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Sport és gazdaság=Sportgazdaság? 

Fogalom meghatározások
• A sport meghatározott célú  

tevékenység, a mindennapoktól 
különböző környezetben és 
mozgásformákkal ; célja -a sportolói 
minőség alapján- testedzés,képesség 
fejlesztés ,egészség megőrzés  
versenyzés,eredmény elérés,ön vagy 

• A gazdaság a szükségletek  kielégítésére 
alkalmas  javak és szolgáltatások 
előállításának  és szétosztásának és 
fogyasztásának  mechanizmusát jelenti 
egy adott társadalomban.

• A gazdasági rendszer emberekből, 
háztartásokból, intézményekből és ezek 
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fejlesztés ,egészség megőrzés  
versenyzés,eredmény elérés,ön vagy 
nézői   a szórakoztatás .

• A sport kifejezés a „desporter” 
(mulatságoknak élő) szóból 
származik. 

• A sport a nemzeti kultúra része, 
esetenként az országimázs eszköze 

háztartásokból, intézményekből és ezek 
kapcsolataiból  tevődik össze. 

• Sportgazdaság: Olyan iparági ágazat 
amely sportszolgáltatásokat állít elő és 
visz a fogyasztói  piacra. A sport és a 
gazdaságtudomány egyaránt a társadalom 
tudomány része  
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A sportgazdaság fejlődési  történetének 

legfontosabb állomásai
ÓKOR sport+gazdaság együtt
Négyévente megrendezték az olümpiai játékokat,  Olümpiában. A játékok 

nem csupán sportesemények voltak, hanem az egyéni 
teljesítmények, a kultúra, művészet, építészet, és a görög istenek 
ünnepei.

Mivel a játékok szent eseménynek számítottak, a görögök ez időre 
beszüntették az ellenségeskedést. Az épp folyamatban lévő 
háborúkban fegyverszünetet léptettek életbe. A nyilvános 
kivégzéseket szintén felfüggesztették.

Múlt század sport és gazdaság tartós 

összefonódása
A sport és a gazdaság  direkt kapcsolata  nyomon követhető az 1920-as 

évek kezdetleges  profi bajnokságaikban,az országimázst hordozó 
olimpiákban 1938,1980,1984,a szocialista országok kizárólagosan 
közpénzalapú sportpolkájában 

Az 1950-es évek végétől megjelenő  tv közvetítések  megteremtik a néző 
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kivégzéseket szintén felfüggesztették.

Mindig kizárólag az első helyezettet díjazták - de őt busásan - , a második 
vagy harmadik helyért semmi sem járt. Csak egy győztes és az 
összes többi vesztes létezett számukra.

KÖZÉPKOR csak sport annak közvetlen 

gazdasági vetülete nélkül
Az akkori sport a katonai vagy  a megélhetési foglalkozási tevékenységhez 

kapcsolódott . A legügyesebb több zsoldot kapott vagy több 
terméket tudott a piacon eladni vagy elcserélni  ezért gazdagodott 
.A sport csak közvetetten volt a gazdaság szereplője   

Az 1950-es évek végétől megjelenő  tv közvetítések  megteremtik a néző 
alapú sportpiacot .

Az 1960-as évektől az amerikai major sportok gazdasági mintát szolgálnak 
a sportgazdaság jövőbeni fejlődési irányának 

Napjaink a sport  önálló gazdasági 

iparággá válik.
Célrendszerében szétválik a versenysport és a szabadidős sport . A 

versenysport tovább tagozódik piaci alapú látványsportra és 
közpénz alapú egyéb sportágakra .A sport az üzletszerű 
szórakoztatás egyik fontos eszköze ,a szórakoztató ipar szerves 
része 
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Mi a különbség a múlt és a jelen 

sportja között ?
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A sport társadalmi célrendszere

• Versenysport benne parasport 
és üzleti sport 

• Életkor és életminőség 

• Egészségügyi közkiadás 
megtakarítás 

• Országimázs 
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• Szabadidő sport  

• Országimázs 

• GDP és államháztartás  
fontos része 

• Üzlet - jövedelem termelő 

tevékenység
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A sport gazdasági hatása 
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A sport szervezeti rendszere a 

sportszolgáltatások fajtája szerint 

SPORT

SZABADIDŐ SPORT VERSENYSPORT
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SZABADIDŐ SPORT VERSENYSPORT

ÜZLETI(PROFI) SPORT
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Hazai sportpiac szervezeti rendszere
• Versenysport
• Mintegy 100 sportágban 78 

szakszövetség 5 ernyőszervezet 
szervezi és bonyolítja 1300 
sportegyesületben  485.000 sportoló  
sporttevékenységét  

• Szabadidő sport
• Alkalmanként saját szórakoztatásra  vagy 

egészség megőrzési célból   végzett szabadidős 

tevékenység.

• Résztvevői :
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sporttevékenységét  

• Finanszírozza :közpénz és a piac 

• Üzleti (profi )sport
• A versenysport részeként de attól sok 

esetben szervezetileg részben elkülönülve csak 

mintegy 15 sportágban kevesebb mint 7500 

sportoló képes olyan magas színvonalú 

sportszolgáltatást nyújtani amelyet a piac 

bevétellel honorál  

• Finanszírozza :piac és közpénz 

• Résztvevői :

Diákok közoktatásban

Civil szervezetek

Egyéni sportolók

A szabadidőben sportolók száma  mintegy az 
adott korosztály 8-22 %-a összesen 
mintegy másfél millió ember  

Finanszírozza közpénz és az egyén
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Sport –versenysport –üzleti sport  

„Az üzleti sport - kiemelten ilyen a labdarúgás – versenysport ; a

szórakoztatóipar része: nagy nyilvánosság és média figyelem

előtt, üzletszerűen űzött, szervezett formájú sporttevékenység,

amelyben a tevékenység célja a sporteredmény elérése, és egyben

nagy nézői tömegek szórakoztatása, akik belépő jegyet vesznek,

vagy egyéb díjat fizetnek. Az üzleti sport piaci bevételekből élővagy egyéb díjat fizetnek. Az üzleti sport piaci bevételekből élő

jellemzően profitábilis tevékenység ”
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A hazai sportgazdaság szereplői
• Üzleti sport

Sportszolgáltatók labdarúgás,férfi kézi és 

kosárlabda,jégkorong,autóssport,  tenisz,golf,profi ökölvívás, 
úszás?,sportágak sportolói(edzők stáb)

Sportpiaci fogyasztók –vevők :helyi és tv nézők 

termék,szolgáltatás vagy imázs ,hirdetők,médiumok 

Sportpiaci szállítók :utánpótlás nevelő centrumok 

,egyéb sportvállalatok-versenytársak,sportfelszerelés gyártók 

• Versenysport

Sportszolgáltató mintegy 80 nem üzleti sportágban  

Fogyasztói piac:kizárólag országimázs és kapcsolati tőke alapú 

hirdető , közpénz-állam 

Sportpiaci szállítók :nincs játékjog kereskedelem 

Egyéb szolgáltatók :erős szakszövetségi  hierarchia és 

pénzügyi lobbi
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,egyéb sportvállalatok-versenytársak,sportfelszerelés gyártók 
forgalmazók 

Egyéb szolgáltatói vagy egyéb  
kapcsolatok szereplők :sportvállalati 

tulajdonosok ,szakszövetségek tisztségviselői , játékos 
ügynökök ,ország és helyi imázs gazdái és pénzosztói 
,sportingatlan gazda –önkormányzat 

Tevékenységi célrendszer :eredményes 

sporttevékenység által ,szurkolói(fogyasztói) piac bővítés 
,jövedelmező gazdálkodás ,sportvállalati belérték gyarapítás 

pénzügyi lobbi

Tevékenységi célrendszer a közpénzforrás hatékony 

elköltése jellemzően olimpiai pontot hozó sportági 
eredmények elérése 

• Szabadidő sport

Sportszolgáltatás :csak az egyén felé, nincs külső kapcsolat

Sportpiaci szállítók :erős piaci kapcsolat ,önfinanszírozással  

Tevékenységi cél :egészség megőrzés ,jól érezze magát 
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A hazai sportpiac becsült mérete 

• A sport sajátos része a társadalomi kultúrának ,2010 óta stratégiai iparág .
Egyidejűleg kultúra,egészség,közösségformálás,imázs, szórakozás,gazdaság   és 
még sok  egyéb együtt  adja a sport célját és értelmét

• Bizonyos korokban és társadalmi berendezkedés mellett  a sport csak  közpénz 
alapú társadalmi kiadás volt , ma jelentős az üzleti és  szabadidősport valamint  a 
sportesemény rendezés útján már  bevételt is  hozó tevékenységé vált .Fontos  
nemzetgazdasági ág is   de egyben fontos költségvetési tétel .

• A teljes sportiparág tényleges  mérete a hazai viszonyok között csak  becsülhető • A teljes sportiparág tényleges  mérete a hazai viszonyok között csak  becsülhető 
.Közvetlen mérhető szereplők pld  állam,önkormányzatok 
egyesületek,sportszervezetek szövetségek ,ernyő szervezetek tevékenysége 
mérlegek üzleti jelentések alapján .Csak kalkulálható a  közvetett szereplők pld. 
sportszer és sportruházati gyártók , sportszektorú szolgáltatók és a fekete és 
szürke gazdasági méret ,

• Együtt a  teljes sport iparág a nemzetgazdaság 1.7-1.9%-át reprezentálja amely 
azaz -2015 –es áron 355- 385  MD  Ft jelenthet ebből a közpénz vagy szakmailag 
annak minősíthető  240-280 MD Ft. A teljes magyar sportpiac mintegy 73%-át 
közpénz 27%-át piac finanszírozza 
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A mai sportfinanszírozás struktúrája 
Közösségi pénzforrás (MD Ft)

Verseny-üzleti és szabadidő sportban
• Költségvetés 

Államháztartás                              118-135

Önkormányzat(direkt és indirekt )        37-45

Közoktatáshoz kapcsolódó                 17-19

Civil szervezetek sport cél                          6

Piaci pénzforrás ( MD Ft) 
Verseny és üzleti sportban
Tagdíj,képzési hozzájárulás                            42

Üzleti szponzoráció                                         16

Nézői fogyasztói bevételek                               5 

Versenydíjak +támogatás                                 3

Nemzetközi átigazolási díjak                            1

Egyéb kereskedelem,vendéglátás                   3
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Civil szervezetek sport cél                          6

• Állami vállalatok ,szervezetek
nem üzleti célú  sport szponzoráció     17-22

• TAO  45-60 

----------------------------------------------------------

Közpénz ,közösségi pénzforrás*    240-287

*tény+ szakmai becslés 

Egyéb kereskedelem,vendéglátás                   3

------------------------------------------------------------

Összesen  piaci forrás (versenysport)*            70  

Szabadidő sport 
Sportruházat,sportszer és sport egészségügy 26

Rekreációs sport (pálya,terem edző bérlet)     16

---------------------------------------------------------Összesen 
piac szabadidősport *               52

Mindösszesen piaci forrás                         122
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Közpénz a versenysportban 

itthon és külföldön 
• Infrastruktúra

Külföldi  gyakorlat hogy a létrehozása 

közpénzből fenntartása egyesületi  piaci forrásból 

Hazai  gyakorlat közpénz a létrehozás és közpénz 

• Sportesemény rendezés

Külföldi gyakorlat Közpénz világverseny 

rendezéshez kapcsolódik,egyébként szakszövetségi 
forrás 

Itthon ötletszerű a rendezési pályázat jellemzően 
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Hazai  gyakorlat
a fenntartás Itthon ötletszerű a rendezési pályázat jellemzően 

közpénz forrásra épülve  

• Utánpótlás nevelés 

Külföldi gyakorlat :vegyes finanszírozás 

sportolói és alapítványiés szponzori  dominanciával 

Hazai gyakorlat tisztán közpénz megtérülési 

visszaforgatás nincs

• Sportág támogatás

Külföld Nemzeti hagyományú sportágak olimpiai 

ciklusokhoz kötött normatív  közpénz támogatása pld lottó 
pénzből .(arány 30-50% a nem üzleti sportoknál üzletinél 0%

Itthon Egyedi döntések költségvetési vagy TAO forrásból Egyedi döntések költségvetési vagy TAO forrásból 

nem normatív alapon (arány 85nem normatív alapon (arány 85--95% üzletinél 4595% üzletinél 45--60%)60%)
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Sport közpénz felhasználásának 

szerkezete 
Közösségi pénzforrás (MD Ft)
Verseny-üzleti és szabadidő 

sportban
• Költségvetés 
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Államháztartás                              118-135

Önkormányzat(direkt és indirekt )        37-45
Közoktatáshoz kapcsolódó                 17-19
Civil szervezetek sport cél                          6

• Állami vállalatok ,szervezetek
nem üzleti célú  sport szponzoráció     17-22

• TAO  45-60 

----------------------------------------------------------
Közpénz ,közösségi pénzforrás*    240-287
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Példa a versenysport olimpiai  állami 

támogatására 

285 becsült közpénz az Olimpiai 
ciklusban MD FT

129
ciklusban MD FT

160 résztvevő sportolók száma  366

33/20/4 összes sportág/hány sportágban 
indultak / szereztek érmet 

33/25/18

15(12.hely) érmek száma 67 (2.hely)

110(16.hely) nem hivatalos pontverseny 466 (3.hely )



Példa a versenysport olimpiai  állami 

támogatására 



Sportgazdasági konklúzió 

• A fejletlen hazai sportpiac és a gyenge  
infrastrukturális  helyzet és a hazai 
sporthagyományok miatt a versenysportban a 
közpénz meghatározó 90% körüli  tartós  
jelenléte  továbbra is kívánatos .jelenléte  továbbra is kívánatos .

• Az üzleti sportban a közpénzt a piaci 
folyamatoknak  fokozatosan fel kell váltaniuk   
még ha ez átmeneti  sporteredmény romlással is 
fog járni . 
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Mi kell a sikeres  üzleti sporthoz ?

Minőségi sporteredmények-pénzdíjak

• Kiváló sporteredmény a 
globális piacon számon 
tartott sportágakban
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tartott sportágakban

• Nagy marketing értékű 
sportolók egyéniségek  
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Mi kell a sikeres  üzleti sporthoz?

Széles fogyasztói piac-néző
• Az adott csapathoz kapcsolódó 

folyamatosan bővülő  hűséges és 
érzelmes szurkolói csoport 

• Itthon labdarúgó NBI 2639 átlag 
nézőszám  amely a szezonban 525.000 főt  
népesség 5.3%-át jelenti jelent 
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népesség 5.3%-át jelenti jelent 
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Átlag nézőszám
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Mi kell a sikeres üzleti sporthoz?

Széles fogyasztói piac-tv néző
• 2015-2016 MTVA M4 csatorna átlagos  hazai sportesemény 

nézettség fő

• Válogatott labdarúgás        785.000

• Forma1 autós sport             725.000

• NBI labdarúgás                    185.000

Férfi nemzetközi kézilabda  104.000 

Férfi nemzetközi vízilabda     85.000

Férfi NBI kézilabda                 74.000

Női nemzetközi kézilabda      71.000 
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Női nemzetközi kézilabda      71.000 

Férfi NBI kosárlabda               42.000

Férfi NBI vízilabda                   41.000

Női kézilabda                           38.000

Éves Tv közvetítési jog bevétel  (MD Ft

1. Angol liga        708

2.Olasz liga         269                   

3.  Spanyol liga    239    

4. Német liga       182                    

5 Francia liga       147    

*

MAGYAR LIGA       4
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Mi kell a sikeres  üzleti sporthoz?

Széles fogyasztói piac-hirdető

• Magyar üzleti sportban jellemzően nincs 
aki médiumként használja a 
sporteseményt azért hogy valamilyen 
terméket vagy szolgáltatást eladjon 
,annak ellenére ,hogy a sporteseményi 
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,annak ellenére ,hogy a sporteseményi 
reklám egyik legolcsóbb kontaktusszám 
alapon 

• Az itthoni sporteseményeken a 
legnagyobb hirdetők nem piaci szereplők 
azaz  állami vállalatok vagy 
önkormányzatok 
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Mi kell a sikeres üzleti sporthoz?

Széles fogyasztói piac-kereskedelmi termékvásárló

A hazai üzleti sport éves 
költségvetésének kevesebb 
mint 0.1%-át finanszírozza 

a vendéglátási vagy 
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a vendéglátási vagy 
sportárú kereskedelmi 

bevétel .Ez külföldön közel 
10%-ot is elérhet.   

A játékjoga 90 millióba került, a 
nevével feliratozott mezek 190 

milliós bevételt generáltak. 3 hét 
alatt.
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Mi kell a sikeres üzleti sporthoz?

Sportolói játékjog piachoz való szoros integráció
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Dzsudzsák Balázs (30)

Pályafutása alatt  ötször váltott 
klubok a játékjogáért összesen  
41.5m EUR fizettek (ebből a magyar 
klubbevétel 1.5m EUR volt !)



Mi szükséges ahhoz, hogy a versenysportot minél 

inkább a piac finanszírozza ?

1. Üzleti-piacorientált  sportágak körének szélesítése és eredményességük 
javítása. 

2. Globális sportpiac szabályainak elfogadása –nincs sajátos magyar „út”
3. A versenysport eredményei csak korlátozottan legyen országimázs hordozó.
4. A Szabadidősport  társadalmi és anyagi elismerésének szélesítése akár a 

versenysporttal szemben is .
5. Az üzleti sport közpénz alapú anyagi (infrastruktúra,utánpótlás)felzárkóztatása 

után piac finanszírozási pályára állítása .
6. Az üzletileg nem finanszírozható sportágak „ál” piaci finanszírozási elvárását  6. Az üzletileg nem finanszírozható sportágak „ál” piaci finanszírozási elvárását  

meg kell szüntetni és jellemzően közpénz alapúvá kell tenni ,de a közpénzhez  
eredményességi követelményt kell állítani .Az állam itt tulajdonosként kell 
hogy viselkedjen 

7. Az üzleti sportból a politikának ki kell vonulnia –sportvezetőként  
,álszponzorként egyaránt  .

8. Új sportvezetői generáció kezébe kell adni a versenysportok akik nemcsak a 
pénz elköltésében hanem megtermelésében és eredmény centrikus  
felhasználásban jártasok    
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Köszönöm a figyelmet!

„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy 

emelt fővel veszíteni.
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emelt fővel veszíteni.

A sport tehát mindenre megtanít. "

Hemingway


