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A PASSZÍV SPORTFOGYASZTÁS VIZSGÁLATÁNAK  
TAPASZTALATAIBÓL

Balogh Renátó – Molnár Anikó – Müller Anetta
Szabados György Norbert – Bácsné Bába Éva

Összefoglalás

A passzív sportfogyasztással kapcsolatos kutatások napjainkban egyre népszerűbbé váltak.  
Hazánkban a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerének (TAO) megjelenésével a 
sportinfrastrukturális háttér extenzív és intenzív fejlesztése valósult meg, mely kedvező 
hátteret biztosított a sportesemények lebonyolításához. Az infrastruktúra növekedésével 
azonban nem tapasztaltuk a szurkolói létszám ilyen mértékű bővülését. Mivel a spor-
tesemények iránt egyre növekvő keresletet tapasztalhatunk, hazai kutatások felhívják a 
figyelmet arra, hogy a fiatal felnőttek, az egyetemista réteg az, akik leginkább hiányoznak 
a stadionokból, azaz nem jelennek meg a szurkolók között. Éppen ezért vizsgálatunk célja 
az volt, hogy ezt a célcsoportot megvizsgálva választ tudjunk adni a távolmaradásuk oka-
ira. Kutatásunkban tehát a passzív sportfogyasztási szokásokat vizsgáltuk az egyetemista 
hallgatók körében kérdőíves kutatással (N=426), ahol a sportesemények látogatásától való 
távolmaradás motivációs hátterét vizsgáltuk a nemek tükrében. A kutatás eredményei a 
labdarúgó események népszerűségét igazolják, és egyben azt, hogy a fiatal egyetemistákat 
leginkább a játék nem megfelelő színvonala, a jegyárak és a deviáns szurkolói viselkedés, 
ami leginkább távol tartja a helyszínen való szurkolói részvételtől.

Kulcsszavak: Passzív sportfogyasztás, Motiváció, Szurkolástól való távolmaradás
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IMPLICATIONS FROM THE RESEARCH ON PASSIVE SPORT  
CONSUMPTION

Abstract

Research on passive sports consumption has become increasingly popular nowadays. In 
Hungary, with the appearance of the spectator sports support system (TAO), extensive and 
intensive development of the sports infrastructure background was implemented, which 
provided a favorable background for the organization of sport events. However, even with 
the growth of the infrastructure, in the number of supporters we did not experience sim-
ilar increase. As there is a growing demand for sporting events, in domestic research it is 
pointed out that young adults, the university students, are the most absent strata from the 
stadiums, they do not appear among the fans. This is why the aim of our study was to pro-
vide an answer to the reasons for their absence when examining this target group. Thus, 
in our research, we examined passive sports consumption habits with student surveys (N 
= 426), where we examined the motivational background of sport event attendance and 
absence by gender. Although the results of the research clearly proves the popularity of 
football events, it also shows that the inadequate quality of the games, ticket prices and 
deviant fan behavior are most likely the reason why young adults and university students 
are absent from the stands.

Keywords: Passive sport consumption, Motivation, Absence from stands
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Bevezetés

A passzív sportfogyasztással kapcsolatos kutatások az elmúlt évszázadban jelentek 
meg és kerültek a kutatók érdeklődési körébe (Baade – Tiehen, 1990; Wann, 1995; 
Zhang et al., 1995). Napjainkban egyre népszerűbb kutatási területté vált, mivel a 
mega-sportesemények iránti magas kereslet és a tv közvetítések általi kimagasló nézői 
érdeklődés számos világesemény kapcsán tapasztalható (Bíró et al., 2016; Borbély – 
Müller, 2015; Müller et al., 2016; Bíró et al., 2017).

Számos kutatás vizsgálja és elemzi, hogy a szurkolókat milyen tényezők moti-
válják a sportesemények látogatása során (Kahle et al., 1996; McDonald, 1999).  
A szurkolók motiváció kutatása során a látványosságot, a gazdasági-, szocio-demo-
gráfiai tényezőket, mint faktorokat azonosította több kutató is (Wann, 1995; Mil-
ne – McDonald, 1999; Trail – James, 2001; Trai et al., 2003; Funk et al., 2009). 
Hazánkban a sportmarketing vagy a sporttudomány részéről, mindezidáig kevésbé 
kutatott terület volt, így nem véletlen, hogy az első kezdetleges szurkolói motivációs 
skálák is a külföldi kutatásokban jelenetek meg (Wann, 1995; Milne – McDonald, 
1999). Az első, ami érvényesnek bizonyult az az MSSC (Motivation Scale for Sport 
Consumption) skála, melynek megalkotása Trail és James (2001) nevéhez fűződik. A 
szerzők 9 faktort (siker, ismeret, esztétika, dráma, szórakozás, család, vonzalom, telje-
sítmény és közösséghez való tartozás) azonosítottak.  A sporttal és sporteseményekkel 
szembeni egyik legfontosabb elvárás, hogy élményt nyújtson és szórakoztató jellegű 
legyen, melyet a sport területén megjelenő trendek is igazolnak (Müller, 2009; Mül-
ler et al., 2017; Gödény et al., 2018). Több hazai és nemzetközi kutatás is igazolja, 
hogy az aktív (Boda et al., 2018; Müller et al., 2018) és a passzív sportfogyasztáshoz 
(Schneider-Bowen, 1993; Neulinger, 2007; Müller, 2009; Váczi et al., 2015; Váczi et 
al., 2012) is mindig, valamilyen élmény kapcsolódik. 

Míg nyugat-Európában és az USA-ban a passzív sportfogyasztás az egyik legked-
veltebb szabadidős tevékenységgé vált, addig Magyarországon a látvány-csapatsport-
ágak, különös tekintettel a labdarúgásra, a rendszerváltás óta nézőszám problémák-
kal küszködnek (Bácsné et al., 2018b)). A sportlétesítmények fejlesztése során olyan 
stadionok jöttek létre, melyek multifunkcionális terekként minőségi infrastrukturá-
lis hátteret biztosítanak hazánkban a különböző rendezvényeknek (Bács – Kozma, 
2018). Kassay (2018) a látvány-csapatsport mérkőzések vonatkozásában a szurkolók 
távolmaradásának okát abban látja, hogy az eseményen az élménynyújtás marad el. A 
nézők kiszolgálása nemcsak a pályán, azon kívül is hiányos, azaz a kiegészítő szolgál-
tatások nem elégítik ki a nézők igényeit, holott több kutatás is igazolja, hogy napja-
inkban az alapszolgáltatásokon túl a kiegészítő szolgáltatások megléte annak minősé-
ge befolyásolja a vásárlási döntést, így ez a versenyképesség egyik meghatározó eleme 
(Könyves – Müller, 2007; Bartha et al., 2018, Bácsné et al., 2018c)d)e)). Korábbi 
kutatások (Duda et al., 2010, Krohn – Backman, 2011; Koo et al., 2014; Tzetzis et 
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al., 2014) azt mutatják, hogy az eseményekre látogatók elégedettsége nagyban függ 
számos faktortól, mint például az esemény nyújtotta élményektől és a szolgáltatások 
minőségétől.  Wafi et al. 2017 igazolta, hogy a sporteseményekre való látogatást az 
ismeretszerzés és a mindennapokból való menekülés motiválta, melyet az esemény-
szervezőknek figyelembe kell venni és a marketingcélokban is érvényesíteni kell.

Bár több kutatás is vizsgálta a passzív sportfogyasztás motivációs hátterét (Stensa-
asen, 1980), addig a sporteseményektől való távolmaradással kapcsolatos irodalmak 
igencsak hiányosak, ezért választottuk kutatásunkban a távolmaradás okainak beazo-
nosítását. 

Anyag és módszer

Primer vizsgálatunkat kérdőíves módszerrel végeztük. Online kérdőívünket a Debre-
ceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló hallgatókkal töltettük ki, így minta-
vételünk kényelmi volt, a mintánk nem tekinthető reprezentatívnak. Azért az egyete-
mi hallgatókra esett a választásunk, mert Kassay (2018) megállapította, hogy a fiatal 
generáció hiányzik leginkább a futballstadionok lelátóiról, éppen ezért véleményük 
kulcsfontosságú a téma kapcsán. A kérdőívünk első része demográfiai kérdéseket 
tartalmazott, majd sportfogyasztási szokásaikra kérdeztünk rá, végül pedig 9 olyan 
tényezőt fogalmaztunk meg, amely vélhetően távoltarthatja őket a labdarúgó-mérkő-
zésektől. A 9 tényező a következőek voltak:

•	 A mérkőzés időpontja
•	 Időjárás
•	 A mérkőzés közvetítése a médiában
•	 A stadion állapota
•	 A stadion megközelíthetősége
•	 Jegyárak
•	 A közönség viselkedése
•	 Sztárjátékosok hiánya
•	 A játék színvonala

A 9 tényezőről 1-5-ig terjedő Likert-skála segítségével tudtak véleményt formálni, 
a válaszadó egyetemisták.

Kérdőívünket összesen 426 egyetemi hallgató töltötte ki, 52,1%-uk férfi, 47,9% 
nő volt. A kitöltők jelentős többsége, 70,9%-a 20 év alatti volt a kérdőív kitöltésekor. 
Állandó lakhelyüket tekintve legnagyobb részük városban él, jövedelmi helyzetük-
ről pedig nem szívesen nyilatkoztak. Azok közül, akik feleltek erre a kérdésre, azok 
többségben 100 000 Ft alatti havi jövedelemmel rendelkeznek, vélhetően éppen a 
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hallgatói státuszukból adódóan. A kérdőívünk kitöltői közül közel 60% tekintette 
magát passzív sportfogyasztónak, míg 40%-a nyilatkozta azt, hogy nem szokott lab-
darúgó-mérkőzésekre járni. A passzív sportfogyasztást nem a Neulinger (2007) által 
szélesen értelmezett sportfogyasztóval értelmeztük, hanem csak a valamilyen rendsze-
rességgel, mérkőzésekre kilátogató nézőket tekintettük annak. 

Változó Kategória Gyakoriság (db) Arány (%)

Nem
Férfi 222 52,1
Nő 204 47,9

Életkor
20 év alattiak 302 70,9
20 év felettiek 124 29,1

Lakhely
Főváros 11 2,6
Város 329 77,2
Falu 86 20,2

Jövedelem

100 000 Ft alatt 173 40,6
101 000 – 200 000 Ft 32 7,5
201 000 – 300 000 Ft 12 2,8
301 000 Ft felett 7 1,6
Nem szeretnék válaszolni 202 47,4

Passzív sport-
fogyasztó

Igen 249 58,5
Nem 177 41,5

1. táblázat: A minta demográfiai adatai
Forrás: Saját kutatás, saját szerkesztés

A kapott adatokat az IBM SPSS Statistics 23 program segítségével dolgoztuk 
fel. Az egyszerűbb leíró statisztikai mutatók közül számtani átlagot, móduszt és 
szórást vizsgáltunk. A leíró statisztikai mutatók mellett hipotézisvizsgálatot végez-
tünk, melyhez - tekintettel a mintánk nem normális eloszlására – nem-paraméteres 
Mann-Whitney próbát alkalmaztunk. A Mann-Whitney próba a kétmintás t-próba 
nem-paraméteres változata, amellyel két csoport elemeit hasonlítjuk össze (Hunyadi 
et al., 1996). A hipotézisvizsgálatot két változó esetében végeztük el, ez a nem és a 
passzív sportfogyasztói lét voltak. A passzív sportfogyasztást nem a Neulinger (2007) 
által szélesen értelmezett sportfogyasztóval értelmeztük, hanem csak a valamilyen 
rendszerességgel, mérkőzésekre kilátogató nézőket tekintettük annak. 
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Eredmények

A kérdőívünket kitöltő hallgatók, az öt legnépszerűbb csapatsportok (kézilabda, ko-
sárlabda, labdarúgás, jégkorong és vízilabda) közül legszívesebben labdarúgó-mér-
kőzésre látogatnának ki, a válaszadók 32,7%-a jelölte meg a futballt. Közel 10%-kal 
lemaradva a kézilabda követi a labdarúgást, majd a kosárlabda (16,5%), jégkorong 
(14,9%) és végül a vízilabda (12,9%) következik. Ezekből a válaszokból következ-
tetni lehet a fiatal egyetemisták sportági preferenciáira, illetve képet kaphatunk a 
sportágak népszerűségéről. 

1. ábra: Milyen sporteseményre menne el legszívesebben?
Forrás: Saját kutatás, saját szerkesztés

Az eltántorító tényezők közül a játék színvonala kapta a legmagasabb átlagot 
(3,55). A színvonal után a jegyárak (3,46) tartják távol leginkább a vizsgálatba bevont 
hallgatókat, a harmadik pedig 3,37-es átlaggal a közönség viselkedése. Érdekes lehet, 
hogy egyetlen tényező módusza lett 5 és ez a közönség viselkedése, így elmondható 
az, hogy a legtöbb egyetemista a szurkolók mérkőzésen tanúsított magatartása miatt 
nem látogat vagy látogatna ki labdarúgó-mérkőzésre. A válaszok alapján az új stadio-
nok önmagukban nem fognak nézőszám növekedést generálni, hiszen a létesítmény 
állapotánál vannak jóval fontosabb tényezők, amelyre választ kell találniuk a futball-
kluboknak (2. ábra).
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Eltántorító tényezők

2. ábra: Eltántorító tényezők leíró statisztikája
Forrás: Saját kutatás, saját szerkesztés

Az eltántorító tényezők esetében érdekelt minket az is, hogy van-e szignifikáns 
különbség a nemek között, hiszen több sportfogyasztással kapcsolatos kutatás is iga-
zolja, hogy a nemek között eltérés van (Müller et al., 2011; Madarász et al., 2018; 
Bácsné et al., 2018a)b)). A férfiak és nők tekintetében csak egyetlen tényező esetén 
találtunk jelentős különbséget, ez pedig a közönség viselkedése volt. A válaszok alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a nőket sokkal inkább elriasztja a negatív vagy deviáns 
szurkolói magatartás, mint a férfiakat. A többi tényező esetében csak kismértékű 
eltérés volt a nemek között (2. táblázat). 
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Tényezők Nem p érték Férfi átlag Nő átlag

A mérkőzés időpontja 0,27 3,12 2,99
Időjárás 0,26 3,05 3,19
A mérkőzés közvetítése a médiában 0,61 2,82 2,75
A stadion állapota 0,05 3,15 2,93
A stadion megközelíthetősége 0,25 3,01 3,16
Jegyárak 0,50 3,43 3,49
Közönség viselkedése 0,00* 3,16 3,60
Sztárjátékosok hiánya 0,90 2,79 2,77
A játék színvonala 0,40 3,58 3,51

2. táblázat: Hipotézisvizsgálat nemek között
Forrás: Saját kutatás, saját szerkesztés

Kíváncsiak voltunk továbbá arra is, hogy vajon van-e eltérés a vélemények között, 
ha megvizsgáljuk a mérkőzésre járók, valamint a jelenleg nem passzív sportfogyasz-
tók csoportja között. Ez alapján már több tényező esetében is találtunk szignifikáns 
különbséget, ezek az időjárás, a jegyárak, illetve a közönség viselkedése. Kijelenthető, 
hogy a vizsgálatba bevont egyetemisták közül azokat, akik nem járnak mérkőzésre 
sokkal inkább eltántorítja a mérkőzésektől a rossz időjárás, a jegyárak, valamint a 
szurkolók magatartása, mint a jelenleg – valamilyen rendszerességgel – mérkőzésre 
járó társaikat (3. táblázat). 

Tényezők Passzív sportfogyasztó-e 
p érték Igen átlag Nem átlag

Sportesemény időpontja 0,89 3,05 3,06
Időjárás 0,00* 2,95 3,35
Sportesemény közvetítése a médiában 0,32 2,83 2,72
Sportlétesítmény állapota 0,68 3,03 3,07
Sportlétesítmény megközelíthetősége 0,34 3,03 3,15
Jegyárak 0,01* 3,35 3,61
Közönség viselkedése 0,03* 3,26 3,53
Sztárjátékosok hiánya 0,98 2,78 2,79
A játék színvonala 0,06 3,47 3,67

3. táblázat: Hipotézisvizsgálat passzív sportfogyasztás alapján
Forrás: Saját kutatás, saját szerkesztés
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Összegzés

A kutatásunk igazolta, hogy az egyetemisták körében a látvány csapatsportok, azon 
belül is a labdarúgás a legnépszerűbb a passzív sportfogyasztás körében.  Ezt az ered-
ményt tapasztalta Kozma – Michalkó (2014), a labdarúgó mérkőzésekre látogatók 
körében a férfiak felülreprezentáltságát igazolták, és azt is, hogy a sportesemények lá-
togatása és a szabadidős preferencirendszerbeli sportérték megjelenése, a sporthoz való 
pozitív attitűd befolyásolja az események látogatását is. Azaz az aktív sportfogyasztók 
között nagyobb számban vannak azok, akik az eseményeket is meglátogatják. Kuta-
tásukban igazolták azt is, hogy a labdarúgó mérkőzéseket elsősorban az alacsonyabb 
iskolai végzettségű és budapesti lakosok látogatják. A fiatal felnőtteket leginkább a 
játék színvonala, a jegyárak és a közönség viselkedése tántorítja el leginkább attól, 
hogy a sportesemények helyszínére kilátogassanak és szurkolóként vegyenek részt 
azokon.  A nők számára fontosabbnak bizonyult, hogy a sportesemények helyszínén 
a szurkolók viselkedése ne mutasson devianciát. Az eredmények tapasztalatai szerint, 
ha növelni szeretnénk az egyetemisták részvételi arányát a sporteseményeken, úgy 
fontos a labdarúgás teljesítményének növelésén túl a számukra kialakított kedvez-
ményes jegyár vagy bérlet-akció, illetve a deviáns szurkolói magtartás visszaszorítása.
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