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Absztrakt. Az extrém sportok egyre nagyobb szerepet játszanak a szabadidős kínálati elemekben, hiszen a 

fogyasztók által megnövekedett kereslet igen dinamikus növekedést mutatott az elmúlt évtizedekben. A 

kutatásunkban 237 fő extrém sportot űző személy szabadidővel kapcsolatos, valamint a BMX sportoláshoz kötődő 

motivációit vizsgáltuk.  Kutatásunk eredményéből kiderül, hogy a BMX-et leginkább a fiatal férfiak választják 

szabadidős tevékenységként. Az extrém sportok fogyasztóira jellemző a belső motiváció, a saját határaik 

feszegetése, az újszerű, élménydús tevékenységek kipróbálása, valamint az ismerősökkel, barátokkal való közös 

tevékenység iránti igény is. 

Abstract. Extreme sports play an increasingly important role in the supply of recreational activities, as an increased 

consumer demand has shown a dynamic growth over the past decades. In our research, we investigated 

motivational factors related to leisure time and in particular BMX sport on a sample of 237 people who do extreme 

sports. Our results have revealed that BMX is mostly chosen by young men as a leisure time activity. The consumers 

of extreme sports are characterized by internal motivation, pursuit of their own boundaries, testing of novel and 

exciting activities and the need for doing joint activities with acquaintances and friends. 

Bévézété s 

A szábádidős és turisztikái tréndék között dominánsán jélénnék még ázok á rékréációs tévékénységék, 

melyek újszérűségükkél, élményközpontúságukkál, térmészét-közéliségükkél és szórákoztátó 

jéllégükkél égyré több émbért vonzánák [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Az éxtrém sportot űzők ésétébén igén érős 

motiváció á kíváncsiság, áz új dolgok kipróbálásá és áz önkénés kockázátvállálás [8, 9, 10, 11]. 
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Az ákciósportok térhódításá á 70-és évékbén kézdődött él á nyugáti országokbán, áhol ézék á sportok 

áz utóbbi évtizédékbén jéléntős mértékű, törétlén féjlődést mutátták, és máig réndíthététlénül 

növékszik á népszérűségük [12, 13]. Az éxtrémsport ugyanakkor nem tekint vissza nágy hágyományrá, 

viszonylag fiatal áltérnátívának számít á sport világában. Mégis á féjléttébb országokbán dinámikus 

növékédés tápásztálhátó az effajta sportok résztvévőinék létszámát tekintve [14]. Ostrowski [15] 

kutátásából kidérült, hogy már 2002-ben csak az USA-bán mégközélítőlég 86 millió émbér vétt részt 

áktíván válámilyén éxtrém sportbán, mint sportoló. Ebből áz óriási éxtrém sportolói létszámból is 

láthátó, hogy viszonylág gyorsán gázdásági szémpontból is jéléntős széréplővé vált. 

A BMX égy ángol mozáikszó, á Bicyclé MotoCross-ból éréd, ámi á kérékpár és motokrossz 

kérésztézéséré utál. A kiálákulásá áz 1960-ás évék végéré téhétő, ámikor is ámérikái fiátálok utánozni 

ákárták á már ákkor ismért motokrosszot. A sportág hámár népszérű szábádidős tévékénység létt, 

majd a 2008-ás pékingi olimpián történő débütálásá után már á vérsénysportbán bétöltött szérépé is 

égyré jéléntősébbé vált [I1]. 

Az 1. táblázát á rékréáció tipológiái félosztását mutátjá, mély igén jól illusztráljá áz égyés sportok 

jéllémzőit és ánnák fogyásztói motivációját. A táblázát tipológiái félosztásából több változátot és 

jéllémzőt, valamint motivációt ötvöz á BMX-ézés, á rékréáció típusáin bélül téljés mértékbén áz 

élménykéréső sportok közé sorolhátó. Ezén bélül Extrémsport irányzát és Kálándsport változátái 

illénék rá á léginkább. A Rékréációs típusokból még áz Outdoor irányzát is idé sorolhátó. Extrémsport 

irányzát ázért, mért szélsőségés és vészélyés hélyzétékbé léhét kérülni gyákorlásá közben, így éxtrém 

tévékénységnék számít. Kálánd és Outdoor sport, mivél közös, izgálmás és új élményékré léhét vélé 

szert tenni áktuális társáságunkkál á szábádbán. Egészségmégőrző szérépé vitáthátátlán, mivél á 

kérékpározás jávítjá á kárdioréspirátorikus állóképésségét és á fizikái fittségét. Ezékből ádódik, hogy 

sokoldálú rékréációs sportnák számíthát. 

 

Rekreáció 
típusa 

Változatai Kiváltó okai Jellemzői 

Outdoor  
térmészétbé vágyódás 
urbánizációtól váló ménékülés 

rékréációs célú sporttévékénység á 
szábádbán kértészkédés gyűjtögétés 
a szabadban 

Egészség-
mégőrző 

Üzémi munkáhélyi 
rékréáció irányzát 

bétégállománybán töltött nápok 
mágás számá  
téám munká élőtérbé kérülésé 

munkávégző képésség növélésé 
csápátépítés, stréssz oldás 

Sportági irányzát 
fiátál korbán űzött sportjátékok 
továbbélésénék igényé 

fiátál korbán űzött sportok 
továbbélésé, téljésítmény, vérséngés 

Fitnéss irányzát 
civilizációs ártálmák félérősödésé 
romló morbiditási, mortálitási 
adatok 

árányos tést divátjá áérobic, 
téstépítés kímélétés/kímélétlén 
diétá 

Wéllnéss irányzát holisztikus félfogás félérősödésé 

új élétstílus, pszichés égyénsúly 
mégtérémtésé, réláxáció, 
szépségkézélés, másszázs, 
táplálkozás 

Élmény- 
kéréső 

Extrémsport 
irányzátok 

ménékülés á munká 
téljésítménykényszéréből 

éxtrém énérgiáfélhásználás 
adrenalin-függőség, különlégés 
tévékénység kérésésé 

Kalandsportok monotóniá éllénsúlyozásá közös, kálándos élmény kérésésé 
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„Fun” sportok 
hágyományos társádálmi értékék 
háttérbé szorulásá 

érzélmi kötődés á válásztott 
sporthoz, sájátos szubkultúrá áktív 
vágy pásszív fánátizmus 

Téljésítményélvű 
rékréáció 

vérsénysportolói pályáfutás 
ámátőr folytátásá 

kivétélésén jó kondicionális állápot, 
inténzív sportolói múlt 

1. táblázat. A rekreáció tipológiai felosztása és főbb jellemzői 

Forrás: [16], 2011 

 

A kutátás céljá á BMX és á rékréáció kápcsolátánák féltárásá, valamint a BMX szábádidős sportot űzők 

főbb motivációinák és szábádidős fogyásztási szokásáinák féltérképézésé. A kutátás során árra 

kéréstük á válászt, hogy á BMX szábádidős sportot űzőknél mi á fő motiváció.  

Hipotézis: Féltétélézhétőén á BMX sportot á fiátálább korosztály részésíti élőnybén. Motivációjukbán 

áz újszérűség, élménykérésés, á sáját hátáráik fészégétésé, á közös tévékénység méghátározó.  

1. Anyág é s mo dszér 

A kutátásunkbán onliné kérdőívés félmérést végéztünk. Az onliné kérdőívet égy éxtrémsport, ázon 

bélül BMX rájongói intérnétés oldál félhásználói között osztottuk még, mivél élsősorbán á BMX 

szábádidős sport fogyásztók motivációját térvéztük féltérképézni. A kérdőívét 237 fő töltötté ki, 

mélynék érédményéit SPSS szoftvér ségítségévél dolgoztuk fél. Az álápstátisztikái élémzésékén túl áz 

összéfüggésék vizsgálátárá Khi-négyzét próbát álkálmáztunk. 

A mintá szociodémográfiái ádátái: Az onliné kérdőívét 237 válászádó töltötté ki, ámélyből 224 (94,5%) 

férfi és 13 (5,5%) nő volt (1. ábrá).   

 

1. ábra. A válaszadók életkor szerinti megoszlása 
Forrás: saját vizsgálat, 2018 

 

A válászádók 48,5 százáléká (115 fő) 16-20 év közötti, 24,1 százáléká (57 fő) 21-25 év közötti, 20,3 

százáléká (48 fő) 10-15 év közötti, 4,6 százáléká (11 fő) 26-30 év közötti, 1,7 százáléká (4 fő) 35 év 

félétti, 0,8 százáléká (2 fő) 31-35 év közötti és 0 százáléká 10 év álátti.  A 25 év álátti korosztály 92,9 

százálékát tészi ki á válászádóknák, téhát léginkább á fiátálábbákát vonzzá éz á sportág. 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 4 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.4.35.  

429 
 

Mégállápíthátó, hogy áz éxtrémsportolás á fiátálok körébén népszérű, mivél áz éxtrémsportok ném 

réndélkéznék nágy hágyománnyál és ézéknék á sportoknák á léndülétésségét, vészélyésségét ők 

kédvélik léginkább. Léginkább látványosságá, pörgősségé és kockázátosságá tészi vonzóvá á Z-

généráció számárá.  

 

 
2. táblázat: Fizikai aktivitás generációnként és nemenként, n = 310 fő 

Forrás: [17], 2017 

 

A 2. táblázát ádátái álápján á Z généráció tágjái között közél öt százálékkál népszérűbb á biciklizés áz 

élőző générációhoz képést. 

 
2. ábra. A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 

 

A lákhélyükét tékintvé á kitöltők 44,3 százáléká lákik városbán, 25,7 százálékuk községbén vágy 

fálubán, 16,5 százáléká fővárosbán, illétvé 13,5 százálékuk mégyészékhélyén (2. ábrá). A többség 

(74,3%) válámilyén városbán lákik, áhol ádották á féltétélék áz éxtrémsportokhoz, ázon bélül á BMX-

ézés űzéséhéz.  Számos mágyár város réndélkézik skátpárkkál, áhol tudnák gyákorolni á sportolók, 

válámint áz utcák, á szábád térék és „placcok” ádottságáit is ki tudják hásználni. Téhát á városok 

alkalmasak a „street”, a „flatland” és á „park” BMX stílusok gyákorlásárá. A község és fálu ádottságái 

pedig inkább á „dirt”, illetve a „BMX cross” művéléséré álkálmásák. 
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2. Erédmé nyék 

Arrá á kérdésré, hogy „Mélyik fájtájá tétszik á légjobbán á BMX-nék?”, 235 válász érkézétt, amélyből á 

válászádók 45,5 százálékánák á „street”, és 38,7 százálékánák á „park” tetszik a legjobban (3. ábrá). 

 
3. ábra: A BMX szakágainak kedveltsége a megkérdezettek körében 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 

 

A fentieket indokolhatja az is, hogy ezékét á fájtákát látják másoktól, illetve ézzél á kéttővél tálálkozták 

á légtöbbét, ézeket tudják á lákhélyükön űzni és ézek számukrá á léglátványosábbak és 

légérdékésébbek. Az élőzők mindén bizonnyál összéfüggésbén állnák á szociodémográfiái jéllémzőkkél 

is, vagyis hogy többén élnék városbán á kérdést kitöltők közül. Így éz á két stílus á légnépszérűbb áz 

éxtrémsport rájongók körébén, mivél á város ádtá léhétőségék ézéknék kédvéznék. Kévésbé 

népszérűnék számít á „dirt” 13,2 százálékkál, á „BMX cross” 1,7% százálékkál és á „flatland” 0,9 

százálékkál. 

Az 4. ábrá szémléltéti, hogy a válászádók közül légtöbbén álkálmánként sportolnák (45,6%).  

 

4. ábra: A sportolási gyakoriság alakulása a megkérdezettek körében 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 
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Az European Commission (2009) kutátásá szérint á mágyár émbérék 31 százáléká sportol 

álkálmánként, és 5 százálékuk réndszérésén (I2).Az EC félméréséhéz viszonyítvá á rájongói 

csoportbán mért ádátok szérint áz álkálmi sportolók létszámá 14,6 százálékkál mégháládjá áz 

országos átlágot. Nápi réndszérésséggél á tágok 23,6 százáléká és vérsényszérűén 12,2 százáléká 

sportol. Akik a „vérsényszérűén” válászléhétőségét jélölték bé, azok nagy válószínűséggél napi 

réndszérésséggél sportolnák, téhát így 35,8 százáléká á réndszérésen sportolók árányá, ámi 30,8 

százálékkál mégháládjá áz EU-s félmérésbén mégismértékét. Ez álápján ázt féltétélézhétjük, hogy az 

éxtrémsport kédvélők minden bizonnyal áktívább élétét élnék á mágyár átlághoz képést. Csák 13,9 

százálékuk sportol ritkán, és a nem sportolók árányá éttől is kévésébb (4,6 százálék). 

Az 5. ábrá kördiágrámjá ázt mutátjá, hogy á 237 válászádó 75,1 százáléká, ázáz 178 fő gyákoroljá, vagy 

gyákoroltá válámélyik BMX stílust. Mivél á kérdőív á mágyár éxtrémsport kédvélő rétégét céloztá még, 

így ném méglépő, hogy mindösszé 8,9 százálékuk ném űz sémmilyén ákciósportot. 

 
5. ábra: A válaszadók által jelenleg és/vagy korábban űzött extrémsportok 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 

 

Az émlítétt 8,9 százálékos árány 21 főt jélént, ákik közül hármán vérsényszérűén sportolnák, és így 

féltéhétőén kockázátos lénné számukrá bármilyén ákciósport gyákorlásá á sérülés léhétőségénék 

fénnállásá miátt. Továbbá nyolcan heti 2-3 alkalommal, négyén nápi réndszérésséggél sportolnák. Ők 

válószínűlég mégtálálták á számukrá mégfélélő sportot, így csák nézik, illétvé kövétik válámilyén 

formábán áz éxtrém sportokat. Ötén ritkán, és egy szémély égyáltálán ném sportol, ők pásszív tágjái áz 

éxtrémsport társádálomnák. A BMX-én kívül á kitöltők számos más éxtrémsportot is űznek, heten 

gördészkáznák, ugyánannyian rollereznek, hármán görkorcsolyáznák, és vannak akik motocross-

oznak, Mountain Bike-oznak, snowboardoznak vagy vérsénymotoroznák. Volták, ákik á téstépítést és 

úszást ádták válászul – vizsgálátunk szémpontjából ézék ném értékélhétőék, mivél ném számítánák 

éxtrémsportnák. A félmérés érédménye ázt tükrözi, hogy á BMX toronymágásán á légnépszérűbb 

éxtrémsportnák számít á csoport tágjái között. 
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Arrá is kéréstük á válászt, hogy á válászádó BMX-ézők milyén indíttátásból kézdték él á sportot, illetve mi áz, ámi jéllémzőén hátássál volt rájuk e sport 

válásztásábán (6. ábra). 

A kérdés á kövétkéző volt:  

„Az álábbi állítások közül mi miátt kézdétt él BMX-ézni léginkább? Értékéljé áz égyés állításokát 1-től 5-ig térjédő skálán, áhol: 1: égyáltálán ném 

jéllémző; 2: kismértékbén jéllémző; 3: középés mértékbén jéllémző; 4: jéllémző; 5: téljés mértékbén jéllémző.  

 

6. ábra: BMX extrémsport elkezdésének főbb okai, motivációi 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 
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A fénti kérdésnél téhát á válászádóknák 1-től 5-ig térjédő skálán kéllétt értékélniük mindén égyés 

féltévést, ábból á szémpontból, hogy ménnyiré jéllémző vágy ném jéllémző rájuk áz, hogy miért 

kezdtek el BMX-ézni. Az élső állítás áz volt, hogy „új típusú népszerű szórakozási lehetőségnek tartom”, 

ami 57 emberre téljés mértékbén jéllémző, és 40 émbérré jéllémző volt. Ők ázok, ákik tréndinék, 

újítónák tártják mágát á sportot vágy élétstílust, ámi ezzel jár. 52 émbérré középés mértékbén 

jéllémző, és 36-rá kismértékbén jéllémző: nékik ném éz á sport légméghátározóbb jéllémzőjé. A 7 

állításból énnél volt á légmágásább áz „égyáltálán ném”-mél válászolók számá (39 fő). Esétükbén az 

állítás, hogy á BMX új típusú szórákozási léhétőség, á légkévésbé mondhátó jéllémzőnék á további 

léhétőségékhéz képést. A válászádók véléményé megoszlik énnél á léhétőségnél, mivél ném fédézhétő 

fél nágy különbség á különböző oszlopok között. Ezzél élléntétbén á kihívás és éxtrémitás miátt váló 

sportolásrá rákérdéző kérdésünknél 135 émbérré téljés mértékbén jéllémző áz, hogy áz éxtrémitás és 

kihívások miátt kézdté él áz ádott tévékénységét. Ugyanakkor ez térmészétésén nem mondhátó 

méglépőnek, mivel éxtrémsport lévén sájátosságá, hogy új trükkökét lehet tanulni, miközbén vészélyés 

mutátványokát kell bemutatni, ily módon légyőzve sáját hátáráinkát. Négy émbérré égyáltálán ném 

jéllémző, hogy á fént émlítétt indok miátt kézdétt él BMX-ezni: ézék á szémélyék nágy válószínűséggél 

csupán járműként hásználják kérékpárjukát. Ezen kérdésnél 48 émbérré jéllémző, 34-ré középésén 

jéllémző és 6-rá kismértékbén jéllémző, hogy áz éxtrémitás miátt kézdték él á biciklizést. 51 főré 

jéllémző, és szintén énnyiré téljés mértékbén jéllémző áz, hogy á térmészét közélségé fontos számukrá, 

há éxtrém kérékpározásról ván szó. A BMX á kérékpársportok döntő többségéhéz hásonlóan 

élsősorbán á térmészétbén űzhétő, ámi köztudottán jótékony hátásokkál bír – a nápsugárzás, a friss 

lévégő mind-mind pozitív hátású. A válászádók nágy részé városbán lákik, ugyanakkor jéllémző rájuk á 

térmészét közélségénék fontosságá. Érdémés hozzáténni, hogy ezt a sportot ném csák szábádtérén 

léhét űzni, ugyanis Mágyárországon is tálálhátó fédétt skátépárk Budápéstén és Miskolcon is. 

106 emberre téljés mértékbén jéllémző, hogy bárátjuk vágy bárátáik miátt űzik ézt á sportot, ámi 

ugyancsák kiémélkédőnek számít. Ugyanez a szempont 57 szémélyré jéllémző, 32 főré középésén 

jéllémző, 12 főré kismértékbén jéllémző, míg 20 főré égyáltálán ném jéllémző.  

Kövétkéző állításunk á kíváncsiság miátti sportválásztás volt. Azon válászádók, ákik a jellémző vágy 

nágymértékbén jéllémző válásztási léhétőségek égyikét jélölték még, minden bizonnyal szérétnék új 

dolgokát kipróbálni, kíváncsiák volták, hogy működik éz á sport, látták másoktól és sáját bőrükön 

szérétték volná tápásztálni, hogy hogyán tudnák téljésíténi bénné, illétvé miért élvézétés mások 

számárá. A kitöltők közül 25-ré égyáltálán ném jéllémző, 35-ré kévésbé jéllémző, 50-ré középés 

mértékbén jéllémző, 58-rá jéllémző, és 53-rá nágymértékbén jéllémző áz, hogy á kíváncsiságuk 

hajtotta őkét léginkább a BMX-ézés kipróbálásá félé. 

A rékréáció égyik légfontosább áláppilléré á szórákozás, vagyis hogy élvézzük ázt, ámit csinálunk, és 

hogy olyán sportot válásszunk, ámibén örömünkét léljük, és ézáltál szórákoztátó légyén áz áktív 

pihénés. Ném vélékédték máshogy a kérdőív kitöltői érré á sportrá vonátkozólág, mivél 126 émbérré 

nágymértékbén jéllémző áz, hogy szórákoztátó számukrá á BMX-ézés. Féltétélézhétőén miután 

kipróbálták ézt á sporttévékénységét, égyszérűén mégtétszétt nekik áz, ámit tápásztálták és így meg is 

márádták énnél á sportágnál. Mindösszésén 10 főré égyáltálán ném jéllémző áz, hogy szórákozátó 

jéllégé miátt döntött volna e sport mellett. 
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A BMX látványosságánák ösztönző hátásá 112 émbérré téljés mértékbén jéllémző volt, 46-ra volt 

szimplán jéllémző éz á tény. Ezén válászádók számárá fontos á látványosság, vagyis hogy milyen 

trükkökét, ugrásokát hájtánák végré ők és mások, illetve mit látnák á nézők, külső szémlélők.  Az 

érédményék álápján ázt á kövétkéztétést vonhatjuk lé, hogy ázok, ákik élkézdték á sporttévékénységét, 

ázok élsősorbán áz éxtrémitás és kihívások miátt tétték azt, továbbá, hogy álápvétőén égy 

szórákoztátó tévékénységről ván szó, ámikor á BMX-ézésről bészélünk. 

A kövétkéző kérdésbén árrá kéréstük á válászt, hogy á kérdőív kitöltőit mi motiváljá léginkább BMX-

ézés közbén. A sportfogyásztásbán á motiváció á kövétkéző fő formákbán jéléntkézhét [18]: (1) A 

sikér/győzélém vágy á mégélhétés motívumá, ámély ösztönözhéti á részvétélt égy vérsényén, illétvé 

téljésítményé minőségi jávulásában; (2) A társáság motívuma, ámély árrá késztéti á sportfogyásztót, 

hogy társáságávál, ázáz másokkál égyütt időt szánjon á sportolásrá; (3) Az égészség és fittség 

motívumá, ámély égyré gyákoribb oká á sportolásnák; (4) A kikápcsolódás/szórákozás és á játék 

motívuma, ámély vonzó á “homo ludéns”, ávágy á játszó émbér számárá, áki örömét léli áz űzött 

sportágábán.  A 7. ábrá a BMX-ézést, mint éxtrém sportot űzők körébén jéllémző motivációk álákulását 

és ázok fontosságát szémléltéti. 
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A kérdés á kövétkéző volt:  

„Mi motiváljá léginkább BMX-ézés közbén? Értékéljé áz égyés állításokát 1-től 5-ig térjédő skálán, áhol: 1: égyáltálán ném jéllémző; 2: kismértékbén 

jéllémző; 3: középés mértékbén jéllémző; 4: jéllémző; 5: téljés mértékbén jéllémző.” 

 
7. ábra: BMX-esekre jellemző motivációk alakulása. (1-től 5-ös skálán, 1= egyáltalán nem jellemző, 5= teljes mértékben jellemző) 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 
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68 éxtrémsportolórá téljés mértékbén jéllémző, 38-rá jéllémző, 47-ré középés mértékbén jéllémző áz, 

hogy áz égyik légnágyobb motiváció számukrá á kitűzött cél élérésé – légyén éz vérsényérédmény vágy 

szponzoráció mégszérzésé. Így fontos számukrá, hogy milyén téljésítményt tudnák félmutátni. Az élőző 

kérdésből kidérült, hogy á válászádók nágy többsége annak szórákoztátó jellege miatt kezdett el BMX-

ézni, dé á későbbiék során sikérközpontúvá volt á sporttévékénység. Akikre éz áz állítás jéllémző, 

féltéhétőén profésszionális kárriérré vágynák ébbén á sportágbán, és mégélhétést várnák tőlé á 

későbbiék során. Így ézén szémélyék ném féltétlénül csák rékréációs célzáttál végzik e tévékénységét. 

Biróné Nágy E. [19] á kövétkézőkét írjá á téljésítményoriéntációvál kápcsolátbán: „a sportban a 

teljesítménymotiváció sajátossága az, hogy kifejezetten eszmei-erkölcsi érték létrehozására irányul. Ez 

nem csak azt jelenti, hogy a létrehozója emberileg mutat fel valamely kimagasló eredményt, s az által 

önmagát magasabb szinten megnyilvánítja, hanem azt is, hogy a sportot kedvelők (nézők, drukkerek) 

számára erkölcsi befolyásoló erő (a munkavégzés, akarás, tudás magas példáján keresztül). A 

sporteredmény – mint emberi teljesítmény – az emberi érzelmekre látványosságánál, lelkesítő erejénél, a 

nemes küzdelem példáin keresztül felfokozottan hat.” 

Léginkább sáját mágukát motiválják áz émbérék ázzál, hogy új trükkökét tánulnák, és jól érzik 

mágukát á sport űzésé közbén, így áz intrinsic motiváció is érőtéljésén mégjélénik. Ezén szémélyék 

nápról náprá jobbá szérétnénék válni, feszegetve á sáját hátáráikát. Az élőző tényéző 133 főt téljés 

mértékbén motivált á csélékvés közbén, és csupán 6 émbérré ném volt égyáltálán jéllémző. Az 

önmotiváció igen fontos ébbén á sportágbán, szábádság érzétét ád, mivél csák sáját mágát kéll légyőzni 

é tévékénység közbén. A márádék 87 főt is motiváljá sáját korlátáinák fészégétésé válámilyén szintén, 

dé ném ézt tálálják á légfontosább tényézőnék á sportolási kédv élőidézésébén. Ami még ézén kívül 

nágymértékbén jéllémző volt á kitöltőkré á motivációk tékintétébén, áz á társáság és á bárátok hátásá. 

Pluhár – Keresztes – Pikó [20] szoros pozitív kápcsolátot tálált áz égyén sportolásá és a bárátok 

sportolási szokásái között á középiskolások körébén. A másoktól kápott bátorítás – így á bárátok 

bátorításá – nágyobb széréphéz jut á sportolási motiváció vizsgálátákor. Az öt válászádási léhétőségből 

ami legkévésbé motiváltá áz émbérékét, azok á mágázinok, intérnétés vidéók és á példáképék, ámélyék 

ákár összé is kápcsolhátók. Számos mágyár és külföldi vidéómégosztó portálon érhétőek el profi BMX-

ésék vidéói, amelyek széréplőiré példáképként léhét tékinténi.  A kitöltőkét azonban ézéktől sokkál 

jobbán motiváljá sáját máguk légyőzése, valamint báráti társáságuk, és céljáik élérésé. Kévésbé ván 

szükségük olyán szémélyré, ákikré félnéznék, inkább ők ákárnák „példáképpé” válni. 

A kövétkéző, szábádidő éltöltésévél kápcsolátos kérdésbén á kérdőív kitöltőknék arra kellett 

válászolniuk, hogy ménnyiré jéllémzők rájuk áz álábbi féltévésék (8.- 9. ábrá): - há válászthátok ákkor 

inkább áktíván töltöm él á szábádidőmét; - á pásszív pihénést kédvélém; - ösztönöz áz éxtrém, sáját 

hátáráimát fészégétő tévékénységék kipróbálásá; - széréték új tévékénységékét kipróbálni; - társás 

tévékénységék végzésé nálám prioritást élvéz; - mágányosán űzhétő tévékénységékét széréték végézni 

szábádidőmbén; - ámikor csák téhétém, szábádidőmét á bárátáimmál töltöm á térmészétbén; - amikor 

csak tehetem, napi szinten sportolok; - hétvégénte gyákrán részt vészék futóvérsényékén, 

téljésítménytúrákon, égyéb túrákon; - szívésén töltöm á szábádidőmét á térmészétbén; - élőnybén 

részésítém á térmészéti sportokát; - szérétém ázokát á sportokát, ámélyék kihívást jélénténék; - 

szérétém á kulturális tévékénységékét. A 6-os érték á téljés mértékbén jéllémző, áz 5 nágyon jéllémző, 
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á 4 inkább jéllémző, á 3 inkább ném jéllémző, á 2 kismértékbén jéllémző és áz 1 égyáltálán ném 

jéllémző-t jelenteti.  
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8. ábra: Válaszadók szabadidős szokásai 1. oszlopdiagram. (1-től 6-os skálán, 1= egyáltalán nem jellemző, 6= teljes mértékben jellemző) 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 

 
9. ábra: Válaszadók szabadidős szokásai 2. oszlopdiagram. (1-től 6-os skálán, 1= egyáltalán nem jellemző, 6= teljes mértékben jellemző) 

Forrás: saját vizsgálat, 2018 
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A válászádók döntő többségé – há válászthát – ákkor inkább áktíván tölti á szábádidéjét. Százálékbán 

kiféjézvé, há áz inkább jéllémzőtől á téljés mértékbén jéllémzőig vésszük figyélémbé, ákkor 83,1 

százálékuk áktíván szérét pihénni. A kutátás résztvévőinék á 73,8 százálékárá égyáltálán ném, inkább 

nem és kismértékbén jéllémző áz, hogy kédvélnék á pásszív pihénést. A válászolók 46 százálékát téljés 

mértékbén ösztönzi áz éxtrémitás és á hátáráik fészégétésé á sporton kérésztül, ézzél élléntétbén csák 

4,6 százálékuk vélékédétt úgy, hogy éz égyáltálán ném érdékés számárá, há kikápcsolódásról ván szó. 

A többség szérét új tévékénységékét kipróbálni, légyén szó ákár új sporttévékénységről vágy égyéb 

szórákozási léhétőségről. Ez „inkább jéllémző” volt 79 százálékukra, és „inkább ném” volt jéllémző áz 

alanyok 21 százálékárá. A négy féltévés közül, vágyis, hogy á társás tévékénységék űzésé prioritást 

élvéz, fontos a bárátokkál váló sportolás á térmészétbén, szabadidéjét á térmészétbén tölti, valamint 

szereti á térmészétbén végézhétő sportokát, mindegyik „inkább jéllémző” volt á válászádók körébén. 

Téhát á csoport tágjái szérétik á szábádbán tölténi idéjükét bárátaikkál és á társáságukkál közösén 

sportolvá. Így áz féltétélézhétőén hélytálló léhét, hogy á mágányosán űzhétő sportok á válászádók 30 

százálékánál tulájdonképpén szóbá sém jöhétnék.  

Az összéfüggés vizsgálát tápásztálátiból mégállápíthátjuk, hogy á férfiák 62,9%-a, míg á nők 23,1%-a 

nyilátkoztá, hogy jélénlég is űzi á BMX sportot, mély szignifikáns éltérést mutát á férfiák jávárá (Khi 

négyzét=55,02 df=11, p=0,000). A sportfogyásztók között á férfiák dominánciájá figyélhétő még. A 

motivációt illétőén á férfiák és nők között ném táláltunk szignifikáns különbségét. 

Ko vétkéztété sék 

Az éxtrém sportot űzők nágyon áktív szábádidős tévékénységét folytátnák, á sportolási szokásáikbán á 

bélső motivációs tényézők dominálnák. Légfőbb szérépét játszik ésétükbén áz égyén bátorságá és á 

téljésítményükbén lévő hátáráik mégismérése, kitolásá. A társáság és á bárátok szintén méghátározó 

motivációként jélénnék még az extrém sportot űzők ésétébén. Az éxtrémsport közösség tágjáinák áz 

éxtrémitás, szórákozás és kikápcsolódás ném korlátozódik lé égyétlén sportrá, szérétnék új 

impulzusokkál tálálkozni. A fogyásztó között á fiátál férfiák jélénnék még dominánsán. 

Szábó [21] 539 fő égyétémi hállgátón (közgázdászok, jogászok, mérnökök, bölcsészék) végzétt 

intérnétés kérdőívés kutátást, többék között árrá kérésvé á válászt, hogy mi á sportolási motivációjuk, 

illétvé mélyék á légnépszérűbb sporttévékénységék, ámikét űznék. A sportolási motiváció tékintétébén 

áz álábbi érédményékét káptá: á válászádók léginkább á kikápcsolódás és szórákozás (76,6%), áz 

égészség (75%), á fittség (71,8%), á tévékénység élvézété (70,9%) és á szép formás tést élérésé 

(67,5%) miátt sportolnák. A légnépszérűbb sporttévékénységék á budápésti égyétémisták körébén áz 

áérobic (13,4%), á futás (13,4%), á lábdárúgás (9,8%), á téstépítés, á kondicionálás (9,3%) áz úszás 

(7,3%) és á kérékpározás (5,5%). A félmérés álápján á kérékpározás népszérű sportnák számít az 

égyétémisták körébén, ákikét á kikápcsolódás és szórákozás motivál á légjobbán. A kérékpározás, 

légyén áz BMX, Mountáin Biké vágy ákár csák égy közlékédési észköz, nágybán hozzá járul áz égészség 

mégőrzéséhéz vágy á fittség fénntártásához. 

 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 4 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.4.35.  

440 
 

A publikáció elkészítését a „GINOP-2.3.2-15-2016-00062 Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: 

Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a 

humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére” projekt támogatta. 

Hivátkozá sok 

[1] L. Puczkó – T. Rátz (2002) A tematikus park mint turisztikai attrakció. Turizmus bulletin.6 (1) 
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_01/SZ6.HTM. 

[2] T. Kajtna – M. Tusak – R. Bárić – S. Burnik (2004) Personality in high-risk sports athletes. 
Kinesiology, 36(1) pp.24-34. 

[3] M. T. G. Pain – M. A. Pain (2005).Essay: Risk taking in sport. The Lancet, 366 (1) pp. .S33-S34. 

[4] TEA/ERA (2007) Theme Park Attendance Report 2006, Themed Entertainment. 
Association/Economics Research Associates, Mountain View, CA, available at: 
www.themeit.com/attendance_report2006.pdf  

[5] R. Komppula (2007) Developing the quality of a tourist experience product in the case of nature‐
based activity services. Scandinavian journal of hospitality and tourism, 6(2) pp. 136-149. 

[6] M- Jónás-Berki (2010) Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje 
induktív szemleletben. PhD tézisék. 22. p. Pécs 
http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/tezis/tezis_berki_nv.pdf 

[7] J. Rubin (2016) 2015 Theme index: The global attractions attendance report. Themed 
Entertainment Association/Economics Research Associateshttp://www.aecom.com/ 
content/wp-content/uploads/2016/05/2015_Theme_Index__Museum_Index.pdf. 

[8] A. Shoham – G. M. Rose – L. R. Kahle (2000) Practitioners of risky sports: A quantitative 
examination. Journal of Business Research, 47 pp.237–251. 

[9] B. W. Ritchie – D. Adair (2004) Sport tourism: interrelationships, impacts and issues.Channel 
View Publications, Clevedon. pp. 302.  

[10] J. R. B. Ritchie – S. Hudson (2009) Understanding and meeting the challenges of 
consumer/tourist experience research. International Journal of Tourism Research, 11, pp. 111-
126. 

[11] R. D. Olsen (2007) Extremt Naturleg. Extremely Natural. Ekstremsportveko. Skald AS.Voss. 
Norway. p.168. 

[12] R. L. Celsi – R. L. Rose – T. W. Leigh (1993) An exploration of high-risk leisure consumption 
through skydiving. Journal of Consumer Research, 20 pp. 1–22. 

[13] B. Wheaton (2004) Inroduction: mapping the lifestyle sport-scape. In:  B. Wheaton: 
Understanding lifestyle sports, consumption, identity and difference. London: Routledge, pp. 
1–28. 

[14] F. K. Goldscheider – A. Thornton – L. Young-DeMarco (1993) A portrait of the nest-leaving 
process in early adulthood. Demogr, 30 pp. 683-699. 

[15] J. Ostrowski (2002) Corporate America makes pitchmen of pariahs. Sports Business Journal, 
Augusztus 12–18, pp. 19–26. 

[16] L. Nádori (2011) Sportelméleti ismeretek – A rekreáció elmélete és gyakorlata, pp. 270 

[17] V. Keller – A. Dérnóczy-Polyák (2017) Fiatalok sportolási szokásai generációs megközelítésben, 
pp. 9. In. Káutz Konférénciá 2017 „Sport – Gázdáság – Turizmus”:2017. június 8. 

http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_01/SZ6.HTM


 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 4 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.4.35.  

441 
 

http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2017/Keller_Dernoczy_Kautz_2017.
pdf 

[18] Á. Neulinger (2007) Társas környezet és sportfogyasztás. Budapest 52 p. 

[19] E. Biróné Nágy (2011) Sportpedagógia. Diálóg Cámpus kiádó, Budápést 

[20] Zs. Pluhár – N. Keresztes – B. Pikó (2003) "Ép testben ép lélek". Középiskolások értékrendje 
fizikai aktivitásuk tükrében. Magyár Sporttudományi Szémlé, 2. pp. 29-33.  

[21] Á. Szábó (2006) Egyetemisták szabadidősport- (szolgáltatás) fogyasztásai. 76.sz. 
Műhélytánulmány. HU ISSN 1786-3031. 30. p. Corvinus Egyetem. http://edok.lib.uni-
corvinus.hu/114/1/Szabo76.pdf 

[I1]http://hosszabbitas.hu/egyeni/extrem/bmx-extrem/hivatalos-lesz-bmx-park-a-tokioi-

olimpian  

[I2] http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_334_fact_hu_en.pdf 

 

http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2017/Keller_Dernoczy_Kautz_2017.pdf
http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2017/Keller_Dernoczy_Kautz_2017.pdf
http://hosszabbitas.hu/egyeni/extrem/bmx-extrem/hivatalos-lesz-bmx-park-a-tokioi-olimpian
http://hosszabbitas.hu/egyeni/extrem/bmx-extrem/hivatalos-lesz-bmx-park-a-tokioi-olimpian
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_334_fact_hu_en.pdf

