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DEBRECENI FITNESZSZOLGÁLTATÓK KÍNÁLATÁNAK ELEMZÉSE

Lenténé Puskás Andrea – Pucsok József Márton – Hidvégi Péter – Bíró Melinda

Összefoglalás:

Az egészséges életmód terjedésével az egészségtudatos fogyasztók körében egyre növekszik 
a sportszolgáltatások kereslete. Jelen kutatást a debreceni fitneszszolgáltatók (n=11) köré-
ben végeztük. A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy hogyan alakulnak a vizsgált 
fitneszszolgáltatók kínálati elemei, és ezek a kínálati elemek összhangban vannak-e a ke-
resleti trendekkel? A félig strukturált interjúkat tartalomelemzéssel vizsgáltuk, melyeket 
részben Excel szoftver segítségével dolgoztuk fel. Az  eredmények értékelésekor átlagot és 
szórást számítottunk. 

A kapott eredmények azt igazolják, hogy a fitneszszolgáltatók az alap és kiegészítő 
szolgáltatásaikban törekednek az extenzív és intenzív fejlesztésre egyaránt, ami azt ered-
ményezi, hogy a kínálatukban elég szép számban szerepeltetnek kondicionálótermi gépe-
ket, többféle csoportos óra megtartására alkalmas légkondicionált termeket, parkolókat, 
wellness-szolgáltatásokat is kínálnak, melyek a fogyasztói fitnesztrendekhez igazodnak.

Kulcsszavak: fitneszszolgáltatás, óratípus, trend

Abstract

With healthy lifestyle getting more widespread, demand for sports services is growing 
among health-conscious consumers as well. The present study was conducted among 
fitness service providers (n = 11) in Debrecen. During our research we sought to find out 
how these service providers develop their supply elements and are these elements in line 
with the demand trends? Semi-structured interviews were analyzed by content analysis, 
which were partially processed using Excel software. Mean and standard deviation were 
calculated when evaluating the results.

The results show that the fitness service providers strive for both extensive and intensive 
development in their basic and ancillary services, which results in a fairly large number 
of fitness equipment, air-conditioned rooms suitable for group trainings, parking lots and 
wellness services that are tailored to consumer fitness trends.

Keywords: Fitness services, class or training types, trends 
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Bevezetés

Napjainkban a munkahelyeken és a háztartásokban a gépesítés, a motorizáció ered-
ményezte mozgásszegény, ülő életmód elterjedése igen nagy kihívást jelent nemcsak 
az egészségügyi szolgáltatások, de a szabadidősport piacán is (Müller–Bácsné 2018). 
Az  életmódfüggő betegségek egyik kiváltó oka a  fizikai inaktivitás (Gabnai et. al. 
2019). Korunk szabadidősportjának tehát feladata, hogy részben pótolja az emberek 
mozgásszükségletét, prevenciót nyújtson az inaktivitás okozta betegségek ellen, köz-
ben élményt és szórakozást is jelentsen, amely motiválja a résztvevőket a rendszeres 
sportolásra. Korunkban a szabadidős és fitnesztrendek azt igazolják, hogy azok a sza-
badidős sportok lesznek a népszerűek, melyek szórakoztató, újszerű mozgásformáik-
kal segítik a jó fizikai fittségi szint elérését, és egyben a preventív szemlélet jegyében 
az  egészség megőrzését is szolgálják (Juhász et. al. 2015, Bendíková et. al. 2017, 
2018, Molnár 2019, Laoues et. al. 2019a, b). Az elhízás elleni küzdelemben a szaba-
didős tevékenységeknek is biztosítani kell a magasabb kalóriafelhasználást, zsírége-
tést, alakformálást is (Balatoni et. al. 2016, Müller 2018, Müller et. al. 2019b).

Az aktív szabadidő-eltöltés nemcsak a rekreációban, de az utazásaink alatt a tu-
rizmusban is egy igen erős trend. Az egészség mint érték tehát a rekreációs és utazási 
motivációkban is erősödni látszik a trendek alapján (Müller et. al. 2009, Müller–Sza-
bó 2009, Müller et. al. 2011, Borbély–Müller 2015, Lengyel et. al. 2015, Kalmárné 
et. al. 2016, Csirmaz–Pető 2015, Müller et. al. 2016. Lenténé et. al. 2018, Pucsok 
et. al. 2018, Fehér et. al. 2019). Az egészséggel, a  szubjektív jóléttel, wellness-szel 
kapcsolatos vizsgálatok széles spektrummal vannak jelen a kutatásokban is, melyben 
a sport, fizikai aktivitás is központi szerepet kap (Lengyel et. al. 2019). 

Korábbi kutatásunk (Lenténé et. al. 2019) – mely az Észak-alföldi régió szállo-
dáinak (N=39) wellness- és szabadidős sportszolgáltatását vizsgálta – megállapította, 
hogy a háromcsillagos szállodák 35,7%-a, a négycsillagos szállodák 37,5%-a kínál 
szabadidős sportszolgáltatást a vendégeknek, akik igénylik is az aktív szabadidő-el-
töltési formákat.  

Amellett, hogy az egész sportgazdaság jelentőségének növekedése tapasztalható (Bá-
csné et. al. 2019), a fitneszszektor szolgáltatásai iránti növekvő keresletet is igazolni tud-
juk, hiszen olyan új típusú edzésmódszereket és trendi mozgásváltozatokat kínálnak, 
melyek a mozgásszegény életmód kompenzálásának, a fizikai fittség és egészség megőr-
zésének kiváló eszközei (Gődény et. al. 2018, Bartha et. al. 2018, Müller et. al. 2019c). 
Müller és mtsai (2019a) megerősítik a  zenés-táncos mozgásformák, aerobikjellegű 
tréningek népszerűségét, amelyek a fizikai fittség szempontjából fontos képességeket 
fejlesztenek, mint a kardiorespiratorikus állóképesség, relatív erő és erő-állóképesség. 
Emellett a zene jelentős motivációs szereppel bír ezen mozgásformáknál.
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Észak-alföldi régió

Az Észak-alföldi régió a hazai hét tervezési és statisztikai régió egyike. Hazánk észak-
keleti részén helyezkedik el, alföldi karakterű táj. Három megye található a területén: 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A régió határos Ro-
mániával, Ukrajnával és Szlovákiával. A régió egyik legnagyobb és az ország második 
legnépesebb városa Debrecen, mely egyben oktatási, gazdasági, kulturális, közleke-
dési, turisztikai valamint sportközpont is. Debrecen városának sportfejlesztési kon-
cepciója a 2000-es évek óta van jelen, mely napjainkig fokozatosan erősödött. Ennek 
eredményeként mára Debrecen olyan sportinfrastruktúrával rendelkezik, mely lehe-
tővé tette, hogy számos világ-, nemzetközi és hazai sportrendezvény szervezésének 
volt az utóbbi években házigazdája. Ez azt eredményezte, hogy a sportturizmusa is 
jelentősen fejlődött a fokozatosan növekvő, sporteseményekkel kapcsolatos rendez-
vénynapok által (Borbély–Müller 2015). A sportszolgáltatások száma is növekedett 
a városban, ennek köszönhetően a fitnesztermek száma is, ami a fokozódó kereslet 
kielégítését biztosítja.

Anyag és módszer

Kutatásunkat az Észak-alföldi régióban található Hajdú-Bihar megye székhelyén, Deb-
recenben végeztük. Debrecen az ország második legnépesebb városa Budapest után, 
így a fitnesztermi szolgáltatók is különböző célcsoportokra specializáltan jelennek meg. 
Ennek megfelelően a városban egyaránt megtalálhatóak a kisebb családias termek és 
az igen tekintélyes méretű, exkluzív szolgáltatást kínáló fitneszszolgáltatók is. 

Kutatásunk során félig strukturált mélyinterjút alkalmaztunk, melynek során 18 
fitneszszolgáltatót kerestünk fel, akik közül 11 szolgáltatótól kaptunk lehetőséget 
az  interjúra. A  termek között vannak olyanok, amelyek a  termékéletgörbe elején, 
azaz a piaci bevezetés, növekedés szakaszában vannak, de vizsgálatunkban szerepeltek 
olyanok is, amelyek az érettség szakaszában tartanak. A vizsgálat során arra kerestük 
a választ, hogy hogyan alakul a debreceni fitneszszolgáltatók kínálata és a kínálati 
elemek összhangban vannak-e a keresleti trendekkel?

A félig strukturált interjúkat tartalomelemzéssel vizsgáltuk, melyeket részben Excel 
szoftver segítségével dolgoztuk fel, számítottunk átlagot, szórást, az  eredményeket 
grafikusan és táblázatos formában is szemléltettük.
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Eredmények

A 11 fitneszterem átlagos alapterülete 907 m2 volt (sd = 722,5), melyhez nagy szórá-
sérték társult. A legkisebb alapterületű 200, a legnagyobb 2600 m2 volt. 

A vizsgált fitnesztermek további jellemzőit az 1-es táblázatban mutatjuk be. A fit-
neszszolgáltatók átlagosan 8,12 helyiséggel rendelkeznek (sd = 3,2). Az eredmények 
azt mutatták, hogy a vizsgált fitnesztermekben elsősorban a kardió- és izotóniás gé-
pekkel felszerelt helyiségek/termek dominálnak (átlag = 2,27, sd = 2,14), amelyek 
az egyéni edzések és a személyi edzőkkel támogatott egyéni edzések helyszínei. Ezek-
ben a helyiségekben kardiorespiratorikus állóképesség fejlesztésére alkalmas gépeket 
és az egyes izomcsoportok izolált erejének fejlesztésére alkalmas eszközöket találha-
tunk, mellyel történő edzések az új típusú fogyasztói igényeket elégítik ki a fitneszt-
rendek alapján.

A csoportos foglalkozások megtartására alkalmas helyiségeket vizsgálva megálla-
pítható, hogy átlagosan 2 db (sd = 1,4) ilyen célnak megfelelő terem van a szolgálta-
tóknál, melyben a csoportos edzések, mint például az aerobik zajlanak.  A szabadsú-
lyos edzésekhez használt termek száma átlagosan 1 (sd = 0) (lásd. 1. táblázat). 

Átlag Szórás

Helyiségek száma 8,12 3,2

Csoportos foglalkozások tartására alkalmas termek száma 2 1,4

Kardió- és izotóniás gépekkel felszerelt termek száma 2,27 2,14

Szabadsúlyos edzésekhez használt termek száma 1 0

1. táblázat: A felmért debreceni fitneszszolgáltatók helyiségeinek alakulása.
Forrás: Saját kutatás

A fitneszszolgáltatók által üzemeltetett létesítmények kapcsán egyéb helyiségek 
meglétére is rákérdeztünk. Az eredmények arra világítottak rá, hogy a vizsgált 11 szol-
gáltató közül hétnél a  spinningterem, öt szolgáltatónál a küzdősport megtartására is 
alkalmas terem és háromnál a  fallabdapálya található még a kínálatban. Falmászásra 
alkalmas terem és TRX-terem mindössze 1-1 szolgáltató üzemeltetésében jelenik meg.
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1. ábra: A fitneszszolgáltatók által üzemeltetett létesítmény egyéb helyiségeinek száma
Forrás: saját kutatás

A vendégek kényelmét szolgálja a könnyű elérhetőség (parkolás biztosítása), mely 
8 szolgáltatónál saját parkolóval biztosított, ebből 7 esetében a vendégek számára in-
gyenesen. A klimatizált helyiségek megléte valamennyi szolgáltatónál megtalálható, 
ebből azonban csupán 6 esetében mondható el, hogy ez valamennyi helyiségét érinti, 
5 esetében csak részben klimatizáltak. A vizsgált szolgáltatók közül kilenc terem saját 
beléptető rendszerrel dolgozik, amely meggyorsítja a  vendégek fogadását, és meg-
könnyíti a nyilvántartást. Ugyanakkor az eredmények alapján megállapítható, hogy 
egy szolgáltató sem alkalmaz megújuló energiát (2. ábra.)

2. ábra: A vizsgált fitneszszolgáltatók üzemeltetésének sajátosságai.
Forrás: Saját kutatás
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Kíváncsiak voltunk a fitneszszolgáltatók által kínált ún. kiegészítő szolgáltatásokra 
is, melyeket a 3. ábra mutatja. A szauna és a szolárium szinte majdnem minden szol-
gáltató esetében megtalálható (10 szolgáltatónál, 90,9%), mindössze egy olyan fit-
neszterem volt a vizsgált mintában, amelynél a kínálatban nem szerepel ilyen jellegű 
elem. A masszázs is gyakori szolgáltatás, hiszen a szolgáltatók (8 db, 72,7%) többsé-
génél kínálati elem. A gyermekmegőrző (3db) és a beauty (2db) csupán néhány szol-
gáltatónál jelenik meg, akik azt nyilatkozták, hogy ez az erősségüket és egyediségüket 
jelenti, vagy versenyelőnyüket a piacon.

3. ábra: A fitneszszolgáltatók által kínált kiegészítő szolgáltatások
Forrás: Saját kutatás

Vizsgálatunk kiterjedt a  termek felszereltségére is, melynek összefoglaló adatait 
a 2. táblázat mutatja.

Az eredmények igazolják, hogy az izotóniás gépekből van átlagosan a legtöbb (59 
db, sd = 53,19), melyhez nagy szórásérték társul. Ez azt jelenti, hogy a kisebb alapte-
rületű szolgáltatók esetében a géppark szerényebb felszereltséget mutat. A kardiógé-
pek átlagos száma (átlag = 23, sd = 16,15) is magas, mely jelzi, hogy a kardiótréning 
az edzésmódszerek területén szintén egy meghatározó trend.

A ciklikus mozgásokat kívánó gépek közül az egyes fitnesztermek a futópadból 
kínálnak a  legtöbbet (átlag = 6,6, sd = 3,43), amely mellett az elliptikus tréner és 
a kerékpár is nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen ezekből is átlagosan többet 
kínálnak a  szolgáltatók. A  termekben megtalálható gépek összetétele és száma azt 
erősíti meg, hogy a fitnesztermi szolgáltatások alkalmasak a kardiótréningre, ezáltal 
egyrészt prevenciót jelent a szív- és érrendszeri betegségek ellen, és egyben az erőfej-
lesztésre is alkalmas helyszín. Ez a két képesség pedig a fizikai fittség kialakításához 
szükséges legfontosabb kondicionális összetevő (Müller–Bácsné 2018).
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Átlag Szórás
Kardiógép összes 23 16,15
Futópad 6,6 3,43
Ellipszistréner 4,4 3,04
Kerékpár 1,8 0,83
Támlás kerékpár 2,6 1,14
Lépcsőzőgép 1,66 0,57
Taposógép 2,2 1,3
Evezőpad 3 1,41
Izotóniás gép 59 53,19

2. táblázat: A vizsgált fitnesztermek felszereltségének alakulása.
Forrás: Saját kutatás

Vizsgálatunk kiterjedt annak feltárására is, hogy a  különböző csoportos óratí-
pusok a trendeknek megfelelően alakulnak-e a szolgáltatók kínálatában. A 4. ábrán 
látható, hogy a 11 vizsgált fitneszteremből 7 szolgáltató kínál aerobikjellegű trénin-
get, zumbát, spinninget és köredzést, vagyis ezek a leggyakoribb, legnépszerűbb szol-
gáltatások.  Ez az eredmény egybecseng azzal, hogy az aerobik és más zenés-táncos 
mozgásformák fittséget javító szerepét és népszerűségét erősítették meg korábbi hazai 
irodalmak is (Müller–Rácz 2011, Müller et. al. 2013, 2017, Lenténé et. al. 2019).

A TRX és falmászás mindössze egy-egy szolgáltatónál jelenik meg, mely edzésmód-
szer a saját testsúly és a relatív erő, erő-állóképesség fejlesztésének egyik kiváló eszköze. 

4. ábra: A fitneszszolgáltatók által kínált óratípusok alakulása
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A termekben alkalmazott sportirányú végzettséggel rendelkező szakemberek lét-
számát vizsgálva megállapítható, hogy a kutatásban szereplő fitnesztermek átlagosan 
10,9 fő képzett szakembert alkalmaznak (sd = 6,28). A szakemberek között az OKJ-s 
személyi edző a leggyakoribb, de szakedző és testnevelő tanár végzettséggel rendelkező 
is van az alkalmazottak között. A képzett szakemberek alkalmazását a fitnesztermeket 
látogató közönség igényli, és befolyásolja a  fitneszfogyasztók szolgáltatóválasztásá-
nak motivációját is, melyet a nemzetközi trendek és a hazai vizsgálatok is igazoltak 
(Thompson 2020, Pucsok et. al. 2019a, b, Bartha 2019, Bartha et. al. 2018).

Összefoglalás, következtetés

Jelen kutatásban a debreceni fitneszszolgáltatóknál (n = 11), arra kerestük a választ, 
hogy a szolgáltatók palettáján milyen kínálati elemek jelennek meg és ezek a kínálati 
elemek összhangban vannak-e a keresleti trendekkel. Az Észak-alföldi régió gazdasági, 
oktatási, kulturális és sportközpontja Debrecen, egyben országunk második legnépe-
sebb nagyvárosa. Ennek köszönhető az, hogy a szabadidősport fogyasztói igényeinek 
kielégítésére számos fitneszszolgáltató jött létre. Megfigyelhető, hogy a fitnesztermek 
igen nagy gépparkkal rendelkeznek, melyek a kardióedzést és erőfejlesztést teszik le-
hetővé.

Az általunk végzett kutatás azt bizonyította, hogy a szolgáltatók számára fontos 
a szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóinak elemzése. Több kutatás is meg-
erősíti, hogy a fogyasztók igényeiben a minőség egyre inkább dominál akár a sport-
termékek (Mórik et. al. 2019), akár a  sport- és wellness-szolgáltatások (Balogh et. 
al. 2019, Bíró et. al. 2019) piacán. A kutatás rávilágított arra, hogy a vizsgált fitne-
szszolgáltatók kínálatában elég szép számban szerepelnek kondicionálótermi gépek, 
többféle csoportos óra megtartására alkalmas légkondicionált termek, parkolók, well-
ness-szolgáltatások is, melyek a fogyasztói fitnesztrendekhez igazodnak.

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.
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