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Közösségi kvízjátékosok Magyarországon
Public quizzing players in Hungary

összefoglaló
A közösségben játszott kvízjáté-
kok hazánkban és más 
országokban is rendkívül 
népszerűvé váltak az utóbbi 

években; itthon rövid idő alatt több ezer 
résztvevőt sikerült bevonni a szervezett 
kikapcsolódásba. A 2017 júliusában 
végzett kérdőíves felmérés arra volt 
kíváncsi, hogy elsősorban kik választják 
ezt a szabadidős tevékenységet, nekik 

milyen rekreációs 
szokásaik vannak, és 
mi motiválja őket 
elsősorban a játékra. 
Ez a cikk nagyvona-
lakban foglalja össze 
ennek a felmérésnek az 
első eredményeit: egy 
átlagos magyar 
kvízjátékos olyan 
fővárosi vagy városi 
értelmiségi, fiatal 
felnőtt, aki rekreációs 
tevékenységét 
igényesen és változato-
san szervezi, a 
kvízjátékokban 
elsősorban a közösségi 
élményt, sikerélményt, 
a megoldások 
megtalálásának 
kihívását keresi, 
kevésbé foglalkozva az 
eredménnyel, a várható 
nyereménnyel vagy a 
versengéssel.

Kulcsszavak: 
szellemi rekreáció, 
kvízjáték, vetélkedők, 
műveltség, motivációk 

abstract:
Organised competitions in 
public quizzing became very 
popular lately both in Hungary 

and in other countries all over the world. 
Hungarian intiatives managed to involve 
several thousand people in just few years. 
A research was carried out in July 2017 to 
find out what type of consumers choose 
this way of recreation, what are their 
leisure activity choices and what are the 
main motives that lead them to play quiz 
frequently. It is a short sum of this 
research.

Keywords: menthal recreation, 
quizzing, game, intelligence, motivations

bevezetés
Hazánkban az utóbbi 4-5 évben 

jelentősen megnövekedett a közösségben, 
csapatban játszott szellemi vetélkedők 
népszerűsége. Míg korábban csak kisebb 
klubokban vagy magánszervezésben 
zajlottak a játékok, nagyjából 2009 óta el-
terjedtek az ún. kocsmakvízek, melyek ma 
már rendszeresen akár több ezer résztvevőt 
is aktivizálnak. A Quiznight rendezvény-
sorozat 2009-től, a Pub’s Culture jelen 
formájában 2013 óta tartja rendezvényeit. 
Mindkét kezdeményezés képviselői szerint 
a kereslet folyamatosan bővül, egyre több 
csapat csatlakozik a rendezvényekhez, 
folyamatosan jelentkeznek a kvízmesterek, 
divatosak lettek a csapatépítő, egyéni igé-
nyek alapján összeállított kvízestek.

A Quiznight 2016/17-es idényének döntője a 
budapesti Tüske csarnokban. Quiznight Hungary 
Final of the 2016/17 season in Budapest. 
Forrása: digitalworld.hu

A rendszeresen, illetve alkalomszerűen 
játszók száma 4-5 ezerre becsülhető, ez a 
szám meghaladja a legtöbb egyéni sportág-
ban igazolt versenyzők számát, így komoly 
szabadidős tényező, amelynek szabadidős 
sportbajnokságokhoz hasonló versenyrend-
szere van. 

A kocsmában játszott kvíznek komoly 
múltja van Nagy-Britanniában, de sok más 
európai és Európán kívüli ország felé is 
egyre inkább terjed, hazánkba is külföldi 
minta alapján került. A közösségi kvízjáték 
a hazai rekreációs szakirodalomban még 
nem önálló kategória. A szellemi rekreáció 
témakörében, Fritz (2015) a társasági-
egyéni rekreációs tevékenységek közt 
említi, Magyar (2014) a játékokat aktivitás 
alapján osztályozva a szellemi játékok 
között az „egyéb memóriafejlesztő és 
szellemi játékok” kategóriájában nevesíti 
a kvízt. Nehezíti a kategorizálást, hogy a 
szellemi kvízjáték egyénileg, csoportosan, 
írásban, szóban, társasjáték formájában 
vagy az interneten is űzhető. A kvízezés 
akár még arra a tevékenységre is érthető, 
amikor a televíziós vetélkedők nézése 
közben a család vetélkedik azon, ki találja 

ki hamarabb a megfejtést; illetve a nézők 
bevonásának az a formája, amikor virtuális 
felületeken keresztül maguk is bekap-
csolódhatnak a játékba (Azurmendi et al. 
2015.). Rokon tevékenység a keresztrejt-
vényfejtés, számtalan változatban; többek 
között azt is játsszák csoportos bajnoksá-
gok formájában, illetve a különböző társas-
játékok bajnokságai, amelyeket elsősorban 
rajongók szerveznek az interneten.

A fentiek alapján tehát a több ezer 
résztvevőt vonzó kvízjátékok a szereplők 
számára jelentős szabadidő-eltöltési ténye-
zővé váltak. Hazánkban legutóbb 2009/10-
ben készült időmérleg-kutatás (KSH, 
2012), amely szerint a szabadidő társas 
eltöltésére naponta átlagosan 48 percet 
fordítunk. Ez a mutató a 23 évvel koráb-
bi értékekhez képest – ha nem is olyan 
jelentősen, mint az olvasás – csökkent 
(KSH, 2013). A szabadidő eltöltésének 
legnagyobb hányadát minden korosztály-
ban a televíziózás és internetezés tölti ki, s 
feltehetőleg a következő időmérleg-kutatá-
sok e tekintetben még rosszabb helyzetről 
fognak beszámolni. A szabadidő eltöltésén 
belül a kvízjáték valószínűleg a „társas 
szórakozás” kategóriájába sorolható, 
amelyre napi 5 perc jut átlagosan; a 20-29 
éves korosztályba tartozó budapesti férfi-
nak 12, a 30-39 éves korcsoportú budapesti 
nőnek csak 4 perce jut ilyen elfoglaltságra 
egy nap. A szabadidő társas eltöltésé-
re vonatkozó összehasonlító (1986/87, 
1999/2000) adatok szerint a nők kezdenek 
felzárkózni a férfiakhoz (KSH, 2012).

módszerek
A 2017 júliusában felvett nem repre-

zentatív kérdőíves felmérésben összesen 
227-en vettek önkéntesen részt. A 33 
kérdéses online kérdőívet Google Űrlapok 
segítségével állítottuk össze, s célzottan a 
közösségi kvízek – elsősorban Facebook-
os – internetes oldalain kértünk megosz-
tást, olyan felületeken, ahol a játékosok 
egyébként is hozzájutnak információhoz. 
A kérdőív három fő területe: a játékosok 
alapvető tulajdonságai, életkörülményei; 
a szabadidős és rekreációs szokásaik, 
valamint a kvízjátékkal kapcsolatos moti-
vációik.

eredmények
A hazai kvízjátékos profilja
A kérdőívet kitöltők nemek szerinti 

megoszlása teljes egyenlőséget mutatott, 
50-50%-os volt az arány. Életkor tekinteté-
ben a fiatal és az aktív korosztály dominál, 
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a válaszadók 80%-a 18-49 év közötti, bár a 
30 év felettiek ezen belül jelentősen többen 
vannak. Nem meglepő módon a kvízjátéko-
sok döntő többsége Budapesten él, elenyé-
sző a városnál kisebb településen, illetve 
külföldön élők száma. Bár a kitöltők között 
több a házastársi vagy élettársi viszony-
ban élők száma, közel 86%-uknak nincs 
eltartandó gyermeke, amely természetesen 
szoros összefüggésben áll a rendelkezésre 
álló szabadidő mennyiségével is. 

A magyar kvízjátékos leginkább mun-
kavállaló, a kitöltők között alig akadt diák, 
havi jövedelem szempontjából pedig a 
játékosok között nincs domináns csoport. A 
válaszadók több mint fele nem űzött sosem 
olyan foglalkozást, amelyben lexikális 
vagy logikai tudását fejlesztette volna, eb-
ből a szempontból az sem meglepő, hogy 
a válaszadóknak csak egyötöde használ 
fel valamit a kvízjáték során tanultakból 
és tapasztaltakból munkája során: nagyon 
sokan említették, hogy az iskolában a szá-
monkérés vagy a tanulás játékos formája a 
kvíz, munkahelyi csapatépítőkön használt 
játék. A nemzetközi szakirodalom számos 
cikket közöl a kvízjátékok oktatásban, 
nevelésben való hasznosításáról, feltehe-
tőleg a hazai pedagógusokat is inspirálja 
a kvízjátékok elterjedése és az azon való 
részvétel.

A hazai kvízjátékosok szabadidős szo-
kásai és motivációi

A kvízjátékosok többsége saját bevallá-
sa szerint több szabadidővel rendelkezik, 
mint ami az időmérleg-kutatások által 
megadott érték. A heti rendszerességgel 
űzhető kvízjátékok gyakorlatilag az egy 
napra eső szabadon felhasználható időt 
foglalják el egy játékos idejéből. A válasz-
adók 60%-a legalább heti egyszer játszik, 
feltehetőleg a bajnokságok idején, az 
ünnepek, nyári szünet időszaka kivétel. A 
nyilvános kvíz mellett családdal, barátok-
kal, magánszervezésben is sokan játszanak, 
amely a közösségi kvízek továbbgyűrűző, 
kedvező „mellékhatásának” tekinthetők. 
A kvízesek nagy részéről egyébként is 
elmondható, hogy barátokkal vagy kol-
légákkal játszik elsősorban, bár a válasz-
adók közel fele a kvízek során megismert 
játékostársakat is említi. Ez erősíti a kvízes 
aktivitás szociális funkcióját. Többen 
említették, hogy a rendszeres heti kvízjáték 
„megoldja” a baráti kör szervezett össze-
gyűlését, s a motivációk között is előkelő 
helyen áll a játék általi közösségi élmény 
megélése.

A kvízjátékosok a szabadidejüket vál-
tozatosan és igényesen töltik. Sokan soha 
vagy csak ritkán televízióznak, a válasz-
adók mindössze negyede játszik számító-
gépes játékokat gyakrabban, mint havonta. 
Kedvelt időtöltés a keresztrejtvényfejtés, 
társasjátékozás, filmnézés és a színház-, 
illetve koncertlátogatás. A szellemi sportok 
más válfajait (sakk, dáma stb.) kevesen 
űzik, a kártyajátékok sem annyira kedveltek 
a kvízesek körében. Szinte egyáltalán nem 
jellemző a modellezés, makettépítés, illetve 
az egyéb művészeti jellegű szabadidős fog-
lalkozás; az egyre népszerűbbé váló logikai 
szituációs játékokat, szabadulószobákat 
viszont már a válaszadók 60%-a kipróbálta 
vagy rendszeresen látogatja. 

A kvízesek a legnépszerűbb szabad-
idősportok valamelyikét legalább alkal-
manként űzik, elenyésző azok száma, 
akik semmilyen sporttevékenységet nem 
jelöltek be. A sportágak népszerűsége teljes 
mértékben megegyezik a szabadidősportos 
felmérésekben legkedveltebbnek bizonyuló 
futás, kerékpározás, gyaloglás, túrázás, 
úszás, focizás tevékenységekkel. A válasz-

adók kétharmada követi a sporteseménye-
ket passzív befogadóként is.

A szabadidő-fogyasztás típusát tekintve 
a kvízjátékosok a rekreációnak inkább az 
aktív, résztvevő típusába tartoznak, nem 
véletlen, hogy a kvíz kedvéért társaságba 
járnak és nemcsak az interneten elérhető 
játékokat választják. A kvízhez hason-
ló aktivitással végzett tevékenységek 
között szinte mindenki aktív, cselekvéses 
rekreációs formát említett. Az érdeklődés 
mélységét tekintve sokkal többen vallják 
magukat szenvedélyes, egy szabadidős 
szokást intenzíven gyakorló embernek, 
mint kíváncsiskodó, mindenbe belekóstoló 
típusnak. Ennek alapján a Fritz (2015, 
21–22. o.) által bemutatott fogyasztói tí-

pusokból a kvízesek inkább 
inspiratív, mint akkumulatív 
szabadidő-fogyasztók.

A motivációs tényezők 
vizsgálati eredményei: a 
kitöltők leginkább a kikap-
csolódást, a napi rutintól 
való elszakadást szeretik 
a közösségi kvízeken; 
emellett a tudás gyarapítása, 
új dolgok megismerése és a 
közösségi élmény dominál. 
Fontos számukra a játékban 

rejlő kihívás és a megol-
dások okozta sikerélmény, 

ám kevésbé érdekli őket 
a versengés; a nyeremény 
lehetősége vagy a szereplési 
vágy kiélése.

következtetések
A közösségi kvízjátéko-

sok egy jól körülhatárolható 
réteghez tartoznak, ezen be-
lül azonban nagy számban 
mozgósíthatók. Örömteli, 
hogy nagyon sokan ját-
szanak az átlagosan kevés 
szabadidővel rendelkező 
30-49 éves korosztályból, 

bár közülük sokan családala-
pítás előtt, vagy a gyermekek 

felnevelése után állnak. A kvízjátékok 
a bulizásból kiöregedett korosztálynak 
nyújtanak élvezetes közösségi élményt, 
gyakran a tevékenység átgyűrűzik a munka 
vagy a magánélet területére is, általában 
kedvező hatással. Összességében a szerve-
zett kvízjátékok önálló kezdeményezésként 
való elterjedése sok pozitív társadalmi 
hatással bír.
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Forrása: saját feldolgozás 2017 / Own survey 2017
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