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Összefoglaló

Tanulmányunkban a 2014−2015. évben megrendezett debreceni sporte-
semények vizsgálatának eredményét mutatjuk be. 275 sportesemény került 
be adatbázisunkba. Elemzésünk során arra kerestük a választ, hogy milyen 
ezen sportrendezvények szezonális, sportágak és helyszínek szerinti eloszlá-
sa, valamint hogy milyen szerepet vállal Debrecen városa, illetve a Debreceni 
Egyetem a szervezésben. Megállapítható, hogy a sportágak szerinti gyakoriság 
illeszkedik a rendelkezésre álló létesítményekhez, mind a város, mind az egye-
tem meghatározó kezdeményező ezen a téren, jól hasznosítják a rendelkezésre 
álló infrastruktúrát. Elmondható, hogy az együttgondolkodás ezen a területen 
is fejlődést eredményezett.

Kulcsszavak: sport, infrastruktúra, sportrendezvény, Debrecen

Abstract

Here we present the results of the analysis of sporting events organized in 
Debrecen in the years 2014 and 2015. All together 275 events were included 
in our database. )e seasonal distribution and the location of the events as 
well as the different sports that were involved were analyzed together with the 
role the city of Debrecen or the University of Debrecen took in organizing 
the events. It is concluded that the distribution of sports fits well with the 
existing infrastructure, and both the City and the University play a major 
initiating role in the organization and use their establishments thoughtfully. 
)is confirms that the close collaboration between the City and the Universi-
ty brought about a progress in this field, too.
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Bevezetés

A sportturizmus egyik ága a sportesemények turisztikai termékként történő 
megjelenítése. Nemcsak a résztvevő sportolók, hanem a nézők számára is von-
zó utazási célpont egy-egy nagyobb sportesemény meglátogatása (Getz, 2008).

A sportesemények gazdasági vonatkozásait vizsgáló nemzetközi tanulmá-
nyok elsősorban a megaeseményekre (olimpiai játékok, labdarúgó-világ-
bajnokság) fókuszálnak, míg a kisebb méretű, inkább helyi hatást gyakorló 
rendezvények (még akkor is, hogyha ezek nemzetközi vagy világversenyek) 
sokkal kevesebb figyelmet kapnak. Előbbiek kapcsán a szakirodalom véle-
ménye megosztott (Preuss, 2007). Vannak, akik egyértelműen a gazdasági 
és társadalmi haszon mellett teszik le voksukat, különösen kiemelve a lakos-
ság nemzeti öntudatát erősítő hatást (Lenger és Schumacher, 2015). Mások 
azonban megkérdőjelezik a közvetlen gazdasági előnyöket. Például a szállodák 
kihasználtsági adatainak vizsgálatai azt mutatták, hogy a 2008-as svájci labda-
rúgó-Európa-bajnokság nem járt kimutatható bevételnövekedéssel (Lamla és 
mtsai., 2014). Hasonló következtetésre jutott Matheson (2009) is, aki a meg-
asporteseményeknek a rendező ország gazdaságára kifejtett hatásait vizsgálta.

A nem-megasportesemények esetében kevesebb számú nemzetközi elemzést 
találunk, ugyanakkor a kutatók álláspontja egységesebbnek tűnik. Megállapít-
ják, hogy ezek a rendezvények hozzájárulnak az adott térség fejlődéséhez, mert 
a létesítmények felújítása vagy megépítése általában a helyi lakosság sportolási 
igényeinek kielégítését is szolgálja, és illeszkedik az adott város fejlesztési stra-
tégiájához is (Gratton és mtsai., 2006; Taks, 2013; András és Kozma, 2014; 
Lin, 2015).

A témához kapcsolódó nemzetközi kutatások másik nagy iránya a sporte-
semények megrendezését követő „örökség” elemzése. Ennek elsődleges célja 
annak feltárása, hogy a helyi lakosság gondolkodásában milyen változásokat 
hozott az adott esemény, illetve hogy hogyan vélekednek a sportrendezvény 
rájuk, valamint közvetlen környezetükre kifejtett hosszú távú hatásairól. Álta-
lánosságban azt feltételeznénk, hogy egy ilyen esemény önmagában elegendő 
arra, hogy a sportolásba való bekapcsolódást fokozza, illetve hogy az épített 
környezetet javítsa. Ugyanakkor a személyes interjúkon alapuló különböző 
felmérések arra hívják fel a figyelmet, hogy az eseményhez kapcsolóan továb-
bi intenzív kommunikációra van ahhoz szükség, hogy életmódváltás legyen 
megfigyelhető, és ehhez a hosszú távú marketingstratégia része kell, hogy le-
gyen az adott sportesemény is (Misener és mtsai., 2015). A helyi lakosság 
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megszokott környezetét egy új létesítmény sok esetben megzavarja, és nem 
feltétlenül tekintenek úgy rá, mint előrelépésre (Vaardenburg és mtsai., 2015). 
A létrehozott új infrastruktúra ugyanis lehetőséget teremt a későbbiekben is 
sportesemények megrendezésére, a helyi közösség azonban megosztott lehet 
a jövőbeni, rendszeres rendezvényekkel és az ehhez kapcsolódó megnövekvő 
gyalogos és járműforgalommal, zajjal, légszennyezéssel kapcsolatban (Subija-
na és mtsai., 2014).

A sportágak és sportrendezvények szórakoztató funkciója dominánsan je-
lenik meg, mely hozzájárul a nagyobb látogatószám eléréséhez (Müller 2009, 
Müller és mtsai., 2013, Müller és mtsai., 2014).

Az elmúlt években Debrecen város fejlesztési politikájában is kiemelt hang-
súlyt kapott a sport. A nagy sportrendezvények szervezése a város életének 
fontos részévé vált. Ezt szinergikusan erősíti, hogy a Debreceni Egyetem 3. 
missziós tevékenységei között is kiemelt jelentőségű a sport. A városban az 
elmúlt évtizedben számos nemzetközi elvárásoknak is megfelelő sportléte-
sítmény épült, és az egyetem is törekedett sportszolgáltatásai színvonalának 
folyamatos emelésére. Kutatásunkkal arra kerestük a választ, hogy a sportléte-
sítmények számában bekövetkezett fejlődés visszatükröződik-e a sportesemé-
nyek számának növekedésében, illetve azok sportágak szerinti megoszlásában.

Anyag és módszer

Vizsgálataink során egyrészt összegyűjtöttük a város és az egyetem sporttal 
kapcsolatos fejlesztési dokumentumait, áttekintettük a sportturizmushoz 
kapcsolódóan Debrecen város statisztikai adatait, megvizsgáltuk a rendelke-
zésre álló sportlétesítményeket, majd kutatásunkat a 2014–15-ös időszak-
ban a városban rendezett sporteseményekre irányítottuk. Feltételeztük, hogy 
mind a város, mind az egyetem jelentős szerepet vállal a sportrendezvények 
megszervezésében. Elemzésünk során arra is kerestük a választ, hogy milyen 
ezen sportrendezvények szezonális, illetve helyszínek szerinti eloszlása.

A statisztikailag szignifikáns különbségek megállapítására a Khí-négyzet 
próbát használtuk. Szignifikánsnak azokat a különbségeket tekintettük, ahol 
p < 0,05. 
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Eredmények

Debrecenben 4 nagyméretű sportcsarnok, 1 sportuszoda, egy fedett és egy 
csak télen üzemelő, nyitott jégcsarnok áll rendelkezésre (1. ábra). Bár a ter-
mészeti adottságok nem kedveznek a sportturizmus fellendülésének, az elmúlt 
évek fejlesztéseinek eredményeként számos olyan sportlétesítmény jött létre, 
amelyben nemzetközi sportesemény is lebonyolítható (1. táblázat). Ezek kö-
zül kiemelendő az uszodai sportok, a jeges sportok, valamint a labdajátékok 
művelésére alkalmas létesítmények rendelkezésre állása.

A sportlétesítmény megnevezése Átadás éve

Hódos Imre Rendezvénycsarnok 1976

2002

Jégcsarnok 2004

Gyulai István Atlétikai Stadion és Edzésközpont 2014-ben felújítás (2001*; 1973)

Oláh Gábor utcai sportcsarnok 2013-ban felújítás (1978)

Spotuszoda 2006

Nagyerdei Stadion 2014

Sporttudományi Oktatóközpont és Sportcsarnok 2015

1. táblázat. Debrecen város nagyobb sportlétesítményei és az átadások időpontjai

* Ebben az időpontban készült el a nyolcsávos atlétikai rekortán pálya.



108 Kosztin Nikolett, Balatoni Ildikó

1.ábra. Debrecen város nagyobb sportlétesítményeinek elhelyezkedése

(Forrás: Google Maps alapján saját szerkesztés)

Kutatásunk eredményeként 275 sportesemény került be ezen időszak adat-
bázisába. Elsőként a rendezvények évenkénti megoszlását vizsgáltuk. 2014-
ben 129 db, 2015-ben 146 db sportrendezvényt regisztráltunk (2. ábra). 
Megállapítható, hogy 2015-ben több sporteseményre került sor, bár ez a kü-
lönbség nem szignifikáns (p > 0,2). Ismerve a vezetők elkötelezettségét a sport 
iránt, bízhatunk abban, hogy ez a tendencia folytatódik.

2. ábra. A sportesemények megoszlása éves bontásban (2014, 2015)
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Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen szerepet vállalt Debre-
cen városa, illetve a Debreceni Egyetem ezen sportrendezvények megszerve-
zésében. Míg az egyetem egyharmadát (33,5%), addig a város 2/3-át (66,5%) 
bonyolította le az érintett programoknak (3.ábra). Megállapítható tehát, hogy 
mind város , mind az egyetem meghatározó kezdeményező ezen a téren.

3. ábra. A vizsgált sportesemények megoszlása Debrecen város, valamint a Debreceni 
Egyetem mint szervező között (2014−2015)

Ha megvizsgáljuk évenként és intézményrendszerenként az adatokat, jól 
látható (4. ábra), hogy az egyetem 2014-ben és 2015-ben közel egyforma 
számú sporteseményt szervezett (p > 0,1). Ennek hátterében feltételezhetően 
az áll, hogy évről évre menetrendszerűen, előre tervezetten kerülnek a sporte-
semények megrendezésre. Ehhez természetesen hozzájárul az intézmény belső 
elhatározásán túl az a tény is, hogy a sportesemények jelentős része egyetemek 
közötti, több egyetem közös szervezésében megvalósuló verseny része, mely 
előre meghatározott időpontban/forgatókönyv szerint zajlik.

4. ábra. A vizsgált sportesemények megoszlása évenként, Debrecen város, valamint a Deb-
receni Egyetem mint szervező között (2014, 2015)
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A város szervezésében 2014-hez képest 2015-ben szignifikánsan több (p 
< 0,05) esemény került megrendezésre. Ez jól mutatja, hogy a város vezetése 
felismerte ezen rendezvények helyi közösséget erősítő hatásait, és egyre na-
gyobb figyelmet fordít ezen területen is a fejlesztésekre.

Ezt követően az adatokat abból a szempontból elemeztük, hogy milyen idő-
tartamúak voltak az egyes programok. Az eredmények azt mutatták (5. ábra), 
hogy a sportesemények döntő többsége (82%-a) 1 napos. Ugyanakkor 7%-
ban előfordultak 2 napos, illetve 11%-ban 3 vagy több napos rendezvények is. 

Egy 1 napos esemény bevételeit illetően sokszor arányaiban nagyobb, 
ugyanakkor egy több napos rendezvény összességében több bevételt eredmé-
nyezhet, és a helyi lakosság is várhatóan nagyobb arányban vesz részt rajta.

5. ábra. A sportesemények időtartam szerinti megoszlása

Annak a kérdésnek a tanulmányozásával folytattuk vizsgálatunkat, hogy 
megfigyelhető-e ingadozás az események szezonális megoszlásában (6.ábra). 
Megállapítható, hogy az egyetemi kezdeményezések egyértelműen a szorgalmi 
időszakhoz igazodnak, a vizsgaidőszakban (december–január, illetve június–
július) alig kerül sor ilyen eseményre.

A városi szervezésű események eloszlása egyenletesebb, itt inkább csak a 
nyári szabadságolási időszakban kevesebb a rendezvények száma. Indokolhatja 
ezt, hogy ilyenkor a sportolók vagy edzőtáborokban vannak, vagy jól megér-
demelt pihenésüket töltik, a nézőközönség táborát adók pedig elutaznak a 
városból szabadságra, üdülni.
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6. ábra, A sportesemények szezonális megoszlása

A továbbiakban a sportrendezvények sportágak szerinti megoszlását vettük 
górcső alá (7. ábra). Leszögezhetjük, hogy legnagyobb számban a jeges sportok 
(jégkorong, jégtánc, műkorcsolya, gyorskorcsolya, curling) eseményei találha-
tók meg, ezt követik a vizes sportokhoz (úszás, vízilabda), valamint a labda-
rúgáshoz kapcsolódó bajnokságok. Ki kell még emelnünk a futóversenyeket, 
illetve az olyan sportnapokat, amelyek esetében több sportág versenyzői mérik 
össze tudásukat. Megállapítható, hogy a sportágak szerinti gyakoriság illeszke-
dik a rendelkezésre álló létesítményekhez.

7. ábra. A sportesemények sportágak szerinti megoszlása
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Kutatásunk következő lépéseként megvizsgáltuk a sportesemények helyszínek 
szerinti eloszlását. A kapott eredményeket a 8. ábrán mutatjuk be. Az ese-
mények 88%-a a városi, illetve egyetemi sportlétesítményekben, míg 12%-a 
ezektől elkülönülő helyszíneken, szabadtéri körülmények között zajlott (erdei 
futóverseny, utcai maraton stb.).

8. ábra. A sportesemények helyszín szerinti megoszlása

Konklúzió

Egy régió, egy város versenyképessége sok tényezőből tevődik össze. A gaz-
daságfejlesztés egy sikeres iránya lehet napjainkban a sportturizmus. A fejlett 
társadalmakban a gazdasági jólét erősödésével egyre nagyobb igény mutat-
kozik az egészséges életmód iránt. Egyre több új szervezet és szolgáltatás jön 
létre ennek érdekében. A felsőoktatás sporthoz kapcsolódó feladata az, hogy 
egészséges életmódra nevelje az értelmiséget. Debrecenben ezen feladatok el-
látásához a város és az egyetem közösen járul hozzá, az együttgondolkodás 
eredményei ezen a területen is megmutatkoznak.

A sportesemények sportágak szerinti megoszlása igazodik a rendelkezésre 
álló sportlétesítményekhez, ami arra utal, hogy a város és az egyetem jól hasz-
nosítja a meglévő infrastruktúrát.
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