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Sportközgazdasági Szakosztályának elnöke 

A szekció ülés előadásait közel 60 fő hallgatta illetve vett részt a kerekasztal beszélgetésen. 

Előadások: 

1. Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 

Debreceni Egyetem c. egyetemi docense, olimpiai és vb-ezüstérmes úszó: A magyar 

sport helyzete az olimpia előtt 

 a magyar sport hármas célrendszert követ: 

 élsport, utánpótlás 

 minden gyerek sportoljon, ehhez legyen megfelelő sportlétesítmény 

 minél több sporteseményt rendezzünk 

 2016-ban a Kormány értékelése a sportról – egycsatornás finanszírozási rendszer 

célkitűzése és bevezetése 

 2017. jan 1. sporttörvény módosítása 

 MOB (olimpiai sportágak) 

 NVESZ (nem olimpiai sportágak) 

 MPB (fogyatékkal élők) 

 NDHSZ (szabadidő+diák+hallgatói) 

 16 kiemelt sportágban: 

 utánpótlás + 66%-kal nőtt 

 edzők száma +18%-kal 

 szervezetek +7%-kal 

 ez kihívás az egyetemek számára (feladat) 

 felzárkóztatási sportágaknál: 

 + 5% sportolók 

 + 44% edzők 



 + 45% szervezetek 

 2011 óta TAO (ma már 6 látványsport) sportágak +236 ezer sportolóval nőtt 

 kiemelt sportágaknál cél, hogy minél több nemzetközi verseny házigazdája lehessen 

országunk, ehhez infrastruktúrafejlesztések valósulnak/valósultak meg 

 5 év alatt 450 Mrd Ft TAO pénz 

 ez összehasonlításban: 1 év gyógyszervásárlás 750 Mrd Ft – jó lenne ezt picit levinni, 

ezért is fontos a sport 

 sportlétesítmények multifunkcionálisak 

 a sportolók több mint fele labdarúgó 

 az infrastruktúra fejlesztésekkel a sportdiplomácia is fejlődik – utánpótlás, munkahely 

és felkészülésbeli növekedést is eredményez, de fontos az utóhasznosítás 

 2018: 134 állami támogatású nemzetközi verseny, 15 VB, 17 EB, 30 VK 

 külföldiek is kedvelik hazánkat: szervezők, biztonságos városok, létesítmények 

 utánpótlás 13-14 év – hosszú távú tervezésnek meg kell jelennie a támogatásban is, 

minimum 4, de inkább 7-8 évre 

 2019-ben Budapest Európa Sport Fővárosa – ez nagy elismerés 

 olimpiai kvalifikációs események hazai környezetben (közönség) szerencsésebb 

 sportnemzet vagyunk 

 vívás a legeredményesebb olimpiai sportágunk 

 versenyeken fontos, hogy legyen magyar versenyző (folyamatos váltások is vannak), 

meg az is, hogy győzelem legyen 

 versenyeken már a show elemek is fontosak a nézők szórakoztatására 

 jelentős társadalmi hatásai vannak a sportnak 

 sportturizmus erősítése gazdasági hatásokat is hoz 

 a sport közösségteremtő jelentősége/képessége semmihez sem hasonlítható 

 olimpia – csökkenő magyar részvétel 

 több sportág van 

 új sportágak a régi helyek csökkentésével – egyre nehezebb a kijutás 

 ifjúsági eredmények is nagyon jók 

 2020-tól újabb sporttámogatási rendszer lesz (2030-ig terveznek) 

 eddig 45 kvóta a 2020-as olimpiára 

 Nemzeti Sportinnovációs Rendszer – tesztüzemben működik 

 



2. Előadás: 

Prof. dr. Bács Zoltán kancellár, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem és Bácsné Prof. 

dr. Bába Éva tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Sportgazdasági és 

Menedzsment Tanszék: A sport gazdasági jelentősége 

 ma már sportágazatról, sportiparról beszélhetünk 

 egyes országokban GDP növekedést is meghaladja 

 bevételek elsősorban labdarúgásban jelentkeznek 

 2018-ban változás: e-sport (globális méretben) 

 Európában még tartja a foci 

 22 mrd euró a klubfoci bevétele Európában 

 de magyar is emelkedik, most 25 mrd ft-hoz közelít 

 a sportban multiplikátor hatás 

 oktatás 

 sportszolgáltatás 

 közigazgatás 

 szállás+étterem 

 … 

 probléma: több szakmánál nincs végzettséghez kötve a foglalkoztathatóság hazánkban 

 sportban komoly problémákat lehet betölteni végzettség nélkül is – javítani szükséges 

ezen 

 a sport összeköt, de nem létszükségleti alapon szerveződik 

 3855 igazolt sportoló Koordinációs Igazgatóság 

Kerekasztal beszélgetés: moderátor: Prof.dr.Borbély Attila, résztvevők: Jakabos Zsuzsanna 

olimpikon, Európa-bajnok úszó, közgazdász, Knoch Viktor olimpiai bajnok short-track 

korcsolyázó, Petrov Iván az utánpótlás úszóválogatott edzője 

 mi lesz az olimpiával? 

o Zsuzsi: megvan a kvalifikáció, de még szeretne több számban is, ez júniusig 

lehet 

o Iván: a versenyzőn múlik az adott pillanatban minden 

o Viktor: téliek el vannak általában szeparálva, de jó, hogy már legalább meg 

tudják különböztetni a téli-nyári olimpiát. Az első mindig az marad, ezt jobban 

értékelik 



A kerekasztal beszélgetésbe bekapcsolódtak a közönség részéről is és számos hozzászólás, 

megjegyzés és vélemény gazdagította a programot. Az élsportolók nagyon közvetlen 

hangvételben, kötetlenül és nyíltan válaszoltak a felvetett kérdésekre. 

 

Nyíregyháza, 2019, szeptember 6. 

 

Készítette: Gergics Tünde a Sportközgazdasági Szakosztály titkára 

Jóváhagyta: Prof.dr. Borbély Attila a Sportközgazdasági Szakosztály elnöke  

 


