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Elemzés – jelölés magyarázat (színek és magyarázatuk)

(1) Kitöltők 45%-a a 40-49 éves korosztályba tartozik Kérdőív eredmények összefoglalása

Az interjú alanyok többsége szintén a 40-49 éves korosztályba 
tartozik

Interjú eredmények összefoglalása

,,A sportolás adja: pontosságot, fegyelmet, fókusz 
képességet, a csapatmunkára való képességet, 
tisztességet, bizalmat” *

Interjúból idézet (Ne jelenjen meg konkrét idézetként, de 
az adott kérdéshez kapcsolódik)

,,Amire a sport nevel, az újrahasznosítható vezetőként” 
–Beck Zsófia, BCG Partner

Interjúból idézet – idézhető névvel, pozícióval, 
hozzájárulási nyilatkozat rendelkezésre áll

A US kutatás esetében a másik vezető volt szintén a 
legnépszerűbb válasz, de ezesetben 2. helyre került az 
élsportoló.

US kutatásból infó



232 válaszadó
32 kérdés
6 témakör

Tartalom

Demográfiai kérdések 
elemzése 

3 kérdés 232 válaszadó

Vezetői kérdések elemzése 6 kérdés 232 válaszadó

Sportolás általában 
kérdések elemzése

3 kérdés 232 válaszadó

Sportolási szokások 
általános időszakra vetítve 

kérdések elemzése 
4 kérdés 203 válaszadó 

Sportolás és vezetés 
kapcsolata kérdések 

elemzése 
14 kérdés 203 válaszadó

Vírussal kapcsolatos 
kérdések elemzése 

2 kérdés 203 válaszadó

20 interjú
232 kitöltés



1. Demográfiai kérdések 
elemzése



1. Demográfiai adatok elemzése (1,2,3)
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Kulcsüzenetek (1,2,3 kérdés)

• (1) Kitöltők 45%-a 40-49 éves korosztályba tartozik 
• Az interjú alanyok többsége szintén a 40-49 éves korosztályba tartozik.

• (2) Kitöltők 58%-a él házastársi kapcsolatban
• Az interjúalanyok többsége házastársi kapcsolatban él.

• (3) A kitöltők 74%-nak van gyermeke (1,2, 3 vagy több)
• Az interjú alanyok többségének van gyermeke.



2. Vezetői kérdések 
elemzése



2. Vezetői kérdések (4,5)

53; 23%
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55; 24%

41; 18%

34; 14%
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US research (4,5)



2. Vezetői kérdések (6,7)
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7. Alkalmazottainak száma

150; 65%

82; 35%

6. Cég lokalitása

Hazai Nemzetközi

75%

Kisvállalkozásoknál vezetők
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57%



2. Vezetői kérdések (8)
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8. Önt ki inspirálta, 
hogy vezetővé váljon?

*Több választási lehetőség volt, 
mindegyik választ a 232 

válaszadóhoz viszonyítottam



US research (8)



2. Vezetői kérdések (9)

9. Milyen 
mértékben van 
szerepe a 
felsorolt 
képességeknek 
és készségeknek 
abban, hogy 
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US research (9)



Kulcsüzenetek ( 4, 5, 6, 7, 8, 9)

• (4) Kitöltők 56%-a több mint 10 éve tölt be vezetői pozíciót

• (5) Elég változatos background -> sok az egyéb kategória válasz

• (6) A kitöltők 35%-a hazai, míg 65%-a nemzetközi cégnél dolgozik. → a kérdés nem volt egyértelműen megfogalmazva

• (7) Alkalmazottainak száma: eléggé szórt az eredmény → 20 fő alatti a beosztottainak a száma a kitöltők 57%-nak

• (8) Önt ki inspirálta, hogy vezető váljon? Kérdés esetében a legnépszerűbb válasz a másik vezető volt (51%-a a kitöltőknek 
választotta ezt az opciót), 2. helyre a családtag válasz opció került ( a kitöltők 32%-nak szerepelt a válaszai között), míg az élsportolót 
a kitöltők 3%-a jelölte csak meg mint motivátort. (többszörös választási lehetőség volt)

• A US kutatás esetében a másik vezető volt szintén a legnépszerűbb válasz, de ezesetben 2. helyre került az élsportoló.

• (9) A kitöltők Milyen mértékben van szerepe a felsorolt képességeknek és készségeknek abban, hogy Ön sikeres vezetővé vált? 
Kérdésre adott válaszai alapján alábbi képességek/készségek van jelentős szerepe a vezetővé válás során.

• Problémamegoldó készség (79% választotta, hogy nagyon befolyásolta)
• Kitartás (78% választotta, hogy nagyon befolyásolta)
• A versenyszellemet azonban csak a válaszadók 23%-a tartotta jelenős befolyással bíró készségnek a vezetővé válás során, ami 

ellentmond az interjúk során elhangzott válaszoknak.



Kulcsüzenetek (9. folytatása)

Az interjúalanyok válaszai arra a kérdésre, hogy Hozzá járulhat-e és ha igen, leginkább mivel a sportban való vezető váláshoz? 
(név nélkül használhatóak!)

• ,,azok, akik versenysportolók voltak, rendkívül szívósak,  kitartóak, verseny orientáltak, küzdőképesek, van bennük 
kollegialitás”*

• ,,Látni a vezetőknél is, hogy ki az aki egyéni játékos és csapatjátékos, ki az aki egyénileg akar sikereket elérni vagy közösen,
ki az aki gyerekként egyedül edzett vagy társakkal. Nem csak az lehet jó vezető, aki egyébként sportolt - de az fontos, hogy 
valamit szenvedéllyel csináljon”*

• ,,A sportolás adja: pontosságot, fegyelmet, fókusz képességet, a csapatmunkára való képességet, tisztességet, bizalmat” *

• ,,A sport megtanított arra, hogy én mit tudok hozzátenni egy adott kihíváshoz. Akaraterőt adott” *

• ,,Sokat köszönhetek a sportnak: önfegyelem, koncentráció, célorientáció, belső egyensúly, kudarckezelés, 
eredményorientáció - erre tanítom a többieket.”*

• ,,A sportot átható versenyszellem és kitartás hozzájárul a vezetővé váláshoz, emellett a vezetői lét annyi stresszel jár, hogy 
muszáj sportolnia, ha nem akar beleőrülni.”*

*Ne jelenjen meg konkrét idézetkén, de az adott kérdéshez kapcsolódik



Kulcsüzenetek (9. folytatása)

Névvel és pozícióval idézhető idézetek:

• ,,Az edzőmhöz való, bizalmon és tiszteleten alapuló viszonyom tapasztalatai sokat segítettek a civil életben a felettesemhez és 
később a saját beosztottjaimhoz való viszonyomban.” - Nagy Viktória, CIB Bank, Kockázatkezelési vezető

• ,,Amire a sport nevel, az újrahasznosítható vezetőként” –Beck Zsófia, BCG Partner

• ,,Képes vagyok reggel 7-kor is kerékpározni azért, hogy az edző által kitűzött célt elérjem, és ez a munkámban is igaz rám: addig 
megyek, amíg meg nem csinálom, amit elterveztem” – Óhidi Zsuzsa, Marquard Média, ügyvezető igazgató



3. Sportolás általában



3. Sportolásról általában

11; 5%

103; 44%

16; 7%

64; 28%

38; 16%

10. Milyen szinten sportolt fiatal korában?

első osztályú sportolóként
szabadidő sportolóként
válogatottként
versenyszerűen sportolóként
nem sprotoltam

159; 68%
6; 3%

67; 29%

11. Vezetővé válásakor sportolt-e rendszeresen?

igen, szabadidő sportolóként

igen, versenysportolóként

nem

175; 76%

3; 1%

54; 23%

12. A vírus kezdetéig sportolt-e rendszeresen?

igen, szabadidő sportolóként

igen, versenysportolóként

nem



US research (10)



Kulcsüzenetek ( 10, 11, 12,)

(10) A kutatásban résztvevő döntéshozók 84 százaléka sportolt fiatal korában (7%-a válogatottként, 33%-a versenyszerűen vagy 
első osztályban, 44%-a szabadidő sportolóként).

• Az interjú alanyok válaszai:  

• Legtöbben gyermekkorukban kezdték el a sportot, többen versenyszerűen, nemzetközi versenyekre kijutva. Van aki a mai napig 
versenyeken vesz részt:

• ,,2005-ben találtam rá a curling-re. B csoportos EB-t nyertünk a csapattal. Senior- 50 évesen lehetsz, úgyhogy van még aktív 10 
évem.”*

• ,,gyerekkoromban 9-18-ig az Állami Balettintézet növendéke voltam”*

• (11) A kitöltők 71%-a vezetővé válása során is sportolt rendszeres.

• (12) A kitöltők 76%-a a vírus kezdetéig rendszeresen sportolt, szabadidő sportolóként.

*Ne jelenjen meg konkrét idézetként, de az adott kérdéshez kapcsolódik



4. Sportolási szokások 
általános időszakra vetítve
(vírus előtti időszakban) 



4. Sportolási szokások általános időszakra vetítve (vírus előtti időszakban) 
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13. Milyen rendszerességgel sportolt?



4. Sportolási szokások általános időszakra vetítve (vírus előtti időszakban) 
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14. Milyen sport aktivitásban vett részt rendszeresen az 
utóbbi 5 évben? 

*Több választási lehetőség volt

14/b Milyen sport aktivitásban vett részt 
rendszeresen az utóbbi 5 évben? – egyéb 

válaszok

• Gyaloglás
• Túrázás
• Crossfit
• Golf
• edzőtermi edzések (csoportos 

órák/személyi edzések)
• kajak/kenu



US research (14)



4. Sportolási szokások általános időszakra vetítve 

22%

15. Szokott-e rendszeresen részt venni amatőr sportolók 
számára szervezett 
versenyeseményeken/sportrendezvényeken?

A válaszadók 22%-a szokott részt venni 
amatőr sportolók számára szervezett 
versenyeken/sportrendezvényeken. 
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16. Mi az, ami ebben a leginkább 
motiválja? (Többszörös választási lehetőség) ?

A válaszadók 78%-a nem szokott részt 
venni amatőr sportolók számára 
szervezett 
versenyeken/sportrendezvényeken. 

78%



Kulcsüzenetek ( 13, 14, 15, 16)

• (13) A kitöltők 40%-a sportolt heti 1-2 alkalommal, 37%-a heti 3-4 alkalommal és 10%-a heti 5-6 alkalommal (általános, vírus 
előtti időszakot vizsgálva),  

• ,,Heti 2-3x úszás, lehetőség szerint 1x tenisz.”*

• ,,Heti 5 alkalommal lovaglás.”*

• ,,Curling az elsődleges, heti 4-5x mozgás.”*

• (14) A legnépszerűbb sport tevékenységek a kitöltők válaszai alapján a futás és a jóga/pilates/callanetics.

• ,,Futás közben jönnek az igazán kreatív ötletek.” – Mezei Magdolna, Concorde Értékpapír Zrt. Vezérig. helyettes, Accord
Alapkezelő Zrt., ügyvezető igazgató  

• (15) A megkérdezettek 22%-a szokott rendszeresen részt venni amatőr versenyeken.

• ,,3-4x játszom a héten, játszom a CSB-ken , a nemzetközi seniorversenyeken is, több időm lett, miután a gyerekek 
kirepültek.”*

• (16) Akik igennel válaszoltak az előző kérdésre, azok a leginkább a lehetőség a sportolásra opciót választották → elég kevesen 
válaszoltak igennel (22%).

*Ne jelenjen meg konkrét idézetként, de az adott kérdéshez kapcsolódik



5. Sportolás és vezetés 
kapcsolata



5. Sportolás és vezetés kapcsolata

17. Jelenlegi munkahelye, cége
támogatja-e anyagilag a 
dolgozók sportolását?

35% 32%

A válaszadók 35%-a felelt igennel a 
feltett kérdésre.

18. Rendez-e a cége a dolgozóknak 
rendszeresen (offline/online) csapatos
sporteseményeket?

A válaszadók 32%-a felelt igennel a 
feltett kérdésre.

19. Sportol-e Ön alkalmanként 
vagy rendszeresen együtt más 
vezetőkkel?

54; 27%

9, 4%140; 69%

igen, alkalmanként igen, rendszeresen nem



5. Sportolás és vezetés kapcsolata

21. Kérem, soroljon fel max. 3 olyan sportágat/mozgásformát, amely Ön szerint a leginkább alkalmas lehet 
kapcsolatépítésre/tartásra a vezetők körében? (szabadszavas, max 3 féle sport)

• a sport célja nem a kapcsolatépítés

• csapatsportok: jégkorong, röplabda, párosban játszható játékok: tollas, tenisz, squash, ping-pong, de a túrázás, golf, ügyességi 
motorsportok - szinte bármilyen sport...

• vitorlázás, csapatsportok, tematikus és stratégiai csapatépítő autóversenyek (pl. feladatorientált rally)

• Bármely csapatsport, csoportban végezhető mozgás forma 

• csapatsportok,  jóga, tenisz

• az a legfontosabb h jól érezzük magunkat. 

• Labdajátékok

• közös kirándulás, tenisz

• bármilyen csapatsport (leginkább labdajátékok), tenisz

• Tenisz, női torna is, ha rendszeresen ugyan az a csapat jár, vitorlázás

• nem tudom, mert számomra a sport magánélet, énidő, nem szándékozom keverni a munkámmal

• tenisz, golf

• csapatsportok, ahol együttműködésre van szüksé / futás, ahol egymás közelében vannak az emberek

• sportjátékok, zenés-táncos mozgásformák, terepakadály versenyek



Kulcsüzenetek ( 17, 18, 19, 20, 21)

• (17) A kitöltők 35%-nak munkahelye támogatja anyagilag a dolgozók sportolását.

• Az interjú alanyok többsége nyilatkozta azt munkahelyéről, hogy sportbarát és számos sport tevékenységet támogat, illetve házon belül is 
vannak sportolói körök, valamint rendezett sportesemények. Van ahol CSR tevékenység része a sport támogatása de ez már kevésbé jellemző. 
Van olyan cég is, amely saját sportegyesülettel, illetve futó szakosztállyal rendelkezik. 

• (18) A kitöltők 32%-nak munkahelye szervez rendszeresen online/offline sporteseményeket.

• Példák az interjúkból: Balaton ultramaratonon indulnak, sportnap, futókör, bicikliskör, online gyógytorna, lépésszámláló applikációs verseny

• (19) A kitöltők 69%-a nem sportol együtt más vezetőkkel. (de az interjúk alapján networkingre nagyon is alkalmasnak tartják a sportot)

• ,,Volt már olyan, hogy egy ügyfelet előztem meg a futóversenyen, utánam szólt, egy darabig együtt is futottunk, mindketten élveztük” -
Schweizer Edina, CEE regionális bankjogi csoportvezető, bank-, és tőkepiaci szakjogász, Noerr és Társai Ügyvédi Iroda 

• ,,A sport jó ok és téma, amit a kollegiális vagy üzleti partneri viszonyban is jól lehet használni" Megerősítheti az üzleti viszonyt, mert 
felnézhetnek rád, ha sportolsz”*

• ,,Látom a sportban a kapcsolatépítési potenciált, sőt, meggyőződésem hogy az üzletek ma nem a golfpályán és a teniszpályán köttetnek, 
hanem futás közben és a sípályán” *

*Ne jelenjen meg konkrét idézetként, de az adott kérdéshez kapcsolódik



Kulcsüzenetek ( 17, 18, 19, 20, 21)

• (20) Hibás kérdés

• (21) kérdés szabadszavas – lsd előző dia, részletesebben excel – itt többen beírták, hogy a sportnak nem célja a 
kapcsolat építés, egyébként a csapatsportokat jelölték alkalmasnak döntő többségben

• Kulcs üzenet: Networking és sport témaköre: 

• A kitöltők jellemzően nem sportolnak együtt más vezetőkkel, viszont networkingre alkalmasnak találják a 
csapatsportokat. 

• A 22. kérdés is kapcsolódik ehhez a témakörhöz, mert a sport pozitív hozadékai között utolsó helyre került a segít a 
kapcsolatépítésben opció.

• + a későbbiekben értékes inputok vannak ehhez a témakörhöz az interjúkban



5. Sportolás és vezetés kapcsolata
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22. Melyek azok a pozitív hozadékai a sportolásnak, melyek 
segítenek Önnek az eredményes munkavégzésben?

*max 3 választási lehetőség volt

22/b kérdés szabadszavas válaszok: 

• segít a célorientáltság kialakításában

• jótékonyság, példamutatás

• segít gondolkodni (bonyolultabb 
problémákat futás közben gondolok 
végig és oldok meg)

• jobb fizikai-testi-lelki állapotot 
eredményez



US research



Kulcsüzenetek ( 22)

• (22) A sport pozitív hozadékai között a legnépszerűbbek
• Segít az egészségmegőrzésében,  83%-a kitöltőknek választotta ezt az opciót.
• Segít a stresszoldásban, 77%-a kitöltőknek választotta ezt az opciót.
• Segít a kapcsolatépítésben, azonban az utolsó helyre került 3%-al, → ez megerősíti az előzőekben adott válaszokat, 

miszerint nem sportolnak együtt más vezetőkkel (lsd. 19-es kédés)

• Az Amerikai kutatásban első helyre a stresszoldás/relaxáció került, míg második helyre az hogy élvezetet nyújt. A kutatásunk 
esetében ez a tényező a 3. helyen állt.

• Az interjúk is alátámasztják ezeket (11. Te mit tudtál/tudsz leginkább kamatoztatni a sportolásból?)

• ,,A sport segít abban, hogy jobban értsem saját magam. Segít kezelni az energia háztartásom, jobban lássam a határaimat 
és hogyan tudom azokat átlépni”– Daradics Kinga, felsővezető

• ,,Az önbizalom kialakulásához nagyon jó, ha az ember sportol, kitűz egy, akár nagyobb célt is, és azt eléri, a versenyzés is 
segít ebben - ehhez a sportnál jobb eszközt nem ismerek”*

• ,,A tudatomat tudom a sportolással kiszellőztetni, gyakran megyek munka közben is futni, akkor nem szól hozzám senki, nem 
telefonál senki, magam vagyok" Ez a faktor szabadság alatt nem él, akkor a fun és az egészségvédelem a cél”*

*Ne jelenjen meg konkrét idézetként névvel, csak az adott kérdéshez kapcsolódik!



5. Sportolás és vezetés kapcsolata

88; 43%

93, 46%

22; 11%

igen, de csak kismértékben

igen, jelentős mértékben

nem, a sportolásnak ebben nincs jelentősége

23. Ön szerint hozzájárulhat-e a sportolás 
(sportos múlt vagy jelenleg is aktív sportolás) 
egy nő esetében ahhoz, hogy sikeres 
vezetővé váljon?
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szervezési készség
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problémamegoldás

következetesség

alkalmazkodás

motiválás

csapatmunka

kitartás
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24. Mennyire tekint a sportolásra olyan tényezőként, mint, ami képes fejleszteni a 
következő vezetői képességeket/készségeket? (százalékosan súlyozza a 
képességeket/készségeket)?



Kulcsüzenetek ( 23, 24)

• (23) A kitöltők 46%-a véli úgy, hogy a sportos múlt jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki sikerese vezetővé váljon, 43%-a 
kismértékben tulajdonít ennek jelentőséget és 11%-a a kitöltőknek vélekedik úgy, hogy ennek egyáltalán nincs jelentősége.

• ,,A sport vitalizál, kvalitást ad, erősíti a személyiséget, inspirál és növeli a kitartást." – Blaskó Nikolett, ACG, tulajdonos, ügyvezető, 
MAKSZ elnök, UNICEF FB tag

• ,,Az önbizalom kialakulásához nagyon jó, ha az ember sportol, kitűz egy, akár nagyobb célt is, és azt eléri, a versenyzés is segít ebben 
- ehhez a sportnál jobb eszközt nem ismerek” *

• (24) A legnépszerűbb válaszok a kitartás, csapatmunka valamint motiválás volt, amelyeket az interjú alanyok is megerősítettek szóban.

• ,,Az edzőmhöz való, bizalmon és tiszteleten alapuló viszonyom tapasztalatai sokat segítettek a civil életben a felettesemhez és később 
a saját beosztottjaimhoz való viszonyomban.” - Nagy Viktória, CIB Bank, kockázatkezelési vezető

• Kitartás, szabálykövetés, tisztelem a versenytársakat; stresszlevezetés, néha ezzel élte túl a terhelést és a stresszt*

• Csapatban működés. A sportban alkalmazott agresszivitást viszont nem szabadott az üzleti életben stratégiaként alkalmazni. 
Stressztűrő képesség, munkabírás nagyobb. Edző - sportoló: bizalom - ezt hoztam: a fönökömmel való viszonyomat ugyanígy 
meghatározza.*

*Ne jelenjen meg konkrét idézetként, de az adott kérdéshez kapcsolódik



5. Sportolás és vezetés kapcsolata

12; 6%

94, 46%

41; 20%

56; 28%

egyáltalán nem igen, kismértékben

igen, nagymértékben nem valószínű

25. Jelenthet-e Ön szerint előnyt nők 
esetében egy új munkakörre való 
jelentkezésnél a versenysportolói múlt?

7; 3%

22; 11%

22; 11%

24; 12%

28; 14%

76; 27%

77;38%

85;42%

86; 42%

154; 75%

egyéb, és pedig:

képes a gyors döntéshozatalra

gyakorlatias

jobb megjelenés

maximalista

versenyszellemű

fegyelmezett és szabálykövető

képes egy csapat tagjaként dolgozni

egészségesebb és fittebb

képes keményen dolgozni
(munkamorál)
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26. Állásinterjúk esetén milyen pozitív tulajdonságokat feltételez egy 
sportolói háttérrel rendelkező jelöltről? Válasszon legfeljebb hármat!

26/b Egyéb kommentek:

• hatékonyság, 
reziliencia

• Kreatívitás

• nem szempont, de ha 
focizik, az kimondott
hátrány a 
szememben

• jó kapcsolati háló

• Nekem nem számít



US research (25)



US research (26)



Kulcsüzenetek (25, 26)

• (25) A kitöltők 66%-a véli úgy, hogy a sportos múlt  előnyt jelenthet  egy új munkakörre való jelentkezésnél. 

• (26) A kitöltők úgy vélik, hogy az a jelölt aki sportolói múlttal rendelkezik képes keményebben dolgozni (75%), fittebb és 
egészségesebb (42%) valamint tud csapatban dolgozni. (42%). Érdekességként, a gyors döntéshozatal mint pozitív tulajdonság a 
végére került a listának.

• Az interjúk megerősítik az első két pozitív tulajdonságot a lista élén, miszerint a teherbírás, kitartás és csapatmunka mind 
pozitív hozadéka lehet a sportnak.

• Sportolóként hiszek a sport adta skillekben, sportolóként nősz fel, más a megközelítés, önbizalom, érvényesítés, 
önbecsülés, kitartás, céltudatosság, harcolni a célokért, kiállni magadért, keményen dolgozni  - ezt tudja adni a sport*

• Hiszek a 2 közötti kapcsolat erősségében. A sportolás adja: pontosságot, fegyelmet, fókusz képességet, a csapatmunkára 
való képességet, tisztességet, bizalmat*

*Ne jelenjen meg konkrét idézetként névvel, csak az adott kérdéshez kapcsolódik

Szalóky Tóth Judit, Boyden, Partner – idézhető anyag: (folytatás a következő oldalon)



Kulcsüzenet (26 – Szalóky Tóth Judit, Boyden, Partner - idézhető)

• Saját tapasztalataim és a nemzetközi cégek vezetőkkel kapcsolatos elvárásai alapján a következőket emelném ki -
általánosságban, az egyedi jellemzőktől és helyzetektől eltekintve:

• KITARTÁS ÉS EREDMÉNY ORIENTÁLTSÁG: A sportolói lét része, hogy karrierjük során többször nyertek és természetesen
többször vesztettek is. Megtanulták, hogy hogyan lehet kiküszöbölni a külső hatásokat, hogyan kell összpontosítani a
fejlődés és a játék megnyerése érdekében - következetesség, összpontosítás, türelem és fáradhatatlan gyakorlás révén.

• AGILITÁS ÉS A KOGNITÍV KOMPLEXITÁS: Változó környezetben is képesek a sokszor kiszámíthatatlan tényezők ellenére
alkalmazkodni. Párhuzamosan több dologra figyelni, mérlegelni, kombinálni, improvizálni és korrigálni.

• KOMMUNIKÁCIÓ: Napi szinten gyakorolják, hogy hogyan kell visszajelzést kapni és visszajelzést adni - világos elvárásokon
keresztül, építő jelleggel, tudatosan és fókuszáltan.

• CSAPATORIENTÁLTSÁG: nem csak beszélnek a csapat munkáról, de meg is élik azt. Nem csak jól tudnak másokkal együtt
dolgozni, de tudják, hogy hogyan irányíthatják a helyzetet, és azt is, hogy mit jelent elfogadni az irányítást. Megértik a
szerepeket, tisztában vannak a pozíciójukkal és az értékeikkel a csapatban.

• Azt gondolom, hogy ezeket a képességeket, amennyiben relevánsak, érdemes lehet az interjúk során, önéletrajzban vagy
motivációs levélben kiemelni, hiszen kifejezetten involváló értékkel bírhatnak a munkáltatók számára.



5. Sportolás és vezetés kapcsolata (27)

27. Kérjük jelölje, hogy mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal: 
(1-5 skála: 1 egyáltalán nem értek vele egyet, 5 teljes mértékben egyetértek 
vele)
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Karrierem során elért sikereim egy részét a sportban való részvételemnek / sportos
hátteremnek tulajdonítom.

Ha egy női vezető versenyszellemmel bír, akkor az a vezetői stílusa szempontjából
meghatározó.

Azok a nők, akik rendszeresen sportoltak korábban, később jó alkalmazottá válnak.

A sportos múlttal rendelkező női vezetőnek sokkal inkább kell bizonyítania a
munkahelyén is.

A kimagasló sport eredménnyel rendelkező női vezető példaképként szolgál a
munkahelyén.

A nőket a sportmúlt csak a sportszférában segítheti közvetlen módon vezetői pozícióba.

A sportolás férfias tulajdonságokat alakít ki a nőknél, amely előny a vezetői pozíciókban.

A komoly sportmúlt tiszteletet parancsoló tényező a munkahelyi környezetben.

A sportmúltat minden esetben ki kell emelni a szakmai önéletrajzban.

1. egyáltalán nem értek vele egyet 2 3 4 5. teljes mértékben egyetértek vele
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Kulcsüzenetek ( 27)

• (27) Érdekességek az állításokra érkezett válaszok megoszlásával kapcsolatba:

• Karrierem során elért sikereim egy részét a sportban való részvételemnek / sportos hátteremnek tulajdonítom .- Inkább nem értenek 
ezzel az állítással egyet a kitöltők, az amerikai kutatásban ezzel ellentétben határozott egyetértés volt.

• A sportolás férfias tulajdonságokat alakít ki a nőknél, amely előny a vezetői pozíciókban. – A válaszadók 41%-a egyáltalán nem értett 
egyet az állítással.

• A kimagasló sport eredménnyel rendelkező női vezető példaképként szolgál a munkahelyén. – A válaszadók 57%-a egyetértett az 
állítással.

• Ha egy női vezető versenyszellemmel bír, akkor az a vezetői stílusa szempontjából meghatározó. – A válaszadók 15%-a teljes 
mértékben egyetértett az állítással. 

• A sportmúltat minden esetben ki kell emelni a szakmai önéletrajzban állítás megosztotta a kitöltőket. 19%-a értette egyet teljes 
mértékben az állítással.

• ,,Meglepő módon ez a tény tudatos hangsúlyt a bemutatkozásukban vagy az önéletrajzukban csak ritkán kap. Pedig, mint korábbi 
sportolók véleményem szerint számos olyan tulajdonsággal, képességgel bírhatnak, amelyek munkahelyi környezetben, vezetői 
pozíciókban kiemelt, különösen az elmúlt időszak dinamikus változásainak tükrében (Boyden Global Partner Survey Report, Leadership
qualities, May, 2020).” – Szalóky Tóth Judit, Boyden, Partner - idézhető

• A kérdés megosztotta az interjúalanyokat is, nem csak a kitöltőket, tovább lehet gondolkodni a miérteken. Generációs különbség? Mennyire ismerik 

el azt itthon, hogy valaki sportol? Milyen sztereotípiák, feltételezések élhetnek a sportolókkal szemben?



5. Sportolás és vezetés kapcsolata (28)

28. Ön szerint mivel inspirálhat egy élsportoló másokat a munkájában? Legfeljebb 3-at válasszon!

2; 1%

12; 6%

20; 10%

34; 17%

43; 21%

44; 22%

72; 36%

92; 45%

118; 58%

153, 75%

egyéb, és pedig:

a komoly áldozathozatallal

a szabálykövetéssel

a versenyszellemével

az elért sikereivel

a fair play betartásával

a csapatban való gondolkodás képességével

a célokra való fókuszáltságával

a kemény munkával és az elszántságával

a kitartásával
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5. Sportolás és vezetés kapcsolata

29. Hatékonynak tartaná női vezetőképzések esetén 
eredményes női sportolók bevonását (előadóként, 
oktatóként)?

80%

A válaszadók 79%-a felelt igennel a 
feltett kérdésre.

80%

A válaszadók 80%-a felelt igennel a 
feltett kérdésre.

30. Motiválja-e, vagy motiválná-e gyermekeit a rendszeres 
sportolásra azért, hogy annak pozitív hozadékait a civil 
karrierje során is hasznosítani tudja?



Kulcsüzenetek ( 28)

• (28) A kitöltők a válaszai alapján az alábbi 3 szempont volt a legnépszerűbb, amivel egy élsportoló inspirálhat másokat a munkája során:

• Kitartásával (75%)
• Kemény munkával és elszántságával (58%)
• Célokra való fókuszáltságával (45%)

Kulcs üzenet:

Sportos background – hatás/inspiráció altémakörébe sorolnám ezt a kulcsüzenetet. 

Ha összevetem
• sportolói múlt és egyén
• Sportolói múlt és érvényesülés
• Sportolói múlt és hatás aspektusait

Az összesnél megjelenik a kitartás valamint az, hogy  tud csapatban dolgozni.

• (29) A kitöltők 80%-a tartaná hatékonynak eredményes női sportolók bevonását női vezetőképzéseken.

• (30) A kitöltők 80%-a motiválná/motiválja gyermekeit a rendszeres sportolásra, hogy annak pozitív hozadékait a civil karrierje során is 
hasznosítani tudja.



6. Vírussal kapcsolatos 
kérdések



6. Vírussal kapcsolatos kérdések

90; 44%

49; 24%

64; 32%

31. Változott-e a sportolási 
gyakorlata a vírus hatására?

igen, kevesebbet sportolok azóta

igen, többet sportolok azóta

nem változott

76; 37%

27; 13%

17; 8%

50; 25%

33; 16%
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32. Amennyiben kevesebbet sportol, mi ennek 
az oka?

*Nem volt kötelező a válaszadás annak aki a nem változott opciót válaszolta az előző (31.) 

kérdésnél. n=127 – válaszadóhoz viszonyított arány
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13%

40%

26%



Kulcsüzenetek (31,32)

• (31) A kitöltők 44%-a sportol kevesebbet a vírus óta. Ennek a kevesebb mozgástér/helyszín az egyik oka (40%), valamint az időhiány 
(26%) és a félelem a közösségi terektől (13%).  



További idézhető idézetek, melyek nem lettek bekategorizálva

• "A sportolásomból leginkább az önállóságot, a kezdeményezőkészséget és a problémamegoldást tudtam kamatoztatni a munkámban.”
Vörös Csilla, ügyvezető igazgató, Nielsen Közönségmérés, Magyar Reklámszövetség FB tag

• "Napi félóra mozgást szánj magadra, mert az minden egyes életterületedre pozitív hatással van”
Lászlóffy Vivien, üzletfejlesztési igazgató, Pioneer

• "A test és lélek egyensúlya örökkévaló.”
Danks Emese, kommunikációs szakértő

• "A sport belső erőt ad.”
Bánhegyi Zsófia, marketing és kommunikációs igazgató, Szerencsejáték Zrt.

• "A sport mindenre rákondicionált, leginkább arra, hogy a kiszámíthatatlanságban is nyújtsd a legjobbadat!”
Márkus Krisztina, a Centrál Médiacsoport korábbi Hirdetési igazgatója, business és life coach

• "Olyan sokat szolgál bennünket a testünk, hogy vissza kell adjunk. A sport szükséges ajándék neki.”
Patonai Ágnes, ügyvezető, tulajdonos, p2m Consulting Kft.

• „Érdekérvényesítő képességet, kitartást, érzékenységet-finomságot, csapatdinamika értését, motivációk megértését és még sorolhatnám, mit adott a sport 
(tánc). Az ember vezetői személyisége a saját személyiségéből fakad.” – Kreiter Éva, Dreher Sörgyárak Zrt., HR Director

• Amellett, hogy a nehéz helyzetek kezelésére is megtanít a sport, - a sok interakció miatt- a kommunikációs készséget is fejleszti.”
Szerencsésné Miltényi Éva, vezérigazgató, Golder Associates Zrt. Magyarország



Kulcsüzenetek

1. A kitöltők több, mint kétharmada úgy véli, hogy a sportos múlt hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki sikerese 
vezetővé váljon.

2. A kitöltők több, mint fele úgy véli, hogy a sportos múlt előnyt jelenthet egy új állásra való jelentkezésnél.

3. A sportolásban és a vezetésben a legfontosabb készségek, kompetenciák közel azonosak: kitartás, 
csapatmunka, motiváció.

4. A rendszeres sport pozitív hozadékai között az egészségmegőrzést, valamint annak stresszoldó hatását 
tekinti fontosnak a kitöltők jelentős része.

5. A kitöltők főleg a csapatsportokat találják alkalmasnak networking-re.

6. A kitöltők egyharmadának munkahelye támogatja anyagilag a munkavállalók sportolását, valamint 
rendszeresen szervez online és offline csapatos sporteseményeket.

•A kitöltők alkalmasnak találják a csapatsportokat networkingre. 

•A sikeres vezetővé váláshoz jelentősen hozzá járulhat a sportos múlt. 

•A sportolásban és a vezetésben a legfontosabb készségek, kompetenciák közel azonosak: kitartás, csapatmunka, motiváció.


