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Müller Anetta

Összefoglalás
A fiatal felnőttek sportolási szokásainak vizsgálatára online kérdőívet szerkeszettünk, melyet online felületeken,
social media használatával töltettünk ki (N=481). A válaszokból csak a fiatal felnőttek adatait szűrtük le, melyet
feldolgoztunk a tanulmányban. Alapstatisztikát, gyakoriságot számítottunk, az összefüggések vizsgálatára Chi2
próbát alkalmaztunk. Az eredményeink azt igazolták, hogy a lakóhely (falu, város, főváros) tekintetében a
sportolási helyszínek prefenciája és a sportmotiváció eltérően alakult. A falun élők 31,5%-a nyilatkozta azt, hogy
otthon sportol, míg a városi válaszadóknak csupán 17%-a, mely igen erős szignifikáns eltérést mutatott (p=0,000).
A városi válaszadók 17,4%-a fitnesz-wellness központokba sportol, mely szignifikánsan magasabb, mint a falusi
válaszadók aránya (8,7%). Ugyancsak a városi fiatal felnőttek (18,4%) részesítik előnyben az egyesületi sportolási
formát a falusiakkal (15,2%) szemben (p<0,05). A fiatalok sportmotivációjában az egészség, boldogság, vonzó
külső és a szórakoztató funkció kapta a legmagasabb értéket. A fővárosi fiatalok sportmotivációjában az egészség
és társaság, a városi fiatalok motivációjában a szórakozás, boldogság önmagam megismerése, míg a falusi fiatalok
esetében a motivációban a vonzó külalak és a mások elvárása szignifikánsan magasabb átlagértéket kapott a többi
csoporthoz képest.

Kulcsszavak: aktív életmód, szabadidősport, prevenció
JEL: Z2
SPORTS HABITS OF HUNGARIAN YOUNG ADULTS AND THE
DEVELOPMENT OF THEIR SPORTS MOTIVATION

Abstract
To examine the sporting habits of young adults, we compiled an online questionnaire, which in turn was shared on
online social media platforms in order to gather as many fill outs as possible (N=481). From the responses only
data from young adults were filtered out and processed in this study. Basic statistics, frequencies were calculated, and
the Chi2 test was used to examine the correlations in the database. Our results confirmed that the preference of
sporting venues and the motivation to exercise developed differently in terms of place of residence (village, city, capital).
31.5% of the rural population while only 17% of the urban respondents stated that they exercise at home, which
showed a very strong significant difference (p = 0.000). 17.4% of urban respondents play sports in wellness centers,
which is significantly higher than the proportion of rural respondents (8.7%). Urban young adults (18.4%) also
prefer the associational form of sport over villagers (15.2%) (p <0.05). With regards to the sports motivation among
those young people living in the capital, health and community, among those living in big cities fun, happiness and
self-awareness, while those living in villages appearance and the expectations of others scored the highest.

Keywords: active lifestyle, leisure sports, prevention
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Bevezetés
Napjainkban a szabadidő értékként jelenik meg, melyben azoknak a szabadidős tevékenységeknek
a szerepe értékelődik fel, melyek a kikapcsolódáson és szórakozáson túl hozzájárulnak az emberek
egészségének és munkaképességének megtartásához és a preventív szemlélet jegyében az
egészséges életmódhoz.
A szabadidő eltöltésével foglalkozó hazai (Laoues et al. 2019; Lengyel, 2016; Lenténé et al. 2018a,
b, 2019; Bocsi, 2019) és nemzetközi (Verghese et al. 2003; Law et al. 2006; Fletcher et al. 2003;
Agahi–Parker, 2008) szakirodalmak száma igen jelentős, mely különböző témaspecifikumokra
fókuszál és melyek száma egyre bővül. A szabadidős tevékenységek trendjeivel foglalkozó
kutatások felhívják a figyelmet arra, hogy az aktív tevékenységek között olyan sporttevékenységek
a népszerűek, melyek szórakoztatóak, melyek élményt és kihívást nyújtanak a fogyasztónak vagy a
játékos jelleg dominál (Mező et al. 2018). A sportos szabadidő eltöltésben az outdoor irányzatok
(Bujdosó-Dávid, 2013; Boda, 2018) mellett megjelennek az egészségmegőrzéssel kapcsolatos
fitnesz-wellness (Lenténé et al. 2019; Molnár, 2019; Müller et al. 2019; Thompson, 2020),
mindfullness (Lengyel et al. 2019) trendek és a különböző relaxációs módszerek is (Molnár, 2012).
A fiatal felnőttek sportolási szokásainak és aktivitásának vizsgálata igen fontos terület, hiszen
ebben a korban még aktív életet élnek és fontos, hogy minél kevesebb legyen azoknak a száma,
akik abbahagyják a sportot, hiszen a kutatások is bizonyítják, hogy az életkor előrehaladtával egyre
inkább inaktív életet élnek a felnőttek és a sportolók aránya is csökken.

Anyag és módszer
A fiatal felnőttek sportolási szokásainak vizsgálatára online kérdőívet szerkesztettünk, melyet
online felületeken, social media használatával töltettünk ki. A válaszokból csak a fiatal felnőttek
adatait szűrtük le, melyet feldolgoztunk a tanulmányban. Alapstatisztikát, gyakoriságot
számítottunk, az összefüggések vizsgálatára Chi2 próbát alkalmaztunk.

A minta bemutatása
A vizsgálatunk 481 fő fiatal felnőtt válaszait dolgozza fel és elemzi. A válaszadók 70,9%-a nő (341
fő) és csupán 29,1%-a férfi (140 fő). Ebből is megfigyelhető, hogy a nők valamennyivel
nyitottabbak és több dologra figyelnek, hiszen valószínűleg sok férfi figyelmen kívül hagyta ezt a
kérdőívet. A legtöbb kitöltő, 40,3%-uk (194 fő) városban él, 34,7%-uk (167 fő) megyeszékhelyen,
19,1%-uk faluban, 5,8%-uknak pedig fővárosban van a lakóhelyük.
A kérdőívet kitöltők életkori kategória szerinti csoportosítását az első ábra szemlélteti, méghozzá
a következő képpen: 81,9%-uk (394 fő) 19-25 év közötti, 6,8%-uk (33 fő) 18 év alatti, 5,0%-uk (24
fő) 26-30 fő közötti, 1,5%-uk (7 fő) 31-35 év közötti, a többi fennmaradó 4,8%-uk pedig 36 év
fölötti.
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1. ábra. A válaszadók életkor szerinti megoszlása
Az egy főre eső nettó jövedelem alapján négy csoportra bontottuk az alanyokat, annak
függvényében, hogy mennyi a keresetük. Magyarországon, a kitöltők közül, az egy főre jutó nettó
havi jövedelem 38,7%-nak (186 fő) 101 000-150 000 ezer Ft közötti összeg. 28,7%-nak (138 fő)
151 000- 250 000 Ft közötti a nettó jövedelem, 18,7%-nak (90 fő) 100 000 Ft alatti és csak 12,7%nak (61 fő) 250 000 Ft feletti a jövedelem.
Ahhoz, hogy a későbbiekben következtetéseket, összefüggéseket tudjunk elemezni,
megkérdeztük a válaszadókat, hogy ki milyen jellegű munkát végez. 83,4%-a (401 fő) a kitöltőknek
tanuló, vagyis legtöbbet ülő helyzetben vannak, 10,2%-a (49 fő) ülőmunkát végez, 5,2%-a vegyes
(ülő és fizikai munkát is végez) (25 fő), 1,2%-a pedig (6 fő) csak fizikai munkát végez (1. táblázat).
Ezekből az adatokból azt feltételeztük, hogy a legtöbben a szabadidejüket aktívan, sok
testmozgással töltik, de sajnos, mint kiderült a többi válaszból, feltételezésünk nem volt teljes
mértékben igaz, mivel a legtöbben szívesebben végeznek passzív rekreációs tevékenységeket a
fennmaradó idejükben. Több kutatás is megerősíti, hogy napjainkban, a virtuális világban és online
térben töltött szabadidős tevékenységek is erősödnek (Galán et al., 2018; Baranyi – Ráthonyi, 2019).
1. táblázat. A válaszadók felosztása annak függvényében, hogy milyen jellegű munkát
végeznek
Milyen jellegű munkát végez?
Fő
Százalék
(%)
Tanuló vagyok
401
83,4
Ülőmunka

49

10,2

Fizikai munka

6

1,2

Vegyes (ülő és fizikai munkát is 25
végzek)
Összesen
481

29

5,2
100
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Eredmények
Megkérdeztük a kutatásban részt vett személyeket, hogy végeznek-e a testnevelés órán kívül aktív
testmozgást, melynek hossza minimum fél óra. 71,1%-uk (342 fő) azt válaszolta, hogy igen, míg a
fennmaradó 28,9% (139 fő) válasza a nem volt. Tovább boncolgattuk a kérdést, számszerűen
rákérdeztünk arra, hogy egy héten átlagosan hány órát sportolnak. Beleszámítva azt is, hogy
mennyit sétálnak, kocognak, kerékpároznak. 29,5%-uk (142 fő) 2-3 órát sportol hetente, 23,1%-uk
(111 fő) 3-5 órát végez aktív testmozgást hetente, 13,3%-uk (64 fő) 5-8 órát tölt testmozgással,
8,5%-uk (41 fő) 8-10 órát, 6,0%-uk (29 fő), pedig több, mint 10 órát sportol hetente. 19,5%-uk (94
fő) azt válaszolta, hogy nem sportol, néha sétál, kerékpározik, ami számszerűen csak egy óra aktív
testmozgást jelent hetente (2. táblázat).
2. táblázat. A kitöltők sportolással töltött ideje egy héten
Egy héten átlagosan hány órát Fő
Százalék
sportolnak?
(%)
Hetente 2-3 órát sportolok
142
29,5
Hetente 3-5 órát sportolok

111

23,1

Hetente 5-8 órát sportolok

64

13,3

Hetente 8-10 órát sportolok

41

8,5

Több mint 10 órát sportolok 29
hetente
Nem sportolok. Néha sétálok, 94
kerékpározok, szóval maximum
1 órát
Összesen
481

6,0
19,5

100

A legkedveltebb sportolási helyszíneknek a természetben lévő sportpályák, parkok minősültek,
az emberek 22,2%-uk (107 fő) a legszívesebben ott sportol. Sokan vannak, akiknek kevés idő jut a
sportra, így ők gyorsan, otthon végzik el a testmozgást (20,6%, 99 fő). 20,0%-uk az embereknek
(96 fő) fitness-wellness központba jár el sportolni, 14,3%-uk (69 fő) az iskolában/ egyetemen/
munkahelyen sportol, 13,5%-uk (65 fő) egyesületen belül, 9,4%-uk (45 fő) pedig iskolába/
egyetemre/ munkahelyre menet sportol (3. táblázat).

30

A magyar fiatal felnőttek sportolási szokásai és a sport motivációjuk alakulása
3. táblázat. Legkedveltebb sportolási helyszínek
Hol szokott sportolni?
Fő
Százalék (%)
Egyesületben
107
22,2
Fitness-wellness központban
69
14,3
Iskolába/egyetemre/munkába
45
9,4
menet
Iskolában/egyetemen/munkahelyen 65
13,5
Otthon
99
20,6
Szabadban, parkokban
107
22,2
Összesen
481
100
Amennyiben a sportolás színtereit a falusi és városi válaszadók esetében megvizsgáltuk Chi2
próbával, úgy azt az eredményt kaptuk, hogy a falun élők 31,5%-a nyilatkozta azt, hogy otthon
sportol, míg a városi válaszadóknak csupán 17%-a, mely igen erős szignifikáns eltérést mutatott
(p=0,000). A városi válaszadók 17,4%-a fitnesz-wellness központokba sportol, mely szignifikánsan
magasabb, mint a falusi válaszadók válasza (8,7%). Ugyancsak a városi fiatal felnőttek (18,4%)
részesítik előnyben az egyesületi sportolási formát a falusiakkal (15,2%) szemben (p<0,05).
Az Eurobarométer (2014, 2018) adatai szerint, az unió lakosságának 40% -a parkokban, 32%-a
otthon és 23%-uk az otthon és az iskola vagy munkahely közötti úton végzi a szabadidős sportot,
mely eredmények a 2014-ben közölt Eurobarométer adataihoz hasonlóak, bár növekedés
tapasztalható a sportközpontban sportoló vagy fizikai tevékenységet folytató arányában (+4
százalékpont), míg az otthon sportolók aránya némileg csökkenést mutatott (-4 pp).
Az Uniós felmérés (Eurobarométer, 2018) azt is kimutatta, hogy az otthoni sport vagy fizikai
tevékenység népszerű a kelet-európai országokban. Ezekben az országokban ugyanis a válaszadók
több mint a fele nevesítette ezt a kategóriát, a szlovákok 62%-a, a románok 60%-a, a magyarok és
a litvánok egyaránt 59%-a és a lettek 54%-a. ezzel szemben a mi kutatásunk azt mutatja, hogy a
fiatal felnőttek csupán 20,6%-a végzi otthon a szabadidősport tevékenységét, mivel a fiataloknak a
közösség a barátokkal való találkozás sokkal fontosabb, mint az idősebb korosztály esetében,
melyet a sportmotivációs eredményeink is megerősítenek a 4. táblázatban.
4. táblázat. Sportmotiváció alakulása a felmért mintában (1= egyáltalán nem fontos, 7=
leginkább fontos)
Okok
Átlag
Szórás
P érték Domináló csoport
egészség
5,76
1,62
0,01
fővárosi
boldogság
5,58
1,75
0,02
városi
vonzó
külső 5,44
1,83
0,00
falusi
megjelenés
szórakoztató
5,19
1,87
0,001
városi
funkció
önmagam
4,9
1,91
0,00
városi
megismerése
társaság
3,65
2,14
0,00
fővárosi
mások elvárják
1,75
1,50
0,03
falusi
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A fiatal felnőttek sportmotivációs tényezőit figyelhetjük meg a táblázatban. Az egészség kapta a
legmagasabb átlagértéket az 1-7-es skálán. Ez megerősíti az egészségközpontú rekreációs
irányzatok trendjeit a fiatal felnőtt korosztály körében is (Müller et al. 2017). Az egészség
megőrzése, mint legfőbb motivációs tényező a fővárosi fiatalok mintájában kapta a legmagasabb
átlagértéket, azaz nekik a szabadidős sportolás motivációjában ez dominánsan jelentkezik,
szignifikánsan magasabb átlagot tapasztaltunk, mint a falusi vagy más városokban lakó fiatalok
mintájában. Oka lehet, hogy a fővárosban lakók sokkal kevesebb aktivitást mutathatnak a
közlekedés, házimunka kapcsán a lakókörnyezetéből adódóan. Korábbi hazai reprezentatív
nagymintás (n=1295) fizikai aktivitást (IPAQ-long verzióval) mérő kutatás igazolta, hogy a magas
aktivitású emberek nagyobb arányban éltek falvakban (70%), mint a fővárosban (54,9%) és a
megyei városokban (59,6%). Mivel a falusi életmód több házimunkát, kertészkedést és a gyalogos
vagy kerékpáros közlekedésben való részvételt jelent a mindennapi életben, mint a városi
környezetben (Bácsné et al. 2020), így a városiaknak az egészségük megtartásához több szabadidős
sportaktivitást kell végezni.
A boldogság, mint motivációs faktor is jelentős átlagértéket mutatott (5,58), és a szórakoztató
funkció is (5,19), mely a városi fiatalok esetében szignifikánsan erősebben jelentkező motivációnak
bizonyult. A szabadidős tevékenységek során a trendek is azt mutatják, hogy a fiatal felnőttek
körében az extrém és outdoor irányzatok a szórakoztató vagy élménykereső elemei miatt is
népszerűek (Müller et al. 2018, 2019)
A külső megjelenés (átlag=5,44) szintén fontos motivációnak bizonyult az általunk vizsgált fiatal
felnőtt mintában, azonban ez a motiváció a falun lakó fiatalok esetében szignifikánsan erősebbnek
bizonyult, mint a városlakó fiatalok esetében. Az önmagam megismerése a városi mintában, a
társaság a fővárosi mintában mutatott szignifikánsan magasabb eredményt. A fővárosban a
magányos, vagy elmagányosodó lakosság számára a sport közösségi funkciója erősebb, mely
magyarázható azzal, hogy a falvakban, kisvárosokban élők közelebb vannak egymáshoz, az emberi
kapcsolatok erősebbek, a találkozások száma gyakoribb.
A „mások elvárják tőlem” motiváció (átlag=1,75) a legalacsonyabb átlagértéket kapta, mely azt
jelzi, hogy ez a legkevésbé fontos a vizsgált mintában és itt tapasztaltuk a legegységesebb válaszokat,
hiszen a szórásérték ennél a válasznál volt a legkisebb. A mások elvárása motiváció azonban a falusi
fiatalok számára fontosabbnak bizonyult, mint a városi, fővárosi faitaloknak, mivel ebben az
esetben is szignifikáns volt az eltérés.
Amennyiben összehasonlítjuk az eredményeinket más kutatásokkal, azt tapasztalhatjuk, hogy az
Unió felnőtt lakosságának sportmotivációjában az egészség dominál (62%), melyet a fitnesz szint
növelése (40%), a relaxáció (36%) majd az öröm, szórakozás (30%) követett az Eurobarométer
2014-es felmérésében, mely 27 EU-s ország átlagértékeit mutatta. Ebben a kutatásban a magyar
felnőtt lakosság csak 39%-a jelölte az egészséget, mint motivációt és csupán 7%-a az örömet és
szórakozást, azaz a hazai értékek ebben a két motivációban az uniós átlag alatt szerepeltek. A 2018as Eurobarométer adatiban némi változás történt, azonban a főbb motivációs tényezők nem
változtak: az egészség az első helyen maradt, azonban 54%-ra csökkent (-8%pont) a korábbi 2014es Eurobarométer felméréshez képest, a fitnesz szint javítása növekedett 7% ponttal, így a
válaszadók 47%-a jelölte motivációs tényezőként, az öröm, szórakozás 30%-os értéke maradt.
magyar mintában az öröm és szórakoztató tevékenység motivációja erősödött, hiszen 7%-ról 11%ra növekedett (Eurobarométer, 2014, 2018).
Az eurobarométer (2018) szociodemográfiai adatai alapján megállapította, hogy az általunk is
vizsgált fiatal felnőttek mintájában bizonyos motivációk markánsabban jelennek meg: a fizikai
megjelenés javítása a 15-24 évesek 29% -a nevesítette okként, míg az 55 évesnél idősebbeknek
csupán 12%-a. A szórakozás, vagy a szabadidősport szórakoztató funkciója szintén a fiatalabb
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generáció értékrendjébe jelenik meg markánsabban, hiszen a 15-24 évesek 44% -a, míg az 55 évnél
idősebbeknek csupán 23%-a jelölte sportmotivációnak. A társaság, a barátokkal lenni, azaz a
közösségi szerepe szintén a fiatal felnőttek számára volt fontosabb, akiknek a 33%-a, míg az
idősebbeknek csupán 15% -a nevesítette (Eurobarométer, 2018).
Amennyiben a saját kutatásunk eredményeit nézzük a magyar fiatal felnőtt mintában, úgy
megerősíthetjük, hogy az egészségmegőrzés az első helyen szerepel, majd a boldogság, külső
megjelenés és a szórakoztató funkció dominál, mely az Uniós vagy hazai trendekkel mutat
hasonlóságot.
Bizonyított tény, hogy a rendszeres testedzés és fizikai aktivitás pozitívan hat az emberi
egészségre, hiszen számos úgynevezett életmódfüggő betegség kialakulásának a kockázatát
csökkenti (Manson, 1999; Kruk, 2009; Comistek et al. 2013; Apor, 2011) Ezekkel a tényekkel az
általunk vizsgált fiatal felnőttek emberek többsége tisztában is van, hiszen 97,3%-uk (468 fő) azt
válaszolta, hogy tudja, hogy a sport pozitívan hat az egészségre és azt is milyen pozitív előnyei
vannak a sportnak. Ez nem meglepő, hiszen a válaszadók sportmotivációjában az első helyen az
egészséggel kapcsolatos motiváció áll.
A testnevelési és sportprogramok ösztönzését (Hidvégi et al., 2017; Müller–Bácsné, 2018) emeli
ki több szerző, mivel a sport elősegíti a kikapcsolódást, a felfrissülést, a jobb közérzetet biztosít,
ezért segít javítani az emberek közérzetén, csökkenti a stressz szintet és prevenciós eszközként
funkcionál számos életmódfüggő betegség esetében. Ezeket a pozitív hatásokat figyelembe véve
válaszolhatták azt a kitöltők, hogy ha lesz gyermekük, akkor támogatni, bíztatni fogják őket a
sportolásra.
Sok személynek hiányzik a kellő motiváció és emiatt nem mennek el sportolni. Megkérdeztük a
kitöltőket, hogy az ő életükben van-e olyan személy, akivel szívesen elmennek sportolni. 76,7%-uk
számára (369 fő) van olyan személy, aki tudja őket motiválni a testmozgásra, azonban 23,3%-uk
(111 fő) életében nincs olyan személy, aki tudná buzdítani őket az aktívabb életre. Kevésnek tűnhet
ez a 23,3%, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ha több olyan személy lenne a
városokban, falvakban, aki csoportos edzéseket tartanának, bizonyára e 111 személy közül is lenne,
aki részt venne rajta. Azt is megkérdeztük tőlük, hogy milyen elhatározásból, kinek/kiknek
köszönhetően kezdtek el sportolni. A legtöbben, 32,0% (154 fő), azt vallották, hogy saját
elhatározásból kezdték el az aktív testmozgást, de másoknál befolyásoló szerepet játszottak főleg a
szülők (17,7%, 85 fő) és a barátok (25,4%, 122 fő), melyet jól szemléltet a második ábra is. A testvér,
edző, tanár, orvos kisebb mértékben váltak motiváló tényezőkké a kitöltők életében (2. ábra).
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2. ábra. Sportra motiváló személyek
A legtöbb személytől, ha megkérdezik, hogy miért nem sportol, azt a választ kapjuk, hogy amiatt,
mivel nincs rá ideje. Erre a problémára lehetne egy megoldás, ha a munkahelyek/ iskolák/
egyetemek több sportrendezvényt, sportolási lehetőségeket biztosítanának. A kitöltők 71,1%-a (342
fő) örülne, ha több lehetősége lenne a munkahelyen/ iskolában/ egyetemen a testmozgásra (3.
ábra). A sporttól való távolmaradás okaként az Uniós felmérés (Eurobarométer, 2018) vagy más
hazai kutatás is az időhiányt hozta ki első helyen (Balatoni et al., 2019).
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3. ábra. Sportnapokra való nyitottság eredményei

Köveztetések és javaslatok
A magyar fiatal felnőttek sportolási és sportmotivációs szokásait vizsgáltuk (n=481). A kutatásunk
megállapította, hogy a fiatal felnőttek 71,1%-a végez a testnevelés órán kívüli heti valamilyen
rendszerességű szabadidős sportot, melynek időtartama minimum fél óra. Ez az eredmény
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örvendetes, hiszen a hazai felnőtt lakosság sportolási szokásait alátámasztó adatok szerint a felnőtt
lakosság nagy része, azaz 53%-a nem végez semmilyen sporttevékenységet (Eurobarométer, 2018).
A kutatások azt is bemutatják, hogy az életkor előrehaladtával egyre inaktívabb életet élünk, csökken
a rendszeres sportolók aránya a magyar kutatások szerint (Boda et al. 2015; Juhász et al. 2015).
Fontos, hogy a fiatal felnőttek sportmotivációs kutatásának eredményeit, fel tudjuk használni
arra, hogy minél kevesebb legyen a sportot abbahagyók aránya. A marketing kommunikációban
tehát (Molnár, 2017a, 2017b) azokat a hívó szavakat vagy üzeneteket kell eljuttatni hozzájuk, mely
a sportolási motivációban (egészség, boldogság, vonzó külalak, szórakozás, jó társaság) leginkább
dominál (Molnár, 2020a, 2020b, 2020c).
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