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Gazdasági sarokkövek a 
sportban

• Becslések szerint a sport termeli ki a világ GDP-jének kb. 2 
százalékát.

• Az EU teljes foglalkoztatottságának 3,5 %-a a sporthoz 
köthető

• 2014 és 2020 között az Európai Unió 265 millió euróval 
támogatja a sportot.

• Minden egyes sporthoz kötődő új munkahely további 0,65 új 
munkahelyet teremt (turizmus, építőipar, szolgáltatások).

• Fokozott szerep az innovációban
• 174 milliárd euró bruttó hozzáadott értéket termelt az EU-ban (főleg 

a szolgáltatásokban) 2010-es évek elején.

• Az állam sportfinanszírozásban vállalt szerepe az elmúlt 
években jelentősen erősödött Magyarországon. 



Az angol példa

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

Ez összesen 
az UK GDP-

jének 1,35 %-
át jelentette 



Lehetőségek, megoldások

 Ahhoz, hogy a sportból származó bevételek és egyéb gazdasági és 
társadalmi hasznok (foglalkoztatás, kereskedelem, egészséges életmód…) 
növekedhessenek az élen járó országokéhoz, mint az Egyesült Királysághoz 
hasonló megoldások szükségesek

 A változtatás nem könnyű és nem is olcsó
 Állam szerepe lényeges

• Támogatások
• Létesítmények építése, kezdeti fenntartása
• Szakemberek kinevelése
• Sportolói ösztöndíjak
• Sport népszerűsítése
• Stb.

 Beindulás után az állam szerepe egyre csökken, fokozatosan emelkednek 
majd a bevételek és egyéb gazdasági és társadalmi hasznok

 Ehhez elengedhetetlen: 
• Állami támogatások
• Szakemberek



COFOG ADATOK
Classification of the Functions of Government
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A COFOG rendszer szerinti (8.1.) 
„Sport és szabadidős tevékenységek 

és szolgáltatások” aránya az 
államháztartás kiadásain belül (%)

Az EU-n belül 
2016-ban kiugró 
Magyarország 

sporttámogatása, 
főként a korábbi 

évekhez 
viszonyítva.

Más országokra 
is jellemző egy-

egy évben 
kiugrás, de nem 
ilyen mértékű.

Forrás: Eurostat alapján MKT Sportgazdaságtani szakosztálya szerkesztése



Magyarország konszolidált 
államháztartási kiadásai (COFOG 
rendszer szerinti, milliárd forint)
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A főcsoportokba nem sorolható tételek Államadósság-kezelés (adósságszolgálat, kamat)
Gazdasági funkciók Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások
Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
Egészségügy Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
Rendvédelem és közbiztonság Védelem
Általános közösségi szolgáltatás (igazgatás)

Forrás: Költségvetési Tanács

A szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatásokra, azon belül 
is a sportra fordított kiadások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Valami elindult…



A 16 kiemelt sportág EMMI 
támogatásai 2013-2017 (millió forint)

2013 2014 2015 2016 2017 mindösszesen megoszlás
1Úszás 639,6 1279,1 1359,0 1279,0 1279,0 5835,7 16,12%
2Atlétika 298,1 821,1 911,1 706,0 730,0 3466,3 9,58%
3Bírkózás 399,0 808,0 750,0 750,0 750,0 3457,0 9,55%
4Kajak-kenu 210,2 446,4 860,0 879,0 900,0 3295,6 9,11%
5Öttusa 266,2 596,4 586,0 586,0 530,0 2564,6 7,09%
6Torna 272,5 575,0 607,2 580,0 520,0 2554,7 7,06%
7Judo 207,7 515,5 567,8 580,0 580,0 2451,0 6,77%
8Vívás 214,4 489,4 556,4 556,0 600,0 2416,2 6,68%
9Ökölvívás 262,2 535,1 525,0 500,0 450,0 2272,3 6,28%

10Korcsolya 197,6 445,3 380,0 595,0 600,0 2217,9 6,13%
11Tenisz 103,6 262,3 332,0 320,0 320,0 1337,9 3,70%
12Röplabda 119,5 259,0 279,0 305,0 305,0 1267,5 3,50%
13Evezés 85,5 185,5 223,6 220,0 220,0 934,6 2,58%
14Sportlövő 48,0 146,0 196,7 196,0 196,0 782,7 2,16%
15Kerékpár 90,5 171,0 150,0 130,0 130,0 671,5 1,86%
16Asztaltenisz 36,0 112,0 167,7 175,0 175,0 665,7 1,84%

összesen 3450,6 7647,1 8451,5 8357,0 8285,0 36191,2 100%

Forrás: MOKSZ, Orendi Mihály alapján saját szerk.

A sporton belül is egyes sportágak prioritást élveznek, az 5 nagy látványsporton kívül 
a 16 kiemelt sportág közül több már igen hatékonyan használja fel a többszörösére 

növekedett támogatásait.



XXIII. téli olimpia fő számai 

Összesítés

42 ezer m2-en

13 helyszínen

15 sportág

102 versenyszám

6 új versenyszám

91 ország (rekord!)

6 új nemzet 

2930 sportoló

42% női részvétel

Magyar részvétel

6 versenyszámban

19 sportoló

ebből 10 női sportoló

Magyar eredmény

21. hely az éremtáblán

24. hely a ponttáblán

első téli olimpiai arany



A magyar csapat

Alpesi sí: Hozmann Szonja, Maróty Mariann Mimi, Kékesi Márton, Samsal Dalibor

Sífutás: Szőcs Emőke, Kónya Ádám

Gyorskorcsolya: Nagy Konrád

Műkorcsolya: Tóth Ivett

Szabadsí: Elizabeth Swaney

Rövidpályás gyorskorcsolya: Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, 
Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, 
Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Oláh Bence



A rövidpályás gyorskorcsolyázók 
és az első magyar téli olimpiai arany 

177. helyezés az össz olimpiai ranglistán

Forrás: MOB



Magyarország a rövidpályás 
gyorskorcsolya nagyhatalmak 

között 2018-ban

Forrás: MOB



Az olimpia rendezésének 
költségei
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Forrás: Növekedés.hu



A phjongcsang-i olimpia 
kiadásai

 2,4 milliárd dollár a szervezőbizottság költségvetése

 több mint 10 milliárd dolláros infrastruktúrafejlesztés

 a helyszíneket és a fővárost összekötő gyorsvasút

 pályák

 olimpiai falu

 szórakoztató centrumok

 103 millió dolláros szétszedhető olimpiai stadion



A phjongcsang-i olimpia 
bevételei

• A 3500 főt befogadó olimpiai falu és a média falu 
lakásainak értékesítése

• Több mint 1 millió jegy eladása (1,1 millió jegyből, darabja 
18-1340 USD között mozgott)

• NOB támogatása: 880 millió USD

• 360 ezer eladott jegy az Olimpiai Plázába és az Olimpiai 
Parkba

• Támogatások (Coca-Cola, Alibaba, Atos, Bridgestone, 
Dow, GE, Intel, OMEGA, Panasonic, P&G, Samsung, 
Toyota, Visa)

• *Megspórolt bérek: 14531 önkéntes és robotok 
alkalmazása



A phjongcsang-i olimpia 
közvetlen bevételein túli 
hasznok és lehetőségek

• 2011-es becslése a Hyundai Research Institute-nak: 
 Az olimpiát követő 10 évben plusz 1 millió turista
 Beruházások megtérülése 50 milliárd USD körüli
 DE! ez egy korábbi becslés, ami csupán egy tervre vonatkozott

• Új téli sportcentrumok
• Dél-Korea presztízsének növekedése (?)
• Gangwon tartomány szépségeinek megismerése a világ számára
• Turizmus növekedése külföldről és belföldről egyaránt
• Fővárosi összeköttetés (2 órán belüli elérés)
• Olimpiai stadion fenntartási költségének megspórolása (felmérték, 

hogy nincs rá szükség → szétszedhető)
• Nemzetközi politikai sikerek: Észak- és Dél-Korea közeledése

 É-Korea vezetője húgát küldte az olimpiára
 Első egyesült koreai női jégkorongcsapat



Az első téli olimpiai arany 
hátterében

• Megnövekedett állami támogatások (!)
• Ésszerű, hatékony, a támogatások sportoló központú 

szövetségi felhasználása (!)
• Megfelelő edzőtáborok
• Gyakorlópályák és versenylehetőségek
• Megfelelő edzők és személyzet
• Technikai felkészültség, orvosi nyomon követés
• Sportdiplomácia, elismert magyar bírók

DE mindezeken felül, amit nem lehet pénzen megvenni:
• Tehetség
• Kitartás, szorgalom, odaadás
• Hihetetlen koncentráció
• Csipetnyi szerencse



Innovációs háló a sportban 
- kapcsolódó területek

• Sportegészségügy

• Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés - a szaktudás 

• Sporttudomány

• Sportmenedzsment, sportmarketing

• A sport kapcsolatrendszerei 

• Versenyképesség és foglalkoztatottság 

• Nemzeti Sportinformációs Rendszer 

• Sportkommunikációs stratégia

• A sport és a környezetvédelem kapcsolata

• Esélyegyenlőség



Sporttudományi célok 

• A hazai viszonyokra adaptálható nemzetközi kutatások hasznosítása, 
eredményeinek alkalmazása

• Nemzetközi eredmények magyar nyelven való megjelenésének támogatása, 
és a magyar eredmények idegen nyelven való publikálása

• Több területet felölelő tanulmányok készítése, gyakorlati alkalmazás előtérbe 
helyezése

• Pályázati rendszer kialakítása az eszközrendszer modernizálása érdekében

• Sportszakember képzés hatékonyságának és spektrumának növelése-
felsőoktatás megnövekedett szerepe

• Egészségorientáció-sporttudomány

• Döntéshozás tudományos alapon való megerősítése

• Társtudományok hasznosítása, ösztönzése a sportban való kutatáshoz

• Imázs növelés-> támogatói bázis szélesítése

• Informatikai platform létrehozása és összekapcsolása más rendszerekkel



Szakemberképzés

• Testnevelői és szakedzői képzések az egyetemeken

• Számos egyéb rekreációs és sportképzés

• Új igények, új megközelítések

 Debreceni Egyetem sportközgazdász akkreditált mesterképzése 
2017 szeptembere óta

 Már a Budapesti Corvinus Egyetemen is van sportközgazdász 
mesterképzés 2017-től

 Várhatóan éves szinten 50-60 sportközgazdász kerül ki az 
egyetemekről, akik elhelyezkedhetnek:

 Gazdasági szakember
 Vállalatvezetés
 Cégtulajdonos
 Magánszféra
 Sportegyesület, szakosztály, 

MOB…

 Sportági szakszövetségek
 Egyéb szabadidős 

tevékenységek
 Pénzügyi-gazdasági vezető
 Sportközgazdász
 Egyéb gazdasági tevékenységek



Konklúzió

• A sport és a gazdaság szignifikáns kölcsönhatásban van
• A sport eredményességének társadalmi-gazdasági és politikai

hozadéka van
• A nemzetközi sporteseményeken elért sikerek erősítik az ország 

ismertségét, elismertségét
• A sportsikerek pozitív hatást gyakorolnak az állampolgárok 

hangulatára, nemzeti önbecsülésük növelésére
• Az oktatás, képzés alapvető feltétele a sportsikereknek
• Az egyetemeken folytatott sportképzések (testnevelő tanár, 

sportszervező, rekreáció szervező, sportközgazdász, 
sportmenedzser, edző, szakedző, gyógy testnevelő stb..) 
minőségi hátteret tudnak biztosítani az eredményes 
sporttevékenységhez (élsport, versenysport, szabadidősport)



Köszönöm a figyelmet!


