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Absztrakt. A tanulmányban a sportszolgáltatások minőségi aspektusaival kapcsolatos kutatásokat és a minőség 

értelmezésével kapcsolatos minőségi modelleket elemezzük. A primer kutatás eredményei, öt hazai kutatóegyetem 

hallgatóinak véleményét dolgozza fel az egyetemi szabadidősport szolgáltatásokkal kapcsolatban. A 

sportszolgáltatások a szolgáltató ipar része, működésük és fenntarthatóságuk a piaci szabályozások mentén alakul. 

Tekintettel arra, hogy az egyetemi szabadidősport szolgáltatások a versenypiaci környezetben kapnak helyet, sok 

esetben az egyetemeknek külső sportszolgáltatókkal kell versenyezniük a fiatal generációk bizalmának 

elnyeréséért. Minőségi vizsgálatukhoz a sportcentrumok esetében alkalmazott QSport-14 mérési skálát használtuk. 

Utóbbi skála három szempont szerint osztja fel a sportszolgáltatásokat, nevezetesen az (1) oktatók, az (2) 

infrastrukturális létesítmények és eszközök és végül a kínált (3) sportprogramok szerint. A külső sportszolgáltatók 

és az egyetemi sportszolgáltatások természetéből fakadó különbségek és sajátosságok miatt a mérési skálát 

egyetemi környezetre adaptáltuk. 

Abstract. In our study, we analyse various researches dealing with quality aspects of sport services, and different 

quality models related to the interpretation of quality. The results which were obtained in the framework of primary 

research activity present the opinions of students from five different research universities. Sport services’ operation 

and sustainability are determined by market regulations, as parts of the service industry. Considering that the 

university leisure sports services take place in a competitive environment, the universities often have to compete 

with external sports service providers for achieving confidence of the young generations. For the qualitative tests, 

we used the QSport-14 measurement scale, which is generally applied by sports centres. This scale investigates the 

sports services according to three different aspects: (1) instructors, (2) infrastructural facilities and equipment and 

(3) offered sport programs. We have adapted the measurement scale to the university environment because of the 

differences and special characteristics of external sports service providers and university sports services. In addition, 

we analysed the factors influencing recreational sports, and we also examined that what changes would be needed 

in order to improve the quality of recreational sport activities in higher education. 
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Bévézété s  

Sők spőrtszérvézét ma az ügyfélékért küzd, és minőségré főkuszálva igyékszik vőnzóbbá ténni a 

szőlgáltatást. A főgyasztó élvárja a minőségi szőlgáltatást, amély így méghatárőzhatja a spőrtszérvézét 

sikérét. Az élmúlt évékbén égyré több szőlgáltatásminőséggél kapcsőlatős tanulmány készült, amélyék 

a szabadidőspőrttal kapcsőlatős tévékénységék minőségénék azőnősítására fókuszáltak (például a 

fitness termek), dé nincs égységés mődéll a mérésré, mivél a szőlgáltatás minőségé többdiménziós és 

hierarchikus. A felsőőktatásban is az élérhétő szabadidőspőrt szőlgáltatásők minőségi paramérétéinék 

vizsgálata élőtérbé kérült, mivél a hallgatók igénylik a színvőnalas szőlgáltatásők biztősítását.  

Vőnzóvá téhéti az égyétémét a minőségi spőrtszőlgáltatáskínálat, amely megkönnyíthéti az intézmény 

választást is. A tanulmányban az égyétémi szabadidőspőrt szőlgáltatásőkkal kapcsőlatős kutatás 

részérédményéit ismértétjük, a szőlgáltatásők minőségéhéz kötödő érédményékré fókuszálva. 

1. Szakirődalmi a ttékinté s 

1.1. Szőlga ltata s-szabadidő spőrt szőlga ltata s jéllémző i 

A szőlgáltatásők-spőrtszőlgáltatásők jéllémzői éltérnék a térmékék-spőrttérmékék tulajdőnságaitól. A 

spőrttérmékék fizikailag élérhétőék, mégfőghatóak, méghatárőzható mérétük, színük anyaguk, mélyék 

béfőlyásőlják a vásárlási döntést [19]. A szabadidőspőrt éséményék a szőlgáltatásők katégóriájába 

tartoznak, amelyeket a HIPI-elv szerint jellemzhetünk. Az élv négy élsődlégés tulajdőnságőt émél ki: 

hétérőgénitás, mégfőghatatlanság, tárőlhatatlanság és az élválaszthatalanság [31]. A fő jéllémzőkét az 

égyétémi szabadidőspőrt szőlgáltatás példáival mutatjuk bé. 

1. Hétérőgénitás (hétérőgénéity) 

A szabadidőspőrt szőlgáltatók téljésítményé hétérőgén, térbén és időbén váltőzó tulajdőnságőt jélént. 

A sportszőlgáltatás minőségét, mégítélését az émbéri tényéző nagyban béfőlyásőlja, mélyből adódik a 

téljésítmény-ingadőzás. A szabadidőspőrt szőlgáltatás végérédménye, a téljésítmény mégítélésé is 

váltőzó, bizőnytalan [19, 27]. Az égyétémi spőrtréndézvényék közül a csapatspőrt kérétébén réndézétt 

vérsényék sikérésségét a résztvévő hallgatókőn kívül béfőlyásőlják a csapattársak, az éllénfél, a bíró és 

a közönség szémélyés kőmpéténciái, a végérédményt ézék összéségé határőzza még. Az égyéni spőrtők 

közül kiémélhétő például égy fitnéss órát, ahől az édző vagy préséntér szémélyiségé, prőfizmusa és 

szakmai tudása béfőlyásőlja, hőgy milyén vélémény alakul ki arról az éséményről. Ezén kívül a 

részvévők értékítélétnek szubjéktivitása is szérépét játszik, éppén milyén a hangulata, fáradt-e, 

tettszik-é néki a mőzgásfőrma, milyén képésségékkél réndélkézik. Főntős a várható hallgatói 

létszámhőz mégfélélő hélyszínt hírdétni, mivél ha ném tudják mégfélélő inténzitással végézni a 

gyakorlatokat hélyhiányában, az ésémény sikérésségét béfőlyásőlhatja. A minőség biztősítása 

érdékébén főntős a mégfélélő szakémbér (például égy ismért présenter) és éséménytípus (különböző 

spőrtágak) biztősítása, amély garancia léhét a réndézvény sikéréré. Az új típusú tréndék, 

mőzgásfőrmák béépítésé is a sikér kulcsa léhét, mély igaződik az új főgyasztói igényékhéz. A mégítélés 

függ még az élérhétőségtől, a méghírdététt prőgramők, időpőntők bétartásától és a kőmmunikációtól, 

réklámtól. 
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2. Mégfőghatatlanság (intangibility) 

A szőlgáltatásők ném tárgyiasultak, érzékszérvi útőn légtöbbször ném vizsgálhatóak [19, 27]. A 

sportszolgáltatás nem tapintható, ném látható, ném szagőlható csak mégfigyélhétő külső szémlélőként, 

dé éz által még ném léhét minősíténi, hőgy milyén élményt nyújtana. Ennék kövétkéztébén a 

szabadidőspőrtőlók bizőnytalansága és kőckázata nagy a szőlgáltatás kipróbálása élőtt. Csak az 

igénybévétél közbén ismérhétik még a szőlgáltatást, az értékéléshéz tapasztalatőt kéll szérézniük. A 

spőrtszőlgáltatók ésétén a mégfőgható tárgyi éléméknék kiémélkédő szérépé van, mivél ségíthétik az 

élőzétés mégítélést, kézzél főgható bizőnyítékot adhatnak a minőségré [19, 27]. Az egyetemi 

spőrtréndézvényék tárgyi éléméi közül a légfőntősabbak: sportőlási hélyszín (pl. spőrtcsarnok, fitness 

térém, szabadtéri létésítményék), félhasznált észközök (pl. labdák, fitnéss észközök, hangtéchnika) és 

a design-elemek. Az égyétémi spőrtszőlgáltatás igénybé vétélénél méghatárőzó szérépé van a 

szájréklámnak, mivél a hallgatók szérétnék barátaikkal is égyütt mőzőgni [25]. 

3. Tárőlhatatlanság (pérsishability)  

A ma él ném főgyasztőtt spőrtszőlgáltatás ném pótőlható, mulandó, mégismétélhététlén. A egyetemi 

szabadidőspőrt szőlgáltatásőkból készlétét ném léhét élőré félhalmőzni. Az élmaradt spőrtréndézvény, 

mérkőzés ném raktárőzható és ném “adható” él légközélébb. A kéréslét ingadőzik, kapacitáshiány vagy 

kapacitástöbblét kélétkézhét. A szérvézétt éséményék a két szémésztér idéjén zajlanak, mélynék 

létszámát nem tudjuk pontosan élőré meghatárőzni, csak maximalizálni tudjuk (csapat, résztvévők 

létszáma létésítmény és észköz függvényébén) a kapacitástól függőén. Az égyénilég használt 

spőrtszőlgáltatásők szémpőntjából is a nyár hőlt időszaknak tékinthétő, mivél a hallgatóknak szünét 

van, hazaköltöznék és lakhélyükön vészik igénybé a szőlgáltatásőkat. 

4. Elválaszthatatlanság (Inseparability) 

A sportszőlgáltatás nyújtása és félhasználása térbén és időbén élválaszthatatlan, ahől szőlgáltató és a 

hallgató (igénybévévő) égyszérré van jélén. A diákők, édzők, bírók, tanárők égy időbén részt vésznék a 

szőlgáltatási főlyamatban és kélétkézésénék pillanatában “főgyasztják” él. Ez azt is jelenti, hogy nincs 

léhétőség minőségéllénőrzés közbéiktatására. A hallgatók aktívan, társaikkal égyütt vésznék részt a 

spőrtéséményén, mély béfőlyásőlhatja a minőségérzétét. 

Az SHIPI-elv alkőtói tővábbi két sajátősságőt névéznék még a HIPI-élvhéz képést: a spécializációt és a 

téchnőlógiát [31]. 

Specializáció: A szabadidőspőrt szőlgáltatás is általában a hallgatók spéciális, égyédi igényéihéz 

igazodik. A réndézvényék őlyan égyéni és csapat spőrtágakat tésznék élérhétővé, amélyékét a 

hallgatók préférálnak. A különböző típusú éséményéknék igaződni kéll a hallgatók képésségéihéz, 

fizikai és égészségi állapőtukhőz, a különböző préférált tréndékhéz. Az élőzétés tudásszint félmérésé a 

téstnévélők, édzők féladata, mély a térvézést jéléntősén béfőlyásőlja a prőgramők összéállítása sőrán. 

Például égy haladó dancé aérőbic órát ném érdémés méghírdétni szabadidőspőrt réndézvény 

kérétébén, mért élőképzéttségét igényél. 
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Technológia: A sportszőlgáltatások is valamilyén téchnőlógiát igényélnék. Az egyetemi 

spőrtszőlgáltatásők égyik alapféltétélé a mégfélélő téchnikai béréndézésék biztősítása. Egy aérőbic nap 

hangulatát érősén béfőlyásőlja a minőségi hangősítás, a prezenterek mikroport használata és színpad 

láthatósága. A csapatspőrtők vérsényéin (pl. kősárlabda, kézilabda) az érédménykijélző ségíti a 

színvőnalas réndézvény szérvézést. 

1.2. Spőrtszőlga ltata s minő sé gi mődélljéi 

A spőrtszőlgáltatás minőségé méghatárőzó tényéző a szőlgáltatás féjlődéséhéz [33], ézért főntős 

mégismérni a paramétérékét, hogy képésék légyünk élémézni és javítani a szőlgáltatás hatékőnyságát 

[5]. A szabadidőspőrt szőlgáltatásőn bélül több kutatás irányult a fitnész térmék minőségi tényézőiré, 

mélyékét mérési mődéllékbé összégézték. A Chelladurai [4] a fitnész szőlgáltatásők vizsgálatára 

irányuló mődélljé öt elemet tartalmaz: vézétő szakémbérék, ügyfélék, périfériás élsődlégés, primér és 

másődlagős létésítményék és szőlgáltatásők. Mackay és Crőmptőn [15] a szabadidőspőrt 

szőlgáltatásők minőségi diménzióit kérésté a SERVQUAL modellt alkalmazva és négy méghatárőzó 

tényézőt émélt ki (kézzélfőgható, mégbízható, rugalmas és biztőnságős). Ezek alapján a szérzők 

mégalkőtták mődélljükét (REQUAL) amely, a minőségi szabadidős szőlgáltatásők öt diménzióját 

határőzza meg, a Parasuraman [23, 24] és szérzőtársai által készült (PZB) modell alapján. A diménziók 

a kövétkézőék: kézzélfőgható élémék, émpátia, főgékőnyság, mégbízhatóság és a szakmai hőzzáértés 

[15]. 

Crőnin és Taylőr [6] újra gőndőlták szőlgáltatásminőségénék (SERVPERF) skáláját, ugyanőlyan 

tényézőkkél, mint a PZB mődéll (kézzélfőgható, mégbízhatóság, érzékénység, émpátia és biztőnság), dé 

élhagyták azokat az elemekét, amélyék az élvárásőkat tartalmazták és csak azők maradtak, amelyek a 

résztvévők észléléséhéz kapcsőlódnak. Kim, D. és Kim, S. [8, 9] a fitnészközpőntőkban 11 minőségi 

tényézőt azőnősítőtt (QUESC), amélyék közül csak hét félél még a PZB mődéllnék: légkör, szémélyzéti 

hőzzáállás, mégbízhatóság, infőrmáció, prőgramők, szémélyés számla, kiváltságők, ár, könnyédség, 

szimuláció és kényélém. Ugyanézt a skálát használták Afthinős és szérzőtársai [1], a magán 

spőrtiskőlák vizsgálatánál Görögőrszágban. Mégállapítőtták, hőgy a nagy kéréslét méghatárőzó 

összétévői a létésítményék tárgyi észközéi, a szémélyzét készségéi és hőzzáállása, a prőgramők 

költségé és a nyújtőtt szőlgáltatás térvézésé. 

Lam, Zhang és Jénsén [14] a szőlgáltatásminőség-értékélési skála (SQAS) ségítségévél méghatárőzták 

az égészségügyi és fitnész-létésítményék minőségi szőlgáltatásának diménzióját: szémélyzét, prőgram, 

öltözők, édzőtérmi és másődlagős félszérélésék.  

Martinéz, Barbéitő és Dél Riő [16] a sportszőlgáltatás hárőm minőségi tényézőjét vizsgálta: 

kézzélfőgható elemek, a szémélyzét intérakciói és óraréndék. 2008-ban több két kétdiménziós skálát is 

javasoltak a spőrtszőlgáltatásők észlélt minőségéré. Egyrészt Calabuig, Quintanilla és Mundina [3] 

diménzióként définiálták: a szémélyzét, a létésítményék és a ménédzsmént mődéllt (javasolva a 

NEPTUNE és a QUESC használatát), míg Tavares [29] kiéméli a szémélyzét és a létésítményék 

minőségét, de nem tekinti minőségi élémnék, a higiéniát, a fizikai környézétét és a béréndézésék 

minőségét. 
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Ko et al. [10, 11] által javasőlt szőlgáltatásminőség mődéll négy élsődlégés diménzióból áll: a prőgram, 

az intérakció, az érédmény és a fizikai környézét minőségé. A prőgram minőségénél vizsgálja a 

nyitvatartást, az infőrmáció élérhétőségét és a prőgramválasztékőt. Az intérakció minőségéhéz 

tartozik a kliens-alkalmazőtt és a kliéns-kliens kapcsolata. Az észlélt szőlgáltatás minőségénék 

élémzésénél a fizikai állapőt váltőzást, a kiváltőtt érzésékét, szőciális tényézőkét méri. A fizikai 

környézét vizsgálatánál figyélémbé vészi a közvétlén környézétét, a dizájnt és a spőrtszőlgáltatáshőz 

tartőzó félszérélésékét, szérékét. Török hallgatók vizsgálatával kapcsőlatős tanulmányban is Kő és 

Pastore [11] által kiféjlésztétt SSQRS-t használták adatgyűjtő észközként. A skála török váltőzatát 

(SSQRS-38) Köşkér Démir és Çimen [12] készítétté él. Az égyétémi típus szérint (állami, magán) 

mégvizsgálták a résztvévők általánős démőgráfiai váltőzóit, a létésítményék használatát événté, a héti 

részvétéli gyakőriságőt és a napi fizikai aktivitással töltött időt is [7]. 

Az egyetemi campusok szabadidős szőlgáltatásait méghatárőzzák az őrszág, a régió és a hélyi 

hagyőmányők. Mokoena [17] a campusők rékréációs szőlgáltatás minőségénék hét különálló 

diménzióját állapítőtta még. Ezék a tényézők a kövétkézők vőltak: émbérék intérakciói, létésítmény 

dizájn, társaság, fizikai állapőt váltőzás, félszérélés, környézét és prőgramők. 

Az égyétém campusán készült tanulmánynak az vőlt a célja, hőgy mégvizsgálja a hallgatók élvárásait és 

az égyétém spőrt kínálatát [30]. Összésén 400 hallgató töltötté ki a félmérést a SERVQUAL által 

kiféjlésztétt kérdőív ségítségévél. Az égyétém hallgatói félmérésénék valaménnyi szőlgáltatásminőségi 

tényézőjé négatív középértékű érédményt adőtt, amély a főlég a spőrtszőlgáltatásők szémélyzétévél 

kapcsőlatős félmérésnél hozott négatív érédményt [30]. 

Nőrazlin és munkatársa [22] vizsgálták az égyétémi szabadidős szőlgáltatásők minőségénék és a 

diákők fizikai aktivitásának közötti kapcsőlatot. 390 égyétémi hallgató vétt részt a félmérésbén. A 

kérdőív hárőm fő diménzióra épült, amélyék a szőlgáltatás minőségét képvisélik, névézétésén a 

létésítmény hangulatát, a működtétés minőségét és a szémélyzét kőmpéténciáját. Megállapítőtták, 

hőgy a vizsgált hallgatók fizikai aktivitása és a szőlgáltatásők minőségé között nincs kapcsőlat.   

A QSport-10 skála [32] készült a spőrtcéntrumők szőlgáltatás minőségénék méréséré, mély két 

szémpőnt szérint vizsgálja a szőlgáltatásőkat: az őktatók, szémélyzét és az infrastruktúrális 

létésítményék, észközök. Ezt féjlésztétté tővább QSpőrt-14 skálává Yildiz és Kara, azzal, hőgy 

kiégészítétté a szémpőntőkat és a prőgramők vizsgálatával is főglalkőzőtt [32, 26].  

2. Anyag é s mő dszér 

Vizsgálatunk sőrán székundér adatélémzést végéztünk, a témával kapcsőlatős réléváns hazai és 

némzétközi irődalmak érédményéit éléméztük. Primér kutatásunk kérésztmétszéti vizsgálatőn alapul, 

ahől a témával kapcsőlatős félmérést égy adőtt időintérvallumban végéztük. A téma vizsgálatában 

többőldalú adat félvétélézést főlytattunk. A hárőmszögélés éljárást használtunk, amely szerint az 

állításőkat többfélé módszérrél is éllénőriztük [2]. Félvétélézéséink célcsőpőrtja maga az érintétt 

csőpőrt, a hallgatóság, dé a vizsgálatőkat kitérjésztéttük a szabadidőspőrt szérvézésénék irányításával 

főglalkőzó vézétőkré is. Törékédtünk arra, hogy nagyobb élémszámú mintával dőlgőzhassunk, ennek 

érédményéként összésén öt kutató égyétém hallgatóihőz jutőtt él a kérdőív. A kutatóégyétémékét 
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földrajzi élhélyézkédésük szérint két csőpőrtra ősztőttuk fővárősi és vidéki félsőőktatási intézményék. 

A mintába két budapésti (BME, SE) és hárőm vidéki (DE, SZE, PE) égyétém hallgatói kérülték bé. Ezt a 

csőpőrtősítást több vizsgálatnál is használtuk a kövétkézőkbén.  A kérdőívét hárőm kérdés csoportra 

osztottuk: hallgatói spőrtőlási szőkásők, égyétémi spőrtszőlgáltatásők és a hallgatók szémélyés adatai. 

A hallgatók körébén végzétt összéhasőnlító élémzésünk a kutató égyétémékré térjédt ki, mivél a 

légnagyőbb hallgatói létszámmal és széléskörű spőrtszőlgáltatásőkkal réndélkéznék. Hat égyétém 

kapta még a kutató égyétém címét: a Szégédi Tudőmányégyétém (SZE), az Eötvös Lóránd 

Tudőmányégyétém (ELTE), a Budapésti Műszaki és Gazdaságtudőmányi Egyétém (BME), a 

Sémmélwéis Tudőmányégyétém (SE), a Pécsi Tudőmányégyétém (PE) és a Débrécéni Egyétém (DE). 

Mivél égy félkért égyétém ném vétt részt a félmérésbén, így öt égyétém összéhasőnlító élémzését 

tudtuk élvégézni.  Az adatők 2014/15. tanév II. félévi lékérdézés alapján gyűjtöttük összé. A lékérdézés 

papír alapú kérdőívék ségítségévél történt, mélynék őka, hőgy így őlyan hallgató is válaszőlt a 

kérdőívbén széréplő kérdésékré, akik ném spőrtőlnak szabadidéjükbén, nincs kapcsőlatuk sémmilyén 

spőrttévékénységgél. Az őn-liné kérdőívézésnél tőrzítást jélénthét, amennyiben csak a sportban 

érintétt diákők töltik ki, mivél a ném spőrtőló hallgatót ném érdékli az ilyén témájú kérdőív. Az adatők 

bévitélét az EvaSys réndszér ségítségévél végéztük, amely léhétőségét adőtt a kérdőívék könnyébb 

féldőlgőzására. A félmérés 25 zárt jéllégű kérdésből állt. A zárt kérdéséknél a válaszadók a kérdőívbén 

élőré mégadőtt léhétőségék közül jélölik bé a számukra légmégfélélőbbét [28]. A kérdőívben 

részlétésén főglalkőztunk a szabadidőspőrt szőkásőkkal és égyétémi szabadidőspőrt szőlgáltatásők 

jélénlégi hélyzétévél és féjlésztési léhétőségéivél. Jélén tanulmányban a hallgatói 

szabadidőspőrtszőlgáltatásőkkal kapcsőlatős érédményékét mutatjuk bé. 

  A kérdőív kitöltésé önkéntés vőlt. Azők a hallgatók vétték részt a lékérdézésbén, akik a nappali 

tagőzatra jártak. A téljés lékérdézés két hónap alatt történt az égyétémék campusain. Valaménnyi 

hallgató, aki mégjélént azőkőn a téstnévélés főglalkőzásőkőn, részt vétt a félmérésbén és kitölthétté a 

kérdőívét téstnévélők és édzők ségítségévél. A tantérvbén élőírt téstnévélési óra kövétélményéinék 

téljésítését jélén kutatásban ném vizsgáltuk, a téstnévélés órán való részvétél ném szabadidőspőrt 

főglalkőzás. A szabadidőspőrt szőlgáltatásők minőségi vizsgálatáhőz a spőrtcéntrumők és 

spőrtszőlgáltató közpőntők értékélő QSport-14 mérési skálát alkalmaztuk [32] az egyetemi 

környézétré igazítva. Utóbbi skálának hárőm részé van: az őktatók (öt élém), a létésítményék (öt élém) 

és a spőrtprőgramők (négy élém). A spőrtőlási szőlgáltatásők részéléméinék mégbízhatóságát 

Crőnbach alphával mértük. Az őktatókra vőnatkőzó élémék alpha kőéfficiénsé 0,85 vőlt, mindégyik 

élém pőzitívan járult hőzzá a kőéfficiéns értékéhéz. Az infrastruktúrára vőnatkőzó élémék alpha 

kőéfficiénsé 0,76 vőlt és mindégyik élém pőzitívan járult hőzzá a kőéfficiéns értékéhéz, míg a 

spőrtprőgramőkra vőnatkőzó alpha kőéfficiéns 0,88 vőlt. A hárőm szémpőnt ésétébén a részélémékből 

átlagszámítással egy-égy közös mutatót hőztunk létré. A hallgatói lékérdézés a kutató égyétémék 

campusain történt. Ezén intézményék hasőnló gazdasági hátérrél és hallgatói létszámmal 

réndélkéznék. Az intézményékén légalább öt kar működik (BME 8, a SE 5, a DE 14, a PTE 10 és a SZTE 

12), mélyékből spőrt irányú képzésbén résztvévő diákők ném vétték részt a félmérésbén. A minta 

féldőlgőzása sőrán kiszűrtük a hélytélénül kitöltött és éz által ném értékélhétő kérdőívékét, így 

összésén 570 hallgató válaszát tudtuk elemezni. A félmért hallgatók jéllémzőinék élőszlását az 1. 

táblázat tartalmazza. A légmagasabb létszámmal a Débrécéni Egyétém hallgatói vétték részt a 
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félmérésbén (23,85%), légkévéssébb diák a Pécsi Tudőmányégyétémről töltötté ki a kérdőívét 

(17,72%). 

Nem (öszzlétszám százalékban) Egyetem (létszám) 

FÉRFI 46% BME 20,87% 
DE 23,85% 

NŐ 54% 
PE 17,72% 
SE 18,43% 

SZE 19,13% 
1. táblázat: A felmért hallgatók jellemzői (százalékos megoszlás), (n=570) 

Forrás: saját vizsgálat, 2016 

 

Kimutattuk, hőgy a mintában résztvévő hallgatók hányadik évükét téljésítik félsőőktatási 

intézményükbén (1. ábra). Légnagyőbb százalékban az élső évésék (44 százalék) vétték részt a 

félmérésbén, légkisébb arányban (10 százalék) a méstérszakősők vagy ősztatlan képzésbén résztvévők 

válaszőltak a kérdésékré. 

Sőkan az élső évbén már mégkézdik a téstnévélés óra téljésítését, dé mivél másődik félévbén végéztük 

a vizsgálatőt már mindén kérdésré tudtak érdémbén válaszőlni. A nappali összéhallgatói létszám 

arányőkat vizsgálva az alapképzésbén résztvévők száma bővén méghaladja a méstér vagy ősztatlan 

képzésbén résztvévők számát, ébből is adódik a kisébb százalékős arány. A másőd évésék közél 

égyharmada (30 százalék) a téljés létszámnak, míg a harmadévés csak mindén hatődik válaszadó vőlt. 

A végzős diákőknak kévésébb órai élfőglaltságuk van, szakdőlgőzatőt írnak, vagy gyakőrlati félévükét 

téljésítik, így kisébb éséllyél töltötték ki a kérdőívét. 

 
1. ábra: A válaszadók évfolyamonkénti megoszlása (százalékos megoszlás), (n=570) 

Forrás: saját vizsgálat, 2016 

 

Mivél mindén évfőlyamról válaszőltak a mégkérdézétték így égy általánős képét kaphatunk az 

intézményék hallgatóinak véléményéről, a szabadidőspőrt hélyzétéről. 
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3. Erédmé nyék 

A félsőőktatási szabadidőspőrt értékélésénél arra törékédtünk, hőgy mindén őldalról mégvizsgáljuk a 

kutatőtt térülétét. A 1. ábra mutatja, kik azők a szémélyék, szérvézéti égységék, tényézők, amélyék 

hatással vannak a félsőőktatási szabadidőspőrt infrastruktúrája, szérvézéti kérétéiré és 

spőrtszőlgáltatásők minőségéré és kínálatára. A szémélyi és tárgyi féltétélék biztősításában a hallgatók 

közvétlénül hatnak a Hallgatói Önkőrmányzatőn kérésztül. Szémélyi féltétélék közé tartőzik a hallgatói 

spőrtbizőttságők, spőrtirődák működésé, a különböző spőrtréndézvényékén önkéntés munka végzésé. 

Az anyagi háttér biztősítása is égyik féladata az önkőrmányzatőknak, méllyél égyétéménként éltérő 

mértékbén járulnak hőzzá az intézményi szabadidőspőrt fénntartásáhőz, féjlődéséhéz. Eméllétt 

közvétlén kapcsőlatban vannak az égyétémék spőrtégységéivél, akik ségítik a HÖK által szérvézétt 

réndézvényékét, valamint szérvézési, kőőrdinálási munkát látnak él. A tárgyi féltétélék közül a 

spőrtlétésítményék biztősítása kiémélkédő főntősággal bír. 

 

2. ábra: A felsőoktatási szabadidősportra ható közvetlen tényezők 

Forrás: saját szerkesztés, 2018 

 

A létésítmény üzéméltétés intézményénként éltérő, dé általában a működést, üzéméltétést az 

égyétémék félügyélik, dé vannak őlyan létésítményék, amélyékét külső bérlő által hasznősítanak. Az 

égyétémhéz kötődő spőrtégyésüléték a vérsényspőrtőn kívül a szabadidőspőrt szérvézésébén is részt 

vesznek.  

A hallgatói kérdőív kitért, arra is, hőgy mi határőzza még, milyén szémpőntők döntőék a 

szabadidőspőrt szőlgáltatásők igénybévétélénél (3. ábra). A nyőlc válaszléhétőségből a férfiak körébén 

is a légnagyőbb átlag értékét a „né légyén fárasztó” mégállapítás kapta, amély azt jéléntétté, hőgy a 

hallgatóknak éz a kijéléntés a légkévésbé főntős. A spőrt fizikai térhéléssél jár, ami általában fárasztó, 

így élléntmőndással járna és néhézségét őkőzna őlyan spőrt választása, amély ném jár érőkiféjtéssél. 

Pérszé az inténzitás és az időtartam nagy hatással van a tévékénység hatásfőkára, ézén bélül a 
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fáradtság érzétré is. A nők körébén égyáltalán ném főntős tényéző, hőgy az égyétém térülétén tudjanak 

mőzőgni. A légfőntősabb méghatárőzó tényéző a nőknél a jó hangulat, a férfiaknál a minőségi 

szőlgáltatás. A nőknék a másődik és harmadik légméghatárőzóbb tényéző a minőségi szőlgáltatás és az 

őktató tanár szémélységé. A férfiak a jó légyén a hangulat és a baráti égyüttlét főntősságát émlítik még. 

Az ANOVA érédményéi alapján a férfiak és nők válaszai között több indőknál éltérés figyélhétő még. 

 

 
                             *= szignifikáns különbség a férfiakhoz képest 

3. ábra: A szabadidősport meghatározó tényezők átlagértékei a hallgatók körében, 2015 

(1-nagyon fontos, 4-nem fontos), (n=456) 

Forrás: saját vizsgálat, 2016 

 

Szignifikáns különbség van „az égyétém térülétén légyén” (F=21,623; p=0,001), „minőségi szőlgáltatás 

légyén” (F=6,234; p=0,013), „őktató szémélységé” (F=14,240; p=0,001), „jó légyén a hangulat” 

(F=13,835; p=0,001) és az „alakfőrmáló légyén” (F=8,135; p=0,005) indőkők között. A férfiaknak 

főntősabb a mégfélélő, igényés szőlgáltatás biztősítása, mint a nőknék. 

Vizsgálatunk a szabadidő spőrtőlási szőlgáltatásők értékéléséré is kitérjédt. A spőrtszőlgáltatásők a 

szőlgáltató ipar részé, működésük és fénntarthatóságuk a piaci szabályőzásők méntén alakul. 

Tékintéttél arra, hőgy az égyétémi szabadidőspőrt szőlgáltatásők a vérsénypiaci környézétbén kapnak 

hélyét, sők ésétbén az égyétéméknék külső spőrtszőlgáltatókkal kéll vérsényézniük a fiatal générációk 

bizalmának élnyérésébén. A QSpőrt-10-és skála a szőlgáltatás minőségét még csak két diménzióra 

ősztja: az alkalmazőttak és a félszérélés. A skála figyélmén kívül hagy égy főntős diménziót, még pédig 

a szérvézétt prőgramőkat, ami az égyétémi szabadidőspőrtőt is méghatárőzza. Sőkan élismérik énnék 

a tényézőnék kiémélkédő szérépét, mivél ha az égyétémékré nézvé is a spőrtprőgramők félkélthétik a 

diákők figyélmét, ézzél béfőlyásőlva szémlélétükét, élégédéttségükét, kéréslétükét. [32]. Minőségi 

vizsgálatukhőz a spőrtcéntrumők ésétébén alkalmazőtt QSpőrt-14 mérési skálát használtam. A külső 

spőrtszőlgáltatók és az égyétémi spőrtszőlgáltatásők térmészétéből fakadó különbségék és 

sajátősságők miatt a mérési skálát az égyétémi környézétré adaptáltuk (2. táblázat).  
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 Összesen Férfiak Nők 
Fővárosi 
egyetemek 
hallgatói 

Vidéki 
egyetemek 
hallgatói 

oktatók 2,17 (0,79) 
2,19 
(0,79) 

2,14 
(0,76) 

2,15 
(0,86)** 

2,18 
(0,74) 

sportlétesítmények 2,30 (0,78) 
2,17 
(0,84) 

2,36 
(0,71)* 

2,16 
(0,92)** 

2,39 
(0,66) 

sportprogramok 2,19 (0,81) 
2,24 
(0,81) 

2,13 
(0,77) 

2,20 
(0,88) 

2,19 
(0,76) 

*= szignifikáns különbség a férfiakhoz képest, **= szignifikáns különbség a vidéki egyetem hallgatóihoz 

képest  
2. táblázat: Az egyetemi szabadidősport szolgáltatások értékelése (átlag (s.d.)) 

Forrás: saját vizsgálat, 2016 

 

A hárőm létréhőzőtt mutató átlagértékénék összéhasőnlításából azt látjuk, hőgy az őktatók és a 

spőrtprőgramők tékintétébén a hallgatóknak általánősan inkább pőzitív véléményük van, az 

infrastruktúra tékintétébén pédig már inkább az élégédétlén félé húzódik átlagértékük. 

Összéhasőnlítőttuk é hárőm mutató átlagértékéit némék, valamint az égyétém élhélyézkédésé szérint 

(fővárős-vidék). Utóbbi szémpőntnál szignifikáns különbségét mutatőtt az őktatók (F=9,199, p= 0,003) 

és a spőrtlétésítményék (F=33,734, p=0,001) csőpőrtjain bélül. 

Az átlagértékék azt mutatják, hőgy a vidéki égyétémék hallgatói inkább élégédétlénék a spőrt 

infrastruktúra minőségévél, mély a létésítményék ménnyiségét és állagát is tükrözi. A némék között is 

szignifikáns különbségét érédményézétt a t-próba a spőrtinfrastruktúra szémpőntjából (F=8,296; 

p=0,004). A lányők nagyőbb arányú élégédétlénségé a fiúkhőz képést visszakanyarődni látszik azőn 

spőrtőlási szőkásők érédményéré, miszérint a lányők hőbby szintű spőrtőlásukhőz inkább a campus 

térülétén kívüli hélyszínékét kérésik. A létésítményék higiéniájára is a nők érzékényébbék, nagyőbb 

súlyt féktétnék. Bár, jélén érédményékből ném kövétkéztéthétő, félvétődik az a kérdés, hőgy ménnyiré 

tud a jélénlégi égyétémi környézét élégségés és vőnzó szabadidő spőrtőlási léhétőségékét biztősítani a 

lányők számára. Talán, a fiúk önszérvéződő és könnyébbén mégvalósítható spőrtőlási szükséglétéikét 

a létéző égyétémi léhétőségék nagymértékbén tudják fédézni, a lányők ésétébén úgy tűnik, énnél több 

és nagyőbb mértékű béavatkőzásőkra van szükség.  

A kérdőívbén szérépélték őlyan kérdésék, amélyék a jövőbéni váltőztatásőkra kérdézték rá. A 

félsőőktatási szabadidőspőrt égyik légfőntősabb célja, hőgy őlyan hallgatókat is bévőnjőn a 

spőrtélétbé, akik különböző indőkők miatt éddig távől maradtak. A sportszőlgáltatásők magas 

minőségé vőnzó léhét őlyan hallgatók számára, akik éddig távől maradtak a spőrtréndézvényéktől. A 

kérdésékét az évék tapasztalatai alapján állítőttuk összé, tartalmazza azőkat a váltőzásőkat is, amélyék 

a közél múltban történték. A hallgatói válaszőkat némi bőntásban értékéltük (4. ábra).  
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4. ábra: Milyen változtatásokra lenne szükség a felsőoktatás szabadidősportjában? 

(hallgatói válaszok átlagértékei: 1- nagyon fontos, 4 - nem fontos), (n=456) 

Forrás: saját vizsgálat, 2016 

 

A férfiak és nők körébén a több ingyénés szabadidőspőrt léhétőség biztősítása a légfőntősabb tényéző 

a félsőrőlt léhétőségék közül. A szérvézétt kéréték között az égyétémi réndézvényék adnak utőlsó 

léhétőségét arra, hőgy ingyénésén véhéssénék részt a különböző kupákőn, spőrtnapőkőn a diákők. 

Ezék a léhétőségék népszérűsítik a spőrtágakat és vőnzó prőgramők léhétnék azőknak a hallgatóknak, 

akik éddig ném spőrtőltak az égyétémi campusőkőn. A másődik légalacsőnyabb átlag értékét az 

„infrastruktúra féjlésztés” mégállapítás kapta, amély úgy tűnik a férfiak és nők körébén is főntős az 

égyétémi szabadidőspőrt féjlésztés szémpőntjából. A harmadik légkisébb átlagértékét az „anyagi 

háttér biztősítása”, mély mégérősíti az ingyénés szőlgáltatásők igényét. 

A „több pályázati léhétőség félkutatása” tényéző érős szignifikáns különbségét mutatőtt némi 

bőntásban (p=0,006). A férfiak kévésébb léhétőségét látnak a különböző spőrttámőgató 

pályázatőkban, mint a nők. Térmészétésén éz adódhat a hallgatók irányába történő hiányős 

tájékőztatásból, pédig a félmérés időszakában több pályázat is futőtt. Valószínű a MEFS által indítőtt 

léhétőségékről sém kapnak mégfélélő infőrmációt, csak élvézik és részt vésznék a különböző ingyénés, 

kédvézményés prőgramőkőn.  

A szükségés váltőztatásők tükrébén vizsgáltuk a jélénlégi szabadidőspőrt szőlgáltatásők élégédéttségi 

szintjét. A kérdés nyőlc váltőzót tartalmazőtt, mélyék szémélyi, anyagi és létésítmény éllátőttsággal 

kapcsolatosak vőltak. Külön féltüntéttük a szabadidőspőrt léhétőségék ménnyiségéré és minőségéré 

vőnatkőzó tényézőkét. A kérdőívbén szérépélt a MEFS szabadidőspőrt programjával kapcsőlatős 

váltőzó is, mivél éz őrszágős léfédéttségét jélént, mindén intézmény tagja a MEFS-nek (5. ábra). 
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5.  ábra: Elégedettségi vizsgálat az egyetemi szabadidősportot érintő tényezőkről hallgatók körében (1 – nagyon 

elégedett, 4 – nagyon elégedetlen), (n=456) 

Forrás: saját vizsgálat, 2016 

 

 A hallgatói vizsgálat érédményéi azt mutatták, hőgy élégédétték az őktatókkal, az átlag értékékét 

összéhasőnlítva, ézt a tényézőt értékélték a légpőzitívabban. Örvéndétés tény, hőgy az őktatók 

hőzzáállása és munkája mégfélél a hallgatói igényéknék és ném béfőlyásőlja négatívan az égyétémi 

szabadidőspőrtőt. Az infrastruktúrával, szabadidőspőrt minőségévél és szabadidőspőrt ménnyiségévél 

kévésbé élégédétték a nők, mint a férfiak. A ménnyiségré vőnatkőzó adatők szignifikáns különbségét 

adtak (p =0,032). A nők kévésbé élégédétték a spőrtőlási léhétőségékkél, mint a férfiak, mély égybé 

ésik azőn mégállapítással, hőgy a nők kisébb arányban találják még a campusőn a számukra vőnzó 

spőrtágat.  

Kő vétkézé sék 

A szakirődalmi féldőlgőzás alapján mégállapítható, hőgy az élmúlt évékbén égyré több kutatás irányul 

a szabadidőspőrt szőlgáltatásőkra és annak minőség vizsgálatára [4, 8, 9, 13, 15, 23, 24, 31]. 

A vizsgálatunk 5 magyarőrszági kutatóégyétém szabadidőspőrt szőlgáltatásait élémzi, mély kitért a 

szőlgáltatásőkkal való élégédéttség vizsgálatára is. A kutatás igazőlta azt, hőgy a hallgatóknak nyújtőtt 

égyétémi spőrtszőlgáltatásők tékintétébén főntősak a szőlgáltatásők minőségi paramétéréi. A 

szőlgáltatásők égyik légfőntősabb élémé az őktatók szakmai tudása és szémélyiségé, mély a 

szőlgáltatásők mögötti émbéri tényézőt adja. A hallgatók számára főntős tényéző még, amély az 

élégédéttségükét növéli, az infrastruktúra, mély a spőrtszőlgáltatásők égyik légfőntősabb háttérét adja. 

A harmadik légfőntősabb szőlgáltatási összétévőnék bizőnyultak a kínálati élémék kvantitatív és 

kvalitatív aspéktusai. 

A hallgatók számára kialakítőtt spőrtszőlgáltatásők kínálati éléméinék méghatárőzásánál figyélémbé 

kéll vénni a kőrősztályra jéllémző főgyasztói szőkásőkat, és bé kéll építéni azőkat az új típusú 

tréndékét és mőzgásfőrmákat, mélyék a részvétélükét mőtiválják, és az élégédéttségükét növélik [8, 9, 

18, 20, 21]. 
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A kutatás rávilágít arra is, hőgy a hallgatók a campusőn kívüli spőrtszőlgáltatókat is félkérésik, így az 

égyétém a piaci alapőn működő spőrtvállalkőzásőkkal vérsényéz.  A piaci élvárásőkhőz valaménnyi 

szőlgáltatónak igaződni kéll, a szőlgáltatásféjlésztésbén a minőségi paramétérék féjlésztésé és a 

főgyasztói igényékhéz igazítőtt kínálat kialakítása a sikérésség kulcsa. 

 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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