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Összefoglalás
Hazánkban a szabadidősport területén a kormányzati törekvéseknek, és az emberek egészséges
életmód felé fordulásának köszönhetően megnőtt a sportszolgáltatások iránti kereslet. A
professzionális látvány csapatsportok iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, bár a konkrét
kereslet ingadozó, sőt csökkenő tendenciát mutat. Kutatási kérdésként azt fogalmazzuk meg,
hogy a magyar sportszolgáltatók képesek-e megfelelni az aktív és passzív sportfogyasztók
igényeinek. Hosszú távú tervként a magyar sportszolgáltatások keresleti és kínálati oldalának a
felmérését, és összevetését tűztük ki. Jelen tanulmányban betekintést nyújtunk arról, hogy
korábban milyen nemzetközi és hazai kutatások vizsgálták a fogyasztók sportszolgáltatásokkal
való megelégedettségét. Módszerünk irodalom feldolgozás. Célunk a tervezett jövőbeli primer
kutatáshoz illeszkedő módszertan kialakítása.
Abstract
Due to government aspirations and healthier lifestyle of people, the demand for sports services
has increased regarding leisure sports in Hungary. Traditionally there is a great interest towards
professional team sports, although the real demand seems unstable, indeed it shows a decreasing
tendency. Our research question is whether the Hungarian sports organizations are able to meet
the demand of active and passive sport users. Our long-term plan is to assess and compare the
supply and demand side of Hungarian sports services. This paper provides an insight into the
international and national literature which aimed at researching consumers' satisfaction related
to sports services. Our main goal is to develop an appropriate methodology in order to achieve
our research targets.
Kulcsszavak: Sportpiac, Sportszolgáltatások kereslete-kínálata, Vevői elégedettség,
JEL besorolás: Z2
LCC: GV733-734.5
Bevezetés
Kutatásunk hosszú távú céljaként a magyar sportpiac keresleti és kínálati oldalának elemzését
tűztük ki. Ennek az elemzésnek a sportpiac nemzetközi és hazai fejlődése adja az aktualitását.
A sport gazdasági jelentőségének növekedése mind globálisan, mind regionálisan
megkérdőjelezhetetlen. Az A.T. Kearney menedzsment tanácsadó cég 2014-ben közölt
tanulmányában bemutatja, hogy a sportpiac éves átlagos növekedési üteme 2009 és 2013 között

19

10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.19-33

Studia Mundi - Economica

Vol. 5. No. 3.(2018)

7 %-os volt, ami azt jelenti, hogy az ágazat növekedési üteme meghaladja a GDP növekedési
ütemét a nemzetgazdaságok jelentős hányadában, különösen a nagy piacokon, például az
Egyesült Államokban, Brazíliában, az Egyesült Királyságban és Franciaországban (1. ábra).

1. ábra: A sport célú kiadások növekedése a GDP növekedési rátával szemben (20102012)
Forrás:
saját
szerkesztés
Collignon-Sultan,
2014
alapján:
http://www.atkearney.tw/documents/10192/5258876/Winning+in+the+Business+of+Sports.p
df/ed85b644-7633-469d-8f7a-99e4a50aadc8;
Az ágazat hosszú távú kilátásai is biztatóak. A háztartások sporteszköz-, ruházat-, felszerelés-,
valamint egészségügyi- és fitnesz-kiadásai elérik az évi 700 milliárd dollárt, vagyis a globális
GDP 1 %-át. A sportesemények piaca is bővül. 2009 és 2013 között a mega sportesemények
bevételei - a 2010-es téli olimpia és a FIFA labdarúgó világbajnokság, valamint a 2012-es nyári
olimpia és az UEFA Európa-bajnokság bevételeivel - közel 18 milliárd dolláros növekedést
értek el. A bevételek a 78,2 milliárd dolláros csúcsot, a londoni olimpiát, és a lengyel-ukrán
rendezésű Európa-bajnokságot követően 2012-ben érték el. A sportesemények éves bevételei
is folyamatos növekedést mutattak, a 2009-es 58,4 milliárd dollárról 2013-ra 76,1 milliárd
dollárra emelkedtek (2. ábra).

2. ábra: A sportpiac bevételei és növekedése 2005-2017
Forrás: saját szerkesztés Collignon-Sultan, 2014 alapján:
http://www.atkearney.tw/documents/10192/5258876/Winning+in+the+Business+of+Sports.p
df/ed85b644-7633-469d-8f7a-99e4a50aadc8;
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A növekedés az összes sportágban megfigyelhető. A top hét bevételtermelő sportág listája már
jó ideje változatlan: labdarúgás, NFL, baseball, Formula 1, NBA, NHL és tenisz (3. ábra).
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3. ábra: A sportpiaci bevételek megoszlása 2013-ban sportáganként, területi bontásban
(milliárd $)
Forrás: Collignon-Sultan, 2014 idézi Becsky-Nagy, 2015 p.78.
A tanulmány előre jelzi globálisan a sportpiac további dinamikus növekedését.
A sportágazat Európai Unióban betöltött szerepéről az Európai Bizottság megbízására
készítettek tanulmányt 2012-ben (EC, 2012). A tanulmány eredményeinek értékelésekor
figyelembe vették a sport vilniusi meghatározását, amely különbséget tesz a sport statisztikai,
szűken és tágan értelmezett definiálása között. E definícióban a statisztikai meghatározás csak
a sporteseményeket sorolja a sportágazat kategóriájába. Szűken értelmezve viszont a statisztikai
meghatározás mellett ide sorolnak minden olyan tevékenységet, amely a sporthoz/sportoláshoz
szükséges. A tág értelmezés tovább bővíti az ide tartozó tevékenységeket, hiszen a szűk
meghatározáson felül magába foglal minden olyan tevékenységet, amelyben a sport, mint
bemenet jelenik meg (azaz minden sporteseményhez kapcsolódó, illetve sportoláshoz
szükséges termék és szolgáltatás előállítása) (Dénes, 2015).
A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a sporthoz kapcsolódó bruttó hozzáadott érték
aránya az EU teljes bruttó hozzáadott értékének 1,13%-a a szűken értelmezett meghatározásnál,
és 1,76%-a sport ágazat tágabb meghatározása esetén. A „professzionális” sportágazat
(sportklubok, sportpályák, sportesemény-szervezők) részarányát tükrözi a statisztikai
meghatározás. A bruttó hozzáadott érték aránya a statisztikai meghatározás szerint 0,28%.
2005-ben a sporthoz kapcsolódó bruttó hozzáadott érték (közvetlen hatások) 112,18 milliárd
eurót tett ki a szűk, 173,86 milliárd eurót a tág értelmezés szerint. A sportágazat statisztikai
definíciója szerint ez 28,16 milliárd euró volt (EC, 2012).
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Az EU-27-ek többségében a bruttó hozzáadott érték tekintetében az első három húzóágazatban
találjuk a „szabadidős, kulturális és sportszolgáltatásokat” (az 1. helyet foglalja el
Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Belgiumban,
Hollandiában, Olaszországban, Görögországban, Máltán, Cipruson, Lengyelországban, és
Szlovéniában; csupán Finnországban áll a 4., és Spanyolországban, valamint Portugáliában a
8. helyen ezen szolgáltatási szektor, míg egyedül Románia az a tagállam, ahol nincs jelen a top
10-ben) (4. ábra).
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4. ábra: Bruttó hozzáadott érték piaci áron az EU-ban (tág értelmezés)
Forrás: saját szerkesztés EC, 2012 alapján
A sport közvetlen hatásai és a multiplikátor (közvetett és indukált) hatások együttesen 2,98%kal (294,36 milliárd euró) járultak hozzá a teljes bruttó hozzáadott értékhez az EU-ban. A
sportágazat nemzeti jövedelem rugalmassága 1,14, ami azt jelenti, hogy ha a nemzeti jövedelem
1%-kal nő, a sporthoz kapcsolódó bruttó hozzáadott érték 1,14%-kal emelkedik.
A fenti eredmény kapcsán ki kell emelni, hogy ezek átlag-adatok, amelyek jelentős
különbségeket mutatnak a nagy jövedelmű nyugat-európai tagállamok és az alacsonyabb
jövedelmű keleti államok között. Abszolút értelemben a sportágazat esetében az egy főre jutó
bruttó hozzáadott érték a keleti tagállamokban körülbelül 5 euróról 10 euróra nőtt, míg a
magasabb jövedelmű államokban ez az összeg 50 euróról 100 euróra emelkedett egy főre
vetítve. Az, hogy a gazdagabb országok többet költenek a sportra, mint a szegényebb országok
természetes, és ez nem csak abszolút, de relatív értelemben is kifejezhető, azaz a sport bruttó
hozzáadott értékének aránya alacsonyabb az alacsony jövedelmű EU-tagállamokban a magas
jövedelmű tagállamokhoz képest.
Az EU egészére nézve a sporthoz kötődő foglalkoztatás teljes foglalkoztatási aránya 2,12%.
Abszolút értékben ez az ágazat 4,46 millió alkalmazottat foglalkoztat. Ez meghaladja a bruttó
hozzáadott értékhez (1.76%) tartozó sporthoz kapcsolódó arányt, ami azt mutatja, hogy a sport
munkaerő-igényes ágazat. (Németországban a legnagyobb a sport-foglalkoztatás: 1,15 milliós
alkalmazotti létszámmal, ami az EU sport-munkahelyeinek közel 27%-át jelenti. A második
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helyen az Egyesült Királyság áll, több mint 632 ezer fővel, majd Franciaország következik több
mint 416 ezer munkahellyel.)
A sportcikkek kereskedelme tekintetében a legnagyobb európai piacok közt az Egyesült
Királyságot, Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Spanyolországot emelhetjük
ki. Ez az öt piac együtt az EU teljes sportcikk kereskedelmének közel 73%-át teszi ki. Az egy
főre jutó legnagyobb összegű sportcikk vásárlások Luxemburgban, Máltán, Ausztriában,
Svédországban és Írországban jelentkeznek (EC, 2012).
A tanulmány rámutat, hogy a sport fontos gazdasági szektor az EU-ban, amelynek a gazdasági
teljesítménye a mezőgazdaságéhoz, az erdőgazdálkodáséhoz és a halászatéhoz fogható. A
szakemberek az ágazat további gazdasági erősödésére számítanak. A sport részesedése a teljes
foglalkoztatásból magasabb, mint a hozzáadott érték aránya, így a sportágazat hozzájárulhat az
Európa 2020 célok teljesüléséhez. A sport luxusjellegű gazdasági jellemzőkkel rendelkezik, 1nél nagyobb a jövedelem rugalmassága, így mivel a sporttermelés és a sportszolgáltatások
gyorsabban nőnek az alacsony jövedelmű országokban, mint a magasabb jövedelmű
országokban, a sport hozzájárulhat a tagállamok gazdasági konvergenciájához, és a gazdasági
egyensúlyhiány csökkentéséhez. A sportnak specializációt fokozó előnyei is vannak: a
sporttermékek és szolgáltatások sok más ágazatban jelennek meg többek között a turizmusban,
a biztosításban, a jogi tanácsadásban, környezetvédelemben (Ráthonyi-Odor és Ráthonyi, 2016,
Ráthonyi-Odor et al. 2016), így a sport speciális részszektorok kialakításában játszhat szerepet,
ami szintén hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia teljesüléséhez.
A sportgazdaság hazai helyzetét szintén az Európai Bizottság tanulmányában szereplő
adatokkal jellemezhetjük. Az 1. táblázat a sportágazat, sportpiac tekintetében legjelentősebb öt
tagország és Magyarország adatait tartalmazza.
1. táblázat: A sportágazat részesedése a hozzáadott értékben, és a foglalkoztatásban,
valamint a sportcikk-piac volumene és az egy főre eső sportcikk vásárlás a sportágazat
tekintetében az öt legjelentősebb EU tagállamban és Magyarországon
Tagállam

Sportágazat
részesedése
a
hozzáadott
értékben (millió
Euró)
39 860

Sportágazatban
alkalmazottak
száma (fő)

Egyesült
632 400
Királyság
Franciaország
21 607
416 537
Németország
46 677
1 146 234
Olaszország
15 599
329 860
Spanyolország
10 407
336 177
Magyarország
778
55 577
Forrás: Saját szerkesztés EC, 2012 alapján

Sportcikk-piac
volumene
évente (millió
Euró)

Egy főre eső
sportcikk
vásárlás összege
(Euró)

9 000

149

8 709
7129
7 638
5 313
307

143
86
130
121
30

Magyarország esetében 2012-ben a sportszolgáltatások 778 millió Euróval járultak hozzá a
bruttó hozzáadott értékhez, ami arányaiban azt jelenti, hogy az 1%-ot sem éri el az ágazat
részesedése. A sport-munkahelyeken foglalkoztatottak száma több, mint 55 ezer fő volt. A
sportcikkek piaci volumene 307 millió Eurót ért el, míg az egy főre eső sportcikk vásárlások
összege mindössze 30 Euró volt (1. sz. táblázat).
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Hazánkban az ágazat fejlődése nem a fejlett piacgazdaságú országok példáját követte. A
rendszerváltást követően „az általános közvélekedés az volt, hogy a piac, a demokratizálódás,
a civil szervezetek megerősödése az állammal szemben automatikusan megteremtik a jóléti
társadalom formáit és mindennapos tartalmát” (Bakonyi, 2004 p.7). Ám ez a valóságban nem
teljesen az elképzeltek szerint ment végbe. A sportszektort ekkor a sportszakma
önszerveződésének hiánya, gyenge érdekérvényesítése, és a kormányzati szinten nem kellően
átgondolt sportirányítás mellett a krónikus tőkehiány jellemezte. Ez szükségessé tette a magyar
sport radikális átalakítását (Szegerné Dancs, 2014). A megújulásra tett erőfeszítéseket a
„sporttörvények” tükrözik. A sportfinanszírozásban pedig a hagyományos civil és a megjelenő
profitorientált sportszervezetek mellett az állami szerepvállalás is nagy hangsúlyt kapott. A
kormányzat sport melletti elköteleződését mutatja, hogy a sport nemzetgazdasági stratégiai
ágazattá vált. A hazánkban relatíve kevés potenciális szponzorációra hajlandó és képes vállalati
szereplő pótlására a kormányzat az EU bírálatokkal szemben is elérte a társasági
adókedvezmény bevezetését, amely jelentősen javította a látvány csapatsportok finanszírozását.
Emellett a kormányzati tervek szerint 32 stadion-beruházás valósul meg 2020-ig. A magyar
sportágazat rendszerváltást követő fejlődéstörténetét a szektor felzárkózási kísérletei jellemzik.
Összességében a magyar sportágazat még elmarad a nyugati példáktól, de igény és igyekezet is
van a fejlesztésre. Ennek fényében a sportszolgáltató ágazat további növekedését,
modernizációját prognosztizálhatjuk.
Anyag és módszer
Hazánkban a szabadidősport területén a kormányzati törekvéseknek, és az emberek
egészséges életmód felé fordulásának köszönhetően megnőtt a sportszolgáltatások iránti
kereslet. A professzionális látvány csapatsportok – a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda,
a vízilabda, a jégkorong és a röplabda - iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, bár a
konkrét kereslet ingadozó, sőt csökkenő tendenciát mutat. Ez irányítja rá a figyelmet arra,
hogy érdemes feltárni, hogy egy globálisan, Európa szerte és hazánkban is dinamikus
növekvő ágazat esetében a kínálat hogyan tud megfelelni a fogyasztók változó igényeinek.
Kutatási kérdésként azt fogalmazzuk meg, hogy a magyar sportszolgáltatók képesek -e
megfelelni az aktív és passzív sportfogyasztók elvárásainak. Hosszú távú tervként a
magyar sportszolgáltatások keresleti és kínálati oldalának a felmérését, és összevetését
tűztük ki egy jövőbeli primer kutatás keretében. Annak előkészítéseként, azért hogy
megfelelő módszertant tudjunk, kialakítani tervezett elemzésünkhöz irodalom
feldolgozásra vállalkozunk, hogy feltérképezzük a korábbi kutatások megközelítési
kérdéseit. Jelen tanulmányunkban szekunder kutatást végzünk, összegyűjtjük a releváns
nemzetközi és hazai kutatások vizsgálati fókuszait a sportszolgáltatásokkal való
megelégedettség tekintetében. A sportszolgáltatások kínálatának vizsgálatát a legtöbben a
sportszolgáltatások minőségének jellemzésével közelítették meg. A keresleti oldal
elemzéséhez pedig az aktív és passzív sportfogyasztók motivációs vizsgálatait lehet
sorolni. Mivel a magyar sportágazat fejlődésében nyugati mintát követ, így a következő
fejezetben először a nemzetközi szakirodalomban fellelhető néhány elemzési módszert
vázoljuk fel, majd a magyar kutatási előzményeket említjük meg.
Sportszolgáltatások és fogyasztói elégedettség vizsgálatok
Nemzetközi kitekintés
A sportpiac a szórakoztató piac részeként értelmezhető. András szerint „az 1980-as években a
fejlett piacgazdaságú országokban fizetőképes kereslet jelentkezett mind a látvány, mind a
szabadidő sport iránt. Ennek hátterében az állt, hogy az alapszükségletek magas fokú
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kielégítése, és a megnövekedett és egyre értékesebbé váló szabadidő megnövelte a
sportszolgáltatások iránti keresletet. Ezen felül a jóléti államok szembesültek a fejlettségükből
adódó egészségügyi problémákkal (elhízás, stressz stb.). Ennek köszönhető, hogy a fejlett
piacgazdaságú országokban mára a sport mindkét formája a szolgáltató szféra üzleti elveken
működő részévé vált” (András, 2003/a). A passzív sportfogyasztáshoz kapcsolódva a kutatók
kiemelik, hogy a sportszolgáltatáshoz mindig élmény kötődik (Schneider-Bowen, 1993;
Müller, 2009, Müller et al. 2013, Müller et al. 2017, Váczi et al. 2012, Borbély-Müller, 2008,
Mosonyi et al. 2013), míg az aktív sportfogyasztásra utalva András (2003/b) úgy fogalmaz,
hogy a sportszolgáltatás olyan erőforrás felhasználást jelent, aminek célja a fogyasztó
állapotában történő változások, mint „hozzáadott értéknek” az elérése.
A szolgáltatások esetében a fogyasztó szerepe sokkal aktívabb, mint a termelés esetén. A
szolgáltatás a szolgáltató és a vevő interakciójára épül. A szolgáltatás megítélésében Henschel
(1995) kiemeli a „bizalmi” és „tapasztalati” tényezők jelentőségét. A szolgáltatások elemzésére
irányuló kutatások ennek megfelelően két irányban vizsgálódtak: egyrészt
szolgáltatásminőségre, másrészt a fogyasztói elégedettség felmérésére vonatkoztak.
A szolgáltatásminőségi elemzések sokáig Rust és Oliver (1994) keretrendszerére támaszkodtak,
ami a szolgáltatásminőség három dimenzióját: a szolgáltatásnyújtást (mint szolgáltató-ügyfél
kapcsolata), a szolgáltatási környezetet és a szolgáltatás kimenetelét vette figyelembe. Ezek a
dimenziók a sportszolgáltatások esetében is meghatározóak.
Wakefield és Sloan (1995) például modelljükben három, ehhez igazodó tényező-főcsoportot
azonosítottak be a sportszolgáltatás melletti elköteleződést meghatározó kategóriaként. A
„nézői elégedettség” tényezői a maradni vágyás és a részvételi szándék. A „létesítmény”
(környezet) tényező oldaláról a parkolási- és étkezési lehetőségek, a tisztaság, a zsúfoltság, a
szurkolók ellenőrzése a meghatározó. Míg a modell legfőbb eleme maga a csapat-hűség, a
szolgáltatás végkimeneteleként értelmezhető. Ezen három kategória hipotetikus
összekapcsolódási modelljét az 5. ábra mutatja be.

5. ábra: Hipotetikus sportlétesítmény modell
Forrás: saját szerkesztés Wakefield-Sloan, 1995 alapján p.156.
A szolgáltatásminőséggel foglalkozó szakírók jelentős része Parasuraman et al. (1998)
modelljét, a SERQUAL modellt tekintik vizsgálódási alapnak.
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A modell kiinduló pontjaként a szolgáltatásminőséget meghatározó tíz tényezőt azonosítottak:
kézzelfoghatóság, megbízhatóság, fogékonyság az ügyfél igényeire, kompetencia, udvariasság,
szavahihetőség, biztonság, elérhetőség, kommunikáció, az ügyfél megértése. További
kutatások igazolták, hogy több tényező között erős korreláció van, ezért a dimenziókat először
ötre lehetett redukálni: kézzelfoghatóság, megbízhatóság, fogékonyság, biztosítás-ígéret,
empátia; majd az utolsó három tényező egybeolvadásával háromra (Becser, 2007).
Taylor et al. (1993) többek között egészségügyi klubok és golfpályák vizsgálata során mutattak
rá, hogy a SERQUAL modell dimenziói nem megfelelőek sportszolgáltatások jellemzésére.
McDonald et al. (1995) a SERQUAL modellt sportterületi alkalmazáshoz igazították. A modell
módosítása során a sportkörnyezetet tükröző elemek értékelését, a fogyasztói elvárások és
tapasztalatok összevetését, valamint nem egyszeri, hanem többszöri interakció során történő
mérést javasoltak. Ezekkel a változtatásokkal jött létre a TEAMQUAL modell, amely a
professzionális csapatsportok mérési eszköze lett.
Theodorakis és Kambitsis (1998) SPORTSERV modellje ugyanebben a szférában méri a
szolgáltatásminőséget, a következő dimenziók mentén: hozzáférés, megbízhatóság, reagáló
képesség, biztonság.
A fent említett modelleken kívül számos sportszolgáltatás minőségét elemző kutatás létezik
(Chelladurai 1992, Chelladurai-Chang, 2003, Crompton-Mackay, 1989, Howat et al. 1996, Kirk
et al. 1994, Tsitskari, 2006, Könyves-Müller, 2007), terjedelmi korlátok miatt csupán az
alapvető elemzéseket mutattuk be.
A kutatások másik iránya a fogyasztói magatartás, a vevői elégedettség felől közelítette meg a
sportszolgáltatások értékelését.
Scanlan et al. (2006) validált sport elköteleződés kérdőíve az aktív sportfogyasztók
magatartásának jellemzésére készült. A modell 58 állítás segítségével vizsgálódik és 12 faktort
differenciál a sporttevékenység melletti elköteleződés hátterében. Ezek a következők:
 Lelkesedés (Enthusiastic commitment),
 Erőltetés (Constrained commintment),
 Sport élvezete (Sport enjoyment),
 Értékek elsajátításának lehetősége (Valuable opportunities),
 Egyéb prioritások (Other priorities),
 Személyes befeketetés-veszteség (Personal investment-loss),
 Személyes befektetés mennyisége (Personal investment-quantity),
 Társadalmi korlátok (Social contrains),
 Közösségi érzelmi támogatás (Social support-emotional),
 Közösség információs támogatás (Social support-informational),
 Mesterré/profivá válási vágy (Desire to excel-mastery),
 Közösségi lénnyé válási vágy (Desire to excel social)
A passzív sportfogyasztás iránti kereslet vizsgálatának eszközéül a szurkolói motivációs skálák
szolgálhatnak. Az egyik leggyakrabban alkalmazott skála megalkotása Funk és szerzőtársai
(2009) által megalkotott ún. SPEED modell, amely angol mozaikszó az egyes faktorok
kezdőbetűiről (Socialization – társas kapcsolatok, Performance – teljesítmény, Excitement izgalomkeresés, Esteem - önbecsülés és Diversion - kikapcsolódás) kapta a nevét. Minden
egyes faktorhoz két-két kérdés tartozik, amely a hosszabb kérdőívekkel szemben könnyű és
gyors kitöltést tesz lehetővé
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Funk et al. (2009) kérdőíves vizsgálatot végeztek 1222 fős mintán, amelynek az eredményei
alapján alkották meg a passzív sportfogyasztók jellegzetes csoportjának, a szurkolóknak a
motivációs modelljét. A modell a szurkolói motiváció öt fő tényezőjét tárta fel, amelyek a
következők:
 DIV: Diversion – menekülés a hétköznapi problémáktól,
 SOC: Socialization – az új baráti társaságok kialakítása, azonos érdeklődésű
emberekkel való találkozás esélye,
 EST: Esteem – A csapathoz tartozás érzése, a spotsiker és a -kudarc sajátként való
átélése,
 EXC: Excitement – A játék és a teljesítmény izgalma, érdekessége,
 PER: Performance – A sport szépsége a sportoló teljesítményében [34].
Yoshida et al. (2013) a sportesemény (mint sportszolgáltatási termék) fogyasztó központú
innovatív modelljében elemzi, hogy mi kell ahhoz, hogy a fogyasztó kilátogasson a
sporteseményre. Amint a 6. ábrán látható, a modellben megtalálható a korábban beazonosított
szolgáltató-ügyfél interakció (Relationship-Who), sportszolgáltatási termék (Offering-What),
sportszolgáltatási folyamat (Processes-How), és sportkörnyezet (Setting-Where) (Yoshida et al.
2013).

6. ábra: Fogyasztó központú sportesemény innovációs modellje
Forrás: saját szerkesztés Yoshida et al., 2013 alapján p.70.
Sportszolgáltatásokat érintő kutatások metaelemzését Clemes et al. (2011) végezte el.
Tanulmányukban kiemelték, hogy a sportszolgáltatások elemzésekor a két vizsgálódási irány –
a sportszolgáltatások minőségi, illetve a sportfogyasztók elégedettségi elemzései – leginkább
elkülönülten jelenik meg. Vizsgálatuk összegzéseként ezért felvázolták a professzionális sport
hierarchikus fogalmi modelljét, amelyben a két irányvonal együttes megjelenítésére
vállalkoztak. Clemes et al. (2011) hierarchikus modelljének központjában a
szolgáltatásminőség és a fogyasztói elégedettség áll. A megelégedettség kapcsolatban áll a
szolgáltatás ajánlásával, a jövőbeli várakozással, a szurkolói fanatizmussal és az értékkel. Ez
utóbbi kettő a szolgáltatás minőséghez is kapcsolódik, illetve a szurkolói fanatizmus
valamennyi tényezőt befolyásolja. A hierarchia alsóbb szintjén a sportszolgáltatás minőségét
befolyásoló három elsődleges dimenzió található, - a Rust és Oliver (1994) által is
meghatározott - interakció minőség, fizikai környezet minőség és eredmény (kimenet) minőség.
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Ezek a dimenziók további aldimenziókra bonthatóak, úgy mint: (SEP) biztonsági alkalmazotti
teljesítmény; (F & B) étel és ital szolgáltatás; (PLY) játékosok interakciója a nézőkkel; (SE)
társadalmi környezet; (V & S) látvány és hang; (ACS) stadion hozzáférés; (STG) ülés; (CLN)
stadion tisztaság és design; (ATM), légkör; (GME) játékminőség; (ENT) mérkőzés napi
szórakozás. A modell alkalmazhatóságát a szerzők professzionális rögbi nézők mintáján végzett
vizsgálattal igazolták (Clemens et al. 2011).
Hazai előzmények
A Magyarországon a szabadidős, és a látványsport piacán megjelenő „sportfogyasztók”
csoportosítását Neulinger (2007) fogalmazta meg. A sportfogyasztást egy skálán ábrázolta,
amelynek két végpontja az aktív és passzív sportfogyasztás található. A legpasszívabbat a
sportsajtó olvasása és a sportközvetítések nyomon követése jelentik, hiszen jellemzően ezek a
cselekvések járnak a legkisebb személyes energiabefektetéssel. A helyszíni sportfogyasztás,
sportfelszerelések, illetve sportrelikviák vásárlása nagyobb erőfeszítést követel meg az
emberektől, így ezek a skála közepén helyezkednek el. A legaktívabb részvételnek pedig azok
a tevékenységek minősülnek, amikor az illető maga sportol, tegye azt szabadidejében vagy
hivatásszerűen (7. ábra).

7. ábra: A sportrészvétel aktivitási foka
Forrás: Neulinger, 2007 p.49.
Szabó a szabadidősport(aktív)-fogyasztást vizsgálta, és beazonosította ennek meghatározó
tényezőit:
 A fogyasztó jövedelme és diszkrecionális jövedelme: Paár (2013) számításai szerint a
sportfogyasztás 2,06 %-kal nő 1 %-os nettó jövedelemnövekedés hatására.
 A szolgáltatás és a kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások ára: Paár (2013) szerint a
fogyasztók árérzékenyek, számításai szerint 1 százalékkal áremelkedés hatására 2,18
százalékkal csökken a sportfogyasztás iránti kereslet.
 A sportszolgáltatás és a kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások minősége
 A sportszolgáltatást nyújtó létesítmény távolsága, elérhetősége (Pfau, 2013), a
közlekedési lehetőségek, utazási költségek, valamint a lakóhelytől való távolság: a
fogyasztók 20 perces vonzáskörzetben választanak maguknak edzőtermet.
 A szolgáltató (és a versenytárs szolgáltatók) marketingtevékenysége (Szabó, 2012).
A passzív sportfogyasztók hazai vizsgálatára Funk et al. (2009) SPEED skálájának adaptációját
Kajos és munkatársai (2017) végezték el. Kutatásuk a látvány-csapatsportok szurkolóira terjedt
ki, a vizsgálatukba bevont személyek száma 1920 fő volt. A nyelvi különbségek miatt
bevezetésre került egy hatodik faktor is, az esztétikum. A kutatók arra az eredményre jutottak,
hogy az egyes demográfiai tényezőkben a legmeghatározóbb faktorok a kapcsolatok iránti
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szükséglet és a kikapcsolódás; ezzel szemben az eseménylátogatást legjelentősebben az
izgalomkeresés, az önbecsülés és a teljesítmény befolyásolja.
A sportszolgáltatók a fogyasztók szabadidejéért, szabadidős tevékenységük során elköltött
jövedelmükért versenyeznek. Szűk értelembe véve, így az egyes sportszolgáltatók egymás
versenytársai, azonban tág értelmezésben a szórakoztatóipar különböző ágazataival (például
mozi, színház vagy koncert) is versenyeznek a fogyasztók figyelméért, - állapítja meg Kassay
és Géczi (2014). Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy az egyes
sportlétesítmények magas színvonalú szolgáltatást legyenek képesek nyújtani a fogyasztóiknak
(Stocker és Szabó, 2017).
Következtetések
Tanulmányunkban a sportszolgáltatásokat, és a vevők azokkal való elégedettségét jellemző
kutatásokba nyújtottunk bepillantást. A sportszolgáltatások minőségét értékelő nemzetközi
szakirodalom igen gazdag, de ennek hazai adaptálása eddig csupán nyomokban történt meg.
A fogyasztói magatartást és a vevői elégedettséget felmérő kutatások külön kezelik a „passzív”
és az „aktív” sportfogyasztókat. Ezen a téren már hazai előzmények is jobban fellelhetőek,
melyek szintén megkülönböztetik a szabadidős/aktív, és szurkolói, nézői/passzív
magatartásokat, és megkísérlik önállóan, vagy külföldi elemzések adaptálásával a hazai
viszonyok értékelését.
Távlati kutatási célunk a hazai sportpiac keresleti és kínálati oldalának felmérése, összevetése
abból a célból, hogy kiderítsük a magyar sportszolgáltatók milyen adottságokkal rendelkeznek
a magyar sportfogyasztók kielégítésére (Európai Uniós szakpolitikai vélemény, hogy ebben a
szektorban a felmerülő igények kielégítése országon belül történik.). Vajon képesek a velük
szemben támasztott megnövekedett kereslet kielégítésére? Az aktív és passzív sportfogyasztók
megfelelő minőségű sportszolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatásokhoz jutnak, megfelelő
sportkörnyezetben, megfelelő szolgáltatásnyújtási folyamat során? Hogyan érhető el a magyar
fogyasztók megelégedettsége?
Jelenleg a kutatási probléma megfogalmazási fázisában, nemzetközi és hazai szakirodalmi
előzmények összegyűjtésével kívánjuk kialakítani a vizsgálatok metodikáját. Szekunder
kutatásunk összegzéseként megállapíthatjuk, hogy vizsgálatainkat két irányban kell
végrehajtanunk: egyfelől a sportszolgáltató szervezeteket, azok működési feltételeit, és
szolgáltatásuk színvonalát; másfelől a sportfogyasztók motivációs hátterét kell elemezni.
Kutatásunk szükségszerűsége megkérdőjelezhetetlen, hiszen az egészségtudatos életmód
népszerűbbé válása, kormányzati és munkáltatói támogatottsága, valamint a növekvő
személyes felelősségvállalás egészségünkért az aktív sportfogyasztók táborának növekedését
idézi elő. E tábor igényeinek kielégítésére komoly szervezeti és infrastrukturális háttér
szükségeltetik. Vajon rendelkezik ezzel potenciállal a sportszolgáltató szektor?
Ilyen igényekkel lépnek fel a passzív/szórakozásként sportélményt-fogyasztók is. Bár
esetükben épp az előbb jelzett tendenciával szembenálló jelenségnek lehetünk tanúi, azaz
csökken a helyszíni sportélményt-vásárlók aránya, elmaradnak a drukkerek az új, modern
stadionokból, pedig a nagy hazai bajnokságokban szereplő csapatok jelentős része már a
nyugati példát követve sportvállalkozás formájában működik. Ebben a szolgáltatás
szegmensben mi lehet a kereslet-kínálat közti szembetűnően megjelenő különbség oka?
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