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A KUTATÁSOKRÓL

Az elemzés célja a szabadtéri sportolási szokások és igények mélyebb megismerése, és a hatékonyabb 
kommunikáció elősegítése.

Kiemelten vizsgált intézmények:

Városligeti Műjégpálya

Monspart Sarolta Futókör

Margitszigeti Atlétikai Centrum
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SOCIAL LISTENING

Online kérdőíves adatfelvétel a rendszeresen sportoló budapestiek körében,
melynek célja nagyobb mintán megvizsgálni a social listening eredményeit, a
sportolási attitűdöket, a közterületi sportoláshoz és a fővárosi fenntartású
sportlétesítményekhez fűződő attitűdöket, igényeket, használati szokásokat.

ONLINE SURVEY

A fővárosi fenntartású sportlétesítményekkel és a fővárosi közterületi
sportolási lehetőségekkel kapcsolatos online beszélgetések és
kommunikáció feltárása/megértése mélyelemzés formájában, melynek
keretében a témában releváns bejegyzések (posztok és kommentek) és
reakciók szoftveres analitikája és kutatói olvasása történik.

58.975 db releváns online bejegyzés
1000 fős reprezentatív budapesti minta -
sportolók
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SPORTOLÁSI SZOKÁSOK

● A túlnyomó többség legalább 
heti 1-2 alkalommal mozog, 
kétharmaduk ennél is 
gyakrabban

● A vizsgált populáció tagjainak 
több, mint fele szabadidő-
sportoló, aki teljesen magától, 
edző irányítása nélkül szokott 
edzeni

.Csak sportol, edző irányítása nélkül:.

a férfiak kis többségben vannak (53%)

.Edző irányítása alatt (is) sportol:.

majdnem háromnegyedük nő (70%)

túlnyomó többségük legalább középfokú végzettségű (93%)

.Amatőr vagy profi versenyző:.

kétharmaduk férfi (67%)

többségük 30 év alatti (56%)

az átlagnál gyakrabban alapfokú végzettségűek (21%)

több, mint egyharmaduk budai lakos (35%)
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SPORTOLÁSI SZOKÁSOK

● A többség 2 sportágat is űz: ez 
leggyakrabban futás, 
kerékpározás, edzőtermi 
eszközökön erősítés, 
funkcionális edzés
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SPORTOLÁSI KÖLTÉSEK

● A sportolók több, mint 90%-a 
belépőjegyet, bérletet is 
szokott váltani, vagy 
sportruházatra költ 

● A populáció tagjai átlagosan 
valamivel több, mint 20 ezer 
forintot költenek sport célokra 
havonta

Becsült sportcélú 
költés:  17537 Ft/hóBecsült sportcélú 

költés:  29018 Ft/hó

Becsült sportcélú 
költés:  31795 Ft/hó
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SPORTRENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSA

● A szabadidő-sportolók 
negyede évente több 
alkalommal személyesen is el 
szokott látogatni 
sportrendezvényekre

● Többségük focimeccsekre, 
negyedük kézilabda-, 
kevesebb, mint ötödük 
jégkorongmérkőzésekre

Milyen sportrendezvényeket 
látogat? 

(akik legalább évente 
többször látogatnak, N=228)
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SPORTKÖZVETÍTÉSEK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS

● A szabadidő-sportolók több, 
mint fele legalább havonta 
szokott nézni 
sportközvetítéseket, 
többségük labdarúgást

Milyen sportközvetítéseket 
néz? 

(akik legalább havonta 
néznek, N=540)
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KINEK A FELADATA A FEJLESZTÉS?

● A vizsgált szabadidő-sportolók 
kifejezetten nem értenek 
egyet azzal, hogy a sportolás, 
a mozgás mindenkinek a 
magánügye volna és hogy, 
ezért erre kevesebbet kellene 
költeni az 
önkormányzatoknak, vagy az 
államnak

● A döntő többség szerint a 
szabadidősport támogatása 
fontos feladata az 
önkormányzatoknak

● A megkérdezettek fele elvárná 
rendezvények szervezését is
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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

● A sportolási lehetőségekkel 
inkább elégedettek a 
budapesti sportolók

● Csak kevesebb, mint 
ötödüknek van kifejezetten 
negatív véleménye

● Az átlagnál lényegesen 
elégedetlenebb társadalmi 
csoportok nem mutathatók ki, 
de az azért elmondható, hogy 
a fővárosi sportolási 
lehetőségekkel egy kicsit 
kevésbé elégedettek a férfiak, 
a fiatalok, a budaiak, illetve 
azok a szabadidő-sportolók, 
akik edző irányítása nélkül 
sportolnak
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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

● A sportolási tevékenységeket 
nem lehet szigorúan 
leválasztani az egyéb, 
rekreációs és közösségi 
tevékenységektől

● A szabadidősport nem csak 
testedzés a többség számára, 
hanem a természetben, a zöld 
területeken eltöltött 
kikapcsoló tevékenység –
fontos, hogy a közterületi 
sportolás élményszerű legyen
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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK - IGÉNYEK

● Igény mutatkozik a közterületi 
lehetőségek fejlesztésére, főleg 
több zöld és multifunkcionális 
helyszín kialakítására, a 
túlterhelt helyszínek 
zsúfoltságának csökkentésére

● A szabadtéri fitneszparkok 
népszerűek, de többre lenne 
szükség, mert a kiemelt 
időszakokban túlterhelté válnak

● Jó, ha szabadtári sportolás 
helyszíne “forgalmas helyen 
van”,  legyen jól megközelíthető, 
de a zöld környezet is kiemelten 
fontos

● A különleges programok és 
helyek motiválnak: pl. szép a 
kilátás, vízpart, várban van stb.

JELLEMZŐ IGÉNYEK

● lehetőség a passzív pihenésre,

kikapcsolódásra

● étkezési lehetőségek, különleges

gasztronómiai élmények

● sportolási lehetőségek

● gyerek részére elkülönített területek

(játszótér)

LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK

● zsúfoltság, tömeg

● elhanyagolt állapotok

● árnyékos, fedett helyek hiánya (csapadék,

vagy hőség ellen)

● a téli időszakban nehezen lehet használni

a szabadtéri helyeket
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AZ IDEÁLIS SZABADIDŐPARK

PASSZÍV 
PIHENÉS, 

KIKAPCSOLÓDÁS

SPORTOLÁSI 
LEHETŐSÉGEK ÉS 

JÁTSZÓTEREK

GASZTRONÓMIAI 
ÉLMÉNYEK, 

BÜFÉK

IDEÁLIS 
SZABADIDŐ-

PARK

● Fitneszparkok:
○ Rekortánnal borított futópálya
○ Kosárlabda és futball pálya
○ Pingpong asztal
○ Kerékpárútvonal érinti
○ Ivókút (télen is megoldott a vízvétel büfé 

vagy egyéb egység által)
○ Mosdóval felszerelt
○ Megfelelően kivilágított
○ Árnyékos

→ fontos a minőség, a karbantartás és a tisztaság

● Játszóterek:
○ Több korosztálynak is megfelelő
○ Árnyékos

● Zöld terület, mely alkalmas:
○ Jógázásra
○ Meditálásra
○ Napozásra (akár napágyakkal)
○ Rollerezésre
○ Kutyafuttatásra

● Gasztronómiai élmények
○ A parkokban fontos, hogy 

legalább egy 
vendéglátóegység 
működjön a közelben, 
ahonnan vízvételre adnak 
lehetőséget és akár 
egyszerűbb, “streetfood” 
jellegű ételeket is lehet 
fogyasztani

ZÖLD KÖRNYEZETBEN MULTIFUNKCIONÁLIS PARK
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A SPORTOLÁS HELYSZÍNEI

● A futópálya fontosságát jól 
mutatja, hogy a Monspart 
Sarolta Futókört összességében 
a megkérdezettek több, mint 
egytizede spontán megnevezte 
(12%)

● A szabadtéri fitneszparkokat 3 
százalékuk

● A Margitszigeti Atlétikai 
Centrumot és a Városligeti 
Műjégpályát 1-1 százalékuk 
említette meg
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A SPORTOLÁS HELYSZÍNEI

● Szinte mindenki 
ismer legalább egyet 
a fővárosi 
fenntartású 
sporthelyszínek 
közül, amelyek 
valamelyikét a 
sportolók 
kétharmada évente 
többször legalább 
fel szokta keresni

● A rendszeres 
látogatók jellemzően 
elégedettek a 
helyszíni 
tapasztalataikkal

ISMERTSÉG
HASZNÁLAT 

(MIN. ÉVENTE TÖBBSZÖR)

4.2

4.1

4.4

4.4

3.4*

4.1*

4.6*

4.1*

ELÉGEDETTSÉG
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A SPORTOLÁS HELYSZÍNEI - TÁVOLMARADÁS OKA

● A távolmaradás oka 
nem az 
elégedetlenség
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A MARGITSZIGETI LÉTESÍTMÉNYEK

● A Margitsziget fiatalos, mégis minden 
korosztálynak való központ

● Szórakozási és közösségi helyszín és 
tömegsport helyszín

● Az itt sportolók számára a 
margitszigeti mozgás nem csupán 
sport, hanem feltöltődést, felüdülést, 
közösséghez tartozás érzést, rangot is 
jelent

● A  Margitszigeti Atlétikai Centrumot és 
Monspart Sarolta futókört nem kötik 
egymáshoz a sportolók, mindkettő 
önálló margitszigeti intézmény

● A MAC inkább versenysporthoz vagy 
profibb csapatsporthoz kötődik, a 
futókör viszont domináns módon 
kapcsolódik a szabadidős 
sportoláshoz

Ellazulás

Presztízs

Természet 
közelsége

Közösséghez 
tartozom

Motivál a 
sportolásra

Felfrissülés

Felszabadulás

Viszolygás a 
tömegtől

Kiszakadás 
a városból

Félelem a 
koronavírustól

Túl sok a 
rendbontó 

elem
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A MARGITSZIGETI LÉTESÍTMÉNYEK - MAC

● A legfontosabb az 
öltözők, a 
tisztálkodási helyek 
és az edzőterem 
felújítása
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A MARGITSZIGETI LÉTESÍTMÉNYEK - FUTÓKÖR

● Legfontosabb a 
csomagmegőrző és 
az öltözők, 
tisztálkodási helyek 
kialakítása
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A VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA

● Elsősorban közösségi tér, közösség 
élmény, jelentős presztízs értéke van

● A felújítás után prémium (téli) 
szórakozási helyszín

● A programjai ismertek, népszerűek, 
növelik a helyszín imidzsét (pl. 
táncestek, szurkolói zóna stb.)

● Budapest ikonikus helyszíne

Presztízs

Presztízs

Változatos 
élmények

Közösségi 
élmény

Nosztalgia

Sokszínű 
zenei világ

Felszabadulás
Csúszás 
öröme

Elhagyatott 
rollerek

Félelem a 
koronavírustól

Túlzsúfoltság

Családi-
élmény
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A VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA

● Legfontosabb a 
zsúfoltság 
csökkentése (új 
jégfelület 
kialakításával), 
illetve a jégminőség 
javítása



.KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!.

.SÜTŐ ANNA.

.2022.03.22..


