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Absztrakt. Gyorsabb támadások, pörgős tempó, megnövekedett adrenalin szint, vehemens játék. Ez mind ismérve a 

3X3-as kosárlabdának. Debrecenben 2015-ben rendeztek először 3X3-as kosárlabda mérkőzéseket, ekkor a 

legtöbben még nem nagyon gondolták, hogy Magyarországon is népszerű lesz a sportág. Gyakorlatilag az első 

perctől kezdve, óriási sikerrel játszották a mérkőzéseket. A sikeres rendezés után a Nemzetközi Kosárlabda 

Szövetség azonnal egy 3 éves szerződést ajánlott Debrecennek. Kutatásunk célja a debreceni 3X3-as kosárlabda 

tornák vizsgálata volt, melyet egy kérdőív és mélyinterjú segítségével elemeztünk. A megkérdezettek 69 %-a vett 

részt a 2016-os és 2017-es esztendőben lebonyolított rendezvényeken, viszont csupán 37 %-uk járt a 2015-ben 

először megrendezett 3X3-as kosárlabdatornákon. Ezekből megállapítható, hogy növekszik ez a tendencia, és a 

rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend országszerte. A támogatók és a szponzorok fedezték az esemény 

minden kiadását, így a rendezvény látogatása díjtalan volt az évek során. A kitöltők 72 %-a azonban szívesen 

költene pénzt egy esetleges belépődíjra. A bevételek növelése szempontjából a belépődíjak bevezetése valószínű nem 

csökentené az érdeklődést. Az 1200 férőhelyes lelátót eddig minden évben teljesen feltöltötték az eseményre 

érkezők. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy nagyon sokan örülnének egy magasabb, nagyobb férőhelyes 

nézőtérnek. A 4 pontos határvonalak (3 pontot érne) 3X3-as mérkőzésekre való bevezetése remek lehetőséget 

biztosítana, hogy a kosárlabda „kistestvérén” próbálnák ki a 4 pontosokat, hogy aztán a hagyományos 

kosárlabdába is bevezessék. Magyarország a sportág úttörőjévé vált a magyar válogatottak eredményei és a 

sportesemények sikeres megrendezése miatt. 

Abstract. Faster attacks, spin speed, increased adrenaline levels, vehement play. This is all about the 3X3 basketball. 

In Debrecen, the first 3X3 basketball matches were held in 2015, most of them did not even think that the sport 

would be popular in Hungary as well. Practically, from the start of the first minute, the games were played with 

great success. Following the successful settlement, the International Basketball Association immediately offered a 3-

year contract to Debrecen. The purpose of our research was to examine the 3X3 basketball tournaments in 

Debrecen, which was analyzed using a questionnaire and an in-depth interview. 69% of the respondents 

participated in the 2016 and 2017 events, but only 37% attended the 3X3 basketball tournaments that were held for 

the first time in 2015. It can be stated that this trend is growing and the event is gaining popularity nationwide. 
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Sponsors and sponsors covered every issue of the event so the event was free of charge over the years. 72% of fillers, 

however, are willing to spend money on a possible entry fee. In terms of revenue growth, the introduction of 

admission fees is unlikely to reduce interest. Up to 1200 seats have been filled up for the event every year. Therefore, 

it is not surprising that a lot of people would like to enjoy a higher auditorium with more space. The introduction of 

4-point boundaries (3 points) for 3X3 matches would be a great opportunity to try the "little brother" of basketball 

in the 4-point so that it can be introduced in traditional basketball. Hungary became the pioneer of the sport due to 

the results of the Hungarian national team and the successful organization of sporting events. 

Bevezete s  

Az elmúlt években a szabadtéren zajló 3x3 kosárlabda egyre népszerűbb a világon. A Nemzetközi 

Szövetség (FIBA) 10 állomásos versenyt indított World Tour Masters címmel, amelyen 

Magyarországon, Debrecenben is rendeznek egy fordulót. 2015 júniusában rendeztek először 

Debrecen főterén, a Nagytemplom előtt nemzetközi, 3X3-as kosárlabda mérkőzéseket.  Akkor a világ 

legjobb 18 éven aluli fiatal kosarasai játszottak színvonalas mérkőzéseket. A sikeres rendezés 

eredményeként, a világon először, a FIBA egy 3 éves szerződést ajánlott fel, melynek keretében 6 

világesemény megrendezésére kérte fel a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetséget (MKOSZ). Mind 

a hat esemény helyszínének Debrecent választotta a hazai szakszövetség. Az U18-as fiú és leány 

kontinensviadal mellett a férfi elit kategória legjobbjainak részvételével zajló úgynevezett World Tour 

Masters egyik állomása is lett Magyarország második legnagyobb városa. A világversenyeknek 

azonban itt még nem lesz vége, hiszen 2019 nyarán a felnőtt Európa-bajnokság házigazdája is lesz a 

cívisváros, mely egyúttal már egy olimpiai kvalifikációs torna is lesz. A torna sikeres megrendezését 

követően a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) további rendezési jogokkal látta el a MKOSZ-t, 

amely mind a 6 világesemény helyszínének Debrecen városát választotta. Így 2016-ban, 2017-ben, és 

2018-ban is, az U18-as fiú és lány kontinensviadal mellett a férfi elit kategória legjobbjainak 

létrehozott, úgynevezett World Tour Masters egyik selejtező helyszínévé is vált Magyarország második 

legnagyobb városa. 

Kutatásunk elsődleges célja a 3X3-as kosárlabda rendezvénysorozat általános bemutatása, elemzése, 

kiemelt fontossággal a sport rendezvényszervezés szemszögéből. Primer kutatásunk során két 

aspektusból is vizsgálódtunk, az eseményen részt vevők nézőpontjából, valamint a rendezvény 

főszervezője szemszögéből. Kérdőíves felmérés segítségével gyűjtöttünk információt a 3X3-as 

kosárlabda fesztivált látogatóktól. Mélyinterjús vizsgálatunk során egy olyan személyt kerestünk fel, 

aki a szervezőbizottság elnöke, és a Debreceni Kosárlabda Akadémia igazgatója, továbbá elnökségi tag 

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében, így elérve azt, hogy vezetői oldalról is vizsgálhattuk 

az eseményeket.  

1. Szakirodalmi a ttekinte s  

A 3 a 3 elleni játékot már jó néhány éve játsszák az utcákon és a tornatermekben is világszerte. Az 

1980-as évek végén kezdett divat lenni az Amerikai Egyesült Államokban és már akkoriban is 

rendeztek különböző tornákat. Többek között az Adidas is szervezett egy streetball eseményt 1992-

ben. Azóta a streetballnak és a 3 a 3 elleni versenyeknek a száma egyre csak nő. A FIBA később döntött 
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úgy, hogy 2007-ben egy Ázsiában tartott játékokon belül teszteli mennyire népszerű a kosárlabda ezen 

fajtája. 2008-ban a Dominikai Köztársaságban és Indonéziában is tartottak hasonló 

„teszteseményeket”. A nemzetközi debütálásra 2009-ig kellett várni, amikor is az ázsiai Ifjúsági 

Játékokon bemutatkozhatott a labdajáték. 2010-ben a Szingapúri Ifjúsági Olimpiai Játékokon végre 

debütálhatott az egész világ előtt. Elmondható, hogy elég gyorsan tett szert széleskörű népszerűségre 

a világon. A FIBA már ekkor célul tűzte ki, hogy eléri, a kosárlabdának ez a formája is ott legyen az 

olimpiák programjában (I01). 

A sportesemények rendezése igen komplikált, összetett, nagy körültekintést igénylő feladat, amely 

hatékony problémamegoldó képességet, mindemellett rengeteg előzetes szervezőmunkát kíván. 

Minden olyan versenyt, eseményt vagy rendezvényt, amely kötődik a sporthoz, és ami megelőző 

szervezést igényel, sporteseménynek nevezünk. Ebből kifolyólag minden sportesemény különböző, 

sajátos feltételekkel és jellemzőkkel rendelkezik, valamint sportáganként is hatalmas eltérések is 

lehetnek a sportesemények között [3]. A 3X3-as kosárlabda, vagy korábbi nevén FIBA 33, 

tulajdonképpen a klasszikus kosárlabda „kistestvére”, egy világhírű teremsportág úgymond nyári 

változata, ahol az egyik legfőbb szempont, hogy a versenyeket kevesebb infrastruktúrával rendelkező 

ország is meg tudja szervezni. A 3+1 fős csapatok egymás ellen versengése, látványosabb és 

eseménydúsabb is. A FIBA egyik szlogenje a „kevesebb játékos”, vagyis nem szükséges 10-12 jó 

játékost keresni a sikerhez, hanem elég egy 4 főből álló csapatot egybegyúrni, ami kedvez a kisebb 

országoknak is. Mi sem támasztja ezt alá jobban, mint az, hogy a magyar válogatottak az elmúlt 

években milyen eredményeket tudtak felmutatni a kosárlabda 3X3-as szakágában (2, I02). 

A magyar U18-as női válogatottak sikerei figyelhetők meg az Európa  és Világ Bajnokságokon az elmúlt 

években. Megfigyelhető, hogy az U18-as korosztály rögtön az első évben (2015) Európa bajnokai 

lettek, egy évvel később (2016) a második helyet sikerült megszerezni, 2017-ben pedig ismét ők 

ülhettek Európa trónjára. 

Év EURÓPA BAJNOKSÁG VILÁGBAJNOKSÁG 

2015 1. hely 3. hely 

2016 2. hely 6. hely 

2017 1. hely 4. hely 

2018 8. hely – 

1. táblázat: Magyar leány válogatott U18-as korosztályának eredményei 

Forrás: FIBA adatai alapján, saját szerkesztés, 2018 

 

A Világbajnokságokat tekintve, 2015-ben 3. helyezést, 2016-ban 6. helyezést, legutóbb (2017) pedig 4. 

helyezést értek el. 

A felnőtt női válogatottak 2016-ban Európa bajnokságot nyertek, a Világbajnokságon viszont nem 

sikerült a negyeddöntőből továbbjutniuk (2. táblázat). Egy évvel később azonban sikerült, de a 

döntőben vereséget szenvedtek, így ezüstérmesek lettek a 2017-es Világbajnokságon. A 2017-ben 

rendezett Európa Bajnokságon a magyar női válogatott bejutott a legjobb 8 csapat közé, ellenben a 

negyeddöntőből nem jutottak tovább. 
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Év EURÓPA BAJNOKSÁG VILÁGBAJNOKSÁG 

2016 1. hely legjobb 8 közé jutás (negyeddöntő) 

2017 legjobb 8 közé jutás (negyeddöntő) 2. hely 

2018  8. hely 

2. táblázat: Magyar női válogatott eredményei 

Forrás: FIBA adatai alapján, saját szerkesztés, 2018 

 

Néhány év leforgása alatt vált híressé hazánkban is e fajtája a kosárlabdának, mindehhez persze az 

évente megrendezett színvonalas nemzetközi versenyek szintén hozzájárultak. Hazai bajnokságokat is 

indítanak már Magyarországon, például: Egyetemi- és főiskolai bajnokságok, illetve Országos 

Diákolimpián is szerepel a 3X3. 

Gyorsabb támadások, pörgős tempó, megnövekedett adrenalin szint, feltüzelt játék. Ez mind ismérve a 

játéknak. A 3 a 3 elleni kosárlabdában a csapatok játéka sokkal gyorsabb és pörgősebb a hamarabb 

lejáró támadóidő miatt, ezért a támadások sokkal kevesebb idő alatt vezetnek eredményre, mint az 5 

az 5 elleni játszmákban. A szüntelen gyors ritmus következtében pedig vehemensebbekké válnak a 

játékosok, mivel megemelkedik az adrenalin szintjük. Nagyra értékeli a játék a gyors reflexeket, a nagy 

koncentrációképességet, és a leleményességet, kreativitást is. Az utca embere is könnyedén tudja űzni, 

mivel gyakorlatilag egy kosárlabda, egy szabadtéri kosárpalánk, és öt kosarazni vágyó társ szükséges 

hozzá. Az egész körítés is teljesen más, a mindenki által hallható kommentátor, a folyamatosan szóló 

zene, és a szünetekben lévő kísérőprogramok sokkal szórakoztatóbbá, élvezetesebbé teszik az 

eseményeket. 

Összegezve, a 3X3 egy rendkívül nézőbarát, gyors, látványos és izgalmas sport, ráadásul nagyon 

egyszerű szabályrendszerrel rendelkezik, így nem meglepő, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

2017 júniusában úgy döntött, a világ legnépszerűbb utcai sportját is beválasztja a 2020-ban Tokióban 

rendezett Nyári Olimpiai Játékok hivatalos programjába (I03). 

1.2. A 3X3-as kosa rlabda legfontosabb szaba lyai 

A 3X3-ban és a klasszikus öt az öt elleni kosárlabdában az alapszabályok sokban hasonlítanak 

egymáshoz. Például: lépéshiba, kétszerindulás, viszont sok más dologban eltér ez a szakág. Egy 

palánkra játsszák a mérkőzéseket, a gyűrű ugyanúgy 305 cm-es magasságban van, mint a klasszikus 

kosárlabdában. A pálya 15x11 méteres, a vonalak úgy vannak felfestve, hogy az megegyezzen egy fél 

kosárlabdapályával. A büntetővonal 5,8 méterre van a gyűrűtől, a triplavonal pedig 6,75 méterre. A 

kosárlabdában a nők és utánpótlás csapatok 6-os méretű labdával, a férfiak pedig 7-es labdával 

játszanak, a 3X3-at viszont olyan 6-os labdával játsszák, aminek a súlya a 7-es labdáéval azonos. Már a 

játék nevéből kitalálhatjuk, hogy három a három ellen játsszák a mérkőzéseket, de a csapatok létszáma 

3+1 fő. A meccseket általában két fő játékvezető vezeti. Minden egyes dobás 1 pontot ér, kivéve a 

hárompontos vonal túloldaláról elengedett dobások, azok 2 pontnak számítanak. Dobás közbeni 

szabálytalanság miatt egy büntetődobás jár, ami ugyancsak 1 pontot jelent. A hárompontos köríven 

túlról szabálytalanul akadályozott dobásért pedig két büntető jár. Ha összejön legalább hat 
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csapatszemélyi hiba, akkor az ellenfélnek ezek után minden faultot követően két büntetődobás jár. Ha 

egy csapaton belül a szabálytalanságok száma eléri a tízet, az ellenfél dobhat két büntetőt, és 

birtokolhatja a labdát is. A 3X3-ban a támadóidő 12 másodpercre van lekorlátozva, az eredeti 

kosárlabda 24 másodpercével szemben. A lepattanó, vagy lopott labda után ki kell játszani a labdát a 

triplavonalon kívülre. Amint csapatot vált a labda, az idő nem áll meg, egyből újraindul a 12 

másodperces támadóidő, a labdát ilyenkor is ki kell vinni, vagy ki kell passzolni a hárompontos 

vonalon túlra. Mindkét félnek egy időkérési lehetősége van a mérkőzés folyamán, illetve 

reklámszünetek is vannak, az egyik 3 perc után, a másik pedig 7 percet követően, nyilván amikor áll a 

játék. Az a team nyer, aki hamarabb szerez 21 pontot, vagy a játékidő (10 perc) alatt több pontot ér el. 

Abban az esetben, ha a mérkőzés végeztével az állás döntetlen, hosszabbítás következik, és amelyik 

csapat gyorsabban szerez két pontot, az győz (I04). 

1.3. BIG3 

A 3X3-as kosárlabda egyre divatosabb, népszerűségét mi sem mutatja jobban, hogy Amerikában 2017 

január 11-én Ice Cube és Jeff Kwatinetz megalapították a BIG3 nevezetű három a három elleni nyári 

ligát, amelyben korábbi NBA játékosok szórakoztatják a közönséget. A professzionális amerikai 3X3-as 

kosárligát 8 csapat alkotja, melyek meccseit 10 hétvégén át rendezik meg. A bajnokság 9-10. 

fordulójában kerül lebonyolításra a rájátszás, illetve a Las Vegas-i döntő (I05). 

Az NBA-ben valaha játszott legjobb utcai kosaras, Allen Iverson játékosként, illetve edzőként is részt 

vett a BIG3 első idényében. A kiválóan „egyegyező” játékos hatalmas népszerűségnek örvend 

világszerte, így nem meglepő, hogy meghívták a bajnokságba. (1). 

Néhány szabály, ami különbözik a hivatalos FIBA 3X3-as szabálykönyvtől: 

 A hazai csapat kezd, nincs érmefeldobás. 

 Az a gárda nyer, aki először eléri az 50 pontot, de két ponttal kell nyerni legalább. 

 Félidő akkor van, amikor valamelyik csapat eléri a 25 pontot. 

 14 másodperces támadóidő. 

 Vannak 4 pontos körök (9,14 m), amin elég, ha a játékosnak a lába körvonalon van, és onnan 
ereszti el a labdát. 

 Dobómozdulat közbeni fault esetén, ha 2 pontos dobásnál történik szabálytalanság, a 
büntetővonalról dobhat egyet az adott játékos, amit ha értékesít 2 pontot fog érni, ha 3 pontos 
dobásnál történik személyi hiba, akkor a hárompontos vonalról dobhat tisztán egyet, ami 3 
pontnak fog számítani, és ha 4 pontos dobás közben szabálytalankodnak a játékossal szemben, 
akkor a 4 pontos körből kell dobnia, és 4 pontot ér. 

 Szerzett labda esetén, vagy olyan dobás után, ami nem ér gyűrűt, nem kell kivinni a három pontos 
vonalon kívülre a labdát (I06). 

Az alapsportág, a kosárlabda reformjának számító 3 a 3 elleni játéknak tehát több változata is ismert, 

és néhol előfordul, hogy a szabályrendszer is különbözik. Léteznek középiskolai diákolimpiák 

versenyszámai között, egyetemi bajnokságokon, rendeznek Világ- és Európa kupákat, a férfi elit 
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kategória legjobbjainak létrehozott World Tour Masters versenyeket, és az NBA egykori játékosaiból 

álló BIG3 bajnokságot is. 

3. Eredme nyek   

Kutatásunk keretében kérdőíves felmérést végeztünk a debreceni 3X3-as kosárlabda 

eseménysorozaton résztvevőkkel. A kérdőív 21 db kérdést tartalmazott, amelyet több részre 

osztottunk. Az első rész olyan demográfiai adatokra vonatkozott, mint: a válaszadó neme, életkora, 

iskolai végzettsége, foglalkozása és lakóhelye. A felmérés második része az alábbi témakörökre terjedt 

ki: az eseményen való részvétel formája, az esemény látogatásának éve, az eseményt kivel tekintette 

meg, mi vonzotta a rendezvényre. A harmadik részben a kérdések résztvevők mérkőzéseken való részt 

vételére, szünetekben lévő műsorokra, a helyszínen vásárolható sporteszközökre irányult. A kérdőív 

tartalmazott árérzékenységgel kapcsolatos kérdést is, hogy hajlandóak lennének-e belépődíjat fizetni, 

és mennyi lenne ez az összeg.  

A kérdőívre összesen 113 értékelhető válasz érkezett, melyből 54 fő férfi és 59 fő nő volt (1. ábra). 

 
1. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Ezek az értékek nagyjából azonosak, ami azt jelenti, hogy a férfiakat és a nőket egyaránt érdekli a 

kosárlabda ezen szakága. 

A 2. ábrán a kitöltők korcsoport szerinti eloszlása figyelhető meg. A 18 év alattiak a diagram 4 %-át 

teszik ki (4 fő), míg a 60 év feletti személyek az 1 %-át (1 fő). A 19-30 év közöttiek 88-an voltak, így ők 

teszik ki a kitöltők 78 %-át, azaz nagyjából a háromnegyedét. Az 59 női kitöltő közül 49-en 19-30 év 

közöttiek, míg az 54 fő férfi közül 39 fő 19-30 esztendős. 
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2. ábra: A válaszadók életkor szerinti megoszlása (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Ebből megállapítható, hogy az esemény mindkét nem ezen korosztálya számára mennyire népszerű, 

továbbá az online kitöltés az idősebb generációnak nem kedvez. A főszervezővel készített interjúból is 

kiderül, hogy a rendezvény fő célközönségének a 19-30 éves korosztályt célozzák meg leginkább. Az 

eredményekből továbbá látható, hogy a kitöltők 11 %-a (13 fő) 31 és 40 év közötti, és 6 %-a (7 fő) 41-

60 év közötti. 

A kérdőívben szerepelt a kitöltők foglalkozására irányuló kérdés is (3. ábra). A munkakörre irányuló 

kérdés alapján megállapítható, hogy a tanulók/hallgatók aránya a legnagyobb (54 %), ez 61 főt jelent. 

Az 59 nőből 38 fő tanuló vagy hallgató, míg az 54 férfiből csupán 23 fő az, aki tanul. 

 

 
3. ábra: A válaszadók foglalkozása (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Utánuk következnek az aktív dolgozók (42 %), akik 47-an vannak, 30 fő férfi és 17 fő nő. Az urak 

többsége tehát inkább aktív dolgozó, minthogy tanuló/hallgató, a hölgyeknél viszont éppen fordítva 

igaz ez, vagyis legtöbbjük még diák, és csak kis százalékuk dolgozik. Majd következnek a 

munkanélküliek (3 %), akik 4 főt tesznek ki. A kérdéssort kitöltötte továbbá egy olyan személy is, aki 

aktív dolgozó és egyetemi hallgató is egyben. Nyugdíjas, illetve gyes/gyeden lévő válaszlehetőség is 

volt, de ilyen választ adó megkérdezett azonban nem szerepelt az összesítésben. 
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Az esemény főszervezőjétől kapott információk alapján a marketing főleg az interneten történik, majd 

aztán következik a sajtó, és a többi. Fontosnak tartottam megkérdezni, hogy honnan szereztek 

tudomást az eseményről (4. ábra).  

 
4. ábra: Honnan értesült a rendezvényről? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

A válaszlehetőségeket úgy állítottuk össze, hogy több is megjelölhető legyen, mivel háromszor került 

már megrendezésre az esemény, így az évek során több helyről is szerezhettek tudomást. A válaszadók 

legnagyobb része (40 %-a) ismerős által informálódott, ez 75 főt jelent a fesztiválon jelenlévőkből. Az 

internetről 64 fő szerzett tudomást, ők teszik ki a kitöltők 34 %-át, a médiából 31 fő (16 %), továbbá 

szórólapról 9 fő. Az egyéb választ 10-en jelölték meg, akik azt mondták, hogy a főtéren sétálgatva 

lettek figyelmesek az előkészületekre vagy magára a rendezvényre. Összegezve, a 3X3-as eseményekre 

látogatók közel 75 %-a ismerős és internet által értesült a fesztiválról. 

A kérdőív tartamazott olyan kérdést, amely arra utalt, hogy a résztvevők milyen formában vettek részt 

a rendezvényen (5. ábra). A lehetőségek közül több választ is megjelölhető volt, ennek tükrében 

alakult ki, hogy a legtöbben (109 fő) nézőként szerepeltek a tornákon. 

 
5. ábra: Milyen formában vett részt az eseményen? 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

7 fő az egyéb válaszlehetőséget adta meg, ők önkéntesként működtek közre az eseményeken. Játékos 

nem szerepelt a kitöltők között. 

34% 

40% 

16% 

5% 

5% 

Internet Ismerős

Média Szórólap

Egyéb

0 20 40 60 80 100 120

Játékosként

Szervezőként

Önkéntesként

Nézőként

0 

0 

7 

109 

fő 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 5 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.5.24. 

239 

 

Arra a kérdésre, hogy melyik évben járt a rendezvényen, 78 fő jelölte meg a 2016-os évet, ez a 

megkérdezett 113 személy 69 %-ával egyenlő, 77 fő választotta a 2017-es esztendőt (68 %), míg 42 fő 

2015-ben látogatta meg a rendezvényt (37 %) (6. ábra). Ennél a kérdésnél is több választ lehetett 

megadni, mivel a kitöltők több évben is ellátogathattak az eseményre. 

 
6. ábra: Melyik évben járt a rendezvényen? 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

 Az első évben (2015) megrendezett tornát nem látogatta meg annyi néző, mint a későbbi 

eseményeket. A 2016-os és a 2017-es esztendőben szinte egyenlő adatokat figyelhetünk meg, 77-78 fő 

látogatott ki az eseményekre. 

A kérdőívet visszaküldők arra a kérdésre válaszoltak, hogy kivel szoktak menni a tornákra (7. ábra). 

93 fő a barátokkal választ adta, ami több mint kétharmada a kitöltőknek (82 %). 36 fő családdal jár el a 

rendezvényre, ők a második legnagyobb csoport, 32 %-ot tesznek ki. 8 fő jelölte az egyedül 

válaszlehetőséget, ez a 113 személy 7 %-át képviseli. Nemi bontásban elemezve az eredményeket, a 

nők ugyanolyan arányban voltak jelen az eseményen baráti társasággal, mint a férfiak. 

 
7. ábra: Kivel látogatott el az eseményre? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Itt is több választ lehetett bejelölni, viszont ha összegezzük az értékeket, a következőket kapjuk: 68 % 

barátokkal, 26 % családdal, és 6 % egymaga vesz részt a mérkőzéseken. 

A felmérésben résztvevők nyilvánvalóan nem látogattak el minden mérkőzésre (8. ábra).  

0

20

40

60

80

2015 2016 2017

42 

78 77 

fő
 

6% 

26% 

68% 

Egyedül Családdal

Barátokkal



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 5 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.5.24. 

240 

 

 
8. ábra: Ellátogatott-e a mérkőzésekre? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

A többségük (56 %) megnézte a mérkőzéseket, de nem az összeset. 11 %-ukat csupán a magyar 

csapatok összecsapásai érdekelték, 10 %-uk pedig csak a döntőket tekintették meg.A kitöltők 9 %-a 

viszont minden egyes mérkőzést végignéztek, 14 %-ot, azaz 16 főt sajnos nem érdekelt a torna, ők 

valamilyen más okból jelentek meg a rendezvényen. Az 59 nőből 31 fő, míg az 54 férfiből 32 fő mondta 

azt, hogy ellátogatott a mérkőzésekre, viszont nem mindegyikre. 

A jó programindítás nagy hatással van az esemény sikerességére. A kezdésnél pontosnak kell lennünk, 

továbbá látványosnak és ünnepélyesnek is. A cél az, hogy már az első pillanatokban kellemes közérzet 

uralkodjon, jó érzéseket közvetítsünk a jelenlévőknek. Nagyon fontos a jó kommunikáció 

rendszerének háttere, azaz a hangosítás kialakítása. A jól sikerült kezdés pozitív hangulatot hoz létre, 

amely kedvező hatással van mind a résztvevők, mind a látogatók közérzetére [5, 6].  

Több válasz megadására volt lehetőség a következő kérdésnél is, amely arra irányult, hogy mi vonzotta 

a rendezvényre a kitöltőket (9. ábra).  

 
9. ábra: Mi vonzotta a rendezvényre? 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 

 

A szórakozás és a kikapcsolódás az, ami a leginkább az eseményre vonzotta a közönséget, ugyanis ez a 

két faktor együttvéve 80 %-ot tesz ki. A kosárlabda szeretetére összesen 67 fő voksolt, az 

atmoszférára, a különleges hangulatra 61 fő, az ingyenes megtekintés lehetőségére 59 fő, míg a 

9% 

10% 

56% 

11% 

14% Igen, mindre

Igen, de csak a döntőre

Igen, de nem az összesre

Igen, de csak a magyar csapatokéra

Nem, nem érdekel

0 20 40 60 80 100

Egyéb

A város megismerése

A szünetekben tartott produkciók

A játékosokkal való találkozás

Ingyenes megtekintés lehetősége

Az atmoszféra, a különleges hangulat

A kosárlabda szeretete

Szórakozás, kikapcsolódás

5 

4 

12 

16 

59 

61 

67 

91 

fő 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 5 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.5.24. 

241 

 

játékosokkal való találkozásra csupán 16 fő. A mérkőzés szüneteiben tartott műsorok miatt pedig 12 fő 

látogatta meg az eseményt. Ezeken kívül 4 fő érkezett a város megismerése miatt, és további 5 fő olyan 

egyéb okok miatt, mint a színvonalas, egyedi program lehetősége és a szabadtéri jelleg. 

A helyszín, a játék, a műsorok, a konferálók, a zene, a lelátó mind meghatározza az esemény 

színvonalát. Külön vizsgáltuk, hogy melyik faktor, milyen befolyással van a rendezvényre, hogy ki, 

hogyan értékelte a látottakat (10. ábra).  

  
10. ábra: Kérem, értékelje az eseményen látottakat! 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Kérdőív ezen kérdését úgy állítottuk össze, hogy egy egytől ötig terjedő skálán adtam lehetőséget a 

kitöltőnek, hogy feltárhassa véleményét a kérdéssel kapcsolatosan. Az egy azt jelenti, hogy nem volt 

megelégedve, míg az ötös azt, hogy nagyon meg volt elégedve. A kapott számokat átlagoltuk, így jöttek 

ki a diagramon látható számok.Megfigyelhető, hogy a válaszadók meglátása szerint a helyszín volt a 

legszínvonalasabb, majd maga a játék, és a lelátók. Az is észrevehető, hogy a zene, és a konferálók egy 

kicsivel kisebb értéket kaptak, mint az előbbiek, továbbá, hogy a legkisebb értékelést kapott faktor 

(4,08) a mérkőzések szüneteiben tartott fellépések és produkciók lettek. 

A kérdőívet kitöltők közül 109 fő válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy tetszett-e, hogy a nézőket 

bevonták a rendezvénybe, és ezáltal „interaktívvá” tették az eseményt (11. ábra).  

  
11. ábra: Tetszett-e Önnek, hogy a nézőket bevonták a rendezvénybe és játszhattak? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

4 százalék választotta azt, hogy nem tetszett neki a nézők bevonása és 96% egyetértett vele. 

A kérdőív külön kitért a nézők bevonásával kapcsolatos részletekre (12. ábra) is.  
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12. ábra: Melyik tetszett a legjobban? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Az eseményen aktívan lehetett részt venni különböző ajándékokért cserébe. Az összecsapások előtt, 

vagy közötti szüneteiben a szurkolók közül kiválasztottak néhányat, majd nekik szerveztek gyors 

büntetődobó versenyt, ziccer dobó versenyt, illetve a gyerekeknek lehetőségük volt a felállított 

trambulint kipróbálni, továbbá a játékosok zsákolóversenyén a nézőknek módjukban állt pontozólap 

felmutatásával kinyilvánítani tetszésüket az adott zsákolásról. Az esemény ideje alatt a 

Nagytemplomban egybekeltek részesülhettek nagy élményben, amikor a szervezők felhívták a friss 

házaspárt a pályára és a főszervező átadott nekik egy labdát, majd megtapsoltatták őket.  Az esemény 

szüneteiben az önkéntesek folyamatosan lőtték a pólókat a megfelelő eszközökkel a nézőtér soraiba. 

Továbbá 3X3 FIBA edzők tartottak foglalkozásokat a Debreceni Kosárlabda Akadémia utánpótlás 

játékosainak. A legjobbak, a dobó- és ügyességi versenyek győztesei NIKE 3X3-as ajándékokat kaptak. 

A 14. ábrán megfigyelhető, hogy a férfi, illetve a női nézők számára is a büntetődobó verseny, és a 

trambulin kipróbálásának lehetősége tetszett a legjobban. Erre a két lehetőségre szavazott a kitöltők 

78 %-a. Legkevésbé a ziccer dobó verseny tetszett a nézőknek (13%). 

A mérkőzések szüneteiben zsákolóversenyet, a 3 pontos dobóversenyet, a labdazsonglőröket és a 

táncprodukciókat lehetett nézni (13. ábra).   

 
13. ábra: Kérem, értékelje a mérkőzések szüneteiben lévő műsorokat! 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
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A tornák kiegészítő programjai közül a játékosoknak szervezett zsákolóverseny és hárompontos 

dobóverseny nyerte el legjobban a látogatók tetszését. A meccsek közötti szünetekben tartott műsorok 

közül a labdazsonglőrök 4,5-ös értékelést kaptak, míg a fellépők és a különböző táncprodukciókat 

kedvelték legkevésbé a nézők.  

Választ szerettünk volna arra is kapni, hogy a vendégek vásároltak-e sportruházatot, illetve 

sporteszközöket a rendezvény folyamán (14. ábra).  

 
14. ábra: Vásárolt-e a rendezvény helyszínén sportruházatot, illetve sporteszközöket? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

A válaszokat összesítve a látogatók 14 %-a, tehát 16 fő vásárolt kosaras pólót, mezt, cipőt, kosárlabdát, 

vagy valamilyen kosárlabdával kapcsolatos dolgot. 86 %-uk, vagyis 97 fő viszont nem vásárolt semmi 

ilyesmit. Az 59 nő 86%-a nem vásárolt semmit, az 54 férfinak a 85 %-a szintén így járt el. Tehát 

elmondható, hogy a két nem egyenlő arányban nem vette igénybe az esemény ezen szolgáltatását. 

Csak 16 fő vásárolt sportruházatot, illetve eszközöket a rendezvény idején. A rendezvényen többféle 

sportruházatot lehetett vásárolni (15. ábra).  

  
15. ábra: Ha igen, mit? Ha nem, miért nem? 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

A látogatók különböző arányban vásároltak pólókat, mezeket, kosaras rövidnadrágot, kosárlabdát és 

sapkát. A legtöbben (6 fő) 3X3-as pólót szereztek be, 4 fő vásárolt kosaras shortot, 3 fő vásárolt 

kosaras mezeket, 2 fő kosárlabdát, és csupán 1 fő sapkát. Az a 97 fő, aki nem élt ezzel a lehetőséggel, a 

következő válaszokat adták: „Nem volt semmire szükségem. Túl drágának találtam a kínált dolgokat. 

Nem keltette fel egyik tárgy sem az érdeklődésem. Nem a vásárlás céljával érkeztem a rendezvényre.” 
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Az esemény látogatása díjtalan volt az eddigi években, ezért a kérdőivben megkérdeztük, hogy 

hajlandó lenne-e belépődíjat fizetni (16. ábra). 81 fő igennel, 32 fő nemmel válaszolt. 

 
16. ábra: Hajlandó lenne-e belépődíjat fizetni? (%) 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

Eszerint, a megkérdezettek 72 %-ának nem okozna gondot, ha pénzt kellene költeni a belépésért, míg 

a 28 %-ának igenis probléma lenne. Ebből a 28 %-ból közel 20 %-ot a női válaszadók tesznek ki, 

amiből az következik, hogy a női nem az, amelyik nem költene szívesen belépőre. 

Becsky Istvántól megtudva, a támogatók és a szponzorok a verseny kiadásainak egészét fedezik, így 

történhetett az meg, hogy a mérkőzésekre való belépés költségmentes. Az a 81 fő a 113 főből, akik 

megfizetnék a belépést, a 17. ábrán található összegekért lennének hajlandó belépni. 

  
17. ábra: Ha igen, kérem, válasszon egy összeget? 

Forrás: Saját vizsgálat, 2018 
 

A nagy részük (61 %) az 500 Ft-tól 1000 Ft-ig terjedő összeget preferálja, amit nagyjából ugyanannyi 

nő, mint férfi jelölt meg. A kitöltők 26 %-a 500 Ft alatti összeget költene a rendezvényre, 12 %-a 1000-

1500 Ft-ot engedne meg magának, és mindössze 1 %-a lenne képes kiadni 1500 Ft feletti összeget a 

belépődíjra. 

A vizsgálat során kitértünk arra a kérdésre is hogy, mit gondolnak a következő években is 

megrendezésre kerülő a kosárlabdafesztiválokról Debrecenben. Az igen válaszok száma 113, tehát 

elmondható, hogy a látogatók teljes egésze szívesen látná a rendezvényt a jövőben is. A főszervező 

elmondása szerint, a visszajelzések mindegyike pozitív, és a FIBA is úgy látja, hogy a cívisvárosban 

érdemes újabb eseményeket rendezni, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy ez évre is, és jövőre is 

jóváhagyták már, hogy Debrecenben rendezhessenek 3X3-as eseményeket. 
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A rendezvény lebonyolítása végeztével értékelni kell az elvégzett munkát. Ennek pótolhatatlan 

előfeltétele, hogy még a rendezvény idején meg kell vizsgálni a jelenlévők elégedettségét. Ajánlatos 

felmérni azt, hogy mennyire elégedettek a látottakkal, az élménnyel, hogy milyen volt a hangulatuk a 

távozáskor [4].  Az utolsó kérdés arra irányult, hogy mi tenné még vonzóbbá, színvonalasabbá az 

eseményt, mi az, amin változtatna. Itt többfajta választ érkezett, ezért csak a legfontosabbnak 

gondoltakat ismertetjük. A kutatásban részt vevők említették az ingyen üdítők és még több ajándék 

osztogatásának lehetőségét, a még több szórakoztató produkció felvetését a szünetekben, egy 

dominánsabb magyar kommentátor szerződtetését, híres sztárjátékosok meghívását, a játékosokkal 

való beszélgetés lehetőségének nyújtását, és az utolsó mérkőzések hamarabbi befejezésének 

bevezetését. Az 1200 férőhelyes lelátót, amit a FIBA szabályainak megfelelően építenek fel, eddig 

minden évben teljesen feltöltötték az eseményre érkezők. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy nagyon 

sokan örülnének egy magasabb, nagyobb férőhelyes fedett nézőtérnek, lelátóhelynek, vagy legalább 

több kivetítőnek. A Becsky Istvánnal készített interjúból kiderül, hogy a nagy érdeklődés miatt, tavaly 

még több mobil lelátót helyeztek el az esemény helyszínén, azonban a pálya köré már nem fértek oda, 

ezért az újonnan kihelyezett kivetítők elé rakták le ezeket. Az egyik rajongó megjegyezte, hogy jobb 

lenne, ha az esemény előtt több transzparenst, molinót, vagy plakátot helyeznének el a város 

különböző pontjain, mert sokan csak a rendezvény napján értesülnek az eseményről, mikor meglátják 

a felállított pályákat. A legtöbb embernek viszont jelen állapotában minden igényt kielégítő a 

rendezvény, és teljes mértékben meg vannak elégedve a szervezéssel. Azon női, illetve a férfi kitöltők, 

akik a rendezvényen nem változtatnának semmit, ugyanolyan arányban osztoznak ezen a véleményen. 

3.1. A debreceni 3X3-as kosa rlabda torna k szervezo bizottsa ga nak elno ke vel 

ke szí tett me lyinterju  eredme nyei 

A mélyinterjút Becsky Istvánnal készítettük, aki a debreceni 3X3-as kosárlabda tornák 

szervezőbizottságának az elnöke, valamint a Debreceni Kosárlabda Akadémia igazgatója, továbbá 

elnökségi tag a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében. A kérdések megválaszolására 

személyes megkeresés folyamán került sor. 

Az interjú kezdetén, arról beszélgettünk, hogy miért Debrecen lett a rendezvény helyszíne. 2014 

januárjában egy teljesen más eseményre pályáztak, egy 5 az 5 elleni U18-as Európa Bajnokságra, ami 

egy három körös pályázati rendszer volt, és az utolsó körben, a döntőben kaptak ki Szarajevóval 

szemben. Ezek után kissé elkeseredetten érkeztek haza, amikor is a repülőtéren a FIBA már hívta is 

őket telefonon, azzal a lehetőséggel, hogy 2015-ben 3X3-as kosárlabda U18-as Világbajnokságot 

rendezzék meg. Eleinte tartottak tőle, de szerencsére a véletlenek sorozata úgy hozta, hogy 

Tunéziában, akkor olyan állapotok uralkodtak, hogy ők nem tudták megrendezni az eseményt, így 

esett Debrecenre a választás. Nagyon kétkedve fogadták azt is, hogy miért kell 1200 férőhelyes lelátót 

biztosítani, illetve nem értettek rengeteg infrastrukturális dolgot. Gyakorlatilag az első perctől kezdve 

teltház előtt, óriási sikerrel játszották le a csapatok a mérkőzéseket, úgyhogy végül nem bánták meg. 

Ahhoz, hogy megkapták a jogot, kellett a szervezőbizottságnak a korábbi sikeres rendezési 

tevékenysége, továbbá a sikerhez hozzájárult, hogy a szerencse is melléjük szegődött. 

A folytatásban kitértünk a szervezés idejére, hogy mennyi idő megszervezni egy ilyen eseményt. A 

2018-as évben szeptember hónapban kerül majd nagy valószínűséggel megrendezésre. Körülbelül 5 
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hónappal előtte kezdik el az előkészületeket, onnantól számítva a szervezőbizottság havonta összeül, 

az utolsó 2 hónapban már a célegyenesbe fordulnak, és akár naponta is tartanak találkozókat. 

A szervezés legfontosabb része a pénzügyi háttér biztosítása. A szponzorok nagyon fontos szerepet 

játszanak az eseményekben. Mint minden esemény megszervezésekor, az elején nagy kockázatot kell 

vállalni, hogy a szponzori és egyéb bevételek fedezik-e a kiadásokat. Szerencsére a támogatók, a 

kiadások nagy részét fedezik, illetve a fennmaradó részt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

egészíti ki, így tulajdonképpen az MKOSZ is szponzor, hiszen sok pénzzel támogatják ezeket a 

rendezvényeket. Ezen feltételek teszik lehetővé, hogy díjtalan a verseny látogatása. 

A médiát a rendezvény előtt 3-4 hónappal tájékoztatják, és konkrétumokért közvetlen az esemény 

előtt tudnak jelentkezni, hiszen ekkor már minden részletre kiterjedő információval tud szolgálni a 40 

főből álló szervezőbizottság. A marketing főleg az online felületeken történik. A helyi villamos 

reklámfelületei már a rendezvény előtt egy hónappal hirdetik az eseményt. Igyekeznek a promóciókat 

is színesíteni különböző kosaras portálokon, vagy a Nemzeti Sport weboldalán. Szerencsés helyzetben 

vannak, hiszen már a sajtó is felfigyelt rájuk, gyakran hívják őket televíziós műsorokba, hogy 

mondjanak részleteket az eseményről, és ezáltal könnyebb dolguk van a népszerűsítésben. Fő 

célközönségük a fiatalság, akiket a közösségi médiában keresztül érnek el, így már ezen a felületen is 

nagyon népszerű az esemény. A kezdeti nehézségek ellenére, most már nagyon könnyen megy a 

promótálás. 

Az eseményt a mérkőzések közötti szünetekben programokkal próbálják színesíteni. Beszélgettünk 

arról, hogy mi alapján választják ki ezen fellépőket. Kétféleképpen történik a választás. Vannak 

megkeresések minden évben, ekkor maga az előadó jelentkezik, illetve van, hogy a szervezők keresik 

fel őket. A rendezvényt lebonyolítók is nyitott szemmel járnak, sok kosaras rendezvényen 

megfordulnak, akár fedett, akár szabadban megrendezett 5-5 elleni, vagy 3-3 elleni eseményeken is, és 

próbálják ott ellesni a különböző produkciókat. Természetesen sosem ugyanazt választják, amit más 

által szervezett eseményen láttak, hanem valami mást, valami többet várnak. Például a technika legyen 

eltérő, vagy több szereplővel készüljenek. A 2017-ben fellépő labdazsonglőrökbe teljesen véletlenül 

találtak Franciaországban, akik akkor csupán hárman képviselték ezt a szakágat, azonban Becsky 

István már akkor mondta, hogy ez a három személy túl kevés lesz ehhez a rendezvényhez. Így jött az 

ötlet, hogy csináljanak egy olyan tábort, ami még nem volt Közép-Európában, és ahol hasonló 

labdazsonglőrök vettek részt. A tábor és az összefogás eredményeképpen végül elegendő fő lett egy 

valóban színes produkció bemutatásához. 

A 3X3-as kosárlabda legfontosabb eszköze a pálya, ami magában foglalja a lelátókat is. 

Beszélgetésünkben kiderült, hogy a megszokott logisztikai cégekkel dolgoznak, hiszen a 

szervezőbizottság nemcsak ezt az eseményt bonyolítja le, hanem több mást is. A pálya rendszerint 

Prágából érkezik. Ez egy speciális borítás, amihez a FIBA ragaszkodik, hogy minden 3X3-as mérkőzés 

ezen a pályán játszódjon. A lelátó felépítésére pedig van már egy saját csapat. Pályázati pénzből 

sikerült felújítaniuk ezt a lelátót, amit nem csupán ezen az eseményen, hanem más szabadtéri 

rendezvényeken is tudnak használni. Továbbá a sátor is saját kézben van, az ő tulajdonuk. Ezzel is azt 

szeretnék mutatni, hogy hosszú távon gondolkoznak abban, hogy minél több ilyen esemény legyen 

Debrecenben. 

Játékosok és csapatok nélkül mit sem érne ez a nagyszerű rendezvény, az interjú folytatásában Becsky 

Istvánnal a versenyekre való kvalifikációról beszélgettünk, hiszen egy EB és egy World Tour Masters 
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versenyen nyilvánvalóan nem indulhat akárki. Az Európa Bajnokságra való kvalifikáció módja mindig 

attól függ, hogy hány csapat nevez, 12 továbbjutó csapat van, férfiaknál és nőknél is. Mindig az EB-re 

kijutott helyek száma alapján számolják vissza, hogy hány kvalifikációs tornát kell rendezni. Ha 

például 48 csapat jelentkezik, akkor 12 hely van, abból 1 a házigazda, ezért adja magát, hogy úgy kell 

leosztani, például egy 8 csapatos tornán 2 vagy 4 csapat juthat tovább, mindig attól függ, hogy hány 

csapat jelentkezik. Miután ez új sportág, újként is lehet jelentkezni, viszont újoncként bejutni egyből az 

EB-re nehéz, mivel több selejtezőtornát kell túlélni, megnyerni. A WTM-nél pedig 8 állomás van 

összesen, és az utolsó a döntő. Ezen állomások egyike Debrecen. Pontszám alapján lehet bejutni a 

versenyekre, amik egész évben megrendezésre kerülnek. Ahhoz, hogy eljuss a Debreceni tornára, egy 

adott pontszámot kell elérni, amivel kvalifikálhatod magad a döntőre. Ha Debrecenbe már kvalifikálta 

magát 12 csapatból 10 csapat a világranglista pontok alapján, akkor a további jelentkező csapatoknak 

selejtezőt kell játszania, akik közül 2-en juthatnak tovább. Tehát ez a debreceni állomás is, mint az 

összes többi, selejtezőnek mondható, mivel ez is kvalifikáció része a pekingi döntőre. Az állomások 

selejtezőjén bárki elindulhat, bár arra még nem volt példa, hogy egy csapat a selejtezők selejtezőjéből 

ott találja magát egyszer csak a World Tour-on. Érdekesség, hogy a teniszt ugyanígy pontozzák, így 

annak a pontozásával felel meg a rendszer. 

A szervezés nagy hangsúlyt fektet a csapatok kényelmére, akikkel a FIBA-n keresztül veszik fel a 

kapcsolatot. Minden csapatnak van erre egy olyan felelőse, aki elküldi, hogy mikorra és melyik 

reptérre érkeznek a csapat tagjai. Valaki Bécsbe, valaki Nagyváradra, valaki Kolozsvárra, de a 

legtöbben Budapestre érkeznek. Innen pedig kisbuszokkal, nagybuszokkal, gépjárművekkel szállítják 

őket Debrecenbe. A városban szállást biztosítanak nekik, amit lehetőség szerint úgy választanak ki, 

hogy a pálya gyalog is megközelíthető legyen, tehát a debreceni transzferről így nem kell 

gondoskodniuk, viszont arra is fel vannak készülve, ha mégiscsak kellene. A csapatok elszállásolásakor 

két embernél többet nem helyeznek el egy szobában, tiszteletben tartva a mai szokásokat. A 

szobabeosztást is előre elkészítik. A megérkezősüktől kezdődően a szervezők felelőssége a csapat, 

egészen a távozásukig. A csapatok pontos számadatokat küldenek a létszámról, a nők és férfiak 

arányáról, az edzők, és játékosok számáról. A verseny után szintén a szervezők feladatai közé tartozik, 

hogy a csapatokat visszaszállítsák az adott repterekre, és meggyőződjenek biztonságos felszállásukról. 

A jó sportszervező ismérve, hogy minden eshetőségre fel kell készülnie. Becsky Istvánnal az ilyen 

esetekben használatos protokollról beszélgettünk. „Ez egy nagyon fájó pont, de tulajdonképpen az 

időjárásra soha nem lehet felkészülni” - eddig nagyon nagy szerencséjük volt, hiszen 3 év alatt egy nap 

volt, ami esős volt, az összes többi napon megúszták. A FIBA-val kötött szerződésben az szerepel, hogy 

nem kell esőhelyszínt biztosítaniuk, mivel ezeket a nyári záporokat egyrészt bírja a sátor, másrészt, ha 

nem is bírja, és átereszti, akkor a pálya 1-2 óra alatt felszárad. „Arra nem készültünk fel, hogy olyan 

esőt kapunk, hogy vízszintesen esik majd, gyakorlatilag nem lett volna olyan sátor, ami ezt megfogta 

volna.” A FIBA kérte, hogy várjanak még egy kicsit, de a szervezőbizottság elnöke saját hatáskörében 

eldöntötte, hogy nem várnak tovább, és mivel nem is javult a helyzet, így jó döntésnek bizonyult. Ha 

nem az utolsó napra romlik el az időjárás, akkor át lehetett volna szervezni a következő napra a 

programot és tovább tart az esemény egy nappal. Mivel pont az utolsó nap esett, így nem volt 

választásuk, el kellett költöztetni a helyszínt. Tanultak az esetből, hogy hiába nem volt a szerződésben, 

de vállalniuk kell az esőhelyszín biztosítását. Szerencsére Debrecen városában több lehetőség adott, 

hiszen több csarnok is rendelkezésre állt. Következtetésképpen, a későbbiekben plusz helyszíneket 
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fognak fenntartani hasonló esetek elkerülésére. Mindemellett rekordot is döntöttek, hiszen 80 perc 

alatt a komplett technikát, az összes csapatot, a nézőket a több mint 40 fős önkéntes csapat (az 

önkéntesek csak az eseményen vesznek részt, tehát a lebonyolítási fázisban, illetve az esemény előtti 

napokban) segítségével átvitték a Nagytemplom előtti térről az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba. 

A főszervező elmondta, hogy szerencsére a rendezvénysorozat visszajelzései pozitívak: „Mindenféle 

nagyképűség nélkül mondhatom, hogy szuperlatívuszokban beszélnek magáról a rendezvényről, 

magáról a helyszínről, és a rendezésről is egyaránt, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy 2015-ben 

azonnal 3 db díjat kapott az esemény, 2 db nemzetközit és 1 db magyar díjat. Illetve azt az egyedülálló 

dolgot tudhatjuk magunkénak, hogy a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség általában 1 évre köt 

szerződéseket ilyen eseményre, velünk 3 évre azonnal lekötötték. 2016, 2017, 2018-ban rendezhetünk 

ilyen jellegű eseményeket, illetve 2019-re már lekötötték a felnőtt Európa Bajnokságot.” Összegezve, 

ez egy olyan elismerés, ami egyedülálló a világon, nagyon büszkék rá, és igyekeznek a továbbiakban is 

helytállni, bíznak benne, hogy még sokáig rendezhet Debrecen ilyen jellegű eseményeket. 

Beszélgetésünk legvégén pedig kitértünk a 2020-ban megrendeződő Olimpiára is. Elmondása szerint, 

lát esélyt, hogy a magyar válogatottak is kijuthatnak és meg is érdemlik, hogy ott legyenek Tokióban. A 

felnőtt női válogatottunk szinte biztos, hogy kijut, mivel 2016 Európa bajnokai, 2017-ben pedig 

Világbajnoki ezüstöt nyertek. A férfiaknak nagyon jó kis csapatuk van, rájuk nagyobb kihívás vár, 

hiszen a férfi vonalon a spanyolok, az argentinok, az amerikaiak, a szerbek, a horvátok és az olaszok is 

elég nehéz ellenfélnek bizonyulnak. 

O sszefoglala s 

Gyorsabb támadások, pörgős tempó, megnövekedett adrenalin szint, vehemens játék. Ez mind ismérve 

a 3X3-as kosárlabdának. A 3-3 elleni kosárlabdában a csapatok játéka sokkal gyorsabb és pörgősebb a 

hamarabb lejáró támadóidő miatt, ezért a támadások sokkal kevesebb idő alatt vezetnek eredményre, 

mint az 5 az 5 elleni játszmákban. Így tehát a 3+1 fős csapatok egymás ellen versengése, látványosabb 

és eseménydúsabb is, mint a klasszikus kosárlabdában. 

Debrecenben 2015-ben rendeztek először 3X3-as kosárlabda mérkőzéseket, ekkor a legtöbben még 

nem nagyon gondolták, hogy Magyarország úttörője lesz ennek a sportágnak. Gyakorlatilag az első 

perctől kezdve teltház előtt, óriási sikerrel játszották le a csapatok a mérkőzéseket. A sikeres rendezés 

után a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség azonnal egy 3 éves szerződést ajánlott Debrecen városának. 

Így 2016 és 2017 után idén, 2018-ban is rendezhetünk itt a cívisvárosban U18-as Európa Bajnokságot, 

illetve a World Tour Masters egyik állomáshelyét. Összességében 3 év alatt 6 db világesemény került 

eddig lebonyolításra Magyarország második legnagyobb városában. Tovább növekszik azonban ez a 

szám, ugyanis 2019-re a FIBA lekötötte velünk a World Tour Masters fordulót, valamint a felnőtt női és 

férfi korosztály számára Európa Bajnokságot. Utóbbinak a fontossága azért kiemelt, mert ez az EB 

lehet a 2020-as tokiói olimpiára való kvalifikáció, ugyanis olimpiai sportág lett a 3X3-as kosárlabda, 

így kétféle kosárlabda is lesz a sportágak között. 

Kutatásunk célja a debreceni 3X3-as kosárlabda tornák vizsgálata volt, melyet kérdőív és mélyinterjú 

segítségével elemeztünk. A kérdőíves felmérés on-line készült azok körében, akik részt vettek 

valamilyen formában legalább az egyik Debrecenben megrendezett 3X3-as kosárlabda viadalon. 
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Primer kutatához tartozik még a rendezvény szervezőbizottságának elnökével, és egyben az MKOSZ 

elnökségi tagjával készített mélyinterjú is. 

A kutatásban részt vevők 76 %-a Debrecent, illetve valamelyik más Hajdú-Bihar megyében lévő 

települést jelölte meg otthonaként, érkezett azonban válasz az ország más területeiről is. A 

megkérdezettek 69 %-a vett részt a 2016-os és 2017-es esztendőben lebonyolított rendezvényeken, 

viszont csupán 37 %-uk járt a 2015-ben először megrendezett 3X3-as kosárlabdatornákon. Ezekből 

megállapítható, hogy növekszik ez a tendencia, és a rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend országszerte. A támogatók és a szponzorok fedezték az esemény minden kiadását, így a 

rendezvény látogatása díjtalan volt az évek során. A kitöltők 72 %-a azonban szívesen költene pénzt 

egy esetleges belépődíjra. A bevételek növelése szempontjából a belépődíjak bevezetése valószínű 

nem csökentené az érdeklődést. Az 1200 férőhelyes lelátót eddig minden évben teljesen feltöltötték az 

eseményre érkezők. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy nagyon sokan örülnének egy magasabb, 

nagyobb férőhelyes nézőtérnek. A 4 pontos határvonalak (3 pontot érne) 3X3-as mérkőzésekre való 

bevezetése remek lehetőséget biztosítana, hogy a kosárlabda „kistestvérén” próbálnák ki a 4 

pontosokat, hogy aztán a hagyományos kosárlabdában is bevezessék. Magyarország a sportág 

úttörőjévé is vált a magyar válogatottak eredményei és a sportesemények sikeres megrendezése miatt. 

Ezek következtében 100 négyzetméternyi területen hat, 3X3-as kosárlabdázásra alkalmas, műanyag 

borítással rendelkező pályát alakítottak ki az Oláh Gábor utcai sporttelepen.  

A kérdőíves felmérésben szereplők 100 %-a szeretné, hogy a jövőben is megrendezésre kerüljenek a 

3X3-as események Debrecenben. A főszervező elmondása szerint, a visszajelzések mindegyike pozitív, 

és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség is úgy látja, hogy a cívisvárosban érdemes újabb eseményeket 

rendezni. Becsky István elmondta, hogy szeretnék még népszerűbbé tenni a 3X3-as kosárlabdát, és 

akár további világversenyeket megrendezni a sportágon belül a városban. A 3X3-as kosárlabda 

egyébként, a saját népszerűségén kívül a klasszikus 5 az 5 elleni játék hírnevét is erősítheti, általa 

rengetegen megszerethetik magát a kosárlabdát. 

 

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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