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A sportközgazdász képzés előzményei

• A sport gazdasági szerepének növekedése

• A GDP-hez történő hozzájárulás 

• A sportra fordított állami kiadások radikális 
növelésenövelése

• A sportlétesítmények számának növekedése

• A sporttal foglalkozó szakemberek iránti igény 
növekedése
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Interdiszciplinaritás
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Munkaerő piaci kitekintés

• Gazdasági 
szakember

• Vállalatvezetés
• Cégtulajdonos
• Magánszféra

• Pénzügyi-gazdasági 
vezető

• Sportközgazdász

• Egyéb gazdasági 
tevékenységek• Magánszféra

• Sportegyesület, 
szakosztály, 
MOB…

• Sportági 
szakszövetségek

• Egyéb szabadidős 
tevékenységek

tevékenységek



A képzés célja

• Magas szintű közgazdaságtudományi  és 
sporttudományi műveltséggel, szakmai ismeretekkel 
rendelkező olyan szakemberek képzése, akik az 
európai és a világpiacon és a hazai sportélet 
területén képesek közgazdász szemléletű területén képesek közgazdász szemléletű 
gondolkodásra, kutatásra.



Ismeretei, kompetenciái

• Sportközgazdaságtan

• Pénzügy, adózás

• Üzleti tervezés

• Statisztika

• Számvitel

• Sportvállalkozások

• sportmarketing

• Sportesemények

• Sportlétesítmények és 
üzemeltetés• Számvitel

• Jog

• Szolgáltatásmenedzsment

üzemeltetés

• Sportbiztosítások

• Projektmenedzsment

• Gazdasági jog

• HR ismeretek

• Sport és média

• Nemzetközi szervezetek, 
licencia eljárások



Célcsoport

• Közgazdász Bsc

• Egyéb gazdasági 
alapképesítések

• Sportszervező Bsc

• Rekreáció szervező
alapképesítések

• Közszolgálati 
alapképzés



Diák és hallgatói sport

Támogatás (millió ft) 2012 2013 2014 2015 2016

ÖSSZESEN 395,2 466,1 466,7 460,7 410,7

MEFOB rendezvényeinek résztvevői létszáma

Forrás: MOB

MEFOB rendezvényeinek résztvevői létszáma



Diák és hallgatói sport – Universiade

2017 Taipei 
5 arany
5 ezüst
4 bronz
14. hely

144 ország
8000 sportoló

140 magyar sportoló

Forrás: MOB



MOB állami sportcélú támogatások



MOB állami sportcélú támogatások –
szerződésszámok, létszámok

Forrás: MOB



MOB marketing bevételek

Forrás: MOB



Nem olimpiai sportágak állami 
támogatása I.



Nem olimpiai sportágak állami 
támogatása II.

Forrás: MOB



A sport értéke Angliában

Forrás: sportuk.com



UK-ban 2010-ben közel 12 milliárd font 
bevétel származott a sporttevékenységből.

4,9 milliárd: képzés és önkéntes munka
4,4 milliárd: szabadidősport belépők
1,2 milliárd: felszerelések
1,2 milliárd: sportrészvétel (nevezési díj)
0,08 milliárd: sportruházat

8,5 milliárd pedig a kereskedelmi 
tevékenységekből származott.

4,4 milliárd: közvetítési díjak
1,5 milliárd: felszerelés
1,1 milliárd: látványsport
1,1 milliárd: sportfogadások
0,4 milliárd: sportruházat

Forrás: sportuk.com



Fejezet Előirányzat neve Kiadás (millió ft)
NEMZETI 
FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM

Nemzeti 
Sportközpontok

7722,5
Személyi juttatások 2245,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 610,5
Dologi kiadások 4866,6

EMBERI 
ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA

Sporttevékenység 
támogatása

30125,8
Versenysport támogatása 2805,9
Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása 3925,0
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatása 7886,1
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2
Sportegészségügyi ellátás támogatása 218,4
Szabadidősport támogatása 477,4
Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 25,0

2017. évi költségvetési törvény – fejezeti sportcélú kiadások

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 25,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása 11779,4
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1700,0
Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása 100,0
Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása 325,0
2019. évi Maccabi Európai Játékok (EMG2019) Budapesten támogatása 300,0

Sportlétesítmények 
fejlesztése és kezelése

353,7
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

145,0
Magyar Sport Háza támogatása 208,7

Társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 
működési támogatása

Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 372,2

ÖSSZESEN 38574,2
Forrás: költségvetési törvény, saját gyűjtés



Konklúzió

• Szükség van  Magyarországon olyan 
szakemberekre, akik képesek a 
sportgazdasági élet menedzsment 
feladatainak ellátására.

• A képzés hozzájárul  hazánk 
versenyképességének javításához a sport- és 
szabadidő-gazdaság nemzetközi piacán.

• Hozzájárul a magyar felsőoktatás 
nemzetköziesedéséhez



Jelenlegi helyzet, eredmények

• Sportközgazdász akkreditált mesterképzés indult a 
Debreceni Egyetemen 2017. szeptembertől

• 17 tantárgy oktatási segédanyaga, egyetemi jegyzete 
került kidolgozásra a Debreceni Egyetemen

• Több mint 80 jelentkező a mesterszakra• Több mint 80 jelentkező a mesterszakra
• -25 fő nappali tagozatos hallgató
• -25 fő levelező hallgató került felvételre
• A Debreceni Egyetem kezdeményezését követően, a 

Corvinus Egyetem Székesfehérvári Kara is indít 
sportközgazdász mesterszakot

• 17 fő nappali tagozatos hallgatóval



Perspektívák, várható eredmények

• 2 éven belül közel száz jól képzett sportközgazdász 
segíti a magyar sport fejlődését, gazdálkodását

• Nemzetközi sportközgazdasági kapcsolatok, 
egyetemek közötti kooperációk jönnek létreegyetemek közötti kooperációk jönnek létre

• A sportközgazdászok közreműködésével 
átláthatóbbá, hatékonyabbá tehető a 
sportszervezetek gazdálkodása

• Jelentős sportgazdasági kutatások indulnak



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!figyelmet!







Diák és hallgatói sport támogatása I.



Diák és hallgatói sport támogatása II.



RIO tervek és eredmények



Fejezet Előirányzat neve Kiadás (millió ft)
NEMZETI 
FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM

Nemzeti Sportközpontok 7722,5
Személyi juttatások 2245,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 610,5
Dologi kiadások 4866,6

EMBERI 
ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA

Sporttevékenység 
támogatása

30125,8
Versenysport támogatása 2805,9

Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének 
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 3925,0
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatása 7886,1

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 1710,0
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi 
elismerése 2770,7
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7
Utánpótlás-nevelési feladatok 2394,7
Fogyatékosok sportjának támogatása 447,0
Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2
Sportegészségügyi ellátás támogatása 218,4
Szabadidősport támogatása 477,4

2017. évi költségvetési törvény – fejezeti sportcélú kiadások

Szabadidősport támogatása 477,4
Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 25,0
Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése 
és projektjei 32,7
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 11779,4
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1700,0
Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása 100,0
Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása 325,0
2019. évi Maccabi Európai Játékok (EMG2019) Budapesten 
támogatása 300,0

Sportlétesítmények 
fejlesztése és kezelése

353,7
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 145,0

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények 
fejlesztése, fenntartása 43,0
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) 
kapcsolódó fejlesztések 102,0

Magyar Sport Háza támogatása 208,7
Társadalmi, civil és non-
profit szervezetek 
működési támogatása

372,2
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 372,2

Magyar Olimpiai Bizottság 372,2
ÖSSZESEN 38574,2


