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BEVEZETÉS
Hazánkban a szabadidő-

sport-rendezvények népsze-
rűsége és a résztvevők száma 
is folyamatosan nő. Egyre 
többféle programmal talál-
kozhatunk. Az egyik kedvelt 
rekreációs mozgásforma a fu-
tás (Fritz, 2011). 

A futáshoz számtalan po-
zitív pszichológiai hatás is 
kapcsolódik (Patakiné Bősze 
et al, 2018). A futórendezvé-
nyeken indulás ma már egy 
jelentős réteg életmódja. 

A résztvevők és a szervezők 
számos esetben kapcsolják 
össze a rendezvényeket jó-
tékonysági célokkal: felhív-
ják a figyelmet társadalmilag 
fontos problémákra, és (jel-
lemzően pénz) adományokat 
gyűjtenek.

MÓDSZEREK
Tanulmányunk a szakiro-

dalom áttekintésével próbál 
betekintést adni a futás társa-
dalmi felelősségvállalási relá-
ciójába.

EREDMÉNYEK
A szabadidősport esetén 

a sportoló maga az, aki fizikai 

aktivitást végez a sportolás 
pozitív hatásai miatt (Szabó, 
2011). A sportolás egyéni, tár-
sadalmi és gazdasági szinten 
is értéket teremt. Megvaló-
sulási feltételei közé tartozik 
a diszkrecionális idő, a meg-
felelő életszínvonal és szem-
lélet, és a pénz (Budai, 1999). 

A modern korban egyre 
inkább szükséges a sza bad i
dő ben történő testmozgás, hi-
szen az irodai ülőmunka egy-
re terjed. Az időfelfogásunk is 
megváltozott: az idő felérté-
kelődött, nem szabad elvesz-
tegetnünk (Bodnár, 2014). 

A rekreációs tevékeny-
ségek a fizikai szükségletek 
és mozgásigény kielégítése 
mellett számos a társadalom 
számára is fontos értéket 
képviselnek, és fiatal korban 
a közösségi nevelés fontos 
színterei (Borosán-Budainé 
Csepela, 2017). A szabadidő-
sport hasznossága: fizikai és 
mentális egészség megőrzése, 
pillanatnyi örömforrás, jobb 
egészségi állapot miatt maga-
sabb életszínvonal (András, 
2014). A jótékonysági futás 
esetén ez kiegészül a társadal-
mi hasznosság érzetével.

A társadalmi felelős-
ségvállalás területén az 
egyéni szintű jótékonyság 
formáinál az önkéntesség és 
az adományozás említhető. A 
jótékonyság alatt legáltaláno-
sabb értelemben az önzetlen 
segítségnyújtást értjük. Meg-
jelenhet önkéntes tevékeny-
ségként, de rászoruló csopor-
toknak/személyeknek, segí-
tő szervezeteknek nyújtott 
adományként is (Czike-Kuti, 
2006). Az önkéntes „laikus se-
gítőként” vagy szakmai tudást 
felhasználva munkálkodik és 
segíti a közösségek fejlődését 
(Nárai, 2012). Népszerűsé-
ge és társadalmi jelentősége 
Kelet és KözépEurópában 
a legalacsonyabb mértékű 
(Mihai, 2014). Azonban a tér-
séget ma javuló tendencia jel-
lemzi (Bernath, 2017).

Adományok azok a termé-
szetben vagy pénzben nyúj-
tott támogatások, amelyeket 
az egyének minden ellenszol-
gáltatás nélkül ajánlanak fel 
(Czike-Kuti, 2006).

A jótékony futás lénye-
ge: a futó minden egyes meg-
tett kilométerrel segítséget 
próbál nyújtani (Snow, 2011). 
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ÖSSZEFOGLALÁS: 
A futás napjaink egyik legnépszerűbb 
szabadidősport-tevékenysége. Hazánk-
ban is számtalan utcai futóversenyt 
rendeznek, melyek résztvevői létszá-
ma folyamatosan emelkedik. Ezeken 
az eseményeken egyre gyakrabban ta-
lálkozhatunk „jótékony” futókkal, akik 
a mozgást összekapcsolják a jótékony-
sággal. A tanulmány bepillantást nyújt 
néhány kezdeményezésbe. 
Kulcsszavak: futás, jótékonyság, 
társadalmi felelősségvállalás 

ABSTRACT: 
Running is one of the most popular rec-
reational activities nowadays. Numerous 
street running competitions are held also 
in Hungary, and the number of partici-
pants is growing steadily. In these events 
we can more and more often meet char-
ity runners who not only run but run for 
charity. This short study provides insights 
into some of the best practices of running-
related charities.
Keywords: running, charity, social 
responsibility
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Egyik formájában önkéntesként 
segít egy látássérült, mozgáskorlá-
tozott vagy értelmi fogyatékos sze-
mélyt abban, hogy átélje a mozgás 
örömét. 

A segítő együtt fut a vak vagy 
gyengénlátó társával. Speciális ke-
rekesszékben futva tolja végig a 
mozgáskorlátozottat a versenyen. 
A másik forma pedig az adomány-
gyűjtés, melynek típusai (Snow, 
2011):
n egy adott célért szervezett futó-

verseny, ahol a nevezési díj egy 
részét vagy egészét egy személy-
nek vagy egy szervezet működé-
sének megsegítésére ajánlják fel. 

n követes adománygyűjtés: futó-
versenyeken 11 kilométer „el-
adása” jótékony célra. A futó a 
saját ismerősei körében gyűjt 
adományokat egy cél érdekében, 
eladásra felkínálva a megtett 
kilométereket, csatlakozva egy 
szervezethez, amely szervez ilyen 
akciókat, vagy saját maga választ 
célt, szervezetet. 
Követes adománygyűjtésnél né-

hány stratégiai kérdésre érdemes 
figyelnie a követeknek:
n  az adományozásra való felhívás 

legyen rövid
n  tartalmazzon minél több tényt
n  legyen benne érzelem (Snow, 

2011)
n  többször felhívni rá ismerőseink 

figyelmét
n  köszönetből sosem elég (Cseh, 

2018).

JÓ GYAKORLATOK 
Magyarországon a legnagyobb 

létszámú futórendezvényeket 
az elmúlt években a Budapest 
Sportiroda (BSI) rendezte. A 
2008. évtől jelentek meg különböző 
jótékonysági célok. Egy évtized alatt 
folyamatosan növekedtek az általuk 
jótékony célra szánt összegek.

A jótékonyságnak több formája 
található meg náluk:
n  külön futamként, nagy esemé-

nyek betétszámaként rövid távú 
futás vagy séta mint a 2018. évi 
Vivicittán, Suhanj Fogyatékkal 
Élők Futama 940 méteres tá-
von (BSI, 2018a), vagy a 2017. 
évi Spar Budapest Maratonon a 
FODISZ Esélyegyenlőségi Futam 
400 méteren (BSI, 2017a)

n  szervezetek és személyek ado-
mánygyűjtése – Bátor Tábor 
Élménykülönítmény, Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület (BSI, 
2018b)

n  jótékonysági használt futócipő 
és sportruhagyűjtés szervezése 
(BSI, 2018c)

n  ingyenes nevezési lehetőség pá-
lyázat útján nehéz anyagi hely-
zetben lévő futóknak jellemzően 
félmaratoni és maratoni távok 
esetében (BSI, 2018d)

n  A 2017. évi Telekom Vivicit-
ta versenypólóján az autizmus 
ügyének támogatása céljából egy 
autizmussal élő művész, Var-
ga Máté rajza jelent meg (BSI, 
2017b).

Az Élménykülönítmény a Bá-
tor Tábor Alapítvány jótékonysági 
sportközössége, amely súlyos beteg 
gyermekek megsegítésére jött létre 
Magyarországon. 

Jótékonyságra szánt összegek, BSI 2008–2017
Charitable givings by BSI Sport Ltd. between 2008 and 2017
Forrása: BSI (2018b) alapján saját szerkesztés, 2018
Own redaction, 2018 by BSI (2018b)

Futás futókocsival a SUHANJ! Alapítvány jóvoltából
Running by jogging stroller at the SUHANJ! Foundation
Forrása: http://suhanj.hu/img/new/Futas_1.jpg

TANULMÁNY



30   |   R E C R E AT I O N C E N T R A L . E U   |   2019.  TAVASZ

TANULMÁNY

A csapat tagjai maratoni, félma-
ratoni futásokon, úszó és kerék-
párversenyeken indulnak. Számos 
sportrendezvényen versenyzőként 
és szurkolóként is találkozhatunk 
velük. 

A sporttevékenységek segítségé-
vel közös segítségnyújtásra hívják 
barátaikat, ismerőseiket. 

Jelképes örökbefogadásra kí-
nálják a versenyen és a felkészü-
lések során megtett kilométereket 
(Élménykülönítmény, é.n.). 2018. 
október 3i adat szerint a 2010. évi 
indulás óta 195 787 887 Ftot ado-
mányoztak az Alapítványnak.

A Jóügyekért.hu egy ado-
mányszervező portál, amely a köve-
tes adománygyűjtés (peer-to-peer 
fundraising) akciókat támogatja. 

Az adománygyűjtés főszereplői a 
követek, akik egyéni vállalást tesz-
nek, amely jellemzően sport jellegű. 

A követek ezek után saját maguk 
népszerűsítik az adott ügyet, és tá-
mogatókat szereznek maguk mellé. 
2018 júliusában az adott évre vo-
natkozóan 8 már lezárt eseményt 
találhatunk, ebből 7 futóesemény 
(Civil Iránytű Alapítvány, 2013).

A „Suhanj! Alapítvány” te-
vékenysége többrétű. Egyrészt 
működtet egy fitnesztermet, amely 
integratív, látás és mozgássérültek 
számára egyaránt akadálymentesí-
tett, s épek számára is nyitott. Fu-
tóversenyekre kétfajta segítőt szer-
veznek. 

Az egyik esetben vállalják, hogy 
vak vagy gyengénlátó versenyzővel 
futnak együtt, a két futó esetében 
így elengedhetetlen a tempó össz-
hangja. 

A másik esetben mozgáskorláto-
zottakat tolnak végig a versenyen 
speciálisan kialakított kerekesszék-
kel (Suhanj! Alapítvány, é.n.).

KÖVETKEZTETÉSEK
A cikk minimális betekintést en-

ged a jótékony céllal végzett sport-
tevékenységek körébe. Egyéni szin-
ten a futás területén a követes ado-
mánygyűjtésbe és a segítőként való 
futásba kapcsolódhatunk be. 

A szerzők a saját tapasztalataik 
alapján is azt tudják mondani, hogy 
könnyebbé teszi a mozgást, ha egy 
jó cél érdekében tesszük. 
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