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Modern, Modern, Modern, Modern, globalizáltglobalizáltglobalizáltglobalizált világvilágvilágvilág

• Munkakultúra átalakulása

• Inaktivitás

• Egészségügyi költségek növekedése

• Termelékenység csökkenése

https://katmil16.files.wordpress.com/2012/06/internet-addiction-or-social-evolution-cygy-924.jpeg



Fizikai inaktivitás Fizikai inaktivitás Fizikai inaktivitás Fizikai inaktivitás 

kockázatai:kockázatai:kockázatai:kockázatai:

• Egészségügyi

• Társadalmi

• Gazdasági

Source: OECD Health Data 2009

OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata)

Ischaemiás szívbetegség halálozási aránya



A sport értékteremtő hatásaA sport értékteremtő hatásaA sport értékteremtő hatásaA sport értékteremtő hatása

• Egészséges életmódra nevelés

• Egészséges humánerőforrás növekedése

• Kevesebb táppénz

• Produktivitás növekedése 



SZTE Sportszakember képzés SZTE Sportszakember képzés SZTE Sportszakember képzés SZTE Sportszakember képzés 

• Testnevelő tanárképzés – Befektetés a jövőbe!

• Szakedző képzés

• Rekreáció és életmód alapszak

Újabb szakindítás

• Sportszervező alapszak

• Gyógytestnevelő tanárképzés
2000 2010 2022

JGYPK  Tanárképzés

össz létszám



Kereslet - Kínálat



Szegedi sportélet sokszínűsége

• 68 sportszervezet 79 szakosztállyal

több mint 6200 sportoló

• utánpótlás korosztály > 5000 fő

• az igazolt szegedi sportolók > 4500 fő

• 283 válogatott sportoló

• fogyatékossággal élő sportoló: 33 fő



Szeged az Alföld sportközpontja

Szeged Megyei Jogú Város támogatása: 

• profi és az amatőr sport

• az egyéni, a csapat és a tömegsportok

• a fiatalok és az idősek sportja 

• utánpótlás nevelés

• Létesítmények
https://www.origo.hu/sport/csapat/20211209-kezilabda-atadtak-
az-uj-szegedi-kezilabdacsarnokot-a-pick-arenat.html

https://szeged.hu/cikk/kajak-kenu-vilagkupa-
lehetnek-nezok-a-hetvegen-a-maty-eren

https://szentgellertforum.hu/https://radio7.hu/atletikai-versenyt-
rendeznek-a-szvse-palyan

https://neptunfilter.hu/referenciak/szegedi-tiszavirag-
sportuszoda/

https://szentgellertforum.hu/
https://szeged.hu/cikk/kajak-kenu-vilagkupa-
lehetnek-nezok-a-hetvegen-a-maty-eren

https://www.origo.hu/sport/csapat/20211209-kezilabda-
atadtak-az-uj-szegedi-kezilabdacsarnokot-a-pick-
arenat.html



A Sport definíciójaA Sport definíciójaA Sport definíciójaA Sport definíciója

„Minden fizikai tevékenység, amely
esetenként, vagy szervezett formában a
fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését
szolgálja, társadalmi kapcsolatok
teremtése, vagy különböző szintű
versenyeken eredmények elérése
céljából” (Európai Sport Charta 1997.)



Globális Globális Globális Globális ---- Sportgazdaság Sportgazdaság Sportgazdaság Sportgazdaság –––– SportiparSportiparSportiparSportipar

Társadalmi igény                     Innováció                              Humántőke 

Média Tudomány Képzés

Termékek-Fogyasztók

Tőkeáramlás Szponzoráció Reklám 

Profi Sport                                  Élsport                         Szabadidősport

Eredmények - Események

Turizmus

Sportturizmus         Hivatásturizmus Szabadidős turizmus



A magyar sport rendszereA magyar sport rendszereA magyar sport rendszereA magyar sport rendszere

Forrás: Szabó, 2019 
Egészség sport gazdaság



Szabadidősport és élsport elemzési Szabadidősport és élsport elemzési Szabadidősport és élsport elemzési Szabadidősport és élsport elemzési 

szempontjai szempontjai szempontjai szempontjai 

• Résztvevők összetétele

• Tevékenységek rendszeressége

• Szervezetei

• Eseményei

• Ráfordítások, működési költségek

• Bevételek, közvetett gazdasági hozadék



Sport és gazdaság összefüggései Sport és gazdaság összefüggései Sport és gazdaság összefüggései Sport és gazdaság összefüggései 

-
• Gazdaság - turizmus, idegenforgalom, marketing, média

• Sport – nemzetstratégiai ágazat (fejlesztések, pályázatok, 
események), látvány csapatsportok

• Magyarországon 2011-ben 99,5 milliárd (TAO 38 m), 2021-
ben már 444,8 milliárd Ft (TAO 135 m) ez 350%+, összesen 
3566 milliárd / 10 év – 2458 m közvetlen a költségvetésből

• GDP arányok 

• Nemzetgazdaság – Turizmus – Országimázs, Városimázs

• Pozitív és negatív hatások és ezek arányai!?



Kiemelt sportágfejlesztési program hatásaKiemelt sportágfejlesztési program hatásaKiemelt sportágfejlesztési program hatásaKiemelt sportágfejlesztési program hatása

Forrás: Bukta, Gősi MOB 2016 alapján

Sportorvosi engedélyek számának alakulása sportáganként



Sportágak, létesítmények és események Szegeden és Sportágak, létesítmények és események Szegeden és Sportágak, létesítmények és események Szegeden és Sportágak, létesítmények és események Szegeden és 

vonzáskörzetébenvonzáskörzetébenvonzáskörzetébenvonzáskörzetében
• Szeged:

Pick Aréna – Kézilabda EB., Hazai és nemzetközi meccsek
Városi Sportcsarnok – mérkőzések, egyéb kulturális események
Tiszavirág Sportuszoda – Vizes VB, hazai versenyek
Maty-ér NSK Olimpiai Központ – VB, válogatók, táborok, más
Szent Gellért Fórum – hazai mérkőzések
Műjégpálya – sport és egyéb kulturális események
• Hódmezővásárhely:

Gyarmati Dezső Sportuszoda – hazai meccsek, versenyek
Hódtói Csarnok – többcélú felhasználás
Városi Stadion – atlétika, labdarúgás



Megasportesemények vagy egész Megasportesemények vagy egész Megasportesemények vagy egész Megasportesemények vagy egész évben évben évben évben 

működő sportesemények? működő sportesemények? működő sportesemények? működő sportesemények? 

Pályázatok esetében az alábbi kritériumok is döntenek

• a rendező város/térség általános felkészültsége; 

• a szükséges sportlétesítmények rendelkezésre állása; 

• a hosszú távú hatások, az „örökség” kezelésére való 
elképzelések; 

• a támogató infrastruktúra fejlettségi szintje;

• a rendezés módjával kapcsolatos tudás, szellemi tőke 
megléte.



Környékbeli sportesemények példái Környékbeli sportesemények példái Környékbeli sportesemények példái Környékbeli sportesemények példái 

Szegedi példa:

• Kajak-Kenu világversenyek

• Kézilabda EB

Hódmezővásárhelyi példa:

• 2021. sportcélú tartózkodás 3774 szobaéjszaka, 3380 
uszodai sportversenyhez, edzőtáborhoz kapcsolható.

• 2022.01-08. hónapban úszóversenyhez/edzőtáborhoz 
kapcsolható tartózkodás már 4492 szobaéjszaka volt.



Ellenpélda Ellenpélda Ellenpélda Ellenpélda ––––e a Vizes VB 2017?e a Vizes VB 2017?e a Vizes VB 2017?e a Vizes VB 2017?
Magyar Turisztikai Ügynökség vizsgálata alapján

• Turisztikára és országimázsra gyakorolt hatás

• 800 fő, Balatonfüred, Budapest, személyes megkérdezés, 
2017. július 17-27.

• Szurkolói elégedettség tíz-fokú skálán 8,73

• A biztonsággal való elégedettség 8,84 

• Imázsra gyakorolt hatás kimagaslóan jó, 50%-nak pozitívan 
változott a Magyarországról kialakult képe

• 1/3-nak nem változott, és a biztonság érzékelése terén 
57%-nak változott kedvezően a véleménye.



Vizes VB 2017.Vizes VB 2017.Vizes VB 2017.Vizes VB 2017.

• A rendezvényre érkező külföldiek kétharmadának (67 
százaléka) a VB meglátogatása volt a fő cél.

• A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje a 
kereskedelmi szálláshelyeken 2,4 nap, ezzel szemben a 
rendezvényen nézőként résztvevő külföldiek átlagosan 
majdnem 9 (8,96) napot töltöttek Magyarországon.

• Újbóli ideutazást indukáló hatása 83%.

• 72 % az itt szerzett tapasztalatai alapján biztosan ajánlaná 
másoknak, hogy ide látogassanak.



Forrás: hvg.hu 2017.10.26 KSH alapján



Forrás: hvg.hu 2017.10.26. KSH alapján



Sportfenntarthatóság lehetőségei Sportfenntarthatóság lehetőségei Sportfenntarthatóság lehetőségei Sportfenntarthatóság lehetőségei 

Szegeden és vonzáskörzetébenSzegeden és vonzáskörzetébenSzegeden és vonzáskörzetébenSzegeden és vonzáskörzetében
• Létesítmények működtetése: 

Korszerűsítés, többcélú felhasználás, 

• Munkahelyek megtartása:

Új funkciók munkaerőigénye, innováció

• Arányok kialakítása, közszolgáltatás, vagy kizárólag piaci 
alapon működő gazdasági tevékenység

• Egyetem bevonása, csatlakozása a város sportéletéhez

• Egyéb nagyfoglalkoztatók aktív részvétele

• A sportfinanszírozás reformja, arányok (0,005)

• Várospár működtetése sportkoncepció mentén, központosítás



Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!


