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 Összefoglalás 
A szabadidőeltöltésünkre rengeteg dolog hatással van. A 18-25 
éves, fiatal felnőtt korosztály nagy mértékére jellemző, hogy ülő, 
mozgásszegény életmódot folytat. Kutatásomban arra keresem 
a választ, hogy e korcsoport milyen tevékenységekkel tölti a 
szabadidejét, mennyi időt szán a szabadidősportra, hogyan 
viszonyul a sport témakörébe kapcsolódó bizonyos 
kérdésekhez. 

Abstract 
There are many things that affect our free time. A large proportion 
of young adults, between the ages of 18 and 25, are 
characterized by a sedentary lifestyle. In my research, I am 
looking for an answer to what activities this young adults do on 
their free time, how much time they spend on recreational sports, 
and what’s on their mind about certain issues related to sports. 

1. Bevezetés 

Jelenlegi, modern életünkben számos dolog befolyásolja a szabadidőeltöltésünket. Egy ilyen 
befolyásoló tényező lehet az internet is, hiszen szinte elkerülhetetlen, hogy ne legyünk jelen az 
online világban, főleg fiatalként [53]. A közösségi felületeken tartjuk a kapcsolatokat, sok tananyag 
online felületen érhető el és sokan dolgoznak otthonról, a számitógép elől, home-office-ban. E 
tevékenységeink mellett fontos szerepet kell, hogy kapjon az aktív szabadidőeltöltés, mely csak egy 
részben képes kompenzálni a mozgásszegény, ülő életmódot. A szabadidejükben az emberek 
különböző aktív [8] [51] és passzív [3] [5] [21] tevékenységeket végeznek, amelyeknek a célja a 
felfrissülés, pihenés, kikapcsolódás, a prevenció és az egészség megőrzése [9] [35] [48] [50]. 
Számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozik a szabadidős tevékenységek vizsgálatával, 
különböző oldalról vizsgálva e témát [11] [29] [31] [37] [43] [52]. Olyan kutatásokra is találunk 
példákat, amelyek a szabadidősportot, mint fontos rekreációs tevékenységet hangsúlyoznak, hiszen 
szerepe van a prevencióban és az egészségmegőrzésben [7] [31] [52].  

A szabadidősportnak számos pozitív hatása van az ember testi és lelki egészségre, 
prevenciós eszközként szolgák a betegségekkel szemben, amelyet már nagyon sok hazai és 
nemzetközi kutatás megerősített [7] [10] [13] [17] [30] [33] [34] [40] [47], ennek ellenére az Uniós 
állampolgárok közel fele soha (46%) nem végez sporttevékenységet szabadidejében. 
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Magyarországon 53%-a, Romániában pedig 63%-a az embereknek nem sportol, így e két ország, a 
sportolás tekintetében inaktívabbaknak tekinthető, mint az Uniós átlag [49]. Mivel jelenlegi életünkre 
főleg a mozgásszegény, ülő életmód jellemző, ezért az egészségtudatos életmód terjedésével egyre 
népszerűbbé válnak a sportolási tevékenységek, melyeknek be kell épülnie a mindennapokba, azaz 
életmód-elemmé kell, hogy váljanak [22] [36] [38]. Bácsné és munkatársai [4] beszámolnak arról, 
hogy a magyar sportszektor meghatározó gazdasági potenciállal bír, melynek fejlődése egyértelmű, 
ami igazolja a sportszolgáltatások keresletének bővülését. 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Felmérésemben a Magyarországon és Romániában élő magyar nemzetiségű fiatal felnőttek 
rekreációs tevékenységeit vizsgáltam, a szabadidősport fő vonalán. Kvantitatív kutatást végeztem, 
egy online kérdőívét hoztam létre, amelyet különböző csoportokban osztottam meg az online 
platformon. A járványügyi helyzet és a korlátozások nem tették lehetővé más módszer alkalmazását, 
hiszen az eredmények két különböző országban élő válaszadóktól származnak, továbbá e módszer 
segítségével betarthatóak voltak a különböző járványügyi előírások. Célcsoportom a 18-25 év 
közötti korosztály volt, akiket e módszer segítségével könnyebb volt elérni, hiszen jelen vannak az 
internet világában. 

A kérdőív elemzésénél csak a 18-25 éves korosztály válaszait vettem figyelembe, továbbá 
csak azoknak a válaszai kerültek kiértékelésre, akik minimum egy órát sportolnak hetente. A 
válaszadóim száma így 368 fő lett. Az online kérdőívemre érkezett válaszokat Excel formában 
töltöttem le és az SPSS segítségével végeztem el az adatok feldolgozását és kiértékelését. 
Elemzésemben alkalmaztam alapstatisztikát, azonban a nemek közötti eltéréseket chi2 próbával is 
vizsgáltam. 

Kitöltőim 12%-a 18 évnél fiatalabb vagy 18 éves, 88%-a pedig 19-25 év közötti. A 
Magyarországon élő fiatalok adják a válaszadók 54,3%-át, míg a Romániában élő magyar 
nemzetiségű fiatal kitöltők a 45,3%-át. Lakóhely szerint 53,8%-a a fiataloknak városban, 16,6%-a 
megyeszékhelyen, 26,4%-a faluban vagy községben, 3,3%-a pedig fővárosban él. 

E korosztály 84,5%-a tanuló, 6,5%-uk ülő, 3,5%-uk fizikai, 5,4%-uk pedig vegyes munkát 
(fizikai és ülő munka egyaránt) végez. E adatok alapján 91%-a a válaszadóimnak főleg ülő munkát 
végez, mozgásszegény életmódót él, ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a fiataloknak a 
szabadidejében az aktív rekreációs tevékenységek jelenjenek meg elsősorban, hiszen így 
kompenzálható lenne a passzív tevékenységekkel eltöltött idő mértéke. 

3. EREDMÉNYEK  

3.1. REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

Számos szakirodalomban definiálják a szabadidőt. Fritz meghatározása szerint: „A rekreáció 
szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és 
mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, a 
testi-lelki-szellemi teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember.” 
[20, p. 28.]. 

Kovács [25] kutatásában életfilozófiának említi a rekreációt, hiszen ez magába foglalja azt, 
hogy jövőorientáltan éljük az életünket. A mai felgyorsult világunkban tervszerűen és tudatosan kell 
megtervezzük szabadidőeltöltésünket, ha a célunk valóban a kikapcsolódás, pihenés, feltöltődés, 
prevenció, egészségmegőrzés. 

A rekreáció szó hallatán többminden juthat eszünkbe, mint például az egészség, a mozgás, a 
sport, a testkultúra, szabadidő, egészség, egészségkultúra, felüdülés, kikapcsolódás, turizmus, 
wellness, fitnesz, jól-lét és a természet is. A rekreáció fogalmához e fogalmak mindegyike szorosan 
kapcsolódik, azonban fontos szélesebb körben is áttekinteni ezeket a kapcsolodó fogalmakat. A 
kultúra, testkultúra, szabadidő-kultúra, egészségkultúra szorosan egymáshoz kapcsolódó fogalmak, 
vannak határterületeik, azonban önálló értelmezése is szükséges [46]. 

Szociológiai megközelítésből a rekreáció célja az egyén munkaképességének újrateremtése 
[14] [18] [25]. 
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Kutatásomban szerettem volna felmérni a főbb rekreációs tevékenységeket a 18-25 éves 
korosztálynál. Kiváncsi voltam arra, hogy ez a korcsoport milyen tevékenységekkel tölti a 
szabadidejét. Egy egytől négyig terjedő skálán értékelhettek bizonyos szabadidős tevékenységeket 
válaszadóim (1=nem jellemző, 4=nagyon jellemző). Az 1. ábra jól szemlélteti a válaszokat. Láthatjuk, 
hogy a legkedveltebb szabadidős tevékenység a kutatásomba bevont fiatal felnőtteknél a 
testmozgás, edzés, sport, hiszen ez kapta a legtöbb négyes értékelést (39,3%). A második 
legnagyobb értékelést a passzív pihenés, lustálkodás (25,4%), majd ezt követően kicsivel lemaradva 
az olvasás, tanulás, homework (24,1%) kapta. Ezt követte az aktív tevékenységekkel járó 
szórakozás (buli, mozi, társas összejövetelek) (23,8%) és a legkevesebb 4-es értékelést, számomra 
meglepő adatként, az internetezés, playstation, internetes játékok kapták (23,0%). A legtöbb hármas 
értékelést az olvasás, tanulás, homework (44,9%) kapta, ami nem meglepő, hiszen e korosztály 
legtöbb tagja (84,5%) tanuló. Válaszadóim szabadidős tevékenységében elsőként az aktív 
rekreációs tevékenységek jelennek meg, azonban láthatjuk, hogy a passzív szabadidős 
tevékenységek, mint például a pihenés, lustálkodás, olvasás, tanulás is nagy mértékben 
dominálnak. 

 

 

1. ábra. Rekreációs tevékenységek arányszintű kimutatása a kutatásba bevont fiatalok 
válaszai alapján. Forrás: saját forrás 

Kíváncsi voltam arra, hogy milyen közlekedési eszközöket és milyen gyakorisággal szoktak 
igénybe venni válaszadóim, amelynek eredményeit a 2. ábra mutatja be. Naponta a válaszadók 
37,5%-a közlekedik autóval, 29,6%-a busszal, 23,6%-a villamossal, 26,4%-a kerékpárral. Heti 
rendszerességgel majdnem a kitöltők fele, 48,9%-a közlekedik autóval, 24,2%-a villamossal, 23,6%-
a kerékpárral, 23,6%-a busszal. A görkorcsolya és gördeszka nem népszerű a kutatásomban bevont 
fiataloknál, hiszen a görkorcsolyát 51,9%-uk nem szokta igénybe venni, 32,9%-uk pedig csak évente 
pár alkalommal, a gördeszkát 81,3%-uk egyeltalán nem használja, 16,8%-uk pedig csak évente pár 
alkalommal közlekedik vele. 
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2. ábra. Közlekedési eszközök és azok gyakoriságának igénybevétele, kitöltőim válaszai 
alapján. Forrás: saját forrás 

Érdekes eltéréseket vehetünk figyelembe a férfiak és nők között. A görkorcsolya népszerűbb 
a nők körében, 0,4%-uk naponta, 3,6%-uk hetente, 13,0%-uk havonta, 36,8%-uk évente pár 
alkalommal használja és azok aránya, akik nem veszik igénybe 46,2%, szemben a férfiakkal, 
akiknek 0,7%-uk hetente, 11,7%-uk havonta, 26,9%-uk évente pár alkalommal veszi igénybe és 
60,7%-uk pedig nem közlekedik görkorcsolyával (chi2=10,892, df=4, p=0,028). Különbség vehető 
észre a villamos igénybevételénél is. A nők 28,7%-a naponta, 20,2%-a hetente, 11,2%-a havonta, 
17,5%-a évente pár alkalommal közlekedik villamossal, míg a férfiak 15,9%-a naponta, 30,3%-a 
hetente, 10,3%-a havonta, 18,6%-a évente pár alkalommal utazik ugyancsak ezzel a közlekedési 
eszközzel és a nők 22,4%-a, a férfiak 24,8%-a nem szokta igénybe venni (chi2=10,472, df=4, 
p=0,033). A vonat használatba vételénél is különbség figyelhető meg. A nők 1,8%-a, a férfiak 7,6%-
a naponta, a nők 26,5%-a, a férfiak 15,2%-a hetente, a nők 16,6%-a, a férfiak 17,2%-a havonta, a 
nők 40,4%-a, a férfiak 45,5%-a évente pár alkalommal veszi igénybe a vonattal való közlekedési 
lehetőséget (chi2=13,016, df=4, p=0,011). 

Kérdőívem egy részében megkértem kitöltőimet, hogy válasszanak két lehetőség közül. Az 
egyik állításban a passzív rekreációs tevékenységek, míg a másikban a szabadidősport jelent meg. 
Az első körben az egy óra kinti mozgás (túrázás, labdajáték, futás, kerékpározás stb.) és a pihenés, 
tv-nézés, telefonozás közül válaszhattak, attól függően, hogy melyikkel töltenék legszívesebben a 
szabadidejüket. Az aktív rekreációs tevékenységekre (túrázás, labdajáték, futás, kerékpározás stb.) 
esett a kitöltők 79,3%-ának a választása, a pihenést, tv-nézést, telefonozást 20,7%-uk választaná. 
A második körben a futball, tenisz, kosárlabda, golf vagy valamilyen játék a természetben, 
sportpályán és ugyanezen tevékenységek végzése csak playstationon, telefonon, szamítógépen 
közül választhattak. Szintén az aktív tevékenységgel járó rekreációs programok kaptak nagyobb 
szavazatot, 85,9% és a playstationon, telefonon, számitógépen való játék háttérbe szorult, 14,1%-
al. 

3.2. SZABADIDŐSPORT 

Mivel kutatásom egyik fő célja a szabadidősport fontosságának kiemelése, ezért 
kulcsfontosságúnak véltem feltenni a következő kérdést: Ön szerint mennyire van fontos szerepe az 
egészséges életmód kialakításában és fenntartásában a sportnak? E kérdést egy egytől négyes 
skálán értékelhették a fiatal felnőttek, ahol értelemszerűen az egyes azt jelentette, hogy nincs fontos 
szerepe, míg a négyes értékelés azt, hogy nagyon fontos szerepe van. Az egyes értékelés 0%-ot, a 
kettes 2,7%-ot, a hármas 22,3%-ot, a négyes pedig 75%-ot kapott (átlag=3,723, sd=0,5054). A nők 
4,0%-a adta a kettes értékelést, 24,7%-a a hármast és 71,3%-a a négyest, míg a férfiak 0,7%-a 
adott kettes értékekést e kérdésre, 18,6%-a hármast, 80,7%-a négyest (chi2=5,580, df=1, p=0,018). 
Ezekből az eredményekből láthatjuk, hogy a válaszadóim többsége tisztában van azzal, hogy a 
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sportnak számos kiemelkedő szerepe van abban, hogy egy kiegyensúlyozott, egészséges 
életmódot éljünk. 

Az első kérdések között rákérdeztem arra, hogy milyen sportot űznek a kitöltőim és arra is, 
hogy egy héten hány órát szán rá a sportolásra. A válaszok alapján 81,6%-uk szabadidősprtot, 
18,5%-uk pedig versenysportot űz. Az általam választott célcsoport 11,1%-a 1-2 órát, 30,4%-a 2-3 
órát, 22,3%-a 3-5 órát, 20,9%-a 5-8 órát, 7,6%-a 8-10 órát, 7,6%-a több, mint 10 órát szán egy héten 
sportolásra. A nők és a férfiak sportolással töltött óraszámában eltérés figyelhető meg, amelyeket 
jól láthatunk a 3. ábrán. A nőknél előtérbe kerül az 1-2, 2-3, 5-8 órával eltöltött sportolás egy héten. 
A férfiak már 3-5, 8-10 vagy több, mint 10 órát is képesek rászánni a sportolásra (chi2=28,262, df=5, 
p=0,000). A férfiak nagyobb sportaktivitását erősíti meg több különböző célcsoporton végzett más 
kutatás is [2] [28]. 

 

 

3. ábra. Válaszadóim sportolással eltöltött idejének gyakorisága heti szinten. Forrás: saját 
forrás 

Kutatásomban is láthatjuk, amit már más szakirodalom is igazolt [1] [6], hogy az emberek 
jelentős többsége pontosan tisztában van azzal, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egyik 
legfontosabb egészségvédő faktor, fontos szerepe van az egészséges életmód kialakításában és 
fenntartásában, és hogy számos probléma megoldásában sokat segíthet, mégsem tudják magukat 
rávenni a minél több ideig tartó fizikai aktivitásra és testmozgásra. 

A preferált sportolási helyszíneket is szerettem volna felmérni e korosztálynál. A sportolási 
helyszíneket mutatja be a 4. ábra és láthatjuk, hogy a legnépszerűbbek a parkok, sportpályák 
(48,1%). Kicsivel többen látogatnak el fitness-wellnes központokba edzeni (26,9%), azokkal 
szemben akik otthon végzik el az edzésüket (25,0%). A fitness szolgáltatások keresletének és 
népszerűségének növekedéséről több kutatás beszámol [41] [42]. 
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4. ábra. Kitöltőim preferált sportolási helyszíneinek aránya. Forrás: saját forrás 

A nemek között a sportolási helyszínek kedvelésénél is eltérés figyelhető meg (chi2=8,384, 
df=2, p=0,015). A nők sokkal szívesebben sportolnak otthon (29,6%), mint a férfiak (17,9%), 
azonban a fitness-wellnes központokban pont ennek az ellentéte figyelhető meg, oda sokkal 
szívesebben járnak a férfiak (33,1%), mint a nők (22,9%). Azonban láthajtuk, hogy mindkét nemnél 
inkább a parkokban, sportpályán történő edzések kerülnek előtérbe (nők 41,5%, férfiak 49,0%), ezt 
az eredményt, azaz az outdoor tevékenységek dominanciáját erősíti meg több fitalok körében 
végzett hazai kutatás is [12] [39]. 

Kiváncsian tettem fel azt a kérdést kitöltőimnél, hogy szerintük az emberek elég hangsúlyt 
fektetnek-e az egészséges életmódra és a sporta. A válaszadók nagy része, 72,3%-a azt válaszolta, 
hogy nem, 27,7%-a pedig azt, hogy igen. 

Számos kutatás célja az, hogy felmérje a szabadidős fogyasztást befolyásoló tényezőket, 
motivációkat és aktivitásokat [12] [30] [33]. Ezekben a felmérésekben az egészség megőrzése, mint 
motivációs tényező dominánsan megjelenik. Célcsoportom egy 1-5-ig terjedő skálán értékelhette 
azt, hogy őket mi motiválja a sportolásra, amelynek eredményeit az 1. táblázat foglalja össze. 
Kitöltőimnél is az egészség fő motivációs tényező (átlag=3,997, szórás=0,9807), de szintén magas 
motivációs tényező a kinézet (átlag=3,834, szórás=1,1182) és a fejlődésvágy is (átlag=3,777, 
szórás=1,1217). Ezeket az eredményeket több kutatás is megerősíti, mivel hasonló motivációk 
jelennek meg a sportolás kapcsán más felmérésekben is [19] [24]. Szintén hasonló eredményeket 
kapott Laoues több kutatásában a fogyatékkal élő gyerekek sportmotivációja kapcsán, ahol 
ugyancsak az egészség, a közösség, a szórakozás és a lányok körében a kinézet dominánsan 
megjelent, mint motivációs tényező [27] [28]. 

 
1. Táblázat. A sportra kiható motivációs tényezők. Forrás: saját forrás 

Motivációs tényező Átlag Szórás 

Egészség 3,997 0,9807 

Kinézet 3,834 1,1182 

Közösséghez tartozás 2,832 1,3180 

Sport szeretete 3,649 1,1739 

Fejlődésvágy 3,777 1,1217 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK  

Kutatásom lényeges szempontja volt a rekreációs tevékenységek vizsgálata, a fiatal felnőttek 
és szabadidősport kapcsolatának tanulmányozása. Eredményeim azt mutatják, hogy a 18-25 éves 
korosztály szabadidejében megjelenik a sport, azonban sok időt töltenek el passzív rekreációs 

25,00%

26,90%

48,10%

Otthon Fitness-wellnes központok Parkok, sportpályák
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tevékenységekkel is. Célcsoportom tisztában van a sport fontos szerepével, nagyon fontosnak 
tartják a testmozgást az egészséges életmód kialakításában és fenntartásában. A sportolásra szánt 
idő mértékét azonban még növelni lehetne náluk is, hiszen a legtöbben 2-3, 3-5 órát szánnak egy 
héten a testmozgásra. Népszerű sportolási helyszínek a parkok, sportpályák, hiszen itt az emberek 
idilli és oxigéndús környezetben sportolhatnak, amelynek szintén több pozitív hatása van. Minden 
ember célja az egészség megőrzése, aminek egy nagyszerű eszköze a sport, továbbá figyelembe 
kell venni, hogy a fő motivációs tényezők az egészség, kinézet, fejlődésvágy. 

A fiatal felnőttek többsége tanuló vagy ülő munkát végez, ami a mozgásszegény életmódot 
erősíti. Hogy egyensúlyban tudjuk tartani az aktív és passzív tevékenységeinket, szabadidőnkben 
főleg az aktív rekreációs tevékenységek kell, hogy megjelenjenek. A fizikailag aktív szabadidő-
eltöltésnek betegségmegelőző szerepe is van, amelyet már számos kutatás bemutatott [15] [26] 
[32]. A mai világunkban nagyon népszerűek a passzív rekreációs tevékenységek, mint például a 
televízió vagy monitor előtt töltött órák. Azokhoz a személyekhez akik sok időt töltenek ilyen passzív 
rekreációs tevékenységekkel magasabb testtömegindexet, testzsír-arányt, gyengébb szív-
érrendszeri állóképességi mutatókat, fizikai aktivitási szintet társítanak [16] [44] [45] [54], emiatt 
szintén nagyon fontos odafigyelnünk az aktív rekreációs tevékenységek növelésére. 

Ahhoz, hogy minőségíbb és minél hosszabb életet éljünk, kulcsfontosságú elem az, hogy 
milyen életmódot folytatunk. Ha azt szeretnénk, hogy kiegenysúlyozott, boldogabb, egészségesebb 
életünk legyen, akkor bizony a szabadidősport is életünk részévé kell, hogy váljon. Ahogyan 
kutatásom is bebizonyította, vannak olyan személyek, akik próbálnak odafigyelni a mozgásra, az 
aktív rekreációs tevékenységeket helyezik előtérbe, mégis elengedhetetlen ezeknek a 
népszerűsítése, hogy minél több ember felismerje azt, hogy mennyire fontos a megfelelő 
szabadidőeltöltés és a sport. 
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