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A tanulmányban a középfokú sportszervező -menedzser képzésben 
résztvevő hallgatók motivációt vizsgáltuk meg. A kérdőíves kutatásban 
egyrészt arra kerestük választ, hogy felnőttként miért vállalják a 
részvételt, feláldozva ezzel a szabadidejük egyrészét, illetve milyen 
motivációk jelenek meg. A vizsgálat másik területe a sporthoz köthető 
kompetenciák feltárása volt. A sport, tanulás, kompetencia, munkavégzés 
kérdéskörét vettük górcső alá.  

 
Felnőttképzés 
 
A felnőttképzésnek napjainkban megnőtt a jelentősége, a gyorsan változó 
környezethez való alkalmazkodás nemcsak a megfelelő szintű 
alapműveltséget követeli meg, hanem a rugalmasan fejleszthető 
szaktudást és az új szakma elsajátításának képességét is. Alapkérdés, 
hogy a XXI században a magyar munkaerő képes lesz-e szaktudásával, 
műveltségével és széles értelemben vett tanulási képességével megfelelni 
a hazai, és a globalizálódó nemzetközi piacgazdaság új és gyorsan változó 
követelményeinek. A magyar pedagógiai szemlélet a tanítás és 
számonkérés szempontjából ismeretközpontú. Az iskolában rengeteg 
tényt, adatot tanítanak és az elmélet és gyakorlat aránya szinte minden 
tantárgy esetében az elmélet felé billen (Sanda, 2016). Ez a tény is 
rákényszeríti a lakosság egyrészét, hogy tudását és képességeit fejlessze. 
A jól és sikeresen dolgozókkal szemben is állandóan jelentkezik a fejlődési 
igény. Számukra is kihívást jelent a munkahely megtartása. Egy jól 
működő felnőttoktatási rendszer, ezeket a sajátosságot beépíti az oktatási 
rendszerbe. A magyar rendszer jellemzője, különösen az OKJ-s képzések 
tekintetében a folyamatos átalakítás. A teljes rendszer a 2020-as évtől 
kezdődően alapvetően megváltozik, és teljesen átalakul az eddig 
struktúra.  

Magyarország vonatkozásában a 2010-es 622 ezer főről 2014-re 834 
ezer főre növekedett a felnőttképzésében résztvevők létszáma. A 
legnépszerűbb formát a szakmai továbbképzések jelentik, ilyen típusú 
képzésben a résztvevők több mint 25%-a vett részt. Mindkét vizsgált 
évben a második helyen az OKJ-s szakképesítést adó képzések 
szerepeltek. Arányait tekintve a nyelvi képzésben résztvevők száma 
kismértékben csökkent, de még mindig meghaladja a 10%-ot (infojegyzet 
2015/13). 
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A kérdőíves kutatás eredményei 
 
A kérdőívet 69 sportszervező -menedzser képzésben résztvevő hallgató 
töltötte ki. A kitöltők mind olyan felnőttképzési rendszerben vettek részt, 
ahol az időrendi beosztás szerint szombati napokon történt a lebonyolítás. 
A kérdőívet kitöltők alapadataira vonatkozó kérdés szerint 35 nő és 34 
férfi válaszolt. Az iskolai végzettség tekintetében annak ellenére, hogy 
OKJ szerinti középfokú képzésről beszélünk (a képzés bemeneti 
követelménye az érettségi), nagyon magas volt azoknak az aránya, akik 
már rendelkeztek diplomával (39%). Az arányokat az 1. sz. ábra mutatja. 
Ez annak tükrében is elgondolkodtató, hogy az adatok eddig azt mutatták, 
hogy OKJ-s képzésre főként azok vállalkoznak, akik a korábbiakban még 
nem szereztek szakmát, vagy a munkaerőpiacon már kevésbé 
hasznosítható ismeretekkel rendelkeznek (Torgyik, 2012).  
 

1. sz. ábra. A képzésben résztvevők végzettsége a képzés megkezdése előtt 

 
Forrás: kérdőíves kutatás, saját szerkesztés  

 
A felnőttképzés céljai között a következő tényezők jelenhetnek meg: 

általános műveltséget javítása, szakképzés, hiánypótlás, szakmai tudás és 
kompetencia fejlesztés, foglalkoztatási esélyek növelése és az egész 
életen áttartó tanulásban való részvétel (Simonics, 2016). A kérdőívet 
kitöltők arra a nyitott kérdésre, hogy miért vesz részt a képzésben a 
következő válaszokat adták  

- szakmai fejlődés 
- tudás megszerzése 
- több lábon állás miatt, más típusú képzettség megszerzése 
- segítség a feladatok hatékonyabb ellátásához 
- vezető pozíció megszerzése  
- munkahelyi lehetősége bővítése 
- speciális szakmai ismeretek megszerzése  
- előrehaladás. 

 
A válaszok alapján kirajzolódik az a kép, hogy a többség egyértelműen 

a saját fejlődését, szakmai tudásának bővítést tartja fontosnak a 
munkahely megtartás és megszerzés érdekében. A kitöltők esetében 

Középfokú 

végzettség

61%

Felsőfokú 

végzettség

39%
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felmérésre került a képzésben résztvevők munkaerőpiaci státusza. A 
képzés speciális jellegére tekintettel, azaz sport ágazathoz való kötődés 
miatt nem a hagyományos értelemben vett kategóriákat használtuk. A 2. 
sz. ábra adatai alapján is látható, hogy kiemelkedik a megbízási 
szerződéssel rendelkezők száma, szemben a munkaviszonnyal. Ez jól 
tükrözi azokat a felmérések, amelyek azt mutatják, hogy a sport területen 
az atipikus foglalkoztatási módok a legjellemzőbbek (Gősi, 2017).  
 

2. sz. ábra. A képzésben résztvevők munkaerőpiaci státusza 

 
Forrás: kérdőíves kutatás, saját szerkesztés  

 
A képzéseknek, így a felnőttképzéseknek is van gazdasági haszna, 

amely egyaránt jelentkezik a magánszemélyeknél, a különféle 
szervezeteknél, és a társadalomban egyaránt. Magyarországon az a 
sajátos helyzet állt elő, hogy nagyon sok képzés esetében a 
magánszemély az, aki képzést finanszírozza, mellette néhány esetben a 
vállalkozási szféra jelenik meg támogatóként, de az állam szerepvállalása 
a költségek területén rendkívül alacsony. Polónyi egy 2001-es 
tanulmányban megállapította, hogy a felnőttképzések kicsivel több, mint 
90%-át a munkavállalók és a munkáltatók állják. A vállalati szféra 
jellemzően a szakmai továbbképzéseket és a vezetőképző programokat 
támogatja, és viszonylag kis arányban az OKJ-s végzettséget adó, azaz 
szakmaszerzést célzó képzéseket (Czakó & Gősi, 2008). A válaszadók 
esetében ennél a képzésnél a finanszírozást nagyrészt a magánszemélyek 
saját maguk oldották meg. A 3. sz. ábrán is látszik 87%-a a 
válaszadóknak ezt jelölte meg. Az egyéb vállaszok közül megemlítésre 
került a vegyes finanszírozás, ami a képzésben résztvevő és a 
munkáltatója (jellemzően sportegyesülete) közös finanszírozást jelenti. 
Emellett egy-két jelölést kapott, hogy a saját munkahelye, amely 
jellemzően sportegyesület vagy sportszövetség volt, amely finanszírozza 
teljes képzést. 
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3. sz. ábra. A képzés finanszírozásának forrása 

 
Forrás: kérdőíves kutatás, saját szerkesztés  

 
A kutatás másik részében arra kerestük a választ, hogy a résztvevők, 

hogyan vélekednek a sport által fejlesztett kompetenciák vonatkozásában. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy az ilyen típusú képzésben 
résztvevők körében lényegesen magasabb a rendszeres 
sporttevékenységet végzők aránya, illetve jellemzően olyanok vesznek 
részt, akik rendelkeznek sportolói múlttal. Arra a kérdésre, hogy milyen 
gyakran végez sporttevékenységet a válaszadók kicsit több mint 60%-a 
azt jelölte meg, hogy hetente többször. Emellett egyetlen egy olyan válasz 
sem született, hogy egyáltalán nem sportol, vagy csak hetente egyszer 
sportol. A sport múltra vonatkozó kérdés esetében a válaszadók több mint 
80%-a jelölte, hogy fiatalkorában (vagy akár most is) amatőr vagy 
professzionális sportolóként rendelkezik igazolással.  

A sport és a kompetenciák vonatkozásában több kutatás is készült. A 
sport felmérések szerint számos kompetencia fejlesztésére alkalmas 
eszköz lehet. Ezeknek egy része a későbbiekben a munkahelyen is 
sikeresebb karrier elérését teszi lehetővé (Faragó & Konczosné 
Szombathelyi, 2018). A kutatások azt próbálják feltérképezni, hogy 
melyek azok a személyiségjegyek, amelyeket sportolás fejleszt, és a 
munkavilágában előnyöket jelentenek. Az egyik kiemelt terület lehet a 
csapatban való együttműködés, hiszen ez az, amely egyaránt jelen van a 
sportban és az üzleti életben is. A másik fontos szempont, hogy a 
sportban egyaránt meg lehet élni a sikert és a kudarcot is. Egy elvesztett 
mérkőzés vagy egy rosszul sikerült verseny feldolgozása és az onnan való 
továbblépés a mindennapi életben is használható képesség. A sport 
nagyon fontos színtere a vezetői leckéknek is, hiszen játékosként vagy 
versenyzőként egy edző keze alatt tevékenykedni nagy mértékű 
hasonlóságot mutat az üzleti világhoz. Az együttműködés az edzővel a 
normakövetést is erősítheti (Kniffin et al., 2015). Más megfogalmazásban 
a munka világában is kiemelkednek az interperszonális kapcsolatokkal 
összefüggő kompetenciák, amelyek közé tartozik a csapatmunkára való 
hajlandóság és vezetői képességek (Jákó, 2004). Kutatások szerint a sport 
múlttal rendelkező fiatalok harmincéves korukra magasabb fizetéssel 
rendelkeznek a nem sportoló társaikhoz viszonyítva (Persico et al., 2004). 

saját 

magam

87%

egyéb

13%
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Az 1. sz. táblázat tartalmazza, hogy a sportszervező képzésben 
résztvevők a kérdőívben megadott kompetenciák, hogyan értékelték az öt 
fokozatú skálán.  
 
1. sz. táblázat. A sport által fejlesztett kompetenciák a kérdőívet kitöltők válaszai 

alapján 
Megnevezés Átlag Módusz 

Kitartás 4,91 5 
Versenyszellem 4,65 5 
Összpontosítás 4,61 5 
Célirányosság 4,59 5 
Teljesítményorientáltság 4,35 5 
Csapatmunka 4,26 5 
Belső kontroll 4,23 4 
Monotóniatűrés 4 4 
Döntésképesség 3,91 5 
Problémamegoldás 3,6 4 
Rugalmasság 3,52 4 
Irányíthatóság 3,43 4 
Kreativitás 3,3 3 
Kommunikációs képesség 2,82 3 

Forrás: kérdőíves kutatás, saját szerkesztés  
 

A várakozásnak megfelelően a kitartás és versenyszellem került az első 
két helyre. Az adatok elemzése mutatja, hogy a kitartás szinte csak a 
legmagasabb értéket kapta. Az egyik legmeglepőbb eredmény a 
döntésképesség vonatkozásában született, ahol az átlag 3,91-es értékkel 
szerepel azonban a módusz itt is 5-ös értéket vette fel. A mintaszám nem 
volt elegendő a mélyebb kapcsolatok vizsgálatara, de a csapat sportot 
űzők esetében kapott magas értéket, míg az egyéni sportágak 
résztvevőitől alacsonyabbat. Az egyik nem várt érték az irányíthatóság 
relatív alacsony értéke. A korábbi kutatások során, ahol szintén sporthoz 
köthető képzéseket vizsgáltak ugyanez az eredmény született (Gősi & 
Faragó, 2019). Ez annak fényében különösen alacsony, hogy a sportban 
az egyéni és csapatsportágakban egyaránt egyik fontos szempontnak 
tartják az edzői utasítás betartását. Ez pedig ellentmond ennek az 
elvárásnak. Arra a kérdésre, hogy a sport során szerzett kompetenciákat 
lehet-e a későbbiekben a munkavilágában használni egyértelműen az a 
válasz született, hogy igen.  
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Összefoglalás 
 
A tanulmányban a középfokú OKJ-rendszerű sportszervező menedzser 
felnőttképzésben résztvevő hallatókról kaphattunk képet. A felnőttképzés 
jellemzői közül a képzési finanszírozása, azaz hogy többségében önerőből 
valósul meg megegyezik a magyarországi jellemzőkkel. A résztvevők 
között a jellegét tekintve magasa a már felsőfokú végzettségűek aránya. 
A sport, kompetencia, munkavilága kérdéskörben a kitöltők 
megerősítették az eddig kutatások eredményeit, vagyis azt hogy a 
sportolás során fejlesztett kompetenciák a későbbiekben a munka 
világában is előnyre fordíthatók. A leginkább fejlesztett kompetencia 
egyértelműen a kitartás, amely mind a munkahelyen mind a 
magánéletben nagyon fontos tényező napjainkban.  
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