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A PROJEKT ÉS A KONKRÉT EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE  
 
A Funmilies projektben 5 partner vesz részt, Magyarország (BAIS), Görögország (ANCE), Olaszország 
(CSC), Bulgáriából (ABS) és Szlovénia (Slovenian Third Age University). 
 
A projektet a görög ANCE koordinálja.  
 
A Funmilies projekt fiatal és idős korcsoportokat céloz meg 12-től 25 éves korig, valamint 65-től 84 
éves korig. Ezen korosztályok sporttal kapcsolatos jellemzőit és affinitásukat vizsgálja, ezenkívül azon 
kérdéskört járja be, hogy a partnerországokban miként lehetne generációk közötti sportformákat 
(érintkezési övezetek) fejleszteni, létrehozni és népszerűsíteni.  
 
Ezen szellemi termék olyan nemzeti kimutatásokat tartalmaz, amely főként a Nemzeti Kutató 
Felmérési Jelentéseken alapulnak. Ennek célja az egészséges öregedés érdekében végzett generációk 
közötti sporttevékenységekre való hajlandóság vizsgálata. 
 
Ennek céljából a Slovenian Third Age University  

(1) Először megismertette a partnerekkel a sport, valamint a generációk közötti oktatás és 
tanulás területén végzett tanulmányokat;   

(2) Majd Kutatási útmutatót készített a partnereknek, amelyben az interjúk menetének 
alapszabályai, a személyiségi jogok etikai védelme, a titoktartás és beleegyezés, a nemzeti 
jelentések felépítésének részletes magyarázata és pár mellékelt mintadokumentum szerepel;  

(3) Kidolgozott egy Kutatói kérdőívet a partnereknek az egészséges öregedés érdekében végzett, 
generációk közötti sporttevékenységekre való hajlandóságról szóló nemzeti kutató felmérés 
elvégzéséhez; 

(4)  A kutató felmérés eredményeinek alapján összeállított egy Európai Kutatói Felmérést a 
partnerországok eredményei alapján. 
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KUTATÓ FELMÉRÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 
SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE VALÓ HAJLANDÓSÁGRÓL 
 
BEVEZETÉS 
 
A Funmilies projektnek szerves része ezen kutató felmérés. A projekt célja, hogy meghatározza a 
generációk közötti sport érintkezési övezeteit és olyan sportokat mutasson be, amelyek mind a 
fiatalabb (12-25 évesek), mind az idősebb generációk (65-84 évesek) képviselőinek megfelelnek, 
kihasználva az alábbiakat:  
 

(1) sporthagyományok, valamint a partnerországok testkultúrához való hozzáállásának fejlődése  
(2) a fiatalabb és idősebb generációk élethosszig tartó sportélménye és affinitásuk egyes 

sportokhoz, valamint sporttevékenységekhez 
 

A Kutató Felmérés a generációk közötti sporttevékenységekre való hajlandóságról nevű felmérésben 
fiatalok és idősek is részt vettek mind a két nemből. Mindkét megcélzott korcsoportnál ugyanazt a 
kérdőívet használták. Az életkorra vonatkozó adatok megadása szükséges és kötelező volt, bár 
néhány alany kihagyott pár kérdést.  
 
A Kutató Felmérés a partnerországokban nemzeti szinten begyűjtött adatok összeállítását 
tartalmazza. Az eredmények helyenként nem feltétlenül egyeznek a nemzeti szintű értékekkel, 
azonban forrásként szolgálnak ahhoz, hogy általános képet kapjunk az EU-tagállamok generációk 
közötti sporttevékenységeiről és arra való hajlandóságukról. 
 
Az Európai Kutató Felmérés a vizsgálat folyamatával foglalkozik, az adatok és a kutatás eredménye 
alapján javaslatok születtek. 
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FOGALMI HÁTTÉR ÉS INDOKLÁS 
 
Kulcsszavak és fogalmak: generációk, generációk közötti párbeszéd, érintkezési övezetek, család, 
sportegyesület, generációk közötti tanulás, generációk közötti sporttevékenységek, személyes 
fejlődés, generációs kötődés 
 
A fogalmi háttér célja, hogy segítse a kutatót abban, hogy tágabb képet kapjon a vizsgált témáról 
ennél fogva eredményesebben folytassa le a Kutató Felmérést. A kutatóknak és a projekt 
partnereinek alapvető fontosságú volt megérteni, hogy a generációk közötti sporttevékenységek 
nem önmagukban fontosak, hanem a generációk közötti párbeszéd, kapcsolatok és kötődés 
erősítését szolgálják. A generációk közötti sport ugyanis arról szól, hogy adunk egymásnak, miközben 
tisztában vagyunk a saját szükségleteinkkel és igényeinkkel, valamint kiállunk a közös érdekek 
mellett is. Fiatal és idős emberek pszichoszociális igényei találkoznak egy strukturált közösségen 
belül (család, egyesület, közös gyakorlás stb.) attól függően, hogy milyen személyes fejlődést 
szeretnének megtapasztalni (tudás, készségek, pozitív érzelmek stb.) 

 
Az intergenerációs tanulásról készültek olyan tanulmányok, amelyeket különböző tudományágak 
elméletei támasztanak alá és különböző fogalmakra épülnek. Az egyik legfrissebb, a tanulmányunk 
szempontjából releváns fogalom az érintkezési övezet. A generációk közötti érintkezési övezetek 
olyan térbeli és generációk közötti fókuszpontok, amelyek által a generációk találkoznak, 
interakcióba lépnek és hasznos kapcsolatokat építenek ki (például bizalmi kapcsolat, illetve barátság) 
és amennyiben akarnak közösen találnak megoldást helyi problémákra.1 Az érintkezési övezet 
fogalma a közösségi élet létrejöttét és megújulását jelenti a családot is beleértve. Vonatkozik 
azonban olyan parkokra és szabadidős helyszínekre, ahol a szakemberek, kutatók, sportpedagógusok 
és edzők beépíthetik ezen fogalmat a munkájukba. A hangsúlyt az értékes, hatékony, generációk 
közötti környezetek létrehozására kell helyezniük. 
 

A GENERÁCIÓK ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSUK SZÜKSÉGESSÉGE  
 
A francia filozófus Michel Onfray érvekkel támasztja alá, hogy a társadalmak nem kedvelik 
múltjukat, tehát nem értékelik a múltban történteket. Az idősebb generációk akadályozzák a 
történelem gyorsulását, míg a fiatalok erőszakosan sürgetik azt. Manapság a generációk 
inkább önrendelkezésűek, de minél nagyobb az autonómiájuk és a szabadságuk, annál 
kevésbé érzik magukat lekötelezettnek az őket megelőző generációk felé és érzékenyek az 
őket követő generációk sorsát illetően, így széttöredezik a társadalom az élet minden 
területén.  
 

                                                           
1 Kaplan, M. et al. (eds.) 2020 Intergenerational Contact Zones. Place-based Strategies for 
Promoting Social Inclusion and Belonging. New York: Routledge. Francis and Taylor Groups.  
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A generációk egy háttérben megbúvó építő hatás, a sajátos tapasztalat miatt léteznek. 
Lehetnek, de nem feltétlenül vannak közös jellemzőik, amelyeket figyelembe kell venni a 
generációk közötti szervezett párbeszéd strukturálásakor az érintkezési pontokon belül és a 
szükséges generációk közötti együttműködés kialakításakor. 
 
Gyakori elmélet, hogy a fiatalabbak nem akarnak szocializálódni az idősebbekkel, valamint 
hogy az idősebbeket csak saját személyes ügyeik érdeklik, amelyekkel a fiatalok nem tudnak 
azonosulni. Viszont ha mindkettő korcsoport hajlandó közösen alkotni, adni a másiknak és 
kapni, közös érdekek születhetnek. Az adás és a fogadás kapcsolatokat és szociális 
kötelékeket teremt. 
 
A mai, egyre inkább széttöredeződő társadalomban a generációk közötti természetes 
párbeszéd kialakítása is nehezebbé vált. A szervezett intergenerációs párbeszéd és gyakorlat 
(például generációk közötti sporttevékenységek) során a generációkat célzottan és 
egyértelműen hozzák össze. Ennek módja az őket övező érték és a róluk való tudás, valamint 
a rendelkezésre álló intergenerációs sporttevékenység határozza meg.  
 
A generációknak meg kell ismerniük egymást, sokat kell tanulniuk a másikról, hogy 
kiderüljön, mit lehet megvalósítani egy kreatív és közös folyamat során egy közösség 
keretein belül, beleértve a családot is.  
 
Az időskori tanulás és a generációk között szerzet tudás változtat a fiatal és idős egyén 
életén, elmélyíti a tudást és olyan köteléket épít a generációs közösségeken belül, mint a 
családok, amelyek természetes módon kialakuló intergenerációs közösségek.  
 
Ezenfelül az aktív öregedés a jelenlegi legkedvezőbb politikai cél, ami azt jelenti, hogy az 
időseknek folyamatos kapcsolatban és együttműködésben kell maradniuk a fiatalabb 
generációkkal. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy az aktív idős emberek teljes mértékben 
elvágják magukat a többi generációtól és csak a saját környezetükkel foglalkozzanak, 
elutasítva így minden kapcsolatot.  
  

GENERÁCIÓK ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGEIK/SPORTJAIK 
 
A sporttevékenység/sport olyan folyamatnak tekinthető, amely során idővel dinamikus kapcsolatok 
épülnek ki számos jelenség interakciója során. (Coakley, 1993). Tehát a folyamatosan űzött 
sporttevékenység összefügg azzal, hogy a fiatalok egy strukturált közösség keretein belül elégítsék ki 
pszichoszociális igényeiket a személyes fejlődésük függvényében. A sporttevékenység abbahagyását 
a fiataloknál gyakran valamilyen körülmény vagy esemény okozza, ami negatív érzelmeket vált ki. 
Ezenkívül befolyásolhatják ezt válságos vagy átmeneti események az emberek életében, valamint 
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példaképként szolgáló kortársaik jelenléte is. A sporttevékenységek iránti elköteleződés drasztikusan 
csökken, amikor a fiatalok belépnek a munkaerőpiacra és elköltöznek szüleiktől. Elsődleges és 
másodlagos szocializáció közötti átmenet és a kulturális hajlamok megújulása megy végbe a szociális 
értelemben vett átmeneti időszak alatt. 
 
A fiatalok, akiket szeretnénk bevonni az intergenerációs sportolásba, nem mind választhatják meg 
vagy folytathatják az adott sporttevékenységet. Ez utóbbi kevésbé lehetséges, ha a szülők úgy vélik, 
hogy a sport negatív hatással van a fiatal tanulmányi eredményére, a családi életükre, valamint ha a 
család elköltözik vagy gazdasági forrásaik megváltoznak, stb. 
 
Az idősek minden partnerországban azon korcsoport, amely a legkevésbé aktívan sportol. Az idős 
korról, az egészségi állapotról vagy a társadalmi elszigeteltségről alkotott sztereotip, lekicsinylő 
képzetek miatt válhatnak mozgásszegénnyé. Nekik is vannak azonban szükségleteik és elvárásaik. Az 
idősek nemcsak kevesebbet sportolnak, hanem más módon aktívak. Szeretik, ha a sporttevékenység 
strukturált és intézményesített keretek közt folyik. A sport iránti szeretetük nem egyetlen sportágra 
korlátozódik, ez az életük során végzett sporttevékenységektől függ. Az önellátás és az 
egészségmegőrzés miatt kezdhetnek el sportolni. 
 
Ráadásul számos európia országban kevés olyan sportolási lehetőség van az idősebb generációk 
számára, amelyek figyelembe vennék sajátos és személyes képességeiket.  
 
Másrészt néhány uniós országban a sportot hagyományosan a gyerekek és a fiatalok területének 
tekintik, mint ahogy a számítógépes és a digitális készségek nagy részét is főleg vagy kizárólag a 
fiatalabb generációkhoz, főként a férfiakhoz kapcsolják. Posztmodern, töredezett társadalmainkban 
nemcsak egy, hanem számos határ válasz szét minket egymástól. 
 
Az idősebbek nem akarják, hogy a korukkal bélyegezzék meg őket, ezért örömmel fogadják 
az intergenerációs sportokat. A generációk közötti sport létrejöttéhez egy bizonyos időn át 
tartó motivációra, kapcsolatokra, témákra és támogatásra van szükség. Az ilyen 
tevékenységek nemcsak szórakozást jelentenek, hanem alakító hatással is vannak a 
generációs kötődésre. Ezért nem lehet egyszeri eseményként vagy rövidtávú 
tevékenységként végezni őket. 
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KUTATÁSI TERÜLET, CÉLCSOPORTOK, CÉLOK, CÉLKITŰZÉSEK ÉS A 
VIZSGÁLAT JELENTŐSÉGE  
 

KUTATÁSI TERÜLET 
 
A generációknak, legyen az fiatal vagy idős, sajátos jellemzőik és affinitásuk van a 
sporttevékenységekhez. Ebben a kutatásban azt vizsgáltuk, pontosan melyek. Affinitásukat és a 
generációk közötti átfedéseket azonosítottuk. Ez alapján javaslunk intergenerációs 
sporttevékenységeket és ez alapján kialakított gyakorlatokat. A felmérés eredményeinek 
értelmezésénél figyelembe vesszük a kulturális hátteret (a sporthagyományokat és a testkultúrához 
való hozzáállást az egyes uniós országokban). 
  

CÉLCSOPORTOK 
 
A Kutató Felmérés fiatalabb és idősebb válaszadókat kért fel 12-től 25 éves koring, valamint 65-84 
éves korig. Ezen korcsoportok intergenerációs sportra való hajlandóságát és elkötelezettségét 
vizsgáltuk, valamint hogy ez milyen formában nyilvánul meg családokon és közösségeken belül 
(érintkezési övezetek). A hajlandóságot a következők alapján tanulmányoztuk. 
 

(1) A generációk megítélése és a szervezett intergenerációs sportgyakorlatok, valamint a 
testkultúra fejlődése a partnerországokban;  

(2) Különböző tényezők kölcsönhatása, amelyek a különböző fiatalabb illetve idősebb 
generációkra és sporthoz való affinitásukra a sport elkezdésére, valamint annak 
abbahagyására és újrakezdésére vannak hatással (a szülők prioritásai, a szülők 
társadalmi-szakmai helyzete, társadalmi hovatartozás, társadalmi elismerés, 
teljesíteni akarás, hovatartozás vágya, személyes fejlődés, példakép, sorsdöntő 
események, az elsődleges és másodlagos szocializáció közti átmenet, küzdelem az 
idősebbekre kényszerített társadalmi identitással szemben, az élet során kialakult 
affinitás, az önállóság elvesztésétől való félelem); 

(3) A különböző korú fiatalabb és idősebb generációk preferált sporttevékenységei és  
(4) A különböző korú fiatalabb és idősebb generációk motivációi a generációk közötti 

sporttevékenységek során történő rendszeres találkozásra;  
(5) Stratégiák a családokon belüli tartós kapcsolat (újra)kialakítására a generációk 

közötti sporttevékenységek és -formák támogatásával;  
(6) A fiatalabb és idősebb generációk tudásának és tapasztalatainak hasznosítása, a 

generációk közötti sporttevékenységek és -formák kiépítése és fenntartása. 
 

CÉLOK 
 
A korábban leírtak alapján az EU-jelentés a következő témaköröket és annak céljait képviseli: 
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1. sport a partnerországokban, 
2. a testkultúrához való hozzáállás alakulása és annak fejlődése az elmúlt évszázadokban,  
3. a fiatalabb generációk affinitása egyes sportokhoz,  
4. az idősebb generációk affinitása egyes sportokhoz,  
5. a generációk közötti sport már létező bevált gyakorlatai, 
6. a generációk közötti sport formáinak és meglétének fejlesztési lehetőségei. 

 

CÉLKITŰZÉSEK  
 
A Kutató Felmérésnek számos célkitűzése van:  

- A testkultúrához való hozzáállás és a sporthagyományok fejlődésének vizsgálata a 
partnerországokban;  

- A sport/generációk közötti sportolási gyakorlatok mai megítélésének és kínálatának 
vizsgálata a projektpartnerek országaiban;  

- A fiatalabb és idősebb generációk sporttevékenységekbe/sportba való részvételük és egyes 
sportokhoz való affinitásának vizsgálata; 

- A fiatalabb és idősebb generációk motivációinak kutatása a generációk közötti 
sporttevékenységekbe való bekapcsolódásra; 

- Azon sporttevékenységek azonosítása, amelyek az egyes generációk uralkodó 
preferenciáinak megfelelően alapul szolgálhatnak a generációk közötti sporttevékenységek 
kialakításához a családokban és más közösségekben; 

- A generációk közötti sportolás meglévő jó gyakorlatainak bizonyítása a projektpartnerek 
országaiban;  

- A generációk közötti sporttevékenységek/sportok formáinak és tartalmának kidolgozására 
vonatkozó alapok/stratégiák lefektetése, amelyek a családokon vagy más közösségeken 
belüli generációk közötti kötődés támogatására szolgálnak, a fiatalabb és idősebb generációk 
igényeit figyelembe véve;  

- A generációk közötti sport szerepének és jelentőségének tudatosítása, amely lehetővé teszi 
a generációk számára, hogy tudásukat és életútjuk során szerzett tapasztalataikat 
kamatoztassák.  

 

A VIZSGÁLAT JELENTŐSÉGE 
 
A Kutató Felmérés eredményei alapján elsősorban a sporttevékenységek szolgáltatói és a 
sportszolgáltatók lesznek képesek elképzelést alkotni a generációk közötti sporttevékenységről, 
szem előtt tartva a generációk egymást kiegészítő képességeit, magukat a tevékenységeket és a 
generációk közötti társadalmi és kötődési szerepüket is. Az eredményeket fel tudják használni az 
intergenerációs sporttevékenységek megszervezésekor, a program tevékenységeinek kiválasztásakor 
és azok strukturálásakor, valamint saját intergenerációs küldetésük és az ilyen programok 
küldetésének tudatosításakor.  
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MÓDSZERTAN  
 

MÓDSZERTANI LEÍRÁS 
 
Számos lépés vezetett ezen Európia Kutató Felmérés összeállításához. Ezek közül néhányat már 
részben elvégzett a partnerországoknak a szlovén U3A (adatelemző szakirodalom felkutatása). A 
szlovén U3A kidolgozta és letesztelte a felmérés kérdőívét. A lakosság hozzáállásának és 
viselkedésének mérése érdekében a résztvevők előre meghatározott csoportjaitól gyűjtöttek 
adatokat. A Kutató Felmérés kérdőíve elsősorban kvantitatív volt, de minőségi módszereket is 
alkalmaztak. Amikor a felmérést szemtől szemben vagy egyénileg a Zoomon végezték, néhány kutató 
úgy döntött, hogy részletesebben is beszélget a megkérdezettekkel és kiegészítő kérdéseket tesz fel 
nekik. A kérdőívben további két olyan kérdés is szerepelt, ahol a megkérdezetteknek a lehető 
legrészletesebb választ kellett adniuk. A Kutató Felmérést gondosan kiválasztott válaszadókkal 
végezték el. A Kutató Felmérés során elvégzett interjúk alatt a kutatók megtették a Szlovén U3A 
kutatói számára készült Kutatói útmutatóban előírt lépéseket a kutatás adatvédelme és bizalmas 
jellegének biztosítása érdekében. 
 

ADATGYŰJTÉS 
 
Az adatgyűjtés többnyire egy vagy esetenként két alkalommal történt. Minden résztvevővel 
egyénileg egyeztetett Zoom-hívás keretein belül, vagy megkapták a Felmérés írott formában, ha 
megfelelően tudták azt értelmezni angolul. Olaszországban és Szlovéniában telefonon, e-mailen és 
néhány esetben személyesen is tartották a kapcsolatot a résztvevőkkel. A személyes találkozók a 
COVID-szabályok betartásával és a megfelelő mértékű távolságtartással történtek. A megbeszélés 
körülbelüli ideje egyszer 90 perc vagy kétszer 45 perc volt a résztvevő koncentrációs képességétől 
függően. A kérdőív kérdéseit görög, olasz és bolgár nyelvre is lefordították. Alternatívaként, ha a 
fizikai távolságtartás és más COVID-intézkedések betarthatók voltak, a jelenlétet a személyes 
interjúkkal biztosították a kutatók számára. 
 

HIPOTÉZISEK 
 
A kutatás során 8 hipotézist és 4 kérdést állítottunk fel.  
A kérdések kapcsán a hipotézisek a következők:  

 
1. hipotézis 
A legtöbb országban a sport inkább mozgástevékenység, sokkal kevésbé szól a generációk 
közötti kapcsolat fenntartásáról és a róluk való ismeretszerzésről.  
2. hipotézis 
A legtöbb országban az intergenerációs sporttevékenységek lehetetlennek bizonyulnak a 
generációk közötti képesség- és affinitáskülönbségek miatt.  
3. hipotézis 
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A fiatalabb és idősebb generációkat többnyire különböző interakciók együttese befolyásolja, 
amelyek hatással vannak a sport szerepére az életükben. 

 4. hipotézis 
A fiatalabb és idősebb generációknak pszichoszociális szükségleteik vannak, amelyek 
sportolásra sarkallják őket. 
5. hipotézis  
Átfedés van a fiatalabb és idősebb generációk által preferált sporttevékenységek között. 
6. hipotézis 
Nincs elég intergenerációs sportlehetőség  
a partnerországokban.  
7. hipotézis 
Az új intergenerációs sporttevékenységek alapja a már meglévő generációk közötti 
sportlehetőségekre és az általános sportpreferenciákra kellene épülniük, amely magába 
foglalja a meglévő környezetet és érintkezési övezeteket. 
8. hipotézis 
Az új intergenerációs sporttevékenységeknek meg kellene szilárdítaniuk a generációs 
kötődést és növelniük kellene a közvélemény ismeretét.  

 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK 
 
A kutatás alapját négy kérdés adja: 
(1) Mi a generációk és a sporttevékenységek megítélése és biztosítása a partnerországokban? 
(2) Mely sportok köthetők a fiatalabb és idősebb generációkhoz? Miért azok? Ki/mi befolyásolja a 
tevékenység kiválasztását életük során? 
(3) Mi az oka az egyes sporttevékenységek melletti elköteleződésnek a fiatalabb és idősebb 
generációkban? 
(4) Mely sporttevékenységeket és -formákat képes a generációk közötti tanulás bevezetni és így 
összetartani a családon belüli fiatalabb és idősebb generációkat? 
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A KUTATÓ FELMÉRÉS EREDMÉNYEI, AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 

SPORT A PARTNERORSZÁGOKBAN  
 
A sport minden partnerországban jelen van, viszont jelentős különbség lelhető fel az országok között 
múltbeli hagyományaik és jelenlegi kormányuk politikai döntései alapján.  Az egyes országok 
alapelvei és sportstratégiái mind nemzeti, mind uniós jogi dokumentumokon alapulnak. 
 
A sport Magyarországon 2010 óta nemzeti stratégiai szektor. A kormányok főleg az élsportra 
fordítottak politikai és pénzügyi támogatást, ami kis hatással volt csak a magyar állampolgárok fizikai 
aktivitási arányára. Hiányoznak a 65 év feletti idősek fizikai tevékenységekben való részvételére 
vonatkozó állami kezdeményezések. A generációk közötti sporttevékenységek támogatása eddig 
elhanyagolt célterület volt.  
 
Az elmúlt évtizedek során a sport széles körben bekerült Görögország kultúrájába. Több ezer lelkes 
embert vonzanak olyan egyéni és csapatjátékok, mint a labdarúgás és a kosárlabda. A 
kiszolgáltatottabb társadalmi csoportoknak, többek között az időseknek korlátozott lehetőségeik 
vannak a szervezett sportban való részvételre, ami az olyan szintén korlátozott területekhez köthető, 
mint az idősek edukálása, foglalkoztatása és a jóléti rendszer.  Az idősekről alkotott sztereotípiák 
korlátozzák a sportban való részvételüket.  
 
Görögországhoz, Bulgáriához és bizonyos mértékig Szlovéniához hasonlóan Olaszország is leginkább 
a labdarúgás szerelmese, bár a sportok története ezen országokban eltérő.  

 

A TESTKULTÚRÁHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS FEJLDŐÉSE ÉS A SPORT MEGÍTÉLÉSE A 
PARTNERORSZÁGOKBAN  
 
A testkultúrához való hozzáállás fejlődése néhány partnerországban meghonosult az évszázadok 
során. A sport egyes országokban a középkor tájékán kezdődött (Bulgária, Szlovénia). Ezen korai 
fejlődések még ma is befolyásolják a sport választását és megítélését az EU-országokban. A fejlett 
EU-társadalmakban a sportot nemzeti dokumentumokkal és stratégiákkal, valamint uniós 
dokumentumokkal is szabályozzák. Ezen dokumentumok a sport jelenlegi vagy ideális szerepét írják 
le az adott országban. 
 
Magyarország  
A célkitűzések a Sport XXI-ben (Nemzeti Sportstratégiában) találhatók. A Nemzeti Sportstratégiának 
2007-től célja, hogy Magyarországot nemcsak „sportnemzetté”, hanem „sportoló nemzetté” 
alakítsa.  Mondhatjuk, hogy „Minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam 
biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, egyetemi-
főiskolai sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó”. Ennek 
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ellenére a magyar lakosságnak csupán 12%-a éri el a megfelelő szintű fizikai aktivitást. Magyarország 
a mai napig különösen élsport orientált ország. 
 
Görögország 
A sportolás játékokkal kezdődött, amelyek segítettek lazítani az embereknek egy nehéz munkanap 
után.  Görögország rendelkezik messze a világ legősibb sporthagyományaival a világon, amely i.e. 
776-ra datálódik. Ekkor jegyezték fel az első Pánhellén játékok megtörténtét Olümpiában. Az ókori 
görög sporthagyomány emlékei Olümpia és más ókori városok romjaiban, valamint számos 
műalkotásban, például minószi és mükénéi freskókban (i. e. 1500 óta) és Homérosz Iliászának 
szakaszaiban testesülnek meg. Annak ellenére, hogy a nyilvános játékok a kor politikai és társadalmi 
elitjéhez tartozó személyiségekhez kapcsolódtak, a játékok minden szabad férfi görög polgára előtt 
nyitva álltak. A modern korban Görögország az 1896-os nemzetközi olimpiai játékok 
megrendezésével visszanyerte sportolói szerepét. 
 
Olaszország 
Olaszország rövid sporthagyományokra tekint vissza. Természetesen a római korban is voltak 
játékok, egyfajta szabadidős tevékenység a keményen dolgozó emberek számára. A szervezett sport 
a fasizmussal kezdődött, amikor létrejött a CONI, az ONB (National Balilla Organisation - Nemzetközi 
Ballila Szervezet) és az OND (National Dopolavoro Organisation - Nemzetközi Dopolavoro Szervezet). 
A CONI folyamatos szervezési, pénzügyi, technikai támogatást biztosít a sportszervezeteknek. 
Vezetői támogatást nyújt a sportszervezeteknek, hogy biztosítsa az egész olasz sportrendszer 
működését és növekedését.  
A sportolás mértéke Olaszországban fokozatosan nő. Jellemzői változnak. A 2019-ben 1 millió olasz 
sportolt, ebből 40% a nők aránya. A mozgásszegény emberek száma 38,1%-ról 35,9%-ra csökkent. 
 
Szlovénia 
A mai Szlovénia területén nagy hagyománya van a sportnak. A 19. században szerveződtek meg 
először a sportok egyesületeken belül, a már a középkorban ismert sporttevékenységek, azaz a 
tekejáték, a lövészet, a pedagógiai lovaglás, a vívás stb. alapján, valamint néhány új tevékenységet is 
megjelent. A 19. században a sportszervezetek/mozgalmak jobboldali katolikus és baloldali politikai 
irányultságot vettek fel, és szolidaritást és egyenlőséget gyakorló életmóddá fejlődtek (Orli és 
Sokoli). Az osztrák-szlovén és olasz-szlovén dualizmus légkörében született meg a modern szlovén 
testkultúra, a torna, a hegymászás, a kerékpározás, az ökölvívás, miközben a sportolók politikai 
szerepet is játszottak. A mai sportok nagyon népszerűek Szlovéniában, sokan is űzik őket. A 
magyarokhoz hasonlóan a szlovénok is a társadalom idealizált képének és büszkeségének tekintik az 
élsportot. 
 
Bulgária 
Bulgáriában nagy hagyománya van a sportnak, amely a középkorban kezdődött. A szlovénok is a 
bolgárok is űztek lovaglósportokat a középkorban. A versenysportokat tekintve kiemelkedőek 
súlyemelésben, ritmikus sportgimnasztikában stb.  
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A sport manapság igen népszerű a fiatal bolgárok körében. A sport régebben is a bolgár kultúra része 
volt, általában véve szeretik a sportot, különösen a labdarúgást, a kosárlabdát, a teniszt stb. Sajnos a 
30 év feletti generáció körében nem annyira népszerű a sportolás, mivel ezen generáció az ország fő 
munkaereje, és általában az emberek ebben a korban fizikailag nem annyira aktívak. Ezen tendencia 
különösen érvényes az idősebb generációkra, a 65 év felettiekre. 
 

A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SPORTOK FORMÁINAK/MEGÍTÉLÉSÉNEK KIALAKULÁSÁT 
TÁMOGATÓ JOGI KERETRENDSZER 
 
Magyarország 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint Magyarország polgárainak alkotmányos joga a legjobb 
testi és lelki egészség megőrzése. A sportban és a testmozgásban való részvétel az egészségvédelem 
(megelőzés és rekreáció) fontos eszköze és a szabadidő hasznos eltöltésének társadalmilag hasznos 
módja. 
 
Görögország  
A Funmilies projekt célja a fent említett kihívások kezelése, valamint a sportban és a testmozgásban 
való részvétel ösztönzése, különösen az egészségjavító testmozgásról szóló tanácsi ajánlás 
végrehajtásának támogatása révén, valamint az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásaival és a 
Tartui felhívással az egészséges életmódért, továbbá a Tanács következtetéseivel az egészséges 
öregedés elősegítése az egész életciklus alatt (2012/C 396/02) összhangban, továbbá a generációk 
közötti együttműködés előmozdítása révén egy általában kirekesztett csoport, a 65 év felettiek 
társadalmi befogadásának elősegítése a sportban. 
 
Olaszország 
Olaszországban a sportra vonatkozó törvények a férfi és női tanulók oktatásának bevezetéséhez 
kapcsolódnak. 1946-ban Rómában rendezték meg az első nemzeti kongresszust a testnevelésről - 
1950-ben Gonnella miniszter kiadta a miniszteri körlevelet, amely a testnevelés hivatalos 
bevezetését jelentette az iskolákban. 
- 1951-ben a női tanulók számára is engedélyezték a sportolást az iskolákban. 
- 1958-ban került sor az Aldo Moro által végrehajtott törvényhozási reformra. 
- 1974-ben felhatalmazáson alapuló rendeletek jóváhagyták a tanulók sporttevékenységének 
létrehozását. 
- 1975-ben bevezették az ifjúsági játékokat az iskolákban. 
 
Szlovénia 
Jelenleg a sportot és az e területre vonatkozó oktatást a Szlovén Köztársaság Nemzeti 
Sportstratégiája szabályozza. Az élsport a társadalom idealizált képeként nagyon népszerűvé vált, de 
sokan napi szinten is gyakorolják, különösen nem kormányzati szervezetek generációk közötti 
rendezvényein. 
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A KUTATÓ FELMÉRÉS ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI EGYES 
PARTNERORSZÁGOKBAN - AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 

A MEGKÉRDEZETTEK LEÍRÁSA 
 
A 25 év alattiak és 65 év feletti megkérdezettek száma és neme 
 

 
 
Az öt projektpartner ország (HU, GR, IT, SI, BG) országon belüli szervezetei összesen 115 embert 
kérdeztek meg, (100%) amelyből   
 
Összesen 73 megkérdezett (63,5%) nő  
és 42 megkérdezett (36,5%) férfi. 
 
A 25 év alatti korcsoport  
 
A megkérdezettek 64%-a nő   
és 36%-uk férfi. 
 
A 65 év feletti korcsoportban  
 
62,5%-a nő  
és 37,5%-uk férfi.  
 

Ahogy az várható volt, mindkét korcsoportban a női megkérdezettek voltak többségben. A 
nők általánosságban kevésbé képviselnek védekező álláspontot a képességeiket illetően, 
mint a férfiak.  Ráadásul 65 éves korig a férfiak és nők száma többé-kevésbé egyenlő, míg 65 
éves kor után a férfiak és nők közötti szakadék mélyül, és általában több a nő, mint a férfi. 
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Oktatás, elvégzett tanulmányok: 
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban   
 
A megkérdezettek 62,5%-a járt egyetemre vagy végzett egyetemi tanulmányokat. 
Magyarországon és Görögországban a válaszadók nagy része, a fiatalok körülbelül 90%-uk 
egyetemen tanult, míg Olaszországban ezen arány 36%, Bulgáriában pedig 54,5%. 
A másodfokú általános tanulmányokat folytató válaszadók aránya 22,5% volt.   
Az alapfokú tanulmányokat folytatók a válaszadók 9%-át tették ki. Az alapfokú tanulmányokat 
folytatók többsége bolgár.  
A fiatalok összehasonlítva  
 
A 65 év feletti korcsoportban a következő százalékos adatok figyelhetők meg: 
 
A megkérdezettek 48%-a végzett mesterfokozatú tanulmányokat. Ezen arány Szlovéniában a 
legmagasabb (81,8%), míg Bulgáriában, a válaszadók 30% folytatott ilyen jellegű tanulmányokat. 
Posztgraduális tanulmányok: 16,5%     
Másodfokú általános tanulmányok: 16,5%   
Alapfokú tanulmányok: 14,6%. Az idős megkérdezettek 40%-a görög, 30%-uk pedig bolgár. 
Felsőfokú szakképzés: 4,2%  
 

Az egyetemen tanult megkérdezettek aránya megoszlik a fiatalok (62,5%) és az idősek (48%) 
között, aminek számost oka van. Általánosságban az európai statisztikák szerint a 65 év 
feletti idősek valójában kevésbé képzettek, mint a fiatalok. A második ok, hogy a fiatalabbak 
még mindig, többnyire jelenleg is az oktatási rendszer részei, ami az idősebb megkérdezettek 
esetében nem így van.  

4,20%

14,60%

16,50%

16,50%

48%

1,50%

9%

23%

4,50%

62,50%

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
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MESTERFOKOZATÚ TANULMÁNYOK

Oktatás, elvégzett tanulmányok:
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Foglalkozás/munka/státusz 
 

 
 
Egyes státuszokhoz különböző társadalmi szerep köthető 
 
a 25 alatti korcsoportban ez a következőképpen oszlik meg: 
 
Egyetemi hallgatók: 34,3%. Az egyetemi hallgatók legnagyobb százalékban magyarok voltak (70%), 
legalacsonyabb százalékban pedig görögök (4,8%).     
Foglalkoztatott: 32,8%. A foglalkoztatottak legnagyobb százalékban magyarok voltak (50%), 
legalacsonyabb százalékban pedig bolgárok (18,2%).     
Munkanélküli: 20,9%. Magyarországról és Szlovéniából nem voltak munkanélküli megkérdezettek. 
Fiatal munkanélküliek Bulgáriában fordultak elő a legnagyobb arányban (36,4%).  
Másodfokú tanulmányokat folytató diák: 7,5%    
Gyerek: 3%       

    
Ezen arány a 65 év feletti korcsoportban a következő: 
 
Nyugdíjas: 68,8% A legtöbb nyugdíjas Szlovéniában volt (90,9%), őket követi Bulgária (80%), 
Olaszország (71,5%), majd Magyarország (60%). A legalacsonyabb szám Görögországban volt 
megfigyelhető (40%).   
Foglalkoztatott: 20,8%      
Nyugdíj előtt: 8,3%    

2,10%

8,30%

20,80%

68,80%
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Munkanélküli: 2,1%      
 

A két korcsoport összehasonlításával megfigyelhető, hogy csak a fiatalok vettek részt 
hivatalos oktatási programokban és csak az idősek nyugdíjazottak (68,8%). Egyetlen 
megkérdezett állt nyugdíj előtt az idős megkérdezettek közül. Előrevetíthető, hogy az idősek 
státusza lesz a jövőben gyakoribb, a 65 év feletti foglalkoztatottakat érintő nyugdíjra 
ösztönző intézkedések miatt. A foglalkoztatott fiatalok aránya 32,8%, ez magasabb, mint a 
foglalkoztatott idősek száma (20,8%), ami várható volt. A fiatalabb megkérdezettek, akik 
diákok vagy tanulók és az idősebb nyugdíjasok hasonló helyzetben vannak: felszabadultak 
számos társadalmi szerepből fakadó kényszer alól, ezért könnyebben részt vehetnek a 
generációk közötti sporttevékenységekben.   
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Családi állapot 
 

 
 
Családi állapot alapján a korcsoportok adatai a következőképpen oszlanak meg. 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
                                                                        
Egyedülálló: 79,1%      
Kapcsolatban: 14,9%      
Egyéb: 4,8%                   
Házas: 1,5%       
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
Házas: 62,6%      
Özvegy: 14,6%      
Egyedülálló: 8,3%      
Kapcsolatban: 6,2%       
Különélő: 6,2%      
Elvált: 2,1%      
 
A 25 év alatti korcsoport 53%-a egyedülálló és 14,9%-uk van kapcsolatban. Görögországban és 
Szlovéniában a fiatal korcsoportba tartozó megkérdezettek 100%-a egyedülálló. A 65 év feletti 
korcsoport 62,6%-a házas. Az idős korcsoportba tartozó megkérdezettek 14,6%-a özvegy.  
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A családi állapot összefügghet azzal, hogy a fiatalok és az idősek milyen mértékben 
találkoznak az érintkezési övezetekben. A házas és kapcsolatban lévő emberek feltehetően 
több társadalmi kötelékkel rendelkeznek. Az idősebb korcsoport helyzete, különösen a nőké, 
különbözhet. A nőknek szélesíteniük kell a látókörüket, míg férjük vagy partnerük az érzelmi 
támogatásukra támaszkodik, és lemondanak a társadalmi életről és a generációk közötti 
kötődésekről. 

 
Kivel élnek jelenleg a megkérdezettek?  
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Család: 44,8%  
Édesanya: 22,4%    
Édesapa: 16,4%      
Testvérek: 13,4%     
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
A többség a házastársával (50%),      
27%-uk egyedül,       
4%-uk pedig élettársukkal élnek,      

12,60%
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12,6%-uk pedig az Egyéb lehetőséget jelölte meg. Néhányan a háziállatukat említették meg, 1 ember 
az unokáját, 1 pedig a gyermekét.  

 
Az öt ország fiataljai többnyire családjukkal élnek, míg az idősebbek többnyire 
házastársukkal. Az idősebb korcsoport 27%-a él egyedül. Néhányan a háziállatukkal élnek. A 
generációk közötti sporttevékenységeket ezért a válaszadók azon részarányainak előnyeire 
összpontosítva fogják népszerűsíteni, akik a leggyakoribb válaszokat adták.  

 
Hol élnek jelenleg a megkérdezettek?  
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban  
 
több mint 100 000 lakosú város. 37,5%  
több mint 1 000 000 lakosú nagyváros. 37,5%  
falu: 9%        
10 000 lakosig terjedő település. 9%    
vidéki város: 6%       
     
A 65 év feletti korcsoportban 
 
több mint 100 000 lakosú város. 37,8% 
több mint 1 000 000 lakosú nagyváros. 23,1% 
vidéki város: 16,8%      
falu: 14,7%       
10 000 lakosig terjedő település. 8,4%    
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A fiatal megkérdezettek többnyire (37,5%) városban vagy 100 000 lakost meghaladó 
településen élnek, így összességében elmondható, hogy nagy részük városlakó. Ezen belül 
egy részük (37,5%) több mint 1 000 000 millió lakosú városban él. A legmagasabb arány ezen 
belül Görögországban van (72%). A legalacsonyabb pedig Olaszországban (9%). Nem sok 
megkérdezett él faluban (9%).  
 
A 65 év feletti korcsoport 37,8%-a él faluban vagy több mint 100 000 lakosú településen. 
1 000 000 millió lakost meghaladó nagyvárosban a 65 év feletti megkérdezettek 23,1%-a él 
az öt országból összesen. Görögországban a 65 év felettiek 90%-a nagyvárosban vagy több 1 
000 000 millió lakosú városban él.  
Az öt ország 65 év feletti megkérdezettjeinek 14,7%-a él faluban.  
 

A falusi és vidéki kisvárosokat megjelölő fiatalabb és idősebb korosztályú válaszadók 
aránya nem nagy, de ez nem jelenti azt, hogy a generációk közötti tevékenységek 
támogatását ne kellene elindítani. A becsmérlő sztereotípiák ellenére egy városi 
kistelepülés talán érzékenyebb, alkalmasabb és kifizetődőbb lehet az első ilyen 
jellegű kezdeményezések elindítására.  

 
Milyen tájat veszi körül a megkérdezetteket?   
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A 25 év alatti korcsoportban 
 
Domb: 40,5%     
Sík: 36%      
Hegy: 16,5%    
Tenger: 16,5%      
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
Domb: 48,3%     
Sík: 42%      
Erdő: 27,3%     
Egyéb: 18,9% 
 

A fiatal és idősebb válaszadók többsége hegyes, sík és erdős területen él. Olaszország 
esetében a környezetet tengerek és partok jellemzik, de meglepő módon ez a tény nem 
befolyásolja a sportágválasztást és a lehetséges generációk közötti sportokat.  
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A sportról alkotott vélemények  
 

 
A 25 év alatti korcsoport véleménye többnyire a következő  
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Egészséges tevékenység: 85,5%     
Örömöt okoz: 61,5%      
Kikapcsolódás, szabadidős tevékenység: 60%   
Mozgás: 45%      
Verseny: 36%     
Közösségi tevékenység: 31,5%    
 
Míg a 65 év feletti korcsoport véleménye többnyire a következő 
 
Egészséges tevékenység: 75,6%    
Mozgás: 60,9%     
Kikapcsolódás, szabadidős tevékenység: 56,7%  
Örömöt okoz: 50,4%     
Közösségi tevékenység: 29,4%  
Játék: 23,1%     
 
Számos válaszlehetőség állt a megkérdezettek rendelkezésére. Mindkét korcsoport úgy véli, hogy 
sportolni egészséges. Ezen választ a fiatalok 85,5%-a és az idősek 75,6%-a jelölte meg. A fiatal 
szlovén megkérdezettek 100%-a van ezen a véleményen, az idősebbek kicsit kevesebb arányban 
(90,9%-ban) gondolják így. Bulgáriában a fiatal válaszadók 90,9%-a gondolja, hogy a sport 
egészséges, míg ezt a véleményt csak az idős bolgárok csupán 60%-a osztja. A legtöbb idős magyar és 
szlovén az egészséget tette előre. 
 
A fiatalok az örömöt jelölték meg a második legnagyobb arányban (61,5%), ez a válaszlehetőség az 
időseknél a negyedik helyen szerepel (50,4%). A kikapcsolódás és szabadidős tevékenység mindkét 
korcsoportnál a harmadik leggyakrabban megjelölt válasz. Az idősebb korcsoport válaszadói a 
mozgást választották a második legnagyobb arányban, míg ez a lehetőség a fiataloknál csak a 
negyedik helyezett lett. 
 
A fiataloknak a sport az idősekkel ellentétben a versenyt is jelenti. Megjelölték még a közösségi 
tevékenységet is, a fiatalok 31,5% arányban, az idősek pedig 29,4%-ban.  
 

A fiatalok és idősek megegyező válaszai:  
Egészséges tevékenység  
Mozgás 
Kikapcsolódás, szabadidős tevékenység 
Örömöt okoz és  
Közösségi tevékenység 

 
A sportot érthető módon többnyire a fiatalok tartják versenynek. 
Meglepő módon a sportot nem tartják az egyenlőség és a szolidaritás forrásának.  
 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

25 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

A sport megítéléséről alkotott kép rendkívüli jelentőséggel bírnak a sporttevékenységek 
átfedéseinek keresése szempontjából. 

 
Mi a véleménye a fiatalokról? Jelöljön meg öt lehetőséget.  
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban ez a következőképpen oszlik meg: 
 
Sok technológiai tudással rendelkeznek: 61,5%              
Lelkileg sebezhetőek: 36%     
A testükkel és a teljesítményükkel vannak elfoglalva: 27%  
Fizikai értelemben erősek: 25,5%                                                                                        
A társadalmi, egészségügyi, gazdasági és politikai körülmények áldozatai 25,5% 
Munkanélküli: 25,5% 
 
A 65 év feletti korcsoport a következő véleményt alkotja a fiatalokról: 
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TÖBBNYIRE TANULTABBAK, MINT AZ IDŐSEK

MUNAKNÉLKÜLIEK

A TÁRSADALMI, EGÉSZSÉGÜGYI, GAZDASÁGI ÉS
POLITIKAI KÖRÜLMÉNYEK ÁLDOZATAI

FIZIKAI ÉRTELEMBEN ERŐSEK

A TESTÜKKEL ÉS A TELJESÍTMÉNYÜKKEL VANNAK
ELFOGLALVA

PSZICHOLÓGIAILAG SEBEZHETŐEK

SOK TECHNIKAI TUDÁSSAL RENDELKEZNEK

A fiatalokról alkotott kép

25 ÉV ALATTI KORCSOPORT 65 ÉV FELETTI KORCSOPORT
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Sok technológiai tudással rendelkeznek: 69,3%    
Lelkileg sebezhetőek: 44,1%                                               
Többnyire tanultabbak, mint az idősek: 42%   
Magabiztosak: 39,9%                                                                               
Fizikai értelemben erősek: 27,3%      
Gyönyörűek: 25,2%       
       

A fiatal válaszadók azt gondolják magukról, hogy sok technológiai ismerettel rendelkeznek, 
lelkileg sebezhetőek, a testükkel és a teljesítményükkel foglalkoznak, fizikai értelemben 
erősek, bizonyos értelemben ők egy áldozati szerepben lévő generáció, valamint 
munkanélküliek. Ez az ő szubjektív véleményük. Ahhoz, hogy az egyes generációk előnyeit 
lássuk, össze kellene hasonlítani a fiatalabb és az idősebb generációkat húszéves korukban 
(lakhatás, oktatás, egészségügy, közlekedés és egyéb társadalmi erőforrások). 
 
Az idősebb válaszadók azt gondolják a fiatalokról, hogy sok technológiai ismerettel 
rendelkeznek. Úgy tűnik, ez a fiatalabbak legnyilvánvalóbb jellemzője. Ezen jellemző 
különbözteti meg az ő szemükben a fiatalokat az idősektől. Az idősek nem a technológiába 
születtek, lassabban sajátítják el a digitális készségeket, kevésbé rendelkeznek digitális 
szerveződési készségekkel (a készségeket az idősebbek általában véve jellemzően lassabban 
tanulják meg). Mindkét korcsoportban ez volt a legnagyobb arányban megjelölt válasz.  
 
Mindkét korcsoport lelkileg sebezhetőnek tartja a fiatalokat („ez kéz a kézben jár a 
fiatalsággal”). Az idősebben szerint a fiatalok tanultabbak náluk és fizikai értelemben erősek. 
A fiatalok nem gondolják magukról, hogy szépek, míg az idősek a korukból adódó változások 
következtében annak látják őket. A technológiai ismereteket be lehetne építeni a generációk 
közötti sporttevékenységekbe (Zoom, Skype, generációk közötti programok közös 
létrehozása vagy generációk közötti játék). 
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Mi a véleménye az idősekről? 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban az időseket a következőképpen látják: 
 
Családtag: 60% 
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27,30%
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40,50%

57,00%

60,00%

BETEGESKEDŐK

AZT CSINÁLNAK, AMIT AKARNAK

SOKAN VANNAK

PÉNZÜGYI TERHET JELENTENEK A
TÁRSADALOMNAK

EGYÉB

BARÁTSÁGOSAK

ELLENSZENVESEK

FEJLETLEN INFORMATIKAI
KÉSZSÉGEKKEL RENDELKEZNEK

LASSAN TANULNAK

VIDÁMAK

VÁLTOZÁSELLENESEK

VÉGIGKÍSÉRIK AZ ÉLETÜNKET

OTTHONÜLŐSEK, NEM SZERETNEK
MOZOGNI:

TÖRÉKENYEK

NYUGDÍJASOK

VÉDELMEZŐEK

TÁJÉKOZOTTAK

CSALÁDTAGOK

Az idősekről alkotott kép
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Tájékozott: 57%     
Védelmező: 40,5%      
Nyugdíjas: 28,5%    
Törékeny: 27%        
Otthonülős, nem szeret mozogni: 21%   
Végigkísérik az életünket: 19,5%   
 
Míg a 65 év feletti korcsoportban így látják az időseket: 
 
Családtag: 46,2%      
Nyugdíjas: 44,1%       
Tájékozott: 35,7%      
Sokan vannak: 27,3%       
Védelmező: 25,2%       
Pénzügyi terhet jelentenek a társadalomnak 23,1%     
Betegeskedők: 23,1%        
Végigkísérik az életünket: 23,1%     

 
Mindkét korosztály úgy tekint az idősekre, mint „családtagjainkra”, akik hozzáértők, 
védelmezők, nyugdíjasok, törékenyek, mozgásszegények, akik nem szeretnek mozogni, és 
mint olyan emberekre, akik a barátaink és végigkísérik az életünket. Érdekes, hogy a tudás a 
fiatal válaszadók szemében az idősebb emberekhez tartozik, míg a technológiai tudást 
mindkét válaszadói csoport a fiataloknak tulajdonítja. A fiatalok lelkileg sebezhetőek, az 
idősebbek pedig, akiket a fiatalabb és idősebb korosztályok védelmezőnek találnak így 
összeegyeztethetőek a fiatalabbak igényeivel. 
 
Az idős válaszadók az család életének végigkísérőjeként tekintenek magukra. Úgy gondolják, 
hogy családjuk egy részének pszichoszociális szükségletei vannak, és számítanak a család 
többi tagjával való érzelmi kapcsolatra. Az idősek azonosulnak nyugdíjas státuszukkal. Azt 
gondolják magukról, hogy tájékozottak, de ezzel kapcsolatban kritikusak is magukkal 
szemben. Egyetértenek azzal, hogy védelmezőek, és úgy vélik, hogy anyagi terhet jelentenek 
a társadalomnak, ami a valóságban egy rájuk kényszerített tulajdonság (tájékoztatni kell 
őket, hogy számos tanulmány szerint nincs igazuk).  
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Mi a véleménye a családról?  
 

 
 
Fordítói megjegyzés - A diagram szövege 
25 év alattiak 
65 év felettiek 
A családtagok sokat segítik egymást 
A hazámban közel állnak egymáshoz a fiatal és idős generációk 
A családok többnyire szűkkörűek 
A család a társadalom alapja 
A családon belül egyforma mértékben értékelik a fiatalabb és idősebb generációkat 
A fontosabb döntéseket közösen hozzák meg a családtagok 
A fontosabb döntéseket a család idősebb tagjai hozzák meg 
A szülőkön és a gyerekeken kívül más családtagok is velünk élnek 

6,30%

6,30%

18,90%

6,30%

14,70%

8,40%

23,10%

67,20%

29,40%

63,00%

50,40%
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4,50%

6,00%

6,00%

12,00%

15,00%

16,50%

19,50%

30,00%

37,50%

57,00%

63,00%

OTHER

YOUNGER FAMILY MEMBERS TAKE IMPORTANT
DECISIONS FOR THE FAMILY

FAMILY IS A BURDEN TO YOUNGER GENERATIONS

YOUNGER AND OLDER MEMBERS OF THE FAMILY
VALUE THE SAME THINGS

OTHER FAMILY MEMBERS THAN FATHER, MOTHER AND
CHILDREN LIVE WITH US

OLDER FAMILY MEMBERS TAKE IMPORTANT DECISIONS
FOR THE FAMILY

IMPORTANT DECISIONS FOR THE FAMILY ARE MADE
AFTER DISCUSSION AMONG ALL MEMBERS

YOUNGER AND OLDER MEMBERS OF THE FAMILY ARE
EQUALLY APPRECIATED

FAMILY IS THE PILLAR OF OUR SOCIETY

FAMILIES ARE MOSTLY NUCLEAR

YOUNGER AND OLDER GENERATIONS WITHIN FAMILIES
ARE VERY CLOSE IN MY COUNTRY

FAMILY MEMBERS HELP EACH OTHER A LOT

Mi a véleménye a családról?

GROUP -25 GROUP 65+
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A család idősebb és fiatalabb tagjait ugyanazokat értékelik 
A család terhet jelent a fiatal generációknak 
A fontosabb döntéseket a család fiatalabb tagjai hozzák meg 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
A családtagok sokat segítik egymást: 63%    
Az idős és a fiatal generációk közel állnak egymáshoz: 57%  
A családok többnyire szűkkörűek: 37,5%     
A család a társadalom alapja: 30%    
Ugyanannyira értékeljük a család fiatalabb és idősebb tagjait: 19,5%   
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
A család a társadalom alapja: 67,2%    
Az idős és a fiatal generációk közel állnak egymáshoz: 63%   
A családtagok sokat segítik egymást: 50,4%   
A családok többnyire szűkkörűek: 29,4%     
Ugyanannyira értékeljük a család fiatalabb és idősebb tagjait: 23,1% 
   

Néhány állítás kapcsán látszik, hogy a fiatalok és az idősek ugyanúgy gondolkoznak a 
családról. A fiatalabb és az idősebb generációk közel állnak egymáshoz, a család a 
társadalom alapja, a család fiatalabb és idősebb tagjait egyformán megbecsülik. A fiatalok a 
családon belüli kapcsolatokat segítőkészként értelmezik, és ezt a funkciót nagyon magasra 
értékelik, ami azt jelenti, hogy a generációk közötti sporttevékenységekben az idősebbeknek 
segítő szerepet kell tulajdonítani. Mindkét csoportban érzékelhető az egyenlőség. A család 
egy lehetséges érintkezési övezet. A családon belüli generációs kapcsolatok megszilárdítása 
érdekében fontos lehet a helyi közösséggel való kapcsolódás, valamint alkalmanként a közjó 
érdekében nyilvános előadássá alakítani a generációk közötti tanulást és 
sporttevékenységeket. 
 
Az olasz kultúrában a családot hagyományosan a társadalom alapjának tekintik, és az olasz 
családok tagjai többnyire közel állnak egymáshoz kortól függetlenül. 
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Az édesanya és az édesapa társadalmi és szakmai szerepe külön-külön 
 

 
 
  

16,80%
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25,20%
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14,70%

23,10%

9,00%

12,00%

3,00%

3,00%

9,00%

18,00%

19,50%

22,50%

BETANÍTOTT MUNKÁT VÉGEZ(NEK).

FÉLIG BETANÍTOTT MUNKÁT VÉGEZ(NEK).

NEM DOLGOZ(NAK), NEM FOGLALKOZTATOTT(AK)

KISVÁLLALKOZÓ(K) ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓ(K)

ALACSONY POZÍCIÓJÚ FELÜGYELŐI VAGY
SZAKMUNKÁS FOGLALKOZÁSÚ(AK).

MAGAS VEZETŐI ÉS SZAKMAI POZÍCIÓ

ALACSONY VEZETŐI ÉS SZAKMAI POZÍCIÓ

KÖZEPES SZINTŰ POZÍCIÓ (IRODAI DOLGOZÓ,
KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁS).

Társadalmi és szakmai státusz - ÉDESANYA
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Az édesanya társadalmi és szakmai státusza 
 
a 25 év alatti korcsoportban 
 
Közepes szintű pozíció (irodai dolgozó, kereskedelem, szolgáltatás): 22,5%   
  
Alacsony vezetői és szakmai pozíció: 19,5%     
Magas vezetői és szakmai pozíció: 18%     
Alacsony pozíciójú felügyelői vagy szakmunkás foglalkozású: 9%     
 
a 65 év feletti korcsoportban 
 
Nem dolgozik, nem foglalkoztatott: 25,2%   
Közepes szintű pozíció (irodai dolgozó, kereskedelem, szolgáltatás): 23,1%   
  
Kisvállalkozó és önfoglalkoztató (beleértve mezőgazdasági termelők): 16,8%    
Alacsony vezetői és szakmai pozíció: 14,7%    
Magas vezetői és szakmai pozíció: 10,5% 
 

 
 
Az édesapa társadalmi és szakmai státusza 
 
a 25 év alatti korcsoportban 
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BETANÍTOTT MUNKÁT VÉGEZ(NEK).

FÉLIG BETANÍTOTT MUNKÁT VÉGEZ(NEK).
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SZAKMUNKÁS FOGLALKOZÁSÚ(AK).

MAGAS VEZETŐI ÉS SZAKMAI POZÍCIÓ

ALACSONY VEZETŐI ÉS SZAKMAI POZÍCIÓ

KÖZEPES SZINTŰ POZÍCIÓ (IRODAI DOLGOZÓ,
KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁS).

Társadalmi és szakmai státusz - ÉDESAPA
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Magas vezetői és szakmai pozíció: 21%     
Kisvállalkozó és önfoglalkoztató (beleértve mezőgazdasági termelők): 16,5%    
Alacsony vezetői és szakmai pozíció: 13,5%     
Alacsony pozíciójú felügyelői vagy szakmunkás foglalkozású: 13,5%  
Közepes szintű pozíció (irodai dolgozó, kereskedelem, szolgáltatás): 7,5%  
      
a 65 év feletti korcsoportban 
 
Magas vezetői és szakmai pozíció: 31,5%     
Közepes szintű pozíció (irodai dolgozó, kereskedelem, szolgáltatás): 18,9%   
  
Kisvállalkozó és önfoglalkoztató (beleértve mezőgazdasági termelők): 18,9%    
Alacsony pozíciójú felügyelői vagy szakmunkás foglalkozású: 10,5%  
Alacsony vezetői és szakmai pozíció: 8,4%     
  

A fiatalok különböző szakmai státuszról nyilatkoztak a két szülő esetében. Míg az apa 
leggyakrabban magasabb vezetői pozícióban van, addig az anya leggyakrabban középfokú 
foglalkozású (irodai, értékesítési, szolgáltatási) vagy alacsonyabb vezetői és szakmai 
pozícióban van. A fiatalabb korosztályban a válaszadók 7,5%-a számolt be arról, hogy apja 
nem dolgozik/nem dolgozott (Görögországban 4,5%, Bulgáriában 36,4%). 
 
Az idősebb válaszadók arról számoltak be, hogy édesanyjuk leggyakrabban munkanélküli 
volt, nem dolgozott vagy irodai és szolgáltatási feladatokkal foglalkozott, míg édesapjuk 
többnyire magasabb vezetői és szakmai foglalkozású volt (31,5%). Számos tanulmány szerint 
az anyának mint a gyermek első számú gondozónak van a legnagyobb szerepe a gyermek 
életében, és fontos személy a gyermek korai döntései szempontjából. Ha a szülők 
foglalkozási és társadalmi státusza magas, a szülők (az anya vagy mindketten) hajlamosak 
eldönteni, hogy a gyermek milyen sportot űzzön.  A jelentések szerint a volt szocialista 
országokban más volt a helyzet, ahol a gyermekekről együttesen gondoskodtak, és 
legtöbbször saját maguk fedezték fel a sportot a környezetükben. 
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Hogyan ismerkedtek meg a válaszadók a sportolással?  
 

 
 
Hogyan ismerkedtek meg a sportolással  
 
a 25 év alatti korcsoportban 
 
A korombeliek, barátaimon keresztül ismerkedtem meg a sporttal: 46,5% 
Gyerekkoromban élveztem, hogy azt tehetem, amit akarok, ezért elmentem sportolni: 33%  
Tanulni szerettem volna és több ismeretet szerezni: 30%   
A fizikai környezetem által ismerkedtem meg a sporttal (erdő, tenger, játszótér, park, televíziós 
műsorok, internet): 28,5%   
Volt szervezett sportlehetőség a környékemen: 25,5%   
 
a 65 év feletti korcsoportban 
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EGYÉB

IDŐT SZERETTEM VOLNA TÖLTENI A CSALÁDOMMAL

VÁGYTAM EGY KÖZÖSSÉG ELISMERÉSÉRE ÉS
SZERETETÉRE

SIKERES SZERETTEM VOLNA LENNI VALAMIBEN

A SZÜLEIM DÖNTÉSE ALAPJÁN KEZDTEM EL

A SZÜLEIM IS SZERETNEK/SZERETTEK SPORTOLNI

TARTOZNI SZERETTEM VOLNA VALAHOVA

VOLT SZERVEZETT SPORTLEHETŐSÉG A
KÖRNYÉKEMEN

A FIZIKAI KÖRNYEZETEM ÁLTAL ISMERKEDTEM MEG A
SPORTTAL

TANULNI SZERETTEM VOLNA ÉS TÖBB ISMERETET
SZEREZNI

GYEREKKOROMBAN ÉLVEZTEM A SZABADSÁGOT,
EZÉRT ELMENTEM SPORTOLNI

A KOROMBELIEK, BARÁTAIMON KERESZTÜL
ISMERKEDTEM MEG A SPORTTAL

Hogyan ismerkedtek meg a sportolással?

25 ÉV ALATTI KORCSOPORT 65 ÉV FELETTI KORCSOPORT
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A korombeliek, barátaimon keresztül ismerkedtem meg a sporttal: 48,3%   
Gyerekkoromban élveztem, hogy azt tehetem, amit akarok, ezért elmentem sportolni: 46,2% 
  
Volt szervezett sportlehetőség a környékemen: 25,2%  
Tartozni szerettem volna valahova: 25,2%      
Tanulni szerettem volna és több ismeretet szerezni: 23,1%    
 

Mind a fiatalabb (46,5%), mind az idősebb válaszadók (48,3%) arról számoltak be, hogy a 
sporttevékenység megkezdése a társaikkal vagy barátaikkal való kapcsolatuktól függött. A 
válaszadók mindkét korcsoportja úgy gondolja, hogy nagy szabadságot ad a sport, és saját 
maguk választhatták ki első sportágukat (33%, és 46,2%). A fiatalabb válaszadók (30%) és az 
idősebbek (23,1%) azért kezdtek el sportolni, mert tanulni akartak és ismereteket szerezni. A 
fiatalabb és idősebb válaszadók (azonos arányban: 25,5%) azért döntöttek úgy, hogy 
sportolni kezdenek, mert a közelben volt szervezett sportolási lehetőség. 
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Miért folytatták a megkérdezettek az elkezdett sportot/sportokat? 
 

 
 
Miért folytatták a sportolást 
 
a 25 év alatti korcsoportban 
 
Szeretek sportolni: 72%      
Segíti abban, hogy én és az életem is szervezettebb legyen: 45%  
Nyugodtabbá tett: 42%                                                                                                          
Jó egy csapat/közösség tagja lenni: 37,5%                                                                                                            
Úgynevezett életmódot alakítottam ki a sport köré 33% 
 
a 65 év feletti korcsoportban 
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Szerettem/szeretek sportolni: 73,5%                                                               
Jó egy csapat/közösség tagja lenni: 44,1%                                                                         A 
barátaimmal együtt csinálom/csináltam: 39,9%                                                                                                                                                                                     
Úgynevezett életmódot alakítottam ki a sport köré. 37,8%                                                                              
Nyugodtabbá tesz/tett. 35,7%   
 

Mindkét korcsoport azért sportol továbbra is, mert szeretnek sportolni (72% és 73,5%). Ezért 
a generációk egyes sportágak iránti affinitásának megismerése kiemelkedő jelentőségű. A 
csapathoz tartozás kevésbé fontos a fiatal válaszadóknak. Úgy tűnik, hogy ők inkább a saját 
érzéseikre koncentrálnak, míg az idősebb válaszadók számára a közösséghez tartozás 
alapvető fontosságú (44,1%). A generációk közötti különbségek a társadalmi, gazdasági vagy 
politikai események hatására kialakuló közös jellemzőkben testesülnek meg. A mai 
széttöredezett és kockázatos társadalmakban különösen a fiataloknak szükségük van arra, 
hogy irányíthassák az életüket és stabilnak érezzék magukat. Az idősebb válaszadókkal 
folytatott párbeszédben érezhető volt a fiatalok iránti bizalom. Úgy látják, hogy a fiatalok 
képesek alkalmazkodni a változásokhoz és gyorsan találnak új megoldásokat. A múltbeli 
tapasztalatok nem akadályozzák őket annyira. 

    
Mikor vagy miért hagyták abba a válaszadók a sportolást?  
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STRESSZEL TELI VÁLTOZÁS MENT VÉGBE AZ ÉLETEMBEN
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Miért hagyták abba a sportolást 
 
a 25 év alatti korcsoportban 
 
Stresszel teli változás ment végbe az életemben: 22,5%   
Hosszú betegségem vagy hosszú ideig gyógyuló sérülésem volt: 16,5%   
Nem volt szervezett sport a környéken. 10,5%                                                                                            
Nem annyira szeretek mozogni: 10,5%  
A munkaidőm nem tette lehetővé: 10,5%                                                                     
 
a 65 év feletti korcsoportban 
 
Családot alapítottam: 12,6%    
Nem annyira szeretek mozogni: 12,6%                                                           
A sport nem a korombelieknek való: 10,5%   
Felvettek az első munkahelyemre: 10,5%     
Hosszú betegségem volt: 8,4%   
 

A fiatalabb válaszadók a sporttevékenység abbahagyásának leggyakoribb okaként a 
stresszes életmódváltást jelölték meg, ami az idősebbeknél jóval ritkábban fordul elő. 
Lehetséges értelmezés lehet még, hogy a kockázati társadalomban élő fiatalok kevésbé 
vannak hozzászokva a veszteségekhez, míg az idősek „egyértelműen ismerik azt, mivel 
számos nehéz szituáción vannak már túl”. A fiataloknak a munkaidejük nem teszi lehetővé a 
sportolást. Az idősebb válaszadók szerint az elsődleges és a másodlagos szocializáció közötti 
átmenet (család, első munkahely, költözés otthonról) a leggyakoribb oka a sport 
elhanyagolásának. A fiatalok válaszaikban említették a hosszan gyógyuló sérüléseket és 
betegségeket (16,5%), ezt az idősek kevesebb százaléka jelölte meg (8,4%). Az idősebb 
generáció nem annyira szeret mozogni (12,6%). Mindkét válaszadó korcsoport meglehetősen 
eltérő és erősen szubjektív okokat fogalmazott meg a tevékenység abbahagyását illetően. 
Ezen okokat alaposan meg kell fontolni azoknál az egyéneknél, akik esetleg nem akarnak 
részt venni a generációk közötti sportban, vagy esetleg abba akarják hagyni azt. A helyzetet 
személyre szabott megoldásokkal és egyéni vagy csoportos támogatással lehet áthidalni.  
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Miért kezdenek el (újra) sportolni a válaszadók? 
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Egészségmegőrzés: 37,5%     
Mindig is végeztem valamilyen sporttevékenységet: 31,5%  
A lehető legtovább szeretnék egészséges maradni: 27% 
Keretet szeretnék adni az életemnek: 13,5%   
A tanult embereknek vigyázniuk kell magukra: 9%   
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
Egészségmegőrzés: 44,1%     
A lehető legtovább szeretnék egészséges maradni: 42%  
Mindig is végeztem valamilyen sporttevékenységet: 35,7%  
Keretet szeretnék adni az életemnek: 18,9%   
Önellátó szeretnék maradni: 16,8% 
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A válaszadók mindkét korcsoportja magasabbra értékeli az egészség megőrzését, mint a 
többi választ. Ezt a választ adta meg a fiatalok 37,5%-a és az idősek 44,1%-a. Azzal érvelnek, 
hogy a sportolással akarnak egészségesek maradni. „Mindig is végeztem valamilyen 
sporttevékenységet” mondták a fiatalok (31,5%). Ezt a választ a második helyre sorolják, míg 
az idősebb válaszadóknál ez a harmadik leggyakoribb válasz (35,7%). Úgy tűnik, hogy a 
fiatalabbak stabilitást és struktúrát keresnek az életükben (13,5%). Az idősebb válaszadók is 
osztják ezen nézetet (18,9%). Az egészség, a struktúra és az idősebbek számára az önállóság 
megőrzése a leggyakoribb érvek a sporttevékenységeket nyújtó szolgáltatók által a 
generációk közötti sportolás mellett.  
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Külön-külön milyen sportokat szeretnek a fiatalok és az idősek? 
 

 
 
Leginkább kedvelt sportok a 25 év alatti korcsoportban 
 
Úszás: 37,5%                                                                                                                                               
Túra: 33% 
Tánc: 30%           
Jóga: 28,5%        
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Futás: 27%       
Labdarúgás: 22,5%       
Labdajátékok: 21%       
Síelés: 21%                                                                                                                                                      
     
Leginkább kedvelt sportok a 65 év feletti korcsoportban 
 
Úszás: 37,8%       
Biciklizés: 33,6%       
Tánc: 33,6%       
Túra: 23,1%       
Tollaslabda 16,8%       
Labdajátékok: 16,8%                                                                                      
Futás: 14,7%                                                                                      
Nyújtás: 14,7%       
 

Az úszás a legkedveltebb sport mindkét korcsoportban, 37,5%-kal és 37,8%-kal győzte le a 
sportágat. Az úszás kifejezetten intergenerációs sportlehetőség. A biciklizés nem jutott be a 
fiatalok legkedveltebb sportjai közé, de népszerű az idősek között. Mindkét korcsoportban 
sokan megjelölték a táncot, a túrázást és a sétát. A jógát nem szeretik az idősek, pedig lassú 
tempójú és biztonságos tevékenység. A fiatalok körében viszont kedvelt sport, valószínűleg a 
közösségi média és az utazások miatt lett ilyen népszerű. A futást mindkét korcsoport kedvelt 
sportként jelölte meg.            
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Mit jelent a fiatal válaszadóknak a generációk közötti sport fogalma?    
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban az intergenerációs sport a következőt jelenti 
 
olyan tevékenység, ahol generációk együtt sportolnak és egymást segítik: 52,5%                     olyan 
tevékenység, ahol a fiatalok és az idősek közös célért küzdenek: 45%                                                         
olyan tevékenység, ahol figyelembe veszik a generációk különböző képességeit: 21%  
   
olyan tevékenység, amely a szabadban vagy beltéren zajlik: 15%  
olyan tevékenység, amely nyáron vagy télen zajlik: 7,5%  
                                                                                                          
A 65 év feletti korcsoportban az intergenerációs sport a következőt jelenti 
 
olyan tevékenység, ahol fiatalok és idősek közös célért küzdenek: 63%                        olyan 
tevékenység, ahol generációk együtt sportolnak és egymást segítik 56,7%                                     olyan 
tevékenység, amely a szabadban vagy beltéren zajlik: 37,8%                                                        olyan 
tevékenység, ahol figyelembe veszik a generációk különböző képességeit: 37,8%                                                                            
olyan tevékenység, amely nyáron vagy télen zajlik: 27,3%  
 

A fiatal válaszadók véleménye szerint az intergenerációs sporttevékenységek egymás 
segítéséről szólnak (52,5%). Ezen véleményt az idős válaszadók kicsit nagyobb arányban 
osztják (56,7%).  Mindkét korcsoport azt gondolja, hogy a generációk közötti sport 
figyelembe veszi a fiatalok és az idősek képességeit. Szerintük ezen tevékenység szezonális és 
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nem lehet egész évben űzni az ilyen jellegű sportokat. Ez várható volt, ugyanis a 
generációknak kötelezettségeik vannak, amelyekre idő kell szánniuk. A közös célok szintén 
fontosak a generációk közötti tevékenység meghatározásában (a fiatalabb válaszadók 45%-a 
és az idősebbek 63%-a). Az intergenerációs sporttevékenységek beltéren és kültéren is 
egyaránt űzhetők.                                             

 
Mi a válaszadók véleménye a már hazájukban létező intergenerációs sporttevékenységekről?  
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Egyáltalán nincs vagy kevés ilyen tevékenység van: 51%                                        
Nem tudom, hogy lenne: 16,5% 
Nagyszámú intergenerációs sportesemény létezik: 15%  
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
A lakóhelyem környékén nincs ilyen jellegű tevékenységre lehetőség: 39,9% 
Nagyszámú intergenerációs sportesemény létezik: 31,5%  
Nem tudom, hogy lenne: 12,6% 
  

A fiatal korosztály válaszadóinak 51%-a szerint kevés ilyen tevékenységre van lehetőség a 
hazájában vagy egyáltalán nincs is. Ezzel az idősebbek közül kevesebben, 39,9%-uk ért egyet. 
Néhány országban, különösen Magyarországon és Szlovéniában a fiatal válaszadók szerint 
(15%) és az idősebb válaszadók szerint (31,5%) országukban sok ilyen lehetőség van. Sok 
válaszadó azt nyilatkozta, hogy nem tud arról, hogy egyáltalán léteznek-e generációk közötti 
sporttevékenységek, ami arra enged következtetni, hogy a generációk közötti 
sporttevékenységek nem strukturáltak, nem a mindenkinek elérhető sportrendszer részeként 
fogalmazzák meg őket, és nem eléggé ismert a formájuk, tartalmuk és funkciójuk. Ezen 
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válaszokból az a következtetés vonható le, hogy kevés a kínálat, és mindenekelőtt kevéssé 
tudatosul a generációk közötti sporttevékenységek létezése.                                          
                      

Milyen intézmények nyújtanak intergenerációs sportlehetőségeket a válaszadó hazájában?  
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Sportegyesületek: 37,5%                                                          
Közösségi házak: 22,5%      
Időseknek és fiataloknak kialakított központok: 12%                                                                                                                    
Egyetemek: 10,5%       
Kiskorúak oktatási intézményei: 6%                                                                                                  
 
 
A 65 év feletti korcsoportban 
 
Sportegyesületek: 42%       
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4,20%

6,30%
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3,00%

4,50%
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22,50%

37,50%

SOHA NEM HALLOTTAM INTERGENERÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGRŐL

NEM TUDOM

SZAKSZERVEZETEK NYARALÓLÉTESÍTMÉNYEIKBEN

HOTELEK

IDŐSOTTHONOK

BENTLAKÁSOS ISKOLÁK, AHOL A SPORT A TANTERV RÉSZE

ÓVODÁK

KISKORÚAK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

EGYETEMEK

IDŐSEKNEK ÉS FIATALOKNAK KIALAKÍTOTT KÖZPONTOK

KÖZÖSSÉGI HÁZAK

SPORTEGYESÜLETEK

A generációk közötti sporttevékenységek szervezői
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Közösségi házak: 31,5%                                                                                                                       Időseknek 
és fiataloknak kialakított központok: 12,6%                                                                                                                    
Egyetemek: 10,5%       
Hotelek: 10,5%        
  

A generációk közötti sporttevékenységeket a fiatal megkérdezettek szerint leginkább 
sportegyesületek biztosítják (37,5%). Ezen választ az idősek 42%-a jelölte meg. Vannak 
azonban bizonyos kételyek ezen válaszok igazságát illetően.  
 
Az intergenerációs tevékenységeket gyakran a két generáció közös sportolásaként 
definiálják, de ez nem írja le azt kellőképpen (közös tartalomra, célokra stb. is szükség van). 
Gyakran említették a válaszadók a közösségi házakat, a fiatalok 22,5%-a és az idősek 31,5%-
a. Valószínűsíthető, hogy a közösségi ház a legjobb érintkezési övezet, ahol a generációk 
együtt lehetnek ugyanazon sport keretin belül, miközben jót is tesznek a közösségért. A többi 
válasz ritkábban fordult elő, de adhatnak némi elképzelést arról, hol érdemes ilyen jellegű 
tevékenységeket űzni és érintkezési övezeteket kialakítani. Mindenesetre a generációk 
közötti tevékenységek akkor működnek a legjobban, ha a helyi közösségekhez és a sporton 
kívüli egyéb tartalmakhoz kapcsolódnak, mint például történelmi események, irodalom stb., 
valamilyen olyan témához, amelyet a közösség ismerhet. 

                                                                                                                                      
Milyen intergenerációs sporttevékenységet végeznek a fiatal és idős generációk jelenleg?  
 
A korcsoportok legtöbb tagja nem válaszolt erre a kérdésre, ami várható volt. Viszont azon emberek 
többsége, aki végez ilyen jellegű tevékenységet, egyszerre többfélében is részt vesz.  
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Futás (futófesztivál, események, maratonok, versenyek, virtuális futás): 9% 
Társasjáték: 3% 
Egyéb válaszok: röplabda, jóga, úszás, triatlon, túra, súlyemelés, sakk 
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Intergenerációs sporttevékenységek
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A 65 év feletti korcsoportban 
 
Túra: 6,3% 
Torna, könnyített torna, felnőtt torna 6,3% 
Jóga: 4,2% 
CrossFit: 4,2% 
Egyéb válaszok: labdarúgás fiatalokkal, intergenerációs sporttánc, tollas, jéghoki, karate, biciklizés, 
tenisz a családdal (fiúgyermek, lánygyermek, unokák), játék az unokákkal (kirándulás, labdajátékok, 
társasjáték), tabata, rehabilitációs torna, aerobic, köredzés személyi edzés, kézilabda, kézilabda-
oktatás 
 

Nincs jelentős eltérés a fiatal és az idős megkérdezettek válaszai között. Ez a tény megerősíti, 
hogy a generációk közötti sporttevékenységeket és érintkezési övezeteket, akár családon 
belül, vagy máshol, még mindig fejleszteni kell és különböző szinteken fel kell rá hívni a 
figyelmet. 

 
Miért nem vesz részt intergenerációs sporttevékenységben?   
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Kevés az ilyen jellegű szervezett lehetőség: 52,5%  
Azidősebbek általában nem szeretnek sportolni: 36%                                                                                          
Az idősebbeket nem ösztönzik a sportra 28,5% 
A közvélemény nem fordít rá figyelmet. 22,5% 
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EGYÉB

A SPORTOT KIZÁRÓLAG A GYEREKEK
TEVÉKENYSÉGÉNEK TEKINTIK

A SPORTRA ELSŐSORBAN TELJESÍTMÉNYKÉNT ÉS
VERSENYZÉSKÉNT TEKINTENEK

A GENERÁCIÓK EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÜLVE ÉLNEK

A KÖZVÉLEMÉNY NEM FORDÍT RÁ FIGYELMET

AZ IDŐSEBBEKET NEM ÖSZTÖNZIK A SPORTRA

AZ IDŐSEBBEK ÁLTALÁBAN NEM SZERETNEK
SPORTOLNI

KEVÉS AZ ILYEN JELLEGŰ SZERVEZETT LEHETŐSÉG

Miért nem vesznek részt a válaszadók intergenerációs 
sporttevékenységben
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A generációk egymástól elkülönülve élnek. 22,5%     
  
A 65 év feletti korcsoportban 
 
Kevésaz ilyen jellegű szervezett lehetőség. 44,1%                                                                           
Azidősebbeket nem ösztönzik a sportra. 35,7% 
A közvélemény nem fordít rá figyelmet. 31,5%   
Az idősebbek általában nem szeretnek sportolni: 25,2%                                              
A generációk egymástól elkülönülve élnek. 18,9%     
 

A fiatal válaszadók 52,5%-a és az idősek 44,1%-a meg van győződve arról, hogy kevés ilyen 
jellegű szervezett lehetőség van hazájukban, ezért nem űznek intergenerációs 
sporttevékenységet. Az időseket nem bátorítják elégé az ilyen jellegű sportra (ezt gondolja a 
fiatal válaszadók 28,5% és az idős válaszadók 35,7%-a). A közvélemény nem fordít rá elég 
figyelmet (22,5% és 31,5%). A válaszadók továbbá arról számolnak be, hogy az idősebbek 
nem sportolnak, és nem is becsülik meg a sportot. Ezen válasz igazságtartalma vitatott, 
mivel ezen állítás az időseket övező sztereotípiáknak is betudható. Az idősek szívesen 
csatlakoznak a sporttevékenységekhez, ha szívesen fogadják őket. Ezen gondolkodásmód 
megváltoztatásához folyamatos intergenerációs sportkampányra lenne szükség. 
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Milyen generációk közötti sporttevékenységek lehetségesek leginkább a családdal? 
 

 
 
A 25 év alatti korcsoportban 
 
Társasjáték: 13,5% 
Gyalogtúra, túra: 10,5% 
Főzés mindennapi fogások, főzőtanfolyamok: 9% 
Séta, kutyasétáltatás: 7,5% 
Biciklizés: 6% 
Röplabda: 4,5% 
Egyéb válaszok: jóga, kártyajátékok, filmnézést, kertészkedés, kinti szabadidős 
sportok/sporttevékenységek, nyújtás, futás, darts, beszélgetés a technológiáról, labdarúgás, jéghoki, 
izgalmas, fizikailag nem megterhelő, szórakoztató sportok, alacsonyabb fizikai teljesítményt igénylő 
társasjátékok, egyszerű tevékenységek  
     
A 65 év feletti korcsoportban 
 
Túra: 31,5% 
Úszás: 14,7% 
Biciklizés: 14,7% 
Társasjáték: 12,6% 
Síelés: 10,5% 
Tánc: 10,5% 
Séta, séta parkban, hosszabb séták, túra: 8,4% 
Egyéb válaszok: labdajátékok, vitorlázás, tollas, futás, golf, pingpong, kempingezés, egyéb játékok, 
labdarúgás, szabadtüdős merülés, madárles, bármilyen tevékenység, kinti tevékenységek, nem 
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A leginkább lehetséges sporttevékenységek a családdal
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látom akadályát a generációk közötti kommunikációnak és együttműködésnek, mászás, bowling, vízi 
sportok, az adott családtól függ, házimunka, kertészkedés, mindennapi feladatok, mindennapi 
családi programok, hobbilovaglás, kajaktúrák, tenisz, közös filmnézés, edzőtermi sportok, főzés  
 

Ahogyan az várható volt, a fiatal válaszadók leginkább olyan tevékenységeket 
említettek, amelyek már léteznek a családon belül: kártyázás, főzés stb. Az idősek 
által róluk alkotott sztereotip kép miatt a fiatalok még nem tudnak hivatalosan nem 
létező intergenerációs sportlehetőségekre asszociálni.  
Az időseknek könnyebb feladat volt válaszolni erre a kérdésre. Érthető módon az 
idősebbek kevésbé vannak kitéve a generációk közötti sporttevékenységekkel 
kapcsolatos sztereotípiáknak. Ők a mozgást igénylő sportokat családon belüli 
sportnak tekintik. Hangsúlyozzák, hogy ezen megoldásokat családra szabottan kell 
kialakítani. 
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A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 
 
1. hipotézis - A legtöbb országban a sport inkább mozgástevékenység, sokkal kevésbé szól a 
generációk közötti kapcsolat fenntartásáról és a róluk való ismeretszerzésről.  
Az 1. hipotézis helyesnek bizonyul. A projekt által megcélzott országok válaszadói a sportot a 
generációk egymás segítésének lehetséges módjaként fogják fel, de semmiképpen sem a generációk 
megismeréseként és a köztük lévő kapcsolatok fenntartásaként, ami más területeken a generációk 
közötti tanulás célja.   
 
2. hipotézis - A legtöbb országban az intergenerációs sporttevékenységek lehetetlennek 
bizonyulnak a generációk közötti képesség- és affinitáskülönbségek miatt.  
A 2. hipotézis helytelennek bizonyul a partnerországokban adott válaszok alapján. A válaszadók 
hangsúlyozzák, hogy a generációk közötti sporttevékenység olyan tevékenység, amely figyelembe 
veszi mindannyiuk képességeit. A generációknak van néhány közös affinitása a sportoláshoz, 
amelyek között az úszás, a tánc, a gyaloglás, a túrázás, a labdajátékok szerepelnek. 
 
3. hipotézis - A fiatalabb és idősebb generációkat többnyire különböző interakciók együttese 
befolyásolja, amelyek hatással vannak a sport szerepére az életükben. 
A hipotézis helyesnek bizonyul. A helyzet országonként eltérő, de a válaszadók többnyire több 
tényező hatása alatt állnak: kortársaik és barátaik, a sportklubok közelsége. A tevékenység 
abbahagyásának leggyakoribb okai között említették a stresszes átmeneti eseményeket, az 
elsődleges szocializációból a másodlagos szocializációba való átmenetet, de a hosszú betegeskedést 
vagy a hosszan gyógyuló sérüléseket is. 
 
4. hipotézis - A fiatalabb és idősebb generációknak pszichoszociális szükségleteik vannak, amelyek 
sportolásra sarkallják őket. 
A hipotézis helyesnek bizonyul. A fiatalabbak a generációk közötti sportban találják meg annak 
lehetőségét, hogy segítséget kapjanak, az idősebbek pedig az alkotó és védelmező szerepet. A 
fiatalok lelkileg sebezhető csoportként az általános vélekedés szerint biztonságban érzik magukat, ha 
idősebb családtagokkal és általában idősebb emberekkel vannak együtt. Az idősek úgy vélik, hogy a 
társadalom számára terhet jelentenek. Ezen integrációt erősítő generációk közötti tevékenységek 
segítenek enyhíteni ezen érzésen. 
 
5. hipotézis - Átfedés van a fiatalabb és idősebb generációk által preferált sporttevékenységek 
között. 
Az 5. hipotézis helyesnek bizonyul, mivel a legnépszerűbb sportok mindkét generációban a 
következők.  
Az úszás, amely a legkedveltebb sport mindkét korcsoportban, ezt követi a túrázás a fiataloknál és a 
biciklizés az időseknél. Egymást fedő népszerű sportok még a tánc, a futás és a labdajátékok. Az 
eredmények egyes országokban meglehetősen eltérhetnek. Ezen tevékenységek azonban az összes 
bevont uniós partnerországban közösek.                                                                                                                                     
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6. hipotézis - Nincs elég intergenerációs sportlehetőség a partnerországokban 
Az 6. hipotézis helyesnek bizonyul. Különösen a kisebb vidéki városokban és falvakban nincsenek 
megfelelő szervezett sportolási lehetőségek, a generációk közötti sporttevékenységek is hiányoznak. 
A nagyobb városok több lehetőséget kínálnak a nagyszabású futóversenyekkel és a generációk 
közötti családi sportfesztiválokkal.  
 
7. hipotézis - Az új intergenerációs sporttevékenységek alapja a már meglévő generációk közötti 
sportlehetőségekre és az általános sportpreferenciákra kellene épülniük, amely magába foglalja a 
meglévő környezetet és érintkezési övezeteket. 
Az 7. hipotézis részben helyesnek bizonyul. A meglévő sportkínálatot többnyire a generációk közötti 
és közösségi központok, valamint a sportklubok biztosítják, ahol új tevékenységeket lehetne 
létrehozni. Fennáll azonban annak veszélye, hogy ezek a szervezetek erősen ellenzik, vagy nem értik 
meg a változtatás szükségességét. Ebben az esetben sikeresebb lenne új szervezetek és érintkezési 
övezetek létrehozása, amelyek teljes egészében a generációk közötti sportolásnak szentelnék 
magukat. 
 
8. hipotézis - Az új intergenerációs sporttevékenységeknek meg kellene szilárdítaniuk a generációs 
kötődést és növelniük kellene a közvélemény ismeretét. 
Az 8. hipotézis helyesnek bizonyul. A válaszadók meg vannak győződve arról, hogy az időseket nem 
ösztönzik eléggé mindenki számára elérhető és megközelíthető sporttevékenységekre. 
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EREDMÉNYEK 
 

A nem, az életkor, az iskolai végzettség és a generációk közötti sportoláshoz való hozzáférhetőség 
tekintetében a következő eredmények születtek 

 
- A nők 25 év alatt és 65 év felett is nyitottabbak az új tapasztalatokra, amelybe az 

intergenerációs sportok is beletartoznak. 
- Az intergenerációs sportok vonzó lehetőségek lehetnek hasonló tanulmányi háttérrel 

rendelkező heterogén csoportoknak. 
- A fiatalabbak és az idősebbek közötti iskolázottsági szakadék tovább fog nőni. 
- A 25 év alatti fiatalok és a 65 év feletti idősek ugyanabban az állapotban vannak, 

felszabadultak a számos és megterhelő társadalmi szerepek kényszeréből. 
- A házas vagy párkapcsolatban élés csökkentheti a generációk közötti sportba való 

bekapcsolódás iránti igényt. 
- A 65 év feletti idősebb nők szívesebben vesznek részt mindenféle társadalmi 

tevékenységben, mint a férfiak, akik hajlamosak tétovázni feleségük érzelmi támogatására 
való igényük miatt. 
 

A sportról  
 

- Az élőhely környezete befolyásolja a sportág kiválasztását.  
- A sportot többnyire a fiatalok tartják versenynek.  
- A sportot az idősek és a fiatalok sem tartják az egyenlőség és a szolidaritás forrásának.  
- Fontos megvizsgálni a sporttevékenységről alkotott véleményt, mielőtt intergenerációs 

sportba kezdenénk. 
- A fiatalok és az idősek is nagyon fontosnak tartják a sport egészségmegőrző szerepét. 
- A sportról alkotott vélemény fontos a közös terep megtalálásában és az érintkezési övezetek 

kialakításában.  
 
A generációkról és az intergenerációs sportról alkotott vélemények 
 

- A fiatalok jobban tudnak alkalmazkodni, és az idősekkel ellentétben nem akadályozzák őket 
a múltbeli tapasztalatok. 

- A fiatalok sok technológiai ismerettel rendelkeznek, lelkileg sebezhetőek, fizikailag erősek és 
nehezebben találnak munkát.  

- Az idősebb embereket tudásban bővelkedő, védelmező, nyugdíjas, törékeny, mozgásszegény 
embereknek látják, akik nem szeretnek mozogni, a barátaink és végig kísérik az életünket. 

- Az idősek azonosulnak nyugdíjas státuszukkal. 
- A generációk közötti kötelékek különbözőképpen vannak jelen a fiatalok és az idősek között, 

de összeegyeztethető tulajdonságokra kell épülniük.   
- A fiatalok lelkileg sebezhetőek, így az idősebbek, akiket védelmezőnek találnak, 

összeegyeztethetőek velük.  
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- A generációk közötti sportolás megváltoztathatja az idősek azon felfogását, hogy a 
társadalom terheként tekintenek magukra.  

- A fiatalok és az idősebbek a generációk közötti sportban megoszthatják egymással 
technológiai ismereteiket és a világról szerzett tudásukat.  

- A technológiai ismereteket be lehetne építeni a generációk közötti sporttevékenységekbe 
(Zoom, Skype, generációk közötti programok közös létrehozása vagy generációk közötti 
játék).  

 
A családról  
 

- Úgy gondolják, hogy családjuk egy részének pszichoszociális szükségletei vannak, és 
számítanak a család többi tagjával való érzelmi kapcsolatra (magas szintű becslés). 

- A család egy lehetséges érintkezési övezet.  
- A családon belüli generációs kapcsolatok megszilárdítása érdekében a generációk közötti 

sportot a helyi közösséggel lehet összekötni.   
- A családot a legtöbb országban a társadalom alapjának tekintik. 

 
Egy sporttevékenység elkezdése  
 

- Az első sporttevékenység kiválasztása leginkább az anyától, mint az első gyermek 
gondozójától függ. Néha mindkét szülőnek van szerepe benne. 

- A volt szocialista országokban a gyerekeknek nagy szabadságuk volt, és önállóan kezdtek el 
sportolni. 

- A fiatalok és az idősek azért kezdenek bele egy-egy sporttevékenységbe, mert szeretik azt.  
- A sporttevékenység elkezdése és folytatása a kortársakkal és barátokkal való kapcsolatoktól 

függ, bár úgy tűnik, hogy a fiatalabbaknak a hovatartozás kevésbé fontos, mint az 
idősebbeknek.   

- Ezért a generációk egyes sportágak iránti affinitásának megismerése kiemelkedő 
jelentőségű.  

 
A generációk közötti sport megvalósíthatóvá, hívogatóvá és ismertté tétele  
 

- A fiatalok és az időseket is vonzzák az intergenerációs sportok. Ennek érdekében csoportok, 
szervezetek és a környékükön által kínált lehetőségeket kell kihasználni. 

- A generációk közötti sport egy új közösségi lehetőség a fiataloknak. 
- Az idősebb generáció nem annyira szeret mozogni, a gyerekek pedig nem szeretnek sokat 

sétálni. 
- A megkérdezettek különböző okokból hagyták abba a sportolást.  
- A fiatalabb válaszadók a sporttevékenység abbahagyásának leggyakoribb okaként a stresszes 

életmódváltást és sérülés tényét adták meg. 
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- Az egészség, a struktúra és az idősebbek számára az önállóság megőrzése a leggyakoribb 
érvek a sporttevékenységeket nyújtó szolgáltatók által a generációk közötti sportolás 
mellett.  

- Az úszást mindkét generációban előszeretettel választják, ezt követi a tánc és a túra.  
- A biciklizés nem jutott be a fiatalok legkedveltebb sportjai közé, de népszerű az idősek 

között.  
- A jógát a fiatalokkal ellentétben nem szeretik az idősebbek.  
- A fiatalabbak és az idősebbek a generációk közötti tevékenységet kölcsönös 

segítségnyújtásnak tekintik.  
- A közös cél fontos ezen tevékenységeken belül.  
- Az intergenerációs sportok mindkét generáció képességét figyelembe veszik. 
- A generációk közötti sport szezonális tevékenység.  
- Az intergenerációs sporttevékenységek minden esetben beltéren és kültéren is egyaránt 

űzhetők.  
 
A nemzedékek közötti sportok koncepciójáról, biztosításáról és tudatosításáról 
 

- A fiatalok és az idősebbek arról számolnak be, hogy a generációk közötti tevékenységek 
többnyire nem léteznek.  

- Néhány országban, különösen Magyarországon és Szlovéniában sok ilyen lehetőség van.  
- Számos generációk közötti sportesemény történelmi eseményekhez, irodalomhoz, egy adott 

egészségi állapot leküzdéséhez vagy más, a közösség által ismerhető témákhoz 
kapcsolódnak. 

- Az intergenerációs sportok nem képezik a sportrendszer részét és nem is szervezett 
tevékenységek. A generációk közötti sporttevékenységek létezéséről, formájukról, 
tartalmukról és funkciójukról kevés tudás és információ áll rendelkezésre.        

- Ezen tevékenységek leginkább sportegyesületekben találhatók. 
- Valószínűsíthető, hogy a közösségi ház a legjobb érintkezési övezet, ahol a generációk együtt 

lehetnek ugyanazon sport keretin belül.   
- További lehetőségek találhatók egyesületekben, óvodákban, idősotthonokban, hotelekben 

bentlakásos iskolákban, egyetemeken és nyaralóövezetekben. 
- A generációk közötti sporttevékenységek akkor működnek a legjobban, ha a helyi 

közösségekhez kapcsolódnak.  
- A generációk közötti sporttevékenységeket és érintkezési övezeteket, akár családon belül, 

vagy máshol, még mindig fejleszteni kell és különböző szinteken fel kell rá hívni a figyelmet.  
- Az időseket nem bátorítják elégé az ilyen jellegű sportra.  
- Az idősek fiatalokról alkotott sztereotip kép miatt a fiatalok még nem tudnak hivatalosan 

nem létező intergenerációs sportlehetőségekre asszociálni.  
- Az intergenerációs sportmegoldások családonként eltérnek. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
A Funmilies Kutató Felmérés (2021) szerint a fiatalabb és idősebb válaszadók hasonlóan tekintenek a 
sportra. Mindkét generáció szerint a sport örömet okoz, egészséges, közösségi tevékenység és 
összehozza az embereket. A megkérdezettek szerint valamennyi célországban a sportot inkább a 
mozgással, az örömmel és a játékkal hozzák összefüggésbe, mint az olyan negatív jelenségekkel, mint 
a dopping, a csalás vagy a fájdalom és a szenvedés. A válaszadók többsége szabadidős 
tevékenységnek tartja a sportot, nem pedig egy hivatásnak vagy egy versenynek.  

 
Folyamatos felügyelet és irányítás nélkül a fiataloknak lehetőséget kapnak, hogy társaikkal együtt 
önállóan fedezzenek fel egy sporttevékenységet, de a sportegyesületek elérhetősége is 
meghatározó.  Fontos szerepet játszanak az egyén pszichoszociális szükségletei, mint például a 
valahova tartozás és a csoporthoz tartozás igénye. A hovatartozás iránti vágy a válaszadók mindkét 
korcsoportjában közös.  

 
Manapság fontos a szülők akarata a gyermekeik első sporttevékenységét illetően. A sportot illetően 
szükség lenne szülői nevelésre.   

 
A sportolásban való részvétel fenntartásának fő indokai nagyon hasonlóak a két korcsoportban. A 
válaszadók szinte mindegyike azt nyilatkozta, hogy a sportolásban való részvétel egyik fő oka, hogy 
szeretnek sportolni. De azt is kijelentették, még a fiatalok is, hogy egy egészséges tevékenység, és 
hogy azért sportolnak, hogy egészségesek maradjanak. Nem számítottunk arra, hogy a fiatalabb 
korosztályban ennyire nagy hangsúlyt fektetnek az egészségre. Megállapítható, hogy az egészség az 
életpálya-szemlélet témájává vált.  
 
A közösségformálás mindkét generációban szempont volt. A sportnak szerepe van egy bizonyos 
életmód és az élet feletti kontroll kialakításában. A sportoló idősek és fiatalok is stabilabbnak érzik 
életüket. 

 
Az egymást átfedő tevékenységek, affinitások és néhány intergenerációs sport már létezik, 
különösen rendezvény formájában, többnyire éves, nagyszabású generációk közötti események 
formájában, amelyek egy-egy témához kapcsolódnak, például történelmi eseményekhez, 
irodalomhoz vagy az egészséggel való megismerkedés céljából.  

 
Amikor a megkérdezetteket arra kértük, hogy nevezzenek meg néhány lehetőséget a családon belüli 
generációk közötti tevékenységekre, számos választ kaptunk. A fizikai aktivitás és a sport 
tekintetében a legtöbbször a szabadtéri szabadidős tevékenységeket, például a túrázást és a sétát 
említették. Más, alacsony ellenállású tevékenységeket is felsoroltak, például a futás és az úszás 
gyakran merült fel. Népszerű válasz volt erre a kérdésre az ütőkkel játszott játékok, mint például a 
tollaslabda, a pingpong vagy a tenisz. Mind a fiatalabb, mind az idősebb generáció úgy véli, hogy a 
társasjátékok, például a sakk összehozhatják a család különböző tagjait. Ritkábban különböző 
labdajátékokat is említettek. A nem sporttal kapcsolatos tevékenységek között gyakran merül fel a 
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főzés, a kutyasétáltatás és minden más háztartásban végzett tevékenység. A család fontos 
érintkezési övezetnek tekinthető. 

 
Számos lehetséges érintkezési övezet van az intergenerációs sportnál. Az érintkezési övezeteket újra 
kell építeni, vagy bizonyos esetekben a régieket más tevékenységekkel (életmóddal) lehet használni, 
így egyértelműen jön létre kapcsolat a résztvevők között és a helyi közösséggel. A család is 
érintkezési övezetnek tekinthető. A meglévő szervezetek többnyire nem kínálnak szervezett, 
generációk közötti sportot.  

 
A generációk közötti sportok bevezetését, fejlesztését és fenntartását folyamatos közvélemény-
kampánynak kell kísérnie (a gondolkodásmód megváltoztatása), ami csak akkor lehetséges, ha az a 
generációk közötti tanulás és sport elméleteire épül, és nem csupán a generációk közötti 
sportkezdeményezések leírására stb. támaszkodik. 
 
Az országosan végzett Kutató Felmérés összesített eredményei azt mutatták, hogy a generációk 
közötti érintkezési övezet kiépítése nagymértékben függ az érdeklődő egyénektől és azok 
preferenciáitól, környezetüket érintő hagyományaikról, és a környezet annak természeti 
lehetőségeitől (táj).  A kezdeményezéseket aligha lehet felülről lefelé irányítani vagy 
marketingtechnikákkal erőltetni. Marketing helyett mozgósítani kell az embereket (környezetet kell 
megcélozni, nem pedig korcsoportot). 
 
Az érintkezési övezetek megalkotásához mozgósításra van szükség (változások kiváltása a helyi 
emberekben), az EU által összeállított Kutatási Felmérés eredményei sokkal kevésbé relevánsak, 
mint a nemzeti kutatási eredmények vagy még jobb esetben a helyi eredmények. Minél inkább helyi 
jellegűek a megoldások, annál inkább helyi erőforrásokra támaszkodnak, lesz közös az alkotás, lesz a 
tevékenység vonzó különböző generációkhoz tartozó helyi emberek számára és lesznek jobbak a 
lehetőségek arra, hogy a generációk közötti formátumok hosszú távon fennmaradjanak. A 
sporttevékenységeket össze kell kapcsolni más közösségi tevékenységekkel (társadalmi gyakorlat). 
 
A magyar partner által készített kutatási jelentésben az alábbi megállapításokat a generációk közötti 
sportolás bevezetésével kapcsolatos alapelvekké fejlesztették:  

(1) A tevékenységek lényege a SZÓRAKOZÁS. A fiatalabb és az idősebb generációk is azért 
vesznek részt sporttevékenységekben, mert szeretik azokat, nem pedig azért, mert valaki 
kényszeríti őket erre. A JÁTÉK a generációk közötti sport alapvető szempontja, ezért ezeknek 
a tevékenységeknek játékosnak és elérhetőnek kell lenniük. Másfelől fontos az 
egészségmegőrzés, különösen az idősebb generációk esetében.  

 
(2) Részvétel a versennyel és a győzelemmel szemben. Amint azt az interjúk is megerősítették, 

az idősebbek inkább azokat a tevékenységeket részesítik előnyben, amelyek kevésbé 
versenyszerűek, és a részvétel örömére összpontosítanak. Sokan azért vesznek részt a 
sportban, hogy a közösséghez tartozzanak, így a generációk közötti sporttevékenységek a 
legjobb lehetőséget jelenthetik a családtagok és a generációk összekapcsolására. 
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(3) Nyitottság és bátorítás. Az idősebbek gyakran különböző dolgok akadályozzák a sportban 

való részvételben. A fiatalabb generáció feladata, hogy bátorítsa az idősebbeket a 
sporttevékenységekben való részvételre, és olyan barátságos légkört teremtsen, ahol 
mindenkit megbecsülnek az életkorától függetlenül. Az idősebb generációval szembeni 
társadalmi előítéletek gyakran megakadályozzák sporttevékenységekben való részvételüket, 
a fiatalabb generációt pedig arra kell nevelni, hogy harcoljon ezen hozzáállás ellen és 
lerombolja az ilyen előítéleteket. Az olyan projektek, mint a Funmilies, segíthetnek nekik 
felismerni a nyitottság fontosságát nemcsak a társaik, hanem az idősebb generáció tagjai 
felé is. 

 
Összefoglalva, a generációk közötti sporttevékenységek lehetségesek és szükségesek a 
generációs szakadék csökkentésében, feltéve, hogy a versengés helyett a szórakozásra és a 
részvételre összpontosítanak a sportolni vágyók. Olyan barátságos légkört kell teremteniük, 
ahol minden generációt egyformán megbecsülnek.  
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Melléklet 
1. melléklet – Bevált gyakorlatok 
 
MAGYARORSZÁG 
 
Bevált gyakorlat 1  
 

A szervezet neve: 
Magyar Szabadidősport Szövetség 
 
Alapítás éve: 
1989 
 
Alapította: 
Helyi és regionális Szabadidősport szövetségek 
 
Fő célcsoport: 
Általánosságban a magyar állampolgárok, főleg akiknek korlátozott lehetősége van részt venni 
szervezett sporteseményeken.  
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
A sport népszerűsítése minden generációnak.  
 
Leginkább űzött sportok: 
Minden fizikai és egészségügyi jólétet szolgáló sporttevékenység.  
 
A generációk közötti sportolás érdekében tett kezdeményezések: 
A Családi Mozgásfesztivál #beactive volt az egyik legnagyszabásúbb esemény Magyarországon 2017-
ben, 2018-ban és 2019-ben is. Az Európai sporthéthez (European Week of Sport - EWoS) „hasonlóan” 
egy hatalmas sportfalvat építettek, ahol mindenki megtalálta a kedvére való sportot. 
 
URL: https://masport.hu 
 
Bevált gyakorlat 2 
 
A szervezet neve: 
Bozsik sífutóiskola  
 
Alapítás éve: 
2000 
 
Alapította: 
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A síiskolát edzők és testnevelés tanárok alapították. 
 
Fő célcsoport: 
Minden korcsoport.  
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
Támogatni és népszerűsíteni a sífutást (cross-country ski) és a nordic walkingot Budapesten.  
 
Leginkább űzött sportok: 
Nordic walking, sífutás  
 
A generációk közötti sportolás érdekében tett kezdeményezések: 
A Nordic walking napot 2019. október 5-én rendezték meg a Budapest, Európa Sportfővárosa 2019-
es kampány keretein belül. A szabadon látogatható esemény 100 résztvevőt vonzott minden 
korosztályból.  
URL: https://sifutas.hu 
 
GÖRÖGORSZÁG 
 
Bevált gyakorlat 
 
A szervezet neve:  
„Technológiai eszköz létrehozása az európai hagyományos sportok és játékok (TSGs - Traditional 
Sports and Games) népszerűsítésére intergenerációs és minden emberre kiterjedő szemszögből". 
 
Alapítás éve:  
2017 
 
Alapította: 

- San Jorge Egyetem Alapítvány 
- Nemzeti és Kapodisztriai Athéni Egyetem 
- Hagyományőrző Sportok és Játékok Európai Szövetsége 
- Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége 

 
Fő célcsoport:   
Első- és másodfokú tanulmányokat folytató diákok, testnevelő tanárok, oktatók és edzők 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon az Európai 
Hagyományos Sportok és Játékok (TSGs) innovatív terjesztéséhez és népszerűsítéséhez befogadó és 
generációkat átfogó kulturális és társadalmi értékként.  
A projekt fő feladati többek között:  

https://sifutas.hu/
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• Azon hagyományos európai sportok és játékok megállapítása, amelyeket generációkon keresztül 
megmaradnak, és még mindig játszanak egy közösségben. 
• Az európai polgárok számára további játékok feltöltésének lehetővé tétele a hivatalos weboldalon 
és egy mobilalkalmazáson keresztül. 
• Interaktív pedagógiai anyagok készítése elsőfokú és másodfokú tanulmányokat folytatók számára.  
Leginkább űzött sportok: Nincs gyakorlati sport. Elméleti munka.  
Szabályozás (érintkezési övezet): Spanyolország, Görögország, Franciaország, Magyarország 
 
URL: http://geoludens.eu/home/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579689-
EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP 
 
OLASZORSZÁG 
 
Bevált gyakorlat 1 
 
A szervezet neve: 
Cittadinanza Attiva Emilia Romagna 
 
Alapítás éve: 
A Cittadinanzattiva demokratikus szövetségi mozgalomként született meg 1978-ban demokrata, a 
politika iránt szenvedélyesen érdeklődő katolikus fiatalok kezdeményezésére. 
A mozgalom mindenkit szeretettel vár a világon. 
2000 júniusában a Chianciano Nemzeti Kongresszus jóváhagyja a mozgalom új struktúráját, és úgy 
döntött, hogy a nevet "Cittadinanzattiva"-ra változtatja. 
 
Alapította: 
A Cittadinanzattiva APS egy polgári részvételi mozgalom, amely Olaszországban és Európában a 
polgárok és fogyasztók jogainak előmozdításáért és védelméért tevékenykedik. 
A Cittadinanzattiva Emilia-Romagna a mozgalom regionális szervezete, amelynek irodái a régió egész 
területén találhatók. 
 
Fő célcsoport: 
Európai állampolgárok 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése):  
Az állampolgárok jogainak védelme. 
 
Leginkább űzött sportok: 
A „bocce” a fiatal és az idős generációk fejlődése érdekében. 
Az idősek ösztönzése a „bocce” tekejátékkal. 
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Szabályozás (érintkezési övezet): 
Emilia-Romagna régió székhelye, Bologna. 
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 
Via Castiglione, 24 - 40124 Bologna 
 
URL: https://buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it/lo-sport-delle-bocce-per-lo-sviluppo-
intergenerazionale-nella-popolazione-giovanile-e-senior/ 
 
Bevált gyakorlat 2 
 
A szervezet neve: 
EMAF projekt - Európai mesteratlétikai fesztivál ezüstkorúaknak (European Masters Athletics Festival 
for Silver Age) 
a FIDAL koordinálásával - Federazione Italiana de Atletica Leggera 
 
Alapítás éve: 
2020 
 
Alapította: 
Ancona önkormányzata, Marche régió, Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság - (Italian National Olympic 
Committee - CONI), Országos Idősek Pihenési és Gondozási Intézete (Istituto Nazionale di Riposo e 
Cura per Anziani - INRCA), egy geriátriai és gerontológiai területen működő nemzeti tudományos 
intézet, Marche regionális iskolai hivatala - USR. 
 
Fő célcsoport: 
Bárki kortól függetlenül 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
A sport hatása a felnőttkori fizikai és mentális jólétre, valamint a sport társadalmi haszna. 
 
Leginkább űzött sportok: 
Országúti verseny (10 km), közös séta, atlétika. 
 
Szabályozás (érintkezési övezet): 
Az Ancona belvárosában található Palaindoorban, Marche régió fővárosában. 
 
URL: https://european-masters-athletics.org/about-ema/news-overview/1787-emaf-european-
masters-athletics-festival-for-silver-age.html 
 
Bevált gyakorlat 3 
Nagyszülők és gyerekek együtt az edzőteremben, mint régen 
„Nagyszülők, játszunk együtt?” 
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A szervezet neve: 
- Anteas Önkéntesek San Martino Paese O.d.v.  
- Paesei idősotthon „Casa Gino e Pierina Marani” 
- Paese település 
 
Alapítás éve: 
2005. november 4.  
 
Fő célcsoport: 
Gyerekek, fiatal és idős felnőttek, Paese város lakosai. 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
Az önkéntesség népszerűsítése a közösségekben egy támogatóbb és gondoskodóbb társadalom 
kiépítése érdekében, akadályok és megosztottság nélkül. 
 
Leginkább űzött sportok: 
Régi gyerekkori játékok, fizikai gyakorlatok, tánc, szabadidős mozgástevékenységek. 
 
Szabályozás (érintkezési övezet): 
Paesi edzőterem. 
 
URL:  
https://www.casamarani.it/ 
http://www.volontarisanmartinopaese.it 
 
Bevált gyakorlat 4 
 
CESENA-SÉTÁK  
 
A szervezet neve: 
Cesena önkormányzata, a regionális Egészségvédelmi Ügynökség (AUSL) és a CAI (Olasz Alpin Klub) 
 
Alapítás éve: 
2007 
 
Fő célcsoport: 
Városlakók és családok 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
Mindenkinek lehetőségként kínálni a sportot, amelynek az egészség, az integráció, az oktatás és a 
tisztelet kellene lennie. 
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Leginkább űzött sportok: 
A város felfedezése  
 
Szabályozás (érintkezési övezet): 
A projektet 2007-től minden évben megrendezik, a közelben lévő területekről egyre több csoport 
vesz részt rajta (Cesenatico, Cesena-Oltreviso kerület, Cesena- Al Mare kerület, Longiano, 
Gambettola és Savignano), sokan közülük önállóan vágtak a programba.  
 
URL: http://www.comune.cesena.fc.it/cesenacammina 
 
Bevált gyakorlat 5 
 
Idősek és gyerekek együtt: az öt érzékszerv játéka 
 
A szervezet neve: 

- Azienda Speciale Retesalute 
- Lunaria (Olaszország) 

 
Működési idő: 2012-2014 
Alapítás: Európai Bizottság 
 
Fő célcsoport: 
Gyerekek (3-9 éves korig) és 70 év feletti idősek. 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
A generációk közötti tanulás elősegítése a sporttal és a sporttal kapcsolatos tevékenységekkel. 
 
Leginkább űzött sportok: 
Idősek és gyerekek együtt: az 5 érzékszerv játéka 
Szabadidős tevékenységek: játék lufikkal, gyurmázás, temperafestés, kertészkedés, érzékszerv 
(újra)felfedező játékok zenével és egyebekkel. 
 
Szabályozás (érintkezési övezet): 
Lecco, Casa Vincenza Bölcsőde és Idősek Nappali Központja 
A L’Arcobaleno szociális szövetkezet és a Sineresi szociális szövetkezet  
Helyszín: idősek lakóépülete, a Hotel Adda 
 
URL: http://www.retesalute.net/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=227 
 
Bevált gyakorlat 6 
Intergenerációs laboratóriumprojekt „Idősek és gyerekek együtt” 
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A szervezet neve: 
SCUOLA DELL’INFANZIA Paritaria “DON FRANCO FACCHETTI” 
RESIDENZA PER ANZIANI “LEOPARDI” A VILLASTANZA 
 
Alapítás éve: 
1876 
Aktív időszak: 2017/2018-as iskolai tanév 
 
Alapította: 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Villastanza  
 
Fő célcsoport: 
15-18 éves gyerekek és 15-20 éves idősebb fiatalok  
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
A projekt célja a gyermekek és az idősek közötti intergenerációs laboratóriumok aktivizálása, 
valamint olyan események támogatása, amelyek a készségek és a tudás fejlesztését szolgálják, a pro-
szociális intelligencia fejlesztését ösztönzik a kultúrák és a generációk közötti párbeszéd 
ösztönzésével, valamint gyermekeinket olyan emberbaráti érzésekre nevelik, amelyek képesek a 
kölcsönösség folyamatát elindítani. 
 
Leginkább űzött sportok: 
Tánc, játékok, kreatív műhelymunkák. 
 
Szabályozás (érintkezési övezet): 
Via San Sebastiano, 8, Frazione Villastanza - Parabiago MI (Olaszország). 
Scuolainfanziavillastanza.it 
 
URL: https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/ 
 
SZLOVÉNIA 
 
Bevált gyakorlat 1 
A Volkswagen Ljubljana maraton 
futó- és sporteseményként ismert. Ljubljana utcáin ilyenkor minden évben rengetegen futnak. A 
résztvevők száma alapján ezen szabadidős és közösségi tevékenységnek egyre nő a népszerűsége. A 
rendezvény szervezői minden évben a lehető legjobban próbálják meg lebonyolítani a maratont. A 
rekord mennyiségű számadatok és a résztvevők növekvő száma ezt igazolja. A 17. Ljubljana Maraton 
például bevezettek néhány újdonságot, például a „Tečem” - EXPO Volkswagen Ljubljana Maraton 
vásárt. A több mint 40 000 látogató és a széleskörű kínálat azt mutatja, hogy ilyen jellegű 
rendezvényre vágynak a szlovén futni vágyók. 

https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/


 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

68 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

A vásár mindenkinek szól: futóknak, családtagjaiknak, sportolóknak, szurkolóknak és járókelőknek. A 
belépés ingyenes lesz. Különböző sportmárkák, táplálékkiegészítő-szolgáltató és más kiállítók között 
sétálhatunk, akik a legaktívabb lakosságot szeretnék megszólítani. 
 
A szervezet neve: 
Ljubljana önkormányzata 
 
Alapítás éve:  
1996 
 
Alapította:  
Ljubljana önkormányzata 
 
Fő célcsoport:  
Szlovénia lakosai és nemzetközi résztvevők minden korosztályból: futók, családtagjaik, sportolók, 
szurkolók és járókelők. 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése):  
A futás népszerűsítése, az sport egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása. 
 
Leginkább űzött sportok:  
futás 
 
Szabályozás (érintkezési övezet):  
Ljubljana utcái, Gospodarsko razstavišče, a Ljubljanai Vásár helyszíne. 
 
URL: https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/ 
 
Bevált gyakorlat 2 
 
Generációk közötti sportolás a vesebetegek egyesületein belül 
a Szlovéniai Vesebetegek Egyesületével együttműködésben 
 
Szlovéniában számos egészségügyi betegségben szenvedő betegekért dolgozó egyesület van 
(tüdőgyógyászati, onkológiai, kardiológiai betegek stb.) Ezen egyesületek többnyire nagyon aktívak, 
sok helyen vannak jelen és gondoskodnak tagjaik szocializációjáról, oktatásáról és sportolásáról. 
Mivel a betegek különböző életkorúak, a tevékenységek minden tagnak szólnak, és a sport az 
egyesületekben közös életmóddá vált, a sportolás ezekben az egyesületekben természetesen 
generációkon átívelő. Ezt igazolja, hogy a vesebetegségben szenvedő vagy transzplantált vesével 
rendelkező betegek a Szlovéniai Vesebetegek Egyesületének tagjai. Ezen szövetségben egyesült 
társaságok többsége aktívan tevékenykedik a vesebetegek egészségi állapota és egészségével 
kapcsolatos ismeretek, figyelemfelkeltés, szocializáció és a generációk közötti sport területén.  

https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/
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A szervezet neve:  
ZDLB Slovenije - Szlovéniai Vesebetegek Egyesülete 
 
Alapította:  
Betegek és szakértők csoportja 
 
Fő célcsoport:  
Vesebetegek és családjaik 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
A szervezet célja, hogy a vesebetegek életét jobbá tegye, láthatóvá, hallhatóvá és társadalmilag 
integrálttá tegye őket. 
 
Leginkább űzött sportok: 
A tagok helyi, országos és világversenyeken vesznek részt úszás, atlétika, asztalitenisz, bowling, 
tollaslabda és kerékpározás sportágakban.  
 
Szabályozás (érintkezési övezet):  
Szlovénia egész területe 
 
Facebook-oldal:  
https://www.facebook.com/ZdlbSlovenije/ 
 

 
Elismerés: Szlovéniai Vesebetegek Egyesülete 

 
BULGÁRIA 
 
Bevált gyakorlat 
 
A szervezet neve: 
Aktív Bolgár Társadalom (Active Bulgarian Society)  
 
Alapítás éve: 
2013 
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Alapította: 
Egy 9 aktív fiatalból álló csapat 
 
Fő célcsoport: 
Az ABS elsősorban helyi önkéntesekkel, ifjúsági dolgozókkal, nonprofit szervezetekkel, szociális 
munkásokkal, valamint az Európai Unió és a partnerországok polgáraival dolgozik. 
Az ABS partnere és szervező volt fiatal vezetőkkel és más fiatalokkal egyetemben hátrányos helyzetű 
és kedvezőtlen háttérrel rendelkező fiatalokért szervezett projektekben. 
 
Feladatmeghatározás (a szervezet küldetése): 
Az ABS-ben megpróbálunk proaktív hozzáállást kialakítani a helyi társadalomban a társadalmi 
befogadással és a globális kérdésekkel kapcsolatban; arra belevonni és részvételre ösztönözni a 
fiatalokat társadalmi folyamatokba, valamint különböző módszerekkel közvetlen és nem hivatalos 
oktatás keretein belül (konferenciák, találkozók a helyi állami képviselőkkel, flashmobok, 
workshopok stb.) gyakorlati készségeket fejleszteni.   
 
Leginkább űzött sportok: 
Nagymértékű tömegsport, régi hagyományos játékok, labdarúgás, kosárlabda, röplabda stb. 
 
Szabályozás (érintkezési övezet): 
Aktív Bolgár Társadalom székhelye 
 
URL: https://www.activebulgariansociety.org/                                
https://www.facebook.com/ActiveBulgarianSociety/                           
https://www.instagram.com/activebulgariansociety/        
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2. melléklet - A kutató felmérés kérdőíve 
 
Ország: 
A kutató neve: 
Keltezés, hely, az interjú ideje: 
 
 

Felmérés a generációk közötti sporttevékenységekre való hajlandóságról 
 
 
Kedves résztvevő! 
 
Nagyra értékeljük és köszönjük, hogy részt vesz ebben a felmérésben, amely a testkultúrához való 
hozzáállás alakulásáról, valamint a hazáját érintő generációs sporttevékenységekkel és sporttal 
kapcsolatos preferenciákról szól. Az ERASMUS+ európai Funmilies projekt keretében végzett 
felmérés célja, hogy felmérje a fiatalabb és idősebb lakosság egyes sportágakkal kapcsolatos 
preferenciáit. Az Ön hozzájárulása ehhez a felméréshez felbecsülhetetlen a családok számára a 
generációk közötti sporttevékenységek megtervezéséhez és a nagyobb lehetőségbiztosítás 
érdekében.  
 
 

(A kutató és a szervezet                     
neve) 

 
 
Keltezés és hely:  
__________________________________________________________________________________________ 
 
A. SZEMÉLYAZONOSSÁG, SZOCIÁLIS, MESTERSÉGES ÉS TERMÉSZETES KÖRNYEZET 
 
Keresztnév: 
Vezetéknév: 
 
Jelölje meg az Önre jellemző állítást. 
 
Nem:                 
☐ Férfi  
☐ Nő 
        
Oktatás, elvégzett tanulmányok: 
☐ Alapfokú tanulmányok 
☐ Felsőfokú szakképzés 
☐ Másodfokú tanulmányok 
☐ Mesterfokozatú tanulmányok 
☐ Posztgraduális tanulmányok 
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Foglalkozás/munka/státusz 
☐ Gyerek  
☐ Másodfokú tanulmányokat folytató diák 
☐ Egyetemi hallgató 
☐ Foglalkoztatott 
☐ Munkanélküli 
☐ Nyugdíj előtt 
☐ Nyugdíjas 
 
Életkor 
☐ 12-16 
☐ 17-25 
☐ 65-74 
☐ 75-84 
 
Családi állapot 
☐ Egyedülálló  
☐ Kapcsolatban 
☐ Házas 
☐ Különélő 
☐ Elvált  
☐ Özvegy 
☐ Egyéb: 
 
Ki(kk)vel él jelenleg? Jelöljön meg egy lehetőséget. Több válasz is megadható. 
☐ Édesanya 
☐ Édesapa 
☐ Testvérek 
☐ Házastárs 
☐ Élettárs 
☐ Nagypapa 
☐ Nagymama 
☐ Nagynéni 
☐ Nagybácsi 
☐ Unokatestvér 
☐ Barát 
☐ Egyedül 
☐ Egyéb: 
 
Hol él jelenleg? Jelöljön meg egy lehetőséget.  
A jelenlegi lakóhelyem  
☐ egy falu.  
☐ egy 10 000 lakosig terjedő település. 
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☐ egy vidéki város. 
☐ egy több mint 100 000 lakosú város. 
☐ egy több mint 1 000 000 lakosú nagyváros. 
 
Milyen tájat kedvel? Több válasz is megadható.  
A jelenlegi lakóhelyem (többnyire): 
☐ Sík 
☐ Dombos  
☐ Hegyes 
☐ Tó közelében élek 
☐ Tenger közelében élek  
☐ Folyó közelében élek 
☐ Tenger közelében élek 
☐ Óceán közelében élek 
☐ Erdős 
☐ Egyéb: 
 
B. A SPORT ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGEK JELENTÉSE 
 
Maximum öt lehetőséget jelöljön meg. A sport számomra  
☐ Mozgás 
☐ Teljesítmény 
☐ Profizmus 
☐ Verseny 
☐ Közéleti tevékenység 
☐ Egészséges tevékenység  
☐ Játék 
☐ Látványos esemény 
☐ Mítosz                 
☐ Közösségi tevékenység 
☐ Idealizált társadalmi kép   
☐ Egyenlőség 
☐ Szolidaritás 
☐ Láthatóság  
☐ Munka  
☐ Kikapcsolódás, szabadidős tevékenység 
☐ Öröm 
☐ Fájdalmas tevékenység 
☐ A pénz negatív hatásai által kialakult tevékenység  
☐ A média negatív hatásai által kialakult tevékenység 
☐ Dopping 
☐ Pénzügyi csalás  
☐ Egyéb: 
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C. A GENERÁCIÓK ÉS A CSALÁD VÉLEMÉNYE  
 
Mi a véleménye a fiatalokról? Jelöljön meg öt lehetőséget.  
A fiatalok 
☐ Többnyire tanultabbak, mint az idősek 
☐ Sok technológiai tudással rendelkeznek 
☐ Fizikai értelemben erősek 
☐ Lelkileg sebezhetőek 
☐ Gyönyörűek 
☐ A testükkel és a teljesítményükkel vannak elfoglalva 
☐ Előzékenyek 
☐ Magabiztosak 
☐ A társadalmi, egészségügyi, gazdasági és politikai körülmények áldozatai 
☐ Munkanélküliek 
☐ Egyéb: 
 
Mi a véleménye az idősekről? Jelöljön meg öt lehetőséget.  
Az idős emberek: 
☐ Pénzügyi terhet jelentenek a társadalomnak 
☐ Ellenszenvesek 
☐ Vidámak 
☐ Tájékozottak 
☐ Sokan vannak 
☐ A családunk tagjai 
☐ Nehezen tanulnak 
☐ Védelmezőek 
☐ Azt csinálnak, amit akarnak 
☐ Nyugdíjasok 
☐ Otthonülősek, nem szeretnek mozogni 
☐ Törékenyek 
☐ Betegeskedők  
☐ Végigkísérik az életünket 
☐ Egyéb: 
 
Mi a véleménye a családról? Jelöljön meg öt lehetőséget. 
☐ Az én országomban az idős és a fiatal generációk közel állnak egymáshoz.  
☐ Többnyire szűkkörűek. 
☐ Édesapámon, édesanyámon és a gyerekeken kívül más családtagok is élnek velünk.  
☐ Ugyanannyira értékesek a család fiatalabb és idősebb tagjai. 
☐ Ugyanannyira értékeljük a család fiatalabb és idősebb tagjait.  
☐ A család a társadalom alapja. 
☐ A család teher a fiatalabb generációknak. 
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☐ A családtagok sokat segítik egymást.  
☐ Az idősebb családtagok fontos családot érintő döntéseket hoznak meg. 
☐ A fiatalabb családtagok fontos családot érintő döntéseket hoznak meg. 
☐ Egyéb:  
 
D. KI ÉS MI BEFOLYÁSOLTA A DÖNTÉSÉT A SPORTOLÁS ELKEZDÉSÉT ILLETŐEN 
 

Meséljen a szüleiről. Jelölje meg az Önre jellemző állítást. 

Édesanyám/édesapám régen/jelenleg  
 
magas vezetői és szakmai pozícióban van(nak).  

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 

alacsony vezetői és szakmai pozícióban van(nak). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 

közepes szintű pozícióban van(nak) (irodai dolgozó, kereskedelem, szolgáltatás). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 

kisvállalkozó(k) és önfoglalkoztató(k) (beleértve mezőgazdasági termelők). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 

alacsony pozíciójú felügyelői vagy szakmunkás foglalkozású(ak). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

félig betanított munkát végez(nek). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 

betanított munkát végez(nek). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 

Nem dolgoz(nak), nem foglalkoztatott(ak). 

☐ Édesanyám           ☐    Édesapám  

 
Hogyan ismerkedett meg a sportolással? Jelölje meg a megfelelő választ. Több válasz is megadható. 
☐ A fizikai környezetem által ismerkedtem meg a sporttal            
(erdő, tó, tenger, játszótér, park, televíziós műsorok, internet).   
☐ Volt szervezett sportlehetőség a környékemen.                  
☐ A szüleim is szeretnek/szerettek sportolni. 
☐ A korombeliek, barátaimon keresztül ismerkedtem meg a sporttal. 
☐ Gyerekkoromban élveztem, hogy azt tehetem, amit akarok, ezért elmentem sportolni. 
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☐ Vágytam egy közösség elismerésére és szeretetére. 
☐ Tartozni szerettem volna valahova. 
☐ Sikeres szerettem volna lenni valamiben. 
☐ Tanulni szerettem volna és több ismeretet szerezni. 
☐ Időt szerettem volna tölteni a családommal.  
☐ Egyéb:  
 
Miért sportol? Több válasz is megjelölhető. 
☐ Szeretek sportolni. 
☐ Rengeteg munkát és időt fektettem/fektetek a sportba. 
☐ Sokat fejlődtem.  
☐ Úgynevezett életmódot alakítottam ki a sport köré. 
☐ Segíti abban, hogy én és az életem is szervezettebb legyen. 
☐ A barátaimmal együtt csinálom/csináltam. 
☐ Jó egy csapat/közösség tagja lenni. 
☐ Mindig a tökéletességre törekszem. 
☐ Nyugodtabbá tesz/tett. 
☐ Elismerést nyújt/nyújtott. 
☐ Az edzőm akarja/akarta, hogy sportoljak. 
☐ A szüleim ragaszkodnak/ragaszkodtak ahhoz, hogy sportoljak.  
☐ Egyéb: 
 
Mikor vagy miért hagyta abba a sportolást? Több válasz is megjelölhető. 
☐ Hosszú betegség miatt. 
☐ A családom azt gondolta, hogy káros hatással van a családi életünkre. 
☐ Megváltoztak a családom gazdasági forrásai. 
☐ Nem volt szervezett sport a környéken. 
☐ Nem volt megfelelő tömegközlekedés. 
☐ A sport nem a korombelieknek való. 
☐ Felvettek az első munkahelyemre. 
☐ Családot alapítottam. 
☐ Katonai szolgálatot kezdtem teljesíteni. 
☐ Stresszel teli változás ment végbe az életemben. 
☐ Az elérhető sportolási lehetőségek nem időseknek valók. 
☐ Nem annyira szeretek mozogni. 
☐ Félek, hogy megsérülök és nem tudok gondoskodni magamról. 
☐ Egyéb: 
 
Miért kezdett el újra sportolni? Több válasz is megjelölhető. 
☐ A családom szerette volna. 
☐ A gyerekem szerette volna. 
☐ Mindig is végeztem valamilyen sporttevékenységet. 
☐ Az egészségem megőrzése érdekében. 
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☐ Keretet szeretnék adni az életemnek. 
☐ A tanult embereknek vigyázniuk kell magukra. 
☐ A sport segítségével birkózom meg a sok munkával. 
☐ A lehető legtovább szeretnék egészséges maradni. 
☐ Önellátó szeretnék maradni. 
☐ A tanult embereknek mozogniuk kell. 
☐ Egyéb: 
 
E. LEGKEDVELTEBB SPORTOK 
 
Melyik sportot kedveli a legjobban? Jelölje meg a választ, majd indokolja meg azt. 
☐ Extrém sportok 
☐ Íjászat 
☐ Szinkronúszás  
☐ Tollaslabda 
☐ Labdajátékok 
☐ Hajózás  
☐ Társasjátékok 
☐ Bowling 
☐ Biciklizés 
☐ Tánc 
☐ Búvárkodás 
☐ Feldenkrais módszer  
☐ Labdarúgás 
☐ Gyerekkori játékok (melyek?) 
☐ Golf 
☐ Túrázás 
☐ Hulahoppkarika 
☐ Ugrósportok 
☐ Kajakozás 
☐ Szánkózás 
☐ Pilátesz  
☐ Evezés  
☐ Futás 
☐ Vitorlázás  
☐ Nyújtás 
☐ Állva evezés 
☐ Szörf  
☐ Síelés 
☐ Sífutás 
☐ Úszás 
☐ Pingpong 
☐ Tenisz 
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☐ Online bowling 
☐ Sétálós kosárlabda 
☐ Vízi sportok 
☐ Jóga 
☐ Egyéb: 
 
F. INTERGENRÁCIÓS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
 
Az alábbiak közül mely meghatározások írják le a legmegfelelőbben a generációk közötti 
sporttevékenységet? Jelölje meg azon definíciókat, amelyekkel egyet ért, majd indokolja meg választását. 
☐ A generációk közötti sport olyan tevékenység, amely a szabadban vagy beltéren zajlik. 
☐ Olyan tevékenység, amely nyáron vagy télen zajlik. 
☐ Olyan tevékenység, ahol fiatalok és idősek közös célért küzdenek. 
☐ Olyan tevékeny nyilvános előadáshoz/eseményhez vezet. 
☐ Olyan tevékenység, ahol generációk együtt sportolnak és egymást segítik. 
☐ Olyan tevékenység, ahol figyelembe veszik a generációk különböző képességeit. 
☐ A generációk közötti sporttevékenység véleményem szerint nem lehetséges. 
☐ Egyéb: 
 
Hogyan jellemezné a generációk közötti sport biztosítását az ön országában? 
☐ Az ilyen jellegű sportokból jelentős és bő kínálat van. Melyek? 
☐ Vannak nagyszabású intergenerációs sportesemények. Melyek?  
☐ Az én környékemen egyáltalán nincs vagy csak kevés generációk közötti sporttevékenység van. 
☐ Egyéb: 
 
Amennyiben ez érvényes Önre, milyen intézmények nyújtanak intergenerációs sportlehetőségeket? 
☐ Óvodák 
☐ Kiskorúak oktatási intézményei  
☐ Egyetemek 
☐ Sportegyesületek 
☐ Mindkét generációt szívesen fogadó központok 
☐ Közösségi házak 
☐ Bentlakásos iskolák a tantervük részeként 
☐ Idősotthonok 
☐ Szakszervezetek nyaralólétesítményeikben 
☐ Hotelek 
☐ Egyéb: 
 
Amennyiben ez érvényes Önre, milyen intergenerációs sporttevékenységet végez jelenleg? 
 
Ha nincs elég ilyen jellegű lehetőség,  
annak mi az oka? 
☐ A sportot kizárólag a gyerekek tevékenységének tekintik. 
☐ Az idősebbek általában nem szeretnek sportolni. 
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☐ A generációk egymástól elkülönülve élnek. 
☐ Kevésaz ilyen jellegű szervezett lehetőség. 
☐ A közvélemény nem fordít rá figyelmet. 
☐ Az idősebbeket nem ösztönzik a sportra. 
☐ A sportra elsősorban teljesítményként és versenyzésként tekintenek. 
☐ Egyéb:  
 
Ön szerint milyen generációk közötti sporttevékenységek a legkivitelezhetőbbek családon belül?  
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3. melléklet - A megkérdezettek  
 
ÖSSZESEN: 115 
 
NŐ: 73 
FÉRFI: 42 
 

Sorsz
ám 

Név 
kezdőb

etűi 

Életk
or 

Nem Oktatás Családi 
állapot 

Munkahelyi 
státusz 

Együttélés Ország 

1 GYZS -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

EGYEDÜL HU 

2 LK -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

SZÜLŐK ÉS FIÚTESTVÉR HU 

3 AÁ -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

EGYETEMI 
HALLGATÓ ÉS 

FOGLALKOZTAT
OTT 

EGYEDÜL HU 

4 PT -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ ÉS 

FOGLALKOZTAT
OTT 

EGYEDÜL HU 

5 BV -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

FOGLALKOZTAT
OTT 

ÉLETTÁRS HU 

6 RD -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

SZÜLŐK ÉS FIÚTESTVÉR HU 

7 DR -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

BARÁT HU 

8 SQ -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

ÉDESANYA ÉS BARÁTOK HU 

9 SZL -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

SZÜLŐK HU 

10 BA -25 N POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

FOGLALKOZTAT
OTT 

ÉLETTÁRS HU 

11 FM 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

ÖZVEGY NYUGDÍJAS EGYEDÜL HU 

12 SZA 65+ F POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS HU 

13 SZR 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

KÜLÖNÉLŐ NYUGDÍJAS EGYEDÜL HU 

14 GZS 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS HU 

15 KÁ 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

ÖZVEGY FOGLALKOZTAT
OTT 

BARÁTNŐ HU 

16 SZI 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

HÁZASTÁRS HU 

17 TG 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

NYUGDÍJAS BARÁTNŐ HU 

18 BS 65+ F FELSŐFOKÚ 
SZAKKÉPZÉS 

KÜLÖNÉLŐ NYUGDÍJAS EGYEDÜL HU 

19 VA 65+ F POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

HÁZASTÁRS HU 

20 BJ 65+ N POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

KÜLÖNÉLŐ FOGLALKOZTAT
OTT ÉS 

NYUGDÍJAS 

EGYEDÜL HU 
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21 VT -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

N/A CSALÁD GR 

22 PT -25 F EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

23 EK -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

24 NM -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

GYAKORNOK CSALÁD GR 

25 KD -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

26 EN -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

GYAKORNOK CSALÁD GR 

27 TS -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNKANÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

28 KM -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

29 SD -25 F EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

30 MZ -25 N TANULMÁNYOK EGYEDÜLÁLL
Ó 

HALLGATÓ CSALÁD GR 

31 MT -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

32 MV -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

33 NG -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

34 SM -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

35 NK -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

36 XM -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

37 SN -25 F TANULMÁNYOK EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

38 PC -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD GR 

39 PL -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

40 KB -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

EGYEDÜLÁLLÓ GR 

41 MN -25 N EGYETEM EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

EGYEDÜLÁLLÓ GR 

42 BD 65+ F PHD HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

HÁZASTÁRS GR 

43 IP 65+ F SZAKISKOLA HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS GR 
44 ST 65+ N TANULMÁNYOK HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS GR 
45 AK 65+ N EGYETEM HAJADON/NŐ

TLEN 
FOGLALKOZTAT

OTT 
EGYEDÜLÁLLÓ GR 

46 EV 65+ N TANULMÁNYOK HÁZAS NYUGDÍJAS EGYEDÜLÁLLÓ GR 
47 GL 65+ F TANULMÁNYOK HÁZAS FOGLALKOZTAT

OTT 
CSALÁD GR 

48 GP 65+ F PHD HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

49 KC 65+ F EGYETEM HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD GR 

50 LK 65+ N EGYETEM HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

HÁZASTÁRS GR 
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51 SA 65+ N TANULMÁNYOK HÁZAS NYUGDÍJAS EGYEDÜLÁLLÓ GR 
52 PD -25 N MESTERFOKZATÚ 

TANULMÁNYOK 
EGYEDÜLÁLL

Ó 
FOGLALKOZTAT

OTT 
SZÜLŐK IT 

53 RD -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

BARÁT IT 

54 FF -25 F FELSŐFOKÚ 
SZAKKÉPZÉS 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD IT 

55 FA -25 F POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

FOGLALKOZTAT
OTT 

ÉLETTÁRS IT 

56 AS -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

LAKÓTÁRSAK IT 

57 LB -25 N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

BARÁT IT 

58 MF -25 N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

CSALÁD IT 

59 FC -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

CSALÁD IT 

60 LV -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

ÉDESANYA ÉS FIÚTESTVÉR IT 

61 RR -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

DIÁK BARÁT IT 

62 BD -25 N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYÉB DIÁK CSALÁD IT 

63 AS -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

CSALÁD IT 

64 AM -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

ÉDESAPA ÉS 
LÁNYTESTVÉREK 

IT 

65 IB -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

ÉLETTÁRS IT 

66 EL -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

CSALÁD IT 

67 EL -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYÉB DIÁK CSALÁD IT 

68 VG -25 N ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

DIÁK CSALÁD IT 

69 AS -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYÉB EGYETEMI 
HALLGATÓ 

CSALÁD IT 

70 MVB -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

CSALÁD IT 

71 DS -25 F ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

DIÁK CSALÁD IT 

72 MF -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

BARÁT IT 

73 GI 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT ÉS 

NYUGDÍJAS 

HÁZASTÁRS IT 

74 GB 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT ÉS 

NYUGDÍJAS 

HÁZASTÁRS IT 

75 FV 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS IT 

76 SL 65+ F POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS IT 

77 MD 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS IT 

78 AB 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS FOGLALKOZTAT
OTT 

HÁZASTÁRS IT 
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79 EC 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS IT 

80 AM 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS IT 

81 JK -25 N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

MUNAKNÉLKÜL
I 

SZÜLŐK ÉS TESTVÉREK BU 

82 ESST -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

SZÜLŐK ÉS TESTVÉREK BU 

83 GP -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

MUNAKNÉLKÜL
I 

SZÜLŐK ÉS TESTVÉREK BU 

84 DC -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

MUNAKNÉLKÜL
I 

SZÜLŐK BU 

85 AA -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

ÉDESANYA BU 

86 CA -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

SZÜLŐK ÉS TESTVÉREK BU 

87 SB -25 N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

EGYETEMI KAMPUSZON BU 

88 BB -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

BARÁT BU 

89 AG -25 F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

FIÚ- ÉS LÁNYTESTVÉR BU 

90 VY -25 N POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT 

BARÁT BU 

91 MH -25 N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

BARÁT BU 

92 MAV 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS MUNAKNÉLKÜL
I 

ÉLETTÁRS BU 

93 ER 65+ N ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

ÖZVEGY NYUGDÍJAS EGYEDÜL BU 

94 MP 65+ F ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS BU 

95 SG 65+ N FELSŐFOKÚ 
SZAKKÉPZÉS 

ÖZVEGY NYUGDÍJAS EGYEDÜL BU 

96 AG 65+ F POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

FOGLALKOZTAT
OTT 

EGYEDÜL BU 

97 TB 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

ÖZVEGY NYUGDÍJAS UNOKA, GYEREKEK BU 

98 IH 65+ N ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

ÖZVEGY NYUGDÍJAS EGYEDÜL BU 

99 VD 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS BU 

100 SL 65+ F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS BU 

101 ET 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

ÖZVEGY NYUGDÍJAS EGYEDÜL BU 

102 E. B. -25 N ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

GYEREK ÉDESANYA SI 

103 S. B. -25 N ALAPFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

GYEREK ÉDESANYA SI 

104 R. D. -25 F MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

EGYETEMI 
HALLGATÓ 

SZÜLŐK SI 

105 V. B. 65+ N POSZTGRADUÁLIS 
TANULMÁNYOK 

ELVÁLT NYUGDÍJAS FIÚGYERMEK SI 

106 D. F. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

NYUGDÍJAS KUTYA SI 
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107 L. B. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

FOGLALKOZTAT
OTT ÉS 

NYUGDÍJAS 

KUTYA SI 

108 M. M. 65+ N MÁSODFOKÚ 
TANULMÁNYOK 

EGYEDÜLÁLL
Ó 

NYUGDÍJAS EGYEDÜL SI 

109 S. F. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

KAPCSOLATB
AN 

NYUGDÍJAS ÉLETTÁRS SI 

110 M. Š. R. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS SI 

111 B. S. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS SI 

112 L. T. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS SI 

113 I. R. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS SI 

114 T. K. 65+ N MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS SI 

115 A. T. 65+ F MESTERFOKZATÚ 
TANULMÁNYOK 

HÁZAS NYUGDÍJAS HÁZASTÁRS SI 
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