfedezték a gyaloglás és kerékpározás előnyeit (Lamont, 2009). A szerzők vizsgálataikban összevetették az USA egyes tagállamaiban a
betegségek előfordulási arányát a gyalogosan és a kerékpárral közlekedők számával. Az adatok alapján bizonyítható, hogy ahol fizikailag aktívabb a lakosság, ott egyes betegségek, mint például a
cukorbetegség aránya kisebb. Meggyőződésünk, hogy ezek az adatok is hozzájárulhatnak a fizikai tevékenységek népszerűsítéséhez
akár a lakosok, akár a turisták körében.
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7. ábra. A gyalogos közlekedés és a kerékpárhasználat aránya (%)
és az egészségmutatók alakulása az USA egyes tagállamaiban.
(Forrás: Angus, 2016)

Figure 7. Active transportation compared to health indicators in US
States. (Source: Angus, 2016)

Megbeszélés és következtetések

A nemzetközi szakirodalomból kiemelt vélemények és vizsgálati
eredmények alapján a sportturizmust egy nagyon komplex turisztikai terméknek tarthatjuk, melyet a környezet és az érdekeltek közötti összefüggések megismerése nyomán lehet, érdemes elemezni.
A nemzetközi szakirodalom általában egy-egy elemét emelte ki a
sport és a turizmus kapcsolatának, amelynek száma intenzíven növekedett az utóbbi 2 évtizedben.
A 2005 és 2017 között megjelent szakirodalmi adatok tartalmi
elemzései alapján elmondhatjuk, hogy a kutatók számos olyan eredményt halmoztak fel, amelyek tanulságosak az ágazat jobb megértéséhez és annak globális és lokális fejlesztéséhez.
Ennek alapján elmondható, hogy a sportturizmus mára egy jól
körülírt elméleti diszciplínává vált, amely ugyan a turizmológia alterülete, amelynek vizsgálatához számos tudományterület képviselői
kapcsolódtak be saját kérdésfeltevéseik alapján, a saját tudományterületük módszereivel.
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Közülük a földrajztudósok sokoldalúan jellemzik a publikációikban a sportturizmus térbeliségét, a környezet fontosságát, és vizsgálják a globális klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásait. A
szociológiai megközelítés alapján több kutató is bizonyította a sportturizmus termékek társadalmi hatásait, amelyek sok esetben pozitívnak mondhatók a fogadó települések fejlődésében. A pszichológiában alkalmazott módszerek alkalmazásával a kutatók megállapították, hogy a sportutazási motivációk leginkább az élményszerzésre irányulnak, amelyet korábbi tapasztalatok és sportszakmai
ismeretek befolyásolnak. A gazdaságtudósok eredményei a sportturizmus gazdaságélénkítő hatásairól számolnak be, ahol kiemelten
hangsúlyozzák a sportturizmus globális és helyi jelentőségét. Ennek
kapcsán jelentősen változott a sportturizmus menedzselésének metodikája is, arra törekedve, hogy a szervezők minél több érdekeltet
vonjanak be a fejlesztési folyamatokba.
Az aktív sportturizmussal kapcsolatos vizsgálatok eredményei
szerint a sportturisták kötődnek a sportágak kultúrájához, szabályaihoz, tradícióihoz, amelynek gyakorlásához az utazó adottságait,
képességeit és ismeretanyagát mobilizálja. A vizsgált tanulmányok
között kevés információt találtunk azzal kapcsolatban, hogy milyen
terhelés intenzitással sportolnak az utazók, ha nem versenyen vesznek részt, és keveset tudunk a terhelés-pihenés arányáról is, amely
alapján pontosabban megismerhetők lennének az utazási szokások,
valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének okai is.
Biztatónak tartjuk azon vizsgálati kezdeményezéseket, amelyek
sportturizmusban a sportolás egészségre gyakorolt pozitív hatásaival foglalkoznak, hozzájárulva az emberek minőségi életviteléhez.
Meggyőződésünk, hogy ennek további bizonyításával és az ezt támogató termékek és szolgáltatások bővítésével további fejlődés érhető
el a sportturizmusban, amelynek kimunkálásában fontos szerepet
játszhatnak a sporttudományi szakemberek is.
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Összefoglaló

Magyarország Kormánya a sportot 2010 óta stratégiai ágazatnak
tekinti, amelynek egyik kiemelt prioritást élvező szegmense a nemzetközi sportesemények hazai környezetben történő megrendezése.
A kutatás célja a 2018. év első két hónapjában megrendezett hazai
és nemzetközi események komplex gazdasági és turisztikai hatásainak vizsgálata volt.
A 2018. január és februárban megrendezésre kerülő nemzetközi
sportesemények közül négy hazai rendezvény került kiválasztásra:
az ITTF World Tour Hungarian Open (asztalitenisz), az U13 International Hungarian Open (asztalitenisz), a sportlövő Európa-bajnokság valamint az International Junior Championships (tollaslabda). Kutatási módszerünk primer kutatás, amely egy N=863 fő
mintaelemszámú kérdőíves attitűdvizsgálatból és az események gazdálkodási és pénzügyi adatainak elemzéséből áll. Az események
nemzetgazdasági hatásainak értékelését az Ágazati Kapcsolatok
Mérlegén alapuló input-output modell segítségével végeztük, míg a
turisztikai fogyasztást leíró statisztikai módszerekkel mutatjuk be.
A négy versenyhez kötődően a résztvevők és a nézők összesen
csaknem 11 400 vendégéjszakát töltöttek a rendező településeken.
A hazai nézők átlagos napi becsült költése 13 334 forint volt, ami
lényegesen meghaladja a belföldi turizmusban résztvevők 5 238 forint napi átlag kiadását. A külföldi nézők kiadásainak napi becsült
37

átlaga 26 250 forint, míg a külföldi résztvevők napi átlagos költése
26 815 forint volt.
A külföldiek esetében a visszatérési hajlandóság és a vendégszeretet megítélése is kedvezően alakult. A versenyekre érkező külföldiek 26%-a egy éven, 29%-a pedig öt éven belül újra hazánkba
utazna, míg csak 2% az aránya azoknak, akik nem terveznek magyarországi utazást a jövőben. A kutatásba bevont hazai rendezésű
nemzetközi sportesemények gazdasági hatásainak vizsgálata alapján elmondható, hogy a négy verseny együttesen csaknem 800 millió
forint becsült, generált teljes hazai kibocsátást eredményezett,
amelyből Magyarország GDP-jéhez 336 millió forinttal, a költségvetéshez pedig 169,4 millió forint ÁFA befizetéssel és csaknem 60 millió forint befolyó generált adóval járult hozzá. A kisebb méretű hazai
rendezésű nemzetközi sportesemények összességében 1 versenynapra jutó 41,6 millió forint teljes hazai kibocsátást, 17,7 millió forint GDP hozzájárulást és 12 millió forint költségvetési bevételt (ÁFA
és adóhatás összesen) generálnak, illetve vendégéjszakánként mintegy 70 ezer forint teljes hazai kibocsátást, illetve csaknem 30 ezer
forint GDP hozzájárulást és több mint 20 ezer forint költségvetési
bevételt (ÁFA és adóhatás) generálnak.
Az eredmények felhívják a figyelmet a kisebb volumenű nemzetközi sportrendezvények pozitív gazdasági következményeire, amelyek mind a rendező szervezet valamint település, mind az állam
számára rövid távon megtérülő beruházásként értelmezhetők.
Kulcsszavak: sportturizmus, sportrendezvények gazdasági és turisztikai hatásai, gazdasági multiplikátor hatás

Abstract

The Hungarian Government selected sport as a strategic sector since
2010 with international sport events organized in the country as one
of its important priorities. The aim of the research was to analyze the
complex socio-economic and tourism impacts of international sport
events organized in Hungary in the first two months of 2018.
From the international sport events organized in January and
February 2018, four events were selected: the ITTF World Tour
Hungarian Open (table tennis), the U-13 International Hungarian
Open (table tennis), the 10m Shooting European Championships
and the Badminton Hungarian International Junior Championships.
Primer methods were selected as research methods as large sample
(N=863) attitude survey was conducted and the economic and fi38

nancial data of the events were analyzed. Input-output modelling
was used for the evaluation of the macroeconomic effects and
tourism related effects was introduced with descriptive statistics.
Participants and spectators spent almost 11 400 nights in connection with the selected four international sport events. The estimated
average daily expenditure of domestic spectators was 13 334 HUF
which is significantly higher than the average daily expenditure of domestic tourists (5 328 HUF). The foreign spectators average daily expenditure was estimated to be 26 250 HUF and the foreign participants’ average daily expenditure was estimated to be 26 815 HUF.
In case of the investigated foreigners the willingness of return to
Hungary and the perceived Hungarian hospitality was also very
promising. The foreigners arrived for the investigated international
sport events reported that 26% of them would return to Hungary
within one year, 29% within the next five years and only 2% of them
reported not planning to return to Hungary in the future.
According to the complex socio-economic analysis of the selected
international sport events, the four selected events generated 800
million HUF domestic aggregate output, which resulted in 336 million HUF GDP increase, 169,4 million HUF VAT income and 60 million HUF generated tax income for the Hungarian budget.
The smaller international sport events organized in Hungary in
each competition days created on average 41,6 million HUF aggregate
output, 17,7 million HUF GDP increase and 12 million HUF income
for the Hungarian budget (VAT and generated taxes). According to
nights spend these events generated on average 70 thousand HUF
aggregated output, 30 thousand HUF GDP increase and more than
20 thousand HUF income for the Hungarian budget per night.
The results show that the positive socio-economic impact of the
smaller international sport events can be understood by the
organizers, the local government and the national government as
investments which break even in the short run.
Keywords: sport tourism, economic and tourism related impacts of
international sport events, multiplier

Bevezetés

Magyarországon az utóbbi években a Kormány által kiemelt ágazatként kezelt sport szektor egyik fontos prioritása a nemzetközi
sportesemények hazai helyszíneken történő lebonyolítása, amely
alapján 2017-től már több mint 100 hazai rendezésű nemzetközi
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sporteseményt támogat a Kormány (Stocker és Szabó, 2017). A
nemzetközi események megrendezésével elérhető gazdasági, társadalmi és környezeti hatások vizsgálata a hazai sporttudományos kutatások fókuszába került a rendezvények számának növekedésével
párhuzamosan (András és Kozma, 2014; Bánhidi, 2015; Borbély és
Müller, 2015; Máté és András, 2016; Stocker és Szabó, 2017;
Vörös, 2017). Számos tanulmány elsősorban a jelentős beruházásokat igénylő, vagy nagy érdeklődésre számot tartó események hatásait vizsgálták (Bács és Szilágyi, 2010; András és Kozma, 2014;
KPMG 2015; MSZÉSZ 2016; András és Máté, 2017; Bene és Móré,
2017). Ilyen típusú rendezvények közé tartoznak az úgynevezett
mega események, amelyek több sportág versengését is bonyolítják
az adott helyszínen (2017-ben a budapesti és balatonfüredi FINA
Vizes vb és esetleg a győri EYOF tartozott ide). A jelentős látvány és
szórakoztató értékkel bíró technikai, vagy csapatsportágak kiemelkedő eseményei (például a Forma-1, a futball válogatott selejtezői,
a Debrecen VSC futballcsapat BL szereplése), valamint a hatalmas
tömegeket mozgató nemzetközi futóversenyek (például SPAR maraton, stb.). Ezek az események kiemelten fontosak mind a hazai
sportélet, mind a gazdasági, vagy éppen a politikai élet szereplői
számára, hiszen egy jól megszervezett kiemelt esemény, a gazdasági
hatásai mellett számottevő társadalmi, sportszakmai, sportpolitikai, technológiai és környezeti pozitívummal zárhat minden érintett
érdekcsoport számára (Stocker és Szabó, 2017).Bár ezek a rendezvények kétségtelenül a legfontosabb eseményei egy-egy adott évnek,
számos további nemzetközi versenyt bonyolítottak le hazánkban az
elmúlt években, amelyek volumenükben és hatásaik nagyságrendjében is elmaradnak a kiemelt rendezvényektől, de az adott sportág
vagy a rendező település életében jelentős következményekkel jártak
és számosságuk alapján összességében is komoly hatást értek el.
Ráadásul vannak olyan események, amelyek közvetlen pozitív hatással vannak a társadalom fizikai aktivitására (például az utcai és
terepfutóversenyek, vagy a triatlonversenyek) míg a többi sportesemény közvetett módon növeli a fizikai aktivitást. A fizikai aktivitás növelése a kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulását
szignifikánsan csökkenti (Bergier és mtsai, 2017) és jelentős társadalmi és gazdasági hatást realizál (Ács és mtsai, 2011; Stocker és
Ács, 2012; Ács és mtsai, 2016a). A fizikai aktivitás növelésére való
hatás pedig azért fontos, mivel Közép-Kelet Európában csak 20%
körüli azok aránya, akik rendszeresen sportolnak, míg 53% körüli
40

azok aránya, akik egyáltalán nem sportolnak (Ács és mtsai, 2016b)
azaz az elérhető egészségügyi hasznok (Ács és mtsai, 2013) miatt
minden eszközt meg kell ragadnia a sportirányításnak, hogy a fizikai aktivitást növelje.
2017-ben a kiemelt rendezvények (FINA Vizes vb, EYOF, Forma-1,
Red Bull Air Race) mellett további 109, azaz összesen 113 nemzetközi sporteseményt támogatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amelyek közül 14 világ-, 19 pedig Európa-bajnokság volt
(Stocker és Szabó, 2017). Ezek a rendezvények – néhány kivételtől
eltekintve – relatív szűk, az adott sportágat jól ismerő célcsoport
számára jelentenek kihagyhatatlan élményt (pl. horgászat, sportlövés, asztalitenisz), amelynek következtében a média, vagy a gazdasági szereplők érdeklődése és aktivitása lényegesen visszafogottabb
volt, mint például a látványsportágak eseményeinek kapcsán. A
hazai sporttudományi szakemberek eddig kevésbé vizsgálták ezeknek a kisebb volumenű, vagy csak szűkebb körben populáris hazai
nemzetközi sportesemények lehetséges hatásait. A hazai sportesemények kapcsán általában a leggyakrabban kutatott gazdasági és
turisztikai következményeket is csak néhány rendezvény esetében
ismerhetjük. A Magyar Sporttudományi Társaság támogatásával indított sportturisztikai kutatásnak elsődleges célja az úgynevezett
egyéni sportágak hazai nemzetközi rendezvényeinek vizsgálata volt,
azok komplex gazdasági, sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi,
technológiai és környezeti hatásainak mérése, értelmezése és elemzése. Jelen tanulmányban a vizsgálatba bevont, 2018. első negyedévében megrendezett négy kisebb volumenű nemzetközi eseménynek a nemzetgazdasági és turisztikai hatásait kívánjuk bemutatni,
míg a tanulmány folytatásában kerül sor a további hatások értelmezésére és bemutatására.

Anyag és módszerek

•
•
•
•

A kutatásba bevont rendezvények a következők voltak:
U13 Table Tennis International Hungarian Open – Budapest (asztalitenisz, utánpótlás korosztály),
ITTF World Tour Hungarian Open – Budapest (asztalitenisz, felnőtt korosztály),
8th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships – Pécs (tollaslabda, utánpótlás korosztály),
10 méteres sportlövő Európa-bajnokság – Győr (sportlövészet, felnőtt és utánpótlás korosztály).
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Összesen 75 országból érkeztek versenyzők a négy rendezvényre.
Bár érkeztek versenyzők az afrikai (Nigéria, Ghána, Egyiptom, DélAfrikai Köztársaság), az amerikai (USA, Mexico, Kanada, Brazília,
El Salvador, Puerto Rico) és az ázsiai (pl. Kína, Japán, Malájzia,
Thaiföld, stb.) kontinensről is, alapvetően az európai sportolók és
kísérőik alkották a többséget. Az 1 854 résztvevő 93%-a érkezett
Európából, legnagyobb számban Németországból (122 fő), Oroszországból (117 fő), Szlovákiából (116 fő), Ukrajnából (92 fő) és
Csehországból (87 fő) vettek részt a versenyeken. A legmagasabb
regisztrált résztvevő számmal lebonyolított verseny a sportlövő Európa-bajnokság volt a maga 949 akkreditált résztvevőjével, amelyet
az asztalitenisz World Tour verseny követett 462 fővel. A két utánpótlás verseny lényegesen kisebb résztvevő számmal és rövidebb
idő alatt (3-3 nap) lebonyolított rendezvények voltak (1. táblázat).
A vizsgált sportesemények közvetlen és tovagyűrűző gazdasági hatásainak számszerűsítését, az Ágazati Kapcsolatok Mérlegén alapuló
input-output modell segítségével végeztük, amely a turisztikai rendezvények hatáselemzései kapcsán elfogadott és alkalmazott módszer (Kóródi, 2011; Kundi, 2012; KPMG 2015) és amelyet a sport
gazdaságdinamizáló hatása esetében is alkalmaznak (Stocker és
Boda, 2018). A modell elemzéseihez szükséges információkat, valamint a rendezvényen résztvevők turisztikai fogyasztási szokásainak feltárását, elsődleges és másodlagos forrásból származó adatok
gyűjtésével biztosítottuk.
A kutatásba bevont események alapvetően olyan egyéni sportágak
nemzetközi rendezvényei, ahol az események gazdasági hatásai főként a rendezvény lebonyolításához és a résztvevők fogyasztásához
kapcsolódnak, így a látványsportágakhoz képest sokkal kisebb
arányban jelenik meg a nézők fogyasztása (utazás, szállás, fogyasztás, stb.) által generált gazdasági hatás, mivel ezeket az eseményeket
a média különböző csatornáin (TV közvetítés és internetes livestream) lényegesen többen követik, mint a helyszínen. A rendezvényekhez kapcsolódóan több olyan csoportot különítettünk el,
amelyek a vizsgált versenyek esetében relevánsak voltak a fogyasztási szokásaikat tekintve (2. táblázat).
A sportrendezvényekhez kötődő csoportok:
• Versenyzők (Azok az élsportolók tartoznak ide, akik hazájukat
képviselve részt vettek az adott versenyen. Költségeiket teljesen
vagy részben a küldő ország valamely szervezete fizeti és elsősorban sportszakmai célok miatt érkeztek.)
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1. táblázat. A kutatásba bevont nemzetközi sportesemények résztvevőinek jellemzői (fő, %).

179
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Asztalitenisz U13 Hungarian Open

Tollaslabda U18 Hungarian
Championships
1 347

348

Asztalitenisz World Tour

Összesen

684

Sportoló
(fő)

Sportlövő Eb

(Source: Own source)

373

45

43

62

223

Delegációhoz tartozó sportszakemberek, vezetők
(fő)

134

18

22

52

42

Egyéb szakemberek
(bírók, stb.)
(fő)

1 854

199

244

462

949

90

89

78

94

91

Összesen
Külföldiek
résztaránya
vevők
(%)
(fő)

Table 1. Characteristics of participants in the selected international sport events.

(Forrás: saját szerkesztés)
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20
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375

4 958

219

319

2 676

1 744

17

61

41

16

11

Minta
Résztvevők
Külföldi nézők Magyar nézők A versenyen jelen Minta
nagysága (sportolók, szak- becsült száma becsült száma
lévő emberek
aránya
(fő)
emberek, stb.) (fő)
(fő)
(fő)
összesen (fő)
(%)

2. táblázat. A minta csoport és a versenyekhez kapcsolódó szereplők megoszlása rendezvények szerinti
bontásban. (fő, %). (Forrás: saját számítás)
Table 2. Identified groups in the sample and the distirbution of participants according to events
(person, %). (Source: Own source)

• Delegációkhoz tartozó sportszakemberek, vezetők. A nemzeti válogatottakkal érkező akkreditált olyan sportszakembereket értjük
itt, mint az edzők, fizioterapeuták, orvosok, csapatvezetők, kísérők, a résztvevő országok sportági szakszövetségének vezetői.
• Egyéb szakemberek közé soroltuk azokat az akkreditált résztvevőket, akik a versenyek előírás szerű lebonyolításában vettek részt
(elsősorban főbírókat, játékvezetőket, a versenyzés során használt
eszközök technikai kontrolljában résztvevőket, szervezésben
résztvevőket stb.).
• Külföldi nézők csoportjába soroltuk azokat a külföldi állampolgárságú embereket, akik legalább egy napot a helyszínen tekintettek meg a versenyekből.
• Hazai nézők közé azokat soroltuk, akik legalább egy napon a versenyek valamelyikét a helyszínen tekintik meg.
A bemutatott csoportok közül az első három kategóriát (versenyzők, delegációhoz tartozó sportszakemberek, vezetők és az egyéb
szakemberek) az elemzés során célszerű volt összevontan kezelni,
elsősorban azért, mert az utazásuk céljában (sportszakmai célok),
a tartózkodásuk időbeosztásában és a turisztikai fogyasztásukban
nem volt szignifikáns különbség, másrészt adatelemzéshez kapcsolódó módszertani okok, úgy mint elemszám is magyarázták a kategóriák egységes kezelését. Azokban az esetekben, ahol jelentős volt
a különbség a csoportok valamely jellemzője között, ott ezeket kiemeltük. Az első három kategória összevonásából kapott csoportot
a „verseny résztvevői” megnevezéssel láttuk el és a továbbiakban is
így hivatkozunk rájuk. A „verseny résztvevőinek” turisztikai fogyasztási szokásainak bemutatásánál több esetben kiemeltük a külföldről
érkezett résztvevők jellemzőit.
Az elsődleges adatgyűjtés a versenyek résztvevőit, valamint külföldi és hazai nézőit célozta, akiket kérdezőbiztosok segítségével
kérdőíves formában kérdeztünk meg. A négy rendezvényhez kapcsolódóan 863 fő töltött ki kérdőívet. Ebből 482 fő volt a versenyek
akkreditált résztvevője, míg 381 fő szurkoló volt. A minta elemszáma az alapsokaság (azaz a versenyek akkreditált résztvevői, valamint a hazai és a külföldi nézők) 17%-át adta. A megkérdezettek
kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel történt. Az adatfelvétel
a versenyek helyszínén, 2018. január-március hónapokban sportszervező szakos egyetemi hallgatók segítségével történt. A kérdőív
kérdéscsoportjai elsősorban az alábbi területekről kívántak információt gyűjteni:
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•
•
•
•

a rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra, azok tételes lebontására,
az utazás motivációjára, módjára és hosszára,
a tartózkodás hosszára, az igénybe vett szállás típusára,
a turisztikai vonzerőkre és szolgáltatásokra való nyitottságra és
fogyasztásra,
• a rendezvény és a hazai vendégszeretet szubjektív megítélésére, illetve a visszatérési hajlandóságra.
A gazdálkodási adatokat a rendező szakági sportszövetségek, illetve a szervezést bonyolító rendezvényszervező vállalkozások bocsátották rendelkezésünkre. Ezek az információk a verseny résztvevőinek létszámáról, összetételéről, kötelezően, illetve választhatóan fizetett nevezési és egyéb kiadásaikról, valamint a rendezvény
költségvetéséről adtak részletes információt. Ezek mellett hozzáférést biztosítottak a résztvevők utazásához és ellátásához kapcsolódó
kiadásait, valamint az eladott belépők számának és összetételének
alakulását bemutató adatokhoz, illetve a versenyhez kötődő szponzorációs tevékenység információihoz.
A kérdőíves adatgyűjtéssel nyert információkat leíró statisztikai
módszerek segítségével összegeztük és mutatjuk be. A versenyhez
kapcsolódó kiadásokat, az utazási, fogyasztási és egyéb turisztikai
szokásokat viszonyszámok és középértékek, a kapott jellemzők közötti különbségeket – az operacionalizált változók mérési szintjétől
függően – t-próba, ANOVA teszt és Khi-négyzet próbák felhasználásával mutatjuk be, amely utóbbi próbát a változók közötti kapcsolat
vizsgálatára is használtuk a korrelációs analízis mellett.
Az első lépésben számszerűsítettük a rendezvények közvetlen gazdasági hatásait, melyek közé a rendezvény akkreditált résztvevőinek, hazai és külföldi nézőinek kiadásait a szervezők által a
megrendezésre elköltött teljes összeget és a szponzori kiadásokat
soroltuk. A résztvevők és a nézők csoportjainál azok a költések kerültek be a hatásvizsgálatba, amelyek a rendezvény nélkül nem valósultak volna meg, akiknek a fő motivációjuk a versenyhez kapcsolódott. A közvetlen gazdasági hatásnál kimutatott költség és kiadási tételek hazai és import eredetű végső felhasználási tételeket
egyaránt tartalmaznak. Így ahhoz, hogy a rendezvények hatásait a
hazai gazdaságra számszerűsíthessük, a fenti tételekből az átlagos
import tartalmakat le kellett vonnunk.
A modellezés második szakaszában a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2015. évre becsült Ágazati Kapcsolatok Mérlege
alapján meghatároztuk a sport és több kapcsolódó ágazat végső ki46

bocsátásának multiplikátor hatását, az egységnyi végsőfelhasználás
növekmény generált hozzáadott érték tartalmát, a termékadók támogatás értékét, illetve, hogy az egységnyi végsőfelhasználás növekmény mekkora GDP-t generált az adott ágazatban.
A harmadik szakaszban a vizsgált sportesemények tovagyűrűző
gazdasági hatásainak kvantifikálását végeztük el úgy, hogy a különböző kiadás-, illetve költségnemeket, az ÁKM ágazati szerkezete
alapján vonatkozó ágazati kategóriákba soroltuk be és az ott meghatározott értékek alapján számszerűsítettük a hatásokat.

Eredmények
A versenyekre érkező résztvevők és külföldi nézők turisztikai
fogyasztása

A négy nemzetközi verseny „résztvevői” átlagosan 4,3 éjszakát töltöttek el hazánkban, ami összesen több mint 8 500 vendégéjszakát
jelentett a rendező települések szálláshelyei számára (3. táblázat).
A nemzetközi sportesemények résztvevői számára fontos a megfelelő színvonalú szállás, annak érdekében, hogy a sportteljesítmény
maximalizálását feltételező szakmai céljaikat meg tudják valósítani.
Ehhez igazodva alakult a szálláshely megválasztása. A résztvevők
csaknem egyharmada (31%) négy vagy ötcsillagos, 49%-uk pedig háromcsillagos szállodákat vett igénybe. Alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeket csak 20%-ban vettek igénybe a versenyekre akkreditáltaknak. Ezek elsősorban kollégiumokat (3,2%), ifjúsági szállást
(1,3%) és az adott rendező szervezet tulajdonában lévő kereskedelmi szálláshelyet jelentettek (9,8%), főként a sportlövő Európabajnoksághoz és a tollaslabda utánpótlás versenyhez kapcsolódóan.
Bérelt apartmanokat még ennél is kisebb mértékben választottak
(5,1%) a résztvevők. Kiemelendő, hogy a nemzetközi sportesemények résztvevőinek 80%-a legalább háromcsillagos minőségű szállodai elhelyezést igényelt.
A külföldi nézők esetében, a résztvevőkhöz hasonlóan magas igényszint megjelenését tapasztaljuk a szálláshelyek színvonalának megválasztása esetében. A versenyre érkező nézők 85%-a választott legalább
3 csillagos szálláshelyet (11%-uk 5 csillagos, 29%-uk 4 csillagos, míg
45%-uk 3 csillagos szállodát). A nem kereskedelmi szálláshelyek kategóriájába tartozó bérelt apartmanokban (4%) valamint barátoknál,
rokonoknál (4%) töltött éjszakák száma messze elmarad a szállodai
tartózkodás nagyságrendje mögött. A külföldi nézők összesen 1 844
vendégéjszakát töltöttek a versenyek helyszínéül szolgáló települése47
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Table 3. Number of nights spent in connection with the assessed competitions (Nr).

(Forrás: saját forrás)

3. táblázat. A vizsgált versenyekhez kapcsolódóan eltöltött vendégéjszakák száma (db).

11 393

702

916

2 374

7 401

Vendégéjszaka
becsült száma
(a nézők és
résztvevők együtt)

ken, amely átlagosan 3,5 éjszakás tartózkodást jelent nézőként. A külföldi nézők 61%-a Nyugat- és Észak-Európa országaiból, 29%-uk a
szomszédos országokból, míg 10%-uk a volt szovjet utódállamokból
(Orosz- és Fehéroroszországból) érkezett.
A versenyek kapcsán hazánkba érkező külföldiek egyharmada tekintett meg valamilyen turisztikai látványosságot, vagy vett igénybe
nem a versenyhez kötődő turisztikai szolgáltatást az adott településen. 58% volt az aránya azoknak, akik a versenyzés mellett nem
tudtak időt szakítani a települések megismerésére, 9%-ukat, pedig
nem vonzotta más Magyarországon, csak a rendezvényen való részvétel, vagy annak megtekintése. Jelentős különbség van résztvevők
és a külföldi nézők csoportjai között (Khi-négyzet próba p=0,000,
Craemer együttható=0,2), hiszen a külföldi nézők magasabb arányban tekintették meg a város nevezetességeit, vagy egyéb kínálatát
(38%), mint a résztvevők (32%). A nézők között magasabb volt az
aránya azoknak (19%), akik csak a rendezvény megtekintéséért érkeztek és egyéb turisztikai vonzerő nem érdekelte őket. Jelentős különbség volt a rendezvények alapján is, hiszen míg a fővárosban
lebonyolított asztalitenisz utánpótlás versenyre érkező nézők (többségében szülők) 56%-a, addig a győri sportlövő Eb nézőinek csak
14%-a számolt be arról, hogy a verseny mellett a település nevezetességeit is megtekintette.
A megtekintett turisztikai látványosságok és szolgáltatásokat tekintve elmondható, hogy a legtöbb látványosságot Budapesttel kapcsolatban említették meg a külföldiek. Ehhez hozzá kell tenni, hogy
mind Győrben, mind a Pécsett rendezett verseny esetében, a repülővel érkezők közül, néhányuknak (a győri és pécsi versenyhez kapcsolódó összes külföldi 7%-a) alternatíva volt a főváros nevezetességeinek megtekintése. A fővárosban leggyakrabban a turisztikai
vonzerőt tekintve leginkább ismert és leginkább populáris nevezetességeket tekintették meg a külföldiek. Így leggyakrabban a Parlament, a belváros, a Hősök tere és a várnegyed került említésre.
Mindenképp kiemelésre érdemes, hogy a hazai egészségturizmus
egyik unikális kínálati elemét jelentő, fővárosi műemlék jellegű fürdőket is, a vonzerőkre nyitott külföldiek 21%-os arányban látogatták. A kiemelt turisztikai látnivalók mellett említettek még a
kulturális turizmus részének vett olyan programokat, mint egy
opera előadás megtekintése. Említettek még olyan, a külföldiek körében is ismert és kedvelt fővárosi szórakozóhelyeket, mint a Dürer
kert, vagy a Morrisons (1. ábra).
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1. ábra. A versenyekre érkezett külföldiek által megtekintett turisztikai látványosságok Budapesten (%). (Forrás: saját forrás és szerkesztés)
Figure 1. Sights visited in Budapest by percentage of foreign sporttourists. (Source: Authors’ calculation)
A két vidéki város esetében is közel hasonló arányban tekintették
meg a település valamely számottevő turisztikai látnivalóját, vagy
közösségi helyszínét. Mindkét város esetében a belvárost és a bevásárló központot említették leggyakrabban, mint olyan helyszínt
ahová elmentek. Pécs esetében a világörökségi helyszínekhez kapcsolódó látnivalókat is nagyobb számban említették a tollaslabda
verseny résztvevői (2-3. ábra).
Ha a külföldi nézők származási országai szerint vizsgáljuk, hogy
kik voltak nyitottak a versenyek mellett turisztikai látványosságok
vagy egyéb helyszínek megismerésére, akkor a következő sorrendet
láthatjuk a mintában: németek 100%-a, svédek 66,6%-a, románok
33,%-a, dánok 25%-a, olaszok és a norvégok 20-20%-a látogatott
meg különböző helyszíneket az adott településen. A turisztikai látványosságok iránti nyitottság, főként a Nyugat- és Észak-Európából
érkező nézőkre volt jellemző, míg a szomszédos országokból és
Kelet-Európából érkezők esetében sokkal kisebb arányú volt az érdeklődés a rendező település iránt.
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2. ábra. A Pécsett rendezett tollaslabda Hungarian International
Junior Championships-re érkező külföldiek által meglátogatott
helyszínek (%). (Forrás: saját forrás és szerkesztés)
Figure 2. Sights visited by percentage of foreign sporttourists
arrived to Badminton Hungarian International Junior Championships in Pécs. (Source: Authors’ calculation)

3. ábra. A Győrben rendezett 10 m-es sportlövő Európa-bajnokságra érkező külföldiek által meglátogatott helyszínek (%).
(Forrás: saját forrás és szerkesztés)

Figure 3. Sights visited by percentage of foreign sporttourists
arrived to 10m Shooting European Championships in Győr (%).
(Source: Authors’ calculation)
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A versenyek külföldi résztvevői (elsősorban játékosok és edzők)
között kevésbé volt egyértelmű mintázata a turisztikai látványosságok iránti nyitottságra országonként vagy ország csoportonként. A
kérdőív mintacsoportjában egy-egy ország nagyon alacsony elemszámmal rendelkezik (sok esetben a versenyen is csak 3-4 ember
képviselt egy országot), ezért az ott kapott eredmények csak tájékoztató jellegűek, általánosításra nem alkalmasak. A külföldi résztvevők között a település látnivalóira leginkább kíváncsiak (legmagasabb arányban) sorrendben a következő országok: törökök 80%
(n=5), görögök 66,6% (n=3), macedónok 66,6% (n=4), észtek, svájciak, olaszok, dánok 50% (n=4), szerbek 46,7% (n=15), románok
42,4% (n=33), németek 40% (n=23), csehek 34,8% (n=23), kínaiak, portugálok 33,3% (n=6). Az Európán kívüli földrészekről érkező résztvevők (elsősorban játékosok és edzők) közül csak a
kínaiak számoltak be magasabb arányban arról, hogy a verseny
mellett megtekintettek valamilyen látnivalót az adott településen.
A turisztikai fogyasztási szokások részeként fontosnak tartottuk
megismerni, hogy a versenyekhez kapcsolódóan hazánkba érkezett
külföldi résztvevők és nézők milyen arányban térnének vissza Magyarországra a jövőben. Az eredmények alapján a tervezett visszatérési hajlandóság igen kedvező a versenyekre érkező külföldiek
körében, hiszen 26%-uk egy éven, 29%-uk pedig öt éven belül újra
hazánkba utazna, míg csak 2% az aránya azoknak, akik nem terveznek magyarországi utazást a jövőben. Ebben a kérdésben is szignifikáns különbséget tapasztalhatunk nézők és résztvevők között (A
Khi-négyzet próba szignifikáns eredményt hozott: p=0,001, a kapcsolat szorosságát mutató Craemer együttható értéke = 0,12.) A versenyen résztvevők visszatérési hajlandósága kedvezőbben alakul,
mint a versenyeket nézőké. Ezt mutatja, hogy a külföldi résztvevők
(elsősorban játékosok és edzők) között 10% ponttal magasabb
azoknak az aránya (28%), akik egy éven belül visszatérnének hazánkba, míg a nézők között valamelyest magasabb azok aránya (6%,
míg a résztvevőknél csak 0,2%), akik nem terveznek magyarországi
utazást a jövőben. A külföldi résztvevők kedvezőbb visszatérési hajlandóságát magyarázhatja, hogy a sportesemények és hazánk pozitívumai miatt szívesen érkeznek hasonló magyarországi sporteseményekre, amelyekkel kapcsolatban további motiváció, hogy
mindegyik vizsgálatba vont nemzetközi sportesemény ismét megrendezésre kerül valamilyen magyarországi helyszínen a következő
években.
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A versenyre érkezett külföldi versenyzők és edzők átlagosan kedvezően ítélik meg a verseny rendezési színvonalát. Egy 1-től 5-ig terjedő skálán átlagosan 4,3-re értékelték a rendezés sikerességét, ahol
a válaszadók 46%-a ötösre, 45%-a pedig négyesre minősítette a szervezést. A versenyek rendezési színvonalának megítélésében a résztvevők és a külföldi nézők között számottevő (statisztikailag igazolt
Khi-négyzet próba p=0,015, Craemer együttható 0,16) különbség
elsősorban abban látható, hogy a külföldi nézők több mint fele
(58%-a) értékelte a lehető legjobb minősítéssel a rendezés színvonalát, míg a külföldi résztvevők között ez az arány csak 43% volt.
A kiemelt általános turisztikai vonzerők közé tartozó vendégszeretet (amelyet szintén 1-től 5-ig terjedő skálán mértünk), mindig
fontos értéke az adott turisztikai fogadó terület – a továbbiakban
desztináció – megítélésének, amely kedvezőtlen minősítése komoly
gátja lehet az idegenforgalom fejlesztésének, míg pozitív értékelése
esetén önálló turisztikai vonzerőként is működhet (Lengyel, 2004).
A versenyekre érkező külföldiek, a jónak megítélt verseny rendezési
színvonalnál szignifikánsan kedvezőbbnek minősítették a magyar
emberek vendégszeretetét (t-próba, p=0,023). Az átlagosan 4,45-ra
értékelt vendégszeretet megítélésében nem volt különbség a külföldi
résztvevők és a nézők között. A versenyekre érkező külföldiek 55%a minősítette a lehető legjobbnak, míg további 36%-a értékelte négyesre a magyar emberek vendégszeretetét. A legkedvezőtlenebb
1-es minősítést senki nem jelölte. Az általános turisztikai fejlesztések kapcsán, több országban komoly erőfeszítéseket tesznek a vendégszeretet, mint turisztikai brand felépítésére, amelyre mint
kiemelt turisztikai vonzerőre számítanak a vendégek számának növelése, illetve a meglévő vendégkör megtartása érdekében (például
Svájcban). A hazai rendezésű sporteseményeink kapcsán elmondhatjuk, hogy a külföldiek kiemelten kedvezően vélekednek a hazai
vendégszeretetről. Ez megadja a lehetőségét annak, hogy a jövőben
megrendezett nemzetközi sportesemények értékteremtéséről való
gondolkodásban vagy a versenyek kommunikációjában a vendégszeretet is kiemelt vonzerőként (értékként) szerepeljen, ezzel főként
a külföldről érkező nézőket megcélozva.
Fontos kiemelni, hogy a versenyre érkező külföldieknek Magyarországra tervezett visszatérési hajlandóságát mind a versenyek rendezési színvonalának megítélése, mind a hazai lakosság vendégszeretetének megélése szignifikánsan befolyásolja.
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Az ANOVA teszt eredményei (p=0,000) alapján elmondható, hogy
azok, akik egy éven belül visszatérnének hazánkba, szignifikánsan
kedvezőbbnek ítélték a versenyrendezés színvonalát (4,5), mint
azok, akik a következő 5 évben terveznek visszatérni (4,2), akik
„valamikor a jövőben visszatérek” (4,3), illetve a „nem tervezek
újabb magyarországi látogatást” lehetőséget válaszolták (3,4). Azok,
akik nem kívánnak hazánkba visszatérni, szignifikánsan rosszabbnak ítélték a versenyrendezés színvonalát is, mint azok a csoportok,
akik valamikor ismételten Magyarországra látogatnának a jövőben.
A visszatérési hajlandóságot szignifikánsan befolyásolja a vendégszeretet megélése is. Az ANOVA teszt (p=0,020) segítségével összehasonlított átlagértékeket vizsgálva látható, hogy az egy éven belüli
visszatérést fontolók ítélik átlagosan legkedvezőbbnek a hazai vendégszeretetet (4,7), míg Magyarország ismételt látogatását későbbre
(5 éven belül 4,5, valamikor a jövőben 4,4), vagy egyáltalán nem tervezők (4,0) csoportjaiban folyamatosan csökken az átlag. Az ANOVA
teszt értékei alapján, megállapítható, hogy akiknek a véleménye a
magyar vendégszeretetről kedvezőbb, az hamarabb tervez újabb
utazást hazánkba, mint azoké, akik nem kívánnak, vagy csak a távoli jövőben terveznek ismételten látogatást tenni országunkba.
A vizsgált nemzetközi versenyekre érkező külföldiek többsége
(53%-a) közúton érkezett, amely mellett magas arány (42%) jellemezte a repülővel érkezők csoportját is. A külföldi nézők és a résztvevők között az utazás módját tekintve nem volt értelmezhető
különbség. Ezzel szemben a versenyek (és azok helyszíne) alapján viszont láthatunk statisztikailag is igazolt különbségeket. A budapesti
asztalitenisz World Tour versenyen a külföldiek 79%-a repülővel érkezett, míg ez az arány a győri sportlövő Európa-bajnokság esetében
csak 39%-volt. A két utánpótlás versenyen a repülővel érkezők aránya
alacsonyabb, a közúton érkezőké pedig magasabb (a pécsi tollaslabda
versenyen 70%, a budapesti asztalitenisz U13 eseményen 66%) volt,
mint a két felnőtt versenyen. Ezt vélhetően magyarázza, hogy az utánpótlás versenyzők esetében a lehető leggazdaságosabb utazási megoldásokat keresik. A versenyen rajthoz állók jelentős része a környező országokból érkezett, így a legköltséghatékonyabb megoldás a közúton történő utazás volt, még akkor is, ha ez sportszakmai szempontból nem mindig a legoptimálisabb helyzetet eredményezte. A
sportlövő Eb kapcsán a szervezők elmondták, hogy a versenyzők
fegyverének szállításához kapcsolódó biztonsági és adminisztratív feltételek lényegesen könnyebben kezelhetők közúti közlekedési eszkö54

zökkel szállítva, így Győr kedvező közlekedés-földrajzi helyzetével
együtt ezek a fő magyarázatai a repülővel érkezők alacsonyabb
arányának. A repülővel érkezők aránya természetesen jelentős mértékben függ az adott eseményen résztvevő országok körétől.

Hazai nézők fogyasztási szokásai

A kutatásba bevont versenyek közül a két felnőtt rendezvény vonzott jelentősebb számban hazai nézőket a helyszínekre. Az asztalitenisz versenyen 2 194 fő jelent meg, míg a sportlövő Eb 375 fő
számú érdeklődőt vonzott. A két sportág nézőiről elmondható, hogy
azok alapvetően érintettek, szakértői, „bennfentesei” az adott sportágnak.
A hazai nézők döntő többsége (95,8%) elsősorban a verseny megtekintésének céljából érkezett Győrbe, vagy Budapestre. Relatív alacsony volt azoknak a nézőknek az aránya (4,2%) akik, valamely más
utazási, vagy üzleti céllal érkeztek az adott településre és a programjuk egyfajta kiegészítő részét jelentette a verseny megtekintése.
A rendezvényre utazáshoz a vidékről érkező nézők elsősorban
(83%-ban) a személygépjárműveket használták (autó, kisbusz),
amelyek mellett a távolsági tömegközlekedési formák (mint vonat,
busz) nagyon alacsony arányban (10%-ban) kerültek megemlítésre.
Az adott településen élők leginkább tömegközlekedéssel érkeztek a
verseny helyszínére (59%-ban), amely eszköz mellett relatív magas
az autóval érkezők aránya (38%). A személygépjárművekkel érkezők
nagy száma felhívja a figyelmet arra, hogy a versenyeket rendezők
számára fontos feladatként jelentkezik a parkolás hatékony megoldásainak keresése. A kérdés nem kielégítő megoldása csökkentheti
a verseny során szerzett élmények értékét, illetve közlekedésbiztonsági és környezeti teherként jelentkezhet a település számára.
A hazai nézők esetében kevéssé volt jellemző a szállás igénybevétele, mint a többi szereplőcsoport esetében. A Győrben rendezett
sportlövő Eb hazai nézőinek 32%-a, míg a budapesti asztalitenisz
World Tour versenyt megtekintők csak 10%-a vett igénybe szállás
szolgáltatást a rendezvény miatt az adott településeken.
A sportlövő Eb hazai nézői átlagosan 1,8 éjszakát maradtak Győrben, ez összesen 694 vendégéjszakát jelentett, amelynek 62%-át
3 csillagos, vagy annál magasabbra minősített szállodában töltötték.
A győri nézők további 19-19%-a ifjúsági szálláson, valamint bérelt
apartmanokban lakott a versenyhez kapcsolódóan. A nézők között
közel hasonló arányban voltak a férfiak (48%) és a nők (52%), míg
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az életkori megoszlást tekintve elmondható, hogy kiemelkedően
magas volt a fiatalabb korosztályok aránya. A rendezők tudatosan
próbáltak figyelmet fordítani arra, hogy legyenek olyan élményelemek a fiatalok részére, amely számukra is közelebb hozzák a sportlövészet világát.
A fővárosi asztalitenisz világkupa hazai nézőinek csaknem háromnegyede vidékről érkezett (73%). A verseny megtekintéséért a nézők
65%-a legalább egy órát utazott, de relatív magas azoknak az aránya
(39%) is, akik több mint két óra távolságból érkeztek a rendezvény
helyszínére. A szállás igénybevételénél látott alacsony arány magyarázataként el kell mondani, hogy bár a hazai nézők 36%-a legalább
két napot, 17%-uk 3 vagy több napot is megtekintett a versenyekből,
a többség inkább ingázott, még abban az esetben is, ha nagyobb távolságról érkezett. Ezt a döntést támogathatta többek között a főváros kedvező közlekedés-földrajzi helyzete, valamint a versenynapok
időbeosztása is. A napi ingázás volt jellemző a több napot megnéző
vidékről érkezett szurkolók 60%-ra. A vidéki nézők átlagosan csaknem 2 órát (112 percet) utaztak a rendezvénynek helyet adó sportcsarnokig.
Azok a hazai nézők (10%), akik Budapesten laktak a World Tour
versenyhez kötődően, az éjszakák csaknem harmadát (32,2%) 4 vagy
5 csillagos, míg további 16%-át 3 csillagos szállodában töltötték. Ezek
mellett nagy számban vették igénybe még a bérelt apartmanokat
(23%), illetve barátokat, rokonokat (23%). Az asztalitenisz versenyen
a férfiak voltak túlsúlyban (78%) a hazai nézők között. Az életkort tekintve, a negyvenes éveikben lévők voltak a legtöbben (35%), de igazán
jelentős különbséget csak a fiatalok alacsony aránya (9%) (6-18 évesek) esetében láthatunk a korcsoportok között. A fiatalok távolmaradása a világkupától mindenképp kedvezőtlen folyamatnak tűnik,
hiszen a sportág utánpótlását jelentő fiatalok számára egy ilyen rendezvény szórakoztató és szakmai élményt, valamint példaképeket
nyújthat, összességében motiváció növelő hatású lehet.
Fontosnak véltük megvizsgálni, hogy kikkel érkeznek a hazai szurkolók a versenyekre, milyen arányban jelenik meg a sportesemény
családi programként, vagy éppen sporttársi közösségi programként.
A sportágak sajátosságánál már említettük, hogy a nézők többsége
„bennfentese” az adott sportágnak, ami jól látható abból is, hogy
szignifikánsan legmagasabb arányban (t-próba, p=0,000) sporttársaikkal érkeztek (58%) a versenyre. Gyakoriságban ezt követi a családtagokkal, rokonokkal (is) érkezők aránya (25%), amely szigni56

fikánsan magasabb (t-próba, p=0,000), mint az egyedül (16%) és
az ismerősökkel (17%) érkezőké. A nézők sportághoz kötődése
meghatározza a költséghatékony marketingcsatornák körét és a
kommunikáció paramétereit is.
A sporttársakkal érkezés még inkább jellemző a vidékről érkezőknél, hiszen azok között, akik 1-2 órát utaztak a verseny helyszínére, már csaknem 70% a sporttársakkal érkezők aránya, míg a
2-3 órát utazóknál 82%, a legalább 3 órát utazóknál pedig 77% ez
az érték (összességében a legalább egy órát utazók 75,5%-a jött
sporttársakkal).
A hazai nézők a versenyek rendezésének színvonalát kedvezően
ítélték meg, átlagosan 4,27-ra értékelve azt, 51% adott ötöst és további 31% négyest a két felnőtt rendezvény szervezésének színvonalára. A sportversenyek rendezésének megítélése összességében
szinte megegyezik a külföldi nézők és a résztvevők értékelésével. A
rendezvényeket külön-külön vizsgálva elmondhatjuk, hogy a sportlövő Eb hazai nézői szignifikánsan jobbnak ítélik (két mintás
t-próba, p=0,006) a rendezvény szervezését (átlagosan 4,6-re minősítve), mint a fővárosban rendezett asztalitenisz World Tour verseny
szervezését (4,2-re értékelve). A magyar nézők 42%-a a nyílt kérdéseknél külön kiemelte a versenyek rendezését, mint számukra kiemelten pozitív tényezőt.
A magyar nézők körében fontosnak találtuk rákérdezni arra, hogy
szubjektíven milyennek ítélték meg a versenyek szórakoztató értékét. A válaszok alapján el lehet mondani, hogy nagyon kedvezően
minősítették a vizsgált felnőtt sportrendezvények szórakoztató értékét. Az átlagosan adott 4,6 minősítés mellett az összes néző 66%-a
ötösre, míg további 28% négyesre értékelte a versenyek szórakoztató erejét. A versenyek szórakoztató értékének kedvező megítélésében nem volt különbség sem a rendezvények, sem a nézők korcsoportjai között. A nézők 70%-a emelte ki a nyílt kérdések esetében
a minőségi szórakoztatás valamely elemét (például a show és látványelemeket, az #üljközel lehetőséget, a verseny magas szakmai színvonalát, stb.), mint a rendezvény pozitívumát.
A korrelációanalízis alapján látható, hogy a versenyek rendezési
színvonalának, illetve a szórakoztató értékének megítélése között
közepes erősségű szignifikáns kapcsolat van (a Pearson korreláció
értéke: r=0,494**, p=0,000; n=377). Összességében elmondható,
hogy az elégedettebb nézők a rendezvény mindkét jellemzőjét kedvezőbben, a kevésbé elégedettek kedvezőtlenebbül értékelték.
57

A két jellemző közötti kapcsolat mellett ki kell emelni, hogy a versenyek minőségi szórakoztató értékét a hazai nézők szignifikánsan
jobbnak ítélik, mint az egyébként szintén kedvezően minősített rendezési színvonalat (t-próba, p=0,000).

A rendezés költségeinek, valamint a nézők és a résztvevők
kiadásainak alakulása a sporteseményekhez kötődően

A négy nemzetközi sporteseményhez kapcsolódó szereplők kiadásainak bemutatása előtt fontos megjegyezni, hogy a vizsgált sportágak nemzetközi rendezvényeinél bevett gyakorlat, hogy a résztvevők (és bizonyos szolgáltatások kapcsán sokszor a külföldi nézők
is) az ellátás és a részvétel költségeit nem a különböző szolgáltatóknak, hanem a szervezőknek fizetik1. Az esetek többségében az adott
sportág nemzetközi szövetsége által meghatározott az ellátás minimális színvonala, amely szolgáltatásai közé rendszerint a szállás,
napi háromszori étkezés, transzfer biztosítása és egyéb sportágspecifikus szolgáltatások tartoznak. Mivel a rendező szövetségek ezeknek a befizetett díjaknak egy részét tovább fizetik a különböző
szolgáltatóknak, ezek az összegek ezért megjelennek a szervezők kiadásai között is. Azért, hogy a duplikációt elkerüljük, a rendezvények nemzetgazdasági hatásának vizsgálatakor, a rendezés költségei
között számszerűsítjük az ellátás összegeit és nem a külföldi résztvevők és nézők versenyhez kapcsolódó kiadásainál vesszük figyelembe. Ennek az egyik oka, hogy a szervezők költségeiről pontosabb
adatok állnak rendelkezésünkre, szemben a mintából számolt statisztikai becslésből származó információkkal, a másik ok, hogy a
résztvevők befizetései több költségtételnél jelennek meg a szervezők
oldalán így azok egyértelmű azonosítása a duplikáció elkerülése érdekében lényegesen problémásabb, mint a résztvevők kiadásai esetében. A versenyekhez kötődő csoportok kiadásainak vizsgálatakor,
mind a résztvevőknél, illetve nézőknél, mind a szervezőknél a teljes
kiadási szerkezetet mutatunk be, de az input-output modellben, már
csak a rendezők költségeinél tüntetjük fel a kérdéses összegeket.

A hazai nézők kiadásainak alakulása

A hazai nézők kiadásait a két felnőtt világesemény alapján mutatjuk be, mivel a két utánpótlás versenyen csak elenyésző számban
jelentek meg hazai nézők, akik itt alapvetően utánpótlás szakemberek, vagy a versenyzők hozzátartozói voltak2. Az asztalitenisz felnőtt
World Tour verseny eladott belépőjegyei és akkreditációja alapján
58

2 194 főre becsültük a nézők számát, amely az 1,68 napos átlagos
megtekintett napok száma alapján 3 600 fő/napi megtekintést meghaladó becsült összes nézettséget jelent. A hazai nézők átlagos napi
becsült költése 13 334.- Ft volt. Ez az átlagköltés messze meghaladja a belföldi turizmusban résztvevők 5 238.- Ft-os napi átlag kiadását (KSH, 2018). A World Tour nézői csoportjainak átlagos
kiadásait vizsgálva elmondható, hogy a legalább egy éjszakát fővárosi szálláshelyen töltők csoportjának legmagasabbak az átlagos kiadásai (25 243 Ft), míg a helyi lakosok költöttek legkevesebbet
átlagosan naponta (4 808.- Ft) a versenyhez kapcsolódóan. A kiadások szerkezetét vizsgálva látható, hogy az egyik legnagyobb költségtételt a sportszer vásárlás jelentette (29%), amelyet az utazási
költségek és az éttermi fogyasztás követ. Mivel a versenyhez kapcsolódóan Budapesten szállást igénybevevők kevesen voltak, így ez
a költség összességében nagyon alacsony tételként jelenik meg, ami
elmarad a belépők és az (egyéb élelmiszer, alkohol, stb.) árura fordított összegektől is. A sportszer és sportruházat vásárlás magas
arányát elsősorban az magyarázza, hogy ez az esemény a hazai asztalitenisz élet legjelentősebb rendezvénye 2018-ban, amely a legnagyobb számban vonz érdeklődőket a helyszínre. Az asztaliteniszhez
kötődő hazai sportszergyártók és forgalmazók számára is ez a rendezvény jelenti az egyik leghatékonyabb marketing megjelenési lehetőséget, illetve reprezentációt, ahol elsősorban a – kedvezményeken alapuló – árstratégiával próbálják a marketing lehetőségeiket kihasználni. A korábbi évek hazai rendezésű nemzetközi eseményein szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a hazai
nézők nyitottak a sportszerek versenyen történő beszerzésére, illetve a versenyek elvárt kiegészítő szolgáltatásának tekintik a csúcsminőségű sportszerek vásárlásának lehetőségét (4. táblázat).
A Győrben megrendezett 10 méteres sportlövő Európa-bajnokság
hazai nézőinek számát 375 főre becsültük, akik a 4 napot meghaladó átlagos tartózkodási idővel összességében meghaladták az
1 500 fő/napi megtekintés becsült összes nézettséget. A nézők között
magasabb volt a helyi (főként iskoláskorú és alacsonyabb költési
hajlandóságú) lakosok (60%) aránya, mint az asztalitenisz verseny
esetében. Ez jelentős különbséget mutat a kiadások nagyságrendjének tekintetében, hiszen a 10 méteres sportlövő Eb hazai nézőinek
átlagos becsült napi kiadása 3 087. - Ft, amely a Győrben megszálló
nézők esetében is csak átlagosan 8 067.- Ft/nap volt. Ezek az átlagok jelentősen elmaradnak a fővárosi rendezvény nézőinek költései59
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4. táblázat. A belföldi nézők kiadásainak %-os összetétele a vizsgált eseményekhez kapcsolódóan
(%, Ft). (Forrás: saját szerkesztés)
Table 4. Sportevent related expenditure distribution of domestic visitors (%, HUF).

hez képest. A kiadási struktúrát tekintve látható, hogy a legnagyobb
arányban a szállásra költött összegek jelentek meg, amelyet a meleg
étkezésre és az utazásra kiadott tételek követnek.
Bár az adott események nem tartoznak a sok nézőt vonzó rendezvények közé, de a magas színvonalú sport összességében 2 614
hazai szurkolót vonzott a négy esemény helyszínére. A hazai nézők
vizsgált versenyekhez kapcsolódó teljes becsült fogyasztása 55,7
millió forint volt (bruttó értékben), amelynek döntő hányadát
(88%-át) az asztalitenisz World Tour belföldi nézőinek a sporteseményhez kapcsolódó költése adta.

A külföldi néző kiadásainak alakulása

A rendezvényekhez kapcsolódóan hazánkba érkezett külföldieket
a tanulmányban eddig két csoport részeként mutattuk be. A költési
szokásaik esetében is megtartjuk ezt a felosztást, bár megjegyezzük,
hogy nincs szignifikáns különbség a verseny résztvevőinek és a külföldi nézők becsült átlagos napi kiadásai között.
A vizsgálatba bevont események közül elsősorban a győri sportlövő Európa-bajnokság, illetve a 13 évnél fiatalabbak nemzetközi
asztalitenisz versenye vonzott számottevőbb létszámban külföldi
nézőt hazánkba. Az előbbire mindenképp magyarázat a verseny
sportszakmai tétje, valamint Győr egyszerű és gyors megközelíthetősége mind a közép-kelet-európai, mind a német nyelvterület országai
számára. A gyermekeknek szervezett nemzetközi versenyre pedig jórészt családtagok érkeztek, akik a verseny megtekintését összekapcsolták Budapest turisztikai látványosságainak megismerésével. A
négy eseményre együtt kevesebb, mint 500 külföldi néző érkezett. A
külföldi nézők kiadásainak napi becsült átlaga 26 250.- Ft, amely
csaknem kétszeresen meghaladja a belföldi nézők kiadásait. A kiadás
összetételét nézve elmondható, hogy a nézők jelentősebb arányban
szállásra, utazásra és a meleg étkezésre költöttek, függetlenül attól,
melyik rendezvényre érkeztek. Számottevőbb különbséget csak a fővárosba érkező külföldi nézők nagyobb arányú turisztikai költésénél
(szolgáltatások), valamint a sportlövő Eb nézőinek magasabb arányú
sportszer vásárlásánál tapasztalhatunk. A hazánkba érkező külföldi
nézők a négy sportverseny kapcsán összesen csaknem bruttó 38,5
millió forintot költöttek. Ennek az összegnek a legnagyobb hányada
(78%-a) a sportlövő Eb nézőinek kiadásaiból származik (5. táblázat).
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5. táblázat. A külföldi nézők kiadásainak %-os összetétele a vizsgált eseményekhez kapcsolódóan
(%, Ft). (Forrás: saját szerkesztés)
Table 5. Sportevent related expenditure distribution of foreign visitors (%, HUF).

A verseny résztvevőinek kiadásai

A versenyek résztvevői létszámukat és fogyasztásukat tekintve is kiemelt szereplő csoportja a vizsgált sporteseményeknek, azok mellett
természetesen, hogy jelenlétük nélkül nem valósulhat meg a rendezvény. Az 1 854 akkreditált résztvevő közül 1 670 érkezett külföldről a
vizsgált négy sportesemény kapcsán. A külföldi résztvevők átlagos becsült napi költése 26 815.- Ft volt.
A résztvevők körét adó csoportok átlagos kiadásai között szignifikáns különbséget találunk az ANOVA teszt segítségével (p=0,000).
Megállapítottuk, hogy az egyéb szakemberek (játékvezetők, bírók)
csoportja költi szignifikánsan a legkevesebb összeget a rendezvények során (átlagosan napi 12 960.- Ft-ot), míg a sportszakemberek
(edzők, vezetők, szakemberek) szignifikánsan a legtöbbet 32 050.- Ft
napi kiadással, amelynél statisztikailag igazoltan alacsonyabb a
játékosok átlagos becsült költése (24 120.- Ft/nap).
A résztvevők kiadásainak szerkezetét vizsgálva látható, hogy a legnagyobb arányban a szállásra, meleg étkezésre és utazásra költenek, amelyek mellett kiemelésre érdemes még a sportlövőknél a
vásárlásra elköltött magas összeg, valamint a 13 évnél fiatalabbak
versenyéhez kapcsolódó turisztikai kiadások magasabb aránya. A
résztvevők összesen bruttó 231 millió Ft becsült összeget költöttek
a versenyekhez kapcsolódóan (6. táblázat).
2018 első három hónapjában Magyarországon megrendezett vizsgált versenyeken a külföldi és a hazai nézők, illetve a verseny résztvevői összesen bruttó 325 millió Ft-ot költöttek.

A szervezők kiadásai és szponzori aktivitás

A négy nemzetközi sportversenyhez kötődő kiadások között a legnagyobb volumenű kiadások a rendezvények megszervezéséhez és
lebonyolításához kapcsolódtak. A rendezvények szervezéséhez kapcsolódó fő kiadási tételek vizsgálata alapján elmondható, hogy legnagyobb léptékű költés a helyszín bérléséhez és versenyre alkalmassá tételéhez illetve annak működtetéséhez kapcsolódott, amely
az összes kiadás 29%-át jelentette. Jelentős tételek közé tartozik a
pénzdíj biztosítása (amely csak az asztalitenisz World Tour versenyt
érintette), valamint a résztvevők ellátásához kapcsolódó szállás, étkezés és transzfer kiadások (összesen 26%). A verseny lebonyolításának fontos tényezői a személyi jellegű kifizetések (10%), illetve a
szervezési feladatokra történő kiadások (6%). A marketing feladatokhoz kapcsolódó kiadások pedig 7%-ot tettek ki (4. ábra).
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6. táblázat. A résztvevők kiadásainak %-os összetétele a vizsgált eseményekhez kapcsolódóan
(%, Ft). (Forrás: saját számítás)
Table 6. Sportevent related expenditure distribution of foreign participants (%, HUF).

4. ábra. A rendezők kiadásainak összetétele a vizsgált eseményekhez kapcsolódóan (%). (Forrás: saját számítás)
Figure 4. Sportevent related expenditure distribution of organizers
(%). (Source: Authors’ calculation)
A rendezési kiadások esetében a nettó érték számítása a megfelelő
abban az esetben, ha nem sportszövetség, hanem szervező vállalkozás szervezi az eseményt, mivel az adott vállalkozásnál az ÁFA értéke átfutó tétel, nála ÁFA levonás, vagy ÁFA visszaigénylés is
megtörténhet. A négy verseny összesített rendezési és szervezési kiadásai meghaladták a becsült nettó 298 millió forintot. Ahogy az a
7. táblázatban látható, a legnagyobb nettó kiadások a sportlövő Eb
megrendezéséhez kapcsolódtak.
A versenyek lebonyolításához kapcsolódó szponzori aktivitásból
csak azokat vettük figyelembe, amelyek nem pénzben járultak hozzá
a rendezvény költségvetésének bevételi oldalához, hanem szolgáltatásokkal, termékekkel, vagy átengedett eszközökkel támogatták a
rendezvényt annak, kiadásaitól függetlenül (sporteszközök, szponzori autó, frissítők stb.). A szponzori aktivitáshoz számoltuk még a
szponzorok és egyéb cégek versenyhez kapcsolódó megjelenésének
saját költségeit is. Ezek mértékét a szponzoroktól kapott információk (önköltségi áron és nem piaci áron) és a szervezők becslése
alapján számszerűsítettük. A rendezvényekhez kapcsolódó összes
szponzori kiadást nettó 6,99 millió forintra becsültük. Így összesen
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7. táblázat. A kutatásba bevont sportesemények összesített rendezési és szponzori kiadásai rendezvényenként (nettó Ft). (Forrás: saját számítás)
Table 7. Net organizing and sponsorship expenditures of the selected sport events (HUF).

a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadás összesen nettó
305,3 millió forintot tett ki.

A négy hazai rendezésű nemzetközi sportesemény gazdasági
hatásainak alakulása

A sportesemények gazdasági hatásainak számszerűsítését több lépésben tettük meg.
Az első lépésben számszerűsítettük a rendezvények közvetlen gazdasági hatásait, melyek közé a rendezvény akkreditált résztvevőinek, hazai és külföldi nézőinek kiadásait a szervezők rendezéshez
kapcsolódó összes költését és a szponzori kiadásokat soroltuk. Fontos kiemelni, hogy a nézők és a résztvevők esetében azok a kiadások
kerültek a hatásvizsgálatba, amelyek a rendezvény nélkül nem valósultak volna meg, így új költésnek számítanak a hazai gazdaságban3. A négy sportesemény lebonyolításából származó közvetlen
gazdasági hatás összesített becsült összege nettó 489 millió forint
és 104,7 millió forint költségvetési ÁFA bevétel volt. Ez átlagosan
napi 25,8 millió forint és vendégéjszakánként 42 969 forint gazdasági hatást, valamint vendégéjszakánként 5,5 millió forint és versenynaponként 9 192 forint költségvetési ÁFA bevételt jelent (8.
táblázat).
Következő lépésként az Ágazati Kapcsolatok Mérlegén alapuló
input-output modellezéshez meghatároztuk a vizsgált sporteseményekhez kötődő ágazatokra vonatkozó, a KSH adatainak bázisán
alapuló 2015. évi előrebecsült ÁKM értékeket. Számszerűsítettük
az ágazatok importtartalmának mértékét, a végső kibocsátás multiplikátor hatását, az egységnyi végsőfelhasználás növekmény generált hozzáadott érték tartalmát, a termékadók támogatás értékét,
illetve hogy az egységnyi végsőfelhasználás növekmény mekkora
GDP-t generál az adott ágazatban (mivel a későbbiek során a generált adóvonzatokat is számszerűsítjük, ezért a közvetlen gazdasági
hatás becsült összegének adatait nettóban kell megadni). A rendezvények szervezői tevékenységéhez, szponzori aktivitásához, a résztvevőinek és nézőinek fogyasztásához kapcsolódó kiadások a
következő ágazatok végső kibocsátását növelik (ezekben az ágazatokban fejtik ki hatásukat):
• 93: Sport-, szórakoztató- és szabadidős tevékenység
• 55-56: Szálláshely; vendéglátás
• 49: Szárazföldi, csővezetéses szállítás
• 10-12: Élelmiszer, ital és dohány
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8. táblázat. A négy rendezvényhez kapcsolódó közvetlen gazdasági hatás és költségvetési ÁFA bevétel
összege szereplő csoportonként (Ft). (Forrás: saját számítás)
Table 8. Direct economic effect and budget VAT income by different actors related to the selected sportevents (HUF). (Source: Authors’ calculation)

• Feldolgozó ipar
• Könnyűipar
Következő lépésként számszerűsítettük a hazai forrású közvetlen
gazdasági hatás mértékét. A közvetlen gazdasági hatásnál kimutatott költség és kiadási tételek hazai és import eredetű végső felhasználási tételeket egyaránt tartalmaznak. Így ahhoz, hogy a rendezvények hatásait a hazai gazdaságra számszerűsíthessük, a nettó
közvetlen gazdasági hatás összegéből az átlagos import tartalmakat
le kellett vonnunk, mivel ezeknek nincsen közvetlen hatása a magyar gazdaságra. A fent érintett ágazatok ÁKM-ből megkapható importtartalom kulcsait a modellbe vezetve a rendezvényre számított
importtartalom 0,035 volt, amely érték alapján a becsült 489,5 millió Ft közvetlen gazdasági hatás importtartalma 17,3 millió forint.
Az import levonása után a rendezvények hazai forrású közvetlen
gazdasági hatása 472,3 millió forint lett.
Következő lépésként a sportesemények tovagyűrűző gazdasági hatásainak számszerűsítését végeztük el úgy, hogy a különböző költség
nemeket, az ÁKM ágazati szerkezete alapján vonatkozó kategóriákba soroltuk be és az ott meghatározott értékek alapján mértük a
hatásokat. A versenyek közvetlen gazdasági hatásai (amelyből a rendezvényhez kapcsolódó vállalkozások és szolgáltatók közvetlenül
profitálnak) mellett, közvetett hatásai is vannak, hiszen tovagyűrűző
módon a rendezvényhez közvetett módon kapcsolódó egyéb ágazatokban működő beszállítók és ellátási lánc tagjai is profitálnak a
rendezvény megvalósulásából. A tovagyűrűző hatás mértéke a multiplikátorok nagyságától függ, ami azt mutatja meg, hogy az adott
ágazatban elköltött újabb egységnyi pénz, hány egységgel növeli a
gazdaság teljes kibocsátását. A multiplikátor nagyságát az ÁKM adatai alapján kaptuk meg, mindegyik érintett ágazatra, amely alapján
kiszámoltuk a versenyekre vonatkozó értékét a multiplikátor hatásnak. A modellbe bevezetett értékek alapján a multiplikátor 1,68 lett,
amely azt mutatja, hogy a verseny kapcsán elköltött minden egyes
1.- Ft a hazai gazdaságban összesen 1,68.- Ft gazdasági kibocsátást
eredményez, azaz további 0,68.- Ft kibocsátást generál. A tovagyűrűző hatásokat figyelembe véve, a négy nemzetközi versenyhez köthető teljes hazai kibocsátás 791,7 millió forint lett.
A modellezés következő lépéseként számszerűsítettük a versenyekhez kapcsolódó teljes hazai kibocsátás által generált hozzáadott
érték nagyságát. Az elemzésben lévő ágazatok generált hozzáadott
értékének nagyságrendjei között jelentős különbségek vannak, az
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ágazatok sajátosságai (mennyire anyag vagy szolgáltatás igényes a
tevékenység) miatt. A modellbe bevont ágazatokba, az ÁKM szerint
meghatározott hozzáadott érték kulcsok bevezetése alapján, a négy
verseny hozzáadott érték kulcsa 0,38. Ez azt jelenti, hogy 791,7 millió forint teljes hazai kibocsátás 302,6 millió forint hozzáadott értéket generált a magyar gazdaságban.
A generált hozzáadott érték mellett az egy egységnyi végsőfelhasználás növekmény termékadókat és támogatást is generál. Az ÁKM
elszámolások a támogatást negatív előjellel értelmezik ezért a továbbiakban ezekkel a támogatásokkal a termékadókat csökkentjük
(adók és támogatások egyenlege). Az elemzésbe bevont ágazatok
ÁKM alapján meghatározott termékadó kulcsainak modellbe illesztése alapján a négy verseny teljes hazai kibocsátásához kapcsolódó
termékadó támogatás kulcsa 0,043. A vizsgált versenyekhez kapcsolódóan 34,1 millió forint termékadó képződött a hazai gazdaságban. A generált közterhekkel, személyi jövedelemadóval és a
GDP-t terhelő egyéb adóval együtt a költségvetésbe befolyó összes
generált adó 59,2 millió forint volt a sporteseményekhez kapcsolódóan, valamint 169,4 millió forint költségvetési ÁFA bevétel.
A modellezés utolsó lépéseként számszerűsítettük, hogy a vizsgált
versenyek milyen mértékben járultak hozzá a bruttó hazai termék
(GDP) alakulásához. A sportesemények generált becsült GDP hozzájárulását a hozzáadott érték (302,6 millió Ft) és a generált
termékadók (34,1 millió Ft) összegeként kapjuk meg. Ez alapján elmondható, hogy a négy vizsgált hazai rendezésű sportverseny együtt
336,7 millió forinttal járult hozzá Magyarország GDP-jéhez (5. ábra).

Megbeszélés és következtetések

A vizsgálatba bevont rendezvények kevésbé népszerű sportágak
hazai rendezésű világeseményei voltak 2018. év első harmadában,
amelyekről összefoglalóan elmondhatjuk, hogy relatív magas volt a
külföldi résztvevői létszám, miközben alacsony helyszíni nézettség
és média érdeklődés követte a versenyeket. Főként a résztvevőknek
köszönhetően a négy versenyhez kapcsolódóan összesen csaknem
11 400 vendégéjszakát töltöttek a rendező településeken. A résztvevők és a nézők turisztikai fogyasztásáról el lehet mondani, hogy
az alap turisztikai szolgáltatások tekintetében a magasabb színvonalú szolgáltatásokat keresték általában, amelynek köszönhetően a
versenyhez kapcsolódó csoportok napi költésük egyértelműen magasabb, mint az átlagos turisták hasonló kiadásai. A külföldiek ese70

5. ábra. A vizsgált sportesemények nemzetgazdasági hatásainak
bemutatása az input-output modellezés folyamatával.
(Forrás: saját számítás)

Figure 5. Economic effects in the Hungarian economy of the selected
international sport events with input-output modelling.
(Source: Authors’ calculation)

tében a visszatérési hajlandóság és a vendégszeretet megítélése is kedvezően alakult. A külföldiek harmadánál az utazás fő motivációját jelentő sporteseményen való részvétel mellett, megjelent a nyitottság az
adott települések turisztikai vonzerőinek megismerésére is.
A kutatásba bevont hazai rendezésű nemzetközi sportesemények
gazdasági hatásainak vizsgálata alapján elmondható, hogy a négy
verseny együttesen csaknem 800 millió forintra becsült teljes hazai
generált kibocsátást eredményezett, amelyből Magyarország GDPjéhez 336 millió forinttal, a költségvetéshez pedig csaknem 60 millió
forint befolyó adóval és 169,4 millió forint ÁFA befizetéssel járult
hozzá. A kisebb méretű hazai rendezésű nemzetközi sportesemények
összességében 1 versenynapra jutó 41,6 millió forint teljes hazai kibocsátást, 17,7 millió forint GDP hozzájárulást és 12 millió forint
költségvetési bevételt (ÁFA és adóhatás összesen) generálnak, illetve
vendégéjszakánként mintegy 70 ezer forint teljes hazai kibocsátást,
illetve csaknem 30 ezer forint GDP hozzájárulást és több mint
20 ezer forint költségvetési bevételt (ÁFA és adóhatás) generálnak.
A versenyeket külön-külön vizsgálva elmondhatjuk, hogy a sportlövő Európa-bajnoksághoz kapcsolódó fogyasztás generálta a legmagasabb teljes hazai kibocsátást/termelést csaknem 390 millió
forinttal. Ettől kis mértékben maradt el az asztalitenisz World Tour
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9. táblázat. A vizsgált sportesemények nemzetgazdasági hatásainak alakulása (Ft).

1 vendégéjszakára
jutó közvetlen
gazdasági hatás

1 versenynapra
jutó közvetlen
gazdasági hatás

42 969

25 765 410

489 542 782

18 670 514

Tollaslabda U18
Hungarian Open

Összesen

31 535 389

200 249 537

Asztalitenisz
World Tour

Asztalitenisz U13
Hungarian Open

239 087 342

Sportlövő Eb

Közvetlen
kiadások

69 494

41 670 941

791 747 882

30 751 471

50 251 452

321 873 747

388 871 212

Teljes hazai
kibocsátás

29 559

17 724 285

336 761 416

12 921 614

20 852 563

135 868 823

167 118 416

Generált
közelítő GDP

5 198

3 117 045

59 223 863

2 748 063

2 931 356

19 062 590

34 481 854

Generált
adóhatás

Table 9. Economic effects of the selected sportevents (HUF). (Source: Authors’ calculation)

(Forrás: Saját számítás)

14 867 Ft

8 914 588

169 377 178

6 578 606

10 750 201

68 857 862

83 190 508

Költségvetési ÁFA
bevétel

által generált teljes hazai gazdasági hatás, amely 321 millió forintra
becsülhető. A két utánpótlás verseny, mind időtartamában, mind a
résztvevők illetve a nézők létszámában elmaradtak a két felnőtt rendezvény nagyságrendjétől. Az asztalitenisz verseny által generált teljes kibocsátás 50 millió forint, míg a Pécsett rendezett tollaslabda
verseny 30 millió forintot meghaladó nagyságú volt.
Az eredmények összességében felhívják a figyelmet a kisebb volumenű nemzetközi sportrendezvények pozitív turisztikai és nemzetgazdasági következményeire, amelyek mind a rendező szervezet
valamint település, mind az állam számára elegendő vonzerőt jelentenek ahhoz, hogy a jövőben is prioritás legyen pályázni hasonló
események lebonyolítására.
Megasportesemények és további nagy volumenű sportesemények
esetében a kiszámított fajlagos értékek generalizálhatósága nem teljes körű, mivel az adott sportesemény típusoknál a hatások más
súllyal jelennek meg. Ezáltal fontos további kutatási irány a nemzetközi sportesemények különböző típusaira külön-külön egy versenynapra, vagy egy vendégéjszakára jutó gazdasági hatások
kiszámítása, valamint érdemesnek tartjuk megvizsgálni a különböző típusú hazai rendezésű nemzetközi sportesemények gazdálkodási teljesítményének konkrét import tartalmát is, mivel ez
nagyobb események esetében szignifikáns lehet. Az értékteremtésben megtörtént dematerializálódás felé való elmozdulás (Stocker,
2013) alapján pedig érdekes további kutatási irány lehet a hazai
rendezésű nemzetközi események immateriális értékteremtésének
számszerűsítése is (például a hazai versenyzők ranglista helyezésére
való hatás, motivációs hatások, nemzetközi hatások stb.).
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Jegyzetek

Ez a lehetőség a vizsgált versenyek esetében nem volt kötelező. A résztvevők választhattak
olyan opciót is, ahol csak a versenyzés díját fizették (nevezési díj) a szervezőknek, az ellátásukat pedig maguk szervezték, vagy más szervezet gondoskodott erről. A gyakorlatban, a négy
versenyen összességében a résztvevők 52,6%-a élt a szervezők által felkínált – szállodai ellátást,
étkezést és transzfert is tartalmazó – csomagokkal. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők
47,4%-ának kiadásai közvetlenül jutnak el a hazai szolgáltatókhoz, ezért ezeket az összegeket
a résztvevők oldalán fogjuk számszerűsíteni a versenyek nemzetgazdasági hatásainak vizsgálatakor.
A fővárosi U13 asztalitenisz versenyen 25 főre becsülték a jelen lévő szülőket és edzőket, a
pécsi U18 tollaslabda versenyen pedig csak 20 főre a főként a döntők napjára érkező amatőr
pécsi tollaslabda játékosokat.
A résztvevők és a nézők közül azok kerültek az elemzésbe, akik fő utazási/fogyasztási motivációja a versenyhez kapcsolódott. A résztvevők és a külföldi nézők esetében 100%, míg a
hazai nézők esetében 95,8% volt az aránya azoknak, akik utazásának/fogyasztásának elsődleges
motivációja a versenyeken való részvétel, vagy annak megtekintése volt.
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Összefoglaló

Többszörösen bizonyított tény, hogy a különféle sporttevékenységek számos externáliával rendelkeznek. Kutatásunk célja az volt,
hogy megvizsgáljuk a 2018-as év első három hónapjában hazánkban megrendezett nemzetközi események komplex sportszakmai,
sportpolitikai, társadalmi és technológiai hatásait. Jelen tanulmányban ezek közül a társadalmi szinten érzékelhető, tovagyűrűző hatások bemutatását tesszük meg.
A 2018-ban hazánkban rendezett négy nemzetközi sporteseményhez kapcsolódóan kérdőíves lekérdezést folytattunk a résztvevők és
a nézők körében (n=863). A versenyek mellett további célcsoportok
körében végeztünk elsődleges adatfelvételt. Kérdőíves lekérdezést
folytattunk asztaliteniszező fiatalok (n=225) és a sportbeli önkéntesek (n=111) körében. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikai
eszközöket és összefüggés-vizsgálati módszereket használtunk.
Egyértelműen igazolható volt, hogy a kedvezően megítélt szervezési színvonal és vendégszeretet hozzájárul az ország turisztikai
imázsának pozitív alakításához és a magas visszatérési hajlandósághoz a hozzánk érkező külföldiek körében. Az önkénteseknek pozitívan és hasznosíthatóan változott több képességük és a társadalmi tőkéjük a versenyhez kötődő munkájuk során. A sportoló
fiatalok magasabb arányban választanak példaképeket, azon belül
sportoló ikonokat, mint az átlagos fiatalok. A versenyek jelentős befolyásoló hatása igazolható az önkéntesek ismételt munkájával és a
fiatalok példakép választásával kapcsolatban is.
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Az eredmények alapján kijelenthető, hogy számos olyan pozitív
társadalmi következménye van ezeknek az eseményeknek, amelyek
nem közvetlenül az esemény időpontjában és helyén, hanem attól
térben és időben is elkülönülve, akár nagyon hosszú távon is éreztetik hatásukat.
Kulcsszavak: sportrendezvények társadalmi hatásai, példaképek,
önkéntesség, visszatérési hajlandóság, sportturizmus

Abstract

It is a many times confirmed evidence that the different sport
activities have a lot of externalities. Our aim was to research the
domestic organised international events’ complex effects from the
aspect of sport performance, sport politics, society and technology
in the first two months in 2018. The current study presents the
overspilling social effects which can be perceived on the level of
society.
We have made a questionnaire survey among the participants and
spectators (n=863) of four domestic organised, international sport
events in 2018. We have made some further data collection among
other target groups in addition to the competitions. It means that
we have surveyed youth table tennis players (n=225) and volunteers
in sport (n=111). We have used descriptive statistics and association test methods to analyse the data.
The positively evaluated organising level and hospitality contributed to the positive touristic image of Hungary and a high return
willingness among the foreign citizens coming to our country. More
abilities and the social capital of the volunteers were changed positively and usable during their work at the competitions. The youngsters in sport choose role models (within that sport icons) with a
much higher possibility as the average youngsters. The significant
effect of the international events were represented by the volunteers’
repeated volunteering and the choice of role models by the youngsters.
The results confirm that these events’ have a lot of positive social
effects which can make feel their effects not immediately at the moment and at the location of the event but separated from it in space
and time e.g. only during a long time period.
Keywords: social effects of sport events, role models, volunteering,
return willingness, sport tourism
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Bevezetés

A magyar kormány sportstratégiájából adódóan 2017-től kezdődően éves szinten száznál is több nemzetközi sportesemény megrendezését támogatja hazai környezetben (Stocker és Szabó, 2017),
amelyek között számos olyan sportág eseményei is találhatók – például utcai futóversenyek, triatlon versenyek stb. – amik önmagukban is az aktív életmód reklámjainak tekinthetők. Mivel a hazai
rendezésű nemzetközi sportversenyek szervezése meglehetősen erőforrás-igényes és részben közfinanszírozású, ezért a közpénzek
megtérülésének vizsgálata egyre nagyobb fókuszt kap. A sportesemények gazdasági és turisztikai hatásainak elemzése mellett egyre
több szerzőnél jelent meg a rendezvények társadalmi és környezeti
következményeinek vizsgálata is (Albers, 2004; Dancsecz, 2008;
Bánhidi, 2015; Borbély és Müller, 2015; Vörös, 2017). Ahogy Stocker és Szabó (2017) tanulmányukban is felhívják a figyelmet, a
klasszikus gazdasági elemzési módszereken kívül több, nehezebben
kvantifikálható területen érvényesülő hatásmechanizmusokat is
szükséges vizsgálni. Modelljük magában foglalja a sportszakmai hatások (S), sportpolitikai hatások (P), társadalmi hatások (S), gazdasági hatások (E), technológiai hatások (T) és környezeti hatások
(E) elemzését is.
A Magyar Sporttudományi Társaság támogatásával indított sportturisztikai kutatás elsődleges célja, az úgynevezett egyéni sportágak
hazai nemzetközi rendezvényeinek komplex gazdasági, sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi és technológiai hatásainak értelmezése és vizsgálata. Jelen tanulmányban a kutatásba bevont,
2018. év első harmadában Magyarországon megrendezett nemzetközi sportesemények társadalmi hatásait kívántuk azonosítani és
számszerűsíteni.
A nemzetközi sportesemények társadalmi hatásai közé a Stocker
és Szabó (2017) szerzőpáros elsősorban az adott sportág és a mozgás népszerűsítését, a példaképek támasztásában és megerősítésében betöltött szerepét, az önkéntesség felkarolását, valamint a
minőségi szórakoztatást sorolják. A társadalmi hatások közül, elsődleges adatfelvétel segítségével részletesebben vizsgáltuk az önkéntességet és a példakép választási szokásokat.

Országimázs és pozitív élmények megélése

A nemzetközi sportrendezvények jó lehetőséget nyújtanak a szervező ország, vagy település számára, hogy olyan pozitív élményt
79

nyújtsanak, amelynek jó hírét elviszik magukkal a külföldi vendégek, illetve ami miatt szívesen visszatérnek az adott országba és településre.
A rendezvények kapcsán hozzánk érkező résztvevők, sportvezetők
és nézők számára bemutatható a hazai vendégszeretet is. A vendégszeretet az általános turisztikai vonzerők közé tartozik, amely fontos értéke az adott turisztikai fogadó terület, desztináció megítélésének (Palancsa, 2005; Michalkó, 2014; Lasztovicza és Béki, 2016).
A vendégszeretet kedvezőtlen minősítése komoly gátja lehet az idegenforgalom fejlesztésének, míg pozitív értékelése esetén önálló turisztikai vonzerőként is működhet (Lengyel, 2004). Számos országban kiemelt figyelmet fordítanak a vendégszeretet, mint turisztikai
brand felépítésére, amelytől a vendégek számának növelését, illetve
a meglévő vendégkör megtartását várják (pl. Svájcban).
A pozitív élmény megélésének fontos elemei a versenyek rendezési
színvonalával való elégedettség, valamint a vendégszeretet megtapasztalása, ezért a vizsgált témák körét ezekkel bővítettük.

Példaképválasztás a sportoló fiatalok körében

A sportesemények lehetséges pozitív társadalmi hatásai közé sorolják a példaképeket teremtő, illetve megerősítő hatását (Stocker
és Szabó, 2017). A társadalomtudományi szakemberek egyet értenek abban, hogy a sport és annak populáris képviselői, számos
olyan értéket tudnak sikeresen közvetíteni a fiatalok felé, amelyek
a fejlett társadalmak individualizált és sikerorientált világának
norma és értékkészletében jelentősen felértékelődtek (Rétsági,
2015). Ez a tény mindenképpen felhívja a figyelmet a sport különböző színtereinek és eseményeinek szocializációs hatására, különösen a sport világába bevonódott fiatalok körében.
Jelen vizsgálat célja volt megismerni, a sportoló fiatalok példakép-választási szokásait, feltárni milyen értékeket tartanak kiemelten követendőnek a választott személyekhez kötődően, valamint
vizsgálni a sportesemények és a példaképválasztás kapcsolatát.
A fiatalok felnőttkori világképének, értékeinek és személyiségének
kialakulását több szocializációs közeg befolyásolja. Ezek az életkortól, a társadalmi helyzettől vagy éppen a társadalmi élet változásától
függően befolyásolják a példaképekkel és az általuk képviselt értékekkel történő azonosulást. A legjelentősebb szocializációs források
közé sorolják a család és a közvetlen ismeretségi kör tagjait, az iskolát, valamint az általános társadalmi-kulturális közeget, amelyet
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elsősorban a tömegkommunikáció közvetítésével ismernek meg a
fiatalok (László, 2010). A sportoló fiatalok esetében a fent említett
források mellett kiemelt szerepű az adott sportág résztvevői alkotta
közeg is. Napjaink individualizált világában a sport pozitív szocializációs szerepei között említik a posztmateriális értékek előtérbe kerülését (barátság, becsületesség, stb.), a szociális viselkedésmódok
elsajátíttatását, a szabálykövetés megtanítását, vagy olyan jellembeli
tulajdonságok bevésődésének elérését, mint a kitartás, a folyamatos
teljesítmény készültség, vagy a vereség elfogadása. Ezek mellett elismerik a sport közegének pozitív hatását egyes különleges megismerési készségek kialakításában (például a térérzékelésben, kommunikációban, stb.), az iskolai eredményességgel kapcsolatban, valamint szocializációs hiány, vagy hátrány leküzdésében is (Rétsági,
2015).
A korábbi példakép kutatások alapján látható, hogy a társadalmi
és gazdasági fejlődés generálta értékváltozás bizonyos szocializációs
közegek szerepét felértékelte, míg mások hatásai, értékei már kevésbé irányadók a fiatalok számára a példaképek kiválasztásában.
Bár több társadalomtudós azt feltételezte, hogy a család és a közvetlen ismerősök szerepe háttérbe fog szorulni, a legutóbbi kutatások eredményei alapján elmondható, hogy a fiatalok továbbra is az
egyik legfontosabb és legbiztosabb orientációs pontnak tekintik a
családot. Az értékek közvetítésében és a példaképek kiválasztásában egyre kitüntetettebb szerepe van a tömegkommunikációs eszközöknek, amelyek mellett fokozatosan háttérbe szorulnak az
iskolák által közvetített értékek és generált példaképek. A média értékközvetítő és példaképteremtő szerepének fokozódásával szemben több kritikát és félelmet fogalmaznak meg a különböző
szakemberek. Ezek közül a leggyakoribbak, hogy a média atomizálja a társadalmat, egyszerű fogyasztóvá degradálva a fiatalokat is,
miközben az értékek között a könnyen és sokszor erőfeszítés nélkül
elérhető siker kerül a középpontba, háttérbe szorítva az évekig tartó
tanulás, a kitartó munka, vagy a műveltség szerepét (Berta, 2009;
László, 2010). A fiatalok által választott példaképek között egyre nagyobb arányban jelentek meg a média által ismertté tett személyek
(mint a filmszínészek, zenészek, modellek, celebek, stb.). A példakép kutatások esetében a sportolókat külön alkategóriaként kezelve, szintén a média által ismertté tett szereplők közé sorolják.
Hazánkban 1999 és 2009 között 3 alkalommal végeztek országos
léptékű példakép kutatást fiatalok körében, amelynek az eredmé81

nyei alapján láthatjuk, hogy egyre kisebb arányban jelöltek sportolókat példaképnek hazánkban (1999-ben 9,8%, 2005-ben 8,3%,
2009-ben már csak 5,8%) (László, 2010). Legnagyobb arányban a
szülők közül választottak követendő példát (2009-ben 28,7%) a
gyermekek, amelynek gyakorisága egyértelműen növekedett a kutatások időszakában. A társadalomtudósok feltételezése ellenére a
médiából választott példaképek aránya csökkent (2009-ben 15,6%),
míg a példaképet választani nem tudó, vagy akarók aránya egy
magas szinten állandósult (42-45% között) a vizsgált időszakban.

Önkéntesség a hazai nemzetközi sporteseményeken

A sport területén az önkénteskedés témakörében készült tanulmányok összefoglalását nyújtja Wicker (2017), aki négy különböző
perspektívából tekintve rendszerezi az önkéntesekkel kapcsolatos
kutatások témaköreit, melyek az alábbiak: (1) egyéni szintű perspektíva, (2) szervezeti, institucionális szintű perspektíva, (3) multilevel perspektíva, (4) társadalompolitikai perspektíva. A sportönkéntesek munkája számos közgazdasági kérdést vet fel, többek
között az alábbiakat:
• Milyen értéket képvisel az önkéntesek munkája és mennyit takarítanak meg ezzel a sportszervezet vagy eseményszervező számára
a bérek területén?
• Az önkéntesek munkájuk időtartama során milyen alternatív költségekkel, bérkieséssel szembesülnek, illetve milyen járulékos
költségeik merülnek fel (pl. utazás, étkezés stb.) (Baum és
Lockstone, 2007)?
A sportban végzett önkéntes munka értékének kalkulációja többféle módszertan alapján történhet függően attól, hogy az értékelés a
befektetett inputok vagy a munka eredményeként létrejövő outputok
alapján történik. Német non-profit sportklubok önkéntes edzői tevékenységének értékelését végezte el Orlowski és Wicker (2014,
2016) az 1. táblázatban látható eredményekkel, melyek jól rávilágítanak az eltérő módszertanokból adódó különbségekre.
Az önkéntes munkaerő egy órányi értékét sportesemények esetében Solberg (2003) számszerűsítette az 1999-es Jégkorong Világbajnokság példáján, felhasználva az alternatív költség és a
helyettesítési költség megközelítést. Előbbi esetében 22,3 EUR/óra,
utóbbi esetében 24,2 EUR/óra értéket állapított meg.
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1. táblázat. Az edzői önkéntes munka értékelése különböző módszerekkel. (Forrás: Orlowski és Wicker, 2014, 2016)
Table 1. Evaluating of volunteer coaching with different methods.
(Source: Orlowski and Wicker, 2014, 2016)

Értékelési módszer
Az önkéntes egy órányi munkaerő-piaci
órabérének értékével

Egy órányi önkéntes edzői
munka értéke (EUR)
14,03

Az önkéntes egy órányi szabadidejének értékével

1,78

Az edzői tevékenység piacról történő „megvásárlásának” értékével

14,27

Az önkéntes saját kinyilvánított preferenciája
alapján megállapított értékével
Nyílt kérdéses
módszerrel

Önkéntes munkában
előállított edzői
Dichotóm kikérdezéses
tevékenység rezervációs módszerrel
ára alapján
Fizetési táblázatos módszerrel

9,98
67,26
17,51
18,46

A 2018-ban kiadott Eurobarometer szerint Magyarországon a lakosság sportbeli önkéntessége az európai átlag alatt helyezkedik el
4%-os értékkel (Eurobarometer, 2018). A 2011-es, általában az önkéntességgel foglalkozó Eurobarometer alapján azt tapasztalhatjuk,
hogy a magyar válaszadók 22%-a vesz részt valamilyen rendszerességgel önkéntes munkában, amelyen belül 24%-ban a sport az a terület, amelyen legszívesebben teszik ezt (Eurobarometer, 2011). A
KSH 2017. évi első negyedéves adatai alapján kimondottan a sport
területén 139 927 fő jelezte önkéntes feladatait, ami összesen
16 449 502 munkaórát jelentett, fejenként átlagosan pedig 111,9
órát (KSH, 2017).
Nagy világesemények megrendezése ma már elképzelhetetlen jelentős létszámú önkéntes szerepvállalása nélkül. Ebből kifolyólag
pedig feltétlenül szükséges, hogy hazánkban is rendelkezésre álljon
egy olyan önkéntes közösség, akik a magját alkothatják bármely világesemény megrendezésében résztvevő bázisnak. Ennek a bázisnak a kialakítása hosszadalmas folyamat és körültekintő tervezést
igényel, és ez annál is inkább indokolt, mert a jövőben is számtalan
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sport-világesemény magyarországi megrendezése szerepel a magyar
sportvezetés terveiben, amennyiben az elmúlt évek tendenciája folytatódni fog (Stocker és Szabó, 2017).
A 2018-as Eurobarometer adatai szerint Magyarországon az önkéntességgel töltött időt tekintve a leggyakoribb (53%) válasz az,
hogy alkalmi rendezvényeken vállalnak feladatot az önkéntesek. Hazánkban az alkalmi eseményeken való önkéntes munkának van a
legnagyobb kultúrája és az emberek az ilyen alkalmi, kiemelkedő
eseményeket részesítik előnyben (Eurobarometer, 2018). Onyestyák
és Kállai (2013) saját felmérésük alapján megállapították, hogy a
válaszadó populáció 35%-a önkénteskedik rendszeresen és 42%-uk
a sport területén teszi ezt. Tanulmányukban ők is kiemelik, hogy a
sporteseményeken való önkénteskedés rendelkezik hazánkban a
legnagyobb tömegbázissal és hagyományokkal.
A sportesemények lebonyolításába bevont önkéntesek munkája
alapvetően három szinten teremthet a tovagyűrűző hatások révén
társadalmi hasznokat. Ezek (1) az egyén szintje, (2) a szervezetek
szintje és (3) a társadalompolitikai szint. Több, ezzel a témakörrel
foglalkozó tanulmány összefoglalásaként a 2. táblázat tartalmazza
mindazon hasznokat, amelyek számításba vehetők.

Anyag és módszerek

A vendégszeretet és országimázs kutatásába bevont négy sportesemény (az U13 Table Tennis International Hungarian Open és
ITTF World Tour Hungarian Open – mindkettő Budapesten asztalitenisz sportágban, 8th MULTI ALARM Hungarian International
Junior Championships – Pécs tollaslabda, illetve 10 méteres sportlövő Európa-bajnokság – Győr), az önkéntesek számára kifejtett pozitív hatások kutatásába bevont három sporteseménytípus (ITTF
World Tour Hungarian Open, EYOF, FINA Vizes vb) célcsoportjait és
adatfelvételi jellemzőit mutatja a 3. táblázat.
Az adatelemzés során leíró statisztikai módszerként megoszlási és
intenzitási viszonyszámokat, valamint középértékeket használtunk.
A kapcsolatok igazolására a mért változók mérési skálájától és az
összehasonlított minták számától függően Mann-Whitney tesztet és
Kruskal Wallis tesztet használtunk (az önkéntesek jellemzőinél).
Két változó közötti kapcsolatok igazolására alkalmaztuk még a
Khi-négyzet próbát, a kapcsolat szorosságát pedig a Cramer-féle aszszociációs együtthatóval vizsgáltuk (a példaképek és a nemzetközi
versenyek összefüggésére), míg a magasabb mérési szintű változók
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2. táblázat. A sportbeli önkéntesség lehetséges hasznai három perspektívából. (Forrás: Wicker, 2017; Wu, 2011; Putnam, 2001; Kawachi-Berkman,
2000; Taylor és mtsai, 2003; Muller és mtsai, 2015 alapján saját szerkesztés)

Table 2. Possible advantages of sport volunteering from three different aspects. (Source: Own edition based on Wicker, 2017; Wu, 2011; Putnam,
2001; Kawachi-Berkman, 2000; Taylor et al., 2003; Muller et al., 2015)

Egyéni szint
Személyiségfejlődés,
identitástudat erősödése, a valahova való tartozás érzésének és az
önértékelés javulása
Szélesedő tapasztalatok,
képességek és készségek
fejlődése
Munkaerő-piaci
hasznok,
karrierlehetőségek
Fizikai és pszichés egészségi állapot javulása és
jóllét, stresszlevezetés

Szervezeti szint

Önkéntesek bázisának Önkéntes munka pénzszélesedése, humánerő- ben kifejezhető értéke és
forrás-állomány javulása ezáltal elérhető megtakarítások
Szervezeti erőforrások
bővülése illetve megtakarítása
Korábbi sportolók integrálása a szervezet irányításába, működtetésébe
Példaképek állítása

Közösségi érzés és szoli- Szervezeti vezetők és
daritás erősödése
beosztott önkéntesek
kapcsolatának fejlődése
Bevonódás a közéletbe, Társadalmon belüli
szűkebb és tágabb tár- kapcsolati háló bővülése
sadalmi problémák
szofisztikáltabb
megértése
Szociális interakciók
Önkéntességgel kapcsoszélesedése, személyes latos politikák finomkapcsolati háló bővülése hangolása
Társadalmi és kulturális
tőke bővülése

Hosszú távú elköteleződés az önkéntes munka
irányába

Társadalompolitikai
szint

Munkaerőpiac bővülése
és fejlődése
Piaci elégtelenségek
kiküszöbölése
(kínálatbővülés)
Jobb fizikai és mentális
egészség révén egészségügyi kiadások megtakarítási lehetőségei
Hozzájárulás a globális
gazdasághoz
Különböző társadalmi
szektorok közötti kapcsolatok kialakulása és
erősödése
Társadalmi jóllét
erősödése
Társadalmi integráció
fokozódása, toleranciaszint társadalmi szintű
növelése
Bűnözés és erőszak csökkenése. A sportbeli
bevonódás mértékének
javulása és a nők fokozott bevonása a sportba
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esetében pedig korrelációs analízist végeztünk (vendégszeretet és a
versenyek színvonalának megítélése közötti kapcsolat igazolására).
Továbbá használtunk még egymintás t-próbát is a példaképekkel
kapcsolatos eredményeink összehasonlítására korábbi kutatások
eredményével. Tartalomelemzést végeztünk a példaképek választását megindokoló jellemzők és értékek csoportosításánál. A vendégszeretet megítéléséhez és a verseny rendezési színvonalának minősítéséhez egytől-ötig, míg az önkéntesek jellemzőinél egytől hétig terjedő Likert-skálát használtunk, amelyeket a fent jelzett módszerekkel értékeltünk és mutattunk be. A verseny izgalmi fokának és az
egyes napokon fizetendő napi belépők rezervációs árainak elemzéséhez ANOVÁ-t használtunk. Az adatok elemzése Microsoft SPSS
22.0 programmal történt.
3. táblázat. A kutatásba vont célcsoportok és az adatfelvétel jellemzői.
(Forrás: saját szerkesztés)

Table 3. The target groups involved into the research and the properties of data collection. (Source: Own source)
Célcsoport
megnevezése

A minta
elemszáma (fő)

A vizsgálatba vont
négy nemzetközi
verseny résztvevői és
nézői

863

Kérdőív
Megismerni a ver(kérdezőbiztos- senyhez kapcsolódó
sal és online) véleményüket és fogyasztási szokásaikat

Utánpótláskorú
asztaliteniszező
fiatalok (6-18 éves
korosztály)

225

Saját szerkesztésű online kérdőív (az országos példakép
kutatások 3
standardizált
kérdésével)

Sportesemények
önkéntesei

111

Online kérdőív Megismerni az
önkéntes munka
hatásait az egyén
szintjén
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Adatfelvételi
eszköz

Adatfelvétel célja

Megismerni a fiatalok példakép választási szokásait, a
mögötte álló értékpreferenciákat és a
világkupa verseny
kapcsolatát a példakép választással

Eredmények
Média-megjelenés és szórakoztató érték

A rendezvények társadalmi hatásai közül részletesen vizsgáltuk
az országimázs kialakításához hozzájáruló vendégszeretet, valamint
a rendezési és szervezési színvonal megítélését. Az eredmények taglalása során részletesen kitérünk az önkéntes munka jelentőségére
és értékelésére, valamint a sportesemények szerepére a példaképek
kialakulásában.
A rendezvényeknek a társadalom szintjén komoly sportág és mozgás népszerűsítő hatása, valamint minőségi szórakoztató szerepe
van, melyek közül ez utóbbinak vizsgálatára volt lehetőségünk a tanulmány keretein belül, bár előbbi is kétség kívül nagyon jelentős
tovagyűrűző, externális hatásokkal járhat (Ács és mtsai, 2011;
Stocker és Ács, 2012; Ács és mtsai, 2016a).
Az elsődleges és másodlagos adatfelvételeink alapján megállapítható, hogy a kutatásban szereplő asztalitenisz World Tour verseny
televízió közvetítésen és a közösségi médián keresztül, több mint
930 ezer emberhez jutott el hazánkban. Így azt feltételezhetjük, hogy
a nagyságrendileg 30 ezer fősre becsült hazai asztalitenisz társadalomnál lényegesen szélesebb kör figyelmét irányította a sportágra a
rendezvény médiaközvetítettsége. A World Tour hazai nézőinek véleménye alapján elmondható, hogy nagyon kedvezően minősítették
a verseny szórakoztató értékét. Az átlagosan adott 4,6-es minősítés
(1-től 5-ig terjedő skálán) mellett az összes néző 66%-a ötösre, míg
további 28%-uk négyesre értékelte a versenyek szórakoztató erejét.
A nézők 70%-a emelte ki a nyílt kérdések esetében a minőségi szórakoztatás valamely elemét (például a show és látványelemeket, a
közvetlenül a játéktér mellé elhelyezett lelátók által nyújtott élmény
lehetőségét, a verseny magas szakmai színvonalát, stb.), mint a rendezvény pozitívumát.
A kutatás során felmérésre került a nézők World Tourral kapcsolatos rezervációs ára is, azaz az, hogy mennyit volnának hajlandók
maximálisan fizetni a napi belépésért. A rezervációs árak és a verseny izgalmi fokát értékelő 5 fokozatú értékelő-skála kapcsán futtatott ANOVA megerősítette, hogy azok a nézők, akik izgalmasabbnak értékelték a versenyt, többet hajlandók fizetni a napi belépőért is (a keddi és szerdai kvalifikációs napokon p=0,032; a csütörtöki és pénteki napokon, azaz az ún. „Main Competition” első két
napján p=0,087; míg a szombati és vasárnapi „Main Competition”
napokon p=0,004).
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A rezervációs árak és a ténylegesen fizetett jegyárak összevetése
alapján kijelenthetjük, hogy a résztvevők a tényleges jegyárnál átlagosan 193,74%-kal volnának hajlandók többet fizetni minden versenynapot figyelembe véve, amely átlagosan 1 079 Ft-os többletköltést is jelenthetne a részükről.

Vendégszeretet és turisztikai imázs alakulása a sporteseményekhez kapcsolódóan

A versenyek szervezési színvonalának minősítését, valamint a
hazai vendégszeretet megítélését a kutatásban szereplő négy nemzetközi sportesemény külföldi résztvevőinek véleménye alapján vizsgáltuk. A vizsgálatba vont rendezvényekre érkezett külföldiek
átlagosan kedvezően ítélték meg a versenyek rendezési színvonalát.
A versenyekre érkező külföldiek a rendezés színvonalát (1-től 5-ig
terjedő skálán) átlagosan 4,3-re értékelték, ahol a válaszadók 46%-a
ötösre, 45%-a pedig négyesre minősítette a szervezést. A versenyek
rendezési színvonalának megítélésében a résztvevők (4,2) és a nézők véleménye (4,4) között tapasztalt szignifikáns különbség elsősorban abban látható, hogy a külföldi nézők több mint fele (58%-a)
értékelte a lehető legjobb minősítéssel a rendezés színvonalát, míg
a külföldi résztvevők között ez az arány csak 43% volt (χ2 =12,401;
p=0,015). Az adatok értelmezéséhez el kell mondani, hogy a verseny
résztvevői számára a rendezés színvonalának értékelése magába foglalja a szállás, az ellátás, a verseny lebonyolítás és a további szolgáltatások teljes vertikumát, míg a nézőknél, csak a verseny helyszínéhez
kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki a minősítés.
A versenyekre érkező külföldiek, az átlagosan 4,3-re megítélt versenyrendezési színvonalnál szignifikánsan (t-próba értéke -2,281;
p=0,023) kedvezőbbnek minősítették a magyar emberek vendégszeretetét. Az átlagosan 4,45-re értékelt vendégszeretet megítélésében nem volt különbség a külföldi résztvevők és a nézők között. A
versenyekre érkező külföldiek 55%-a minősítette a lehető legjobbnak, míg további 36%-a értékelte négyesre a magyar emberek vendégszeretetét. A legkedvezőtlenebb 1-es minősítést senki nem jelölte
a vendégszeretettel kapcsolatban.
A versenyek rendezési színvonalának megítélése szignifikáns kapcsolatban van a vendégszeretet megélésével (χ2 =30,335; p=0,000).
Ez azt jelenti, hogy aki kedvezőnek minősíti a rendezés színvonalát,
az átlagosan kiválóbbnak éli meg a hazai vendégszeretet is. A versenyekre érkező külföldiek 84,5%-a legalább jónak (négyesre) minő88

sítette mind a szervezési színvonalat, mind a vendégszeretetet.
30,2% az aránya azoknak a teljesen elégedett külföldieknek, akik
mindkét tényezőt kiválónak (ötösnek) minősítették.
Pozitív és közvetlen hatása a versenyek magas színvonalú megrendezésének, valamint a vendégszeretet kedvező megítélésének, ha a
résztvevők ismételten vissza kívánnak térni hazánkba. Az eredmények alapján elmondható, hogy a versenyekre érkező külföldiek
26%-a egy éven, 29%-a pedig öt éven belül újra hazánkba utazna és
csak 2% az aránya azoknak, akik nem terveznek magyarországi utazást a jövőben.
Összességében mindenképp megfogalmazható, hogy a résztvevők
és a nézők különböző csoportjainak igényeit magas színvonalon kiszolgáló versenyek és a kedvezően megélt vendégszeretet jelentősen
hozzájárulhat az ország pozitív imázsának alakításához. A hazai
rendezésű sporteseményeink kapcsán megállapíthatjuk, hogy a külföldiek kiemelten kedvezően vélekednek a magyar vendégszeretetről. Ez megadja a lehetőségét annak, hogy a jövőben megrendezett
nemzetközi sportesemények értékteremtéséről való gondolkodásban vagy a versenyek kommunikációjában a vendégszeretet is kiemelt vonzerőként (értékként) szerepeljen, főként a külföldről érkező
nézőket célozva ezzel (Stocker, 2013).

Példaképválasztás a sportoló fiatalok körében

A sportoló fiatalok példaképeinek megismerését célzó vizsgálat
225 asztaliteniszező fiatalra terjedt ki, a 6-18 éves korosztályból.
Az adatfelvétel eszközeként használt kérdőív, a fiatalok demográfiai
és szociokulturális jellemzőit vizsgáló, a példaképválasztás és az
ehhez kapcsolódó értékeket feltáró, illetve a World Tour versenyhez
kapcsolódó részvételüket bemutató kérdésblokkokból állt. A példaképek és a mögöttes értékpreferenciák megismeréséhez az országos
példakép kutatások standardizált kérdéseit használtuk (László,
2010). Ezek az adatok lehetőséget biztosítottak az általunk kapott
eredmények összehasonlítására az átlagos hazai fiatalok példakép
választási szokásaival.
A kapott eredmények alapján két kérdésben látható jelentős eltérés az átlagos hazai nem sportoló fiatalok és a sportoló fiatalok példaképválasztása között. Statisztikailag igazolható különbséget találtunk, miszerint az asztaliteniszező fiatalok között egyértelműen magasabb azoknak az aránya, akik meg tudtak, vagy akartak nevezni
példaképet. A mintában szereplő sportoló fiatalok több mint két89

harmada (68,9%) nevezett meg példaképet, valamint fogalmazta meg,
hogy milyen értékei, tulajdonságai miatt választotta az adott személyt.
A nem sportoló fiatalok esetében (2009-ben) ez az arány 57,5%-volt,
amely az egymintás t-próba eredményei alapján (a 2009-es gyakorisági megoszláshoz tartozó megbízhatósági tartományokat is figyelembe véve) szignifikánsan alacsonyabb (t-próba=4,001; p=0,000),
mint a sportoló fiatalok körében (4. táblázat).
4. táblázat. A választott példaképek kategóriáinak megoszlása.
(Forrás: László: Példakép kutatások 2000-2009 és saját számítás)

Table 4. Distribution of choosen role model categories (Source:
László: Role model researches 2000-2009 and own source)

Asztaliteniszező
fiatalok, 2018
Példaképek
Szülők

%-os
arány

említés,
db

Országos példakép
vizsgálat, 2009
%-os
arány

említés,
db

22,2

50

28,7

581

Saját korosztály

3,6

8

3,6

72

Ismerős felnőttek

4,9

11

7,5

152

Média

4,0

9

9,8

198

34,7

78

5,8

117

0,9

2

2,1

43

29,8

67

42,5

861

100,0

225

100,0

2 024

Sportoló
Klasszikus példaképek
Nincs példakép
Összesen

Jelentős eltérés van abban is, hogy milyen körből választanak példaképet maguknak a fiatalok. Az asztaliteniszező gyermekeknél egyértelműen magasabb arányban szerepeltek a sportolók a példaképek
között, mint az átlagos fiatalok esetében. Összességében minden
harmadik sportoló fiatal (34,7%), valamilyen sportolóra szeretne
leginkább hasonlítani felnőtt korában. A fiatalok 25,9%-a asztaliteniszezőt (ebből 13,8%-a külföldit, míg 12,1% hazai játékost), további 4%-uk egyéb híres hazai sportolót, míg 4,8%-uk külföldi
sporthírességet (mint pl. híres futballistát, vagy teniszezőt) nevezett
meg példaképének. A sportolók mellett leggyakrabban a szülők va90

lamelyikét választották példaképüknek (22,2%-uk), míg a médiából
ismert embert, a megkérdezettek csak 4%-a jelölt. Ezek mellett nagyobb arányban kortársakat (3,6%) és ismerős felnőtteket (4,9%)
neveztek meg olyan embernek, akire felnőtt korukban hasonlítani
szeretnének.
A példakép választást természetesen erősen befolyásolják a fiatalok életkori sajátosságai. A különböző életkori csoportok orientációs választását vizsgálva elmondható, hogy a fiatalabb korosztályok
esetében egyértelműen a szülők jelennek meg legnagyobb arányban
(6-9 évesek között 35,9%), akiknek a súlya az idősebb korcsoportok
felé fokozatosan csökken (a 14-16 éveseknél 12,5%, míg a 17-18
éveseknél már csak 8,3%), míg a sportoló példaképek választásánál
ez a tendencia fordítva érvényesül. A 6-9 éves sportolók 18,8%-a választ sportoló példaképet (akiknek fele nem asztaliteniszező), míg
a 14-18 évesek 40%-a sportolót nevezett meg (csak kevesebb, mint
harmada volt egyéb híres sportoló) követendő példának. A Khi-négyzet próba eredménye (Pearson χ2 =39,046; p=0,010) alapján elmondható, hogy az életkor szignifikánsan befolyásolja a példakép
választást a fiatal sportolók esetében.
A sportolói példaképek megnevezésénél mindenképpen érdemes
elmondani, hogy alapvetően napjaink sztársportolóit jelölték meg a
fiatalok, mind az általános sportolók (pl. Hosszú Katinka, Cseh
László, Federer, Nadal, Messi, stb.), mind az asztaliteniszezők (Póta
Georgina, Lakatos Tamás, a kínai sztárok és az európai elit emblematikusabb játékosai) között. A saját sportágukból választott példaképek között, néhány kivételtől eltekintve (Klampár Tibor és
Faházi János) egyáltalán nem említettek senkit az elmúlt évtizedekben világszintű sikereket elért asztaliteniszezők közül.
A példaképek választását magyarázó jellemzőket és értékeket a
korábbi kutatásokban kialakult kategóriák szerint csoportosítottuk.
Az asztaliteniszező fiatalok esetében a leggyakrabban említett tulajdonság a kimagasló szakmai teljesítmény volt (24,0%), amely miatt
számukra példaképpé vált az adott személy. Ezek mellett gyakran
említett jellemzők voltak még az egyéni boldoguláshoz kapcsolódó
(18,7%) sajátosságok (mint pl. a sikeres, gazdag, stb.), és a társakkal való együttélést segítő tulajdonságok (pl. jószívű, megértő, türelmes, stb.) is (12,0%).
Az asztaliteniszező fiatalok vizsgálatának egyik fő kérdése volt,
hogy a 2018. januári World Tour verseny kapcsán kimutatható-e
kapcsolat a sportesemény és a példakép választás alakulása között.
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A mintában szereplő 225 fiatal közül 47 látta (20,8%) a helyszínen,
míg további 60 fő (26,6%) követte a televízióban vagy a közösségi
médián keresztül a verseny alakulását. A verseny megtekintése és a
példaképek választásának alakulása közepes erősségű (Craemer
együttható értéke 0,383) szignifikáns kapcsolatot mutat (χ2 =65,741;
p=0,000). Az eredményeket vizsgálva látható, hogy a versenyt személyesen megtekintő fiatalok között a legmagasabb az asztaliteniszező példaképet választók aránya, míg a legalacsonyabb a példaképet megnevezni nem akarók, vagy nem tudók aránya. A versenyt
személyesen megtekintők között több mint 4,7-szer nagyobb arányban találunk asztaliteniszező példaképet választó és kevesebb, mint
egyharmad arányban példakép nélküli fiatalt, mint a verseny iránt
nem érdeklődő fiatal asztaliteniszezők csoportjában (5. táblázat).
5. táblázat Példaképválasztás (%). (Forrás: saját szerkesztés)
Table 5. Exemplar choice (%). (Source: Own source)
A 2018-as budapesti World Tour versenyt láttad-e?
Példaképek
Szülők

Igen, a
helyszínen

Igen, a TVben, vagy
interneten

Nem
láttam

Összesen

14,9

16,7

28,2

22,3

Saját korosztály

2,1

8,3

1,7

3,6

Ismerős felnőttek

2,1

10,0

3,4

4,9

Klasszikus
példaképek

4,3

0,0

0,0

0,9

Média

0,0

1,7

6,8

4,0

Sportoló

14,9

5,0

7,7

8,5

Asztaliteniszező

48,9

38,3

10,3

25,9

Nincs példakép

12,8

20,0

41,9

29,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Összesen

A részletesebb vizsgálatokból mindenképp kiemelendő, hogy több
olyan, a fiatalok által választott asztaliteniszező példakép van, akik
játszottak a budapesti World Tour versenyen (pl. Fan Zhen Dong,
Hugo Calderano, stb.) és csak azok nevezték őket példaképüknek,
akik az eseményt a helyszínen tekintették meg (az említett asztaliteniszező példaképek összességének 20%-át adva).
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A sportbeli példaképek felelőssége és szerepük kérdése is hangsúlyossá válik. A válogatott játékosoknak ismerniük kell a sikerességük
ilyen irányú következményeit is, amely modell szerepet az esetek többségében nem tudatosan alakítottak. Tudatában kell lenniük annak,
hogy teljes személyiségükkel hatnak a környezetükre, az általuk mutatott kép minden eleme irányadó lesz a sportáguk szűkebb, tágabb
sportközösségeinek fiataljai számára. Kiemelten fontos kérdés lehet,
hogy az adott sportág példaképeinek mely tulajdonságait, értékeit emelik ki és erősítenek rá tudatosan felépített marketing tevékenységgel,
a sportágért felelősen gondolkodó vezetők (pl. az élsport és tanulás sikeres összekapcsolásának hangsúlyozására a vízilabdázók esetében).

Önkéntesség a hazai nemzetközi sporteseményeken

Az önkéntességgel kapcsolatosan az egyének szintjén érzékelhető
társadalmi hatások és következmények számbavételére kérdőíves
felmérés készült, amely három célcsoportban került kitöltetésre
2018 első negyedévében. Így a Magyar Asztalitenisz Szövetség 20162018-as időszakban megrendezett három nagy nemzetközi versenyén (2016-os Eb, 2017-es World Tour, 2018-as World Tour), a
2017 nyarán megrendezett győri EYOF-on és a szintén 2017 nyarán
megrendezett FINA Vizes vb-n önkéntes feladatokat ellátók csoportjai számára került kiküldésre online módon a kérdőív illetve emellett közösségi oldalakon került megosztásra.
A demográfiai kérdésblokkon kívül kiemelendők azok a kérdésblokkok, amelyek az önkéntesek képességeinek, készségeinek fejlődésére, a társas kapcsolataik szélesedésére és változására, személyes jövőbeni karrierjük és az önkéntesség kapcsolatára, a sporteseményekkel kapcsolatos tapasztalataikra illetve elégedettségükre
vonatkoztak. (Ezen faktorokat 1-7-ig terjedő Likert-skálán kellett
értékelniük a válaszadóknak.) A képességek fejlődését mérő változókból összegzéssel egy összekapcsolt, aggregált képességmutatót
is képeztünk. A kérdőívet mindösszesen 111 fő töltötte ki.
A kitöltők között a nők jelentős többségben voltak, 84 fő (75%) és
27 fő férfi (25%) található. Tekintettel arra, hogy a kitöltők között
70 fő (63%) tanuló volt, ezért az érettségizettek (42%), általános iskolai végzettségűek (27%) aránya is jelentős. A válaszadók átlagéletkora 28,1 év volt, a legfiatalabb kitöltő 15, a legidősebb 75 éves
volt. A kitöltők között a városi lakosok voltak túlnyomó többségben,
ezen belül is a megyei jogú városok lakói (főként EYOF győri önkéntesei miatt), a falusi lakosok aránya csupán 18%.
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Az önkéntes munka hatására a válaszadók értékelése szerint egyértelműen fejlődött kommunikációs készségük (5,43±1,41), önbizalmuk (5,52±1,44), illetve csapatban való együttműködési képességük
(5,63±1,47), valamint szervezőkészségük (5,68±1,43) (1. ábra).

1. ábra. Képességek fejlődésének válaszadók általi szubjektív megítélése. (Forrás: saját szerkesztés)
Figure 1. Subjective evaluating of the development of different skills
by the respondents. (Source: Own source)
A négy változó és az összesített, aggregált képesség mutató esetében is egyértelműen megállapítható, hogy akik civil pályafutásuk
során is képesek lesznek hasznosítani az önkéntesség során szerzett tapasztalataikat, azok magasabbra értékelték képességeik önkéntesség hatására történő fejlődését szemben azokkal, akik nem
fogják tudni ezt megtenni: kommunikációs készségek (p=0,030),
önbizalom (p=0,001), csapatmunka (p=0,006), szervezőkészség
(p=0,000), aggregált képességmutató (p=0,000).
17 fő (15%) válaszolta, hogy a sportbeli önkéntesség hatására, kapott már jövedelmező megbízást civil életében. Szignifikáns kapcsolat állapítható meg ebben a tekintetben is a csapatmunka kivételével
mindegyik képességváltozó esetében: kommunikációs készségek
(p=0,099), önbizalom (p=0,017), szervezőkészség (p=0,042), aggregált képességmutató (p=0,017).
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Azok, akik önéletrajzukban is feltüntetik az önkénteskedés tényét
(n=76,68%) jellemzően magasabb fejlődést írtak le a kommunikációs készségek terén (p=0,037).
Azon válaszadók közül, akik a három kiemelt sporteseménytípus
óta nem végeztek önkéntes munkát (n=68, 61%), 56-an válaszolták
(82%), hogy a jövőben szeretnék folytatni ezt a tevékenységet. Az ő
esetükben az elutasítókhoz képest szignifikánsan magasabb fejlődést mutat mindegyik mutató a képességek terén: kommunikációs
készségek (p=0,014), önbizalom (p=0,011), csapatmunka (p=0,036);
szervezőkészség (p=0,006), aggregált képesség mutató (p=0,011).
Az önkéntes munka révén kialakult társas kapcsolatok jellemzőnek bizonyultak a válaszadók részéről, egyedül az az aspektus nem,
amely a konkrét problémamegoldásban ölt testet, de ez feltehetően
inkább hosszabb távon érezteti hatását (2. ábra).

2. ábra. Társas kapcsolatok fejlődésének szubjektív értékelése a válaszadók szerint. (Forrás: saját szerkesztés)
Figure 2. Subjective evaluating of the development of social relationships by the respondents. (Source: Own source)
Foglalkozást tekintve érdekes módon a tanulók (4,3) és kevésbé
meglepő módon a nyugdíjasok (5,8) azok, akik kevésbé tartják a
kapcsolatot az önkénteskedés során megismert társaikkal, míg a
nem vezető beosztású alkalmazotti státuszban (6,5), a vállalkozó95

ként (6,8) és a vezető beosztású alkalmazotti státuszban (7,0) dolgozók esetében ez inkább jellemző (χ2: 28,840; p=0,000).
Talán a vállalkozói attitűdre is vezethető vissza, hogy a civil életben felmerülő problémákra ez a kör talált leginkább megoldást
olyan ismerőse segítségével, akit önkénteskedés során ismert meg
(6,0). A többi csoport esetében ez inkább nem jellemző (nem vezető
beosztású alkalmazottak: 3,6; vezető beosztású alkalmazottak: 3,6;
nyugdíjasok: 2,7; tanulók: 2,8) (χ2: 14,234; p=0,027).
Életkori sajátosságok tekintetében az állapítható meg, hogy a 4160 évesek korosztály (6,8) az, amelyik leginkább tartja a kapcsolatot
önkéntesként megismert társaival, őket a 60 év felettiek (5,8), a 20
éves vagy fiatalabbak (4,8) és a 21-40 évesek (4,6) követik. A civil
életben való problémamegoldás önkéntes társaik révén szintén a
41-60 éves korosztályra a legjellemzőbb (4,7), bár az átlagértékük
a hét fokozatú értékelő skála közepéhez viszonyítva csak kevéssel
magasabb. A többi korosztályban ez az érték jóval alacsonyabb: 020 éveseknél 3,1; 21-40 évesek között 2,8; 60 év felettieknél 2,8 (χ2:
12,567; p=0,006).
Jellemzően az mondható el, hogy a civil életben azok kaptak valamilyen megbízást és voltak képesek jövedelmet szerezni ezáltal, akik
nagyobb hangsúlyt fektetnek a kapcsolattartásra volt társaikkal és
akik egyébként is találtak megoldást valamilyen felmerülő problémájukra korábbi önkéntes társuk segítségével (U: 517,5; p=0,040).
Statisztikailag is szignifikáns, hogy jellemzően azok a volt önkéntesek terveznek további önkénteskedést, akik sikeresebben alakítottak ki új ismeretségeket (U: 195,0; p=0,012) és aktívabban ápolják az akkor kialakult kapcsolatokat (U: 208,5; p=0,025).
Az önkéntes munka megismétlését és hosszú távon, több eseményen vagy akár valamely szervezet keretein belül történő újbóli vállalását számos emocionális tényező befolyásolja, amely érzelmek
alapvetően az előző önkéntességi alkalmak tapasztalataihoz kötődnek. Éppen ezért a sportesemények szervezőinek fontos figyelmet
kell fordítaniuk arra, hogy önkénteseik ne csak szervezetten, de jó
hangulatban és elégedetten működjenek közre. Az elemzésbe bevont
sportesemény-típusok során a 3. ábrán összefoglalt szubjektív viszszajelzéseket adták a válaszadók érzéseik és élményeik alapján.
Összességében megállapítható, hogy mindegyik vizsgált tényező tekintetében pozitívan nyilatkoztak a megkérdezettek, amely mindenképpen jó kiindulási alapot jelent jövőbeni ismételt önkéntesként
történő bevonásukra (3. ábra).
96

3. ábra. Szubjektív élmények és érzések az önkéntes munka során.
(Forrás: saját szerkesztés)

Figure 3. Subjective feelings and emotions during the volunteering.
(Source: Own source)

Megbeszélés és következtetések

A nemzetközi sportesemények kapcsán elmondható, hogy számos
társadalmi szegmens vonatkozásában megfigyelhető a sportesemények rendezése által kiváltott hatásmechanizmus. Ahol az operacionalizálás (konkrét mérési eljárás) folyamata lehetővé tette, ott
kvantitatív módszerek segítségével számszerűsítettük az azonosítani
és értékelni kívánt hatásokat. Több olyan kérdéskör volt, amelyet
elsősorban az érintett csoportok szubjektív értékelése alapján tudtunk, illetve volt célszerű vizsgálni.
Az év elején megrendezésre került és a vizsgálatba vont hazai rendezvényekre érkező külföldi résztvevők és nézők, kiemelten kedvezően minősítették a magyar emberek vendégszeretetét, illetve a
versenyek szervezési színvonalát is. A kedvező tapasztalatok mindenképpen pozitívan járulhatnak hozzá hazánk turisztikai imázsának alakulásához, amelyet jól támaszt alá a külföldiek magas
visszatérési hajlandósága is.
A hazai rendezésű nemzetközi sportesemények társadalmi hatásai
közül elsődleges adatfelvétellel a példakép választási szokásokról
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és az önkéntesség előnyeiről kaptunk részletesebb információkat.
Az önkéntesek szubjektív megítélése alapján az önkéntes munka
hatására pozitívan változtak a kommunikációs, a szervezési és az
együttműködési képességeik, az önbizalmuk, valamint a társas kapcsolati tőkéjük. Ezek olyan egyéni erőforrásokat jelentenek, amelyek
segítségével előnyökre tehetnek szert a civil életben is. Az önkéntes
munka során szerzett sokféle pozitív tapasztalat és az egyéni erőforrásaik fejlődése, arra ösztönzi az önkénteseket, hogy ismételten
vállaljanak ilyen feladatokat a jövőben is (82%-uk szeretne a jövőben
is önkénteskedni). Az asztaliteniszező fiatalok példaképválasztásáról összességében elmondható, hogy magasabb arányban találtak
maguknak példaképet és ezen belül sokkal magasabb arányban választottak sportolót követendő személynek, mint az átlagos hazai fiatalok. A világkupa versenyre kilátogató fiatalok szignifikánsan a
legmagasabb arányban választottak példaképet, azon belül asztaliteniszezőt (több esetben olyat, aki a versenyen indult, és akivel személyesen találkozhattak).
Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai rendezésű
nemzetközi versenyek hatásmechanizmusait a korábbiakban megszokottakhoz képest szélesebb, össztársadalmi kontextusba érdemes helyezni.
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Összefoglaló

A jelenlegi kormány a sportot stratégiai ágazatnak tekinti, amelynek egyik kiemelt prioritást élvező szegmense a nemzetközi sportesemények hazai környezetben történő szervezése. A 2018-as év
első három hónapjában megrendezett hazai nemzetközi eseményekkel kapcsolatos kutatás célja a sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi és technológiai hatások komplex vizsgálata volt. Ezek közül
jelen tanulmány azon következményeket veszi számba, amelyek
közvetlenül az adott sportághoz és a sportszakmához köthetők.
A versenyek során több célcsoport körében végeztünk elsődleges
adatfelvételt. Kérdőíves lekérdezést folytattunk az asztalitenisz válogatott (n=18) körében, továbbá félig strukturált interjúval gyűjtöttünk adatokat a hazai asztalitenisz edzőktől (n=25). Másodlagos
adatelemzést folytattunk a sportszövetségek adatbázisainak és a különböző média területek forgalmi jelentéseinek felhasználásával. Az
adatok elemzéséhez leíró statisztikai eszközöket és összefüggés vizsgálati módszereket használtunk.
A sportszakmai hatások közül egyértelműen igazolható volt a
nemzetközi tapasztalatszerzés bővített lehetősége, valamint a motivációs többlet jelenléte a hazai válogatott sportolók körében. A hazai
pálya előnye a csapatsportágak esetében jelentős tényező. A négy
földrészen több mint 9 millió embert elérő média közvetítettség széles körben láthatóvá tette az asztalitenisz világkupát szervező magyar fővárost.
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Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai rendezésű
nemzetközi versenyek hatásmechanizmusainak értékelésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a sportszakmai, a sportpolitikai és a
technológiai dimenziókra is.
Kulcsszavak: sportrendezvények sportszakmai hatásai, hazai pálya
előnye, sportdiplomácia, sporttechnológia

Abstract

The current government handles sport as a strategical industry
and one of the highlighted priorities is the organisation of international sport events in Hungary. The aim of the current research
linked to the domestic organised international sport events in the
first three months of 2018 is to explore their complex effects from
the aspect of sport performance, sport politics, society and technology.
We have made some further data collection among other target
groups in addition to the competitions. It means that we have surveyed the national table tennis team (n=18) and we have made
semi-structured interviews with Hungarian table tennis coaches
(n=25). We have made a secondary data analysis on the databases
of sport associations and different mediums. We have used descriptive statistics and association test methods to analyse the data.
The gain of extended international experiences and the motivational surplus for the domestic national players were verified. The
advantage of the home play is significant only among the team
sports. The media coverage on four continents with over 9 million
spectators made viewable Budapest as the organiser of the Hungarian Table Tennis World Tour.
The results confirms that during the evaluation of the domestic
organised international sport events we have to pay a high attention
for the point of view of sport performance, sport politics and technology too.
Keywords: sport performance effects of sport events, home advantage, sport diplomacy, sport technologies

Bevezetés

Magyarországon az elmúlt években jelentősen növekedett a hazai
környezetben megrendezett nemzetközi sportesemények száma
(Stocker és Szabó, 2017). Az évtized elején már megfogalmazódott
az a cél, hogy a kiemelt ágazatként kezelt sport egyik fontos priori102

tásaként, lehetőség szerint minél több nemzetközi sporteseményt
hozzanak Magyarországra. Mivel a hazánkban rendezett nemzetközi
versenyek többsége jelentős gazdasági és társadalmi erőfeszítések
igénybevételével valósult meg, hamar előtérbe kerültek azok a vizsgálatok, amelyek a sportesemények lehetséges pozitív hatásait
számszerűsítik. A vizsgálatok többsége elsősorban a jelentős beruházásokat igénylő, vagy nagy érdeklődésre számot tartó események
gazdasági és turisztikai hatásait elemezte (Bács és Szilágyi, 2010;
András és Kozma, 2014; KPMG 2015; András és Máté, 2016; Bene
és Móré, 2017, Stocker és Boda, 2018; Laczkó és Stocker, 2018).
Stocker és Szabó (2017) tanulmányukban felhívják a figyelmet arra,
hogy a nemzetközi sportesemények hatásait a megszokottakhoz képest szélesebb spektrumban lehetne vizsgálni, az elemzésbe bevonva olyan, a sportkormányzat számára prioritásként kezelt
területeket is, mint a sportszakmai, sportpolitikai és a technológiai
hatások. Modelljük szerint a sportesemények komplex hatásvizsgálata az alábbi hat területre terjed ki:
• Sportszakmai hatások (S)
• Sportpolitikai hatások (P)
• Társadalmi hatások (S)
• Gazdasági hatások (E)
• Technológiai hatások (T)
• Környezeti hatások (E).
Jelen tanulmány a Magyar Sporttudományi Társaság támogatásával indított kutatás eredményeit mutatja be, amelynek elsődleges
célja volt, az úgynevezett egyéni sportágak hazai nemzetközi rendezvényeinek komplex gazdasági, sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi és technológiai hatásainak értelmezése és vizsgálata. Tekintettel arra, hogy a kisebb médiaérdeklődéssel és kevesebb nézővel
jellemezhető egyéni sportágak eseményeit eddig kevéssé vizsgálták
a hazai szakemberek, ezért ezen versenyek közvetlen és közvetett
módon tovagyűrűző hatásainak elemzése feltétlenül érdeklődésre
tarthat számot. Annál is inkább igaz ez, hiszen az adott sportág,
vagy a rendező település életében jelentős következményekkel járhatnak ezek a rendezvények.
Jelen tanulmányban a kutatásba bevont 2018. év első harmadában Magyarországon megrendezett nemzetközi sportesemények
sportszakmai, sportpolitikai és technológiai hatásait, azaz a közvetlenül az adott sportághoz kapcsolható hasznokat kívántuk azonosítani és számszerűsíteni.
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A tanulmány koncepcionális háttereként a Stocker és Szabó
(2017) által megfogalmazott, a sportesemények hatásait komplexen
vizsgáló SPSETE modellt használtuk. A modell által megkülönböztetett hatásterületek közül a sportszakmai, a sportpolitikai, és a
technológiai hatások elemeit vizsgáltuk részletesen. A kutatásba
vont sportesemények gazdasági és turisztikai hatásait, továbbá szélesebb körű társadalmi vonatkozásait másik tanulmány keretében
mutatjuk be, míg a környezeti hatások vizsgálatára jelen kutatás keretében nem volt lehetőségünk.

A hazai pálya előnye, mint sportszakmai hatás

A hazai rendezésű nemzetközi sportversenyek sportszakmai hatásai közé elsősorban a hazai sportolók nemzetközi tapasztalatszerzésének lehetőségét, a hazai környezet generálta motivációtöbbletet
és ezek következményeként is érvényesülő sikeresebb hazai szereplést sorolják. Ezek közül a hatások közül a hazai pálya előnyének
kutatási előzményeit mutatjuk be részletesebben, mivel ez olyan
sportszakmai hatás, amellyel kapcsolatban nincs olyan széleskörű
egyetértés a szakemberek között, mint a másik két hatás esetében.
A hazai pálya előnye a köznyelvben és úgy általában a sport világában evidenciaként kezelt dolog. Mindez nem nélkülözi a tudományos alátámasztást sem, ugyanakkor a kép meglehetősen árnyalt és
közel sem olyan egyértelmű, mint ahogyan azt sokan gondolják.
A hazai pálya előnyének meglétét elsőként az észak-amerikai professzionális ligákon kezdték el vizsgálni, majd más európai csapatsportok bajnokságai és versenysorozatai is bevonásra kerültek.
Csak ezek után kerültek fókuszba az egyéni sportok, amelyeknek
ezen a téren még nem túl széles a szakirodalma.
Számos csapatsportág esetében több tanulmány is igazolta a hazai
pálya előnyét, így az amerikai futballban (Pollard és Pollard, 2005),
rögbiben (Morton, 2006), jégkorongban (Dennis és Carron, 1999;
Pollard-Pollard, 2005), kosárlabdában (Watson-Krantz, 2003; Pollard-Pollard, 2005), európai labdarúgásban (Pollard, 2006) is. Az
oda-vissza vágós egyenes kieséses rendszerben a visszavágót hazai
pályán játszó csapat előnye még nagyobb az odavágót hazai pályán
játszó csapattal szemben (Page-Page, 2007).
Az egyéni sportokban a hazai pálya előnyével kapcsolatban a tudományos kutatások eredményei már közel sem olyan egyértelműek, mint a csapatsportokban. Ugyanis azon tanulmányok, amelyek a játékosok játéktudását („minőségét”) is kontrollváltozóként
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szerepeltették a hazai pályát magyarázó modellben, jellemzően nem
mutatták ki a hazai pálya előnyének létét (Nevill és mtsai, 1997), kivételt képez ez alól az a tanulmány, ahol a mintában nagy súllyal
szerepeltek az alacsonyan rangsorolt játékosok. Ugyanakkor néhány olyan tanulmány, amely ezt nem tette, igazolta a hazai pálya
előnyét birkózásban (Gayton-Langevin, 1992, McAndrew, 1992),
gyorskorcsolyában (Koning, 2005), boxban (Balmer és mtsai, 2005).
Balmer és munkatársai (2001, 2003) a téli és nyári olimpiai játékok programján szereplő egyéni és csapatsportokat egyaránt összehasonlították, és elsősorban azon egyéni sportágak esetében tudták
kimutatni a hazai pálya előnyét, ahol a hivatalos közreműködő játékvezetők, pontozók szubjektív döntéseinek és értékítéleteinek komolyabb jelentősége van, szemben az objektív teljesítménymutatókkal mérhető sportágakkal. Ezt állapította meg Jones (2013,
2017) is összefoglaló tanulmányaiban, sőt ezt azzal is alátámasztotta, hogy a csapatsportágakban az egyéninek tekinthető összecsapások (kosárlabdában a büntetődobás, jégkorongban a szétlövések,
labdarúgásban a büntetőlövés) esetében sem állapítható meg a hazai
pálya szignifikáns előnye.
A hazai pálya előnyének magyarázatára számos hipotézis található
a klasszikus szakirodalomban, ahol a kutatók az okokat több dologra vezetik vissza, melyek közül azonban nem minden feltételezés
nyert megerősítést (Legaz-Arrese és mtsai, 2012):
• Hazai szurkolók pozitív hatása: több kutatás elsősorban arra kereste a választ, hogy a hazai pálya előnye milyen mértékben függ
a nézők létszámától, a stadion telítettségétől és a nézők hangerejétől. Az eredmények alapján az kijelenthető, hogy ezek a faktorok
a sportág jellege illetve a mediátor közegek (pl. játékvezetői döntések a kétes szituációkban, szezon hossza) jelenléte függvényében
fejtik ki hatásukat, elsősorban a játékosok pszichés állapotára,
de több tanulmány is kimutatta, hogy szurkolói nyomás esetén a
játékvezetők a hazai csapatot előnyben részesítik (Downward és
Jones, 2007; Sutter és Kocher, 2004). Ugyanakkor ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy vajon az egyéni sportok esetében
miért nem figyelhető meg olyan jelentősen a hazai pálya előnye,
mint a csapatsportok esetében. Egy lehetséges magyarázattal szolgál az az elmélet, miszerint a nézői pozitív hangulat a vendégcsapat koordináltságára (romló kommunikáció a csapattagok között,
rosszul időzített cserék stb.) hat negatívan (Jones, 2013).
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• Hazai környezet és létesítmény ismerete: Clarke és Norman
(1995) valamint Barnett és Hilditch (1993) bizonyították, hogy a
szokványostól eltérő méretű hazai pályával rendelkező csapatok
előnyben vannak a vendégcsapatokkal szemben. Más kutatás szerint az új létesítménybe költöző csapatok addig meglévő hazai
pálya előnyüket elveszítik (Pollard, 2002), ugyanakkor mások
nem találták ennek hatását szignifikánsnak (Loughead és mtsai,
2003; Moore és Brylinsky, 1995).
• Utazási fáradtság a vendégcsapat esetében: Több tanulmány
vizsgálta a hazai pálya előnyét az utazási távolság (Clarke és Norman, 1995), az átlépett időzónák (Balmer és mtsai, 2001) és a jetlag hatás (időzónaváltás-szindróma) (Recht és mtsai, 2003) függvényében, azonban szignifikáns hatást nem, vagy csak nagyon
gyengét találtak, így ez viszonylag kis mértékben magyarázhatja
csak a hazai pálya előnyét.
• Szabályok: melyek a hazai csapat számára kedveznek illetve a
szabályok betartásáért felelős játékvezetők szubjektív döntései
(Balmer és mtsai, 2001, 2003) befolyásolhatnak.
• Területi és kulturális hatás: Bizonyos esetekben a hazai pálya előnye egyes országok, régiók esetében fokozottabban jelentkezik
más területekhez képest, amely adódhat az adott terület történelmi gyökereiből, etnikai összetételéből vagy vallási konfliktusokból. Így Pollard (2005) különösen a balkáni országokban
(Bosznia és Albánia) talált magasabb hazai pálya előnyt ebben a
tekintetben, míg a balti államokban az átlagnál kisebb mértékűt.
• Helyi közösség és település hatása: A viszonylag kisebb méretű települések és azok helyi közösségei esetében, a hazai pálya előnye fokozottabban jelentkezik a helyi csapatok számára, amely feltehetően
az erőteljesebb helyi kötödésnek tudható be (Mizruchi, 1985).
• Történelem és tradíció: Amennyiben a hazai csapat hosszú és dicsőséges múlttal, illetve nagy szurkolói lojalitással rendelkezik,
ez a hazai pálya előnyét erősíti (Mizruchi, 1985).
Mindezek együttesen hatványozottan jelentkeznek a jobb játékerőt
képviselő csapatok körében, azaz a magasabb játéktudású csapatok
az alacsonyabb játéktudásúakhoz képest jobb arányban képesek kihasználni a hazai pálya nyújtotta lehetőségeket (Bray, 1999; Bray
és mtsai 2003; Jamieson, 2010).
A szokásos sportszakmai és környezeti hatások mellett egészen
más tekintetből vizsgálja a hazai pálya előnyét Neave és Wolfson
(2003), akik a játékosok tesztoszteron-szintjével hozták összefüg106

gésbe a hazai pálya előnyét, miszerint a játékosok tesztoszteronszintje magasabb a hazai pályán megrendezendő mérkőzés előtt, mint
egy idegenbeli mérkőzés előtt, sőt egy presztízsmérkőzést megelőzően egy lokális rivális csapattal szemben ez a szint még magasabb.
Mindezt az állatvilágban megfigyelhető területvédő magatartással
összefüggő magasabb agresszivitási szinttel hozták párhuzamba.

Média-megjelenések és sportdiplomácia, mint sportpolitikai
hatások

A hazai rendezésű nemzetközi sportesemények sportpolitikai hatásai közé leggyakrabban a magyar sportdiplomácia erősödését, az
ország exponálását a nemzetközi médiában, az országimázs építésének, a hazai vendégszeretet bemutatásának, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének lehetőségét szokták sorolni (Stocker
és Szabó, 2017).
A sportesemények lehetséges pozitív sportpolitikai hatásai között
kiemelt szerepet kap a rendezvények generálta fokozott érdeklődés
a média irányából, amely kiváló lehetőséget nyújt Magyarország és
a rendező település megjelenésére a nemzetközi médiában. Napjainkra a média különböző formái számára kiemelten fontossá vált a
sport, hiszen számos olyan jellemzője van, amelyek miatt nagyon
széles tömegeket tud megszólítani és stabil fogyasztóvá tenni. A médiumok számára a sportesemények fontos jellemzői közé tartozik,
a pozitív feszültség biztosításának képessége, az egyszerű és széles
körben ismert szabályai és szimbólumai, a látványértéke, valamint
a marketing segítségével felépített múltbéli és jelenlegi sporthősök
vonzereje (Gál, 2015). A sportrendezvényekhez kapcsolódó média
megjelenés, jelentős közvetlen gazdasági (pl. a közvetítési jogok, a
reklámok, stb. kapcsán) és sokrétű külső, externális hatást is képes
generálni. Ilyen hatás lehet például, amikor bizonyos településrészek, vagy települések a média fókuszba kerülnek a versenyek kapcsán, de ide tartozhat az is, hogy az esemény közvetítése lehetőséget
ad a sportfogadási piac bővülésére, a fizikailag inaktívak aktiválására és ezáltal egészségügyi hasznok generálására (Ács és mtsai,
2013), vagy a rendezvényhez nem szponzori minőségben kapcsolódó vállalkozások megjelenésére, forgalmuk növelésére.
A sportesemények szervezése a média közvetítésével együtt lehetőséget ad az ország és a rendező település imázsának építésére is, hiszen mind a személyes, mind a médián keresztüli tapasztalat jelentős
mértékben hozzájárulhat a pozitív kép kialakításához (Sulyok, 2006).
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Technológiai hatások

A hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeknek lehetnek technológiai hatásai is, amelyek kevésbé látványosak, de az adott
sportág versenyképessége és eredményessége szempontjából kiemelt jelentőséggel bírhatnak. A nemzetközi versenyek megszervezésénél, az esetek többségében a nemzetközi szövetségek által előírt
technológiai szabványoknak kell megfelelni. Ezek gyakran olyan követelményeket rónak a rendező szövetségekre, amelyek kikényszerítik, vagy előbbre hozzák a technológiai modernizálást az adott
sportágban. Ezek az újítások versenyképesebbé tehetik sportszakmai szempontból (pl. modernebb eszközök, világszínvonalú feltételek biztosítása, stb.) az adott válogatottakat, valamint gazdasági
szempontból is segíthetnek a szövetségek működésében (például
média kompatibilisebb megjelenés, új szponzori felületek kialakítása, stb.).

Anyag és módszerek

Bár a tanulmány alapját a kutatásba vont sportesemények hatásainak értékelése adta, de több olyan egymástól független terület jellemzőit elemeztük, ahol módszertani és statisztikai szempontból is
célszerű volt további célcsoportokat bevonni, illetve hosszabb időtávokat értékelni, annak érdekében, hogy a megismerni kívánt hatásokat
és kapcsolatokat megalapozottabban tudjuk vizsgálni. Jelen kutatási
eredményeket két sportesemény (az U13 Table Tennis International
Hungarian Open és ITTF World Tour Hungarian Open), mindkettő
Budapesten asztalitenisz sportágban szolgáltatta. A vizsgálatok célcsoportjait és adatfelvételi jellemzőit mutatja az 1. táblázat.
Az elsődleges adatgyűjtés mellett több adatbázis információit is
elemeztük. Másodelemzést végeztünk a média hatásvizsgálatának
értelmezéséhez, az MTVA, a Facebook, az ITTF (Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség) és az itTV (ITTF internetes televízió) által rendelkezésünkre bocsátott forgalmi adatokkal. Vizsgáltuk még a Magyar
Asztalitenisz Szövetség (továbbiakban MOATSZ) első osztályú klubokra vonatkozó adatbázisát, a Google Analytics kimutatását a kutatásba vont vállalkozás honlapjának látogatottságáról, valamint az
említett vállalkozás rendelkezésünkre bocsátott forgalmi jelentésének adatait. A hazai pálya vizsgálatához több sportág világszövetségei adatbankjainak információit elemeztük, ugyanis fontosnak
tartottuk, hogy az egyéni sportágak és csapatsportágak ilyen jellegű
vonatkozásait egyaránt értékelhessük.
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1. táblázat. A kutatásba vont célcsoportok és az adatfelvétel jellemzői.
(Forrás: saját szerkesztés)

Table 1. The target groups involved into the research and the
properties of data collection. (Source: Own source)
Célcsoport
megnevezése
Hazai
asztalitenisz
edzői kar
A felnőtt és ifjúsági
korú magyar
asztalitenisz válogatott tagjai

A minta
Adatfelvételi
elemszáma
eszköz
(fő)

25

18

Adatfelvétel célja

Félig
strukturált
interjú

Megismerni a véleményüket
a hazai környezetben
rendezett nemzetközi
versenyek sportszakmai
vonatkozásairól

Kérdőív

Feltárni a hazai
versenyekhez kapcsolódó
érzelmi és motivációs
jellemzőket

Az adatelemzés során leíró statisztikai módszerként megoszlási
és intenzitási viszonyszámokat, valamint középértékeket használtunk. Két változó közötti kapcsolat igazolására alkalmaztuk a Khinégyzet próbát, a kapcsolat szorosságát pedig a Cramer-féle asszo ciációs együtthatóval vizsgáltuk (a hazai pálya hatás igazolására). A
változók operacionalizálásától és megoszlásától függően használtunk még párosított t-tesztet és ANOVA tesztet (pl. a versenyek média hatásának elemzésekor), valamint nem paraméteres Wilcoxon
próbát (a hazai pálya előnyének igazolására csapatsportoknál). Tartalomelemzést végeztünk a hazai asztalitenisz szakemberek interjúkra adott válaszainak értékelésekor. Az adatok elemzése Microsoft
SPSS 22.0 programmal történt.

Eredmények

Az eredmények fejezetet három egymástól elkülönülő részre tagoltuk, a koncepcionális hátteret adó modell vizsgált részterületei
alapján. Az első részben vizsgáltuk a sportrendezvények lehetséges
sportszakmai hatásai közül a hazai közönség felhúzó hatását, a
sportolók és szakemberek motivációs többletének meglétét, illetve
a nemzetközi tapasztalatok megszerzésének gyakorlatát. A második
részben a sportpolitikai hatásokat vizsgáltuk, amelyek közül részletesen kitértünk a sportdiplomáciai kihatásokra illetve az ország
és a rendező település exponálására a nemzetközi médiában. A har109

madik részben röviden bemutattuk a sportági csúcstechnológiák
megjelenését és az ahhoz kapcsolódó beállítódásokat.

Sportszakmai hatások
Hazai sportolók nemzetközi tapasztalatszerzésének megnövekedett
lehetősége
A sportszakmai hatások vizsgálata érdekében a hazai asztalitenisz
edzői kar 25 tagjával készítettünk félig strukturált interjút 2018 év
első három hónapjában. A mintában a magyar asztalitenisz felnőtt
és utánpótlás válogatott edzők mellett – akiknek munkakörükből
adódóan szélesebb rálátása van a nemzetközi viszonyokra, hiszen
rendszeres résztvevői a világ számos pontján rendezett versenyeknek –, a hazai klubok edzői szerepeltek, akik a nemzetközi mezőnynyel rendszerint akkor találkoznak, ha Magyarországon kerül
megrendezésre nemzetközi verseny.
Hazánkban, az utóbbi években három nemzetközi asztalitenisz
verseny kerül rendszeresen megrendezésre, amelyeken a szűkebb
értelemben vett válogatott kerettag játékosok mellett több magyar
játékos is indulhat. A három rendezvényből kettő az elsődleges adatfelvételbe vont asztalitenisz verseny (az U13 Hungarian Open és a
felnőtt World Tour verseny), míg a harmadik az év utolsó negyedévében megrendezett Magyar Serdülő és Ifjúsági Nemzetközi Bajnokság. Az edzők által adott válaszok mindhárom verseny megítélésére
és tapasztalataira vonatkoznak.
Az interjúk során kíváncsiak voltunk arra, hogy az edzők milyen
sportszakmai előnyöket tartanak jelentősnek, amelyek indokolják
a versenyek rendezését. Ezek mellett rákérdeztünk a hazai rendezésű versenyek extra motivációs hatásaira, olyan tekintetben, hogy
saját maguk esetében az edzők érzékelnek-e nagyobb motiváltságot,
illetve külső nyomást az eredményességi elvárások tekintetében, valamint, hogy a játékosaik esetében érzik-e ugyanezt?
A sportszakmai előnyök esetében csaknem az összes válaszadó
(92%) jelezte, hogy a hazai rendezésű versenyek egyik legfontosabb
hozadéka, hogy a hazai rendező jogán garantált magasabb részvételi
kvóta eredményeként olyan játékosok is nemzetközi tapasztalathoz
juthatnak, akik egyébként nem kapnának lehetőséget nemzetközi
megmérettetésre. Ugyanennyien jelezték (92%), hogy nagyon hasznosnak találják, hogy olyan játékosokkal is megmérkőzhetnek a magyar
játékosok, akikkel a hazai ranglistaversenyek és csapatbajnokság
során nincs lehetőségük találkozni. A harmadik leggyakoribb válasz
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(72%) a sportszakmai előnyök esetében arra vonatkozott, hogy a hazai
edzői karnak széles körben nyílik lehetősége lemérni, hogy a hazai
utánpótlás és felnőtt mezőny hol tart a nemzetközi mezőnyhöz képest.
Jelentős számban (52%) pozitívnak vélték, hogy a nemzetközi versenyek szervezettsége révén a verseny követhetősége, a mérkőzésekre
való felkészülés és ezáltal a játékosok által nyújtott teljesítmény is tervezhetőbb és kiszámíthatóbb. Ezzel összefüggésben említendő meg,
hogy 10 válaszadó (40%) szintén a versenyszisztémából adódó sportszakmai előnynek nevezte, hogy a versenynap folyamán a versenyszámok folyamatos bonyolítása mellett is a mérkőzésekre nem csak
mentálisan, de fizikálisan is sokkal jobban fel lehet készülni.
A válaszadók közül 11-en (44%) jelezték azt, hogy véleményük
szerint a hazai pálya előnye megfigyelhető és hatással van a játékosokra, ugyanakkor 6 fő szerint (24%) nem beszélhetünk a hazai
pálya előnyéről. Ezen válaszokat összevetve a statisztikai adatok
elemzésével ezt a vélekedést inkább téves percepciónak és sémának
tekinthetjük, mintsem valós hazai pálya előnyének.
A válaszadók 32%-a gazdasági szempontból is hasznosnak nevezte a hazai eseményeket, hiszen így a magyar játékosok a részvételi költségeket tekintve jóval olcsóbban juthatnak nemzetközi
játéklehetőséghez, mint egyébként azt külföldön tehetnék.
5 fő (20%) szerint a nemzetközi események a nézőszámra is pozitív hatással vannak és a sportágat jól népszerűsítik, főleg ha az internetes online közvetítéssel is nyomon követhető (1. ábra).
Motivációs hatások
A válaszadó edzők közül jelentős többség, 17 fő (68%) úgy vélekedett, hogy a hazai rendezésű verseny a játékosok számára jellemzően extra motivációs hatást jelent, a fokozott médiaérdeklődés és
a hazai szurkolótábor jelenléte miatt. Ugyanakkor három válaszadó
(12%) azt is jelezte, hogy vannak olyan játékosok is, akik számára
a hazai pálya inkább hátrányt jelent, mivel a hazai közeget inkább
nyomásként, teherként élik meg.
Járulékos, és hosszú távú motivációs hatásként hárman nyilatkoztak úgy (12%), hogy a hazai versenyek lehetőséget nyújtanak
arra, hogy a magyar játékosok találkozhassanak olyan külföldiekkel, akik eltérő kultúrájukból adódóan eltérő mentalitással állnak
asztalhoz ahhoz képest, ami hazánkban megszokott – motiváltabban és nagyobb győzni akarással – ami a magyarok számára követendő mintával szolgálhat.
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1. ábra. Sportszakmai előnyök a hazai rendezésű nemzetközi
versenyek kapcsán. (%) (Forrás: saját szerkesztés)
Figure 1. Sport performance advantages linked to the domestic
organised international sport events. (%) (Source: Own source)
2 fő (8%) nyilatkozott úgy, hogy a magyar csapat tagjai körében
kisebb az összetartás és csapatszellem a hazai versenyeken, mint a
külföldi csapatok esetében. Egyes vélemények szerint a magyar válogatott tagjai is összetartóbbak, ha külföldön tartózkodnak, ami
azonban mindenképpen kritikája a hazai versenyeknek és felveti azt
az edzői felelősséget, hogy a játékosokat sokkal jobban össze kellene
fogni akkor is, ha itthoni környezetben szerepelnek.
Csupán csak 1-1 (4-4%) válaszadó jelezte, hogy az egyébként nem
„A” válogatott szintű játékosoknak is lehetőségük van képviselni hazájukat, ami emeli motivációs szintjüket. A másik vélemény szerint
a megszokott mindennapok felkészítése és versenyeztetése közben
jobban motiválhatók a játékosok és jobban fenntartható a sportág
iránti érdeklődésük, ha külföldi játékosok ellen küzdhetnek, és ezek
a versenyek ebből a szempontból is extra motivációt képesek jelenteni (2. ábra).
A hazai rendezvények esetén feltételezett megnövekedett motivációt a játékosok oldaláról is vizsgálni kívántuk. Célunk volt a témát
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2. ábra. Motivációs hatások a hazai rendezésű versenyekhez kapcsolódóan az edzők véleménye alapján. (%) (Forrás: saját szerkesztés)
Figure 2. Motivational effects based on the opinion of coaches linked
to domestic organised events. (%) (Source: Own source)
érintő vizsgálattal megismerni a budapesti asztalitenisz World Tour
versenyen résztvevő magyar válogatott játékosok véleményét a hazai
rendezésű nemzetközi események generálta motiváltságukkal kapcsolatban. 18 ifjúsági és felnőtt korú válogatott asztaliteniszezőt kérdeztünk meg, akiknek a véleményére saját szerkesztésű kérdőív
segítségével kérdeztünk rá.
A válogatott asztaliteniszezők 78%-a minősítette úgy, hogy nagyon
szeret, illetve szeret hazai rendezésű nemzetközi versenyen játszani,
míg csak két fő említette (11,1%), hogy számára teher hazai környezetben versenyezni.
A hazai versenyen való részvétel motiváló tényezőit vizsgálva látható, hogy legtöbb megkérdezett játékosra a hazai közönség buzdítása van leginkább befolyásoló hatással, hiszen 72%-uk mondta azt,
hogy feldobja, motiválja őket a nézőktől érkező biztatás. Az inspiráló
tényezők között a hazai közeg felől érkező fokozott elvárásokat (61%),
illetve a rokonok, barátok, sporttársak jelenlétének (56%) motiváló
hatását említik még nagyobb számban a játékosok. A megkérdezett
válogatott asztaliteniszezők fele állította, hogy a média irányából érezhető fokozott érdeklődés is motiváló hatással van rá a hazai versenyek esetében. A házigazda szerep motiváló hatását 1 fő említette. Az
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alacsony esetszám miatt a bemutatott motiváló tényezők gyakorisága
között nem látható szignifikáns különbség (3. ábra).

3. ábra. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek motiváló tényezői
a versenyzők számára. (%) (Forrás: saját szerkesztés)
Figure 3. Motivational factors for players linked to the domestic
organised international competitions. (%) (Source: Own source)
A nyílt kérdéseknél megfogalmazott motivációs tényezők között
(az eddig említettek mellett), megjelent még a haza képviseletének
lehetősége (1 fő), valamint a rendezés kiváló minősége (1 fő). Azok,
akik számára teher a magyar környezetben sportolni, a hazai sport
közeg intrikáit és figyelem elterelő hatását említették a motiválatlanságuk okának.
A hazai pálya előnye
A hazai pálya előnyének meglétét vagy hiányát objektíven mérhető
teljesítménymutatók segítségével vizsgáltuk a csapatsportokban és
a vizsgált egyéni sportban egyaránt. Az egyéni sport esetében elemeztük a szubjektíven megélt hazai pálya előnyét is.
A csapatsportok esetén a magyar felnőtt férfi és női labdarúgó-,
kézilabda- és kosárlabda válogatottak hazai és idegenbeli teljesítményeit vetettük össze a lőtt gólok, illetve dobott kosarak, valamint
a mérkőzések végeredménye szempontjából (2. táblázat).
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Az alábbi időintervallumokból kerültek be a világbajnoki és
Európa-bajnoki selejtezőmérkőzések oda-vissza vágóinak mérkőzéseredményei az elemzésbe:
2. táblázat. A csapatsportágak magyar válogatottjainak elemzésbe
bekerült oda és visszavágóinak elemszámai (a mérkőzésszám az
elemszám kétszerese). (Forrás: saját szerkesztés)
Table 2. Number of items number of Hungarian team sport national
teams involved to the research (Number of matches are double of
the items number). (Source: Own source)
Férfi (n)

Női (n)

Labdarúgás

2002-2017

40

2009-2016

18

Kosárlabda

2006-2014

23

2006-2016

20

Kézilabda

2008-2017

20

2009-2018

14

A mérkőzések elemzése három mutatószám alapján történt: a végeredménnyel szerzett pontok száma (győzelem esetén 2 pont, döntetlen esetén 1 pont, vereség esetén 0 pont), a magyar csapat által
lőtt/dobott gólok/pontok illetve az ellenfél csapat által lőtt/dobott
gólok/pontok (3. táblázat).
A szerzett pontok tekintetében megállapítható, hogy a magyar válogatottak minden sportágat és mindkét nemet figyelembe véve szignifikánsan jobban szerepeltek hazai pályán, mint idegenben. Ugyanez
elmondható a labdarúgó és kosárlabda férfi és női válogatottakra, valamint a három sportág férfi válogatottjaira együttesen is.
Némiképp meglepő módon a megszerzett pontok tekintetében a
kézilabda esetében nem mutatható ki szignifikáns különbség a
hazai és idegenbeli szereplés között (még ha az átlagértékeket tekintve ez is látszik), ami feltehetően annak a statisztikai oknak tudható be, hogy a vizsgált 34 párosításból 20 párosítás esetén, hazai
pályán is és idegenben is ugyanaz az eredmény született, és a maradék 14 párosításból csupán 9 esetében szerepeltek jobban válogatottjaink idehaza, mint idegenben. Ennek oka az lehetett, hogy a
magyar válogatottak a vizsgált időszakban az európai elithez tartoztak, így jó néhány selejtezőcsoportbeli ellenfélnél jóval magasabb játékerőt képviseltek, ami irrelevánssá tette a végkimenetel szempontjából a mérkőzés helyszínét. Mélyebb analízist ebben a tekintetben
a gólkülönbség illetve a lőtt és kapott gólok arányának vizsgálata jelentette, ami a képet mindenképpen árnyalja.
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3. táblázat. Összesítetten és sportáganként a hazai pályán és idegenben megszerzett átlagos pontok eltérésének Wilcoxon tesztje.
(Forrás: saját szerkesztés)

Table 3. Wilcoxon test of home and away gained points’ differences
aggregated and among different sports. (Source: Own source)
Átlagérték Wilcoxon teszt
Mindhárom sport- Hazai pályán szerzett pontok
ágban mindkét
Idegenben szerzett pontok
nemben

1,30

Labdarúgás mind- Hazai pályán szerzett pontok
két nemben
Idegenben szerzett pontok

1,12

Kosárlabda mind- Hazai pályán szerzett pontok
két nemben
Idegenben szerzett pontok

1,26

Hazai pályán szerzett pontok

1,68

Idegenben szerzett pontok

1,53

Kézilabda mindkét nemben

0,96
0,88
0,60

Mindhárom sport- Hazai pályán szerzett pontok
ágban a férfiaknál Idegenben szerzett pontok

1,31

Mindhárom sport- Hazai pályán szerzett pontok
ágban a nőknél
Idegenben szerzett pontok

1,29

0,86
1,12

-3,705
(0,000***)
-2,286
(0,022**)
-3,300
(0,001***)
-0,499
(0,618)
-3,700
(0,000***)
-1,210
(0,226)

Szintén nem látható szignifikáns különbség a három női válogatott (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda) által megszerzett pontokban a hazai és idegenbeli mérkőzések tekintetében.
A továbbiakban annak érdekében, hogy a mérkőzések részletesebb vizsgálata is megvalósulhasson, a nagyobb változékonyságot
mutató gólok és pontok összehasonlítását tettük meg a hazai és az
idegenbeli környezet viszonylatában egyaránt.
A labdarúgó válogatottaink esetében, az eredmények azt mutatják,
hogy bár az átlagérték szerint igen (hazai pályán lőtt gólok átlaga
1,69, míg az idegenben lőtt góloké 1,36), de statisztikailag szignifikánsan nem tud több gólt rúgni a két magyar válogatott csapat hazai
pályán, mint idegenben (p=0,310). Ugyanakkor az nagyon egyértelműen látható, hogy idegenben több gólt kapnak (hazai pályán kapott
gólok átlaga 1,19, míg idegenben 2,03; p=0,001). Annak ellenére,
hogy a lőtt gólok nem bizonyultak szignifikánsnak, a gólkülönbségek átlaga (hazai pályán 0,50, míg idegenben -0,67) a hazai és ide116

genbeli meccsek esetében szignifikánsan eltér a hazai pálya javára
(p=0,000), azaz alapvetően kijelenthető, hogy idehaza jobban szerepelnek labdarúgóink, mint külföldön.
A kosárlabda esetében az eredmények alapján azt mondhatjuk,
hogy hazai pályán jóval több pontot képesek dobni (hazai pályán átlagosan 73,21, míg idegenben 64,35) férfi és női válogatottjaink (tteszt eredménye 5,146; p=0,000), míg idegenben nagyságrendileg
ugyanannyit kapnak (hazai pályán átlagosan 68,12, míg idegenben
69,58), amely különbség statisztikailag is elhanyagolható. Ugyanakkor a két mutató eredőjéből számolt pontkülönbség egyértelműen
a hazai pálya javára billen és több mint 10 pontos differenciát mutat
(hazai pályán 5,09, idegenben -5,23), mely statisztikailag is nagyon
erősen szignifikáns (p=0,000) eltérés.
Kézilabdában a hazai pályán szerzett gólok átlaga (29,53) magasabb az idegenbeli gólokhoz képest (27,97), ami nem szignifikáns
(p=0,067), míg idegenben átlagértékben válogatottjaink több gólt
kapnak, mint itthon (hazai pályán kapott gólok átlaga 23,00, idegenben 24,00), ez az eltérés szintén nem szignifikáns. A gólkülönbségek viszont egyértelműen a hazai pálya kedvező hatására utalnak,
csaknem 3 góllal jobb válogatottjaink hazai gólkülönbsége (hazai
pályán 6,53, idegenben 3,97), mely szignifikánsnak is mutatkozik
(p=0,036).
Egyéni sportok közül a magyar felnőtt és utánpótlás asztalitenisz
válogatott játékosok teljesítményeit vizsgáltuk a hazánkban megrendezett utánpótlás nemzetközi serdülő és ifjúsági illetve felnőtt világkupa versenyek esetében (n=23). Mivel mind az utánpótlás, mind
a felnőtt világkupa versenyek a nemzetközi szövetség elvárásaitól
függően több kategóriába soroltak, ezért minden egyes évben a hazai
versenyeket azon külföldi versenyekkel hasonlítottuk össze, amelyeken a magyar játékosok részt vettek és azonos besorolási kategóriájúak voltak a hazánkban rendezettekkel. Az utánpótlás versenyek
esetében az elemzett idősor 2009-2017 között, a felnőtt versenyek
esetében 2010-2018 között volt.
Az eredmények összehasonlítása kétféle módon történt:
• A magyar játékosok az adott verseny hányadik fordulójáig jutottak
el (pl. döntő, elődöntő, negyeddöntő stb.).
• Hány alkalommal szereztek érmet a magyar játékosok.
Mind az egyes, mind a páros versenyszámok eredményeit vizsgáltuk, illetve nemenként (nők n=348, férfiak n=405), versenyszámonként (egyes n=416, páros n=337) és felnőtt (n=248), illetve
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utánpótlás (n=505) kategóriánként külön-külön összehasonlításra
kerültek az eredmények. Hazai versenyen elért eredmények elemszáma n=218, külföldi versenyen elért eredmények száma n=535.
Az elemzéshez használt kereszttáblák és Khi-négyzet próba eredményei alapján megállapítható, hogy a játékosok által külföldön illetve hazai versenyen elért eredmények között alapvetően szignifikáns kapcsolat nincsen, bizonyos életkori illetve versenyszám szerinti bontások esetében található nem túl erős kapcsolat abban az
esetben, ha a hazai és külföldi versenyeken elért eredményességet
a játékosok kiesésének körével mérjük. Ha az eredményességet az
éremszerzés meglétével vagy hiányával mérjük, akkor semmilyen
szignifikáns kapcsolat nem állapítható meg, azaz nincsen különbség
a hazai és külföldi rendezésű versenyeken a magyarok eredményességében.
A vizsgálatokban szereplő válogatott asztaliteniszezők saját hazai
szereplésének szubjektív megítélését – a korábban már bemutatott
kérdőívekből származó eredmények alapján – értékelve megállapíthatjuk, hogy a saját eredményességük szubjektív megítélése alapján
a válogatott játékosok többsége (61%-uk) nem talál különbséget a
hazai pályán, illetve külföldön nyújtott teljesítménye között. 17%-uk
érzi úgy, itthon rosszabbul szerepel, mint külföldön, míg mindössze
csak 22%-uk (4 fő) gondolja úgy, hogy a teljesítményére pozitívan
hat a hazai környezet nyújtotta motivációs többlet.
A hazai pálya szubjektíven megélt semleges hatása ellenére, kiemelésre érdemes, hogy azoknál a játékosoknál, akik nagyon szeretnek Magyarországon versenyezni, szignifikánsan magasabb azok
aránya, akik úgy érzik, jobban szerepelnek hazai körülmények között, mint idegenben (χ2=21,66; p=0,006, a Cramer együttható
0,776). A Khi-négyzet próba és a Cramer együttható értékei alapján
elmondható, hogy erős szignifikáns kapcsolat van a szubjektíven
megélt eredményesség és aközött, hogy mennyire szeret valaki hazai
környezetben versenyezni. A szubjektíven megélt eredményességet
alátámasztották az objektív teljesítmény mutatók is, hiszen azoknál,
akik jobbnak ítélték hazai szereplésüket (4 fő) mindegyikük esetében azonosítható volt valamilyen mértékű pozitívum a hazai sikerességben. Az egyének teljesítményének objektív vizsgálata esetében
is azok voltak túlsúlyban, akiknél nem volt kimutatható különbség
a hazai és külföldi eredményesség között (52%).
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Sportpolitikai hatások
Sportdiplomácia
A magyar sportdiplomácia erősödését jelentősen támogathatja egy
sikeresen megrendezett hazai világesemény. A világ- és Európa-bajnokságok gyakori kísérő rendezvénye az adott sportág nemzetközi
szövetségének közgyűlése, ahol a rendező ország delegáltjai bekerülhetnek az adott szövetség vezetőségébe, különböző testületeibe,
döntéshozó, vagy előkészítő bizottságaiba, legyen szó sportvezetőkről, sportolókról, vagy éppen játékvezetőkről. Természetesen egy sikeres esemény a későbbiek során is segítheti a hazai szövetségek
képviselőinek sportdiplomáciai eredményességét. Ezek mellett egy
nemzetközi sportrendezvény gyakran jó lehetőséget teremt a helyi
és az országos politikai valamint gazdasági vezetőkkel történő kapcsolatépítésre, illetve bevonásukra az adott sportág életébe. A rendezvények sportdiplomáciai hatásainak részletes bemutatását nem
tudjuk megtenni ebben a tanulmányban, mert a nemzetközi eseményeket lebonyolító sportági szakszövetségektől, a kiküldött kérdőíveinkre nagyon alacsony számban kaptunk választ, így a rendelkezésünkre álló információkból nem tudtunk egzakt következtetéseket levonni, ezért jelen esetben inkább jelezni szeretnénk, hogy a
terület mindenképp nagyobb figyelmet igényel. A visszaérkező válaszokból természetesen több esetben azonosítható a világesemények
sportpolitikai haszna, így például a judo (sportvezető és sportoló is
tagja lett a világszövetség bizottságainak), a karate (világszövetség
versenybizottságában egy delegált) és a sportlövészet (az európai
szövetség elnökségében és a különböző bizottságaiban összesen 4
delegált) esetében is.
Média megjelenések
A négy vizsgált hazai rendezésű nemzetközi esemény közül, az
asztalitenisz World Tour verseny közösségi média és televíziós közvetítési adatait mutatjuk be, amelyhez kötődően elemeztük a világkupa közvetítésének hatását, a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó egyik sportkereskedő cég forgalmi és internetes adatainak
felhasználásával.
A budapesti asztalitenisz World Tour versenyen 54 ország sportolója állt asztalhoz. Bár legnagyobb számban Európából, illetve
Ázsiából érkeztek a játékosok, Ausztrália kivételével minden kontinens képviselve volt a versenyen. A versenyhez kapcsolódó média
megjelenéseket részben a rendező hazai szakszövetség (Magyar
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Országos Asztalitenisz Szövetség, továbbiakban MOATSZ) a Magyar
Televízió közreműködésével, részben pedig a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (továbbiakban ITTF) szervezte és koordinálta. A
nemzetközi média megjelenések alapvetően a klasszikus és az internetes televíziós közvetítés, az elektronikus sajtó, valamint a közösségi média területeire koncentrálódtak.
A televíziós felvételeket az M4 Sport és az Antenna Hungária
stábja készítette, amelyeket az ITTF Ausztráliába és további 9 ázsiai
és afrikai országba értékesített. A sportág legfontosabb piacának tekintett Kínában csaknem 7 órát közvetítettek Budapestről, amelyből
a döntőket 3,5 órán keresztül élőben követhették a CCTV-5 nézői.
A közvetítéseket csak Kínában több mint öt és fél millió egyedi néző
látta, míg a többi 9 országban az ITTF becslése szerint további
1 millió egyedi néző követte a versenyt. Magyarországon a hazai televízió csatornákon (M1, M4 és Echo TV) összességében több mint
9 órán keresztül közvetítettek a World Tour versenyről, amelyet 624
645 ember látott.
Az ITTF internetes televíziójának (itTV) közvetítését 103 országban követték. A sportesemény során elkészített 218 felvétel összesen 63 ezret meghaladó számú egyedi nézőt jelentett a csatornának.
A verseny kommunikációjában résztvevő mindkét szövetség (az
ITTF és a MOATSZ is) nagy hangsúlyt fektetett a közösségi média
csatornáira. A MOATSZ a versenyt felvezető médiakampányát, alapvetően ezekre a csatornákra támaszkodva alakította ki, míg a verseny során történő kommunikációnak is ez volt az elsődleges
színtere. A hazai szövetség a közösségi média felületein (Facebook,
Instagram) összesen 313 ezer embert ért el az általa összeállított
tartalmakkal. Ez csaknem 30 ezer aktív felhasználót jelentett a versenyhez kapcsolódó időszakban. A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség közösségi média csatornái (Facebook, Twitter, Instagram, You
Tube, a kínai Weibo és WeChat) nagyságrendekkel több embert értek
el világszerte. A sportesemény hetében regisztrált 6,2 milliót meghaladó megtekintés, 3,7 millió elért felhasználótól származik. A verseny során 5 834 új feliratkozó/követő kapcsolódott a közösségi
média valamelyik felületéhez.
A különböző média csatornák hatásait összegezve el lehet mondani, hogy az 5 napon keresztül tartó asztalitenisz World Tour esemény több mint 9 millió külföldit ért el a különböző tartalmakkal.
A média közvetítések által kiváltott, illetve remélhető hatás, az elért
emberek körének nagyságrendje mellett, természetesen függ a köz120

vetített tartalom összetételétől is. A vizsgált világkupa nemzetközi
kommunikációjában nem volt prioritás a hazai, vagy fővárosi vonzerők és értékek exponálása (sem közvetlenül reklámok formájában,
sem közvetett módon), a közvetítések alapvetően a mérkőzésekre, a nemzetközi szponzorokra és a játékosokra koncentráltak.
Ennek ellenére természetesen elmondható, hogy több mint 9 millió
külföldi néző számára volt látható, hogy Budapest és hazánk látványos és magas színvonalú rendezvénynek adott otthont 2018 januárjában.
A rendezvény média közvetítésével kapcsolatban, vizsgálni kívántuk, hogy igazolható-e a média megjelenés pozitív hatása olyan szereplők működésében, akik láthatóvá váltak a verseny kapcsán. A
vizsgálatba, a verseny sportszer ellátását biztosító egyik nemzetközi
sportkereskedő cég hazai képviseletét ellátó vállalkozást vontuk be.
A vállalkozás hivatalos honlapjának látogatottsági és az eladási forgalom adatait vizsgáltuk 2010-2018 időszakban. A hosszabb időtávot azért választottuk, mert a világkupákat 2010-től kezdte hazánk
rendszeresen megrendezni (mindegyiket a bevont cég szponzorálásával), így lehetőségünk nyílt vizsgálni, hogy a feltárni kívánt tendencia mennyire tekinthető stabilnak.
Az eredmények alapján egyértelműen elmondható, hogy a vizsgálatba vont magyar cég weblapjának látogatottsága átlagosan 25%-kal
magasabb a világkupák időpontjában és az azt követő héten, mint az
átlagos látogatottság. A látható különbség t-próba segítségével mérve
egyértelműen szignifikáns volt (t-próba értéke -2,942; p=0,003) a
2010-2018 időszak egészét vizsgálva. A 2018. januári World Tour esetében 18,7%-os látogatottsági többlet látható a verseny hetében, az
adott év első három hónapjának átlagos heti látogatottságához képest.
Ez a különbség is szignifikáns volt (t-próba értéke -2,666; p=0,012).
Azt ki kell mindenképp emelni az eredmények közül, hogy a világkupák átlagosan több látogatottságot eredményeztek a cég honlapján,
mint az aktuális akciókról szóló fizetett elektronikus hirdetések.
A World Tour versenyek időszakában és a következő héten realizált forgalom átlagosan 37%-kal, szignifikánsan (t-próba értéke –
6,221; p=0,000) magasabb, mint a cég átlagos heti forgalma volt a
2010-2018 időszakban.
Bár a vizsgálatba vont magyar cég közvetlenül nem jelent meg
szponzorként a világkupákon, de a külföldi anyacég szponzorációja
miatt nem tekinthetők egyértelműen externális, külső hatásnak a
fent bemutatott pozitív piaci következmények.
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Technológiai hatások

A nemzetközi versenyekhez kapcsolódó technológiai hatások érvényesülését a fővárosban rendezett World Tour versenyhez kapcsolódóan a hazai asztalitenisz élet példáján mutatjuk be. Az elemzésbe
bevontuk a hazai Extra Liga csapatait, illetve a német Bundesliga 1
csapatait.
Az asztalitenisz World Tour versenyek kapcsán standardizált megjelenést várnak el versenyek helyszíneitől a játéktér több paraméterével kapcsolatban. Ezek közül mindenképpen az egyik legjelentősebb költségtételt jelenti a világszövetség által engedélyezett sportpadló kötelező használata. Fontos látvány és szponzorációs értéke
van a játékteret határoló új típusú térelválasztó elemek bevezetésének és egységesítésének (például LED fal alkalmazása, úgynevezett
A-boardok használata), az asztalok látvány elemekkel történő kiegészítésének (úgynevezett Show Court asztalokat használnak), illetve
a modernizált eredményjelző berendezések használatának.
Az elemzésben azt vizsgáltuk, hogy a magyar első osztály klubjainál milyen arányban jelennek meg a fent említett elemek (a sportpadló, a Show Court asztal és az új típusú térelválasztók), illetve
azokat milyen forrásból szerezték be.
A nemzetközi asztalitenisz versenyeken kötelezően használandó
sportpadló előfordulását vizsgálva elmondható, hogy a magyar élvonalban szereplő 20 klubból négynél található csak ilyen padlóborítás. Ez az alacsony arány komoly sportszakmai hátrányt jelent
azon utánpótlás és felnőtt válogatott játékosok számára, akik felkészülésük és mérkőzéseik jelentős részét nem a szabványoknak megfelelő körülmények között végzik. Nemzetközi összehasonlításban
látható, hogy az Európa élmezőnyéhez tartozó német asztalitenisz
első osztályban minden klub sportpadlóval ellátott teremben készül
és játssza mérkőzéseit. A négy hazai klub közül kettő a korábbi
hazai világkupákon használt sportpadlón játszik.
A játéktér nemzetközi versenyeken elfogadott új modern elemeinek
előfordulását vizsgálva elmondható, hogy a hazai első osztályban egy
klub sem használ ilyen típusú elemeket (sem Show Court asztalokat,
sem A-board térelválasztókat). A már említett német első osztályban
a klubok 80%-a Show Court asztalokon és 100%-a A-boardokkal határolt játéktéren játssza mérkőzéseit. A játéktér új dizájnelemeinek
használatáról el kell mondani, hogy sportszakmai szempontból nem
nyújtanak előnyt, de a média számára vonzóbb megjelenéssel és az új
szponzori felületekkel pótlólagos gazdasági előnyök forrásai lehetnek.
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Ezek az elemek költségeiket tekintve nem sokkal drágábbak, mint a
hazánkban általánosan használt asztalok és térelválasztók. Ezekbe
való beruházás elmaradása, inkább a piaci alapú szemlélet hiányát
jelzi, még azoknál a kluboknál is, akik jelentősebb költségvetésből
gazdálkodnak és a nemzetközi kupasorozatokban is indulnak.
Összességében elmondható, hogy a válogatott és az országos szövetség rendelkezésére álló modernizált technológiai feltételek, csak
nagyon alacsony arányban jelennek meg a hazai él kluboknál, jól
lehet a szövetség egyik kitűzött célja, hogy a nemzetközi események
után felesleges kapacitásként megmaradó eszközöket a klubok irányába csatornázza.

Megbeszélés és következtetések

A nemzetközi sportesemények szerteágazó sportszakmai, sportpolitikai, és technológiai következményeinek elemzése alapján elmondható, hogy a hatásdimenziók többsége igazolható volt a
vizsgálatba vont eseményekhez és időszakokhoz kapcsolódóan.
Ahol az operacionalizálás (konkrét mérési eljárás) folyamata lehetővé tette, ott kvantitatív módszerek segítségével számszerűsítettük
az azonosítani és értékelni kívánt hatásokat. Több olyan hatásmechanizmus volt, amelyet elsősorban az érintett csoportok szubjektív
értékelése alapján tudtunk, illetve volt célszerű vizsgálni.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyek sportszakmai hatásai
esetében az elsődlegesen érintett sportági szereplők (mint a válogatott sportolók és az edzők) jelentős többsége nevezte kiemelten fontos következménynek, hogy több hazai sportoló szerezhet nemzetközi tapasztalatot (az edzők 92%-a), illetve ítélték úgy, hogy a
hazai környezet hatásai miatt addicionális motivációval versenyeznek a magyar sportolók (a játékosok több mint háromnegyede, az
edzők több mint kétharmada szerint). A motivációs többlet és a
hazai környezet egyéb hatásai miatt feltételezett hazai pálya előnyét,
a csapatsportágak esetében egyértelműen tudtuk igazolni, míg az
egyéni sportág (asztalitenisz) esetében nem tapasztaltunk statisztikailag igazolható pozitívumot a hazai eredmények alakulásában. Az
utóbbi eredményt a sportolók szubjektív önértékelése és az elmúlt
évek teljesítményének több szempontú kvantitatív értékelése is
egyértelműen alátámasztották.
A versenyek sportpolitikai hatásaihoz kapcsolódóan az asztalitenisz World Tour verseny média közvetítési adatait vizsgáltuk, amely
alapján elmondható, hogy négy kontinensen, több mint 9 millió kül123

földit ért el az öt napos hazai világkupa verseny a televízión és a közösségi médián keresztül. A rendezvény és Budapest exponálása a
médiában, statisztikailag igazolható gazdasági előnnyel járt a közvetítések során láthatóvá vált szponzor cég internetes felületének látogatottságában és kereskedelmi forgalmában is.
Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai rendezésű
nemzetközi versenyek hatásmechanizmusainak értékelésekor a gazdasági és környezeti következmények számszerűsítése mellett, kiemelt figyelmet kell fordítani különösen a sportszakmai, de a
sportpolitikai dimenziókra is, valamint érdemes behatóbban elemezni a jövőben még a technológiai hatásdimenziót is.
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Összefoglaló

A kisméretű sportesemények sportturisztikai vonatkozásainak empirikus vizsgálata meglehetősen hiányos terület, hiszen a kutatók nagy
része a mega-sporteseményekre fókuszál (Gibson és mtsai, 2012). Az
elmúlt években jelentősen szaporodott és diverzifikálódott a futóversenyek kínálata Európában és Magyarországon is. A sportturizmus és
a helyi fenntartható fejlődés kapcsolatát vizsgáló nemzetközi kutatócsoport (IRNIST1) 2015-ben kis és közepes résztvevői számú félmaratoni utcai futóversenyek (500-3000 induló) helyi környezeti, társadalmi és gazdasági hatását felmérő programot indított útjára. A programban 14, főként európai ország vett részt, köztük Magyarország.
A nemzetközi kutatási programban közös módszertant dolgoztunk ki, ezzel lehetővé téve a nemzetközi összehasonlításokat. Egy
kilenc témakörre (utazási szokások, részvétel körülményei, motiváció, szervezés, sportolói profil, gazdasági hatások, környezeti hatások, szociokulturális hatások, kitöltői profil) osztott kérdőívet
töltettünk ki a 2016/17-es futószezonban megrendezésre kerülő félmaratoni versenyeket követően. Hazánkban, a 2017. áprilisában,
Debrecenben megrendezésre kerülő versenyen 1 028-an vettek
részt, akiknek egynegyede (n=257) válaszolta meg kérdéseinket.
Emellett interjút készítettünk a versenyek főszervezőivel, illetve a
városvezetés sportügyekkel foglalkozó képviselőivel.
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A futók számára a versenyhelyszín közelsége jelentős befolyásoló
tényező, azonban a gálák egyedi kínálata sportturizmust generáló
hatással is bír. A kisvárosi futóversenyek jelentős gazdasági hasznot
hoznak a befogadó településeknek, ami elsősorban a helyi fizetőképes, futás iránt érdeklődő közönség mobilizálásában és a régión belüli költésekben mutatkozik meg. Emellett egy szűkebb, a futás,
mint fizikai aktivitás iránt fokozottan érdeklődő közönség is végiglátogatja a nívósabb vidéki versenyeket.
A vizsgált futóversenyek környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai a város számára nem elhanyagolhatók. Ugyanakkor a futóversenyek sportszakmai szempontból jelentős vonzerejét (még) nem
sikerül teljes mértékben kiaknázni – igaz ez különösen Debrecen
városára, ahol az esemény elsősorban a helyi rendszeres futóközönséget mozgatja meg.
Kulcsszavak: sportturizmus, futógála, társadalmi-gazdasági hatások, környezeti hatások

Abstract

In sport tourism, empirical research on small-scale sporting
events is rare, as most studies focus on mega sporting events
(Gibson, Kaplanidou, and Kang, 2012). The number of running
races in Hungary and in Europe has significantly increased and
diversified in the las few years. The International Research Network
in Sport Tourism (IRNIST1) has launched an international research
program in 2015 to examine environmental, social and economic
impacts of half-marathon races on the local territorial development.
This study included races comprising between 500 and 3000
participants and was conducted in fourteen, mainly European
countries, including Hungary.
A common research methodology was designed to enable international comparison. A questionnaire including different topics
(such as travel habits, circumstances of the participation, motivation, evaluation of the organization, athletes’ profile, participants’
spending) was distributed after the half-marathon in April 2017.
1028 athletes participated in the Rotary Half Marathon in Debrecen,
one quarter of whom (n=257) responded to our survey.
The proximity of the race seems to have an important impact on
the runners, whereas a unique offer of the event (including registration options for shorter or longer distances) acts as a trigger for
sport tourism. Running races generate important economic profit
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to the host town, through the participation of the local population
with relatively high purchasing power, and with the involvement of
runners from the region and even outside of it.
The environmental, social and economic impacts of the local
running races might be significant for the host town. However, the
importance of small-scale sporting events – as we have seen in our
case – is not yet totally understood and leveraged by the organizers
and the local authorities. A better use of these might be an important element of the local sustainable development.
Keywords: sport tourism, small-scale event, half-marathon,
social impacts, environmental impacts, economic impacts

Bevezetés

A turizmuson belül a futóturizmus lehet az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a következő években. A futóversenyeknek
ugyanis nemcsak egészséges életre nevelő, szemléletformáló hatásuk van, hanem kézzelfogható gazdasági hasznot és pozitív külföldi
médiavisszhangot is generálnak – mondta Varga Mihály 2016-ban a
fővárosi futóversenyek nemzetgazdasági hatásait vizsgáló tanulmány
bemutatóján2. Nem véletlen Varga miniszter úr szerepvállalása, hiszen Magyarország Kormányának Sportstratégiájában a minél több
hazai rendezésű nemzetközi verseny megrendezése fontos stratégiai
cél, amelynek hatására a Kormány 2017-től több mint 100 hazai
rendezésű nemzetközi sporteseményt támogat évente, amelyek között utcai futóversenyek, triatlon versenyek, terepfutóversenyek és
maratoni futóversenyek is szerepelnek, mivel a fizikai aktivitás növelése nemzetgazdasági szinten komoly hasznot realizál (Ács és
mtsai, 2011; Ács és mtsai, 2016a). Mindezek segítségével és az üzleti racionalitás hatására utcai és terepfutóversenyek egyre nagyobb
számban jelennek meg az ország egész területén, növekszik a kereslet és ezen keresztül élénkülhet a kapcsolódó sportgazdasági és
turisztikai hatás.
Magyarország számos olyan nagyvárossal rendelkezik, ahol a versenysport és a szabadidősport is jelentős szerepet kap az önkormányzati munkában, támogatást és teret biztosítva üzleti vállalkozások és egyesületek munkájához, tevékenységéhez. Debrecen
kulturális és szabadidős vonzerején túl igen jelentős sportturisztikai
központ is, nem csupán versenysport, hanem különféle szabadidős
sportesemények is erősítik ezen szerepét, így vonzereje a régió határain túl is érzékelhető.
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A sportturizmus és gazdasági hatásai

A sportturizmus egy olyan interdiszciplináris tudományterület,
amelyet a 20. század második felének, illetve a 21. század keresleti
igényei hoztak létre. A sport e keretek között pedig úgy jelenik meg,
mint elsődleges utazási motiváció, illetve az utazások professzionális szervezésére és lebonyolítására irányuló tevékenység (Marton,
2015). Az ezredforduló környékére már számos sportág finanszírozásának fontos elemévé váltak a keresleti oldal szereplői, a sportági
szervezetek célul tűzték ki a diszkrecionális jövedelmek minél nagyobb arányú bevonását. Ugyanakkor a technológia fejlődésével a
globális térben való utazás rendkívüli módon lerövidült. Ezek a folyamatok nagyon kedvezően befolyásolták a sportturizmus fejlődését és térhódítását, ráadásul sporttudományos kutatások révén
azonosításra és értelmezésre kerültek a kínálat tényezői, s a közvetítő szektor létrejöttével elkezdődött a kereslet motivációinak elemzése
is.
A sportturizmusban érintett résztvevők három kategóriába sorolhatók (Hinch és Higham, 2011):
• Azok, akik a részvétel miatt utaznak az adott sporteseményre (aktivitás-fókuszú sportturisták).
• Azok, akik az esemény helyszíni megtekintése miatt utaznak (esemény-fókuszú sportturisták).
• Azok, akik a nevezetes sport helyszínek, múzeumok, vagy sportszemélyiségek felkeresése miatt kelnek útra (nosztalgia-fókuszú
sportturisták).
Az első kategória amatőr résztvevőket is érintő sporteseményei
közé tartoznak jellemzően az utcai futóversenyek, melyek társadalmi szempontból lényeges hatása a résztvevőkön túl az önkénteseket, a helyi lakosságot, a szervezőket, és a helyi média képviselőit
is érinti. Gratton és munkatársai (2006) a nagyobb volumenű sportesemények négy kategóriáját különítették el azok hatásai alapján,
ezekhez a kategóriákhoz toldotta hozzá Wilson (2006) ötödik elemnek a kisebb méretű, helyi hatásokat hozó sporteseményeket, melyeket az 1. táblázat foglal össze.
A nemzetközi térben zajló sportturizmus kutatások gyakorlatilag
mára lefedték a terület összes fontosabb elméleti kérdését (például
Long, 2007; Ritchie és Adair, 2004; Standeven és De Knop, 1999),
azonban kiemelendő, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti
hatásokat vizsgáló kutatások nagy része az angolszász világhoz köthető. Az Egyesült Államokban 1992-ben hozták létre az Arizonai
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1. táblázat. A sportesemények tipizálása Gratton és mtsai, (2006)
alapján.
Table 1. Standardization of sporting events according to Gratton et
al., (2006)
A sportturisztikai esemény típusa

Az esemény jellege

Főbb
jellemvonások

Példák

A típus

Rendszertelen, egyszeri Jelentős gazOlimpiai játékok,
nagy nemzetközi
dasági hatás és
Labdarúgó vb,
látványsport-események média-érdeklődés Labdarúgó Eb

B típus

Éves hazai bajnokságokhoz kötődő nagy
nemzetközi látványsport-események

C típus

Rendszertelen, egyszeri Korlátozott
nemzetközi látvány- és gazdasági hatás
versenysport események

IAAF Grand Prix,
Birkózó világbajnokság, Junior
ökölvívó Eb

D típus

Nagyobb hazai verseny- Korlátozott
sport események éves gazdasági hatás
ciklusai

Különféle sportágak nemzeti bajnokságai

E típus

Kisebb verseny és lát- Korlátozott gazványsport-események, dasági hatás és
akár hazai bajnokságok média érdeklődés
részeként

Helyi és regionális
sportversenyek
különféle sportágakban

Jelentős gazdasá- Wimbledon,
gi hatás és média- Kézilabda BL
érdeklődés
Final Four

Egyetem sportmenedzsment programjára támaszkodó Sportbizottságok Nemzeti Szövetségét a sportgazdasági és sportszociológai kutatások kiterjesztése és elmélyítése céljából. A kisebb településeken
rendezett, kisméretű sporteseményekhez kötődő sportturisztikai
bevételek és egyéb hatások empirikus kutatása azonban még gyerekcipőben jár (Gibson és mtsai, 2012), a meglévők pedig elsősorban a sportesemények nézőként történő látogatását vizsgálják. Így
például Laczkó és Stocker (2018) a Pécsett és Győrött megrendezett
események vizsgálatakor kimutatta, hogy a külföldi nézők átlagosan
26 250 forintot költenek naponta ilyen eseményeken, míg a hazai
más városból utazó és a helyszínen meg is szálló nézők átlagosan
8 000 forintot, a csak a versenyre érkező nézők pedig átlagosan napi
3 000 forintot. Európában a sportesemények és más szabadidős
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rendezvények által generált turizmus jellege és mértéke még nagyrészt feltáratlan (Lapeyronie, 2009), és ez az elmúlt tíz év során sem
változott jelentősen. A rendelkezésre álló kutatások jelentős része
elsősorban a gazdasági hatásokra fókuszál, időnként előkerül a társadalmi hatások vizsgálata, de a fenntartható fejlődés harmadik pillére, a környezet és az azt érő hatások vizsgálata elhanyagolt
(Andersson és Lundberg, 2013). Mivel a sport gazdasági kérdései
és profitteremtő képessége a sportszervezetek működése során
mára kiemelkedő szemponttá vált, így talán nem véletlen, hogy a
mega sportesemények kutatásának fókuszában is a gazdasági lehetőségek mérése, elemzése áll (Burgan és Mules, 1992; Arnaud
és Terret, 1994; Gouguet és Nys, 1993; Barget, 1997; Bourg és
Gouguet, 1998; Stritt és Voillat, 1998; Jeanrenaud, 1999; Sobry,
2003; Barget és Ferrand, 2012, stb.). A 21. század elején megjelentek már olyan írások is, melyek a mega-sportesemények negatívumaira hívták föl a figyelmet, kiemelve, a pénzügyi pazarlást, a
környezetkárosítást és a társadalmat érintő egyéb negatív következményeket (Swart, 1982; Hiller, 2006; Smith, 2009). Magyarországon elsőként Stocker és Szabó (2017) tanulmányában vették
figyelembe a gazdasági, környezeti és társadalmi hatások mellett a
sportszakmai, sportpolitikai és technológiai jelentőségét is a hazánkban megrendezett nemzetközi sporteseményeknek.

Sportturizmus és fenntartható fejlődés

A kisméretű sportesemények pozitív vonatkozásairól az elsők
között Higham (1999) értekezett, részletesebb munkában ezeket
(Wilson, 2006) később úgy definiálta, hogy „olyan kisebb események, ahol a versenyzők száma meghaladhatja a szurkolók létszámát, gyakran évente kerülnek megrendezésre, és nem kíséri őket
sem jelentős média-érdeklődés, sem gazdasági aktivitás”. Csobán
és Serra (2014) azonban már arra mutatnak rá vívó eseményeket
érintő kutatásuk kapcsán, hogy a kisebb méretű sportversenyek
életképes lehetőséget biztosíthatnak a helyi közösséget érintő fenntartható turizmus számára. A fenntartható turizmus szakkifejezés
a 90-es években jelent meg Butler (1999) nyomán a fenntartható fejlődés fogalmából kinőve. Az ENSZ Környezeti programja (UNEP) és
a Kereskedelmi Világszervezet 2005-ben kiadott közös dokumentumában a következő definíció szerepel: „Turizmus, mely úgy veszi
teljes mértékben figyelembe a jelenlegi és jövőbeli gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, hogy azok egyúttal a látogatók, az
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ipar, a környezet és a helyi hatóságok szükségleteit is kielégítik.”
(UNEP-UNWTO, 2005).
Azáltal, hogy a fenntartható fejlődés iránti igény egyre több helyen
fogalmazódott meg, annak a sport színterén való figyelembe vétele
is előtérbe került. Ezek után már több kutató azt az álláspontot
kezdte hangoztatni, hogy a turizmus fejlődése szempontjából is nagy
jelentősége lehet azon kisebb méretű sporteseményeknek, melyek
képesek a fenntarthatóság kritériumait szem előtt tartani (Gibson
és mtsai, 2012). Munasinghe (2010) a fenntarthatóság kérdéskörében három dimenzió (társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi)
együttes meglétének szükségességére hívja fel a figyelmet, ezeket
mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben is
szem előtt kell tartani.
A fenntarthatóság kérdésköre, csakúgy, mint nemzetközi színtéren, hazánkban is nagy jelentőséggel bír a 90-es évek közepe óta,
ám annak gyakorlati megnyilvánulásai csak napjainkban kezdenek
elterjedni. 1992-ben Rio de Janeiróban az ENSZ „Környezet és fejlődés” konferenciáján először foglalkoztak nemzetközi szinten a
fenntartható fejlődés kérdéskörével, és közös nemzetközi alapelveket is megfogalmaztak. Magyarországon 1993-ban kormányhatározattal hozták létre a Fenntartható Fejlődés Tárcaközi Bizottságot,
mely a nemzetközi egyezményekből adódó hazai feladatok meghatározására és a végrehajtás koordinálására hivatott.
A fenntartható fejlődés alapelvei azonban még mindig nem váltak
általánosan elfogadottá. A gazdaság fejlesztése gyakran a környezet
rovására történt/történik (zöldmezős beruházások, autópálya építések környezeti hatásai, települési zöldfelületek beépítése), nem minden vállalkozás érdekelt a természeti erőforrások fenntartható
használatában, a szennyezőanyag-kibocsátás okozta környezeti károkat nem ellensúlyozza, nem ellensúlyozhatja a gazdaság által termelt nyereség. A jogi és közgazdasági szabályozók betartatása és
továbbfejlesztése mellett a szemléletmód gyökeres megváltozása
szükséges3.
A Magyar Olimpiai Bizottság 2016-ban jelentette meg a Sport és
Környezet című kiadványát, mely a 16 kiemelt olimpiai sportág
fenntarthatóságának aspektusait, környezetterhelésének csökkentési lehetőségeit elemzi. A fenntarthatóság követelményrendszerének megfelelni meglehetősen összetett feladat, amit a sportvilág
összes résztvevőjének el kell látnia: a sportolóknak, az edzőknek, a
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kluboknak, a szövetségeknek, a sportrendezvények szervezőinek, a
döntéshozóknak és a sporthoz köthető gazdasági, társadalmi szervezetek képviselőinek egyaránt.

A hosszútávfutás népszerűsödése és a diverzifikálódó kínálat

Magyarországon a futás népszerűsödése az 1970-es, 80-as évektől
indult meg, az első Budapest Maraton utcai futóversenyt 1984-ben
rendezték meg, melyen újdonság volt, hogy nem igazolt futók is részt
vehettek. Ugyanebben az évben csatlakozott Budapest az olasz
„Vivicitta” utcai futóverseny sorozathoz, 1986-ban pedig megrendezték az első „Föld Futást, a rendező mindhárom esetben a Futapest
Egyesület volt. Ezekkel párhuzamosan jelentek meg az ultra-maraton versenyek, az 1990-es évektől kezdődően pedig a terepfutó versenyek. 1984 óta a futók, a megrendezésre kerülő utcai és terepfutó
versenyek, a rendező szervezetek, valamint a futók számában is jelentős növekedés figyelhető meg (Perényi, 2015). Míg az ezredfordulón évente nagyságrendileg 50 futóversenyt rendeztek az országban, addig 2017-re ezek száma a 350-et is meghaladja, a legnagyobb
versenyek több tízezer versenyzővel számolnak, míg a vidéki nagyvárosokban is könnyedén eléri mára az 1 000 főt egyes futóversenyek indulóinak létszáma. Ami a rendező szervezetek számát illeti,
itt is erőteljes növekedés figyelhető meg, de jellemzően 1-1 nagyvárosban 1-1 egyesületnek, cégnek, klubnak sikerült kiemelkedni a
kínálati oldal szereplői közül, és közel monopol pozíciót szerezni a
városi futóversenyek piacán. Budapesten így a Futapest Egyesületből
kinövő Budapest Sportiroda szerepe elvitathatatlan, míg Debrecenben a Debreceni Kilométerek Sportegyesület vette kezébe a futás tömegeket megmozgató sporteseményeinek szervezését. Az önkormányzatok szerepvállalása nagyon heterogén képet mutat: helyenként a sportesemény szervezésben is részt vállalnak (Székesfehérvár), máshol a helyszínek biztosításában vagy létesítményeik használatba adása révén nyújtanak támogatást (Debrecen).
A magyarországi futó élet fejlődése az utóbbi években egyre inkább
lépést tart a nemzetközi/európai tendenciákkal, így bővül és diverzifikálódik a kínálat, szaporodnak a stadionokon kívüli diszciplínák,
mint például a terepfutás, az ultra-terepfutás, a folklór futás, vagy az
akadályfutás (Magyarországon 2014 óta „Spartan Race” versenyek),
és egyre népszerűbbé válik a futás a nők körében is.
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A futóturizmus hatásai Magyarországon

A különféle sportesemények turisztikai hatásai eltérő nagyságúak,
azonban a szabadidősport rendezvények közül a futógálák egyre jelentősebb és látványosabb hatásokat generálnak. Ennek mértéke
természetesen függ az esemény nagyságától, ismertségétől és elérhetőségétől. Ugyan a nemzetközileg is népszerű, jellemzően a fővárosban megrendezésre kerülő futógálák turisztikai hatásai jelentősebbek, mint a kisebb, inkább a belföldi lakosságot megmozgató
eseményeké, azonban ez utóbbi versenycsoport sem elhanyagolható,
ráadásul jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik. Nem véletlen
tehát, hogy a vidéki rendezőknek is érdemes nyomon követni a fővárosi futófesztiválok értékeléseit, eredményeit.
A Budapest Sportiroda 2012-es és 2014-es felméréseit követően,
2015-ben felkérte a KPMG Tanácsadó Kft-t, hogy készítsen egy tanulmányt a budapesti futóturizmusról és annak nemzetgazdasági
hatásairól. A tanulmány fókuszába a BSI által szervezett három budapesti maraton és félmaraton futóverseny, a Vivicittá Városvédő
Futás, a Wizz Air Budapest Félmaraton, és a SPAR Budapest Maraton Fesztivál került. 2015-ben a három rendezvényen regisztrált versenyzők létszáma meghaladta a 70 ezer főt, amely 21,5 százalékos
növekedést jelentett a 2014-es évhez képest. A három verseny során
a világ több mint 80 országából közel 17 500 külföldi futóturista
(versenyzők és kísérők) érkezett hazánkba. Az eseményekhez köthetően ez a csoport kb. 65 500 vendégéjszakát töltött Budapesten,
főként 3 és 4 csillagos szállodában, ifjúsági szálláson vagy bérelt
apartmanban. A futóturisták közel fele 2015-ben először járt Magyarországon és elmondásuk szerint több mint 70%-uk 5 éven belül
biztosan újra meglátogatná a fővárost.
A két vizsgált őszi futóversenynek közel 8 000 olyan hazai résztvevője volt, akik a verseny miatt szignifikánsan többet költöttek, mint
egyébként tették volna, ezzel új keresletet létrehozva a hazai gazdaságban. A kutatás során azonosított hazai futóturisták összes költése
meghaladta a 150 millió forintot, ennek jelentős részét szállásra, utazásra és üzemanyagra fordították. A vizsgált futóversenyekhez köthetően külföldről összesen több, mint 14 000 futóturista érkezett
Budapestre. A felmérés szerint a félmaraton kapcsán az egy főre jutó
átlagos költés meghaladta a 120 ezer forintot, míg a maraton során
ez közel 180 ezer volt. A két verseny külföldi résztvevői átlagosan
több mint három napot töltöttek hazánkban, a hozzájuk köthető öszszes költés megközelítette a 2,3 milliárd forintot.
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A futóversenyek rendezésének költsége nagyságrendileg 280 millió
Ft volt a két versenyre vetítve, de kiemelendő, hogy a szponzorok
aktivitásának növekedése (csaknem 240 millió Ft) nagyban hozzájárul a finanszírozáshoz. A szervezés költségei közül (bérköltség,
rendezvény lebonyolítás, technikai feltételek biztosítása, ajándékok,
egyéb költségek) a legnagyobb tételt a helyszíni lebonyolítás költsége
jelentette minkét verseny esetében (közel 30%). A számítások alapján feltételezhető, hogy a versenyek nemzetgazdasági szinten 880
millió forint adó- és járulékbevételt biztosítottak az államháztartás
számára (KPMG Tanulmány, 2015).
A gazdasági hatásokon túl a tanulmány kitér a futófesztiválok
imázs-építő erejére, a média-megjelenésekre, a társadalmi és kulturális hozadékokra, illetve a kis és középvállalatok fejlődésének lehetőségeire. A jelentésben a környezeti hatások és a fenntartható
fejlődés vizsgálata azonban nem jelenik meg.

Kutatási keretek

Jelen tanulmány egy városi félmaratoni verseny társadalmi, gazdasági és környezeti hatásaira fókuszál. A felmérés a Sportturizmus
Nemzetközi Kutatási Hálózat (IRNIST) 14 országot magába foglaló
(Algéria, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország,
Kanada, Magyarország, Marokkó, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Tunézia) kutatási programjának keretein belül készült. Minden résztvevő ország egy félmaratoni utcai futóversenyt vizsgált, egy előre tervezett közös módszertan
alkalmazásával, így a későbbiekben az eredmények összehasonlítása is lehetővé válik régiós és európai szinten egyaránt. Versenyszervezői tapasztalatok alapján a félmaratoni versenyszám külföldi
indulókat is vonz (szemben a rövidebb távokkal, melyek résztvevői
elsősorban az adott településről és annak közvetlen vonzáskörzetéből kerülnek ki), így megrendezésének jelentős sportturisztikai vonatkozásai lehetnek. Ráadásul a táv teljesítése tágabb és diverzifikáltabb célközönség számára elérhető, mint például egy maratoni
kihívás, így a résztvevők elvárásaiban és céljaiban is jelentősebb eltérések tapasztalhatók. A maratoni futóversenyek gazdasági hatásait
már külföldön és hazánkban is több kutatócsoport vizsgálta
(Lapeyronie, 2009; KPMG, 2015; Papanikos, 2015), ugyanakkor a
versenyek egyéb aspektusai, jelen kutatási megközelítésünk szerint
különösen a társadalmi és környezeti hatások, tanulmányozása még
kiaknázatlan terület.
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Milyen hatásokkal számolhatnak versenyszervezők és az önkormányzatok félmaratoni futóverseny szervezése és annak támogatása
kapcsán? Milyen elvárások motiváljak egyik vagy másik szereplőt
és ezekből mi valósul(hat) meg? A szervezők mennyire tartják szem
előtt a fenntarthatóság alaptételeit és ezekre mennyire fogékonyak
a fogyasztók? A kutatás célja, annak bizonyítása, hogy kisvárosokban is lehet minden érdekelt fél (futók, szervezők, helyi vállalatok
és a városvezetés) számára pozitív hatással bíró félmaratoni versenyeket rendezni a fenntarthatóság kritériumait is figyelembe véve.

Debrecen és a Rotary Futófesztivál

Debrecen a sport fővárosának tekinthető Magyarországon, ha azt
nézzük, hogy a lakosság létszámához képest mennyi sporteseményt
rendeznek egy városban, vagy mennyire szervezett keretek között zajlik az utánpótlás nevelése (Gősi, 2012). Debrecen város jelentős hagyományokkal rendelkezik nemzetközi sportesemények rendezésében. 2000-ben Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata sportkoncepciójában célul tűzte ki a nemzetközi sportesemények támogatását, és létrehozta a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Közhasznú
Társaságot azzal a céllal, hogy a sportlétesítmények komplex menedzselésén túl, aktív szerepet vállaljon a regionális-, az országos-, illetve
a várospolitika által is prioritásként kezelt kiemelt események szervezésén keresztül az európai sportéletben is. A város már több alkalommal adott otthont nemzetközi sporteseményeknek, világversenyeknek (1. Melléklet), de sokszor biztosított helyszínt országos döntőknek, illetve egyéb rendszeres rendezvényeknek.
Ezeknek a sportrendezvényeknek a sikeres lebonyolítása mutatja,
hogy Debrecen város imázsa, sportinfrastruktúrája, turisztikai, vendéglátó- és szabadidős szolgáltatásai alkalmasak arra, hogy a jövőben a sportturizmus az egyik fejlesztési prioritás legyen a városban
(Borbély és Müller, 2015). A sportesemények, a sportturizmus támogatása és fejlesztése hozzájárulhat a város arculatának fejlesztéséhez és az adóbevételeinek növeléséhez. A sportrendezvény szervezés sikerességét sok tényező befolyásolja: fontos például, hogy a rendezők a kitűzött célokat tudják-e teljesíteni, illetve a célcsoportok
elégedettek-e a szervezéssel. Mégis talán az egyik legfontosabb sikertényező, hogy a szervezők a költség- és bevételi célokat (gazdasági teljesítmény) elérték-e, és a nemzeti és a nemzetközi sportszövetség elégedettségét ki tudták-e vívni.
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Debrecenben a szabadidősport előmozdítása érdekében 2015-ben
indult útjára a „Sportolj Debrecen!” mozgalom, amelynek célja, hogy
minél több cívisvárosi kimozduljon otthonról, megszeresse valamelyik mozgásformát és amatőr vagy hobbiszinten akár életen át sportoljon4. Ez egy nagyon értékes kezdeményezés a fizikai aktivitás
növelésére és így a kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulásának szignifikáns csökkentésére (Bergier és mtsai, 2017). Ami
azért is fontos, mivel Közép-Kelet Európában a fizikai inaktivitás
komoly probléma, hiszen csak 20% körüli azok aránya, akik rendszeresen sportolnak, míg 53% körüli azok aránya, akik egyáltalán
nem sportolnak (Ács és mtsai, 2016b)
A futóversenyek színterén minden évben a Rotary Futófesztivállal
indul a debreceni tavasz. 2018-ban márciusában már nyolcadik alkalommal tartották meg a rendezvényt a Debreceni Kilométerek
Sportegyesület és a Rotary Club Debrecen szervezésében. A Debreceni Kilométerek Sportegyesületet 2011-ben alapították, elsősorban
azzal a céllal, hogy a város és vonzáskörzetében a szabadidősportok
iránt érdeklődőket összehozza, számukra saját szervezésű programokon keresztül színvonalas sportolási lehetőséget biztosítsanak.
Az Egyesület missziója az ország lakosságának egészségi állapotát,
közérzetét javítani a testedzésben gazdag, sportos, egészséges életmód népszerűsítésével, a sportolási feltételek, a szabadidő hasznos
eltöltésének lehetőségeinek bővítésével, versenyek, sport és szabadidős rendezvények szervezésével. Az egyesület különös figyelmet fordít a fogyatékkal élő emberek sportolási lehetőségeinek megteremtésére. 2011 óta az Egyesület versenykínálatában jelentős bővülés
mutatkozott meg, míg az első évben csupán két verseny (Rotary Félmaraton, Mikulás napi Aquaticum futás) szervezésére vállalkoztak,
2012-ben már kilenc versenyük volt, a következő években pedig
volt, hogy a 10-et is meghaladta az általuk szervezett versenyek
száma (2. Melléklet).
Érdemes megvizsgálni, hogy Debrecen környékén milyen egyéb futóverseny lehetőségek vannak. Ha a város 50 km-es körzetét tekintjük,
további három félmaratoni távot is találunk; így Derecskén (22 kmre) az áprilisi Borostyán Futóverseny keretében, Nyíregyházán (49 kmre) idén márciusban a Tavaszi Zsongás Futóverseny keretében, illetve
Püspökladányban (50 km-re) októberben a Farkas-szigeti Daruvonulás Terepfutó fesztivál keretében. Ha 100-130 km-re is kitekintünk,
akkor Szolnokon, Miskolcon, Egerben és Békéscsabán további félmaratoni versenyek is elérhetők. A Rotary futófesztiválnak tehát számos
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„versenytársa” akad a környéken, de a rendszeres futók versenynaptárába ezek a közeli események jól beleilleszthetők.
A Rotary utófesztivál legnépszerűbb eseménye a jótékonysági
Rotary-futás, melynek távja 1 993 méter, mivel a debreceni Rotary
Club 1993-ban alakult meg újra. A csapatversenyre hagyományosan
óvodák, iskolák, alapítványok, sportegyesületek és munkahelyi közösségek jelentkeznek, ez a versenyszám ingyenes. A futás szerelmesei a maratoni távokon 8 kategóriában állhatnak rajthoz, ezeken
a távokon az összes induló száma általában 1 000 fő körül mozog.

Anyag és módszerek

A projekt különböző országokból érkező kutatóival együtt közös
módszertant alakítottunk ki a nemzetközi összehasonlítások kivitelezhetősége érdekében. Az egyes országok kutatói csoportjai olyan
utcai futóversenyt választottak az elemzéshez, mely egy vidéki városban kerül megrendezésre, a városi lakosság nem haladja meg a
300 000 főt. Maga a verseny egy olyan félmaratoni versenyt jelent,
melynek résztvevői létszáma 500 és 3 000 fő között mozog. Jóllehet
a kutatás fő célkitűzése a félmaratoni versenyek vizsgálata, nemzeti
kulturális különbségeket figyelembe véve, közös módszertanunk
alapján a ’félmaraton’ elnevezésű, de egyéb távokat is magába foglaló
versenyek is részét kepézhetik a kutatásnak. Ebben az esetben az
összesített indulói létszám alapján kerülhetett be egy-egy verseny az
összehasonlításba.
Mi a debreceni VII. Rotary Futófesztivált (2017. április 2.) választottuk, ugyanis kíváncsiak voltunk arra, hogy sportjáról és a nemzetközi sportesemények szervezéseiről is nevezetes cívisvárosban
milyen sikerrel, milyen részvétellel tudnak tömeges részvételű szabadidősport eseményt szervezni.
A potenciális válaszolók viszonylag magas létszáma és a megválaszolni kívánt kérdések természete alapján az adatfelvételhez a kérdőíves módszert választottuk (Babbie 2009). A kérdőívek a versenyt
követően közvetlenül, de nem később, mint a 7. napon kerültek kitöltésre. A résztvevőknek lehetőségük nyílt a helyszínen papír-alapú
kérdőíveinket megválaszolni, illetve később online egy a kérdőívre
mutató hivatkozás segítségével. Utóbbit a versenyt követő este az
eredmény listát tartalmazó hírlevéllel együtt juttattuk el azokhoz az
indulókhoz, akik megadták e-mail címüket a nevezés során. Mindkét esetben a szervezők segítségünkre voltak a minél nagyobb
válaszadási arány elérésében.
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A kérdések a következő témaköröket foglalták magukba: vizsgáltuk a résztvevők profilját, a részvétel körülményeit, a motivációkat,
a gazdasági, szocio-kulturális és környezeti hatásokat, valamint a
versenyhez kötődő utazásokat. Rákérdeztünk a futók versenyen kívüli szabadidős tevékenységeire, és felmérésre került a verseny választásának az oka is. A kérdőívet korábban már használt és
validált sportturizmus kérdőívek (Getz, 1991; Daniels és Norman
2003; Veltri és mtsai, 2009) alapján állítottuk össze. Az eredményeket SPSS v22 statisztikai program segítségével elemeztük. A vizsgálatok során az összesítő, leíró statisztikai módszereken túl
elemeztük az egyéni jellemzők és demográfiai profil, valamint a vizsgált témakörökben adott válaszok összefüggéseit.
A szervezők rendkívül hatékony és célirányos segítségének köszönhetően a félmaratoni távot választók csaknem 70%-a válaszolta
meg kérdőívünket. Ugyanakkor a nem ezen a távon indulók kérdőívünkre adott válaszai nem mutattak jelentős különbségeket a félmaratoni táv indulóihoz képest, így az elemzések során az összes
validált kérdőívből nyert eredményeket vettük alapul. Ahol kizárólag
a félmaratoni távot teljesítők mintáját elemeztük, azt a szövegben
és táblázatokban külön jelezzük.

Eredmények
A résztvevők profilja

Az egyes távok indulóinak nemek szerinti eloszlását az alábbi,
2. táblázat foglalja össze. A több mint ezer fős futóverseny legnépszerűbb száma a félmaratoni verseny, melyen 2017-ben 353+1 kerekesszékes induló volt, ebből 117 hölgy, az indulók 33%-a. A
negyedmaratonon a nők száma (58%) meghaladta a férfi indulók
számát, ugyanakkor a teljes maraton lefutására csak 20 nő vállalkozott (19%). Érdekes ugyanakkor, hogy a kérdőívet kitöltők között
jelentősen több volt a nő (56%).
A félmaratonon 7 férfi korcsoportban és 5 női korcsoportban tudtak győztest hirdetni, a legidősebb versenyző 82, a legfiatalabb 16
éves volt. A félmaraton résztvevőinek életkor szerinti bontása az
1. ábrán található.
A válaszadók 71,3%-a házas, vagy kapcsolatban élt, és 71,2%-uknak
valamilyen felsőfokú végzettsége volt. Ami a munkaköri beosztásukat illeti, több, mint 60% alkalmazott, 10,6% tanuló és 21,5% vezető
beosztású, a jövedelme pedig 46%-uknak 200 000 Ft fölötti. Csupán
18% jövedelme nem érte el a 110 000 Ft-ot, bár ezek között vannak
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2. táblázat. A 2017-es Rotary futófesztivál nevezési díjai és résztvevőinek száma kategóriánként. (fő) (Forrás: saját szerkesztés)
Table 2. Competition fees and number of participants in the 2017
Rotary running festival. (Person) (Source: Own source)
Maraton Maraton
3/4
Fél1/4
Mini- Handbike/
egyéni 5 fős váltó maraton maraton maraton maraton kerekes-szék
Nevezési
díjak (Ft)

5 0007 500

4 0006 500

Nevezettek
száma

103

30
csapat

4 500- 4 000- 4 000- 1 5007 000 6 500 6 500 2 500
33

353

309

125

táv
szerint
3

1. ábra. A félmaratonon részt vevők kora nemek szerint
Figure 1. Age of participants of half-marathon by gender
a tanulók és a munkakeresők is havi fix bevételek nélkül. A nevezési
díjak a távok és a nevezés időpontjának függvényében (5 nevezési
időintervallum szerint) változtak, a félmaratoni versenyen a legkorábban jelentkezők már 4 000 forintért elindulhattak, a helyszíni
nevezők díja 6 500 Ft volt.
A résztvevők között sokan voltak olyanok, akik rendszeresen látogatnak futóversenyeket (2. ábra), 15,5%-uk az előző évben több,
mint 10 versenyen indult, további 61,1%-uk egynél több futóversenyen volt 2016-ban. Csupán 9,9% mondta, hogy nem vett részt előző
évben versenyen és 13,5% pedig 1 versenyt vállalt 2016-ban.
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2. ábra. Hány futóversenyen vettek részt az indulók 2016-ban?
Figure 2. How many running races have you participated in 2016?

A verseny vonzáskörzete

A kérdőívre adott válaszok több tekintetben is arra utaltak, hogy a
Rotary félmaraton helyi versenynek tekinthető. A kitöltők 55,6%-a
Debrecenben, további 17,3% a város 40 km-es körzetéből érkezett,
számukra fontos szempont volt a verseny közelsége. Ugyanakkor a
futók 27%-a több, mint 40 km-t utazott a részvétel érdekében, így például voltak futók Budapestről, Miskolcról, Nagyváradról, de még
Nagykanizsáról, Sopronból és Zalakarosról is. Mindazonáltal a futók
csupán 7%-a töltött vendégéjszakát Debrecenben, közülük 10-en egy,
míg 3-3 versenyző kettő, illetve három éjszakát maradt a városban.
Kereskedelmi szálláshelyet összesen 14 versenyző vett igénybe, ez az
összes kitöltő 5,4%-a.
A résztvevők legnagyobb része (70,8%) autóval érkezett a versenyhelyszínre, a debreceni futók között azonban akadtak kerékpárral
(7%), gyalog és futva (13,8%) vagy helyi tömegközlekedéssel (3.84%)
érkezők is. Vonattal csupán a válaszadók 1,92%-a utazott, míg 4
versenyző érkezett külföldről repülővel (1,6%). A választott közlekedési eszközöket a 3. ábra összegzi.
A verseny kiválasztásának indokai közül a turisztikai lehetőségek
vonzereje nem volt mérvadó, csupán 4 résztvevő jelölte meg ezt a
válaszlehetőséget. Annál inkább befolyásolta őket a szervezés minősége, valamint a rendezvény közelsége. A szervezés a válaszadók
48,2%-át motiválta a részvételre, míg a helyszín közelsége 63,4%
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3. ábra. Hogyan érkezett a versenyre?
Figure 3. How did you come to the race?
számára volt mérvadó. A kitöltők további indokokat is felsorolhattak a verseny kiválasztása kapcsán: Voltak, akiket a választható versenytávok vonzottak, mások a munkatársak, ismerősök biztatására
vagy éppen a partnerrel, barátokkal való közös élmény szerzése végett futottak, értékelték azt, hogy a verseny kiválóan illeszkedik az
éves futó versenynaptárba, de a legtöbb válaszban egyszerűen a
futás élménye volt az elsődleges indíték. A Rotary Futófesztivál szervezésének minőségét a résztvevők 83%-a értékelte a hétfokú skálán
6-os, vagy 7-es osztályzattal, 4 alatti pontszámot csupán 4 versenyző
adott. Ezzel összhangban kaptuk azt az eredményt, hogy a kérdőívet
kitöltők 67,7%-a nem először vett részt ezen a versenyen, az „új” futókról pedig megtudtuk, hogy 53,1%-uk Debrecenben él és 30%-uk
előző évben nem vett részt egy futóversenyen sem.

A futás, mint közösségi élmény

A válaszadók 66,1%-a nem egyedül érkezett a versenyre, ezek
75.3%-a 1-5 kísérőről számolt be, a kísérők között gyakoriak voltak
a családtagok (65,9%) és/vagy a barátok (40%) de nagyobb baráti
társaságok is képviseltették magukat, a versenyzők 8,2%-a több,
mint 10 kísérőről számolt be. Mivel a félmaratoni táv mellett maratoni váltó, valamint családoknak, gyermekeknek is elérhető kihívások is szerepeltek a futófesztivál programjában, így a félmaratonisták kísérői között sok esetben más távok résztvevői is voltak. Az
egyesületi futók, atléták száma igen alacsony volt, klubtársak, illetve
edzők, mint kísérők csupán 5 kitöltőnél voltak jelen. A verseny
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szabadidősport jellegét bizonyítja ezen túl az is, hogy az eredménylisták szerint csupán 12 versenyzőnek (3%) sikerült másfél órán
belül célba érnie. Másféltől két óráig terjedő időtartamra volt szüksége a futók 44%-ának, kettő-kettő és fél órás időeredményekkel
büszkélkedhetett 41%-uk, míg ennél lassabban ért célba közel
9%-uk. Csupán az indulók 3%-ának nem sikerült teljesíteni a távot.

Motivációk

A versenyen való részvétel motivációinak a vizsgálatánál a résztvevőknek egy 7 fokozatú Likert-skálán kellett értékelniük. A kérdőívben kilenc különböző lehetőséget adtunk meg, a válaszolók
egyenként értékelhettek azok egyéni megítélésük szerinti jelentőségét. A kapott eredmények meglehetősen érdekesek és szerteágazók,
ahogy a 4. ábra is mutatja.

4. ábra. Milyen mértékben motiválták a következő tényezők a versenyen való részvételre?
Figure 4. How much the following factors motivated you to participate in the race?
A leginkább egységes motiváló tényezők a „részvétel öröme”, illetve
a „testmozgás” voltak, ezek esetében a válaszadók több, mint 75%a a 7-es, nagyon fontos fokozatot jelölte meg, míg az 1-5-ig terjedő
értékek elenyészők voltak. Ugyanakkor a „szurkolás”, az „újdonság”, illetve az „új helyszínek felkeresése” motivációs tényezők esetében minden érték 5% és 25% közötti arányban jelent meg a
válaszokban. A válaszadók csaknem 88%-át motiválta erősen a verseny révén átélhető kihívás, ami bizonyára annak is köszönhető,
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hogy a maratoni távtól egészen a 2,5 km-es minimaratonig bárki
megtalálhatta azt a versenyszámot, ami az ő képzettségéhez, edzettségéhez illeszkedik. A sport, illetve a futás egészségre gyakorolt hatását szintén fontosnak értékelték a versenyzők, a kitöltők 92%-a
5-7-ig pontozta ezt a szempontot. A szociális kapcsolatépítés, találkozás, ismerkedés lehetősége, mint motivátor sokaknál szintén fontos szempontnak bizonyult, azonban a válaszadók közel 15%-a
számára ez nem volt lényeges. Jellemző azonban, hogy utóbbiak
egytől-egyig az egyik legfontosabb ösztönzőnek a „kihívást” látták.
A verseny résztvevői a futás révén a hétköznapokból való kikapcsolódást is igyekeznek elérni a felmérés szerint, erre a sport mindenképpen alkalmas eszköz lehet.

A résztvevők kiadásai

A gazdasági hatások vizsgálata keretében arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a futók mire költöttek a leginkább a versenyen való részvétel kapcsán (5. ábra). Igaz csupán a válaszadók 60%-a töltötte ki
a kérdőívnek ezt a részét, a nyert adatok mégis bizonyos összefüggésekre engednek következtetni.

5. ábra. Mennyit költött a Rotary futóverseny kapcsán? (%, Ft)
Figure 5. How much money did you spend related to the Rotary
running race? (%, HUF)
A versenyzők 8,4%-a állította, hogy semennyit sem költött a verseny kapcsán, viszont arra a kérdésre, hogy az Önnel érkezett csoporttal együtt közösen mennyit költöttek, már a válaszadók 24,5%-a
írta, hogy semmit. Bizonyára ebben a válaszban a futók eltekintettek
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a nevezési díjtól, amit előzetesen fizettek be. 27,7% állította, hogy
0-5 000 Ft között költött, ami a nevezési díj, illetve egy rövidebb
utazás kifizetéséhez elég is volt. 31,6% 5 001-10 000 Ft-ot költött,
ebbe az összegbe már akár egy olcsóbb szálláshely is beleférhetett.
25 000 Ft-nál többet a válaszadók 8,4%-a szánt az eseményhez kötődő kiadásaira, ennek részletezése során az utazás, nevezési díj,
szállás és éttermi kiadások jelentek meg a leggyakrabban. Amikor
a válaszadóknak osztályozniuk kellett, hogy mire költöttek a legtöbbet, akkor is megmutatkozott, hogy 42,5%-uknál a nevezési díj, illetve 29,6%-uknál az utazás jelentette a legnagyobb költséget, bár
aki szállásra és étkezésre is számolt kiadást, annak a költése jellemzően a 15 000 Ft feletti kategóriákba tartozott. Érdekesség, hogy
a válaszadók 33.5%-a jelölte meg a felszerelést, mint legnagyobb kiadási tételt, igaz azt külön nem mértük, hogy ebből mennyien vásároltak éppen a verseny miatt.

Környezet

Gibson és társai (Gibson és mtsai, 2012) szerint, az eseményekhez
kapcsolódó sportturizmus környezeti hatásainak vizsgálata a rendelkezésre álló szakirodalom leghiányosabb területe. Sajnos ezen sportesemények „ökológiai lábnyoma” még nincsen felmérve, holott ennek
mértéke a nagyméretű sporteseményeknél jelentős lehet, elég csak a
kapcsolódó utazásokhoz köthető széndioxid kibocsátásra gondolni.
Collins és munkatársai, (2009) azonban felhívja a figyelmet arra is,
hogy a kisméretű sportesemények “karbonlábnyoma”, mint az általunk vizsgált eseményé is, számottevően kisebb, mivel a résztvevők
nagy része helyi lakos, vagy a környéki településekről érkezik.
A környezeti hatások vizsgálatánál érdemes hangsúlyt fektetni
arra is, hogy a táj és a környezet jelentős motivátorok lehetnek az
úticélok megválasztásánál (Franch és mtsai, 2008), így a sportturizmus esetében is központi szerepük van (Moore és mtsai, 2014). Az
outdoor rekreáció kardinális eleme a természetes környezet
(Mullins, 2009), mivel ez is befolyásolja a résztvevők élményszintjét
(Higham és Hinch, 2009). Debrecenben a környezeti adottságok értékei növelhetik az utcai futóversenyek vonzerejét. A válaszadók
88%-a értékelte a hétfokozatú Likert-skálán legalább hatosra a környezet minőségét, ráadásul 2017-ben az időjárási körülmények is
kedvezően alakultak egy sikeres futóverseny lebonyolításához.
A természetes környezet minőségén túl, fontos figyelmet fordítani
a szervezők azon törekvéseire, melyek a verseny negatív környezeti
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hatásainak csökkentésére irányultak. Igaz a válaszadók 71,7%-a úgy
látta, hogy a szervezők nem ajánlottak semmiféle környezettudatos
lehetőséget, azonban ez a szám azt is jelentheti, hogy ők nem észleltek semmi különlegesen említésre méltó kezdeményezést, vagy
ezen a területen a „szolgáltatást” átlagosnak tekintették. Fontos kiemelni, hogy egy válaszadó sem fogalmazott meg semmiféle kritikát
a szervezés környezetvédelmi szempontjai ellen. Ugyanakkor azok,
akik szerint a szervezők észlelhetően törekedtek a környezetvédelmi
szempontok szem előtt tartására (28,3%), elsősorban a szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeket és a frissítőpontokon való folyamatos hulladékgyűjtést emelték ki. Mint minden tömegeket megmozgató ese mény, így a futóverseny is jelentős mennyiségű hulladékot „termelt”,
a szervezők által nyújtott szolgáltatások kapcsán a frissítőállomásokon elhasznált műanyag poharak képezték a legnagyobb mennyiségű
szemetet. Ehhez képest nagyságrendekkel jelentősebb mennyiségű
műanyag és papír hulladék keletkezett a befutócsomagok tartalmából, valamint a futók és kísérőik által vásárolt frissítőkből.
Pozitívan értékelték a résztvevők, hogy a verseny könnyedén megközelíthető volt tömegközlekedéssel és kerékpárral egyaránt, míg
utóbbiak tárolására is volt lehetőség. Mások az online nevezés lehetőséget, valamint az egyéb online megoldásokat emeltek ki. A rajtés célterület környékén, illetve a váltópontban 12 mobilvécét állítottak fel, illetve a verseny után a takarítás az önkormányzat járműveinek segítségével azonnal elkezdődött. A szervezők kiemelten igye keztek a résztvevők figyelmét felhívni a helyszín tömegközlekedéssel
való megközelítésének lehetőségeire. Ennek ellenére az autóval érkezők aránya több, mint 70% volt. Ugyan a környező településekről, illetve a messzebbről érkezők zöme is személygépjárművet vett
igénybe, mivel azonban a szervezők már a versenykiírásban előre kijelölték a parkolási lehetőségeket, így az érzékenyebb természeti területeket (például Nagyerdő környéke) nem érintette ez a megnövekedett forgalom. Ugyanakkor a versenyhez köthető zajterhelés, illetve
az útlezárásokból adódó kellemetlenségek analizálására nem terjedt
ki a nemzetközi kérdőív. A versenyhez köthető „karbonlábnyom” mérésére a szervezők nem tettek külön erőfeszítéseket, bár látnak arra
lehetőséget, hogy a jövőben külön kampányokban igyekezzenek felhívni a versenyzők figyelmét az eseményhez köthető környezetszenynyező tényezőkre (autóval való megközelítés, termelődött hulladék,
stb.) és ezek minimalizálásának lehetőségeire.

147

A szervező város turisztikai vonzereje

A kérdőívet kitöltők 95,3 %-a visszatérne Debrecenbe a következő
években is a Futófesztivál miatt, 91,1%-uk akár más sporteseményen is szívesen részt venne a városban. Ugyanakkor a válaszadók
22,2%-a csak turizmus céljából nem térne vissza. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az indulók többsége Debrecenben
vagy a városhoz közeli településen él, így ők Debrecent nem, mint
turisztikai desztinációt értékelik. Az egyéb programokon való részvétellel kapcsolatos válaszokat a 6. ábrán foglaltuk össze.

6. ábra. A versenyen való induláson kívül mit csinált még a helyszínen?
Figure 6. Apart from the participation in the race what else have you
done in the town?
A részvétel kapcsán felmerülő egyéb programlehetőségek tekintetében elmondható, hogy a versenyen részt vevők 60%-a csak a verseny miatt érkezett a helyszínre, semmi egyéb tevékenységben nem
vett részt. Ugyanakkor a kitöltők 18,5%-a a verseny után étteremben
étkezett, 25%-uk valamilyen más szabadidős tevékenységben is
részt vett (vidámpark, élménypark, aquaticum, mozi), 7% családlátogatással kötötte egybe a futóversenyt, míg 9% vásárlással. A felmérésből kiderült, hogy a Debrecenen kívülről érkező futók számára Debrecen turisztikai kínálata és vonzereje mindenképpen jelentős, elsősorban a verseny kipihenéséhez, illetve a kísérők igényeihez illeszkedve a szabadidős tevékenységek értékesítése jelentős
volt a futóturisták között, sőt az éttermi étkezést igénybe vevők
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száma sem elhanyagolható. A Debrecenbe érkező turisták számára
olyan széleskörű kulturális és szabadidős programlehetőségek kínálkoznak, hogy a futóturisták ilyen jellegű fogyasztása és ezzel egy
időben a vendégéjszakák számának növelése mindenképpen egy
előre mutató út lehet a futóversenyek kapcsán is.

Hazai összevetések
Az alábbi, 3. táblázat a debreceni és budapesti félmaratoni versenyeket hasonlítja össze.
A Rotary Félmaraton és Futófesztivál Debrecenben regionális szinten mindenképpen nagyon jelentős és népszerű verseny, annál is inkább, mivel a legközelebbi nagyvárosban, Nyíregyházán, nincs állandó rendszeres éves futóprogram. 2015-ben ugyan a Budapest Sportiroda rendezett Vivicittá versenyt Nyíregyházán, illetve 2017-ben
megtartották a III. Electrolux Félmaratont valamint a Tavaszváró
Futóversenyt (Nyíregyháza Sóstó) a városban, de 2018-ra egy meghirdetett futóeseményt sem találtunk (www.futonaptar.info). Debrecenben további két félmaratoni távot is magába foglaló verseny kerül
minden évben a terítékre, azonban ezek terepfutó versenyek. Mindazonáltal érdemes ezeket, illetve a Wizz Air Budapest Félmaratont
röviden összehasonlítani, hiszen a budapesti verseny hagyományainak és sikerének köszönhetően pozitív példaként állhat a vidéki
versenyek rendezői előtt.
Úgy tűnik, hogy Debrecenben a futóversenyek rendezésében a
Debreceni Kilométerek Sportegyesület egyeduralkodónak számít,
és kitűnő partnerei, támogatói vannak az eseményeik megvalósításához. Nem véletlen tehát, hogy a 3 debreceni félmaratoni verseny
időben lefedi a futószezont. A versenytávok tekintetében a legnagyobb kínálattal a Rotary verseny bír, hiszen a maratoni távval, a
váltóversennyel és a jótékonysági 1993 méteres versennyel bővebb
kínálatot sorakoztat fel, mint a G4, vagy a Decathlon terepversenyek. Ugyanakkor a Budapesti félmaratont kiegészítő „Ligetkör” verseny hasonló hatással és célcsoporttal rendelkezik, mint a
debreceni jótékonysági verseny, és ezek a futófesztiválok indulóinak
létszámát jelentősen megdobják (igaz a ligetkörön indulók számáról
nincsen pontos információnk). A Rotary Futófesztiválon a nevezettek
száma 1 028 volt, a budapesti verseny több, mint 15-ször ennyi nevezőt regisztrált 2017-ben, de a 3 534 jótékonysági futót is beleszámítva már igazi tömegeket megmozgató versenynek tekinthetjük a
Rotary-t. A másik két debreceni félmaratonon 258, illetve 576 in149

150

3. táblázat. Debreceni és budapesti félmaratoni futóversenyek összevetése. (Versenykiírások és eredménylisták

Nevezési díj
félmaraton (alap)

Félmaratoni
indulók száma

Indulók száma
összesen

4 000-6 500

353

1 028 +3 534
jótékonysági = 4 562

3 500-5 500

123

358

Maraton egyéniben és Negyedmaraton,
öt fős váltóban,
Minimaraton (5.2),
Negyedmaraton,
Gyerekfutam (2.5)
Minimaraton (5.2),
Gyerekfutam (2.5),
1993 m-es jótékonysági
futás

Fél maratonon
kívüli távok

Május

Március/április

Időpont

G4 Nagyerdei Terep
Félmaraton

Debreceni Kilométerek Debreceni Kilométerek
Sportgyesület, Debrecen Sportgyesület,
Rotary Club,
Decathlon Debrecen
Tóth Csoport Kft.

Rotary Félmaraton
Debrecen

Rendező
szervezet

Verseny neve

Wizz Air Budapest
Félmaraton

3 500-5 500

124

576

Negyedmaraton,
Minimaraton (5.2),
Gyerekfutam (2.5)

Szeptember

8 000-23 000

10 324

10 324+1 048 párban
+643 trió =16 278

Párban,
Trióban,
(Ligetkör)

Szeptember

Debreceni Kilométerek Budapest Sportiroda
Sportgyesület,
Decathlon Debrecen,
Hajdú rendészeti Sportegyesület

Decathlon Nagyerdei
Terep Félmaraton

Table 3. Comparison of half marathon races in Debrecen and in Budapest. (Forrás: Own source)

alapján saját szerkesztés)

duló volt, nagyságrendileg ezek a Rotary verseny 25, illetve 56%-át
jelentik. Ha csupán a félmaratoni távot választók számát nézzük,
akkor a Rotary Félmaraton a G4 és a Decathlon versenyekhez képest közel háromszor annyi indulóval büszkélkedhetett, azonban a
Budapesten indulóknak ez csupán 3,4%-a.
A versenyek népszerűsége és mérete a nevezési díjakat is befolyásolja. Míg Debrecenben van helyszíni nevezés, ezt a lehetőséget Budapesten már eltörölték, ugyanakkor diák, 65 év feletti, illetve
törzsfutó kedvezményeket ajánl a Budapest Sportiroda, míg a debreceni versenyeknél csak a nevezési időintervallumok alapján vannak árkülönbségek. A nevezési díjakhoz kötődő tárgyi juttatások
tekintetében mindegyik verseny futói kapnak befutócsomagot, emb lémázott technikai pólót és egyedi érmet, Debrecenben azonban rajtcsomag is jár. 2018-ban a Rotary verseny nyolcadik alkalommal történő megrendezése után kijelenthető, hogy regionális szinten kiváló
példáját mutatja a sikeres, bő kínálattal és még részben kiaknázatlan sportturisztikai lehetőségekkel rendelkező eseményeknek.

Megbeszélés

A sportturizmus kutatások angolszász irodalma (Misener és Mason,
2006; Kaplanidou és Vogt, 2007; Dwyer és Fredline, 2008) legtöbbször
arra fókuszál, hogy miként járulnak hozzá a sportese-mények a
helyszínt nyújtó települések gazdasági előmeneteléhez és imázsépítéséhez. Gibson és társai (2012) ugyanakkor kimondják, hogy a
helyszín infrastruktúrájához, valamint emberi és kulturális erőforrásaihoz illeszkedő kisméretű sportesemények is életképesek, és
kiválóan alkalmasak a fenntartható turizmus fejlesztéséhez. Ezt a
nézetet Higham mar korábban (1999) kifejtette, kiemelve, hogy a
kisméretű sporteseményeknek gyakran éppen azért van pozitív
hatásuk a helyszínre, mert jellemzően meglévő létesítményeket használnak, ugyanakkor helyi, belföldi és külföldi résztvevőik is vannak.
Ez a debreceni Rotary Futófesztiválra is igaz, bár a külföldi résztvevők
elsősorban a közeli országhatár másik oldaláról érkeztek.
A szervezők elmondása szerint, az esemény gazdasági szempontból nem a profitszerzésre koncentrált, hanem a helyi szolgáltatóipar
és más helyi cégek bevonása, megnyerése volt a fontosabb szempont, a turizmus fejlesztésének perspektívája viszont nem igazán
jelent meg a tervezési folyamatban. Ugyan sokan megkérdőjelezik,
hogy felhasználható-e eszközként a sport gazdasági (akár turizmushoz köthető) célok eléréséhez, ennek ellenére Gibson már 1998-ban
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megmutatta, hogy stratégiai szinten a sportért és turizmusért
dolgozó szervezetek jobb összehangolására van szükség a kölcsönös
sikerek (nem feltétlenül profit) eléréséhez. Amerikában jellemzően
a „sport for all” [sport mindenkinek] és az amatőr sport a turisztikai
iparág termeléséhez hozzájáruló tevékenységként működik, így a
sport a gazdaság egyik motorjaként értelmezhető, egy magánfinanszírozás alapú külön iparágként, mely gazdasági aktivitást, jólétet
és munkahelyeket is életre hív. A sport gazdaságdinamizáló hatását
a magyar kutatások is megerősítik (Stocker és Boda, 2018).
Néhány önkormányzat, köztük Debrecen is, elindult már azon az
úton, hogy a szabadidősport események gazdasági lehetőségeivel is
számoljon. Emiatt is jellemző az, hogy a szabadidős események
kínálata sokkal bővebb a turisztikai főszezon idején, hiszen ezek
révén is növelhető a helyi turizmus mértéke, illetve a helyi
vállalkozások lehetőségei.

Következtetések

Tanulmányunk kimutatta, hogy a Rotary debreceni félmaraton a
környék egyik legnépszerűbb futóeseménye, mely a helyi, futás iránt
érdeklődő, vásárlói erővel bíró közönséget hivatott elsősorban kiszolgálni: Magyarország más régióiból, illetve külföldről csak
elenyésző számú résztvevővel számolhat.
A kérdőívet kitöltők pozitívan értékelték a versenyszervezés
minőségét. Részvételük motivációja és a verseny lebonyolítása
összefüggéseinek vizsgálata azonban nem hozott kiugró eredményeket, ami arra enged következtetni, hogy a rendezvény szervezése
magas színvonalú, de nem jelent rendkívüli attrakciót közönsége
számára. Ugyanakkor, a nagy tömegek megmozgatása a jótékonysági futáson keresztül mindenképpen egyedülálló és külön színt ad
a versenynek, a szervezőknek pedig extra feladatokat.
Az önkormányzatot érintő direkt és indirekt gazdasági hatások
egyelőre nem annyira jelentősek, ám a futóverseny turisztikai
vonatkozásainak erősítésével, mely szempontot a jövőben érdemes
a versenyszervezők által mélyebben megfontolni, jelentős gazdasági
potenciál kiaknázására nyílhatna lehetőség.
Tanulmányunk szerint a szervezők szem előtt tartják a fenntartható fejlődés környezeti vonatkozásait, a verseny rendezésekor a
környezetvédelmi szempontok fontos szerepet kapnak, ami a
szervezők ígérete szerint, a jövőben is jellemezni fogja az eseményt.
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Végezetül, a verseny társadalmi hatásainak tekintetében elmondható, hogy bár az indulók többsége magát a futóversenyt nem tekinti
társasági eseménynek, jellemzően mégis 2-6 fős csoportokban
érkeznek a helyszínre, a sporteseményt pedig a válaszadók jelentős
többsége egyéb szabadidős tevekénységekkel egészíti ki.
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Jegyzetek
1.

2.

3.
4.

IRNITS International Research Network in Sport Tourism (www.irnits.com). Az
IRNIST a sportturizmus területén kutató szakembereket tömörítő nemzetközi szövetség. A szervezet fő célja, hogy a sportturizmus területének tudományos feltárását
elősegítse, illetve a helyi fenntartható fejlődést előmozdítsa a sportturizmus révén.
(www.irnist.com)
http://www.origo.hu/gazdasag/20160301-turizmus-futoturizmus-varga-mihaly-budapest-egeszseg.html
http://www.ff3.hu/helyzet.html
A mozgalom keretében került megrendezésre a Tavaszváró Sportnapok, a Kihívás
Napja és a Magyar Úszás Napja.
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1. Melléklet
Világversenyek a Debreceni Sportcentrum szervezésében
2001-2017.
forrás: https://www.debrecenisportcentrum.hu/showtext.php?
vilagesemenyek_szervezese
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

IAAF Westel Ifjúsági Atlétikai Világbajnokság
Szerenkénti Tornász Világbajnokság
Sport Aerobic Európa-bajnokság
IIHF Divízió II-ES Ifjúsági Jégkorong Világbajnokság
Női Kézilabda Európa-bajnokság
IIHF Divízió I-es Jégkorong Világbajnokság
ETU Duatlon Európa-bajnokság
Siemens I. Férfi és Női Egyéni Tornász Európa-bajnokság
Cselgáncs Csapat Európa-bajnokság
IAAF Utcai Futó Világbajnokság
U23 Atlétikai Európa-bajnokság
LEN Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság
U18-as Férfi Kosárlabda Európa-bajnokság
U23 Vívó Európa-bajnokság
U18 Divízió II. Jégkorong Világbajnokság
Ritmikus Gimnasztika Világkupa
Kendó Európa-bajnokság
Öttusa Európa-bajnokság
31. Úszó Európa-bajnokság
ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság
Ritmikus Gimnasztika Világkupa
Női Kézilabda Európa-bajnokság
U18 Jégkorong Világbajnokság – Divízió I.
U18 B3x3 (kosárlabda) Világbajnokság
Női Kosárlabda Európa-bajnokság
Junior Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság
3x3 World Tour Masters forduló és U18-as Európa-bajnokság
3x3 World Tour Masters forduló és U18-as Európa-bajnokság
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2. Melléklet
A Debreceni Kilométerek Sportegyesület által szervezett
versenyek 2012, 2014 és 2018
Versenyek 2012-ben

Versenyek 2014-ben

Versenyek 2018-ban

Újévi Futás

Újévi Futás

Wizz Air Debrecen
Airport Run

Yours Truely Futás

Yours Truely Futás

Tavaszi Forduló

Rotary Futófesztivál

Rotary Futófesztivál

Rotary Futófesztivál

Húsvéti Futás

Bánkúti
Csúcstámadás

G4 Nagyerdei
Félmaraton

Éjszakai Futás

Éjszakai Futás

G4 Éjszakai Futás

Jútifuti

Decathlon Családi Futás

Crazy5KInflatable
Obstacle Run

Debreceni
Futókarnevál

Debreceni
Futókarnevál

Tündérfutás

Halloween Futás

Halloween Futás

Auchan Őrült Futás

Aquaticum Mikulás
Futás

Aquaticum Mikulás
Futás

Decathlon Nagyerdei
Félmaraton

Fuss az Állatokért!
TEVA Sportnap
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Összefoglaló

A Forma-1 a világ legfontosabb sportrendezvényei közé tartozik,
látogatottság tekintetében a nyári olimpiai játékok után a második
helyen áll. A vendégéjszaka számok növekedése mellett az eseményt
minden alkalommal 400 millió televíziónéző is követi világszerte. A
rendezvényt a világ összes országában közvetítik, az utazó cirkuszt
mindenhová lelkes rajongók követik.
A Formula-1 megrendezése tette fel országunkat a világ turizmustérképére, a verseny jegyértékesítéséből származó bevétel átlagosan
mintegy 33 millió dollárra tehető. Az esemény jelentős hatást gyakorol az országok gazdaságára, különösen a turizmus, a vendéglátás és a kereskedelem területén, de a közlekedésben és más
szolgáltatásokban is érezteti a hatását.
A Formula-1 Magyar Nagydíj negyed évszázada fontos periódust
jelent a magyarországi idegenforgalom számára, ez idő alatt közel
kétmillió külföldi látogató érkezett a Hungaroringre. Egy olyan rendezvényről van szó, amely évről-évre előre kalkulálható, és a szokásosnál nagyobb költési hajlammal rendelkező külföldi vendégeket
jelent a szállásadással és a vendéglátással foglalkozók számára. A
Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai Régió fejlett, jól megközelíthető régiónak számít az Európai Unióban, a Hungaroring is egy
olyan közlekedési csomópontban helyezkedik el, ami közel van a
fővároshoz.
Kulcsszavak: Formula-1, Hungaroring, sportturizmus, turizmusfejlesztés, szállodaipar
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Abstract

Formula One is one of the world’s most important sporting events,
with second place in attendance as the summer Olympics. Revenues
from ticket sales comes to an average of around $33 million and
has large influence on economy, especially on tourism by generating
income in HORECA sector, transportation and other services. Formula 1 races are seen by a global audience and keenly followed by
avid fans. It is considered to be the most frequented sports event in
the world after the Summer Olympic Games marked by high travel
numbers.
The Formula 1 Hungarian Grand Prix marks an important period
for Hungarian tourism, as almost 2 million visitors have visited the
Hungaroring during the last 25 years. This sports event attracts
international visitors with increased tourist spending, which means
a regular and calculable income for hotels and restaurants. The
Budapest – Central Danube tourist region, where the Formula 1
Hungarian Grand Prix takes place, is a well-developed and easily
accessible area close to the capital city.
Keywords: Formula 1, Hungaroring, sports tourism, tourism development, hotel industry

Bevezetés

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia „Erőt adó Magyarország”
2014-2024 programban is megfogalmazódik, hazánk legyen a világ
első 30 országa között a turizmus versenyképessége alapján, a főváros pedig kerüljön be az európai és közép-európai TOP fogadó
területek – továbbiakban desztinációk közé. Ehhez az innovatív, kreatív és minőségi termékek és kínálatfejlesztés – közte kiemelten a
sportturizmus termékcsoportjainak fejlesztése – elengedhetetlen. A
magyar kormány által 2010-ben meghatározott Sportstratégia alapján a sport kiemelt stratégiai ágazatnak számít (Stocker és Szabó,
2017). A Magyarország 2030 jövőképében az értékteremtő és foglalkoztatást biztosító gazdaság alapja az egészséges társadalom,
benne az egészség- és sportgazdaság.
A nemzetközi sportrendezvények száma hazánkban nemcsak folyamatosan emelkedik, de presztízsük is megnőtt. A Hungaroring
által szervezett technikai sportrendezvények között ma már nem
csak a Forma-1 autóversenyt, de a kamion Európa-bajnokságot és
a túraautó világbajnokságot (WTTC-t) is megemlíthetjük. Míg 2010ben a kormány 34 hazai rendezésű nemzetközi eseményt támoga160

tott, 2017-re ez a szám 109-re növekedett. A legtöbb eseménynek
a főváros ad otthont, de kiemelkedő Mogyoród, Győr, Balatonfüred
és Debrecen sportélete is. Tavaly a Vizes vb öt helyszínén 485 ezer
néző tekintette meg a versenyeket, az ide látogatók fele a 18–29 éves
korosztályba tartozott, 62 százalékuk szállodában lakott, 53 százalékuk pedig 4-5 csillagos szállodát választott (MTÜ, 2017).
2018-ban több mint 100 esemény kerül megrendezésre, szinte
minden hónap tartogat valamilyen nemzetközi sportrendezvényt. A
hagyományos, visszatérő események és helyszínek mellett asztalitenisz World Tour, sportlövő Eb, kézilabda-, jégkorong- és birkózó
VB, továbbá cselgáncs Grand Prix is lesz Magyarországon. A vizes
sportágak nemzetközi versenyei is tovább folytatódnak: 2018-ban
ifjúsági vízilabda-, 2019-ben kajak–kenu világbajnokság lesz, majd
2020-ban a vizes sportágak Európa-bajnokságait (úszás, vízilabda,
műugrás, műúszás és nyíltvízi úszás szakágakban) rendezheti Magyarország.
Jövőre Budapest tölti be az „Európa Sportfővárosa” címet, ami
nemcsak a sport területén helyezi fókuszba a fővárost. A SportCal
sportszakmai portál (2017) a fővárost már most is legsportosabb
városok TOP 10-jében tartja számon (London, Rio de Janeiro,
Moszkva, Tokió, Párizs és Doha mögött), ami az elmúlt másfél évtizedben sikeresen megrendezett nagy, nemzetközi sportrendezvények mellett véleményünk szerint a fejlett infrastruktúrának, a
magas minőségű, ugyanakkor jó árszínvonalú szálláshelyeknek, az
egyedi fekvésnek és mérsékelt éghajlatnak, valamint a világviszonylatban is jó biztonságnak köszönhető. 2017-2023 között a főváros
10 nagy nemzetközi sportesemény rendezési jogát kapta meg.

A nemzetközi sportrendezvények hatásai

A sportrendezvények hatásait többféleképpen csoportosíthatjuk.
Beszélhetünk közvetlen és közvetett; rövid-, közép- és hosszú távú;
társadalmi-, környezeti-, gazdasági- és – kutatásunk témájához kapcsolódóan – turisztikai hatásokról. A hatások egy része számszerűsíthető, míg mások nem, vagy csak nehezen mérhetők. A hatások
jelentkeznek nemzetközi-, regionális-, országos-, és/vagy helyi szinten, illetve az eseményt rendező létesítmény szintjén is. Az érintettek
számára lehetnek kedvezők vagy kedvezőtlenek, lehetnek visszafordíthatók vagy visszafordíthatatlanok. A hatások nem csak a sportrendezvény ideje alatt jelentkeznek, de a felkészülés- és az utómunkálatok ideje alatt is.
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Társadalmi hatások

A társadalmi hatások között kell vizsgálnunk a népességre-, a
munkaerőpiacra, a közösség jellemzőire és szerkezetére, az egyén
és család viszonyrendszerére, értékrendjére és életritmusára, valamint az erőforrásokra vonatkozó hatásokat (Rátz, 1999).
András és Kozma (2014) a sportrendezvények közösségi identitásra gyakorolt befolyását elemezve megállapítja, hogy mérhető
hatás a sporthoz való hozzáállás változása, illetve, hogy a későbbiekben mennyire lesz a lakosság befogadó a sporttal szemben annak
aktív (résztvevő) és passzív (eseményekre ellátogató) formájában.
Előző a javuló egészségi állapotra, míg utóbbi a turizmusban való
részvételre is hatással van. A fizikai aktivitás növelésének hatására
elérhető javuló egészségállapot, a kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulásának szignifikáns csökkenésén (Bergier és mtsai,
2017) valamint további súlyos betegségek, többek között az oszteoporózis, vagy a depresszió csökkenésén keresztül a teljes társadalomra komoly hatást gyakorolnak (Ács és mtsai, 2011; Ács és mtsai,
2016a). Ez legfőként azért fontos, mert Közép-Kelet Európában 53%
körüli azok aránya, akik egyáltalán nem sportolnak, így az inaktívból aktívvá válás komoly pozitív társadalmi szintű hatásokkal kecsegtet (Ács és mtsai, 2016b).
A nemzetközi sportrendezvény okán felújított, illetve újonnan felépített sportkomplexumok lehetőséget nyújtanak a lakosság számára a sportolásra, szabadidősportra is, illetve nem ritkán rendezvény helyszínként egyéb funkciókat is kaphatnak. Itt kell megjegyeznünk, hogy ennek előzetes tervezése elengedhetetlen a későbbi hasznosítás, fenntarthatóság biztosítása miatt.
Régóta vitatott kérdés, hogy vajon lehet-e érvelni a nemzetközi
sportrendezvények mellett a foglalkoztatottság bővülésére gyakorolt
hatása miatt. Az előkészítés éveiben leginkább az építőiparhoz kapcsolódó munkalehetőségek száma nő, míg a rendezvény alatt elsősorban a szolgáltatásokhoz és kereskedelemhez kapcsolódó foglalkoztatás bővül. A rendezvényt követően a foglalkoztatottság szintje
visszatérhet az esemény szervezését megelőző szintre – jellemzően
akkor, ha a rendezvény idején való kihasználáson túlmutató fejlesztés nem történt –, de megfelelő utóhasznosítással ez fenn is tartható.
Eperjesi (2016) a Barcelonában 1996-ban megrendezett olimpiát –
mint a legnagyobb hatással bíró nemzetközi sportrendezvényt –
vizsgálva megállapítja, hogy a játékokat megelőző hat évben, továbbá
a rendezvény évében a munkanélküliségi ráta 47,8%-os csökkenést
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mutatott, míg országos szinten 25,8%-kal lett kevesebb a munkanélküliek száma. Ez a rendezvényt követően csak részben volt fenntartható.
A 2002-ben Salt Lake City-ben rendezett téli olimpia ugyanakkor
csak rövid távú hatásokat eredményezett (Baumann és mtsai,
2010). A 2012-es Londoni rendezvény 2007-2011 között a városban
és környékén 13,5%-al több építőipari munkás alkalmazását tette
lehetővé, míg az olimpiáját követően a külföldi tőkebefektetések 31
ezer új állást teremtettek (The Guardian, 2013). A PwC (2015) korábban már hivatkozott tanulmányában foglaltak szerint az elmúlt
olimpiákon 100 ezer és 190 ezer fő közé volt tehető a közvetlen foglalkoztatottak száma (az ő munkájuk a rendezvény után részben
szükségtelenné válik). A kandidáló városok, majd pedig a rendezési
jogot elnyerő város iránti kereslet a rendezvény előtt, alatt és után
megnő, ami a szolgáltatóiparban (elsősorban a turizmusban) és az
építőiparban teremt munkahelyeket jellemzően a rendezvényt megelőző 7 évben. Az utolsó négy rendezvény (Rio de Janeiro, London,
Peking, Athén) különösen markáns növekedést produkált az új
munkahelyek számát tekintve, hiszen 700 ezer és 2 millió közé tehető a munkahelyek kínálati bővülése. Minden esetben cél tehát a
befektetők és a turisták érdeklődésének felkeltése és fenntartása,
ami a szolgáltató szektorban hosszú távon is a munkahelyek megtartását eredményezheti, ezáltal javíthatja a fogadó terület, azaz a
desztináció lakosság-megtartó és vonzó képességét főleg a képzett,
fiatal munkaerő vonatkozásában.
A nemzetközi sportrendezvények árakra, árszínvonalra gyakorolt
hatásai társadalmi és gazdasági vonatkozásokban is tárgyalhatók.
Az eseményt megelőző években, a rendezés évében és különösen a
rendezvény ideje alatt megnövekvő kereslet automatikus áremelkedést vonnak maguk után. Holger Preuss (2004) szerint az áremelkedésnek három oka lehet: a kereslet jóval meghaladhatja a
kínálatot; az rendezvény által generált spekuláció (például az ingatlan piacon); és az általános infláció növekedése (Preuss, 2004).
Utóbbi a PWC (2015) tanulmánya szerint a rendezvény alatt jelentkezik elsősorban, hiszen voltaképpen maga az élet lesz drágább az
eseménynek helyet adó városban (a lakhatási költségek, élelmiszerek, műszaki cikkek, szolgáltatások ára egyaránt megnövekszik).
Nem szabad megfeledkeznünk arról a társadalomra ható összetartó erőről, amelyet egy közös szurkolás – főleg egy nemzeti sportsiker – kivált (Dancsecz, 2008) és melyre a PricewaterhauseCoopers
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tanulmánya (PwC, 2015) is kitér, vagy a minőségi szórakoztatásról
és az önkéntesség felkarolásáról sem (Stocker és Szabó, 2017).
Ezek egyik legszemléletesebb példája, amikor 2016 nyarán több
ezren utaztak Franciaországba a labdarúgó Európa-bajnokságra,
vagy több százan közösen szurkoltak az ország különböző pontjain,
és követték a televízión keresztül az eseményeket.
Szintén a társadalmi hatásokhoz sorolható az érintett település
és régió fejlődése, a közösségi büszkeség és önbizalom, valamint a
lokálpatriotizmus erősödése, az ott élők életminőségének javulása,
a közösségi szerveződések erősödése is. Ugyanígy említést érdemlő
pozitív hozadék lehet az önkéntesség népszerűbbé válása, a területen élők nyelvi- és szakmai tudásának és kommunikációs képességek fejlődése is.

Környezeti hatások

Beszéljünk bármilyen sporthoz kapcsolódó nagyrendezvényről,
az megfelelő általános-, turisztikai- és sporthoz kapcsolódó infrastruktúrát igényel. Ezek építkezésekkel, nagyobb beruházásokkal
járnak, és sok esetben csak a zöld területek rovására alakíthatók
ki. Annak ellenére, hogy napjainkban már egyre nagyobb figyelmet
fordítanak mind a hatóságok, mind a befektetők a környezeti szempontból fenntartható, a teherbíró képességet figyelembe vevő építkezésekre, ez környezet terheléssel jár.
Maga az esemény – ahogy már az előzőekben is említettük – jelentős
embertömeg mozgását, mozgatását jelenti. Ebben az esetben pedig
nem lehet eltekinteni a zajterhelés illetve a hulladéktermelés természetre gyakorolt hatásától (András és Kozma, 2014). Az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) becslése szerint egy átlagos turista naponta
nagyjából 1 kilogramm szilárd szemetet hagy maga után (UNEP,
1999). A megnövekedett tömeg a desztinációban, megnövekedett
számú légi-, a desztináción belül közúti közlekedéssel jut az események színhelyére, amely fokozott káros anyag kibocsátást von maga
után. Ezt a hatást a szervező városok mérsékelni tudják a kötöttpályás tömegközlekedési eszközök járatainak sűrítésével, útvonalak átszervezésével, közlekedésszervezési technikák alkalmazásával.
A rendezvényhez közvetlenül és közvetett módon kapcsolódó létesítmények megnövekvő anyag- és energiafelhasználása, illetve
káros anyag kibocsátása szintén növeli az ökológiai lábnyomot.
A rendező szervezetek és kormányok elsősorban a rendezvény sikerét helyezik előtérbe a környezeti károk mérséklésével szemben
164

(itt említhető meg például a kínai kormány környezetvédők által
sokszor kritizált intézkedése, amikor az eső okozta kellemetlenségek elkerülése és a versenyek zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása érdekében szétlövette a közelgő esőfelhőket).
A negatívumok mellett persze nem feledkezhetünk el a pozitív hatásokról sem, ilyen például a közterületek rendezése, vagy a „zöld”
szemléletet előtérbe helyező beruházások és szolgáltatók támogatása is. A rendezvényekhez kapcsolódó technológiai innováció, valamint környezetvédelmi projektek (kármentesítés, hulladékgazdálkodás, közművek fejlesztése). A település rehabilitáció előnye jó
helyszín kiválasztással és az utóhasznosítás fenntarthatóságra fókuszáló megtervezésével biztosítható. Hazánkban például a FINA vb
és a 2024-es olimpiai pályázat kapcsán folyamatosan hangoztatott
témák voltak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása valamint közúti kapcsolatának fejlesztése; a
budapesti városi és elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése vagy a
pesti alsó rakpart forgalomcsillapítása.

Gazdasági hatások

A legtöbb hangsúlyt talán a sportrendezvények gazdasági hatásainak elemzése kapja a turisztikai kutatásokban. A sportközgazdaságtan a sport üzleti elemeire helyezi a hangsúlyt, jellemzően a
kontingencia-elmélet és az érintett-felfogás (Chikán, 2008) alapjain.
Ahogy arra Sárközi (2002) is rámutat, az elmúlt évtizedekben, a
sport jelentős része az üzleti élet részévé vált. Igaz ez a nemzetközi
sportrendezvényekre is, hiszen az a turizmus része (nemzetközi hatókörű, elsődleges vonzerőt jelentve); a non-profit intézményi kereteket az élsportban felváltja a vállalkozói szemlélet és profitorientáció; a kapcsolódó ingatlanbefektetések egyértelműen üzleti alapokon
nyugszanak a remélt és elvárt megtérülést és hozamot szem előtt
tartva; kialakult a sportszponzorálási és merchandising üzletág.
A sportturizmust gazdasági ágazatként vizsgálva kijelenthetjük,
hogy az olyan exportterméknek is tekinthető, amely a benne manifesztálódó jelentős szolgáltatástartalomnak köszönhetően láthatatlan. A sportrendezvény miatt a desztinációba érkezők tartózkodásuk során olyan termékeket és szolgáltatásokat is megvásárolnak,
illetve elfogyasztanak, amelyek nem, vagy csak nagyon nehezen lennének exportálhatók. Mindezeket az elérhető exportárnál magasabb
(kiskereskedelmi) áron vásárolják meg, ami megközelítőleg
20%-kal magasabb deviza kitermelési mutatót eredményez. A nem165

zetközi sportesemények résztvevőinek magas fajlagos költése egyrészt az összetett, magas minőségű és árszínvonalú szolgáltatások
iránti igényből, másrészt a relatív hosszú tartózkodási időből fakad,
a nemzetközi résztvevők és a nézők inkább a magasabb minőségű
szállodákban tartózkodnak és az esemény mellett egyéb turisztikai
látványosságokat is felkeresnek, ráadásul visszatérési hajlandóságuk is magas (Laczkó és Stocker, 2018).
A munkahely- és jövedelemteremtő hatással a korábban már bemutatott társadalmi kontextus mellett gazdasági vonatkozásokban is foglalkozhatunk a már szintén említett beruházás- és vállalkozásösztönző hatás mellett. A nemzetközi sportrendezvények által generált
munkavállalói-, vállalkozói- és költségvetési bevételek számos iparágban – így például a szolgáltató- és szórakoztatóiparban, kereskedelemben, építő-, élelmiszer- és energiaiparban, vagy a pénzügyi
szolgáltatások piacán – kimutathatók. A beruházásösztönző hatások
is több vonatkozásban vizsgálhatók: a sporteseményhez közvetlenül
kapcsolódó beruházások (például a Duna Aréna megépítése a FINA
világbajnokságra); a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése; a rendezvényt kiszolgáló turisztikai beruházások. Míg az attrakció – esetünkben a nemzetközi sportesemény – megszervezésének és az infrastruktúra fejlesztésének finanszírozásában az állam és az önkormányzatok jelentős szerepet vállalnak, addig az utóbbiak beruházói általában a magánszektorból kerülnek ki. Ez nemcsak a hazai megtakarítások gazdaság vérkeringésébe vonását eredményezi, de gyakran az
ország más területeiről, esetleg külföldről is források bevonását hozza.
A makrogazdaság szintjén a fizetési mérlegre gyakorolt pozitív hatást a rendezvény által generált (deviza)bevételek okozzák.
A nemzetgazdasági összefüggések között említést kell tennünk a
nemzetközi sportrendezvények GDP-hez való hozzájárulásról is. Ez
lényegében annak jövedelemtermelő képességét jelenti, amelynek
makro- és mikrogazdasági összefüggései egyaránt vizsgálhatók. A
makrogazdasági szinten értelmezett jövedelemtermelő képesség
megnyilvánul egyrészt a látogatók fogyasztásában jelentkező keresletben, másrészt az esemény céljait szolgáló beruházásokban, harmadsorban pedig az államháztartás iparággal kapcsolatos végső
fogyasztási kiadásaiban (Molnár, 2011). A sportszektor gazdaságdinamizáló hatása a magyar gazdaság ágazatai esetében a második
legerősebb az Ágazati Kapcsolatok Mérlege alapján, és a sportszektor kevés import növekmény mellett jelentős termelés, GDP és foglalkoztatás növekedést generál (Stocker és Boda, 2018).
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A PwC Megvalósíthatósági Tanulmánya szerint a rendezvény megrendezése alapesetben gazdasági fellendülést hoz. Az ország magasabb GDP növekedést ér el, mintha nem rendezne olimpiát. Ez a
növekedés azoknak a beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhető, amelyek az olimpiát megelőző évben kivitelezésre kerülnek,
gondolva itt az infrastrukturális fejlesztésekre (PWC, 2015).
A versenyképesség „…első megközelítésben a piaci pozíció szerzésére, megtartására és javítására való hajlamot, a piaci versenyben való helytállás képességét, az üzleti sikerességet
jelenti.” (Lengyel, 2003). Az egyes kutatók más és más versenyképességi tényezőket helyeznek előtérbe. Mathieson és Wall (1982),
Crouch és Ritchie (1999), Buhalis (2000), Dwyer és Chulwon (2003)
és Hassan (2000) versenyképességet meghatározó szempontjait öszszefoglalva egy sport nagyrendezvényt fogadó terület versenyképességének meghatározói a következők:
• attrakciók száma, típusa, kiépítettsége, hatóköre, vonzáserőssége,
• az általános infrastruktúra helyzete (kiemelve a megközelíthetőséget),
• a környezet helyzete, állapota, veszélyforrások,
• a turisztikai infra- és szuprastruktúra kiépítettsége,
• a befektetések biztonsága és azok megvalósíthatóságának tényezői,
• a befektetésekhez igénybe vehető támogatások,
• a humán erőforrás helyzete,
• lehetséges együttműködési kapcsolatok, esetleges terjeszkedési
lehetőségek,
• a desztináció ismertsége és imázsa,
• a turizmus részesedése a GDP-ből.
A gazdasági hatások között érdemes megemlíteni, hogy egy nemzetközi sportrendezvény megszervezése és lebonyolítása szükségszerűen számos (sport)diplomáciai találkozóval jár együtt. Az
ezeken a találkozókon keresztül létrejövő vagy megerősödő kapcsolatok az ország kereskedelmi tevékenységét bővíthetik, illetve elősegíthetik további beruházások megvalósítását, külföldi tőke további
bevonását (András és Máté, 2016).
Helmenstein (2007) a gazdaságra negatív hatást gyakorló tételekre
is kitér a szakirodalomban, melyek közé a beruházásokhoz szükséges állami forrásokat, illetve az ezekhez rendelt adóbevételeket
sorolja (András és Kozma, 2014).
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Sportszakmai, sportdiplomáciai és technológiai hatások

A sportszakmai hatások esetében a legfontosabb tényezők a hazai
sportolók nemzetközi tapasztalatszerzésének kiterjesztése, a sportoló motivációjának növelése és a hazai közönség támogató hatásának érvényesítése (Stocker és Szabó, 2017). A sportoló számára a
“hazai pálya” előnye rendkívül motivációs erőt ad.
Stocker és Szabó (2017) felhívja a figyelmet a sportpolitikai hatásokra is, mint pl: a sportdiplomácia erősödése, Magyarország exponálása a nemzetközi médiában, országimázs építése, külföldi
sportolók és sportvezetők számára a magyar vendégszeretet bemutatása, valamint két-, és többoldalú kapcsolatok kialakítása (tapasztalatcsere, közös edzőtáborok stb.). A diplomáciával kapcsolatban
elmondható, hogy a magyar sportvezetők bekerülése a nemzetközi
szervezetekbe rendkívül felértékelheti az ország imázsát, a pozíció
segíti a sportág támogatottságának növelését, gyorsabb fejlődését.
Ahhoz, hogy egy kiemelt esemény megrendezhető legyen, a
nemzetközi szövetség által előírt technológiai szabványoknak kell
megfelelni (Stocker és Szabó, 2017). A technológiai fejlődés és a felszerelés megújítása magyarországi viszonylatban szinte az egyetlen
lehetőség a szakszövetségek, klubok számára.

Hatások a turizmusra

A gazdasági elemzések fontos területe a nemzetközi sportrendezvények turizmusra gyakorolt hatásának vizsgálata.
A sportrendezvények hivatásturizmushoz tartozó vendégköre az
esemény jelentős részét a verseny helyszínén, vagy a szálláshelyen
tölti, így ekkor a turizmusba való bevonásukra kevés lehetőség van.
Amennyiben viszont valamely sportrendezvény több napig, vagy hetekig tart, a versenyzőknek van esélyük ellátogatni a fogadó ország
látványosságaihoz, kihasználva a szabadidőt. Sok esetben már a versenyt megelőző héten a helyszínre utaznak a résztvevők, hogy ott egy
edzőtáborral készüljenek a megmérettetésre, vagy az időeltolódás
okozta kellemetlenségeket elkerüljék. Ekkor az a hét elegendő időt
biztosít a rendező helyszín és környéke bejárására. Emellett egyes
versenyek során, illetve egyes rendező országokban a szervezők ténylegesen odafigyelnek arra, hogy minél többet mutassanak az országuk szépségeiből, a tájból vagy a kulturális értékekből, mivel
napjainkra ezek a résztvevőben keletkező, kézzel meg nem fogható
értékek váltak az értékteremtés fő hangsúlyává (Stocker, 2013). A
már említett országimázs építésre ilyenkor van leginkább alkalom.
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Számos esetben, felismerve a sportesemény kínálta alkalmat a helyszín népszerűsítésére, szerveznek általános vagy fakultatív programokat a sportolók, edzők, szakvezetők és hozzátartozók számára.
Egy adott eseményre a világ, vagy a kontinens több országából is
érkeznek sportolók, kísérők, szervezők, továbbá más résztvevő vendégek (szurkolók, újságírók). Ők azok, akik a turisztikai szolgáltatásokat, köztük „turizmustipikus” javakat (Hüttl és Probáld, 2000)
szállást, vendéglátást, légi közlekedést és utazásszervezést, illetve
az „idegenforgalmi gazdasághoz” tartozó, turizmushoz kapcsolt
szolgáltatásokat (így például pénzváltást, kiskereskedelmi, esetleg
egészségügyi szolgáltatásokat) is igénybe vesznek. Egy nemzetközi
sportesemény – méretétől függetlenül – a fogadóterület turizmusa
számára mindenképpen addicionális turisztikai forgalmat generál,
ami szezon-hosszabbító, bevételnövelő hatása mellett alkalmas arra
is, hogy a rendezvény központi helyszíne(i) mellett másokat is bekapcsoljon a turizmusba. Természetesen minél nagyobb egy sportrendezvény, annál vonzóbb, így közvetlen hatásai is annál jelentősebbek. Kiugró látogatottságúnak az olimpiák és a világbajnokságok – főleg a futball világbajnokságok – valamint a Forma-1 versenyek tekinthetők. A látogatottságot az érintett sportág típusa befolyásolja a legjobban (látványosabb, élőben nagyobb élményt nyújtó
sportág a foci mellett például az úszás, a jégkorong, a lovas sportok
vagy az atlétika), de nem közömbös a rendezvény helyszíne sem (itt
a megközelíthetőség az egyik legjelentősebb döntést befolyásoló tényező). Az is fontos, hogy a sportrendezvényen résztvevő ország
mennyire sikeres az adott sportágban (lásd vízilabda Magyarországon). Egy sportrendezvény turisztikai célja tehát, hogy minél több
látogatót vonzzon a desztinációba, melyből a rendezők, a turisztikai
és egyéb vállalkozások, a helyi és a központi költségvetés egyaránt
profitálnak.
A turizmust érintő közvetett hatások között elsősorban a fogadóterület ismertségének növelése és imázsának erősítése érdemelnek
említést. A nemzetközi sportrendezvényekről szóló média (főleg televíziós) megjelenések – az esemény népszerűségétől, megrendezésének gyakoriságától függően – a sportolók és a rendezvényhez
kapcsolódó programok mellett általában a rendező ország attrakcióit is középpontba állítják, ezáltal a nemzeti marketinget erősíthetik. Nem ritkán előforduló hatás, hogy egy nagy sportrendezvény
sikeres megszervezése és lebonyolítása az utazás- és konferenciaszervezők figyelmét is a desztinációra irányítja, ezáltal a későbbi be169

utazó- és belföldi turizmusra is pozitív hatással lehet. Ugyanebbe az
irányba hat, hogy a versenyen résztvevők később visszatérhetnek az
– immár elsődleges vonzerőnek számító – fogadóterületre. Laczkó
és Stocker (2018) felmérésében a nemzetközi sporteseményeken
megkérdezett külföldi résztvevők és nézők 26%-a egy éven belül,
míg további 29%-uk öt éven belül újra Magyarországra utazna.
A sport nagyrendezvények turisztikai hatásai jellemzően hosszú
távon érvényesülnek. A legtöbb esetben a rendezvény utáni években
a rendező városban és környezetében a turista forgalom folyamatos
emelkedése is kimutatható. Sokan látogatnak el az érintett desztinációba a látványosságok miatt, amelyeket a közvetítésekben vagy
a helyszínen láttak, vagy csak azért, hogy a sportlétesítményeket
megcsodálhassák. A sportolók között akadnak olyanok is, akik pozitív élményeiket a városhoz kötve a siker újabb átélése miatt térnek
vissza oda. A turizmus rendezvény utáni helyzete sok összetevőtől
függ. Többek között a rendezés sikerességétől, a fejlesztések eredményétől, a lakosság viselkedésétől és természetesen a város turisztikai adottságaitól, továbbá attól, hogy az adott esemény előtt az
országban milyen jelentőséggel bírt a turizmus. A PwC (2015) szerint az elmúlt olimpiák turizmusra gyakorolt hatása mind-mind pozitív volt. Ezek közül Barcelona és Sydney eredményei kiemelkedőek. Barcelona az olimpia előtt egy közepesen látogatott és kevéssé
fejlett infrastruktúrával rendelkező város volt, míg a játékok után,
köszönhetően a városfejlesztésnek, és profitálva az rendezvényi
marketing turizmust élénkítő hatásából, ma már az egyik legkedveltebb európai turisztikai célpont (Eperjesi, 2016). A barcelonai
turisztikai adatok alapján, míg a várost 1990-ben, az olimpiát megelőzően 1,7 millió turista látogatta, és 3,8 millió vendégéjszakát töltöttek el ott, addig rá 10 évre, és a játékokat követő nyolcadik évre
a város turizmusa közel a duplájára növekedett. A vendégek számra
3,14 millióra, míg a vendégéjszakák számra 7,8 millióra ugrott.
(Tourisme de Barcelona, 2015). Hasonló kiugrást jelentett Sydneynek is az rendezvény, hiszen a játékokból profitálva az ausztrál
város konferenciaturisztikai központ lett (Preuss, 2004).
A pozitívumok mellett – nem körültekintő, az integrált tervezés elveit figyelmen kívül hagyó előkészítés esetén – a negatív hatások is
megjelenhetnek. Így például kiemelt jelentősége van a megfelelő turisztikai és általános infrastruktúra biztosításának nemcsak a rendezvény közvetlen helyszínén, de annak vonzáskörzetében is.
Ugyanígy elengedhetetlen a folyamatos (szak)hatósági ellenőrzés (el170

sősorban közbiztonsági és fogyasztóvédelmi) az esemény ideje alatt.
Érdemes az időpont megtervezésekor a párhuzamosságot elkerülni
más sportturisztikai és egyéb programokkal.

A Forma-1 Magyar Nagydíj jelentősége és hatásai
(esettanulmány)

A Forma-1 Magyarország talán legnagyobb, legkedveltebb és legismertebb nemzetközi sportrendezvénye. 2016-ban a Forma-1 Magyar Nagydíj mellett a Hungaroring – amely jelenleg 2026-ig bírja a
rendezés jogát – három nemzetközi futam helyszíne volt (WTCC,
DTM és az ETRC), miközben két pályán kívüli verseny (Nagy Futam,
Red Bull Air Race) szervezését és sikeres lebonyolítását is végezte.
A rendezvény három évtizede (2018-ban a 33. Magyar Nagydíjat
rendezik) a hazai turizmus számára kiemelt jelentőséggel bír, hiszen
ez idő alatt közel kétmillió, az átlagosnál magasabb költési hajlandósággal rendelkező külföldi látogató érkezett a Hungaroringre
(1. ábra) és vette igénybe a turizmus szolgáltatásait is. A pilóták, az
istállók munkatársai és a szponzorok jellemzően a főváros 5 csillagos szállodáiban szállnak meg, míg a vendégek szinte valamennyi
szállástípusnak forgalmat generálnak a négycsillagos hotelektől a
Mogyoród környéki panziókig, kempingekig. Elsősorban 3-4 napot
országunkban töltő német, osztrák, olasz és angol turisták érkeznek
az eseményre, de emelkedik a szomszédos országokból csak a
futam napjára érkező autósport-rajongók száma is. A belföldi vendégek is egyre nagyobb számban látogatnak ki a versenyre, ezt a
Hungaroring speciális árpolitikával is igyekszik ösztönözni. Mogyoródon a rendezvény ideje alatt nem ritkán 50-60 ezer ember is tartózkodik. A településen évente kb. kétmilliós vendégforgalomból
származó bevétel realizálódik. Az önkormányzat a jegyeladásokból
az iparűzési adón keresztül részesedik.
A hatások természetesen nem csak a turizmusban, de a gazdaság
egészében is kimutathatók (2. ábra).
Az esemény az ország GDP-je és imázsa szempontjából is jelentős
pozitív hatással bír, amellett természetesen, hogy a száguldó cirkusz
egyes fordulói lebonyolításához az adott országnak jelentős jogdíjat
kell fizetnie. Magyarországon a 2017-ben kifizetendő jogdíj összege
37,4 millió dollár volt, mely a következő években 5-5 százalékkal
nő a 1865/2015. (XII. 2.) Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj
2017–2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló Korm. határozat szerint.
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1. ábra. A Forma-1 Magyar Nagydíj látogatóinak száma (fő)
2000-2017. (Forrás: Hungaroring Sport Zrt., 2017)
Figure 1. Number of F1 Hungary visitors 2000-2017.
(Source: Hungaroring Sport Zrt., 2017)

2. ábra. A Forma-1 Magyar Nagydíj hatásai.
(Forrás: Remenyik és Molnár, 2017)

Figure 2. Impact of F1 Hungaroring.
(Source: Remenyik and Molnár, 2017)
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A vonatkozó tanulmányok (Remenyik és Molnár, 2017) szerint a
Magyar Nagydíj összességében évi 17,4 milliárd forinttal járul hozzá
a GDP-hez, emellett 7,5 milliárd forint adó- és járulékbevételt generál.
A média által történő közvetítésnek köszönhetően 69 millió néző szerez tudomást a versenyről – és közvetett módon Magyarországról –,
ez 5,3 milliárd forint médiaértéket jelent (Hungaroring, 2017). A
2016. évi futamhoz kapcsolódóan például csak a nyomtatott médiában 10 854 olyan cikk jelent meg, amely Magyarországot említi.
Jelentősége következtében a rendezvényt – hasonlóan más országokhoz – az állam is jelentős mértékben támogatja. Az elmúlt harminc évben és a szerződéses időszakból még hátralévő években,
összességében több mint 150 milliárd forintjába kerül(t) az államnak a mogyoródi futam, ami folyamatos kritikák kereszttüzében áll.
Ami ugyanakkor tényként kezelhető, hogy a Magyar Nagydíj éves
szinten négyszer annyi pénzt hoz, mint amennyi befektetést igényel,
hiszen pozitív hatásai több vonatkozásban is kimutathatók. A nagyrendezvény(ek) egyik legjelentősebb és legkönnyebben kimutatható
hatása a turizmusban – elsősorban a fővárosi szállodák piacán –
érhető tetten.
A főváros szállodai áraira és foglaltságára a sportesemény a FINA
Világbajnoksággal együtt jelentős hatással van (1. táblázat).
Jól látszik, hogy az alapvetően főszezonnak számító nyári hónap
által produkált eredményeket a futam hétvégéje jelentősen túlszárnyalja. Egy sportrendezvény akár másfélszeresére is tudja növelni
az adott célterület szállodáinak átlagárát, és még annál is nagyobb
hatással van az egy kiadható szobára jutó szállásdíj bevételre (REVPAR). A főszezonnak számító július-augusztus hónapokban a
Forma-1 külföldi vendégei által jellemzően igénybevett budapesti
három, négy és ötcsillagos szállodák július-augusztus hónapokban
mért eredményei (2. táblázat) is ezt támasztják alá, ugyanúgy, ahogyan a FINA Úszó Világkupa eseménysorozata alatt mért adatok is
erről tanúskodnak.
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Table 1. Impact of F1 on Hotel in Budapest. (%) (Source MSZÉSZ, 2017)

(Forrás: MSZÉSZ 2017)
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1. táblázat. A Forma-1 Magyar Nagydíj hatása a budapesti szállodák foglaltsági adataira. (%)
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4*
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3*

12 211

12 348

11 670

11 771
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11 055

9 812

10 178

9 122

10 030

Szobák átlagára (Ft)

2. táblázat. A budapesti szállodák mutatói július-augusztus hónapokban. (Forrás: MSZÉSZ 2017)
Table 2. Guest nights in Budapest hotels in July and August. (Source MSZÉSZ, 2017)

Összefoglalás

A kiemelt nemzetközi sportrendezvények (olimpiák, világ- és
Európa-bajnokságok, a Forma-1 és más nagydíjas versenyek) meghatározó szerepet játszanak nemcsak a rendező város, de az egész
ország gazdaságában. Az események gyakran a fejlődés mozgatórugói, hajtóerői, hozzájárulnak a beruházások növekedéséhez, a kereskedelem és a szolgáltatások (főleg a turisztikai szolgáltatások)
bővüléséhez. A kereslet megnövekedésével járó költésnek, továbbá
a megnövekedett direkt és multiplikátor hatásoknak köszönhetően
nő a GDP, emelkednek a központi költségvetési- és helyi adóbevételek, javul a foglalkoztatottság.
A globálissá váló világban a márka (brand), az imázs nagymértékben befolyásolja valamely termék, szolgáltatás, vagy turisztikai fogadóterület (mint speciális és komplex szolgáltatás-termék) sikerét.
A fogyasztók (esetünkben vendégek, turisták) fejében lévő pozitív
mentális koncepció, kedvező kép kialakítása hosszú folyamat, melyben jelentős része van egy-egy sikeresen megrendezett nemzetközi
sporteseménynek. Az ismertség szintén elengedhetetlen a vendégek
vonzására, hiszen az egyre élénkülő nemzetközi versenyben nem
mindegy, hogy a potenciális utazóközönség egyáltalán tud-e egy fogadóterületről. Számos nemzetközi példa is alátámasztja, hogy a
nemzetközi sportrendezvények pozitív hatással vannak az országról
és a rendező városról alkotott képre, a desztináció ismertségére.
Benyomásokat közvetítenek, konkrét épületek képeit rögzítik, neveket tudatosítanak potenciális turisták és a potenciális piaci szereplők (például utazás- és konferenciaszervezők) számára. Ez
egyrészt a sporteseményeket kísérő nagy nemzetközi média visszhangnak, másrészt a rendezvényen résztvevő – és napjainkban a közösségi médiában az érintett fogadóterület „marketingeseként” megjelenő, posztoló, kommentelő – vendégeknek köszönhető.
A kedvező imázsú és ismert fogadóterületek nemcsak a látogatókat vonzzák, de a turisztikai programszervezőket és befektetőket is.
Barcelonában például 1986-1991 között a külföldi beruházások
száma minden évben megduplázódott (Preuss, 2004). A már említett 2012-es londoni olimpiát követően a rendezvényt követő egy
évben már érzékelhető volt a beruházásokra gyakorolt ösztönző
hatás, hiszen 2013-ra 9,9 milliárd font (3 400 milliárd forint) gazdasági haszon keletkezett, amelyből 2,5 milliárd fontot a külföldi
tőkebefektetéseknek köszönhetett a brit gazdaság. A szervezőbizottság (LOCOG) 30 millió fontos (10,1 milliárd forintos) haszonnal
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zárta a játékokat, ebből a Brit Olimpiai Bizottság (BOA) 5,3 millió
fontot kapott meg (MTI, 2013).
A nemzetközi sportrendezvények hatása hosszú távon is kimutatható. A PwC (2015) szerint három szakaszban jelentkeznek a játékok hatásai:
• A rendezési jog elnyerésével kezdődő felkészülési időszakban
(Olimpia esetében a megelőző 7 évben): főleg az infrastrukturális
beruházások következtében hat a foglalkoztatottságra, kiadásokra, de már befolyásolja a gazdaság alakulását, továbbá pozitív
hatással van a turizmusra is.
• Az esemény évében: elsősorban a jelentősen megnövekvő turisztikai forgalomban, a foglaltsági-, a bevétel- és eredménymutatók pozitív változásában érhető tetten.
• A rendezvényt követő 5-10 éves időszakban: a turizmus mellett a
rendezvény utólagos hatását élvezheti a sikeres játékoknak helyet
adott (ezáltal már bizonyított) fogadóterület új vagy új típusú rendezvények helyszíne lehet, intenzívebben megjelenhet az utazásszervezők árualapjában, további infrastrukturális és üzleti beruházásokat generálhat, a rendezvény létesítményei – optimális hasznosítást feltételezve – új bevételi forrásokat eredményezhetnek.
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Összefoglaló

A tanulmány célja leíró jelleggel bemutatni a hazai lakosság többnapos belföldi útjaihoz, illetve a külföldiek magyarországi általános
utazásaihoz kötődő sportcélú költés alakulását, annak időbeli, térbeli és társadalmi jellemzőit. Ezek mellett Európai Uniós összehasonlításban elemeztük a hazai lakosság részvételét a sportrendezvények látogatásában. További célunk volt bemutatni a hazai sportrendezvények látogatásának céljával érkező külföldiek turisztikai
fogyasztási szokásait. Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy
a hazai lakosság a belföldi többnapos utazásaihoz kapcsolódó öszszes kiadásának nagyon alacsony (bár növekvő mértékű) hányadát
fordítja sport szolgáltatások és sporttermékek fogyasztására (2016ban összesen 1,2 milliárd forintot). A Magyarországra érkező külföldiek sportcélú kiadásai tendenciózusan emelkedtek az elmúlt
évtizedben, amelyek összességében és átlagosan is többszörösen
meghaladták a hazai lakosság kiadásait. 2017-ben a külföldiek 9,2
milliárd forint sportcélú kiadásai, a magyar gazdaságban 12 milliárd forint teljes hazai kibocsátást generált, amely összességében 5,3
milliárd forint becsült hozzájárulást jelent Magyarország GDP-jéhez.
A hazai passzív sportturizmust vizsgálva elmondható, hogy a hazai
lakosság, az EU országok átlagától jelentősen elmaradó arányban
látogat sporteseményeket (a lakosság 25%-a). A versenyeket megte181

kintőkre az átlagosnál magasabb fizetési hajlandóság és a külföldiek
esetében hosszabb tartózkodás is jellemző. A vizsgált nemzetközi
sportesemények eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a kevéssé populáris egyéni sportágak rendezvényei is magas fizetési hajlandóságú utazókat képesek az adott településekre hozni, jelentős
bevételt generálva ezzel a helyi gazdaság számára.
Kulcsszavak: belföldi turizmus, sportturizmus, sportfogyasztás,
hazai rendezésű nemzetközi sportesemények

Abstract

The purpose of the study was to describe the sports related
expenditures of domestic and international travelers in Hungary,
along with its temporal, spatial and social characteristics. We also
analyzed the attendance in sport events of Hungarians compared
with other European Union travelers. Further aim of the study was
to describe the consumer behavior of foreign sport tourism travelers
who attended international sport events organized in Hungary. Our
results have shown that the Hungarian population’s expenditure of
sport related services and products in their domestic travels is
marginal (but increasing) part of the total tourism expenditure (total
1.2 billion HUF in 2016). Sports related expenditure of foreigners
coming to Hungary was increasing steadily in the last decade to
become several times higher the spending of the domestic population. In 2017, foreigners spent 9.2 billion HUF on sport
services. This generated approximately 12 billion HUF revenue for
the national economy and an estimated HUF 5.3 billion contribution
to Hungary's GDP. The results also shows that Hungarians are far
less likely to attend sport events than the average Europeans (25%
of the population). Those who attend sport events spend more and
foreigners stay even longer. The results of the international sport
events study revealed that the less popular individual sport events
are also capable of bringing high-spending visitors to the host
destinations, generating significant revenues for the local economy.
Keywords: inbound tourism, sport tourism, sports related expenditure, international sport events in Hungary
Bevezetés
A fejlett világ országaiban a sporthoz és fizikai aktivitáshoz kötődő
turisztikai területek folyamatosan növekvő forgalommal jellemezhetők, amelyeknek a jövőben is további bővülést prognosztizálnak
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az ágazattal foglalkozó gazdasági és társadalomtudományi szakemberek (Dreyer, 2002; Bánhidi, 2015; Borbély és Müller, 2015). Bár
hazánk idegenforgalmi kínálatának középpontjában leginkább az
egészségturizmus, a városlátogató-, vagy többek között a kulturális
turizmus áll, napjainkban egyre jelentősebb figyelem hárul a sporthoz kötődő turisztikai irányzatok fejlesztésére is. Ezt a kiemelt szerepet magyarázza, illetve támogatja több hazai társadalmi és
gazdasági trend, illetve politikai döntés. Ezek közé tartozik a sport
stratégiai ágazattá tétele, a lakosság körében tapasztalható emelkedő részvételi arány az egészségcélú szabadidős sportolásban, a
fokozódó hazai sportfogyasztás, illetve a nemzetközi sportrendezvények számának növekedése az elmúlt években (Bánhidi, 2015;
Kovács és mtsai, 2015; Stocker és Szabó, 2017). A versenysport infrastruktúrájának megújításával, valamint a hazai természeti és kulturális adottságainkhoz igazodó aktív turisztikai fejlesztésekkel
kezd kialakulni egy nemzetközileg is versenyképes idegenforgalmi
kínálat Magyarországon (Rátz és Kiss, 2006; EconoConsult, 2010;
Sulyok és Magyar, 2014; MTÜ, 2017).
A sporthoz és a fizikai aktivitáshoz kapcsolódó turisztikai attrakcióink kiemelt vonzerőt jelenthetnek mind a hazai, mind a külföldi
sportturistáknak, amelyek jó kiegészítő, úgynevezett kínálatbővítő
tevékenységként is megjelenhetnek a más céllal érkező vendégek
számára is. A sport- és aktív turizmus magyarországi kínálata jó
eséllyel kapcsolható össze olyan más turisztikai formákkal, mint a
hazánkban prioritást élvező egészség (főként wellness)-, falusi- vagy
kulturális turizmussal. Ezeket a turisztikai termék sajátosságokat
figyelembe véve az ágazat fejlesztése kiemelt fontosságú lehet nem
csak a speciális sport profilú települések, fogadóterületek esetében,
hanem a más turisztikai vonzerővel rendelkező (például egészségturisztikai) fogadó területek – továbbiakban desztinációk – komplex
fejlesztésénél is (Próbáld, 2014; Sulyok és Magyar, 2014; Borbély
és Müller, 2015).
A sportturizmus különböző formáinak fejlesztése a hazai turizmus ágazat bővülése mellett, feltételezhetően kedvező hatással lesz
a sportszektor fejlődésére is, amelynek gazdaságdinamizáló hatása
az egyik legerősebb a hazai ágazatok között (Stocker és Boda 2018).
A sportturisztikai fejlesztéseknek továbbá fontos társadalmi célja,
hogy pozitív irányba befolyásolja a hazai lakosság sportolási szokásait, illetve csökkentse a jelenleg nagyon magas arányú fizikai inaktivitást (Ács és mtsai, 2016; MTÜ 2017). A fizikai aktivitás
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társadalmi szintű kedvező változása, javíthat a hazai lakosság egészségi állapotának mutatóin (például a kardiovaszkuláris betegségek
csökkentésében), megtakarítást jelenthet az egészségügyi szektor
számára és további jelentős pozitív gazdasági és társadalmi hatásokkal is járhat (Ács és mtsai, 2011; Stocker és Ács, 2012; Bergier
és mtsai, 2017).
A sportturizmus tárgyalásakor mindenképp meg kell említeni,
hogy a téma terminológiai rendszere még nem egységes. A külföldi
szakirodalomhoz hasonlóan a hazai kutatóbázisok is többféleképpen rendszerezik és definiálják a területhez tartozónak tekintett
nagyszámú tevékenységet és szolgáltatást. Ez elsősorban a versenyzéshez kevésbé kötődő, szabadidőben űzött sport, illetve fizikai aktivitás motivációjú utazások területét érinti (például természetjárás,
kerékpározás, stb.), amelyek tevékenységi formáit, hol az aktív turizmus1 részének tekintik, hol pedig a sportturizmus2 aktív irányához sorolják (Bokor, 2004; Bánhidi, 2015; Borbély és Müller, 2015;
MTÜ, 2017). Az elfogadott terminológiai rendszer hiánya érezhető
a témában gyűjtött adatok nem egységes rendszerében is. A külföldi
adatfelvételek és a hazai kutatások esetében is találkozunk azzal a
problémával, hogy a sportturizmus különböző irányzatainak alakulását nehéz pontosan bemutatni, mert bizonyos területeket túl átfogóan vizsgálnak, illetve mutatnak be (például a sportrendezvényeket
a kulturális és egyéb rendezvényekkel együtt mérik), míg más területeket csak részben elemeznek. A nemzetközi és országos statisztikai adatforrások információi lehetővé teszik bizonyos keresleti
tendenciák felvázolását, illetve egyes részterületek vizsgálatát, de az
egzaktul összehasonlítható, több országra kiterjedő, átfogó sportturisztikai kép bemutatása komoly nehézségekbe ütközik.

Anyag és módszerek

Jelen tanulmány célja, hogy leíró statisztikai módszerekkel bemutassuk a többnapos belföldi utazásokhoz kapcsolódó sportköltések
alakulását, illetve a magyar lakosság belföldi passzív sport-turisztikai
fogyasztási szokásait. Ezek mellett bemutatjuk a hazánkba érkező
külföldiek általános utazásaihoz kapcsolódó sportköltések, valamint
a passzív sportmotivációjú magyarországi utazásaik alakulását.
A tanulmányban bemutatott információk másodlagos adatforrásokból származnak. Annak érdekében, hogy a vizsgált témában a
lehetőségekhez mérten minél átfogóbb aktuális képet adhassunk,
az elemzésbe több, a hazai szakirodalomban eddig kevéssé bemu184

tatott adatfelvétel sportturizmushoz kapcsolódó eredményeit vontuk be. Az adatfelvételek eltérő mintanagysága, lefedettsége és módszertana miatt a kapott eredmények egy-egy jelenség bemutatására
alkalmasak lehetnek, de összevetésre csak korlátozottan használhatók. Az adatok gyűjtésénél törekedtünk arra, hogy a tanulmány
írásának időpontjában elérhető legfrissebb információkat mutassuk
be és amennyiben lehetőségünk van rá több évet felölelő idősor feldolgozásával tárjuk fel a látható tendenciákat, folyamatokat. Ott
ahol az elérhető adatbázisok ezt lehetővé tették, a 2007 és 2017 közötti időszakot vizsgáltuk3. Sajnos több esetben ennél csak rövidebb
időintervallumot átfogó időszakokat tudtunk bemutatni.
A hazai lakosság és a külföldiek magyarországi utazásaihoz kapcsolódó sportfogyasztást, valamint a külföldiek magyarországi paszszív sportfogyasztását a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban KSH) negyedéves adatgyűjtéséből4 származó információk
alapján mutatjuk be (KSH, 2018a; KSH, 2018b; KSH, 2018c; KSH,
2018d). A sportrendezvények látogatottságát bemutató információk
az EUROSTAT ágazati adatbázisából5, illetve az ahhoz kapcsolódó
kiadványokból6 származnak. A hazai, illetve a külföldi passzív
sportturisták egy speciális csoportjának jellemzése, a Magyar Sporttudományi Társaság „A magyarországi nemzetközi sportesemények
hatásainak komplex vizsgálata”7 című kutatási sorozatának
(N=863) elsődleges adatfelvételéből származó információi alapján
történt. Az általános sportolási szokások, az aktív sportcélú utazások és a passzív sportturisztikai fogyasztás kapcsolatának, illetve
az azokat befolyásoló gazdasági, társadalmi, demográfiai tényezők
vizsgálatához az EUROSTAT ágazati statisztikái mellett, sport tárgyú
uniós kutatások információit is felhasználtuk8.
A rendelkezésre álló másodlagos adatokat elsősorban leíró statisztikai módszerek segítségével elemeztük. Az időbeli változásokat
dinamikus viszonyszámok (főként bázis viszonyszámok), a tapasztalható (területi, demográfiai, kulturális, stb.) különbségeket pedig
megoszlási és intenzitási viszonyszámok képzésével mutattuk be.
Korrelációanalízis segítségével vizsgáltuk a passzív sportturizmus
és az elemzésbe vont 29 demográfiai, társadalmi, gazdasági tényező
kapcsolatát. A tényezők közötti oksági összefüggéseket többváltozós
lineáris regressziós modell segítségével elemeztük. Az elemzésben
arra kerestünk választ, hogy mely tényezők és milyen mértékben
alakítják – önálló befolyásoló hatással – a sportesemények látogatottságának alakulását az Európai Unió országaiban.
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A külföldi turisták magyarországi utazásaihoz kapcsolódó sportcélú költéseik nemzetgazdasági hatását az úgynevezett input-output
modell segítségével vizsgáltuk. A tanulmánykötetben szereplő
Laczkó és Stocker cikkben, valamint Stocker és Boda (2018) tanulmányában kiszámított és bemutatott Ágazati Kapcsolatok Mérlege
(a továbbiakban ÁKM) alapján meghatároztuk a sport ágazat végső
kibocsátásának multiplikátor hatását. Ennek felhasználásával
számszerűsítettük a külföldiek hazai sportcélú kiadásainak tovagyűrűző (közvetett) gazdasági hatását, illetve hogy ezek a kiadások
milyen mértékben járultak hozzá a Magyarország GDP-jének alakulásához.

Eredmények
A turisztikai és a nem turisztikai célú magyarországi utazásokhoz kapcsolódó sportköltés alakulása
Sportkiadások alakulása a többnapos belföldi utazások során
A hazai lakosság többnapos belföldi utazásait vizsgálva kedvezőtlen tendenciák tapasztalhatók a 2008-2016 közötti időszakban,
mind az utazások száma és hossza, mind az elköltött pénzmennyiség tekintetében. 2016-ban az utazások száma 32,9%-kal, az utazásokon eltöltött napok száma pedig összesen 31,9%-kal csökkent
a 2008-as évi adatokhoz képest, amelyek mellett az utazásokhoz
kapcsolódó összes kiadások növekedése (6,2%) sem haladta meg
az infláció mértékét a vizsgált időszakban.
A fenti mutatószámoknál kedvezőbben alakultak viszont, a többnapos hazai utazásokhoz kapcsolódó sportcélú kiadások adatai.
2016-ban a hazai lakosok a belföldi útjaik során 1,18 milliárd forintot költöttek sportcélú szolgáltatásokra és eszközökre, amelyek
a teljes utazási kiadások 0,4%-át tették ki. Ez az összeg 32%-kal
magasabb, mint a 2009-es évben, amely 10%-os reálnövekedést jelent az időszakban, az inflációt figyelembe véve. A vizsgált 8 év adatait értékelve elmondható, hogy a növekedés ellenére a sportcélú
kiadások meglehetősen hektikusan alakultak az elmúlt években.
A hazai utazásokhoz kapcsolódó napi átlagos sportköltés a 20132016 közötti időszakban tapasztalható stagnálása ellenére, összességében 62%-kal, az inflációt jelentősen (csaknem 40%-kal) meghaladó mértékben növekedett a 2009-2016 közötti években. A növekedő tendencia ellenére a naponta sportra költött összeg 2016-ban
is csak átlagosan 20,2 Ft volt a hazai lakosság körében a többnapos
belföldi utazásokhoz kapcsolódóan.
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A sportra költött összegek főként az üdülés, pihenés, szórakozás
célú, illetve a kulturális és sportrendezvények látogatása motivációjú belföldi utakhoz kapcsolódnak. Ehhez a két utazási típushoz
kötődik a sport kiadások 86%-a. Az átlagos napi sport kiadások a
kulturális és sportrendezvények esetében több mint 10-szer, az üdülési célú utaknál 38%-kal, az iskolai tanulmányutak, táborok esetében pedig 17%-kal magasabbak, mint az átlagos utazások esetében
(1. táblázat).
1. táblázat. A többnapos hazai utazások során sportra költött összegek alakulása 2009-2016. (Ft) (Forrás: KSH, 2018d)
Table 1. Changes of sports related spendings during multiple-days
domestic trips between 2009-2016. (HUF) (Source: KSH, 2018d)
Sportra költött összegek
(1 000 Ft)
Időszak

2009. év

Napi átlagos kiadás sportra
(Ft)

Összes
Üdülés, Kulturális Összes
Üdülés, Kulturális
többnapos szórako- rendezvény, többnapos szórako- rendezvény,
belföldi
zás,
sportren- belföldi
zás,
sportrenutazás
pihenés
dezvény
utazás
pihenés
dezvény
894 943 644 129

19 223

12,4

18,8

34,5

2010. év 1 187 144 924 607

14 968

16,4

27,4

31,9

2011. év

838 389 685 660

21 162

11,2

20,4

34,1

2012. év

957 489 773 696

33 909

13,5

24,8

51,1

2013. év 1 224 391 897 105

154 385

20,1

32,5

262,5

2014. év 1 241 097 905 997

123 087

20,2

33,0

192,3

2015. év 1 267 048 742 431

224 840

20,4

26,1

252,5

2016. év 1 188 660 807 169

215 386

20,2

27,9

229,2

A belföldi turizmushoz kapcsolódó sportkiadások földrajzi megoszlását vizsgálva látható, hogy a legnagyobb mértékű sportköltés a
Balatoni (38%) valamint a Budapest-Közép-Dunavidék-i turisztikai
(14,7%) régiókba irányult, amelyek együtt több mint felét adták az
országos teljes költésnek. A Balatoni régió esetében csaknem teljes
egészében az üdülés, szórakozás, pihenés motivációjú utazásokhoz
kötődtek a sportkiadások (93%-ban), míg a Budapest-Közép-Dunavidék-i régió esetében az átlagosnál sokkal hangsúlyosabban jelenik
meg a kulturális és sportrendezvények (22%), illetve a rokon, barát
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és ismerős látogatásához (22%) kapcsolódó sportfogyasztás. A napi
átlagkiadást vizsgálva meg kell említeni, hogy a Tisza-tavi régiónál
mintegy 66%-kal, a Balatonnál pedig 50%-kal költenek naponta többet a belföldi turisták sportra, mint az országos átlag. A Balatonhoz
hasonlóan, a Tisza-tavi régió esetében is főként az üdülés, szórakozás, pihenés motivációjú utazásokhoz kapcsolódik a sportfogyasztás (90%-ban). Az eddig említett három régió mellett, a KözépDunántúli régió esetében láthatunk még jelentősebbnek tekinthető
(108,9 millió Ft/év) összes bevételt, valamint az átlagos napi költési
szintet meghaladó (mintegy 40%-kal) sportcélú kiadást. Ebben a régióban elsősorban a rendezvényekhez, illetve az egészségturisztikai
utazásokhoz kapcsolódó sport kiadások haladják meg az országos
átlagot. Az Észak- és Dél-alföldi az Észak-magyarországi valamint a
Dél-dunántúli régiók a belföldi utazásokhoz kapcsolódóan alacsony
összes sportbevételt realizáltak, amihez az átlagos költéstől messze
elmaradó napi költési színvonal társult (2. táblázat).
A hazai helyszíneket megcélzó többnapos utazások során sportra
elköltött teljes összeg több mint harmada (38,6%-a) pest megyei,
vagy fővárosi utazóktól származik. Jelentős mértékűek még a három dunántúli régió lakosságának sportcélú kiadásai, amelyek
együtt az országban realizált költés 39,8%-át adják. A sportra fizetett összegek magasabb kumulált volumene mellett, a Nyugat- és a
Dél-Dunántúli régiókból származó lakosságnál a napi átlagos kiadások is jelentősen meghaladják az országos átlagot. A két alföldi
és az észak-magyarországi régiókban élők turisztikai fogyasztása,
ezzel szemben messze elmarad az ország nyugati és központi területeitől, nem csak a belföldi utazások számában, hanem az utazás
során sportra fordított összegek teljes nagyságrendjében és a napi
átlagos sportköltésben is.
A belföldi utazásokhoz kapcsolódó sport kiadásokat befolyásoló
demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzők hatásai közül néhány egyértelműen ismert az általános sportfogyasztási szokások
vizsgálatából, és amely összefüggések az utazásokhoz kötődően is
tendenciózusan tapasztalhatók a vizsgált 2009-2016 közötti időszakban. Ezek közé tartozik, hogy a férfiak, a fiatalabb korosztályok, vagy a munkahellyel rendelkezők az utazásaik során is
többet költenek sportra, mint a nők, az idősebb korosztályok, és a
munka területén inaktív csoportok. A férfiak naponta átlagosan
80%-kal költenek többet sportra az utazásokhoz kapcsolódóan,
mint a hölgyek. Összességében a 25-44 és a 45-65 éves korosztály
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189

20,2

20,7

19,6

34,1

28,9

10,4

9,9

20,5

Utazók
lakhelye
összesen

KözépMagyarország

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

ÉszakMagyarország

ÉszakAlföld

DélAlföld

18,1

10,2

2,1

20,8

107,6

29,6

9,9

18,4

49,1

3,0

13,9

0,0

0,0

12,1

8,6

11,4

Utazás BudapestÉszakcélpontja KözépMagyarturisztikai Dunaországi
régiók
vidéki
Régió
összesen
Régió

8,4

6,1

12,0

158,6

7,4

0,0

10,6

13,9

ÉszakAlföldi
Régió

166,6

0,0

10,5

852,2

0,0

0,0

31,9

33,5

Tiszatavi
Régió

13,6

3,8

3,9

0

53,8

6,1

15,5

12,5

DélAlföldi
Régió

29,7

23,8

0,0

125,1

0,0

28,4

20,2

28,2

20,9

35,0

21,1

7,4

33,6

5,7

44,6

30,4

0,0

7,9

8,1

0,0

42,4

28,9

12,2

12,9

0,0

0,0

3,8

0,0

34,6

10,0

29,9

21,8

KözépDélNyugatBalatoni
Dunántúli
Dunántúli Dunántúli
Régió
Régió
Régió
Régió

2. táblázat. A többnapos hazai utazások során sportra költött összegek napi átlagának alakulása, az
utazások célrégiói és küldő régiói szerint 2016-ban (Ft). (Forrás: KSH, 2018d)
Table 2. Sports related spendings during multiple days domestic trips in sending and host Hungarian
regions in 2016. (HUF) (Source: KSH, 2018d)

fizet a legtöbbet sport szolgáltatások igénybevételére a belföldi utazásaik során, míg legkevesebbet a 65 évnél idősebbek.
Az eddigi befolyásoló tényezőkhöz hasonlóan az iskolai végzettség
hatása is ismert az általános sportolási szokások és a sportfogyasztás esetében, amely különbségek az utazásokhoz kötődő sportköltésben is egyértelműen tetten érhetők. Az átlagosan naponta sportra
költött összegek esetében a vizsgált 8 éves periódusban folyamatosan érvényesülő különbség, hogy a felsőfokú végzettségűek átlagos
kiadásai a legmagasabbak, az alapfokú és a végzettség nélkülieké a
legalacsonyabb.
A belföldi utazók lakóhelyének mérete és a szervezett utak esetében viszont némileg eltérő és kevésbé stabil tendenciákat látunk az
utazáshoz kötődő sportköltésben, mint ahogy azt az átlagos sportolási szokások alapján feltételeztük. A belföldi utazók sportköltésének lakóhely kategóriák szerinti vizsgálata alapján elmondható,
hogy a hazai társadalomtudományi kutatásokból ismert és igazolt
„településlejtő” jelensége ezen a területen nem tapasztalható. 2016ban a belföldi utazások során legtöbb pénzt sportra a 10 000-49
999 lélekszámú középvárosaink lakosai költötték, az összes kiadás
több mint harmadával (37,5%), amely mellett a legmagasabb napi
átlagos költés is erre a csoportra volt jellemző. Azt mindenképp ki
kell emelni, hogy a napi átlagos sportcélú kiadások (az országos átlagtól messze elmaradó) legalacsonyabb értékei a százezernél nagyobb lakosságszámú nagyvárosainkra illetve a fővárosra voltak
jellemzők, miközben a többi kisebb település kategória esetében
ezek az összegek meghaladták az országos átlagot.
A belföldi turizmusban a saját szervezésű utazások vannak döntően túlsúlyban, amit jól mutat, hogy az utazások csak 1,4%-t szervezik utazási irodák, vagy más utazási közvetítéssel foglalkozó
szervezetek. Ennek következtében az utazások során sportra elköltött összegek is elsősorban a magán szervezésű utazásokhoz kötődnek (94,2%-a a teljes kiadásnak), amelyek mellett fontos kiemelni,
hogy az átlagos napi sport kiadások viszont messze elmaradnak az
utazási vállalkozások által szervezett utak költéseihez képest. Az
utazási irodák által szervezett belföldi utakon résztvevők átlagos
sportra fordított kiadásai 2016-ban 4,4-szer magasabbak voltak a
saját szervezésben utazók napi költéseinél.
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Magyarországra érkező külföldiek sportra fordított kiadásainak alakulása utazásaikhoz kapcsolódóan
Az utóbbi 11 évben tendenciózusan növekedett a külföldi turisták
érdeklődése hazánk iránt, ami egyértelműen látszik a vendégszám,
az itt töltött éjszakák számának és a költés nagyságrendjének folyamatos emelkedésében (KSH 2018a).
A hazánkba érkező külföldiek összesen 9,2 milliárd forintot költöttek sport és fitnesz célú tevékenységekre és termékekre utazásaik
során 2017-ben, amely a magyarországi tartózkodáshoz kapcsolódó
összes kiadásuknak a fél százaléka. A hazánkba érkező külföldiek
sportcélú költései folyamatosan emelkedtek az elmúlt 11 év során.
Ezt jól mutatja, hogy a 2017-ben hazánkban elköltött összeg több
mint 2,3-szerese a 2007. évi hasonló összegnek (3,8 milliárd Ft) és
57%-kal magasabb, mint az addigi rekordot jelentő 2016-os év (5,8
milliárd Ft) sportcélú kiadásai. Az összes költés esetében tapasztalt
emelkedés a napi átlagos sportcélú kiadások növekedésével is
együtt járt. 2017-ben ez az összeg a külföldiek utazásai során átlagosan 74 Ft/nap, amely 86%-kal magasabb, mint a 2007 évi 39 Ft.
és 57%-kal magasabb, mint a 2016-os 47 Ft napi sportcélú kiadás.
A 2007-2017 időszakra jellemző 43,2%-os inflációt, mind az utazásokhoz kapcsolódó sport kiadások mértékének növekedése, mind
a napi átlagos sportcélú kiadások növekedése jelentősen meghaladta.
A magyarországi utazásaikhoz kapcsolódóan sport célra 2017ben az osztrákok költöttek összességében a legtöbbet 2,1 milliárd
Ft-tal, akiket az olasz (1,3 milliárd Ft) és a német (1,1 milliárd Ft)
utazók követnek összesített sportcélú kiadásaikkal. A napi átlagos
sportra költött összegeket vizsgálva elmondható, hogy a sportra az
átlagosnál jelentősen többet fizetnek az Olaszországból, Görögországból, Norvégiából, Oroszországból, Svájcból, az Egyesült Királyságból és az Ausztriából érkezők. A közép-kelet európai államok
utazóinak adatait elemezve ki kell emelni, hogy ezekből az országokból érkezők alapvetően olyan célokkal utaznak hazánkba, amelyek nagyon csekély mértékben kapcsolódnak sportfogyasztáshoz.
Így nagyon alacsony sportcélú költés jellemző hazánkban még olyan
országok utazóira is, mint Csehország, Szlovákia vagy éppen Lengyelország, ahol a lakosság jelentős része nyitott a sportra és a sport
célzatú utazásokra.
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A külföldiek által hazánkban sportra elköltött összegek elsősorban a többnapos utazásokhoz kapcsolódnak, ahol átlagosan is több
pénzt fizetnek ilyen szolgáltatásokra és termékekre, mint az egynapos utazások esetében. A többnapos utakhoz kötődő sport kiadás
2017-ben 8,4 milliárd Ft volt, amely a teljes külföldiektől származó
költés 92%-a. A napi átlagos 99.- Ft-os sportcélú kiadás több mint
ötszöröse az egynapos utazások esetében tapasztalható 19.- Ft-os
átlagnak.
A külföldiek magyarországi utazásai során sportra elköltött összegek 2017-ben legnagyobb arányban a turisztikai célú szabadidős
utakhoz kapcsolódtak (97%-ban). A legmagasabb átlagos sport célú
napi kiadások a vadász (6 465.- Ft/nap) turistákat, a szórakozás
motivációjával (550.- Ft/nap) és a rendezvényekre érkezőket (304.Ft/nap) jellemezte. A szabadidős utazásokhoz képest messze elmaradtak az üzleti (14.- Ft/nap) és az egyéb nem turisztikai céllal érkezők (pl. tanulás, vásárlás, munkavégzés, átutazás) (6.- Ft/nap)
összes és átlagos sport költései is.
A külföldi turisták magyarországi utazásaihoz kapcsolódó bruttó
9,2 milliárd forintnyi sportcélú költéseiknek nemzetgazdasági hatásait az input-output modell segítségével becsültük meg. A külföldiek magyarországi utazásaik során sporttermékek és szolgáltatások iránti kereslete nem csak az adott sportvállalkozásnak, szolgáltatónak jelent közvetlen profitot, hanem tovagyűrűző módon a
sport szektorhoz kapcsolódó más ágazatokban működő beszállítók
és ellátási lánc tagjainak is9. A tovagyűrűző hatás mértéke az úgynevezett multiplikátorok10 nagyságától függ. A 2015. évre becsült
Ágazati Kapcsolatok Mérlege szerint a sport ágazat multiplikátora
1,68, amely azt mutatja, hogy a sportra elköltött 1.- Ft a hazai gazdaságban 1,68.- Ft gazdasági kibocsátást generál. Az input-output
modell alapján, a külföldiek sportcélú kiadásai által generált, hazai
forrású közvetlen gazdasági hatása nettó 7,1 milliárd Ft volt11. A
multiplikátor hatás figyelembe vétele alapján elmondható, hogy a
külföldiek sportcélú költéséhez köthető teljes hazai kibocsátás 12
milliárd forint volt 2017-ben, amely összességében 5,3 milliárd Ft
becsült hozzájárulást jelent Magyarország GDP-jéhez és 600 millió
Ft termékadó befizetést a költségvetésnek.
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Passzív sportturisztikai utazások jellemzői

Belföldi passzív sport célú utazások alakulása hazánkban
A korábban említett adatfelvételi problémák miatt, hazai forrású
reprezentatív adatbázisból nehéz átfogó, aktuális képet adni a belföldi passzív sportturizmus alakulásáról. A terület bemutatását az
EUROSTAT adatbázis és a 2016 évi Flash Eurobarometer 432
(2016) kutatás témához kapcsolódó adataira, illetve egy-egy részterületet érintő kisebb létszámú mintából származó hazai vizsgálatok
információira támaszkodva tesszük meg.
A sportrendezvények megtekintését jelentő passzív motivációjú
utazások kapcsán elmondható, hogy az Eurostat felmérése alapján,
a hazai lakosság negyede (25%) látogatott el sporteseményre legalább egyszer 2015-ben, amely a 2006 évi korábbi adatfelvételhez
(22,5%) képest 2,5%-kal magasabb arányt mutat. Mind a 2006-os,
mind a 2015-ös hazai gyakorisági arányszám elmarad az Európai
Unió tagországainak átlagos látogatottsági arányaitól (1. ábra). Bár
a különbség csökkenő tendenciájú, a lemaradás a 2015-ös évben is
még 5,5% pont volt. 2015-ben a hazai lakosság 9,8%-a volt legalább
négyszer valamilyen sporteseményen. A legalább négyszer sporteseményt látogatók hazai aránya szintén elmarad az uniós országok
13,7%-os átlagától.
Az Európai Unió térképét vizsgálva elmondható, hogy leginkább
az észak-európai országok (Norvégia 51,4%, Izland 51,2%, Finnország 48%, Svédország 47,8%, Dánia 40,6%) és több nyugat-európai
állam (Hollandia 53,5%, Svájc 50,7%, Írország 43,3%, Németország
35,2%) lakossága körében az átlagosnál kedveltebb időtöltés a
sportrendezvények látogatása. Az Unió országainak átlagánál magasabb arány jellemző még a közép-európai régióból Csehországra
(41,3%), Szlovákiára (39%), Ausztriára (35,8%) és Szlovéniára
(31,2%) is. A legalacsonyabb arányszámok Kelet- és Dél-Európa országainak lakosságára jellemzők (Románia 16,2%, Bulgária 17,6%
és Olaszország 18,9%). Az évente legalább négyszer sportrendezvényre látogatók országonkénti arányait vizsgálva, szinte teljesen
hasonló térbeli mintázatot kapunk, mint a legalább egyszer sporteseményeket megtekintők esetében.
Az anyagi helyzet alapján a sport költésnél és a sportolási gyakoriságnál már ismert különbségeket láthatjuk a sportrendezvények látogatása kapcsán is. A kedvezőbb helyzetben élők között 85%-kal
magasabb arányban találunk sportrendezvényt megtekintőt, mint a
legkedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű ötödbe tartozók között. Az
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1. ábra. Sporteseményeket legalább egyszer megtekintők arányának
alakulása az Európai Unió országaiban 2015-ben a teljes lakosság
arányában %-ban. (Forrás: Eurostat, 2016)
Figure 1. Percentages of spectators who watched at least once sport
events in EU countries in 2015. (Source: Eurostat, 2016)
uniós látogatási átlagot egyik jövedelmi kategóriában sem éri el a
hazai lakosság, bár a legrosszabb helyzetben élők esetében ez a különbség csak 1% pontot alig meghaladó. A település típusa esetében
a rendezvények látogatottsági arányai között kismértékű különbséget
lehet tapasztalni. A közös háztartásban élők száma alapján elmondható, hogy a gyermekkel rendelkező családok körében a leggyakoribb
a sportesemények látogatása, míg az egyedülállók körében a legalacsonyabb (15,9% ponttal kisebb ez az arány) (3. táblázat).
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3. táblázat. Sporteseményeket legalább egyszer megtekintők arányának alakulása gazdasági és társadalmi tényezők alapján (a teljes
lakosság körében %-ban) 2015-ben. (Forrás: Eurostat, 2016)
Table 3. Percentages of spectators who watched at least once sport
events by economic and social status in 2015.(%) (Source: Eurostat, 2016)
Anyagi helyzet
1. ötöd
(quintilis)

2. ötöd
(quintilis)

3. ötöd
(quintilis)

4. ötöd
(quintilis)

5. ötöd
(quintilis)

EU országok
átlaga

20,9

24,5

30,4

35,3

41,2

Magyarország

19,2

19,0

24,1

26,2

35,7

Település típusa

Nagyvárosok

Város és
agglomerá- Falu/vidék
ció

EU országok
átlaga

30,1

31,8

29,7

Magyarország

23,4

27,5

25,5

Háztartásban együtt élők

Egyedülálló Két felnőtt

Két felnőtt
Két felnőtt
3 vagy több
gyermekkel
gyermekkel

EU országok
átlaga

24,2

27,2

39,3

29,6

Magyarország

17,5

18,4

33,4

28,6

A hazai passzív sportturisták rendezvényhez kapcsolódó fogyasztási szokásait kívánta többek között megismerni a kötet további tanulmányaiban részletesen bemutatott (Laczkó és Stocker 2018 és
Paár és Laczkó 2018) kutatási sorozat. A vizsgálatba vont négy verseny közül a fővárosban rendezett ITTF World Tour asztalitenisz esemény és a győri sportlövő Eb vonzott jelentősebb számú hazai nézőt
(összesen több mint 2 500 főt). Bár egyértelmű, hogy a különböző
nemzetközi sportversenyek hazai nézőinek jelentősen eltérő motivációs és fogyasztási szokásai vannak, a továbbiakban a fent említett
két esemény hazai látogatóinak jellemzőit mutatjuk be röviden.
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A rendezvényeket megtekintő hazai nézők jelentős hányada vidékről érkezett (a fővárosi versenyen 87%, a sportlövő Eb-n 40% volt a
másik településről érkezők aránya). A magyar nézők kis része töltött (Győrben 32%-uk, míg a fővárosban 10%-uk) legalább egy éjszakát az adott településen a versenyhez kötődően. Az átlagosan
rövid tartózkodás (a fővárosban 2,36, míg Győrben 1,8 éjszakát töltöttek) során az éjszakákat főként 3 csillagos, vagy annál magasabban besorolt szállodában töltötték (az asztalitenisz versenyen
48%-uk, míg a sportlövőn 62%-uk) a hazai nézők. Ezek mellett jelentős volt még a bérelt apartmanokban éjszakázók aránya is (a fővárosban 26%, Győrben 19%). A vidékről érkező nézők többsége a
napi ingázást választotta, akiknek döntő hányada (a két versenyen
átlagosan 90%-uk) személyautóval érkezett, amely mellett eltörpült
az egyéb közlekedési eszközök használata (például vonattal csak
8%-uk utazott).
Az asztalitenisz világkupán a nézők 13 334.- Ft-os napi átlagköltése messze meghaladta a belföldi turizmusban résztvevők 5 238.Ft-os napi kiadásait. A sportlövő Eb résztvevői esetében ez az összeg
átlagosan csak 5 076.- Ft volt. A nézők különböző csoportjainak átlagos kiadásait vizsgálva látható, hogy a legalább egy éjszakát az adott
település szálláshelyein töltők csoportjának legmagasabbak az átlagos
kiadásai (Budapesten 25 243.- Ft, Győrben 8 067.- Ft), míg a helyi lakosok költöttek legkevesebbet átlagosan naponta (Budapesten 4 808.Ft-ot, míg Győrben 3 087.- Ft-ot) a versenyhez kapcsolódóan. Az
asztalitenisz és a sportlövő versenyek sajátosságai közé tartozik, hogy
a látványsportágakhoz képest kisebb tömegeket és főként a sportághoz kötődő (pl. szabadidős sportolóként) embereket vonz be.
A verseny minőségi szórakozást nyújtó értékét nagyon kedvezően
ítélték meg a nézők. A rendezvényeken jelen lévők átlagosan
4,6-re13 értékelték azt, hogy mennyire találták érdekesnek és izgalmasnak a versenyt.
Természetesen az asztalitenisz világkupa és a sportlövő Eb nézőinek fogyasztási szokásai nem általánosíthatók az egymástól – popularitásban, társadalmi-politikai szerepében, volumenében, stb. –
eltérő sportrendezvények heterogén tömegére, de a hasonló helyzetben lévő jelentős számú egyéni sportágak esetében jelenthet referencia támpontot (például tenisz, tollaslabda, sportlövés, öttusa,
stb.).
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Passzív sportturisztikai céllal érkező külföldiek magyarországi
utazásai
Magyarországra passzív sportcéllal érkező külföldiek turisztikai
szokásairól 2017 év előtti időszakból nehéz átfogó és aktuális képet
adni, mivel a KSH csak ettől az évtől méri önálló kategóriaként a
sportrendezvények látogatásának motivációját. Korábban, a hazánkba érkező külföldieknél végzett adatfelvételekben, a kulturális
rendezvényekkel egy kategóriába sorolták a sporteseményekhez kötődő utazásokat. Így az ott tapasztalt kedvező tendenciák csak tájékoztató információként szolgálhatnak, mivel a kulturális turizmus
is az egyik kiemelt és dinamikusan növekvő termékcsoportja a
hazai turizmusnak. A KSH adatfelvétele mellett, néhány hazai rendezésű sporteseményt vizsgáló kutatásból (például az utcai futóversenyek, vagy a tanulmányban már említett 2018-as kutatássorozat
vizsgálataiból), illetve a sportturisztikai stratégiákat és fejlesztési
terveket, megalapozó felmérésekből kaphatunk részterületekre koncentráló információkat.
Vizsgálatunkban a KSH adatai mellett, a tanulmányban már említett (Laczkó és Stocker, 2018) négy 2018-ban rendezett nemzetközi
sporteseményre érkezők fő turisztikai jellemzőit mutatjuk be. A
sportesemények közül kettő a felnőtt korosztályt (Sportlövő Európa-bajnokság és Asztalitenisz World Tour) kettő pedig az utánpótlás korosztályt (tollaslabda U18 és asztalitenisz U13 Hungarian
Open) célozta meg. A rendezvények jellegüket tekintve az egyéni
sportágak kategóriájába tartoznak, amelyek sportszakmai és turisztikai vonzerő szempontjaiból közel hasonló jellemzőkkel bírnak. Viszonylag jelentős számú professzionális résztvevő (sportoló,
szakember, vezető), illetve a látványsportágakhoz képest lényegesen
alacsonyabb számú, a sportágban „bennfentesnek számító” külföldi
nézői kör jellemző ezekre a versenyekre.
A KSH elmúlt 11 évre vonatkozó adatainak alapján azt látjuk,
hogy a sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó beutazások
száma több mint hétszeresére, az elköltött összegek pedig négy és
félszeresére (85,6 milliárd Ft-ra) emelkedtek a 2007-2017 időszakban. Az említett módszertani nehézségek miatt, nem lehet egyértelműen képet alkotni a sportrendezvények látogatásának alakulásáról, de a növekvő külföldi érdeklődés mindenképp feltételezhető
a vizsgált időszakban.
2017-ben 496 ezer külföldi utazó érkezett hazánkba sporteseményeken való részvétel szándékával. Ebben az évben összesen
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2,2 millió napot, illetve 1,7 millió vendégéjszakát töltöttek hazánkban a sportrendezvények miatt érkező külföldiek. Magyarországi
utazásaik során összesen 50 milliárd forintot költöttek 2017-ben a
külföldi sportturisták.
A 2017-es adatok felhívják a figyelmet a passzív sportturizmus
olyan pozitív jellemzőire, amelyek egy-egy versenyhez kapcsolódó
vizsgálat során láthatók voltak, de országos és éves kumulált adatokkal még nem volt igazolhatók. Egyértelműen elmondható, hogy
a sportrendezvényeket látogató külföldiek átlagosan tovább maradnak és többet költenek hazánkban, mint az átlagos beutazó turisták.
A KSH adatai alapján 2017-ben 4,4 napot maradtak a sportversenyek miatt hazánkba érkezők, míg a 2018-ban lebonyolított négy
versenyen átlagosan 4,6 napot töltöttek a külföldi nézők (a külföldi
sportolók és egyéb résztvevők pedig 5,3 napot) az adott településeken, amely adatok csaknem kétszer hosszabb időtartamot mutatnak, mint az átlagos külföldi turista 2,3 napos magyarországi
tartózkodása. Hasonlóan jelentős különbség tapasztalható, a kiadások esetében is, hiszen egy sportrendezvényre érkező külföldi naponta átlagosan 22 758.- Ft-ot költött 2017-ben (KSH), míg a
hazánkba utazó külföldiek átlagos napi költése csak 14 724.- Ft volt
ebben az évben. A 2018-ban vizsgált sporteseményekre érkező külföldi nézők átlagos 35 780.- Ft-ot költöttek naponta. A legnagyobb
költési hajlandóság a fővárosban rendezett asztalitenisz utánpótlás
verseny külföldi nézőit (főként szülőkből álló csoportját) jellemezte
42 900.- Ft-os, míg a legalacsonyabb költést a sportlövő Eb külföldi
nézőinél tapasztaltak 27 075.- Ft-os napi átlagos kiadással (Laczkó
és Stocker, 2018).
A 2018-as versenyek esetében a szállás megválasztásánál elsősorban a magasabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek domináltak, hiszen a nézők 85%-a 3 csillagos (46%), vagy annál magasabb
komfort kategóriájú (4 és 5 csillagos hotelben 39%) szállodákban
töltötték az éjszakáikat. A nem kereskedelmi szálláshelyek kategóriájába tartozó bérelt apartmanokban (4%) valamint barátoknál, rokonoknál (4%) töltött éjszakák száma messze elmarad az átlagos
szállodai tartózkodás nagyságrendje mögött. A vizsgált sportesemények külföldi nézői a kontinens több országából érkeztek, de legnagyobb számban a szomszédos országokból (Szlovákia 14%,
Románia 12%) és Németországból (12%) jöttek. Az utazás módját
vizsgálva elmondható, hogy a nézők többsége szárazföldi közlekedési eszközt használt (autóval 53%, vonattal 8%) a verseny helyszí198

nének megközelítésére, míg repülővel a passzív sportturisták 39%a érkezett (Laczkó és Stocker, 2018).
A vizsgált 2018-as versenyekre érkező külföldi nézők turisztikai
attrakciók iránti nyitottságát jól mutatja, hogy 33%-uk a tartózkodásuk során legalább egyszer (26%-uk minden nap) elindult megismerni az adott település turisztikai vonzerőinek valamelyikét. A
települések attrakciói utáni érdeklődés, főként a hosszabb tartózkodással és magasabb költéssel jellemezhető, nyugat-európai nézőkre volt jellemező. A külföldi nézők elégedettségét mutatja a
relatív magas visszatérési hajlandóság, hiszen 18%-uk egy éven
belül, míg további 32%-uk öt éven belül újra Magyarországra utazna
(Laczkó és Stocker, 2018).
A nézők mellett, a nemzetközi versenyek fontos szereplőcsoportja
a résztvevők (versenyzők, sportszakemberek, sportvezetők, bírók,
stb.) köre, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a rendezvények sikeréhez, lehetséges pozitív hatásaikhoz. Az ő fogyasztási szokásaik és céljaik eltérnek a passzív sportturistákétól. A
külföldi résztvevők hosszabb ideig maradnak a rendező településen,
bár a nézőknél kevesebbet, de az átlagos külföldi turistáknál ők is
több pénzt költenek utazásuk során. Kevésbé nyitottak a környezetükben lévő turisztikai vonzerők megismerésére, de némileg kedvezőbben alakul körükben a visszatérési hajlandóság, mint a külföldi
nézők esetében (Laczkó és Stocker, 2018).
A sportrendezvények látogatását befolyásoló tényezők alakulása
az Európai Unió országaiban
A sporteseményeken való részvétel populációs szintű gyakoriságának bemutatása mellett, az EUROSTAT adatbázis és kiadványok
lehetővé tették a versenyek látogatását befolyásoló demográfiai, gazdasági, társadalmi szociokulturális és sportgazdasági tényezők kapcsolatának vizsgálatát.
Az elemzés első lépéseként a passzív sportturizmus és annak alakulását befolyásoló lehetséges 29 tényező kapcsolatát vizsgáltuk. A
passzív sportturizmust a sportrendezvényeket évente legalább egyszer látogatók arányával operacionalizáltuk. A korrelációs analízis
eredménye szerint 13 tényező van szignifikáns kapcsolatban a
sportrendezvények látogatásának gyakoriságával.
– Demográfiai tényezők közül: népesség korösszetétele (r=0,46).
– Gazdasági tényezők közül: 1 főre jutó GDP (r=0,61), szegénységi
ráta (r=-0,70), minimálbér (r=0,56), átlagkereset (r=0,61).
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– Szociokulturális és társadalmi tényezők közül: elvégzett iskolai
évek (r=0,47), átlagos háztartás nagyság (r=-0,50), szüleikkel
együtt élő fiatalok aránya (r=-0,63).
– Sportgazdasági és -infrastrukturális tényezők közül: heti rendszerességű sport (r=0,79), sport index (r=0,57), elégedettség a lakóhely sportolási lehetőségeivel (r=0,65), államháztartási kiadások
aránya szabadidős és sport szolgáltatásokra (r=0,49), foglalkoztatás a sportszférában % (r=0,62).
A szignifikáns tényezők egymást befolyásoló szerepét kontrollálva a
többváltozós regresszió analízis Forward típusának segítségével, azt
az eredményt kaptuk, hogy önálló szignifikáns befolyásoló hatással
2 tényező van a sportrendezvények látogatásának alakulására.
Ezek a tényezők, a heti rendszerességű sportolás (koefficiens béta
értéke, ß=0,49), valamint a szegénységi ráta (ß=-0,41). A modell
magyarázó ereje 62% (R2 = 0,62), az ANOVA táblázat F próba értékei minden esetben szignifikánsak maradtak (p=0,000).
A többváltozós regresszió analízis alapján elmondható, hogy az
Unió országaiban (így köztük hazánkban is) a sportesemények látogatását önálló hatással a sportolási szokások, valamint a jövedelmi viszonyok alakítják leginkább.
Ezek mellett meg kell említeni, hogy a sportrendezvények látogatása az aktív sportturizmus alakulásával (r=0,633; p=0,000, n=28)
is közepes erősségű szignifikáns kapcsolatban van a korrelációs
elemzés alapján. Az elemzés eredményei felhívják a figyelmet arra,
hogy a sportolási szokások valamint a sportturizmus aktív és paszszív területei szoros (egymástól függő) kapcsolatban vannak, ahol
az egyik elem változása feltételezhetően befolyással lesz a többi terület alakulására is.

Összefoglalás, következtetések

A tanulmány egyik célja a magyarországi (belföldi és a beutazó)
utazásokhoz kapcsolódó sportköltés alakulásának bemutatása volt
egy olyan általános turisztikai helyzetben, ahol a hazai lakosság belföldi többnapos utazásaira kedvezőtlen folyamatok, míg a külföldiek
beutazására tendenciózus fellendülés voltak jellemzők az elmúlt évtizedben (2007-2017).
Az általános utazásokhoz kapcsolódó sport költésről összefoglalóan elmondható, hogy a hazai lakosság többnapos belföldi utazásai
során az összes kiadásuknak, csak egy nagyon kis hányadát költötték sportra (0,3%) 2016-ban. A hazai utazók sportra összesen és
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átlagosan naponta elköltött összegei emelkedtek a 2009-2016 időszakban, mind az infláció mértékét, mind az összes turisztikai kiadás növekedési ütemét meghaladó léptékben. A sport szempontjából kedvezőnek ítélhető tendencia ellenére azt mindenképpen meg
kell jegyeznünk, hogy a hazai lakosság többnapos utazásaihoz kapcsolódó sport költés még nagyon alacsony szintű, amely az összes
sport költés (1,2 milliárd Ft 2016-ban) és a napi átlagos sport kiadások (20,2.- Ft/nap) tekintetében is messze elmarad a külföldiek magyarországi sportcélú költéseitől. A Magyarországra érkező külföldiek
általános utazásaik során 2016-ban összességében csaknem ötször
többet fizettek sportra, mint a hazai utazók. Ez a különbség a
2017-es évben több mint tízszeresre nőtt a külföldiek sportcélú kiadásainak további (és 2007-től tartó folyamatos) növekedése miatt.
A külföldiek 2017-ben elköltött 9,2 milliárd forintnyi sportcélú
kiadásainak nemzetgazdasági hatását vizsgálva elmondható, hogy a
külföldiek sport költése, a magyar gazdaságban 12 milliárd forint
teljes hazai kibocsátást generált, amely összességében 5,3 milliárd
forint becsült hozzájárulást jelent Magyarország GDP-jéhez.
A magyar lakosság nem csak az általános többnapos belföldi utazásai során költ kisebb összeget a sportra, de Európai Uniós összehasonlításban az átlagtól jelentősen elmaradó arányban látogatja a
sporteseményeket (a lakosság 25%-a) is. Az Európai Uniós országok
mintáján végrehajtott elemzés eredményei alapján elmondhatjuk,
hogy a sportrendezvények látogatottságára a sportolási szokások és
az anyagi helyzet van leginkább hatással. Az elemzések eredményei
alapján feltételezhetjük, hogy ha a hazai lakosság sportolási szokásainak változása stabil pozitív folyamattá válik, akkor várhatóan növekszik azoknak a köre, akik nyitottak a sportcélú utazások iránt,
emelve az eddigi alacsony részvételi arányszámokat a passzív sport
utak esetében is.
A hazai rendezésű sportesemények magyar és külföldi nézőiről elmondható, hogy egyértelműen magasabb napi költés jellemzik őket,
mint az átlagos utazókat. A külföldi nézők esetében ez csaknem kétszer hosszabb magyarországi tartózkodással párosul (4,4 nap),
mint az átlagos külföldi utazók esetében tapasztalható (2,3 nap).
Hazánkban az elmúlt években dinamikusan növekedett a nemzetközi sportesemények száma, amelynek köszönhetően 2017-ben
több mint száz sportszakmai szempontból kiemelkedő rendezvény
került lebonyolításra (Stocker és Szabó, 2017). A növekvő számú
sportesemény, jelentős számú külföldi résztvevő és nézői tömeg
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megjelenését hozta a rendező településeken, akik tevékenysége és
turisztikai fogyasztása, kiemelt tételként jelent meg a rendezvények
realizált hasznai között (KPMG, 2015; MSZÉSZ, 2016).
A bemutatott eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy az olyan
kevésbé fókuszban lévő sportágak, mint a sportlövészet, vagy asztalitenisz rendezvényei is magas fizetési hajlandóságú utazókat
képes az adott településekre hozni, jelentős bevételt generálva ezzel
a helyi turizmus és a gazdaság számára (Laczkó és Stocker, 2018).

Felhasznált irodalom
Ács P., Hécz R., Paár D., Stocker M. (2011): A fittség (m)értéke: A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 58: 7-8.
689-708.
Ács, P., Bergier, J., Salonna, F., Junger, J., Melczer, Cs., Makai, A. (2016): Gender
differences in physical activity among secondary school students in the Visegrad
Countries. Health Problems of Civilization, 10: 3. 21-29.
Bánhidi M. (2015): A sportturizmus ágazat kialakulása és definiálása. In: Laczkó
T, Bánhidi M. (szerk.): Sport és egészségturizmus alapjai, PTE ETK, Pécs,
15-23.
Bergier, J., Niźnikowska, E., Bergier, B., Acs, P., Salonna, F., Junger, J. (2017):
Differences in physical activity, nutritional behaviours and body silhouette concenr
among boys and girls from the selected European countries. Human Movement,
18: 1. 19-28.
Bokor J. (2004): Sportturizmus és sportturisták. Magyar Sporttudományi
Szemle, 15: 1. 7-10.
Borbély A., Müller A. (2015): Sport és turizmus. Campus Kiadó, Debrecen, 1110.
Dreyer, A. (2002): Sport und Tourismus. Wirtschaftliche, soziologische und gesundheitliche Aspekte des Sport-Tourismus. Universitatsverlag, Wiesbaden.
EconoConsult; COWI Magyarország (2010): A kerékpáros turizmus fejlesztési
stratégiája 2010-2015, 1-113. Letöltve: 2016.12.02. http://www.terport.hu/webfm_
send/248.
Eurostat (2016): Sport statistics. 1-12. Letöltve: 2017.12.02. http://ec.europa.eu/
eurostat/ documents/4031688/7203321/KS-04-15-823-EN-N.pdf/b911c74d-c336421e-bdf7-cfcba4037f94.
Eurostat (2018): Sport statistics, 1-12. Letöltve: 2018.03.15. http://ec.europa.eu
/eurostat/ documents/4031688/8716412/KS-07-17-123-EN-N.pdf/908e0e7f-a41648a9-8fb7-d874f4950f57.

202

Flash Eurobarometer 432 (2016): Preferences of Europeans towards tourism,
TNS Political Social 1-195. Letöltve: 2017.11.30. https://data.europa.eu/euodp/
data/dataset/ S2065_432_ENG.
Gibson, H.J. (1998): Sport tourism: A critical analysis of research. Sport
Management Review, 1: 1. 45-76.
Kovács A., Paár D., Elbert G., Welker Zs., Stocker M., Ács P. (2015): A magyar
háztartások sportfogyasztási szokásainak felmérése, PTE ETK, Pécs, 1-84.
KPMG Tanácsadó Kft, (2015): Futóturizmus Budapesten. A Budapest Futóiroda
2015 őszi budapesti futóversenyeinek nemzetgazdasági hatásvizsgálata. 1-11.
Letöltve: 2017.08.08. http://www.futanet.hu/kep0/PR/gazdasagi_sajttaj/KPMG_BSI_
2015-Gazdasagi_hatastanulm %C3%A1ny_Vezetoi_osszefoglalo.pdf.
KSH (2018a): Tájékoztatási adatbázis, A Magyarországra tett külföldi utazásokhoz kapcsolódó kiadások Letöltve: 2018.08.18. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/
themeSelector. jsp?page=2&szst=OGT.
KSH (2018b): Tájékoztatási adatbázis, Magyarországra tett külföldi utazások
főbb mutatói, Letöltve: 2018.08.18. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.
jsp?page= 2&szst=OGT.
KSH (2018d): Tájékoztatási adatbázis, Többnapos belföldi utak jellemzői
Letöltve: 2017.12.18. http://statinfo.ksh.hu/ Statinfo/themeSelector.jsp?page=
2&szst=OGT.
Laczkó T., Stocker M. (2018): 2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények gazdasági és turisztikai hatásainak vizsgálata. Magyar Sporttudományi
Füzetek XVIII.
MSZÉSZ (2016): A Forma1 autóverseny hatása a budapesti szállodák teljesítményére 2015-2016-ban Letöltve: 2017.12.04. http://www.hah.hu/files/3714/
7620/0245/ A_Forma1_autverseny_hatsa_a_szllodk_teljestmnyre_2015-16.pdf.
MTÜ (2017): Magyar Turizmusfejlesztési Stratégia 2030, Budapest. Letöltve:
2017.12-10-én
http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_
EPUB_297x210mm -preview.pdf.
OVA (2017): Vadgazdálkodási adattár 2016-2017 vadászati idény, Gödöllő
52. Letöltve: 2018.02.05. http://ova.info.hu/vg_stat/VA-2016-2017.pdf .
Paár D., Laczkó T. (2018): 2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények sportszakmai, sportpolitikai és sporttechnológiai hatásainak vizsgálata.
Magyar Sporttudományi Füzetek, XVIII.
Próbáld F. (2014): Belföldi többnapos turisztikai célú utazások, 2008–2013.
Turizmus bulletin, XVI: 3–4. 76-84.
Rátz T., Kiss R. (2006): A golfozás, mint aktív turisztikai tevékenység Magyarországon. Magyar Sporttudományi Szemle, 27: 22-26.
Stocker M., Ács P. (2012): A sportolás növelésével elérhető gazdasági haszon
mértéke. Magyar Sporttudományi Szemle, 51: 20-26.

203

Stocker M., Boda Gy. (2018): A sportszektor gazdaságdinamizáló hatása. Magyar Sporttudományi Szemle, 75: 78
Stocker M., Szabó, T. (2017): A hazai sportirányítás szerepe és tevékenysége a
kiemelt hazai sportesemények esetében. In: A Sportirányítás gazdasági kérdései
– 2017, Magyar Sporttudományi Füzetek XVI. Magyar Sporttudományi Társaság,
Budapest, 56-77.
Sulyok J., Magyar Zs. (2014): Az aktív turizmus helyzete Magyarországon Fókuszban a kerékpározás és a természetjárás, Turizmus bulletin, XVI: 3–4. 15-26.

Jegyzetek
1.

2.

3.

4.

5.

Az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása (például a természetjárás, a kerékpáros, a vízi, a vitorlás, a lovas, a kalandés extrém turizmus, a golf-, a horgász-, a vadász-, a futó-, a sí- és az ökoturizmus)
(Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratéga).
Bánhidi a sportturizmusnak két fő formáját különbözteti meg:
• Passzív sportturizmus – amelyben a turista egy sporteseményre érkezik látogatás
céllal, ahol maga nem végez sporttevékenységet. Mellette turisztikai szolgáltatások
igénybevételeként esetleg étteremben étkezik, megnézi a rendező települést, és ott
is száll meg.
• Aktív sportturizmus – amelyben a turista fő célja egy olyan utazás, ahol egy választott sporttevékenységet végezhet.
• Emellett „nosztalgia sportturizmust” is megkülönböztetnek, amely a sportmúzeumok, sport emlékhelyek látogatását jelentik (Gibson, 1998).
Ennek az időszaknak a kezdeti éve 2007, a gazdasági világválságot megelőző utolsó
olyan év volt, ahol több szempontból kiemelkedő eredményeket produkált a hazai
turizmus, amely mutatók közül több a későbbi években jelentősen visszaesett (például összes vendégéjszakák száma). Ezért szerencsésnek tűnt az időbeli összehasonlítás alapjául olyan évet keresni, ahol a hazai turisztikai folyamatokat még nem
fogta jelentősen vissza olyan külső tényező, mint a világ fejlett államait érintő gazdasági válság. Amennyiben elérhetők voltak az adatok, a vizsgált 11 év lehetőséget adott
a válság hatásainak és az azt követő időszak folyamatainak vizsgálatára.
Az elemzett információk az OSAP 1942: A lakosság utazási szokásai, valamint az
OSAP 1943: A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb kiadásai, megnevezésű
negyedéves KSH adatfelvételekből származnak.
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database és a
http://ec.europa.eu/eurostat/web/sport/overview
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13.

14.

Eurostat 2016: Sport statistics, Eurostat pp. 1-12, Eurostat 2018: Sport statistics,
Eurostat pp. 1-12., Flash Eurobarometer 432, (2016): Az európaiak idegenforgalmi
preferenciái, TNS Political Social 1-195.
A kutatás mintacsoportját 2018-ban hazánkban rendezett 4 nemzetközi sportverseny résztvevői és érintettjei jelentették. A rendezvények: U13 Table Tennis International Hungarian Open – Budapest (asztalitenisz), ITTF World Tour Hungarian
Open – Budapest (asztalitenisz), 8th MULTI ALARM Hungarian International Junior
Championships – Pécs (tollaslabda), 10 méteres sportlövő Európa-bajnokság –Győr (sportlövészet).
Special Eurobarometer 412 (2013): Sport and Physical Activity
A külföldiek által hazánkban elköltött sportcélú összegeket új költésnek tekintjük,
amelyek az utazás megvalósulása nélkül nem jelentek volna meg a hazai sport szektorban.
A multiplikátorok megmutatják, hogy az adott ágazatban elköltött újabb egységnyi
pénz, hány egységgel növeli a gazdaság teljes kibocsátását.
A hazai forrású közvetlen gazdasági hatás kiszámításához először a külföldiek
bruttó sportcélú költéséből ki kell számolni a teljes nettó költést, amelyből ki kell
vonni az importtartalmat, mivel a hazánkban vásárolt sport termékek és szolgáltatások egy része import eredetű. A 2015. évi előre becsült ÁKM alapján a sport szektor importtartalom kulcsa 0,02.
A generált becsült GDP hozzájárulást a sport szektorra jellemző generált hozzáadott
érték (a hozzáadott érték kulcs 0,39) és a generált adótámogatások összegeként
kaphatjuk meg (az adótámogatás kulcsa 0,05, a generált adóbevételek összege 600
millió Ft volt 2017-ben).
1-től 5-ig terjedő skálán mértük a nézők attitűdjét, ahol az 5-ös érték jelentette a
kitűnő, az 1-es a rossz színvonalat.
Mivel a korrelációs analízis a kapcsolat létének és annak szorosságának igazolására
alkalmas, a tényezők közötti ok-okozati viszonyok feltárására többváltozós lineáris
regresszió-analízist használtunk. A vizsgálat az EU 28 országára terjedt ki. Az adatok forrása az Eurostat adatbázisa, a Special Eurobarometer Sport and Physical
Activity és a Flash Eurobarometer 432 adatai. Korrelációs és többváltozós lineáris
regresszió analízissel vizsgáltuk a sportturizmus passzív területének és az elemzésbe vont 29 gazdasági, demográfiai, társadalmi, valamint sportgazdasági és -infrastrukturális tényező kapcsolatát.
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Az elemzésbe vont tényezők a következők voltak:

Demográfiai tényezők
(5 db)
• Élve születés, halálozás
• Nemi összetétel
• Korösszetétel
Gazdasági tényezők (11 db)
• 1 főre jutó GDP
• Összes fogyasztói kiadás
• Beruházások (általános,
rekreációs és sportszektor)
• Foglalkoztatás
• Munkanélküliségi ráta
• Átlagkereset
• Minimálbérek
• Szegénységi ráta
• Harmonizált fogyasztóiárindex
• Lakásár-index
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Szociokulturális tényezők •
(5 db)
•
• Háztartásnagyság
• Szülőkkel együtt élő 18
•
és 34 évesek aránya
• Iskolai végzettség
• Oktatás kiadás GDP
•
arányában
• Államháztartási kiadások
oktatásra
Sportgazdasági és -infra•
strukturális tényezők
(8 db)
• European Sport Index
•
(sport társadalmi
fontosságát mérő index)
• heti rendszerességű
sport

Sport szektorban
foglalkoztatottak aránya
Sport termékek importja
– exportja
A lakóhely sportolási
lehetőségei (szubjektív
megítélés alapján)
Helyi létesítmények és
sportszervezetek
sportkínálata (szubjektív
megítélés alapján)
A helyi hatóság részvétele
sportolás kínálatában
(szubjektív megítélés)
Államháztartási kiadások
szabadidős és sport szolgáltatásokra

Támpontok a vízi turizmus
fejlesztéséhez a Tisza dél-alföldi
szakaszán és mellékfolyóin
Considerations for the water tourism development
on the Tisza River and its tributaries
in the Southern Great Plain Region
Győri Ferenc, Horváth Alexandra
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
E-mail: gyori@jgypk.szte.hu, lexa.17@gmail.com

Összefoglaló

Tanulmányunk célja rávilágítani arra, hogy a szabadidősport, s
ezen belül a vízi turizmus miként járulhat hozzá a lakosság fizikai
aktivitásának növeléséhez és az egészségmegőrző testmozgás kultúrájának fejlesztéséhez. Különösen szeretnénk felhívni a figyelmet
azon személyek reaktiválásának lehetőségére, akik valamikor aktív,
sportos életmódot folytattak, ám ma már keveset mozognak. Vizsgálatunk lehetőséget kínál arra is, hogy a Tisza dél-alföldi szakaszán
s annak mellékfolyóin felmérjük a vízi túrázók összetételét, túrázási
szokásait, az általuk igénybe vett eszközöket és szolgáltatásokat.
Mindez fontos támpontokkal szolgál a célterület sportturisztikai kínálatának fejlesztéséhez, hozzájárulva a rekreációs sport pozitív társadalmi és gazdasági hatásainak kiaknázásához. Kutatási eredményeink szerint a vízi túrázás napjainkban „mindenki sportja”, vagyis
sokak számára megfizethető szabadidős aktivitás, melyet a túrázók
maguk is jó ár-érték arányú tevékenységnek tartanak. A legnépszerűbb vízi túramód ma a „lapátos” túrázás, mely alapvetően „sportos”
attitűdöt követel. A túrák leggyakrabban magánkezdeményezésre
indulnak, de elterjedt a sportegyesületi, az oktatási intézethez kötődő, valamint a munkahelyi szervezés is. A vízitúrázók zöme saját
bevallása szerint sincs tisztában a vízi közlekedés szabályaival,
ugyanakkor közülük csak minden második veszi igénybe szakképzett túravezető segítségét. Emellett nincs kapcsolat a vízitúrázók fel207

készültsége és a szakképzett vezetőre való igénye között. A kikötők
és a szálláshelyek nyújtotta szolgáltatások a legtöbb esetben elmaradnak a kívánalmaktól. A vízi túrázók a biztonságos kikötés körülményeinek megteremtését, a hajóbérlési és tárolási lehetőségek
javítását, kempingek vizesblokkjainak korszerűsítését, közösségi
terek és szolgáltatások létrehozását, a vásárlási lehetőség biztosítását, a hullámtéri úthálózat javítását, a kikötőkhöz vezető utak aszfaltozását szeretnék elérni. Érdemes volna színesebbé tenni az egyes
megállóhelyek szabadidős szolgáltatásainak körét is több kulturális,
sport és egyéb rekreációs programmal.
Kulcsszavak: sportturizmus, vízi turizmus, turizmus-fejlesztés, rekreáció, Tisza

Abstract

Our study examines the water tourism of The Tisza River and its
tributaries in the Southern Great Plain Region of Hungary. Our
questionnaire survey is about the composition of the tourists, their
consumption habits, tools and services used by them, and in this
context, it explores the possibilities of developing the tourist supply
side. We state that watertour is a typical “sport for all” activity in
Hungary, which is affordable for many people, and its participants
consider it as a good value for money. The most popular water-tours
are the “paddling” tours, which basically require a “sporty” attitude.
Regarding the organization of tours the most common is the private
initiative. Still most of the water tourists are not aware of the rules
of waterways quite well, but many of them do not take the advantage
of a qualified tour expert. There is no correlation between the preparedness of the tourists and their need for a qualified watertour
expert. Unfortunately, services of ports and camps are far from
being adequate in most cases. Water tourists would like to use better
conditions of safe harboring, improve boat chartering and storage
facilities, modernize campsites bathrooms, create community
spaces and services, provide shopping opportunities, improve the
floodplain road network, asphalting the roads leading to the ports.
It would also be worthwhile to introduce more recreational services
of the ports with more colorful cultural, sports and other programs.
Keywords: sport tourism, water tourism, tourism development,
recreation, The Tisza River
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Bevezetés

A sportturizmus tudományos megközelítésű kérdései a közelmúltban többször is terítékre kerültek a sporttudományi szakirodalomban (Ruskin, 1987; Standeven és Knop, 1999; Hinch és
Higham, 2001; Turco és mtsai, 2002, Bánhidi, 2007; Bokor, 2009;
Yannakis, 2012; Győri, 2014a; Marton, 2015). A kérdéskör aktualitását a szabadidő-magatartás térben és időben történő dinamikus
változása adja, mely szoros kapcsolatban áll a társadalmat alkotó
egyének életminőségével, egészségi, szociális, értelmi és érzelmi állapotával. A 20. század utolsó harmadától ugyanis a fejlett országok
lakóinak két legkeresettebb szabadidős tevékenysége az utazás és
a sportolás lett (Dávid és mtsai, 2006). Mindkét cselekvés a hétköznapi élet kötelezettségeiből való kitörési vágyból, az új lehetőségek,
új dimenziók kereséséből táplálkozik, de még inkább felismerhető
mindez, amikor maga a sport válik a turisztikai élmény tárgyává
(Yannakis, 2012). Mindehhez nagyban hozzájárul az is, hogy a technológiai fejlődés megváltoztatta a társadalmi alapfunkciók (például
lakáshasználat, munkavégzés, iskolába járás, létfenntartáshoz kapcsolódó és szabadidős tevékenységek) tér- és időhasználatát, lehetővé téve egy idáig még soha nem látott térbeli mobilitást. A sport
jelentős aktivitás a turizmuson belül, a turizmus pedig alapvető jellegzetessége a sportnak (Hinch és Higham, 2001). A sportturizmus tehát a turizmusnak az a típusa, melyben a turisztikai célú
utazás elsődleges motivációja a sport. Az aktív turizmus egyre növekvő kínálata világszerte vezető helyet foglal el a turisztikai termékek között, de ennek súlya Magyarországon messze elmarad a
lehetőségektől és a külföldi turisták sem azonosítják hazánkat az
aktív turizmussal (Donka és Gila, 2013).
A vízi turizmus olyan sportturisztikai tevékenység, melynek célterülete egy természetes, vagy természetes környezetben kialakított
mesterséges vízfelület, vízpart és annak környéke. Kialakulása viszszavezethető a vízi közlekedési eszközök fejlődésére, valamint az
ember vízen, vízparton történő szabadidő-eltöltésének különféle
módjaira (Bánhidi, 2013). A vízi turizmus olyan aktív szabadidős
tevékenységet jelent, amelyben az utazó legalább egy olyan szolgáltatást igénybe vesz, ami a vízi forgalmat és a vízi turizmust kiszolgáló és fenntartó létesítményeknél, szervezeteknél fogyasztást
eredményez (Ujvári, 2009). Egyúttal olyan természetközeli szabadidős-rekreációs tevékenységről is szó van ennek kapcsán, melynek
környezetre gyakorolt hatása is számottevő (Donka, 2012). A vízi
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turizmusban igénybe vett közeg szerint megkülönböztetünk folyami,
tavi, vagy tengeri turizmust, indítéka alapján pedig beszélhetünk
fürdőturizmusról, vízi túrázásról (például kajak-, kenu-, evezős-, vitorlástúra), horgászturizmusról, vízi kalandturizmusról, illetve extrém
vízisport-turizmusról. A vízi turizmus egyes típusai akár össze is fonódhatnak egymással, vagy egyéb turisztikai irányzatokkal is, például
az öko-, horgász-, kerékpáros-, falusi, vagy az ifjúsági turizmussal.
A vízi túrázás – különös tekintettel nem motorizált, „lapátos” formáira – hazánkban is évről évre növekvő népszerűségű szabadidős
és turisztikai tevékenység, melynek felvirágzásában a természet közelségének, a víz és a vízpart szépségének, a levegő tisztaságának és
a testmozgás örömének serkentő hatása elvitathatatlan. Mindez
egyúttal a legösszetettebb vízi turisztikai formának is tekinthető, hiszen vízben, vízen és vízparton egyaránt zajlik. Az effajta vízi túrák
résztvevői fizikai erejük segítségével hajtják vízi „járműveiket” egyik
táborhelyről a másikra, vagy pedig állótáborból indulva, tesznek
meg különböző hosszúságú túraszakaszokat. Mindennek leggyakrabban használt közlekedési, s egyben sporteszköze a kenu és a
kajak. E viszonylag kisméretű hajók használata – figyelembe véve a
természeti és az antropogén eredetű veszélyforrásokat – nagy körültekintést, alapos tudást, felkészültséget igényel.
A vízi túrázás – noha nagy forgalmat bonyolít le – infrastrukturális
feltételei országszerte alacsony szinten vannak (Donka és Gila,
2013). Számos vízi túrázó persze megelégszik annyival, amennyit a
folyó és az ember évezredes együttéléséből kialakult-kialakított környezet kínál: sok eltökélt, „nomád” túrázó akkor is „járna a vízen”
ha nem élvezhetné a kempingek komfortját, vagy éppen nem szállíttathatná csomagjait, tábori felszerelését a parton. A vízi túrázók
között azonban egyre nagyobb számban vannak és lesznek olyanok,
akik a természet közelsége és a kalandkeresés mellett igénylik a felszerelt táborhelyek kényelemét, kiszolgáló létesítményeit és könynyen elérhető kiegészítő szolgáltatásait (Barna és mtsai, 2012). A
vízi túrázás iránti igény növekedése egyre sürgeti a folyóparti turista-fogadóhelyek (desztinációk) infra- és szuprastruktúrájának fejlesztését.
A témával foglalkozó szakirodalom áttekintése és a személyes terepbejárások tapasztalatainak köszönhetően számos kérdés merült
fel bennünk a vízi túrák szervezésével, lebonyolításával, valamint a
kikötőhelyeken igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban. Feltáró jellegű vizsgálatunk kutatási hipotéziseként feltételeztük, hogy
210

a vízi túrázás „mindenki sportja”, ám az abban való részvétel alapvetően „sportos” attitűdöt, hozzáállást követel. Ugyanakkor kevés
információval rendelkezünk arról, hogy milyen időszakban indulnak útnak a túrázók, milyen szervezési formában állnak össze a vízitúra csapatok, milyen túrázási formákat preferálnak, mennyire
felkészültek a vízi közlekedés szabályait illetően, igénybe veszik-e
szakképzett túravezető segítségét, mennyire elégedettek a szálláshelyekkel, illetve milyen szolgáltatásokat hiányolnak a vízi megállóhelyekről.
Mindennek figyelembevételével jelen tanulmányunk népszerűsíteni kívánja a vízi turizmust mint az aktív szabadidő-eltöltés, illetve
a sportturizmus egyik formáját. Ezzel együtt bemutatja a Tisza délalföldi szakaszának és mellékfolyóinak (Körös, Maros) vízi turisztikai szempontú kihasználtságát, támpontokat kínálva a további
sportturisztikai célú fejlesztésekhez. Kérdőíves felmérésre támaszkodó elemzésünk elsősorban a vízi túrázók összetételére, túrázási
szokásaira, igénybe vett eszközeire és szolgáltatásaira fókuszál.
Eredményeink helyi és regionális szinten egyaránt felhasználhatók
a turisztikai fejlesztések stratégiai tervezésében, a túrázni vágyók és
az érintett települések lakosságának tájékoztatásában, elősegítve
ezzel a rekreációs sport pozitív társadalmi és gazdasági hatásainak
manifesztálódását.
Munkánk egyrészt egy euroregionális magyar-szerb vízi sportturisztikai pályázat (Interreg IPA CBC, HUSRB/1602/31/0204, WATERTOUR) előkészítő vizsgálatainak részét képezi, másrészt
adalékokat kíván nyújtani a Bejárható Magyarország Program aktív
turisztikai hálózatainak fejlesztéséhez, különös tekintettel az AlsóTisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére kialakított elképzelésekhez.

Előzmények

Tanulmányunk terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé a folyóvizek emberi kultúrában betöltött jelentőségének szakirodalmi bemutatását, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a körülményt, hogy azok mint a természet elbűvölő csodái, egyre gyakrabban válnak a rekreáció, a szabadidő-eltöltés színtereivé. A folyóvizekhez kötődő természeti adottságok térspecifikus vonzerőt
(Michalkó, 2010) jelentenek a sport- és rekreációs turizmus számára. A vízi utakon bonyolódó turisztikai tevékenységek a folyók
és/vagy a hozzájuk kapcsolódó csatornák természeti és épített kör211

nyezetében valósulnak meg. A folyóvízi turizmus fő attrakciója tehát
maga a víz és annak természeti környezete, de a kínálati oldalon vonzerőként megjelennek a folyóparti tájak, települések kulturális hagyományai, aktuális látnivalói, általános és egyedi szolgáltatásai is.
Számos folyóparti városra jellemző, hogy szállodái, éttermei és szabadidős szolgáltatói a vízpartra települnek, kihasználva annak kellemes, vonzó miliőjét (Prideaux és Cooper, 2009). Annak ellenére, hogy
a vízitúrák csak ritkán szólnak a teljesítményről, mert fő vonzerejük
az élmény, melyet a folyó s a partok látványértéke biztosítanak (Donka,
2013), mégis kiváló alkalmat kínálnak a lakosság fizikai aktivitásának
növelésére. A vízi túrázás sikeréhez hozzájárul továbbá, hogy nagyszerűen kombinálható a különféle szárazföldi rekreációs tevékenységekkel, mint például a kerékpározás, gyalogtúrázás, városnézés, eseményeken, programokon való részvétel. Az iránta való megnövekedett
keresletet jelzi az eladott hajók és a folyóvizekhez kapcsolódó szárazföldi infrastrukturális beruházások értékének növekedése is (ErfurtCooper, 2009).
A vízi rekreációt, vízi turizmust vizsgáló hazai kutatások foglalkoztak a vízi túrázás magyarországi adottságaival, lehetőségeivel,
célirányosan vizsgálva annak természeti, társadalmi gazdasági és
infrastrukturális vonatkozásait (Kollarik, 1992; Bokor, 2009; Ujvári, 2009; Barna és mtsai, 2012; Donka, 2012; Bánhidi, 2013). E
munkák a vízparti üdülésre alkalmas területeket, a túrázásra, sportolásra alkalmas folyókat, tavakat a turisztikai kínálat talán legegyedibb tényezőiként tartják számon.
Hazai folyóink különösen kedvező lehetőségeket biztosítanak az
utazással egybekötött vízi túrázásra, melyre különösen azok a folyószakaszok alkalmasak, ahol a sodrás nem túl erős, van sekély vizű
strand és homokos part, a vizek hőmérséklete pedig hosszabb fürdési szezont is lehetővé tesz (Kollarik, 1992). Folyóvizeink közül elsősorban a Duna, Rába és Mosoni-Duna, a Tisza (a Szamossal), a
Dráva, a Rába és a Répce, a Körösök, a Maros, a Sió-csatorna és a
Bodrog alkalmasak vízi túrázásra. A túrák nehézsége természetesen
függ az adott természetes vízfolyás aktuális hidrológiai és hidrogeográfiai jellemzőitől, valamint a választott túraszakaszok hosszától
(Győri, 2014b). Az Alsó-Tisza és a Körösök adottságai sok szempontból átlag felettiek. Sebességük, futásvonaluk, a partok természetközeli állapota ideális a vízi túrázásra. A turisztikai főszezon nagy
részén biztonsággal lehet számítani alacsony vízállásukra, és így a
túrázók számára kedvelt homokpadok (övzátonyok) jelenlétére is.
212

Gyorsan felmelegedő vizű tavaink (például Balaton, Velencei-tó),
holtágaink (például Szelidi-tó, Mártélyi-holtág) esztétikus és egészséges környezete szintén sok látogatót csábít, s számos lehetőséget
kínál az aktív vízi turizmus számára is.
A folyóvízi turizmus hazánkban döntő mértékben a „lapátos”
sportokra (kajak, kenu, evezés) épül. Ezek már az otthoni, lakóhelyi
környezetben is fontos rekreációs tevékenységként lehetnek jelen,
ugyanakkor az újonnan megismerésre váró, idegen táj izgalmai fokozhatják, megerősíthetik az alapmotivációt (Donka, 2012). Ugyanakkor a vízi táborozás, illetve vízi túrázás megvalósításának alapvető feltétele, hogy az annak lebonyolításában résztvevők (pl. tanárok, oktatók, felnőttek) rendelkezzenek a túraszervezés, a táboroztatás, a vízi közlekedés és vízen tartózkodást rögzítő jogszabályok
alapos ismeretével (Domokos, 2014). Nem mindegy, hogy milyen
korosztály, milyen előképzettséggel, jártassággal, milyen létszámmal
vesz részt a túrán. A vízi túravezetőre, a túrában részt vevő vízi járművekre is meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
Mint említettük, a vízi túrázók között növekvő számban vannak,
akik kifejezetten igénylik a táborhelyek jobb felszereltségét, a kiszolgáló létesítmények kényelmét és a könnyen elérhető kiegészítő szolgáltatásokat (Barna és mtsai, 2012). Mindez új fejlesztési perspektívákat kínálhat a vízparti települések önkormányzatai számára.
Donka (2012) rámutat arra, hogy a vízi turizmusban rejlő gazdasági
potenciál nincs kihasználva, a vállalkozások többsége a vízi turizmust még mindig csupán szabadidős szolgáltatásként kezeli és
annak a turizmusba való teljes körű beolvasztása máig nem történt
meg. A vízi turizmus tehát egy olyan, lehetséges turisztikai termék,
mely képes a hátrányos helyzetű, kevés népességszámú községek,
térségek infrastruktúráját, ellátottságát is fellendíteni. Emellett
munkahelyeket teremhet, javíthatja egy település gazdasági helyzetét, a szükséges fejlesztések pedig elősegíthetik a folyók ökológiai
állapotának megóvását (Aubert, 1999). Bánhidi (2013.) szerint „a
vízi, vízparti területek fejlesztése, gondozása, társadalmi és gazdasági-, egészség-, környezet politikai érdek”. Ráadásul komoly esélyt
ad a korábban fizikailag aktív, de azóta inaktívvá vált lakosok aktiválására, amely tudvalevőleg komoly társadalmi és gazdasági hasznot eredményez (Ács és mtsai, 2013).
Ujvári (2009) szerint a vízi turizmus a Tisza folyó hazai alsó szakaszán a nagyobb városok (Szeged, Szolnok) környékén a legélénkebb. A többi vízparti település e tekintetben lemaradást mutat, s a
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szolgáltató létszám, valamint a szolgáltatások átlagos minősége is
jelentősen elmarad a Tisza-tó mögött, de még a Felső-Tiszához viszonyítva is. Ezért is vált kiemelt jelentőségűvé a térségben a közelmúltban indult „Bejárható Magyarország Program” (továbbiakban:
BMP), az egyik legnagyobb hazai kezdeményezés, mely az ifjúság
aktív szabadidő-eltöltését, a belföldi turizmus élénkítését, az egészség- és környezettudatos szemléletmód kialakítását és a felelősségteljes gondolkodást egyaránt szolgálja (Antal, 2014). A Kormány
döntése szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban:
MKKSZ) a BMP-hez kapcsolódva, az ún. aktív turisztikai hálózatok
infrastruktúrájának fejlesztésére több más civilszervezettel (pl. Magyar Természetjáró Szövetség, Vitorlás Szövetség) együtt európai
uniós támogatásban részesülhet. A program legfőbb célkitűzése az
ország természeti- és kulturális értékei minél részletesebb megismertetése a különféle környezetkímélő szabadidős tevékenységekre
alapozott öt turisztikai jármód (természetjárás, kerékpározás, lovaglás, vitorlázás és túrakenuzás) segítségével.
Az MKKSZ az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex
fejlesztésére konzorciumi pályázatot nyújtott be, melynek célja, hogy
a kajak-kenu népszerűségére alapozva, minél többeket motiváljon
arra, hogy szabadidejében járja a vizeket, ami által edzettebb, egészségesebb legyen. A program keretein belül, a folyópart menti települések pályázatot nyújthatnak be vízi megállóhelyeik fejlesztésére.
Ezek minősítése a „lapátos” védjeggyel, osztályozásuk 1-4 „lapáttal”
történik. A védjegy a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős minisztere által létrehozott márkajelzés, mely a turisták számára garantálja az ellenőrzött minőséget. Az ezzel kapcsolatos
adminisztratív és operatív teendőket az MKKSZ látja el.
A „lapátos” védjegy a vízi megállóhelyek, kikötők infrastrukturális
adottságait, felszereltségét mutatja: minél több lapáttal rendelkezik
valamelyik, annál felszereltebbnek tekinthető. A fejlesztés a csónakkikötők kialakításán, a strandok fejlesztésén, a növényzetszabályozáson, a tiszta környezet biztosításán, a kiegészítő infrastruktúrafejlesztésen (kempingek, vízparti vendéglátóhelyek és horgászkikötők), valamint a költésösztönző vízparti lehetőségeken (például vízi vidámpark, a versenysport igényeivel összehangolva kajak-kenu, illetve
evezőspályák) keresztül valósulhat meg. A védjegyet megszerző megállóhelyek jó eséllyel pályáznak a jövőbeli infrastrukturális és egyéb
fejlesztési támogatásokra. A dél-alföldi folyókon a két „lapátos” Szeged
kivételével minden kikötőhely egy „lapáttal” rendelkezik (1. ábra).
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1. ábra. A „lapátos” minősítést kapott kikötőhelyek a Tisza alsó szakaszán és mellékfolyóin. (Forrás: saját szerkesztés)
Figure 1. The berths with “paddle” mark in the lower part of The
Tisza River and its tributaries. (Source: Own editing)
2014-től a BMP keretein belül már elindult a megállóhelyek első
fejlesztési hulláma. A program vízi turizmus mellett a természetjárás, kerékpározás, vitorlázás, lovaglás fejlesztését is célul tűzi ki,
melyeket – a fogyasztási igények jobb kielégítése céljából – érdemes
egymással is összhangba hozni. Ezek a fejlesztések a Tisza alsó, nagyobbrészt dél-alföldi szakaszán kiemelt jelentőségre tehetnek szert.
Kérdésként merül fel azonban ezzel kapcsolatban, hogy vajon lesze akkora vendégforgalma a területnek, hogy eltartsa az újonnan létrejövő szolgáltatásokat. Az is elképzelhető, hogy a jelenlegi szolgáltatói szint már beállt, és nem lesz várható fellendülés a vízi turizmust illetően (Csatári, 2001). Ugyanakkor jogosan fogalmazódik
meg az a dilemma is, hogy az első hullámban lezajló fejlesztések
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vajon összhangba hozhatók-e a fogyasztók által felvetett hiányosságokkal.
Persze nem csak a Tisza alsó szakaszát illetően kritikus a helyzet.
A vízi turizmus a Körösökön (Kettős-Körös, Sebes-Körös, HármasKörös) is nagy hagyományokkal bír, ám annak szolgáltatási háttere
jelentősen elmarad a kívánatostól. A Maros természeti szépsége
ugyancsak magáért beszél, ami itt is indokolttá tenné a fejlesztéseket. E változásoknak ugyanakkor kizárólagosan a klasszikus, kézi
erővel hajtott kajakokra, kenukra, evezőshajókra, csónakokra alapuló vízi turizmusra szabad létrejönniük (Ujvári, 2009). A hullámtér
védett értékeinek bemutatására például olyan rendszert lenne érdemes kiépíteni, mely a legcsekélyebb zavarással biztosítja a látogatást a túrázók számára és a környezetben sem hoz létre jelentős
változtatást (Aubert, 1999).
A vízi túrázásról a mozgásszegény életmód problematikájának
kontextusában külön is érdemes néhány szót ejteni: a magyar lakosság mindössze 20%-a sportol rendszeresen, ezzel szemben 53%
körüli az egyáltalán nem mozgók aránya (Ács és mtsai, 2016a). A
fizikai aktivitás növelése pedig köztudottan javítaná a népesség
egészségi állapotát, nagyban csökkentve az egyik vezető halálok, a
kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulását (Bergier és mtsai,
2017). Mindannak ellenére tehát, hogy a vízi turisztikai tevékenységek kvázi egy-egy alkalmi cselekményként foghatók fel, mégis sokak
számára ezek az eseti aktivitások jelenthetnék az első lépést a rendszeres fizikai aktivitás felé vezető úton. Meg kell tehát ragadnunk
minden lehetőséget a sport népszerűsítésére, a fizikai aktivitás növelésére, melynek az egészségügyi hatásai mellett társadalmi és gazdasági hozadékai sem lebecsülendők (Ács és mtsai, 2011, Stocker
és Ács, 2012, Ács és mtsai, 2016b).

Anyag és módszerek

Vizsgálatunkat több alkalommal történő személyes terepbejárásra, előzőleg elvégzett kutatások tapasztalataira, internetes adatbázisokra és egy kérdőíves felmérés (N=100) eredményeire alapoztuk. A 100 db online- és papíralapú kérdőívet 2016 őszén töltettük ki olyan személyekkel, akik valamilyen szervezési formában
már vettek részt vízitúrán az Alsó-Tisza hazai szakaszán és/vagy a
Körösökön, illetve Maros folyón. Egyéb kritériumokat a kitöltőkkel
szemben nem határoztunk meg. Internetes portálon keresztül 62
kitöltést kaptunk, továbbá személyesen kérdeztünk meg 20 szabad216

idős sportolót és 18 középiskolás tanulót. Az adatok feldolgozására
leíró statisztikát használtunk.
A nemek közel azonos arányban képviseltetik magukat a mintában (48 nő, 52 férfi). A kitöltők átlagos életkora 36,0±14,3 év, a legfiatalabb kitöltő 13, a legidősebb 65 éves. A már nem tanuló
válaszadók 43%-a szellemi, 19%-a fizikai munkát végez. A megkérdezettek 15%-a még középiskolában tanul, 34%-ban rendelkeznek
érettségi bizonyítvánnyal, 44%-ban főiskolai-, egyetemi diplomával,
oklevéllel, 7%-ban pedig valamilyen szakmai végzettséggel, érettségi
nélkül.

Eredmények

A vízi túrázásban részt vevő személyek szocioökonómiai hátterét
tükrözi a saját háztartásában rendelkezésre álló 1 főre jutó havi
nettó jövedelem, mely felmérésünk alapján nagyobb részt 100-200
ezer, illetve 50-100 ezer Ft közé esik (2. ábra). A teljes népességre
számított 1 főre jutó éves nettó jövedelem 2016-ban Magyarországon átlagosan 1 millió 199 ezer forint volt, vagyis körülbelül havi
100 ezer Ft (KSH, 2017). Mindez arra utal, hogy a vízi túrázás a
sokak, vagyis az „átlagember” számára a még megfizethető szabadidős tevékenységek közé sorolható. A vízitúrázók közel háromnegyed része egyébként jó ár-érték arányú tevékenységnek ítéli ezt a
szabadidős tevékenységet (3. ábra).
Vizsgálatunk során választ kerestünk arra is, hogy milyen kapcsolat mutatkozik a sporthoz, testmozgáshoz való pozitív hozzáállás, a sportolási szokások és a vízitúrán való részvétel között. A vízi
túrázás eleve jó pszichomotoros képességeket kíván, ezen belül jó
kondicionális képességeket (leginkább erőállóképességet) és jó koordinációs képességeket (például egyensúlyozó képesség, ritmusképesség). Minden vízi túrázó számára elengedhetetlen a biztos úszni
tudás. Válaszadóink – akik már valamennyien részt vettek vízi túrán
– többségében korábban is sportoltak (97%), vagy jelenleg is sportolnak (89%). Ez utóbbiak közül szabadidejében alkalomszerűen
33%, rendszeresen 29% mozog, 27% pedig valamilyen sportág igazolt versenyzője. Az egyáltalán nem sportolók aránya mindössze
11%-ra tehető (4. ábra). Mindebből kiderül, hogy a vízi túrázásra
való hajlam kapcsolatban áll a sporthoz való pozitív viszonyulással,
ez a rekreációs tevékenység inkább a fizikailag aktívabbakat vonzza,
azonban az is jól látható, hogy megmozgatja a mintában 44%-os
arányt képviselő, fizikailag inaktívnak tekinthető alkalomszerűen,
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2. ábra. A megkérdezettek egy főre jutó nettó jövedelme abban a háztartásban, amelyben élnek. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 2. Net earnings per capita of the respondents in the households they live in. (Source: Own survey and editing)

3. ábra. A megkérdezettek véleménye a vízi túrázás ár-érték arányáról. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 3. Respondents’ opinion on the value-for-money of water
tourism. (Source: Own survey and editing)
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vagy egyáltalán nem sportolókat is. Mivel a válaszadók 81%-a korábban rendszeresen sportolt, ezért a vízi túrázás egy olyan egészségfejlesztő eszközként is felfogható, mely a korábban aktív
életmódot élő, de ma már korántsem olyan aktív egyéneket képes
„visszaterelni” a rendszeres fizikai aktivitás zónájába.

4. ábra. A vízi túrázásban részt vevők sportolási szokásai a kérdőíves felmérés alapján. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 4. The sporting habits of water tourism participants based
on the questionnaire survey. (Source: Own survey and editing)
A nagyobb, több napos vízitúrák megszervezése komoly körültekintést, szakmai előkészületeket igényel. Válaszadóink körében a
magánkezdeményezésű megmozdulások a legnépszerűbbek, amikor is családtagok, barátok, ismerősök döntenek a közös programról. Ezt követi a sportegyesületi, oktatási intézethez kötődő, illetve
a munkahelyi szervezés (5. ábra). A túrázók tehát szívesen töltik
szabadidejüket olyanokkal, akikkel a mindennapokban is kapcsolatban állnak. Mindez azonban különböző életkori szakaszokban
másként és másként alakul: a jelenleg középiskolás, egyetemista
korú fiatal felnőttek főként oktatási intézményük, vagy valamelyik
sportegyesület szervezésében indulnak túrázni, míg a középkorú
felnőttek, valamint a nyugdíjas éveikben járó személyek jellemző
módon maguk szervezik túráikat, s közülük csak kevesen jelentkeznek mások által meghirdetett és szervezett programra. Mellesleg
10-ből mindössze egy válaszadó nyilatkozott úgy, hogy akár számára
ismeretlen személyekkel is szívesen részt venne vízitúrán.
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5. ábra. A megkérdezettek vízi túrázásban való részvétele a különböző
szervezési formák szerint. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 5. Participation of surveyed people on water tourism according
to different organizational forms. (Source: Own survey and editing)
A vízi túrázás tipikusan nyári aktivitás, de a vizek látogatottsága
tekintetében az Alsó-Tiszán és mellékfolyóin a klasszikus nyári szezonon belül is megfigyelhető némi ingadozás. A megkérdezettek
többsége a nyár folyamán ül hajóba, főleg késő nyáron és kora őszszel, augusztus, illetve szeptember hónapokban, ám az idény első
hulláma a jó idő beálltával, késő tavasszal, illetve kora nyáron indul
meg. Csekély visszaesés, stagnálás mutatkozik júliusban, majd a
nyár elmúltával, ősz elején újra növekedést tapasztalhatunk.
A folyóvízi túrák többnyire vándortáborozás kereteiben, a szálláshelyek változtatásával valósulnak meg. Ennek folyománya, hogy 5ből 3 válaszadó 1, legfeljebb 2 éjszakát tölt el az egyes vízhez közeli
szálláshelyeken. Ennél többre 5-ből csak 1 túrázó vállalkozik és
szintén 1 fő az, aki jellemzően nem tölt éjszakai pihenőt egyik vízi
megállóhelyen sem, egyszóval az egy napos túrákat preferálja.
A megkérdezettek által leggyakrabban használatos vízi eszközök
a kézzel hajtott vízi járművek, elsősorban a kenu és a kajak. A válaszadók 94%-a használta már ezeket a hajótípusokat. Második leggyakrabban igénybe vett vízi közlekedési eszköz a motoros-kishajó,
illetve jacht (17%). A vizsgált régióban – noha a természeti környezet
ezt lehetővé tenné – kevésbé gyakoriak a kiránduló-, üdülő-, vagy
lakóhajóval történő kiruccanások, a válaszadók mindössze 15%ának volt már része hasonlóban (6. ábra).
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6. ábra. A leggyakrabban igénybe vett vízi járművek a kérdőíves felmérés szerint. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 6. The most frequently used watercrafts according to the
questionnaire survey. (Source: Own survey and editing)
Természetesen, tudvalevő az is, hogy a motoros kishajók, jachtok
– lég- és vízszennyezésük, valamint a zajkibocsátásuk miatt – ökológiai szempontból erősen kifogásolhatók. Emellett e hajófajtákat
csak kijelölt folyószakaszokon, engedélyezett és érvényes okmányokkal szabad használni, s kikötési lehetőségeik is korlátozottabbak. A kiránduló-, üdülő-, lakóhajók használata kisvíz idején akadályozottabb, mindamellett magasabb felszereltségű kikötőállomást
igényelnek (mint például Szegeden), s bérlésük költségvonzata is
meglehetősen nagy.
A közúti közlekedéshez hasonlóan, a vízi közlekedésnek is megvannak a maga szabályai, melyet minden vízi túrázó köteles betartani. A vízitúrák szervezésekor tehát célszerű felmérni a résztvevők
hajózási szabályismeretét is, és szükség esetén szakképzett túravezetőre bízni a túracsapatot. Vizsgálati eredményeink sajnos azt mutatják, hogy a legtöbb vízi túrázó nincs tisztában a vízen való
fegyelmezett közlekedés fontosságával, szabályismerete a vízi közlekedést illetően meglehetősen hiányosnak tekinthető. Sokan még
saját tudásukat illetően is bizonytalanok. A kérdőívünket kitöltők
személyes bevallásuk szerint a legfontosabb vízi közlekedési szabályokat alig, egyáltalán nem, illetve csak főbb vonalakban ismerik.
Tíz túrázóból mindössze egy tartja nagyon jónak, kettő pedig elég
jónak saját szabályismeretét (7. ábra).
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7. ábra. A megkérdezettek vízi közlekedési szabályismereteinek jellemzői önértékelésük alapján. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 7. Knowledge of the water traffic rules of respondents based
on their own declaration. (Source: Own survey and editing)
Annak ellenére, hogy a válaszadók közül sokan nem, vagy alig ismerik a vízi közlekedés szabályait, mindössze minden második válaszadó vette már igénybe szakképzett túravezető segítségét (8. és
9. ábra). Azok, akik átlagos, vagy akár magasabb szintű tudással
rendelkeznek ugyancsak hasonló arányban igénylik túravezető segítségét, vagyis – sajnálatos módon – nem mutatható ki kapcsolat a
túrázók szabályismerete és a szakképzett túravezetőre való személyes igénye között (r=0,29). Természetesen a példaként említett hajózási szabályismeret csak egy része annak a komplex elméleti és
gyakorlati tudásanyagnak, mellyel a túravezetőnek rendelkeznie kell
ahhoz, hogy egy bármilyen adottságú és felkészültségű csoport számára megszervezzen és biztonságosan lebonyolítson egy vízitúrát.
Készség szinten kell rendelkeznie többek között pedagógiai, sportszakmai, szervezéstani, egészségügyi, természetismereti, környezetvédelmi, tájékozódási, vízföldrajzi, hidrológiai, balesetmegelőzési és
vízből mentési ismeretekkel, illetve nagyon fontos tudni, hogy a megcélzott megállóhelyeken pontosan milyen szolgáltatásokat tudnak
teljes biztonsággal elérni.
A klasszikus vízitúrák közlekedési irányára a folyásirányba haladás (csorgás, ereszkedés) jellemző, ami legtöbbször többnapos,
több kikötőt, vagy vízi megállót is magába foglaló túraprogram keretében valósul meg. A többnapos túrák során így a megtett napi át222

8. ábra. A szakképzett vízi túravezető segítségének igénybevétele a
kérdőíves felmérés alapján. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 8. Using the assistance of a qualified water tourism expert
based on the questionnaire survey. (Source: Own survey and editing)

9. ábra. A szakképzett túravezetők igénybevétele vízi turisztikai tudással nem rendelkezők körében. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 9. Using the assistance of a qualified water tourism expert
among respondents without water traffic knowledge.
(Source: Own survey and editing)
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lagos távolság 15-20 km, ami persze függ az adott folyószakasz jellegétől, a víz hidrogeográfiai jellemzőitől is. A kitöltők válaszai alapján a legnépszerűbb megállóhelyek és úti célok a Dél-Alföldön:
Csongrád (44-en jártak már itt), Szeged (42 fő), Mindszent (33 fő)
és Tiszakécske (24 fő) (10. ábra).

10. ábra. Az egyes települések vízi megállóhelyeinek látogatottsága
a kérdőíves felmérés alapján. (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 10. Attendance at the berths of each settlements based on
the questionnaire survey. (Source: Own survey and editing)
A többnapos vándortáborozások alkalmával az egyik legfontosabb
kérdés egyrészt az, hogy milyen szálláshelyet válasszon a túrázó,
másrészt az, hogy miként oldja meg felszerelésének szállítását a
soron következő megállóhelyekre. A hagyományos vándor vízitúrák
esetében két fő szállítási mód, illetve ezek kombinálása lehetséges:
(1) a szükséges személyes és tábori felszerelést a túrázók vagy a
vízen, a vízi járműben viszik magukkal, ami – tekintve egy váratlan
borulás lehetőségét – kockázatosabb, vagy pedig (2) gépjárművel
szállíttatják a parton, közúton – ami viszont növeli a túra költségeit.
Ez utóbbi megoldás így is valamivel népszerűbbnek látszik, a megkérdezettek közül 58-an kedvelik, míg a többiek szívesebben viszik
magukkal csomagjaikat a hajóban (például műanyag hordóban, lezárt nejlonzsákban).
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A kiépített vízi megállóhelyek túrázók általi szubjektív minősítése
tanulságos lehet a jövőbeni fejlesztéseket illetően. A válaszadók
közül a legtöbben úgy gondolják, hogy a kikötői szállások, kempingek, apartmanok – a legfontosabb szolgáltatásokat biztosítva – átmeneti szálláshelynek még éppen megfelelnek. Ugyanakkor minden
harmadik kitöltő felhívja a figyelmet ezekkel kapcsolatban valamilyen sürgősen pótlandó hiányosságra, ami figyelmet érdemel még
akkor is, ha tudjuk, hogy a túrázás során igénybe vett szolgáltatások
nem a luxusról, hanem elsősorban az alapvető szükségletek kielégítéséről szólnak (11. ábra).

11. ábra. A megkérdezettek saját tapasztalatai a vízi megállóhelyekkel kapcsolatban. (fő) (Forrás: saját felmérés és szerkesztés)
Figure 11. Respondents’ own experiences connected to the services
at the berths. (Person) (Source: Own survey and editing)
A kérdőívünket kitöltők részletesen kifejthették, hogy milyen fejlesztéseket, változtatásokat tartanának szükségszerűnek az egyes
vízi megállóhelyeken. Közös véleményük, hogy a mosdó és a fürdőhelyiségek darabszámán, tisztaságán, valamint a meleg víz használati lehetőségen a legtöbb helyen javítani kellene. Úgy vélik, szélesíteni lehetne a hajóbérlési lehetőséget, s ezzel együtt célszerű volna
őrzött hajótárolókat létrehozni. Sokan a jelenleginél jobb kikötési
feltételeket hiányolják: egyes túrázók szerint, ahol nincs – és ezt a
hidrológiai viszonyok lehetővé teszik –, ott mesterséges homokos
partot, vagy stégeket lenne kívánatos építeni, a kikötőt pedig mindenképpen tanácsos volna aszfaltúttal a közúthálózathoz kapcsolni.
Ugyancsak igény mutatkozott rossz idő esetére fedett közösségi
225

terek létrehozására, ahol megoldott az elektromos csatlakozási lehetőség és van internet elérhetőség is. Végezetül többen szeretnének
a vízi megállóhelyhez, kikötőhöz közelebbi vásárlási lehetőséghez
jutni, akár egyes napszakokban működő, könnyen elérhető, kihelyezett mobil standok szezonális üzembe helyezésével.
A vízitúrázás célállomásainak kiválasztásában fontos szerepet
kaphat, hogy adott kikötőhelyen – az alapvető szükségletek kielégítésén túl – van-e lehetőség egyéb szabadidős tevékenységre, esetleg
kulturális rendezvényen, vagy sportaktivitáson való részvételre. Egy
többnapos túra során akár üdítő hatású is lehet, ha a túrázó kizökkenhet a „normál kerékvágásból”, a folytonos, sokszor monoton
evezésből. A kerékpározás, lovaglás, gyalogtúrázás, sárkányhajózás,
vitorlázás, vízisízés, wakeboardozás, horgászat, strandsportok
(strandröplabdázás, strandkézilabdázás, strandfoci) kitűnő élményeket kínáló kiegészítői lehetnek a vízitúrázásnak. Vizsgált térségünkben az efféle kikapcsolódási lehetőségek csak ritkán, alkalomszerűen kerülnek terítékre a folyóparti pihenőhelyeken, így válaszadóinknak alig-alig voltak effajta tapasztalatai. A kérdőívet kitöltők
mindössze 23%-a vett már részt valamilyen rekreációs programon,
rendezvényen, vagy vett igénybe rekreációs szolgáltatást vízi túrázása során.
Mindamellett természetes, hogy ezek a programok, szolgáltatások
a helyi lakosság rekreációs szükségleteinek kielégítéséhez is hozzájárulnak. A túrázók igényeit tekintve tízből hárman mindenképpen,
öten pedig a programok, szolgáltatások függvényében vennének
igénybe különféle egyéb szabadidős lehetőséget a vízi megállóhelyen,
vagy annak közelében, s mindössze egy fő nem tartja fontosnak az
efféle kínálat bővítését. A legtöbb vízitúrázó szabadidejének még aktívabb, még színesebb eltöltése érdekében már túraútvonalának tervezése során figyelembe venné az egyes kikötőhelyeken elérhető
kulturális, illetve rekreációs kínálatot.
Végezetül kérdőívünkben rákérdeztünk arra is, hogy a vízitúrázók
ismerik-e a „lapátos” minősítési rendszert, illetve az ahhoz kapcsolódó, a vízi megállóhelyekkel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket.
Felmérésünk tanúsága szerint négyből hárman még egyáltalán nem
hallottak a tervezett fejlesztésekről.

Következtetések

A „lapátos” túrázás a Tisza hazai alsó szakaszán és mellékfolyóin
a legjellemzőbb vízi túramód, mely – tekintve, hogy sokszor komoly
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erőfeszítést igényel – alapvetően „sportos” attitűdöt, s vele együtt
megfelelő fizikai felkészültséget, kondicionális és koordinációs képességeket követel. A dél-alföldi folyóvizek sajátosságaival összhangban jellemzőnek találtuk a vándortáborozási formát, melyben a
folyásirány szerint „utazók” egy-egy megállóhelyen 1-2 éjszakát töltenek el. A „lapátos” szezon leginkább késő tavaszra és nyár elejére,
valamint a nyárutóra és kora őszre esik.
Vizsgálatunk tanúságaképpen megállapítható, hogy a vízi túrázás
„mindenki sportjának”, sokak számára még megfizethető, aktív rekreációs és turisztikai tevékenységnek fogható fel, melyet résztvevői
maguk is jó ár-érték arányúnak ítélnek. A vízi túrázók nagy része a
hétköznapokban is pozitívan áll a testmozgáshoz, s azonfelül jól kidomborodik az is, hogy e tevékenységforma képes a fiatalabb életkorában sportoló, de ma már inaktív életmódot élő egyéneket
reaktiválni, mintegy újra generálva bennük a sporthoz, testmozgáshoz való pozitív hozzáállást.
A vízitúrák leggyakrabban magánkezdeményezésből születnek, de
közkedveltek a sportegyesületi, az oktatási intézethez kötődő, s kisebb mértékben a munkahelyi szervezések is. Negatívumként könyvelhető el, hogy a vízi túrázók zöme saját bevallása alapján sincs
tisztában a vízi közlekedés szabályaival, ugyanakkor sokak nem jutnak el a szakképzett túravezető alkalmazásának gondolatáig sem.
A korábbi kutatásokkal megegyezően megállapítható, hogy a vízi
turizmus vizsgált területünkön – akárcsak országos viszonylatban
– kiegyensúlyozatlanul fejlődött. A kikötők és szálláshelyek nyújtotta
szolgáltatások sajnos a legtöbb esetben – mind az infrastruktúra,
mind a turisztikai szolgáltatások vonatkozásában – elmaradnak a
kívánalmaktól. A komplex turisztikai kínálat javítása, a vonzerő tudatos erősítése ugyancsak a vízi turisztikai kereslet élénkülését
eredményezhetné.
Némi reményre adhat okot, hogy a BMP keretein belül kezdetét
vette a vízi megállóhelyek fejlesztése, s ezzel várhatóan – az önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek összefogásával – a Tisza
alsó szakaszán és a Körösök vidékén is megindulhat a lemaradásban lévő kikötőhelyek felzárkóztatása. Az Alsó-Tisza és a Körösök
tervezett fejlesztéseinek helyszínei összhangban vannak a hagyományos megállóhelyekkel. A tervek szerint többek között minden vízi
megállóhelyen létesül majd valamilyen kikötési lehetőség: az 1-2 „lapáttal” minősített helyeken lépcsős, 3 „lapátos” helyeken stéges, a 4
„lapátosokon” pedig sólyás kikötő kerül kialakításra.
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Kérdőívünk kitöltői a vízparti fogadó területek, desztinációk fejlesztésével kapcsolatban több megfontolandó javaslattal is éltek.
A vendégkör szélesítése, valamint annak teljes körű kiszolgálása
érdekében a korszerű turisztikai szolgáltatások elérhetőségének kialakítását ugyancsak napirendre kellene tűzni. Felmérésünk eredményei szerint érdemes volna színesebbé tenni az egyes megállóhelyek szabadidős szolgáltatásainak körét: ha lehetőség lenne rá,
többen élnének a vízparti megállóhelyekre szervezett kulturális,
sport és egyéb rekreációs programokkal, melyekből jelenleg még
meglehetősen szűk a választék. Mindez főként a nagyobb településekre (például Szeged, Csongrád, Békés) érvényes, de nem maradhatnak ki ebből a kisebb városok, falvak sem. A szolgáltatások fejlesztése – a turistaforgalom számszerű gyarapítása mellett – nagyban hozzájárulna a település saját ellátottságának növeléséhez. A
fejlesztések egyrészt a helyi lakosság rekreációs igényeit is kiszolgálnák, másrészt a szolgáltatások (például szállás, vendéglátás, kikötői
szolgáltatások) forrásokat hozhatnának a településre, munkahelyeket
teremtve, végül, de nem utolsó sorban ismertebbé tehetnék a település saját programjait, kulturális értékeit is. Mindezt tudatos, szervezett marketingtevékenység keretében volna célszerű propagálni.
Ahhoz, hogy a vízi turizmus egységes rendszerként működhessen,
a szakmai (pl. turisztikai, sportszakmai, gazdasági) ismeretek terén
is folyamatos fejlődést kellene felmutatni. Mindehhez optimális színteret kínálnak a különféle iskolai, egyetemi és egyesületi, ifjúsági vízi
táborok. A túrázók létszámának és körének lehetséges bővítését tekintve nagy potenciált látunk a munkahelyi szervezésű vízitúrák népszerűsítésében, szervezésében és lebonyolításában, hiszen az számos
élményt, kitűnő csapatépítési lehetőséget kínál résztvevői számára,
nem is beszélve annak prevenciós és rekreációs hatásairól.
A túraszervezésben a vízi sportegyesületekkel, vagy a hasonlóképpen nagy tapasztalatokkal rendelkező felsőoktatási sportszakos
képzőhelyekkel (testnevelési és sporttudományi intézetek) történő
összefogás több szinten is előnyökkel járna és egyben biztos szakmai hátteret garantálna (például népszerűsítés, sportszakmai felkészítés, szervezési tapasztalat, felszerelés kölcsönzése, túravezető
biztosítása). A vízitúravezető képzésben és a propagandában a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával hathatós segítséget
nyújtanak a regionális, vagy megyei természetjáró, illetve természetbarát szervezetek (régiónkban a Csongrád Megyei Természetbarát
Szövetség és az Alföldi Szabadidő Egyesület) is.
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A vízi túrázáshoz kapcsolódó sport-, öko- és kulturális turisztikai
szolgáltatásokat az önkormányzatoknak és az utazási szolgáltatóknak nagyobb mértékben lenne szükséges felvállalniuk (például a
hazai vizeken a többnapos túrákra, azok is vállalkozhatnának, akik
bizonytalanok a hajó- és felszerelés-szállítással, szállásfoglalással
kapcsolatban).
A vízi turizmus termékfejlesztésébe uniós források is bevonhatók,
amire jó példa a Szegedi Tudományegyetem mint fő kedvezményezett és az Újvidéki Egyetem mint partner által elnyert Interreg IPA
CBC, HUSRB/1602/31/0204 sz. (WATERTOUR) pályázat, melynek
célja a tiszai vízi turizmus ösztönzése, s ezzel együtt a szerb és magyar közös kulturális örökség, hagyományok, a közös folyó, a Tisza
természeti és társadalmi értékeinek feltárása. A projekt komplexitását a sport-, öko- és kulturális turisztikai fejlesztési tevékenységek
kapcsolódása és egymásra épülése adja. A projekt hagyományteremtő szándékkal, a szakmai, önkormányzati és szolgáltató partnerek bevonásával szervezett programjai lehetővé teszik a résztvevő
szerb és magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak találkozását, együttműködését a vízi túrázáshoz kapcsolódó közösen szervezett nemzetközi tudományos, kulturális, sport és természetvédelmi
programokon.

Felhasznált irodalom
Antal F. (2014): „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy bemutatása. Kajak-Kenu
Országos Szakmai Konferencia. Csongrád. http://docplayer.hu/2462977-Lapatosvizi-megallohelyek-vedjegy-bemutatasa.html.
Aubert A. (1999): Az ökoturisztikai területfejlesztés szükségessége és modellje
Magyarországon. In: Tóth J., Wilhelm Z. (eds.): Változó környezetünk. JPTE, Pécs,
74-81.
Ács P., Hécz R., Paár D., Stocker M. (2011): A fittség (m)értéke: A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 58: 7-8.
689-708.
Ács, P., Stocker, M., Oláh, A. (2013): The determination of economic and public
health benefits achievable by increasing regular physical exercise Apstract. Applied
studies in Agribusiness and Commerce, 8: 11. 5-14.
Ács, P., Bergier, J., Salonna, F., Junger, J., Melczer, Cs., Makai, A. (2016a):
Gender differences in physical activity among secondary school students in the
Visegrad Countries. Health Problems of Civilization, 10: 3. 21-29.

229

Ács, P., Stocker, M., Füge, K., Paár, D., Oláh, A., Kovács, A. (2016b): Economic
and public health benefits: the result of increased regular physical activity. European Journal of Integrative Medicine, 8: 2 Suppl. 8-12.
Barna Gy., Győri F., Kiss G. (2012): A vízi turizmus megjelenése és jelenlegi helyzete a Felső-Rába vidék idegenforgalmában. Magyar Sporttudományi Szemle, 13:
2. 21-22.
Bánhidi M. (2007): A sportturizmus sporttudományi modellje. Magyar Sporttudományi Szemle, 30: 2. 32-38.
Bánhidi M. (2013): Vízi és vizek menti turizmus alapjai 2. MSTT Sportturizmus Szakosztály, Győr-Budapest.
Bergier, J., Niźnikowska, E., Bergier, B., Acs, P., Salonna, F., Junger J. (2017):
Differences in physical activity, nutritional behaviours and body silhouette concern
among boys and girls from the selected European countries. Human Movement,
18: 1. 19-28.
Bokor J. (2009): A sportturizmus elméleti kérdései: a Szigetköz és az Írottkő
Natúrpark sportturizmusa. Savaria University Press, Szombathely.
Csatári B. (ed.) (2001): A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei. A
Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója. MTA RKK, Kecskemét.
Dávid L., Baros Z., Szilágyi Zs. (2006): A sportturizmus dimenziói és környezeti
problémái. Tájökológiai Lapok, 4: 2. 395-405.
Domokos M. (2014): Vízi tábor és vízi túrázás szerepe az iskolákban.
http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/viii_vzi_
tbor_s_vzi_trzs_szerepe_az_iskolkban__domokos_mihly.html Letöltés: 2017.09.16.
Donka A. (2012): A vízitúrázás célterületeinek természeti szempontú értékelése.
Közlemények a PPT TTK FI Természetföldrajzi Tanszékéről. PTE, Pécs, 3-40.
Donka A., Gila Cs. (2013): Kísérlet az Élővíz-csatorna víziturisztikai értékelésére. Modern Geográfia, 8: 4. 9-32.
Erfurt-Cooper, P. (2009): European waterways as a source of leisure and
recreation. In: Prideaux, B., Cooper, M. (eds.): River Tourism. CAB International.
Oxfordshire. 95-116.
Győri F. (2014a): III. Sportturizmus. In: Kiss G., Győri F., Dorka P., Domokos M.
(eds.): Rekreáció I. SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged.
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/iii_sportturizmus__
dr_gyri_ferenc.html. Letöltés: 2017.09.16.
Győri F. (2014): VII. A vízi turizmus fogalma, jelentősége. http://www.jgypk.uszeged.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/vii1_a_vzi_turizmus_fogalma_jelentsge.html . Letöltés: 2016.11.23.
Hinch, T.D., Higham, J.E.S. (2001): Sport tourism: A framework for research.
International Journal of Tourism Research, 3: 1. 45-58.

230

Kollarik A. (1992): A turizmus földrajzi alapjai. Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Továbbképző, Budapest.
KSH (2017): A háztartások életszínvonala, 2016. Központi Statisztikai Hivatal.
Budapest. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv16.pdf.
Marton G. (2015): Sportturizmus. PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs.
Michalkó G. (2010): Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet,
Budapest.
Prideaux, B., Cooper, M. eds. (2009): River Tourism. CAB International.
Oxfordshire.
Ruskin, H. (1987): Selected views of socio-economic aspects of outdoor recreation, outdoor education and sport tourism. In: Garmise, M. (ed.): Proceedings of
the International Seminar and Workshop on Outdoor Education, Recreation and
Sport Tourism. Emmanuel Gill Publishing, Natanya, 18-37.
Standeven, J., Knop, P. (1999): Sport Tourism. Champaign, Ill., Human Kinetics.
Stocker M., Ács P. (2012): A sportolás növelésével elérhető gazdasági haszon
mértéke. Magyar Sporttudományi Szemle 51: 20-26.
Ujvári K. (2009): A Tisza-völgy vízi turizmusának fejlesztési lehetőségei. Modern
Geográfia, 4. http://www.moderngeografia.eu/?p=846.
Turco, D.M., Riley, R., Swart, K. (2002): Sport Tourism. Fitness Information
Technology, Morgantown.
Yannakis O. (2012): Adalékok a sportturizmus elméleti kérdéseihez. Magyar
Sporttudományi Szemle, 51: 55-58.

231

Tartalom
Előszó .................................................................................

5

Bánhidi Miklós .....................................................................
A nemzetközi sportturizmus területén végzett kutatások
elemzése sporttudományi megközelítésben
International sport tourism literature analysis
from sport science perspectives

9

Laczkó Tamás, Stocker Miklós .............................................
2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények
gazdasági és turisztikai hatásainak vizsgálata
Analysis of socio-economic and tourism impacts of
domestic organized sport events in 2018

37

Laczkó Tamás, Paár Dávid ...................................................
Társadalmi hatások vizsgálata a 2018. évi hazai
rendezésű nemzetközi sportesemények kapcsán
Research of social effects of domestic
organised sport events in 2018

77

Paár Dávid, Laczkó Tamás .................................................... 101
2018. évi hazai rendezésű nemzetközi sportesemények
sportszakmai, sportpolitikai és sporttechnológiai
hatásainak vizsgálata
Research of domestic organised sport events’ effects
from the point of view sport performance, sport
politics and sport technology in 2018
Czeglédi Orsolya, Sipos-Onyestyák Nikoletta, Sarah Mischler,
Sorina Cernaianu, Tóth Csaba, Ricardo Melo ........................ 127
Városi futóversenyek hatásai a helyi turizmusra
és területfejlesztésre
The impact of urban running races on local
tourism and regional development
233

Remenyik Bulcsú, Molnár Csilla, Sikó Botond ..................... 159
A nemzetközi sportrendezvények és a Forma-1 Magyar
Nagydíj hatása Magyarország turizmusára
International sport events, the impact of Formula-1
Grand Prix on Hungarian tourism
Laczkó Tamás, Bánhidi Miklós .............................................. 181
A belföldi és a beutazó turizmushoz kapcsolódó
sportfogyasztási szokások alakulása Magyarországon
Characteristics of sports related expenditure habits
of domestic inbound tourists in Hungary
Győri Ferenc, Horváth Alexandra ......................................... 207
Támpontok a vízi turizmus fejlesztéséhez a Tisza
dél-alföldi szakaszán és mellékfolyóin
Considerations for the water tourism development on the Tisza
River and its tributaries in the Southern Great Plain Region

234

