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A sportágak fejlesztésének alapjai 

• Nő az emberiség létszáma, jelenleg 7,4 milliárd fő 

• A nyugati civilizációban az egyének egyre nagyobb 
hányada engedheti meg magának a sportolást 

• A nyugati civilizáció megmentője lehet a sport: 
túlsúlyosság, keringési és szív betegségek, diabetes2 

• A sportpiac dinamikusan növekvő terület, egyre többen 
válnak fogyasztóvá (az Európai Unió össztermékének 
több mint 4 százalékát adja, és mintegy 15 millió 
munkavállalót (a teljes munkaerő ~5,4 százalékát) 
foglalkoztatja  

 



Sportfejlesztés, sportágfejlesztés 

• A sport nagyobb népesség számára való elérésének biztosítása  

• Collins (1995) „olyan folyamat, amelyben hatékonyan használják a 
lehetőségeket, szisztémákat és struktúrákat állítanak fel azért, hogy 
minél nagyobb számú embert érjenek el annak érdekében, hogy az 
általuk is megfelelőnek tartott sportban a számukra adekvát aktivitási 
szintet érjenek el.”  

• Hylton és Bramham (2008) „A sportágfejlesztés (sport development) 
egész pontos kifejezése a szabályozásoknak, folyamatoknak és 
gyakorlatoknak, amelyek egybe integrálják a sport sajátosságait 
azért, hogy a lehetőségeket és a sport pozitív élményét minél 
szélesebb körben megismerjék.”   

 



A sportágfejlesztés területei 

Houlihan és Green (2011)szerint: 

 

• Sport for All – sport mindenkinek az élvezetért (tömeg vagy 
rekreációs sport) 

• Tehetség identifikáció, tehetséggondozás (versenysport)  

• A sport általi előnyök megvalósítása (egészségügyi kiadások 
csökkenése, szocializációs hatása, tanulásra gyakorolt hatása) 

 



A sportágak a világban és Magyarországon 

• Hány ismert sportág van? 

   több mint 3.000 sport van a világon 
 

• MOB - 37 olimpiai, 44 nem olimpiai sportszövetség 

 

• 5 Látvány-csapatsportág (más alapokon nyugszik a 
finanszírozás, megteremtheti a sportpiacot) 

 

• 16 MOB által kiemelt sportágak 2020 programja 

 

• Felzárkóztatandó sportágak (16 szintén) 

 



A sportágfejlesztés fogalma 

A sportágfejlesztés 
olyan gondosan 
megtervezett és 
ellenőrzött tudatos 
folyamat, amelyet 
végigkísér a 
monitoring és a 
visszacsatolás alapján 
elvégzett korrekció 



A folyamat és irányai 

• A sportágak spontán módon maguktól is változnak: 

– Sportágfejlődés – egy-egy műhely jól, korszerűen dolgozik 

– Stagnálás – ugyanazt csinálják 

– Visszafejlődés – kevesebb sportoló, gyengébb eredmények 

– Megszűnés – érdektelenné válik a sportág (füleslabdázás)  

 

 
• A stagnálás, visszafejlődés és megszűnés közös jellemzője, hogy a korábbi sikeres 

sportág (a sportág vezetői, a benne dolgozó szakemberek) nem ismeri fel a tudatos 
fejlesztés szükségességét, megelégednek a sportágban dolgozók az adott időszak 
pillanatnyi eredményeivel, nem fejlesztik a sportági tudást és főleg az utánpótlás 
képzés területén hiátusok alakulnak ki 

 



A sportágfejlesztés szükségességének okai 
• Egyre nagyobb verseny van az országok között a sportágakban (sok 

sportágban jelentős pénzzel, támogatással is jár a jó pozíció) 

 

 

 

 

 

 

• Verseny van az országon belül a sportágak között, melynek meghatározó 
szegmense a sportágban dolgozó szakemberek felkészültsége, 
egyetértése, alázata a saját sportjuk iránt 

DeBosscher et al., 2013) DeBosscher et al., 2013) 



Közvetlen állami finanszírozás 2010-2015 

225.490.143.000 Ft  

Mennyi az annyi? 

SOK VAGY KEVÉS? 

AZ ORSZÁG (6 ÉVES) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGEINEK 

2,2 EZRELÉKE  



Magyarország „piaci részesedése” a nyári olimpiák érmeiből 
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SPLISS (Sport Policy factors Leading to International Sporting Success) kutatás 

9 pillér határozza meg 
egy sportág 
versenyképességét 

 

4-es és 5-ös pillér = a 
sportolók fejlesztése 
(LTAD) és támogatása 

 

7-es pillér = az edzők 
fejlődése 

DeBosscher et al., 2006) 



Képesség-készség piramis a jégkorongozásban 

Egymásra épülés!!!! 

Felnőtt 

U8 

STRATÉGIA 

Csapat játékrendszer 

Sortaktika 

Egyéni játékképesség 

Technikai készségek 



Rendszerező struktúra szükséges 
A sportszervezetek utánpótlás-képzésében az egymásra épülő,  

teljes vertikumú  rendszerszemléletű munka a legfontosabb a sportolók  

megfelelő fejlesztéséhez  (LTAD) 

 

offline.hu hazforum.hu 

Vagy tényleg ez lenne a jó? 



Az elérendő célok 

borsonline.hu jegkorongblog.hu 

madridangyala.blogspot.com logsped.hu parameter.sk 



Összefoglalás 

 

  

 

 

 

 

 “Nem az új  elfogadásával van a probléma, 

hanem a régi gondolatoktól való megszabadulással” 
 John Maynard Keynes 

1883-1946 

(a modern makroökonomia megteremtője) 

 

financesonline.com egyuttajovonkert.network.hu 
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