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Előszó
Immár harmadik alkalommal jelenik meg sportmenedzsment
témájú, lektorált tanulmányok válogatott kötete a Magyar Sporttudományi Füzetek sorozatban, a Magyar Sporttudományi Szemle
különszámaként, ez a kötet egyben a sorozat XVI. tagja.
Amíg a 2011-es Sportágak versenye és a 2013-as Versenypályán tanulmánykötetek a magyar sport versenyképességét járta
körbe, addig a most összeállított, eredeti tanulmányokat tartalmazó
füzet tudományos igényességgel próbálja meg leírni, elemezni a
sportirányítás elméleti hátterét és a magyar gyakorlat eredményeit.
A Sportirányítás gazdasági kérdései – 2017 címet viselő kötetünkben a tanulmányok tematikus sorrendben szerepelnek, így a
szerkesztők által kigondolt logikát követő olvasók az elméleti háttér
megalapozása után juthatnak el a gyakorlati megvalósulás, illetve a
szakterületek részletes elemzéseihez.
A szerzők a közgazdaságtudomány, a sportmenedzsment talaján
értelmezik a magyar sportirányítás változásait és fogalmaznak meg
gondolatokat a hatékonyan működő rendszerek kialakítása érdekében. Az Olvasó a világszerte példaként kezelt brit sportirányítási
modell mellett megismerheti az utóbbi évek magyar sport támogatási rendszerének és sportlétesítmény fejlesztéseinek, eseményrendezéseinek – azok támogatásának, finanszírozásának, – eredményeit és tapasztalatait, a sportszövetségi finanszírozás változásait és
természetesen nem maradt ki sportági szinten a labdarúgás elemzése sem.
A kötetet kiadó Magyar Sporttudományi Társaság és a kiadást támogató Testnevelési Egyetem célja, hogy a tanulmányok jussanak
el a sportmenedzsmenttel akár hallgatóként, akár professzionális
döntéshozóként foglalkozó olvasókhoz, hiszen meggyőződésünk,
hogy a sport, mint stratégiai ágazat nem csak a sportolóktól, edzőktől, hanem a feltételekről, ösztönző rendszerekről, eseményekről és
létesítményekről, illetve szervezeti megoldásokról döntő szakemberek részéről is a legjobb teljesítményt követeli meg.
Sterbenz Tamás
az MSTT Sportmenedzsment Szakbizottság elnöke
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Vertikális dilemmák a magyar sportban
– A sportfinanszírozás hatékonyságának
növelése
Vertical dilemmas in the Hungarian sport – Increasing
the efficiency of sport financing
Sterbenz Tamás, Csurilla Gergely, Gulyás Erika
Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi
Kutató Központ, Budapest
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Összefoglaló
Az emberi tevékenységek menedzselésének egyik alapvető kérdése, hogy a szereplők kapcsolatát milyen koordinációs mechanizmusok irányítják. Az elméleti érdekességek mellett a magyar sportvezetési gyakorlatban ez napjaink egyik aktuális problematikája is,
hiszen a horizontális piaci kapcsolatok mellett egyre gyakrabban találkozunk a vertikális irányítási megoldásokkal és az azokat törvényszerűen jellemző dilemmákkal. Mivel a bővülő források felett
rendelkező sportirányítás módszerei jellemzően hierarchikus kapcsolatokkal írhatók le, ezért ezek hatékony kialakítása, működtetése
a magyar sport versenyképességének javításához elengedhetetlen.
A tanulmányban a fentiek szellemében azokat a dilemmákat foglaltuk össze, amelyek a sportirányítási, sportmenedzseri gyakorlatban tipikusan megjelennek, és a közgazdaságtan, szervezetelmélet,
illetve a játékelmélet módszereivel elemezhetők. Ezután megvizsgáltuk a jelenlegi magyar sportirányítási gyakorlatot és összevetettük
a modellekből levont következtetésekkel, ezáltal láthatóvá váltak
azok a területek, ahol érdemes lenne a külföldi – elsősorban brit –
mintára módosítani a finanszírozás szabályozó, ösztönző rendszerét. Ennek egyik sarokköve lehet a performance directorok hazai
intézményesítése, akik egyszerre képviselik a finanszírozó érdekeit
és támogatják a szövetségek munkáját.
Kulcsszavak: sportpolitika, sportirányítás, sportfinanszírozás, vertikális dilemmák, horizontális dilemmák
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Abstract
One of the essential questions of managing human actions is how
to control the relationship between agents with coordination’s mechanisms. Beside the theoretical curiosities nowadays this is one of
the current issues in the Hungarian sport governance’s practice,
because horizontal market relationships and vertical management
solutions with inevitably specific dilemmas can be met more and
more regularly. As the typical method of the Hungarian sport policy
system with the expanding resources can be described with hierarchical relationships therefore its effective design and operation are
indispensable for improving the competitiveness of the Hungarian
sport.
In context with above all the dilemmas were summarized in this
study which typically appear in sports governance and management
practices and can be analyzed by methods of economics, organization theory and game theory. Then the current Hungarian sports
governance practice was examined and compared with the theoretical
guidelines thereby those fields become visible where the regulatory
and incentive system of financing – primarily for British sample –
should be modified. The institutionalization of the performance
director system can be one of the keys of this modification who
represent both the maintainer’s interests and support the work of
the alliances.
Keywords: sport policy system, sport governance, sport financing,
vertical dilemmas, horizontal dilemmas

Bevezetés
Az emberi tevékenységek menedzselésének egyik alapvető kérdése, hogy a szereplők kapcsolatát milyen koordinációs mechanizmusok irányítják. Az elméleti érdekességek mellett a magyar sportvezetési gyakorlatban ez napjaink egyik aktuális problematikája is,
hiszen a horizontális piaci kapcsolatok mellett egyre gyakrabban találkozunk a vertikális irányítási megoldásokkal és az azokat törvényszerűen jellemző dilemmákkal. Mivel a bővülő források felett
rendelkező sportirányítás módszerei jellemzően hierarchikus kapcsolatokkal írhatók le, ezért ezek hatékony kialakítása, működtetése
a magyar sport versenyképességének javításához elengedhetetlen.
A tanulmányban a fentiek szellemében azokat a dilemmákat foglaljuk össze, amelyek a sportirányítási, sportmenedzseri gyakorlatban tipikusan megjelennek, és a közgazdaságtan, szervezetelmélet,
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illetve a játékelmélet módszereivel elemezhetők. Az általános törvényszerűségekből levonjuk azokat a következtetéseket, amelyek a
gyakorlatban hasznosíthatók lehetnek akár az állami irányítás, akár
a civil sport területén.

Vertikális dilemmák a sportban
A koordinációs mechanizmusok jelenségével Kornai János foglalkozott (Kornai, 1983), aki megkülönböztetett két alapvető (a piaci
és a bürokratikus), illetve két kiegészítő (etikai és agresszív) mechanizmust. Az alapvető mechanizmusokból származó kérdésekkel, a
vertikális és horizontális dilemmákkal a sportéletben is találkozunk. A témánk szempontjából fontos vertikális dilemma felmerül
például a forráselosztás és felhasználás során, amikor egy sportirányító szervezet vagy sportegyesületi vezetés a különböző sportágak,
szakosztályok között dönt arról, hogy a következő periódusban melyik szereplő mennyi pénzzel és milyen módon gazdálkodhat. A vertikális dilemma kulcskérdése a finanszírozás mértéke és módja
mellett a teljesítményre való ösztönzés és az eredményesség mérése,
ellenőrzése (1. ábra).

1. ábra. A finanszírozási folyamat lépései. Forrás: Sterbenz és
Gulyás, 2013
Figure 1. Steps of the funding process. Source: Sterbenz és Gulyás,
2013
A sportmenedzsment gyakorlatban fellépő vertikális dilemmák típusai három főbb, egymástól eltérő jellemzőkkel leírható kategóriába sorolhatók.
• Az állami sportirányítás a szövetségek sportágfejlesztésére nyújtott támogatására az állami és civil szféra kapcsolata jellemző.
Az állam ebben az esetben a kitűzött stratégiai célkitűzések elérését, közösségi értékek megteremtését autonóm módon szerveződő és működő szakmai szervezetektől várja el.
• A sportszövetségek és a tagjaikat jelentő sportszervezetek közötti
vertikális dilemma esetén egy alulról felfelé épülő, demokratikusan működő rendszerben történik a forráselosztás és annak felhasználása. Ehhez a típushoz tartozik az a helyzet is, amikor egy
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több szakosztályból álló egyesület saját szakosztályai között
osztja el a rendelkezésre álló forrásokat.
• A sportszervezet és saját edzői, sportolói kapcsolata esetén a hierarchikus kapcsolat alsó fokán alkalmazottak állnak, akiket a
szervezet vezetése mechanikus (ösztönző, ellenőrző), és organikus (pedagógiai, pszichológiai) módszerekkel terel a szervezet
célkitűzései felé.

2. ábra. Vertikális dilemma. Forrás: saját szerkesztés
Figure 2. Vertical dilemma. Source: author’s own figure
Az edző és sportolója közti kapcsolat szintén vertikális dilemmát
jelent, de ezzel a kérdéskörrel, illetve a horizontális, vagyis az egyenrangú felek közti együttműködés és versengés kérdéskör elemzésével korábbi tanulmányunkban foglalkoztunk részletesen (Sterbenz
és Gulyás, 2016).

3. ábra. Horizontális dilemma. Forrás: saját szerkesztés
Figure 3. Horizontal dilemma. Source: author’s own figure

Szakirodalmi áttekintés
Tanulmányunkban a szervezeteket egyének olyan önkéntes együttműködésén alapuló társulásának tekintjük, amelyekben valamilyen
cél elérése érdekében a tagok közös erőfeszítéseket tesznek. A korlátozottan racionális egyének (Simon, 1982) a környezet komplexi10

tása és limitált kognitív képességeik miatt a klasszikus közgazdasági feltevésekkel szemben, szándékuk ellenére nem képesek önérdekük maximalizálására, hanem heurisztikus döntési szabályokat
alkalmazva kielégítő megoldásokat használnak. A döntéshozatal
ezen modellje (March, 2000) szerint a korlátozottan racionális egyének szervezeti döntései inkább politikai folyamatnak tekinthetők,
mint szisztematikus problémamegoldásnak.
A közgazdaságtan a megbízó-ügynök elméletet (Eggertson, 1990)
az információs aszimmetria alapján olyan helyzetekre alkalmazza,
ahol az egyik szereplő (az ügynök, principal) a másik szereplő (a
megbízó, agent) nevében, elvileg annak céljait követve cselekszik.
Szervezetelméleti szempontból a problémák azért jelentkeznek,
mert az ügynök és a megbízó eltérő egyéni célokkal rendelkezik, de
a megbízó nem képes könnyen megállapítani, hogy az ügynök a cselekedeteit a megbízó céljainak érdekében teszi-e vagy inkább saját
érdekét követi? (Milgrom és Roberts, 2005, 238.).
A szervezetek életében tovább bonyolítja a célok egyértelműségét,
azok követését és ellenőrzését, hogy a szereplők nem egyének,
hanem maguk is szereplők csoportjai, koalíciói. A sport világában
különösen kutatásra érdemes a döntéshozó testületek gyakran változó összetétele (pl. elnökségek választása), azok szakmai hozzáértése és felelőssége, a bizottságok hatásköre, illetve a sportági szereplők érdekviszonyai. Másik aktuális, de jórészt feltáratlan kérdéskör a sportszervezetek demokratikus működése (egy tag, egy szavazat elv), és a professzionalizmus közötti feszültség feloldása,
illetve a tradicionális, gyakran önkéntes munkán alapuló vagy azzal
szemben, modern szervezetirányítási módszerek alkalmazása.
A menedzseri dilemmákkal Miller (2002) foglalkozott oly módon,
hogy megpróbálta összeegyeztetni a szervezetekre vonatkozó mechanisztikus és organikus felfogásokat. A mechanikus eszközök elsősorban pénzügyi ösztönző és ellenőrző módszereket jelentenek, az
organikus szemlélet ezzel szemben a szervezeti célok belsővé tételében, az érdekek harmonizációjában látja a dilemmák megoldását.
Miller elemzésében felhasználta a racionális szereplőket feltételező játékelmélet módszereit is, megállapította, hogy a felek közötti
együttműködés racionális stratégia lehet az ismétlődő játékok esetében, vagyis a hosszabb távon együtt dolgozó részvevőknek érdemes feladniuk rövidtávú haszonmaximalizálási törekvéseiket a
hosszabb távú, kooperációból származó nyereségek érdekében.
Miller dilemmáira építve Storey és Salaman (2010) foglalkozott a
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teljesítménymenedzsment egymásnak gyakran ellentmondó követelményeivel és leírta az ellenőrzés paradoxonjait. A szerzők kiemelték, hogy a paradoxonok nem egyszerűen megoldható feladatok,
hanem inkább a bennük lévő feszültségek felhasználásával lehet
eredményes a menedzser és az általa vezetett szervezet.

Módszertan: a játékelmélet megállapításai
A közgazdaságtan feltevéseihez hasonlóan a játékelmélet is racionális emberképből kiindulva elemzi azokat az interaktív helyzeteket,
melyekben a felek magatartása csak a többi fél viselkedése alapján
érthető meg (Dixit és Skeath, 2004). A szereplők haszonmaximalizációs magatartását feltételezve, kimutathatók azok az egyensúlyi
stratégiák, melyek szisztematikus megválasztásával a várható kifizetések bizonytalan környezetben is maximalizálhatók (Binmore,
2007). A legismertebb csapdahelyzet (fogolydilemma) mellett a kevésbé ismert típusjátszmák, az egyszeri-kétszereplős példáktól az
ismétlődő-sokszereplős játékokig rengeteg segítséget nyújthatnak a
sportmenedzseri döntések meghozatalában.
A fogolydilemma típusú játszmák (Mérő, 1996) több szereplőre
való vonatkoztatása, a közlegelők tragédiája játszma gyakran előfordul a sportmenedzseri gyakorlatban (1. táblázat). Amennyiben a
közösség egyik szereplője a többi szereplő magatartásáról azzal a
vélekedéssel él, hogy azok inkább versengő, mint együttműködő
stratégiát követnek, akkor olyan szuboptimális egyensúlyi állapot
alakul ki (a táblázatban 2; 2), ahol minden szereplő hasznossága
(kifizetése) elmarad a kooperációval elérhető eredménytől (3; 3).
A játékelmélet tehát azokban a helyzetekben használható, amelyekben feltételezhetjük a szereplők racionalitását. Az élsport világát
kezelhetjük ily módon, hiszen a sportolók egy adott versenyen sikerük valószínűségét szeretnék maximalizálni, illetve a sportmenedzserek, edzők feladata is a lehető legnagyobb esélyt biztosítani a
győzelemre. A sportszervezetekben dolgozó vezetők az általuk irányított szövetségek, egyesületek számára próbálnak minél jobb lehetőségeket teremteni.
A sportmenedzsereket a tanulmány ezért olyan helyzetben lévő vezetőknek tartja, akik képesek megalkotni azokat a játékszabályokat,
amelyek befolyásolják a résztvevők magatartását. A közgazdasági
elemzés szempontjai szerint elsősorban az anyagi ösztönzők, támogatások megtervezését értjük ez alatt, élsportolók számára, de ez
nem zárja ki más jellegű motiváló eszközök használatát sem.
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1. táblázat. Közlegelők tragédiája. Forrás: Mérő, 1996, 56.
Table 1. Tragedy of the commons. Source: Mérő, 1996, 56.
Többség verseng

Többség
együttműködik

“A” játékos verseng

2; 2

4;1

“A” játékos
együttműködik

1; 4

3; 3

Ebben a szemléletben a menedzsment feladata olyan szervezeti
környezet kialakítása, amelyben a részvevők akár rövid távú racionális önérdekkövetésükkel szemben az együttműködést, a hosszabb
távú közös eredményességet fogják választani. A játékelmélet ezt a
környezetet az ismételt játékok néptételén (Miller, 2002) keresztül
mutatja be. Ebben az esetben a résztvevők a fogolydilemma típusú
játszmát nem csupán egy alkalommal, hanem ugyanabban a szereposztásban egymást követően többször is játsszák. Az ismételt játékok esetében a legegyszerűbb, de ugyanakkor hatékony stratégia az
Axelrod (Binmore, 2007) nevéhez fűződő tit-for-tat (szemet-szemért)
stratégia, ami szerint a játék első lejátszásakor a kooperatív alternatívát kell választani, majd azután utánozni kell a másik játékos
megelőző választását. A játékelmélet néptétele szerint azokban a
játszmákban, amelyeket elég sokszor megismételnek, jobb együttműködni és ezért a felekben racionálisan kialakulhat a bizalom fogalma. A bizalom ebben az esetben azt jelenti, hogy a játékos
meggyőződéssel kooperál mindig, amíg a játékban résztvevők is azt
teszik.
A sportmenedzserek racionalitása
A különféle sportszervezetek menedzserei, amennyiben együttműködő stratégiát követnek, megbízottként a szervezeti célok megvalósításáért dolgoznak, de ha versengő stratégiát követnek, akkor
saját vagy szervezetük rövid távú hasznosságmaximalizáló céljait
követik. Civil szervezetek esetében hajlamosak vagyunk az ott folyó
tevékenységről túlzottan is rózsaszín árnyalatban gondolkozni és
feltételezni a szereplők jó szándékát, de a közgazdasági módszerek
alkalmazása, a racionalitás feltevése segíthet a reálisabb kép kialakításában, a veszélyek felismerésében és a korrekciók megtételében.
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A sportmenedzseri teljesítmény megértéséhez két információs
problémát, a morális kockázatot és a kontraszelekciót (Milgrom
és Roberts, 2005) egyaránt figyelembe kell vennünk. A két fogalom
hasonló jelenséget ír le, a különbség a viselkedés időszakára vonatkozik. Amíg morális kockázat esetében a szerződéskötést követő
olyan opportunista viselkedésről beszélünk, ami a megbízó számára
nem megfigyelhető, a szerződésben nem előírható, addig kontraszelekció esetén a szerződést megelőző opportunizmust értünk. A morális kockázat következményeként rossz hatékonyságú gazdálkodás
és gyenge szervezeti működés, az erőforrásokkal való pazarlás jelenik meg, a kontraszelekció pedig a becsületes, jó menedzsereket téríti el az adott szakmától, esetünkben a sport világától.
A sportmenedzserek fenti két okból származó opportunista viselkedését organikus módszerekkel, képzéssel, a közösségi célok belsővé tételével természetesen lehet és kell csökkenteni, de hosszabb
távon mindenképpen szükséges olyan mechanikus, racionális ösztönzők bevezetése, ami az egyéni érdek és közérdek dilemmáját orvosolja. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a dilemma tökéletes
megoldása nem létezik, de a szervezeti célok iránt elkötelezett sportmenedzserek képzése és alkalmazása kiszűrheti a járadékvadászat
(Stiglitz, 2000) nagy részét, a teljesítményt elérő csoportból pedig
kizárhatja a potyautasokat és segítheti a további sikerek elérését.
A magyar sportirányítás gyakorlata
A 2010-ben hivatalba lépett magyar kormány a sportot stratégiai
ágazattá nyilvánította és politikájában azt ennek megfelelő módon
is kezelte (Sárközy, 2015). A kormány a sportirányítás átalakítása
mellett a látvány-csapatsportágakban bevezette a társasági adókedvezményből való finanszírozást („TAO-tv.”), nagyságrendekkel megemelte a kiemelt sportágaknak (KSF) nyújtott állami támogatás
mértékét és elindította a Kiemelt Edzői Programot (KEP). Ezek a lépések az 1990-es évek piacosító törekvéseivel szemben az állami
befolyás erősítését szolgálták, és azt a veszteséget próbálták meg
pótolni, ami a magyar sportot a rendszerváltás után érte (4. ábra).
A 2012-es londoni Olimpiát követően meghirdetett koncepció
alapjain elinduló sportágfejlesztési programok az ún. elit sportok
sajátosságai miatt racionálisan kerültek az állami finanszírozás körébe. Az olimpiai és világesemények eredményeit szerző hagyományos magyar sikersportágak (kajak-kenu, úszás, vívás, stb.) támogatása közgazdasági és politikai szempontból is indokolt, hiszen
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versenyrendszerük miatt képtelenek hétről hétre nagy érdeklődést
kiváltó eseményeket rendezni. Meg kell jegyeznünk, hogy a globalizáció sportversenyekre gyakorolt hatását az úszás példája jól illusztrálja, hiszen a korábbi versenyrendszer ma már egyre inkább a
professzionális sportra jellemző finanszírozást teszi lehetővé, mint
a hagyományos elit sportokét (Gulyás, 2016).

4. ábra. Támogatások mértékének változása az egyes kiemelt sportágakban a 2006-os évhez képest. Forrás: Gulyás, 2016
Figure 4. Changes in the level of subsidies in the emphasized sports
compared to the year 2006. Source: Gulyás, 2016
Összefoglalóan megállapítható, hogy a finanszírozás mennyiségi
oldalának megoldottsága mellett, a versenyképesség növeléséhez hatékony ösztönző rendszerek, szabályozók, és átgondolt döntéshozatali mechanizmusok kialakítása is szükséges.
A magyar sport finanszírozási problémáinak megoldására a 2010ben hivatalba lépett kormány által kidolgozott TAO-politika a
Kornai János által leírt koordinációs mechanizmusok kombinációját alakította ki. Ebben a formában a piaci elemek (vállalatoktól
származó források áramlása a sportszervezetekhez) keverednek a
bürokratikus koordináció sajátosságaival (hierarchikus kapcsolatban álló szereplők döntései határozzák meg a felhasználható kere15

teket), és együtt sajátos keveréket alakítanak ki (5. ábra). A finanszírozási problémák megoldása mellett az öt látványsportágban bevezetett (2017-től a röplabdázással kibővült) módszer hatásait és
veszélyeit korábbi írásunkban (Gulyás és Sterbenz, 2015) elemeztük, így ezeket csak röviden ismertetjük:

5. ábra. A TAO-finanszírozási modellje. Forrás: saját szerkesztés
Figure 5. The model of TAO funding. Source: author’s own figure
• puha költségvetési korlát újbóli elterjedése
• korrupció megjelenésének veszélye
• pótlólagos források más bevételeket kiszorító hatása (szponzoráció csökkenése)
• források átszivárgása a professzionális sportba
• morális kockázat megjelenése
Mivel a bürokratikus kapcsolatok az árrendszer hatékonyságát
torzítják, az alapvetően piaci koordináció alapján működő látványsportágak esetében olyan finanszírozási modell terjedt el, ami
elszakítja egymástól a teljesítményorientált közgazdasági logikát és
a sport napi gyakorlatát. Habár a hosszú távú beruházások ösztönzése (létesítmények fejlesztése, utánpótlás nevelése) racionálisan
szerepelhet a sportpolitika célkitűzései között, a relatív eredményességű, komplex és bizonytalan, „zajos” sportágak esetében (mint a
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labdarúgás vagy kosárlabda), ez könnyen vezethet a gyenge hatékonyságú struktúrák továbbéléséhez (Sterbenz és mtsai, 2013).
A TAO-politika fennmaradása körüli bizonytalanság (a magyar
kormány számára az Európai Bizottság először 2016-ig engedélyezte a sportfinanszírozás ilyen módszerét, majd azt a 2023-ig tartó
időszakra meghosszabbította) miatt az abban résztvevők racionálisan, de a sport értékeivel ellentétesen a rövid távú bevételek növelésében érdekeltek, ahelyett, hogy reális sportfejlesztési programokat működtetnének hosszú távon. A játékelmélet eredményeit
használva állíthatjuk, hogy az utánpótlás-nevelés hatékonyságához
elengedhetetlen olyan kultúra kialakítása, melyben a kooperáció domináns a versengés stratégiájával szemben.
Mivel a TAO-finanszírozás ellenőrzése állami, illetve sportszövetségi feladatként bürokratikus jellegű, ezek kijátszása, a források
„átszivárgása” a nem támogatott területekre (professzionális játékosok fizetése), és a korrupció terjeszkedése törvényszerűen megjelenik. Ezek visszaszorítása rövidtávon az ellenőrzés szigorításával,
súlyos szankciókkal növelhető, de a rendszer logikájából fakadóan
meg nem szüntethető. A hosszú távú ésszerű felhasználást csak az
ösztönző rendszerek átalakítása jelentheti, ehhez azonban a hierarchikus kapcsolatban álló felek (állam, vállalatok, sportszervezetek)
közötti hosszú távú, hiteles elkötelezettséget és együttműködést
lenne szükséges kialakítani.
A TAO-források megjelenése a sportágakban a korábbi reményektől eltérően nem csak többletforrásként szerepelnek, hanem helyettesítési hatásként a korábbi bevételeket is pótolják, és az üzleti
logikát, a szponzoráció háttérbe szorulását is okozzák. A bürokratikus koordináció veszélye az ösztönzés és verseny gyengülése, a teljesítmény nélküli bevételek megszokása, a résztvevők elkényelmesedése. A racionális döntéshozók esetében megjelenik a morális
kockázat jelensége is, a korábban ésszerűen, takarékosan viselkedő
sportszervezeti vezetők hajlamosak lesznek változtatni korábbi magatartásukon.
A TAO-finanszírozás lehetőségeinek és veszélyeinek elemzése arra
hívja fel a figyelmet, hogy a nemzetközi versenyképesség javítása csak
a hosszú távú stratégia mellett elkötelezett döntéshozókkal, a jelenlegi
gyenge hatékonyságú sportági struktúrák megváltoztatásával és hatékony ösztönző rendszerek meghonosításával képzelhető el.
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Stratégiai ágazat
A stratégiai viselkedés közgazdaságtudományi és játékelméleti értelmezése eltér a hétköznapi és politikai értelemben elterjedt használattól. A racionalitást feltételezve azt a viselkedést nevezzük stratégiainak, amelyben a döntéshozó a többi szereplő gondolkodását
sajátjába építve megpróbálja maximalizálni várható hasznosságát.
A tipikusan játékelméleti szituációkban a tökéletlen, hiányosan rendelkezésre álló információk miatt a racionális döntéshozó ezért nem
hozza mindenki számára nyilvánosságra saját preferenciáit, azokat
manipulált formában igyekszik bemutatni a szituáció többi résztvevőjének.
A stratégiai viselkedés legjellemzőbb példájaként a sportszövetségek által, a 2012-es londoni Olimpiát követően a MOB részére elkészített sportágfejlesztési koncepciók tartalmát érdemes megvizsgálni. Ebben a hierarchikus kapcsolatban a szövetség által elkészített sportágfejlesztési programot olyan jelzésként (signal) kell értelmeznünk, mellyel mások felé feltárja szándékait és bemutatja képességeit. Ezek a jelzések racionálisan a megszerezhető közösségi
források maximalizálását hivatottak elősegíteni, ezért a jelzést adó
fél megpróbálja a felsőbb szinten elhelyezkedő szereplők (2016-ig a
MOB, a riói Olimpiát követően a Sportért Felelős Államtitkárság)
kegyeit elnyerni.
A hierarchia magasabb fokán lévő döntéshozó szűrést (screen) alkalmazva megpróbálja a magáninformációkkal rendelkezőket önszelekcióra bírni, vagyis olyan szerződéseket készít elő, amelyek az
elrejtett információkat nyilvánosságra hozzák. A korlátozott racionalitás miatt a megköthető szerződések és azok betartásának ellenőrzése költséges, de hosszú távú kapcsolat és elkötelezett felek
esetén hatékony lehet.
A szervezetelmélet szerint (Milgrom és Roberts, 2005) a korlátozott racionalitásból fakadó következményekre adott válaszként kialakított hosszú távú kapcsolati szerződések az opportunista
viselkedést megakadályozni nem tudják, azt inkább a hírnévre,
vagyis a múltbeli tapasztalatokra alapozott, a jövőbeli viselkedést
előrejelző képre bízzák a felek. A hírnév és az együttműködés alapja
ezekben a játékelméleti szituációban a felek olyan hiteles elköteleződése lehet, amely az együttműködést racionálissá teszi az egyének
és szervezetek között.
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A sportágfejlesztési stratégiák összefoglaló értékelése
A londoni Olimpiát követően 16 kiemelt sportági szövetség készítette el sportágfejlesztési koncepcióját, melyet később a felzárkóztatási programba kerülő sportágak is követtek. Ezek a sportágfejlesztési programok az EMMI szempontrendszere alapján készültek, és ennek megfelelően az adott sportági szakszövetség elképzeléseit a 2013-2020-as időszakra elsősorban finanszírozási, igazgatási szempontból tartalmazták.
A sportágfejlesztési elképzelések elemzése alapján összefoglalóan
megállapítható, hogy a programok a finanszírozási kérdések megoldását helyezték középpontba, a sportági struktúrák, teljesítménymérési és ösztönzési kérdések jórészt a háttérben maradtak. Ez a
szemlélet azt a veszélyt hordozza magában, hogy a hosszú idő óta
valóban fennálló finanszírozási problémák megoldásától a szövetségek szinte automatikusan várják a javuló teljesítményeket, és a
mélyebb, strukturális kihívásokra nem keresik az adekvát szervezeti válaszokat.
A sportágfejlesztési programok leghiányosabb része a globális
környezet, a versenytársak elemzésének elnagyolt része volt. Meg
kell állapítani, hogy részben a szempontrendszer, részben a sportszervezetek vertikális viszonyrendszere miatt a beadott programok
valóban a szervezetelmélet korábban bemutatott törvényszerűségei
miatt inkább a források felosztását végző szervezeteknek (MOB,
EMMI) küldött jelzések, mint a saját, nemzetközi szintű versenyképesség kérdéseit boncoló stratégiai elképzelések voltak.

Következtetések, javaslatok
A finanszírozó és a végrehajtó közötti információs aszimmetria
feloldására jó példát találhatunk a versenyképességüket növelő
nemzetek gyakorlatában. A vertikális dilemma meghaladására a brit
sportirányítás bevezette a performance directorok intézményét,
melynek mintájára érdemesnek látszik olyan szakemberek alkalmazása, akik a sportszövetségek mellett dolgozva képviselik a finanszírozást nyújtó szándékait és a nemzetközi verseny által
támasztott sportszakmai követelményeket. Ezek a szakemberek
részt vesznek a sportágfejlesztési stratégiák kidolgozásában, annak
megvalósításában és ellenőrzésében. A feladatkör egyik fontos célja
az állami források hatékony felhasználásának biztosítása, a reális,
fenntartható, hosszú távú sikerek eléréséhez szükséges környezet
megteremtése (6. ábra).
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6. ábra. Performance direktorok szerepének modellje.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 6. The model of performance directors’ role.
Source: author’s own figure
A sportági értékelő és ösztönző rendszerek (pl. Gerevich-ösztöndíjak, sportági pontrendszerek) újragondolásában indokoltnak látszik a múlt sikerei alapján történő finanszírozás („reward-típusú)
helyettesítése vagy legalább részbeni átalakítása a jövőbeli, befektetési szempontú („invest”-típusú) támogatásra. A sportszövetségektől
független sportszakmai elemzések alapján felvázolt tendenciák szerinti befektetési döntések biztosíthatják, hogy a források valóban a
következő időszakok leendő sikereit alapozzák meg.
Szükségesnek látszik a sportszövetségi tervezés ellenőrzése kapcsán valamiféle olyan szabályozás bevezetése is, ami a brit rendszernél valószínűleg rugalmasabban, de következetesen érvényesíti
az irreális tervek készítőivel szemben a következő időszak csökkentett támogatását is.
A sportirányító szervezetek részéről jogos igény a hierarchia alsóbb szintjén döntéshozói fórumok, személyek kompetencia alapú
kiválasztása is, de a civil jelleg miatt valószínűleg az egyének és önkéntes döntéshozatali testületek szintjén csak az organikus módszerek használatára válik lehetőség. Szervezeti szinten a mechanikus ösztönzők (akár büntetések) működhetnek, ezeknek a hasz-
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nálata kialakíthatja hosszabb távon a reális tervezés és együttműködés kultúráját.
Tanulmányunk alapvető gondolata szerint a sportfinanszírozás
megoldása önmagában nem vezet tartósan fenntartható versenyelőnyhöz. A kiélezett nemzetközi versenyben a megnövekedett források csak hatékony teljesítménymérési és ösztönzési módszerekkel
együtt érhetik el a kívánt célt.
Fontos hangsúlyozni, hogy a sportversenyek logikája a zérus-öszszegű játékokra jellemzően csak az ellenfelektől megszerezhető
érmek növelését teszi lehetővé, ezért a saját teljesítmény növelése
önmagában nem jelenthet sikert, a sporttudományos elemzéseknek
a játékelmélet mintájára a saját teljesítmény növelése mellett fel kell
tárniuk az ellenfelek stratégiáját is.
„A tanulmány a K-116691 számú OTKA pályázat keretében valósult meg.”
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Ösztönző szabályozás a versenyrendszerek kialakításában –
A kifizetési struktúra hatása
a sportteljesítményre
Incentive regulation in competition design –
the influence of pay-off structure
on sport performance
Vörös Tünde
Széchenyi István Egyetem, Győr
E-mail: voros.tunde@sze.hu

Összefoglaló
Ahogy a társadalom és a gazdaság más szektoraiban, így a sportágazatban is megfigyelhetjük, hogy az erőforrások többsége a gazdasági szereplők igen kis részénél koncentrálódik. Tanulmányunkban arra keressük az elméleti magyarázatot, hogy miért kap a legjobb aránytalanul többet a másodiknál és a harmadiknál; miért
nem alakultak méltányosan a professzionális sportversenyek díjazási rendszerei. Egy mikroökonómiai modell segítségével szeretnénk rávilágítani a pénzügyi ösztönzés, vagyis a díjazási struktúra
sportági eredményességben betöltött kulcsfontosságú szerepére. Azt
vizsgáljuk, hogy a versenyrendszert létrehozó szervezet milyen kifizetési szerkezettel képes a legnagyobb sportteljesítmény elérését
ösztönözni. Elméleti megközelítésünk eredménye összhangban van
a gyakorlatban tapasztaltakkal, miszerint az aszimmetrikus, progresszív jellegű eloszlással jellemezhető kifizetési rendszerek ösztönzik a legjobban a sportteljesítményt.
Kulcsszavak: ösztönző szabályozás, kifizetési rendszerek, sportteljesítmény, sportesemények, megbízó-ügynök dilemma

Abstract
Disproportionate resource allocation can be observed in society
and economy as well as in the world of sports. This paper seeks to
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answer the question why the winner takes all in sports and why the
pay-off structure of professional sports leagues are inequitable. The
study concentrates on the importance of pay-off structures in competition design. We do elaborate a theoretical microeconomic model
with which the role of financial incentives in boosting sport performance is aimed to emphasize. The analysis attempts to find the most
appropriate pay-off structure that best encourage efforts exerted by
athletes. Our theoretical results are in line with empirical findings,
as asymmetric, progressively increasing pay-off structures are the
ones that best motivates sport performance.
Keywords: incentive regulation, pay-off structures, sport performance, sport events, principal-agent dilemma

Bevezetés
Ezredmásodpercek és milliméterek döntenek a helyezésekről, s
szinte alig van különbség egy világversenyen az első tíz vagy akár az
első húsz helyezett eredménye, és még inkább befektetett energiája
között. Mégis úgy tűnik, hogy az első az, aki mindent visz. Miért kap
mégis a legjobb aránytalanul többet a másodiknál, a harmadiknál vagy
az ötödiknél? Miért nem alakultak a sportversenyek díjazási rendszerei méltányosan? Ahogy a társadalom és a gazdaság más szektoraiban, a sport ágazatban is megfigyelhetjük, hogy az erőforrások többsége a gazdasági szereplők igen kis részénél koncentrálódik (Frank és
Cook, 1996). Jóval inkább a hatékonyság, mint a méltányosság fogalma dominál a versenyrendszerek kialakulásában.
Jelen tanulmány célja a pénzügyi ösztönzőknek, vagyis a sportágazatban alkalmazott versenyrendszerek kifizetési struktúrájának
elméleti vizsgálata közgazdaságtani szempontból. A sporttudomány
szemszögéből arra a releváns kérdésre keressük a választ, hogy
vajon milyen díjazási rendszer, milyen kifizetési struktúra ösztönzi
a legjobban a sportteljesítményt? A tanulmány elsőként a sportversenyek keresletének és kínálatának közgazdasági értelmezésével
foglalkozik. Ezt követően a megbízó-ügynök probléma elméleti keretében keressük a választ modellünk segítségével arra, hogy milyen
kifizetési rendszerek ösztönzik legjobban a sportteljesítményt. Mikroökonómiai megközelítésünk olyan diszciplínák fogalomrendszerére épít, mint például a közgazdaságtan határterületéhez tartozó
játékelmélet, ösztönzéselmélet és aukcióelmélet.
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Sportesemények közgazdasági értelmezése
A tanulmány az elméleti háttér megalapozásaként, elsőként a
sportesemények keresletét és kínálatát értelmezi. A vizsgálat tárgya
egyaránt értelmezhető egyedi sportesemények (például a London
Maraton), illetve sportesemények sorozatából álló versenyrendszerek (például az NBA) szintjén is. Jóllehet, jelentős különbség van a
különböző sportágak, a professzionális, illetve a nem professzionális versenyrendszerek jutalmazási rendszere között a gyakorlatban;
elméleti megközelítésünk elsősorban a professzionális versenyrendszerek elemzéséhez illeszkedik.
Közgazdaságtani szempontból a sportversenyek egyik legfontosabb kereslet oldali jellemzője, hogy az esemény befejeződése után
annak gazdasági értéke gyakorlatilag nullával válik egyenlővé az időben előre felé haladva (Szymanski, 2003). Kis kivételtől eltekintve
csak nagyon keveseket érdekel a tegnapi meccs ismétlése, és még
kevesebbeket a múlt heti meccsösszefoglaló. Utóbbiak iránti kereslet csak töredéke a valós időben megfigyelhető esemény iránt jelentkező keresletnek. Ennek következtében a sportesemények iránti
keresletet befolyásoló egyik legfontosabb tulajdonság nem más,
mint a kimenet bizonytalansága („the uncertainty of outcome”), illetve az abból származó izgalom, élmény (Rottenberg, 1956; Neale
1964). Gondoljunk csak a FORMA-1 versenysorozatban a Ferrari
és Michael Schumacher hosszú éveken keresztül tartó dominanciájára a 2000-es évek első felében. Az eredmény kiszámíthatatlanságának jelentős csökkenését a versenyrendszer szabályainak
módosításával próbálta megállítani a FIA (Fédération Internationale
de l’Automobile), hiszen a kimenet bizonytalansága, a kompetitív
versenyegyensúly a professzionális sport meghatározó gazdasági tényezője. Ugyanakkor fontos azt is megjegyeznünk, hogy az empirikus kutatások meglehetősen eltérő eredményekre jutottak a
kimenet bizonytalanságának meghatározó szerepét illetően (Budzinski és Pawlowski 2017; Pérez és mtsai 2017; Skrok, 2016).
Természetesen számos más tényező is befolyásolja egy sportesemény iránti keresletet, hiszen a potenciális fogyasztók különböző
preferencia rendszerrel és rezervációs árral rendelkeznek. Ilyen például a sportesemény megtekintésének költsége, térbeli és időbeli elérhetősége, a helyettesítő termékek ára, egy bizonyos csapat vagy
sportoló iránti rajongók száma, a sportverseny attraktivitása, a fizikai értelemben vett sportteljesítmény, illetve még az időjárás is.
Jelen tanulmánynak nem célja a keresletet befolyásoló tényezők tel25

jes körű vizsgálata; a sportversenyek iránti kereslet értelmezése elméleti keretként szolgál vizsgálódásunkhoz, amelynek fókusza a keresletet meghatározó egyik tényező: a sportteljesítmény.
Egy sportesemény, versenysorozat iránti érdeklődés, kereslet
fenntartásában elsősorban a versenyrendszert működtető szervezetek érdekeltek, amelyek kvázi monopóliumként működve kínálják
szolgáltatásaikat (Neale, 1964). Ők határozzák meg a versenyrendszer intézményi keretét: a résztvevő csapatok, versenyzők számát,
a lebonyolítás rendszerét, a játékszabályokat, az átigazolás szabályait és bizonyos mértékig a keletkező bevételek elosztása felett is
diszponálnak.
Egy sportesemény által képviselt gazdasági érték növelésére számos eszköz kínálkozik, amelyek többsége a kereslet növelésén keresztül fejti ki hatását. Ilyen eszköz lehet a versenyrendszert
lebonyolító szervezetek számára a sportági játékszabályok kialakítása, a munkaerő-piac (játékos piac) szabályozása, pénzügyi ösztönzők alkalmazása és a marketing. Az 1. ábra egy sportesemény
gazdasági értékét befolyásoló keresleti tényezőket és kínálati eszközöket ábrázolja. E ponton fontos megjegyeznünk, hogy egy sportesemény természetesen nem csak gazdasági értéket képvisel,
számos monetáris tranzakcióban nem, vagy csak indirekt módon
megnyilvánuló pozitív és negatív externália okozója is lehet (Vörös,
2017). E hatások elemzése ugyanakkor jelen tanulmánynak nem
tárgya.

1. ábra. Sportesemények gazdasági értékét befolyásoló keresleti tényezők és kínálati eszközök. Forrás: saját szerkesztés
Figure 1. Demand and supply side factors influencing the economic
value of a sport event. Source: own source
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Számos példát találhatunk a fenti eszközök gyakorlati alkalmazásának elemzésére (lásd pl. Winchester, 2017; Terrien és mtsai,
2016; Müller és mtsai, 2012). Kiváló példa a játékszabályi változtatásokra a vízilabdában a pálya méretének csökkentése, amely szabályváltozás a sportág „fogyaszthatóságát”, attraktivitását hivatott
szolgálni. A labdarúgásban a győzelemért járó 2 pont 3 pontra történő emelése a sportteljesítmény növelése révén érvényesítette ösztönző hatását. Az NBA-ben alkalmazott „lottery” jellegű játékos
allokáció (draft rendszer), valamint a fizetési sapka (salary cap) intézménye munkaerő-piaci szabályozóként értelmezhetők. Mindkét
szabályozó eszköz célja a versenyrendszerben szereplő csapatok közötti erőviszonyok kiegyenlítése, amely végső soron a kimenet bizonytalanságának fenntartását szolgálja. A draft rendszer és a
fizetési sapka is a csapatok közötti játékosok elosztását, vagyis a
humán erőforrás allokációjának kiegyensúlyozását segítik, megakadályozva, hogy a tehetséges játékosok egyetlen tőkeerős csapatnál
koncentrálódjanak. A verseny díjazásának szerkezete, a kifizetési
struktúra a sportolók teljesítményét befolyásolja. Elemzésünk a továbbiakban a pénzügyi ösztönzőre koncentrál.

Elemzési keret: kétlépcsős megbízó-ügynök probléma
Egy sportverseny(rendszer) vizsgálatakor elengedhetetlen az érintett szereplők kapcsolatainak elemzése. Ehhez elemzésünk elméleti
keretét az ösztönzéselméletből jól ismert megbízó-ügynök probléma nyújtja. A versenyrendszert működtető intézménynek (pl. az
UEFA, az NHL, az ATP vagy a LEN) a szabályrendszer kialakításakor egyrészt figyelembe kell vennie az általa létrehozott „szolgáltatást” fogyasztók magatartását, mint versenyrendszer iránti keresletet alapvetően befolyásoló tényezőt. Másrészt figyelembe kell vennie
a versenyrendszerben versengő csapatok, sportolók magatartását
is, akik szintén befolyásolják a versenyrendszer szintjén realizálható
bevétel nagyságát.
Sloane (1971) értelmezése szerint a versenyrendszerek gyakorlatilag különálló entitások (csapatok, sportolók) kartelljeként foghatók fel, akiknek az együttes profit maximálásához kooperáció
szükséges, noha egymás ellen versengenek (idézi Paár és Ács, 2015).
Lényegében egy kétlépcsős megbízó-ügynök problémával állunk
szemben, melynek alapvető jellemzője a szereplők közötti aszimmetrikus informáltság (2. ábra). Az első lépcső esetében gyakorlatilag a fogyasztók, mint megbízók rezervációs ára (fizetési hajlandó27

sága); a második lépcső esetében pedig a sportolók, mint ügynökök
által kifejtett erőfeszítés mértéke tekinthető magáninformációnak.
Jóllehet, a legtöbb esetben aligha kell foglalkozni a potyautas magatartással, hiszen a versenyrendszerek szelekciós mechanizmusa
csak a legjobbakat engedi érvényesülni. Kivételt jelenthet az az eset,
amikor a sportoló szempontjából racionális magatartásnak tekinthető az adott szabályok és kifizetési rendszer mellett alacsonyabb
erőfeszítést kifejteni, mint amire képes lenne. Ebben az esetben, ha
jelentős pénzügyi finanszírozás ellenére sem tekinthető eredményesnek a kimenet, minden bizonnyal érdemes a pénzügyi kifizetések
struktúráját is megvizsgálni. Sejtésünk alapján a magyar labdarúgás
esetében is érdemes lehet a kifizetési rendszer szerkezetének empirikus vizsgálata.

2. ábra. Kétlépcsős megbízó-ügynök probléma a sportban.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 2. Principal-agent dilemma in sports. Source: own source
A korábbiakból következik, hogy létezik egy visszacsatolási mechanizmus is a fogyasztók és a sportolók között, amit a versenyrendszert üzemeltető intézménynek figyelembe kell vennie döntései
meghozatalakor. A kialakított szabályok összessége, mint egy intézményi keret – értve ezalatt a játékszabályokat, a munkaerő-piac jogi
szabályozását és a pénzügyi ösztönzőket egyaránt – koordinálja a
sportolók döntéseit: mennyit és milyen módon edzenek, mely versenyeken indulnak el és melyeken nem, milyen egyesülethez igazolnak, és így tovább. E bonyolult és komplex döntések jelentős
mértékben befolyásolják a sportpályákon létrejövő teljesítményt és
eredményt, amelyre pedig a fogyasztók keresletükkel reagálnak.
A folyamat során a versenyrendszer által meghatározott szabályok
gyakorlatilag döntési korlátként funkcionálnak a sportolók számára. Különböző szabályrendszerek különböző döntési alternatívákat tehetnek kívánatosabbá számukra. Jelen kontextusban azt
vizsgáljuk, hogy milyen pénzügyi kifizetési rendszer ösztönzi a leg28

nagyobb erőfeszítésre a sportolókat a lehető legnagyobb sportteljesítmény és legjobb eredmény elérése érdekében. Ugyanakkor fontos
megjegyeznünk, amire Sterbenz és szerzőtársai (2013) is rámutatnak, hogy az erőfeszítés nem egyenlő az eredménnyel: a sportolótól
független tényezők, többek között az adott sportágra jellemző „zaj”
is befolyásolja az eredményt.

A kifizetési rendszer, mint döntési paraméter a sportoló
erőfeszítési szintjének megválasztásában
A következőkben egy mikroökonómiai modell segítségével szeretnénk rávilágítani a pénzügyi ösztönzés, vagyis a díjazási struktúra
sportági eredményességben betöltött kulcsfontosságú szerepére. Azt
vizsgáljuk, hogy a versenyrendszert létrehozó szervezet milyen kifizetési szerkezettel képes a legnagyobb sportteljesítmény elérését
ösztönözni. Tehát célunk a sportolók által kifejtett erőfeszítés maximálása.
Az aukcióelméletből ismert, úgynevezett „all-pay auction” modelljét feltételezzük, vagyis, hogy minden egyes versenyző az általa kifejtett erőfeszítés mértékével (edzésmunkával) licitál a versenyen
azért, hogy minél jobb helyezést érjen el (Szymanski, 2003). Jelöljük ei‐vel az erőfeszítés nagyságát minden egyes sportoló esetén,
amelyet az egyén képessége és motivációja határoz meg:

Függetlenül a kimenettől, minden n résztvevő licitál, a licit értékét
senki nem kapja vissza, vagyis mind az n résztvevő „fizet”. Míg a
szakirodalomban fellelhető modellek többnyire egyetlen díjért való
versengést feltételeznek (ld. pl. Tullock, 1960,1980; Dietl et al.,
2009), megközelítésünk eltér abban, hogy m helyezést feltételezünk,
amelyek mindegyikéhez vj értékű díjat rendelünk hozzá. Tehát v1
értékű díjat kap a verseny első helyezettje, v2 értékű díjat a második
helyezett és így tovább, amelyet a következő vektor ír le:
Jellemezzünk minden versenyzőt egy pij vektorral, amely ∀i versenyző esetén megadja ∀ 0< j ≤ m díj elnyerésének a valószínűségét.
Tehát például az i=1 versenyző esetén a különböző helyezések elérésének valószínűségét a következő vektor írja le:
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Modellünk feltételezése szerint a versenyzők az általuk kifejtett erőfeszítés mértékével, vagyis az elvégzett edzésmunka mennyiségével képesek befolyásolni eredményeiket, vagyis a pij vektor értékét:

Másképpen fogalmazva, minél nagyobb erőfeszítést tesznek a győzelem érdekében, annál nagyobb valószínűségek fognak tartozni a
jobb helyezésekhez és annál kisebbek az utolsó helyezésekhez. Az
1. táblázat a különböző helyezésekhez tartozó díjak értékét és azok
elnyerésének valószínűségét tartalmazza egy tetszőleges versenyző
esetén.
1. táblázat. Az elméleti modell paraméterei. Forrás: saját szerkesztés
Table 1. Parameters of the theoretical model. Source: own source
Helyezés (j)

Díj (vj)

Valószínűség (pij)

1.

v1

pi1

2.

v2

pi2

...

...

...

j.

vj

pij

...

...

...

m.

vm

pim

Az ismertetett összefüggések alapján a következőképpen írhatjuk
fel egy versenyző várható bevételét:

A sportoló által várható bevétel nagyságát két tényező határozza
meg. Egyrészt az egyes helyezésekhez tartozó díjak nagysága, vagyis
a verseny kifizetési rendszere; másrészt pedig a sportoló által kifejtett erőfeszítés nagysága, hiszen ezáltal tud hatást gyakorolni a díjak
elnyerésének valószínűségére. Következésképpen a versenyrendszert létrehozó szervezetnek olyan kifizetési struktúrát érdemes kialakítania, ami a lehető legjobban ösztönzi a sportolót a maximális
erőfeszítés kifejtésére.
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A kifizetési rendszerek elemzése előtt még meg kell vizsgálnunk a
várható bevétel alakulása mellett a sportoló számára a versenyzéssel
kapcsolatban felmerült költségeket is. Nem lineáris költség függvényt alkalmazunk, vagyis azt feltételezzük, hogy a befektetett erőfeszítés költsége gyorsuló ütemben növekszik. Ennek oka, hogy
jóval nagyobb energia befektetést igényel a teljesítmény egységnyi –
például az 5000 m síkfutás 1 másodperccel történő – javítása a világrekord közelében, mint egy kezdő amatőr futó esetében. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a sportoló költsége nem kizárólag
erőfeszítésétől függ. Befolyásolja például a tehetség, az alkalmazott
„technológia”, vagyis a rendelkezésre álló infrastruktúra, edzéselméleti ismeretek, sporteszközök. E tényezőkkel ugyanakkor jelen
elemzésben nem foglalkozunk, λ jelöléssel utalunk fontosságukra.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül továbbá az emberi sportteljesítmény biológiai korlátját, amely a 3. ábrán látható költségfüggvény
értelmezési tartományát adja.

3. ábra. A feltételezett költség függvény. Forrás: saját szerkesztés
Figure 3. Presumption of the cost function. Source: own source
A bevételi és a költség függvény ismeretében felírhatjuk a sportoló
várható profitját (hasznosságát), amit a befektetett erőfeszítés szintjének megválasztásával képes befolyásolni. A versenyrendszert szabályozó szervezet által meghatározott díjazási rendszer (vj) a sportoló
szempontjából exogén paraméterként, döntési tényezőként viselkedik.
31

Ennek megfelelően a kifizetési rendszer meghatározása által lehetséges hatást gyakorolni a sportoló magatartására, erőfeszítésének szintjére. A következőkben egy lineáris, egy degresszíven és egy
progresszíven növekvő kifizetési struktúra teljesítményre gyakorolt
hatását vizsgáljuk.
Lineáris (szimmetrikus) díjazási rendszer esetén (például minden
helyezéshez rendre 100 egységgel nagyobb értékű díj tartozik, mint az
eggyel „rosszabb” helyezéshez) a sportoló várható bevétele arányosan
növekszik az erőfeszítés függvényében (4. ábra). A profitmaximum feltétele alapján a sportoló racionális választása valahol a biológiailag lehetséges intervallum közepén van. Ez a fajta kifizetési rendszer nem
optimális abból a szempontból, hogy a maximális sportteljesítményt
ösztönözzük. Ugyanakkor fontos mondanivalója a modellnek, hogy a
sportoló szempontjából – bizonyos feltételek esetén – racionális döntés
lehet, hogy nem a képességei alapján elvárható maximumot nyújtja.

4. ábra. Optimális választás lineárisan növekvő kifizetési rendszer
esetén. Forrás: saját szerkesztés
Figure 4. Optimal choice in case of a linear pay-off structure.
Source: own source
Hasonló következtetésekre juthatunk a degresszíven növekvő díjazási rendszerek esetén (5. ábra). A várható bevételt egy lassuló
ütemben növekvő függvénnyel írhatjuk le, aminek következtében a
sportoló optimális és racionális választása szintén nem az elméleti
biológiai korlát közelében helyezkedik el. Ugyan aszimmetrikus ki-
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fizetési rendszerről van szó, a degresszív díjazás szintén nem a legmegfelelőbb a maximális teljesítmény ösztönzésére.

5. ábra. Optimális választás degresszíven növekvő kifizetési rendszer esetén. Forrás: saját szerkesztés
Figure 5. Optimal choice in case of a degressively increasing pay-off
structure. Source: own source
A progresszíven növekvő díjazási rendszer esetében a mezőny első
felében végzettek aránytalanul nagyobb díjazásban részesülnek a
hátrébb végzettekhez képest (6. ábra). Másképpen fogalmazva egyegy helyezés javítása egyre több pótlólagos bevételt eredményez.
Ennek következtében a sportoló racionális választása az, ha a lehető
legnagyobb erőfeszítést teszi a győzelem érdekében. Elméleti vizsgálódásunk alapján tehát az aszimmetrikus, progresszíven növekvő
kifizetési rendszerek ösztönzik a legjobban a sportteljesítményt.
Ez összhangban áll a gyakorlatban tapasztalható legtöbb díjazási
struktúrával a professzionális versenyrendszerek esetében. Ilyen
például – a teljesség igénye nélkül – az ITF (International Tennis
Federation) által szervezett Grand Slam-ek, a Boston Maraton vagy
a FINA (Fédération Interantionale de Nátation) által szervezett
Világkupák díjazása is.
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6. ábra. Optimális választás progresszíven növekvő kifizetési rendszer esetén. Forrás: saját szerkesztés
Figure 6. Optimal choice in case of a progressively increasing payoff structure. Source: own source

Következtetések
A bevezetésben azt a kérdést tettük fel, hogy miért kap a legjobb
aránytalanul többet a másodiknál, miért nem alakultak méltányosan
a sportversenyek díjazási struktúrái. Elméleti megközelítésünk összhangban van a gyakorlatban tapasztaltakkal, miszerint az aszimmetrikus, progresszív jellegű eloszlással jellemezhető kifizetési
rendszerek ösztönzik a legjobban a sportteljesítményt. Igazságos ez?
Aligha. Mégis úgy tűnik, hogy az egyre gyorsabb atlétát, technikásabb
játékost látni kívánó fogyasztók igényeihez igazodva ez az ösztönző
rendszer biztosítja a legnagyobb sportteljesítményt. Ez a kérdés viszont már a sportteljesítmény biológiai határát feszegeti.
„A tanulmány a K-116691 azonosító számú OTKA pályázat támogatásával készült.”
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Összefoglaló
Habár a magyar csapat a 2016-os riói olimpián szerzett 15 éremmel az éremtáblázat 12. helyén zárt, ezt mégsem tekintette a magyar
sportvezetés sikeres szereplésnek, különösen annak fényében, hogy
a honi sport 2010-es stratégiai ágazattá nyilvánításával jelentősen
megnövekedett az állami támogatás nagysága. Az olimpiát követő
értékelési folyamat eredményeképpen a magyar sportirányítás ismét
átalakításon esett át, az új struktúra 2017. január 1-ével kezdte meg
működését.
A tanulmány célja annak a vizsgálata volt, hogy a magyar sportirányítás által is sokat emlegetett brit minta, mint jó gyakorlat, hogyan épül fel és milyen struktúrában, milyen elvek szerint végzi
nemzeti élsportjának irányítását. Az 1996-os kudarcot követően,
amikor Nagy-Britannia egy aranyéremmel a 38. helyen végzett az
éremtáblázaton, teljesen új alapokra fektetve, átgondolva építették
újra sportirányítási rendszerüket, és azóta megállíthatatlanul törnek előre, olyannyira, hogy a 2012-es hazai Olimpiát követően sikerült elérniük azt, amit eddig csak nagyon kevés nemzetnek, hogy
a következő Olimpián még több érmet szereztek, azaz eredményességük nemhogy csökkent, de tovább tudott növekedni.
A brit rendszer eredményessége mellett stabilitása is mindenképpen említésre méltó. A 1997-es struktúraváltás óta a rendszer szervezeti szinten állandónak mondható, ugyanakkor a rendszer
működése folyamatosan képes a fejlődésre. Amióta 1997-ben a
Nemzeti Lottón keresztül elkezdődött az elit sport kormányzati támogatása, a brit sportolók 633 olimpiai és paralimpiai érmet nyer37

tek hazájuknak. A brit élsport legfontosabb kormányzati szervezete
a UK Sport, amely elsődleges feladata a kormányzattól és a Nemzeti
Lottótól származó források hatékony allokációja. A Nemzeti Lottótól
származó források 12 független szerv által – beleértve a UK Sport-ot
is – kerülnek szétosztásra. Ezek az egységek egytől-egyig a kormányzat meghosszabbított karjai, és szigorú szabályok mentén határozzák meg, ki részesülhet a Nemzeti Lottó támogatásából.
Kulcsszavak: sportpolitika, sportirányítás, sportfinanszírozás,
Nagy-Britannia

Abstract
Although the Hungarian team finished 12th on the medal table
with 8 gold, 3 silver and 4 bronze on the 2016 Summer Olympics
in Rio, the Hungarian sports management did not deem it as a great
success, especially considering that the government funding of the
sports significantly increased after the sport has been appointed as
a strategic sector in 2010. The governmental sport funding exceeded
1% of the total budget in 2015 compared to 0.3-0.4% in the prior
years, furthermore this year the 8% of the total development budget
were sports related expenses, which is a huge step forward compared to pre-2010 period with its average near to 0% (Kovács,
2015). As a result of the rating process after the Olympic Games
the civil side of the Hungarian sport governance was reformed and
the new structure has been operating since 1st January 2017.
The authors of the article were driven by the above processes to
examine the British model which is often mentioned as good
practice also by the Hungarian sports governance: how it is builtup and works, what are the precepts that the competitive sport is
lead by. The authors have more reasons to choose the English
model. Firstly not only Hungary deems it an example to follow but
several other nations seek to learn from them. On the other hand
after the 1996 failure when Great Britain finished 38th on the medal
table with only one gold their sports governance system has been
rebuilt on brand new bases and since then they are forging ahead
unstoppable. After the 2012 Olympics they managed what is
succeeded only for a couple of nations in the history: they won more
medals after the Games organised at home than before.
Besides the efficiency of the British model its stability needs to be
mentioned as well. After the reorganization in 1997 structure of the
system is permanent however it is also capable to improve continu38

ously. Since 1997 when the governmental funding of elite sport
through the National Lottery has been launched, the British athletes
won 633 Olympic and Paralympic medals. After the UK Sport’s
establishment more than 4,600 athletes benefited from the supports
of the National Lottery. The subsidies of the National Lottery are
divided by 12 independent organizations including UK Sport. All of
these organizations are related to the government and the decisions
about the beneficiaries are being made with considering very strict
rules.
For expanse reasons the article is not aimed to fulfil a complete
analysis comparing to the Hungarian structure, we have only
focused on the detailed description and the characterization of the
British model. Besides we feel it our duty to identify the differences
and identities which may play an important role in the success of
the British competitive sport. Our analysis focuses mainly to the
governmental and the financial queries of the elite sport and it
affects only marginally other fields of sport.
Keywords: sport policy system, sport governance, sport financing,
Great Britain

Bevezetés
A 2016-os riói olimpián ugyan a magyar csapat 8 arany-, 3 ezüstés 4 bronzéremmel a 12. helyen zárt az éremtáblázaton, a magyar
sportvezetés ezt mégsem tekintette sikeres szereplésnek, különösen
annak fényében, hogy a honi sport 2010-es stratégiai ágazattá nyilvánításával jelentősen megnövekedett az állami támogatás nagysága2. A sport célú költségvetési kiadások a korábbi évi 0,3-0,4%-ról
2015-re meghaladták a költségvetés 1%-át, továbbá 2015-ben már
az összes fejlesztésre fordított kiadások 8%-át a sport célú fejlesztési
források tették ki, amely óriási elmozdulás a 2010 előtti időszakot
jellemző közel 0%-hoz képest (Kovács, 2015). Az olimpiát követő
értékelési folyamat eredményeképpen a magyar sport civil sportigazgatása ismét egy újraszabályozási folyamaton esett át, majd a
kialakított új struktúra 2017. január 1-ével kezdte meg működését.
Mindezek a folyamatok arra ösztönözték a cikk szerzőit, hogy
megvizsgálják, a magyar sportirányítás által is sokat emlegetett brit
mintát, mint jó gyakorlatot, hogyan épül fel és milyen struktúrában,
milyen elvek szerint végzi nemzeti élsportjának irányítását. Anglia
melletti választásnak több oka is van. Egyrészt nem csak hazánk
tekinti követendő példának rendszerüket, hanem számos nemzet
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próbál tanulni tőlük. Másrészt az 1996-os kudarcot követően, amikor Nagy-Britannia egy aranyéremmel a 38. helyen végzett az éremtáblázaton, teljesen új alapokra fektetve, átgondolva építették újra
sportirányítási rendszerüket, és azóta megállíthatatlanul törnek
előre. A 2012-es londoni Olimpiát követően sikerült elérniük azt,
amit eddig a történelem során nagyon kevés nemzetnek, hogy a
hazai rendezésű Olimpiát követően még több érmet szereztek, azaz
eredményességük nemhogy csökkent, de még tovább tudott növekedni (1. ábra).

1. ábra. Magyarország és az Egyesült Királyság piaci részesedése az
olimpiai játékokon 1976 és 2016 között. Forrás: saját szerkesztés
Figure 1. Market share of Hungary and United Kingdom at the
Olympic Games between 1976 and 2016. Source: author’s own figure
A brit rendszer eredményessége mellett, stabilitása is mindenképpen említésre méltó. A 1997-es struktúraváltás óta a rendszer szervezeti szinten állandónak mondható, ugyanakkor működése során
folyamatosan képes a fejlődésre. Amióta 1997-ben a Nemzeti Lottón
keresztül elkezdődött az elit sport kormányzati finanszírozása (Houlihan és Green, 2008, 2009), a brit sportolók 633 olimpiai és paralimpiai érmet nyertek hazájuknak. A UK Sport megalapítása óta
több mint 4 600 versenyző részesült a Nemzeti Lottó támogatásából3. A Nemzeti Lottótól származó források 12 független szerv által
– beleértve a UK Sport-ot is – kerülnek szétosztásra. Ezek az egységek egytől-egyig a kormányzat meghosszabbított karjai, és szigorú
szabályok mentén határozzák meg, ki részesülhet a Nemzeti Lottó
támogatásából.
Terjedelmi okokból cikkünknek nem célja, hogy teljes összehasonlító elemzést végezzen a hazai viszonyokkal, így nem térünk ki
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a magyar sportirányítási rendszer bemutatására, hanem feltételezzük az olvasó jártasságát ezen a téren és sokkal inkább törekszünk
a brit modell részletes leírására és jellemzésére. Emellett kiemelt
feladatunknak éreztük azon különbségek és azonosságok bemutatását, melyek szerepet játszhatnak a brit élsport fent említett
sikerességében. Elemzésünk elsődlegesen az élsport irányítási és finanszírozási kérdéseivel foglalkozik, és csak marginálisan érinti a
sport egyéb területeit.

Anyag és módszerek
A bemutatásra kerülő elemzés alapvetően leíró jellegű, a magyar
és a brit sportirányítási rendszer összehasonlításának alapját módszertani oldalról dokumentumelemzés és az Egyesült Királyság
sportirányítási rendszerének szakértőivel készített mélyinterjúk jelentik. A feldolgozott dokumentumok a brit sportirányítási szervek
által közétett beszámolók, stratégiai tervek, amelyek nyilvánosan
hozzáférhetők. A mélyinterjúk alanyai Simon Shibli, a Sheffield
Hallam University professzora és a brit sportirányítási rendszer
szakértője, valamint Guy Taylor, a Talented Athlete Scholarship
Scheme (TASS) szervezet igazgatója voltak. A kutatásba csak a brit
kormányzati szektorhoz tartozó sportirányítási szerveket vontuk
be, ezen belül is nagyrészt annak élsporttal foglalkozó részét.

Eredmények
A brit sportirányítási rendszer számos ponton eltér a hazai rendszer jellemzőitől, így a következőkben elsősorban a különbségeket
középpontba állítva mutatjuk be a brit élsport működési és finanszírozási rendszerét. Elsőként röviden áttekintjük a sportirányítás
felépítését, főbb szerveit és azok feladatait. Ezt követően kitérünk a
sportfinanszírozás struktúrájára, dinamikájára, továbbá a mögötte
meghúzódó döntési elvekre, melyek feltételezéseink szerint szoros
összefüggésben vannak a brit élsport sikerességével és folyamatos
versenyképességével. Végül bemutatjuk a tudomány kiemelt szerepét,
és kitérünk a rendszerrel szemben támasztott kritikákra is.
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1. táblázat. A brit sport főbb jellemzői. Forrás: KPMG (2014) alapján saját szerkesztés
Table 1. Main details of the British sport. Source: author’s own
figure based on KPMG (2014)
Nagy-Britannia
Lakosság

62.641.000

Aktív sportoló

32.500.000

Sport aktivitási ráta

52%

Nemzeti sportszövetségek

320

Sport klubok

151.000

Sport klubok tagjainak száma

12.380.000

Állami támogatásban részesülő
olimpiai sportágak

19

A brit sportirányítási rendszer felépítése, főbb szervezetei
Az Egyesült Királyság legmagasabb szintű sportirányítási szerve
a Department for Culture, Media & Sport (DCMS), amelynek felügyelete alá tartozik minden állami sport-, vagy sporttal kapcsolatos
szervezet, mint például a UK Sport, a Sport England, az English
Institute of Sport, UK Anti-Doping és a Sports Grounds Safety Authority. A DCMS felügyeli és finanszírozza a sportirányítás szempontjából a két legfontosabb kormányzati szervezetet, a UK Sport-ot
(UKSP) és a Sport England-ot (SE), valamint fontos koordinációs
szerepet tölt be a közöttük lévő hatékony működés érdekében. A
DCMS határozza meg az irányelveket a sportirányítás számára, viszont a célok elérésében csak közvetett szerepet játszik: a forrás allokációs döntések a fentebb említett két szervezet feladatkörébe
tartoznak, a DCMS csak felügyeleti funkciót tölt be (Department for
Digital, Culture, Media & Sport, UK Sport, 2016).
Az Egyesült Királyság szabadidősportért felelős ernyőszervezete a
Sport England, 1997-től kezdte el teljes működését, központja Londonban található, fő finanszírozója a DCMS, valamint a Nemzeti
Lottó (National Lottery). Az SE felelős a tömegsporttal kapcsolatos
állami szinten megfogalmazott stratégiák végrehajtásáért (Department for Digital, Culture Media & Sport, 2015). Elsődleges feladata
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a lakossági és a közösségi szinten a sportos életmód terjesztése, de
emellett gondoskodik az ehhez kapcsolódó infrastruktúrák fenntartásáról és fejlesztéséről. A Sport England elsődleges célja, hogy
minél több ember számára könnyítsék meg a sportoláshoz való hozzáférést és támogassák a tehetségek megtalálását és fejlesztését.
Az élsport első számú szervezete a UK Sport, mely a Sport
England-hez hasonlóan 1997-től kezdte meg működését, székhelye
szintén Londonban található. A szervezet célja és feladata az egyre sikeresebb olimpiai szereplés, amit fennállása óta szinte tökéletesen
ellát. A UKSP az Egyesült Királyság vagy Nagy-Britannia színeiben induló élsportolóknak nyújt pénzügyi támogatást, azonban kizárólag
azoknak, akik a következő két olimpiai ciklus alatt valamilyen olimpiai- vagy világversenyen éremesélyesnek számítanak (Keech és Nauright, 2016). Befektetéseik célja, hogy támogatott sportolóik számára
olyan körülményeket biztosítsanak, amelyek elősegítik őket abban,
hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. A UKSP tehát az Egyesült
Királyságot érintő elit sport és ahhoz kapcsolódó programok, események (antidopping, jelentősebb versenyek) koordinálásáért felel.
Emellett olyan sportdiplomáciai feladatokat is ellát, mint a nemzetközi kapcsolatok irányítása, az Egyesült Királyság álláspontjának
képviselete és érvényesítése a nemzetközi ügyekben. A szervezet további feladata nemzeti és lokális szinten a kormányzati döntéshozók
és a sportszervezetek közötti kapcsolatok létrehozása, a sportszakmai érdekek szolgálata. 2006 áprilisától a UK Sport kizárólagos felelőse az olimpiai és paralimpiai sportágak ösztönzési rendszerének,
a tehetségek azonosításától kezdve az olimpikonok támogatásáig.
Bár sportirányítás szempontjából kevés jogkörrel rendelkezik,
történelmi szerepe miatt fontos megemlíteni a Brit Olimpiai Szövetséget (British Olympic Association – BOA), Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Nemzeti Olimpiai Bizottságát (NOC), amelyet 1905-ben
alapítottak a Képviselőházban (House of Commons). A kezdetekben
kilenc sportág tartozott a tagjai közé: vívás, életmentés, kerékpár,
korcsolya, evezés, atlétika, rögbi, labdarúgás és íjászat; jelenleg az
összes, mind a 35 nyári és téli olimpiai sportág tagja a Szövetségnek. A Brit Olimpiai Szövetség teljesen független, a kormánytól vagy
a Nemzeti Lottótól semmilyen támogatásban nem részesül, csak
magánfinanszírozásból működik. A BOA-nak két fő szerepe van: a
többi nemzeti sportirányítási szervvel együttműködve a Brit Csapat
(Team GB) kiválasztása és vezetése az olimpiai játékokon (nyári,
téli, ifjúsági), valamint az Olimpiai Mozgalom népszerűsítése és vé43

delme Egyesült Királyság szerte, összhangban az Olimpiai Chartaval és az olimpiai értékekkel (barátság, szolidaritás, tisztesség).
A BOA mellett a Brit Paralimpiai Szövetség (British Paralympic
Association – BPA), Nagy-Britannia Nemzeti Paralimpiai Bizottsága
(National Paralympic Committee – NPC) is fontos szerepet játszik
az Egyesült Királyságban. Feladata a brit és észak-ír csapatok kiválasztása, felkészítése, nevezése és pénzügyi támogatása a Paralimpiai Játékokra. A Brit Olimpiai Szövetséggel ellentétben a BPA nem
teljesen független szervezet, működését kereskedelmi szponzorációk és magántámogatások mellett a UK Sport-on keresztül a Nemzeti Lottó is finanszírozza. A UKSP a paralimpiai sportágakat
ugyanúgy, mint az olimpiaiakat célzott, négy évre szóló támogatásban részesíti. A paralimpikonok mindennapi felkészülésének költségeit szintén az olimpikonokkal megegyező módon, a UK Sport és
a Nemzeti Sportirányítási Szervek támogatják (2. ábra).

2. ábra. Nagy-Britannia sportirányítási rendszerének legfontosabb
szervezetei. Forrás: KPMG (2014) alapján saját szerkesztés
Figure 2. Main organisations of Great Britain’s sports governance
system. Source: author’s own figure based on KPMG (2014)
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Az élsport finanszírozásának struktúrája
A sport finanszírozásához szükséges forrásokat a brit sportszervezetek három csatornán keresztül kapják: direkt úton a kormányzattól,
azaz a DCMS-től; indirekt úton a Nemzeti Lottótól; és szponzoráció
útján a vállalati szektortól (3. ábra). Az élsport tekintetében az első két
forma elosztása a UK Sport elsődleges feladata olyan módon, hogy az
Egyesült Királyság versenyzői az olimpiai és paralimpiai játékokon, valamint a globális sporteseményeken teljesítményük maximumát tudják
nyújtani, és minél több érmet szerezzenek országuk számára (UK
Sport, 2015). A befektetési döntések minden esetben négy évre szólnak
– összhangban az olimpiai és paralimpiai ciklussal, a világesemények
után egy évvel vizsgálják felül a támogatások mértékét –, de középpontjában egy nyolc éves teljesítmény-fejlesztő modell áll. A sikert az alábbi
szempontok alapján mérik: szerzett érmek száma, felkészített érmesek
száma, a jövő bajnokait megtaláló és támogató rendszerek és folyamatok minősége. Fontos kiemelni finanszírozási szemléletükben azt a
tényt, hogy alapvetően nem a múltbeli győzelmeket jutalmazzák
(reward típusú rendszer), hanem a potenciális éremesélyekbe fektetnek be annak érdekében, hogy a versenyzők teljesítőképességük csúcsát
adják majd a jövőbeni versenyeken (award típusú rendszer).
Céljai elérése érdekében a UK Sport bevételeinek 70%-át4 két csatornán keresztül osztja szét:
• Központi finanszírozás a nemzeti sportirányítási szerveknek
(National Governing Bodies – NGBs), ezzel lehetővé téve számukra
a World Class Performance Programme (WCPP) működtetését,
ami a sportolók számára kiemelkedő szakmai támogatást és felkészülési környezetet biztosít.
• Közvetlen sportolói finanszírozás legfontosabb programja az
Athlete Performance Award (APA). Ezt a támogatást kizárólag a
Nemzeti Lottó bevételéből fizetik közvetlenül a sportolóknak, megélhetési és sportolási költségeik fedezése céljából.
A központi támogatás pénzösszegben kifejezve érmes sportolóként
sportágtól függően kb. évi 36 000-60 000 fontot (12-20 millió forint),
míg éremesélyesként 23 000-40 000 font (7,5-8 millió forint) közötti
összeget jelent. A sportágak szabadon dönthetnek arról, hogy kiket
vesznek be a World Class Performance programjukba. A UK Sport
emellett rendkívül magas összegekkel támogatja a sport- és orvostudományi kutatásokat, illetve az edzőképzést is, hogy sportolóik a legjobb körülmények között készülhessenek, és biztosítsák számukra a
legmodernebb eszközöket, helyszíneket, a legfelkészültebb szakembereket (4. ábra).
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3. ábra. A sport finanszírozásának struktúrája Nagy-Britanniában.
Forrás: KMPG (2014) alapján saját szerkesztés
Figure 3. Great Britain’s sport funding structure. Source: author’s
own figure based on KPMG (2014)

4. ábra. Élsport kormányzati támogatásának növekedése NagyBritanniában 2000 és 2016 között. Forrás: UK Sport által közzétett
adatok alapján saját szerkesztés
Figure 4. Elite sport’s governmental funding increase in Great
Britain between 2000 and 2016. Source: author’s own figure based
on data published by UK Sport
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Központi támogatások folyósításának feltételei
A UKSP rendkívül szigorú feltételrendszerhez köti az élsporttal
kapcsolatos támogatások odaítélését, ezért hiába rendelkeznek
meglehetősen nagy mozgástérrel a sportágak, sok felelősség is társul
hozzá, ha hosszú távon szeretnék megtartani kiemelt élsport státuszukat és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat. Az élsport támogatások
legfontosabb kritériuma, hogy a sportágnak rendelkeznie kell teljesítményért felelős igazgatóval (Performance Director), nélküle nem
részesülhet a sportág állami támogatásban. Erre a pozícióra egy
négyéves ciklusra elkészített tervvel lehet pályázni (élsport eredménycélok, ehhez szükséges erőforrások stb.), amelyek közül a
sportág vezetése választja ki az adott sport számára legmegfelelőbbet (pl. legreálisabb eredménycélt tartalmazó). A pályázó személyének nem feltétlenül szükséges élsportolói múlttal vagy edzői szakképesítéssel rendelkeznie, hiszen alapvetően olyan vezetői pozícióról
van szó, ami nem a sportolók közvetlen felkészítéséért felel, hanem
a legjobb edzői, szakmai stáb alkalmazásáért és irányításáért. A
nyertes pályázó ezután a sportág élsportjának első számú felelőse
lesz, viszont beszámolási kötelezettsége van a sportág vezetése felé.
A nyertes pályázat alapján a UKSP-tal egyeztetve négyéves ciklusra
kap támogatást a sportág élsportja, amelyet az olimpiát követő
évben a kitűzött célok függvényében felülvizsgálnak. Ekkor kerül
előtérbe a sportág vezetésének felelőssége: azok a sportágak, amelyek nem teljesítik az előzetesen saját maguk által definiált olimpiai
célokat, első alkalommal csak forráscsökkentésben részesülnek,
második alkalommal viszont az egész sportág eleshet a kiemelt
élsport-támogatástól. Ez nem jelenti az összes támogatás megvonását, mindössze az élsport része szűnik meg a sportágnak, a tömegsportot továbbra is finanszírozza a kormányzat a Sport
England-en keresztül. A UKSP a finanszírozásnak ezt a fajta kompromisszummentességét („No compromise”) kiemelt jelmondatának
tekinti és következetesen alkalmazza is a támogatási döntések alkalmával.
A teljesítményért felelős igazgatók megléte önmagában nem elegendő a támogatások elnyeréséhez, személyük mindössze egy kötelező elem a rendszerben. Ahhoz, hogy egy szervezet részt vehessen
a World Class Performance Programme-ban, számos előírt feltételnek kell megfelelnie vezetési, irányítási, szervezési és pénzügyi vonatkozásban egyaránt. A leglényegesebb szempont, hogy a szövetségnek stratégiai tervvel kell rendelkeznie a sportág jövőjét illetően.
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Ezen felül a szervezetnek audit képesnek kell lennie, igazgatósági
tagjainak rendszeres értékeléseket kell készítenie a működéséről,
továbbá a döntéshozó szerv legalább 25%-ának független tagnak, az
igazgatósági tagok 25%-ának pedig nőnek kell lennie. Fontos kritérium továbbá, hogy a döntéshozó szerv tagjainak kiválasztása kizárólag képesség alapján, nyíltan és átláthatóan történhet, valamint a
szövetségek kötelesek alávetni magukat rendszeresen különböző
vizsgálatoknak is. Ezek közé tartozik egy 62 egyéni kritériumból
álló 12 pontos önértékelés, egy helyszíni, független szerv által végzett
ellenőrzés, valamint az Éves Befektetési Felülvizsgálati folyamat
során a szervezet kormányzásának értékelése, ami ellenőrzi, hogy
az adott sportág jó úton halad-e olimpiai céljai elérése felé.

Sportolók közvetlen támogatása
A támogatott elit sportolók finanszírozási rendszere is hasonló
szigorú szabályokhoz kötött. A versenyzők alapvetően két csatornán
keresztül kapnak anyagi és nem anyagi jellegű juttatásokat a UK
Sport-tól. Az egyik az Athlete Performance Awards (APA), amely
pénzügyi alapú közvetlen támogatás, a másik pedig egy szolgáltatáscsomag, amely különféle sporttal és életvitellel kapcsolatos támogatást nyújt a sportolók részére. Az Athlete Performance Awards
a sportolók megélhetési és sportolási költségeinek egy részét fedezi
(ez a hozzájárulás főként a National Lottery-től érkezik), melynek
kritériuma, hogy az adott sportoló a támogatási összeggel együtt legfeljebb 65 000 fontos jövedelemmel rendelkezzen, ezt meghaladó
bevétel esetén a támogatás arányosan csökkentésre kerül. Az ismert
és közkedvelt atléták számára nem releváns ez a támogatási forma,
mivel szponzorációs bevételeik jelentősen meghaladják ezt a keretet.
A rendszer ezzel próbálja ellensúlyozni a professzionális sportok és
a kevésbé reflektorfényben lévő sportágak versenyzőinek megélhetése közötti különbséget. Professzionális sportágak élsportolói semmilyen támogatásban nem részesülnek a UKSP-on keresztül, ezek
a sportágak kizárólag utánpótlás és tömegsport célok megvalósításához kaphatnak állami támogatást (5. ábra).
Az odaítélt támogatásnak három kategóriája van, ezek határozzák
meg az adott támogatások mértékét5:
• ’A’ kategória: azok a versenyzők, akik olimpiai- vagy felnőtt világbajnoki érmesek, illetve akik paralimpiai- vagy felnőtt világbajnoki
aranyérmesek. Támogatási összegük maximum évi 28 000 font
lehet.
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• ’B’ kategória: azok a sportolók, akik Olimpián, felnőtt világbajnokságon az első nyolc közé kerültek, vagy érmet szereztek paralimpián vagy felnőtt világbajnokságon. A támogatás mértéke
maximum évi 21 500 font.
• ’C’ kategória: azok a versenyzők, akiktől négy éven belül várható
olimpiai vagy világbajnoki érem megszerzése. A támogatás mértéke maximum évi 15 000 font.

5. ábra. Az egyes sportágak UKSP-tól és a SP-től érkező kormányzati
támogatásainak nagysága a 2013-2017-es ciklusban millió fontban
kifejezve. Forrás: UK Sport által közzétett adatok alapján saját szerkesztés
Figure 5. Governmental sport fundings from UKSP and SP between
2013-2017, in mGBP. Source: author’s own figure based on data
published by UK Sport
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A nem anyagi jellegű szolgáltatáscsomag összértéke 55 000 font
sportolónként, amely olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint
a sporttudományi és sportgyógyászati támogatás, edzőtáborok, életviteli támogatás és az élsportolói pályafutás utáni karrierváltás. Az
életviteli és a sportolói karrier utáni tanácsadás része például a
szponzorokkal, médiával való kapcsolattartás tanítása, vagy szakkommentátorrá való átképzés. Sok esetben ezeket a lehetőségeket
nem csak az élsportolói karrier végéhez közeledve veszik igénybe a
sportolók, hanem már az aktív időszak közben elkezdik a felkészülést új „életükre”. A juttatásokat nem jutalomnak, hanem az élsportolói karrier melletti döntés díjának kell tekintenie a sportolóknak,
hiszen nem azért kapják ezeket az összegeket, mert korábban jól
szerepeltek valamilyen sporteseményen, hanem a következő olimpiai játékra való felkészülésük körülményeinek minél jobbá tételéért. A brit adófizetők támogatásáért cserébe a sportolóknak a négy
év alatt minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy végül az olimpián sikeresen szerepeljenek. Az olimpiai sikerek viszont nem járnak pénzügyi jutalommal, általában valamilyen szintű állami
kitüntetésben részesülnek a versenyzők sportsikereik és sportemberi magatartásuk függvényében, melyet a brit uralkodó ad át nekik.

A tudomány kiemelt szerepe
Az Egyesült Királyság sportirányítási rendszerének átszervezésével együtt előtérbe került az a gondolat is, hogy a sporttudományokkal foglalkozó intézményeket jobban bevonják a sportágak fejlesztésébe, hiszen az ezeken a helyeken létrejött tudás rendkívül hasznos lehet a nemzet élsportolóinak felkészítése során. Ezzel a céllal
alapították meg 2002-ben az English Institute of Sport-ot (EIS), a
UK Sport orvostudományi és technológiai hátterét biztosító szervezetét, amely a legjelentősebb sporttudományokkal foglalkozó intézménye a szigetországnak. A többi Nemzeti Sport Intézettel (Home
Country Sports Institute) együttműködve a célja olyan tudományos
és orvosi szolgáltatások fejlesztése, amelyek a sportolók egészségügyi, fitnesz, edzettségi, felkészülési hátterét biztosítják. A jelenlegi
olimpiai ciklusban körülbelül 10 milliárd forint összegű támogatást
kapott a UK Sport-tól szolgáltatásaiért cserébe. Edzőkkel és a teljesítményért felelős igazgatókkal dolgoznak együtt a sportolók teljesítményének folyamatos javítása, a tehetségek sportokba való
„beáramoltatása” céljából. A UK Sport-tal együttműködve ezen felül
még a legígéretesebb tehetségek azonosításáért, kiválasztásáért, elő50

rehaladásáért felelős rendszer kialakításában is részt vesz az EIS,
valamint annak a megtervezésében is, hogy a tehetséges junior státuszból elit sportolóvá6 való átállás minél könnyebb legyen a versenyzők számára. A szervezet mottója a „csapat a csapat mögött”
(„the team behind the team”), amelyet a Teljesítmény Együttműködési Terv (Performance Partnership Plan (PPP)) fejez ki legjobban.
E terv keretében az adott sportág teljesítményért felelős igazgatójával kalkulálják ki, mennyibe kerülhet a sportoló vagy a csapat győzelme. A különböző indikátorok közös elemzésével reális célokat
fogalmaznak meg a sportág számára, majd ezek eléréséhez szükséges tényezőket konkrét edzéstervre, felkészítésre bontják le. Az
élsportolók és edzők felkészüléséhez az EIS az Egyesült Királyság
szerte 10 központjában nyújt professzionális szolgáltatásokat, amelyeket a helyi önkormányzatokkal, egyetemekkel, valamint a Sport
England-del együttműködve üzemeltetnek. A központok olyan városokban találhatók meg, mint például Birmingham, Manchester,
vagy Sheffield.

Kritikák az élsport irányításával kapcsolatban
Az Egyesült Királyság sportrendszere logikusan felépített, működése átlátható, a támogatások összegei, fenntartási költségei transzparensek, eredményessége megkérdőjelezhetetlen, viszont ennek
ellenére tartalmaz a rendszer élsport része olyan elemeket, amelyek
hosszú távon akár komolyabb kockázatot is magukban rejtenek. Guy
Taylor az interjú során összegezte a rendszer gyengeségeit, melyek
mind a sportágak, mind a sportolók jövőjével is kapcsolatosak.
A sportágak szempontjából legfontosabb kockázat hosszú távon
a támogatásoktól elesettek jövője, mivel kiesni könnyű a támogatási
körből, viszont visszakerülni szinte lehetetlen. Amelyik sportágnak
megszűnik az élsport támogatása, a tömegsport részét hiába finanszírozzák tovább, a tehetséges fiatalok számára nem jelent többé
perspektívát az adott sportág, ezért váltani fognak és olyat keresnek,
ahol van lehetőségük élsportolói karrierre. Így a sportág képtelenné
válik éremesélyes versenyzők kinevelésére, ezzel pedig végleg elveszíti vonzerejét az újbóli élsportbéli státusz megszerzésének lehetőségét. A másik jelentős sportági kockázat összefüggésben van az
előzővel: a sportirányítás átszervezése óta szinte csak olyan sportágak tudnak egyre eredményesebbek lenni, ahol a stratégia és taktika nem, viszont a technológia és kondicionális képességek dominálnak, ezzel minimalizálva a kockázatot. Ezáltal azoknak a sport51

ágaknak a versenyzői, ahol fontos szerepet játszik a stratégia és a
taktika, sokkal nehezebben és kevesebben nyerhetnek el támogatásokat, a sportágak nehezebben tudnak felmutatni eredményeket, ez a
folyamat végül ugyancsak az élsport státusz elvesztéséhez vezethet.
A sportolók oldaláról megközelítve ugyancsak több veszélyt hordoz magában a rendszer. A későn érő versenyzők nem tudnak bentmaradni a támogatottak között, emiatt teljesítőképességük csúcsa
előtt fel kell hagyniuk az élsporttal, ha karrierjük elején nem tudnak
bekerülni a WCPP vagy APA programokba. Ennek következtében az
ország potenciális olimpiai éremesélyesektől esik el. Másik jelentős
negatív hatása sportolói szempontból a túlzott eredménykényszer,
amely által a versenyzők egy-egy világverseny után kiégnek és képtelenek lesznek újra hasonló szinten teljesíteni.
A negatív hatások kezelésére a Sport England olyan programokat
és szervezeteket támogat, amelyek segítséget nyújtanak a kiemelt
programokba be nem került versenyzők karrierének áttervezésére.
Ilyen például a Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS) is,
amely az élsport és a tanulás összeegyeztetésében nyújt támogatást
a fiatal sportolók részére, ha esetleg valamilyen okból nem tudják
elérni a vágyott élsportolói karriert, akkor maradjon alternatívájuk
másik civil pályafutásra is.

Megbeszélés és következtetések
A brit élsport kormányzati sportirányítási rendszerének eredményessége megkérdőjelezhetetlen. Logikusan átgondolt, átlátható
struktúrájú, transzparens működésű és hatékony. Sikere mögött
valószínűleg számos tényező áll, azonban a hazai sportirányítás számára mindenképp követendő lehet a rendszer állandósága, az elit
és professzionális sport szigorú különválasztása a kormányzati
élsport támogatások területén. A hazánkban inkább jellemző utólagos jutalmazás helyett, a támogatott sportágak vagy sportolók kiválasztásakor a „befektetés szemlélet” érvényesül. Mindemellett a
rendszer fontos elemét képezi a szakemberek kompetencia alapú
kiválasztása, a teljesítményért felelős igazgatók alkalmazása, akiknek elsődleges feladata a finanszírozó érdekeinek képviselete és elképzeléseinek megvalósítása. Kiemelendő továbbá a támogatások
elosztása során megjelenő eredménycentrikus, következetes és
kompromisszummentes finanszírozási szemlélet. Nem utolsó sorban szeretnénk megemlíteni az élsport megfelelő tudományos támogatását, mely által a sportágak számára biztosított a folyamatos
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innováció, ami a brit olimpiai csapat versenyképességének fenntartását, sőt javítását szolgálja.
„A tanulmány a K-116691 számú OTKA pályázat keretében
valósult meg.”
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Önmagában az Egyesült Királyság szintjén lehet sportirányítási
rendszerről beszélni, viszont Észak-Írország sportirányítása részben független Nagy-Britanniáétól. Kutatásunk során mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a brit sportolók sikerei mögött milyen
struktúra áll, ezért vizsgálatunkba nem vontuk be az észak-ír
rendszert, így az egyértelműség kedvéért brit sportirányításnak
neveztük az Egyesült Királyság ezen rendszerét. Az olimpiákon
Anglia, Skócia és Wales sportolói Nagy-Britannia neve alatt a Team
GB színeiben versenyeznek, ezért tanulmányunkban együttesen
britnek nevezzük a velük foglalkozó szervezeteket is.
T/12459.számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, 2016.
Forrás: UK Sport (www.uksport.gov.uk)
Forrás: UK Sport (www.uksport.gov.uk)
Forrás: UK Sport (www.uksport.gov.uk)
Elit sportoló: mindazon sportolók köre, akik jellemzően kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek, de a sportáguk sajátosságai

54

és versenyrendszere nem teszi lehetővé, hogy tevékenységük finanszírozása kizárólag piaci alapon működhessen. Ezek a sportolók gazdasági értelemben közjavakat állítanak elő az olimpiai
és világversenyeken elért sikereik által, a nemzeti identitástudat
erősítésével, nemzeti büszkeség növelésével (Dóczi, 2012;
Hallmann és mtsai, 2013). A közjavakat rendszerint közösségi
forrásból finanszírozzák, hiszen gyümölcseit mindenki élvezheti,
de a piac nem állítja elő elegendő mennyiségben (Downward és
mtsai, 2009). Ez azt jelenti, hogy e sportágak működtetése és finanszírozása közösségi feladat lehet, a forrásallokáció milyensége
és mennyisége kulcstényezőnek számít. Ide sorolhatjuk az egyéni
sportágak többségét, úgymint kajak-kenu, vívás, öttusa, atlétika
stb., ugyanakkor több sportág, például az ökölvívás, a tenisz vagy
a kerékpár a világ számos országában professzionális működése
következtében a látványsportok kategóriához tartozik, míg idehaza nem. Az elit sportok szempontjából prioritása a sportszakmai sikernek van, mely közvetetten erőforrásokat is biztosít
számukra. Az elit sportok sikerességének fő mérőszámaként az
olimpiai és világversenyeken elért eredmények jelennek meg, így
ebben a szegmensben a cél a győzelem. A nemzetközi szakirodalom e kategóriába, azokat a sportolókat sorolja, akik (De Bosscher és mtsai, 2015, 62.o.):
a. Egyénileg vagy csapatban szerepelve a sportágukban a világ
16 legjobbja közé tartozik, vagy bármely egyenértékű kontinentális rangsorolási rendszer szerint a legjobb 12 közé;
b. Olyan sportoló, aki közvetett vagy közvetlen támogatásban
részesül és/vagy olyan szolgáltatásokat vehet igénybe, melyeket
nemzeti (vagy regionális) támogatási alapok nyújtanak azzal a
céllal, hogy a sportoló Olimpián, világbajnokságon, vagy valamely kontinentális bajnokságon sikeresen versenyezzen a saját
sportágában.
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Összefoglaló
Magyarország Kormánya a magyar sport új rendszerének meghatározásakor egy hármas célrendszer részeként fogalmazta meg, hogy
minél több sportversenynek adhasson az ország otthont. A hazai
sportirányítás ezen cél alapján meghatározta a kiemelt hazai sporteseményekkel kapcsolatos szerepvállalását, amelynek keretében szisztematikusan növelte a támogatott események számát, ezzel is ösztönözve
a kiemelt események szervezőit az események megrendezésére.
Jelen tanulmányban a sportirányítás szerepének elméleti meghatározása után megvizsgáltuk a sportirányítás ösztönző tevékenységét a kiemelt hazai sportesemények esetében. Az empirikus kutatásban felmértük a 2003-2017-es időszak sportirányítás által támogatott sporteseményeit. A kutatási időszakból kiválasztásra került
4 egyedi év (2003, 2006, 2010 és 2017), amelyekben korosztályos
bontásban megvizsgáltuk a Sportirányítás által támogatott nemzetközi eseményeket, azok számosságát és költségvetését.
A sportirányítás szerepének meghatározásakor figyelembe kell
venni a klasszikus társadalmi, gazdasági és környezeti célokon felül
a sportszakmai, a sportpolitikai és a technológiai célokat egyaránt.
A magyar sportirányítás ezen hatásmechanizmusban kijelölt célok
mentén több száz nemzetközi eseményt támogatott az elmúlt néhány évben és további több száz esemény támogatása várható az elkövetkezendő néhány évben.
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A kiemelt hazai sportesemények esetében a sportirányítás szerepe
komplex hatásmechanizmusában értelmezendő (sportszakmai,
sportpolitikai, társadalmi, gazdasági, technológiai és környezeti hatások), tevékenységének értékelése pedig az ösztönzés és támogatás
hatására létrejövő, komplex célrendszerben értelmezett, nemzetközi
sportesemények által létrehozott eredmények alapján lehetséges.
Kulcsszavak: nemzeti sportirányítás, kiemelt sportesemények rendezésének céljai, hatásai, Magyarországon rendezett nemzetközi
sportesemények

Abstract
Organization of international sport events became one of the three
strategic elements of the new sport strategy created by the Hungarian
Government in 2010. Derived from this strategic goal the Hungarian
Sport Governance increased its exposure in the field of international
sport events and systematically increased the number of financially
supported events to incentivize the potential organizers. In this
paper we examined the supporting role of Sport Governance in
international sport events and the impacts these events induce. In
the empirics we investigated the Governmental financial support
given to international sport events in Hungary from 2003-2017, we
selected four calendar year in which we examined the support by
different age-groups.
In the field of international sport events, besides the commonly
known societal, economic and environmental impacts the sport
professional, sport political and technological impacts has to be
addressed as well (or with even more emphasis) if the role and
effect of sport governance is examined. The Hungarian Sport
Governance financially supported hundreds of international sport
events in the last few years because of its goals in the upon
mentioned impact mechanism and this exposure is even expected
to grow slightly in the next years as well with which hundreds of
international sport events is expected to be financially supported in
the next few years as well.
Keywords: national sport governance, impact and goals of international sport events, international sport events organized in
Hungary
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Bevezetés
Már a 2007-ben az Országgyűlés által elfogadott Sportstratégia is
explicit kimondja, hogy a versenysport sikeressége által növekszik
az ország ismertsége, turisztikai vonzereje. Addig míg a nagy társadalmi-gazdasági hatásokkal bíró megarendezvények kormányzati,
társadalmi döntést igényelnek, addig a világkupa, Európa-bajnokság és világbajnokság szintű rendezvények a sportpolitika döntési
kompetenciájába tartoznak (Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia,
2007).
Magyarország Kormánya 2010-ben, a magyar sport új rendszerének meghatározásakor egy hármas célrendszer részeként fogalmazta meg, hogy minél több sportversenynek adhasson az ország
otthont. A célrendszer további része, hogy minden gyermek sportoljon, és ehhez megfelelő sportlétesítmények épüljenek. A hazai
sportirányítás ezen célok alapján meghatározta a kiemelt hazai
sporteseményekkel kapcsolatos szerepvállalását, amelynek keretében szisztematikusan növelte a támogatott események számát, ezzel
is ösztönözve a kiemelt események szervezőit az események megrendezésére (Szabó, 2017).
Máté (2017) bemutatja a különböző csoportosítási lehetőségeit a
nemzetközi sportrendezvényeknek, úgy, mint versenysport vagy szabadidős, egy-sportágas vagy több-sportágas, egyedi kezdeményezésű vagy kiemelt érintett által kedvezményezett, évente megrendezett, vagy ciklikus, egyszeri rendezvény helyszínnel rendelkező
vagy visszatérő, valamint versenysorozatba illeszkedő vagy egyedi
sportrendezvények.
A különböző típusok között természetesen vannak olyan rendezvények, amelyek a hazai Sportirányítás közvetlen támogatása nélkül
nem kerülhetnének megrendezésre és vannak olyanok is, amelyek
támogatás nélkül, sőt profitorientált módon is megrendezhetők. A
társadalom szempontjából azonban alapvetően nem a nyereségesség lehetőségének a kérdése a fontos, hanem az adott esemény által
elérhető társadalmi haszon lehetősége.
A hazai Sportirányítás miniszteri hatáskörben a 474/2016. Korm.
rendeletben határozta meg a támogatható kiemelt hazai rendezésű,
nemzetközi jelentőségű sport- és sportdiplomáciai események típusait a versenysport területén. Ide tartoznak a világ- és Európa-bajnokságok (felnőtt és az, az alatti első utánpótlás korosztály), a felnőtt
világkupa versenyek (az adott sportág nemzetközi szövetsége által
az éves versenynaptárban Világkupaként meghatározott versenyek),
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valamint a világ- és európai sportági szövetség által rendezett kongresszus, konferencia, illetve ezen szövetségek irányító és szakmai
szerveinek ülései. Emellett természetesen a szabadidősport-rendezvények megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások is támogathatók (474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet). Mindezeken felül
természetesen a Kormány, vagy az országgyűlés döntése alapján a
nagyobb multisport rendezvények (például Olimpiai Játékok, vagy
Európai Olimpiai Játékok) is ebbe a kategóriába tartoznak.
A különböző említett sportesemény típusok mellett ugyancsak kiemelendők a fiatalabb utánpótlás korosztályok nemzetközi eseményei, hiszen pont ezek azok az események, amelyek hosszú távon a
versenysportra pozitív sportszakmai hatást gyakorolhatnak és ezen
rendezvények azok, amelyek a legkevésbé kecsegtetnek a költségek
megtérülésével.
Fontos kérdés még az adott eseményekkel kapcsolatos jogok tulajdonviszonya. Versenysport eseményeknél a jogtulajdonos a nemzetközi sportági szakszövetség, amely ezt a jogot, vagy ennek a
jognak egy komoly részét a szervezési szerződés keretén belül ruházza át az adott ország sportági szakszövetségére. A sportági szakszövetség pedig ezeket a jogokat részben vagy a szervezőbizottságra
ruházza át, attól függetlenül, hogy a szervezőbizottság külön jogi személy, vagy az adott szövetség szervezeti egysége (kivéve az Olimpiai
Játékokat, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a jogtulajdonos és
a jogokat az adott ország Nemzeti Olimpiai Bizottságára ruházza át,
akinek a feladata a szervezőbizottság megalakítása). Szabadidősport eseményeknél és egyes for-profit versenysport eseményeknél
a jogtulajdonos nem áll feltétlenül kapcsolatban sportági szakszövetséggel, hanem valamely sportvállalkozás, vagy sportszervezet lesz
a szerződés kedvezményezettje, akik egyébként a szervezőbizottság
szerepét is ellátják.

A nemzetközi sportesemények hatásai
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia (2007) már közli azt az alapvetést, miszerint a sikeres világverseny hazai megszervezése közvetett és közvetlen módon pozitív hatást gyakorol a turizmus
eredményeire is. A sikeres verseny azon túl, hogy területfejlesztési,
gazdaságélénkítési érdekeket is szolgál, az ország imázsának emeléshez is nagyban hozzájárul.
A magyar szakirodalom alapvetően Albers (2004) és Heinemann
(1995) munkájára épít, amiben a sportrendezvények hatásai gazda59

sági, környezeti és társadalmi hatásokra oszthatók, valamint ahol
a gazdasági hatások makrogazdasági és mikrogazdasági bontásban
is szerepelnek. András és Kozma (2014) ezen hatások mellett külön
kiemeli az adott régió hosszabb távú versenyképességére való hatásokat, valamint azon multiplikatív hatásokat, amelyek a rendezvény
költségvetésének elköltéséből fakadnak. Dancsecz (2008) ugyancsak bemutatja a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, valamint a nemzetközi sporteseményeket projektként értelmezi, amely
projektek sikerkritériumai a projektcélok teljesítése és a projektérintettek elégedettsége. Máté (2017) az adott gazdasági, társadalmi
és környezeti hatások mellett külön kiemeli a sportesemény, mint
központi termék, a sport különböző piacaira gyakorolt hatásait.
A nemzetközi sportesemények hatásait azonban ennél szélesebb
spektrumban, komplex stratégiai hatásrendszerben szükséges értelmezni. A szakirodalom például a sport számára legfontosabb
(sportszakmai) hatásokat nem igazán kezeli és az alkalmazott üzleti
logika is kiterjeszthető egy szisztematikusabb hatásmechanizmus
értelmezés irányába. Ugyan az üzleti fókuszú elemzésekben elégséges lehet egy szűkített (gazdasági, társadalmi és környezeti) hatásokat vizsgáló elemzés, a sportkormányzat szempontjából a legfontosabb hatások az adott sportszakmát közvetlenül érintő sportszakmai, sportpolitikai, valamint technológiai hatások, amelyet ugyancsak be kell vonni az elemzésbe. Mindezek alapján az adott helyszínen rendezett nemzetközi sportesemények hatásait az alábbi hatásrendszerben szükséges értelmezni, amelyek mind a versenysport, mind a szabadidősport események esetén értelmezhetők:
Sportszakmai hatások (S)
Sportpolitikai hatások (P)
Társadalmi hatások (S)
Gazdasági hatások (E)
Technológiai hatások (T)
Környezeti hatások (E).

Sportszakmai hatások
A sportszakmai hatások esetében a legfontosabb tényezők a hazai
sportolók nemzetközi tapasztalatszerzésének kiterjesztése, a sportoló motivációjának növelése és a hazai közönség felhúzó, támogató
hatásának érvényesítése. A nemzetközi sportesemények túlnyomó
részén a hazai sportolók indulási lehetősége általában lényegesen
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nagyobb, mint ha az eseményt máshol rendezik. Labdarúgásban a
rendező országnak nem kell selejtezőt játszania, egyéni sportágakban a hazai sportolók az adott ország világranglista, vagy egyéb kvalifikációs szabályában rögzített helyezésétől függetlenül automatikusan maximális kvótával nevezhetnek. Világkupa versenyek esetében
gyakori, hogy a hazai szövetség dupla kvótával nevezhet a többi szövetséghez képest. Mindezen példák alapján egyértelmű, hogy a hazai
rendezésű eseményeken a hazai versenyzők közül többen indulhatnak (gyakran olyan versenyzők is, akik egyébként nem kerülnének
be az adott verseny indulói közé), azaz szerezhetnek értékes nemzetközi tapasztalatot, értékes helyezéseket, ami napjaink éles versenyhelyzetében a sportszakmai versenyképesség elengedhetetlen
alapkövetelménye. Egyéni sportágban számos olyan eset előfordul,
amikor egy adott ország 5. vagy 7. helyen rangsorolt versenyzője –
aki egyébként nem hazai rendezés esetén el sem indulhatott volna
–, megelőzi a hazájában előtte rangsorolt ellenfeleket.
Ezzel a tényezővel komoly összefüggésben van a sportoló motivációjának növekedése is. Hazai közönség előtt, az adott hazai rendezésű nemzetközi sporteseményen a versenyző addicionális motivációval rendelkezik, hiszen bizonyítani akar a hazai közönségnek. A
hazai verseny nem csupán egy verseny a többi közül, hanem az a
verseny, amelyen még inkább a csúcsformáját akarja a sportoló
nyújtani. Ennek a tényezőnek ugyancsak komoly kapcsolata van a
hazai közönség felhúzó hatásával, annak érvényesítése szempontjából. Hazai rendezésű eseményen jelentős mértékben nagyobb az
adott országból érkező szurkolók száma, szemben a külföldön megrendezésre kerülő sporteseménnyel. A szurkoló tömeg hangja, buzdítása óriási energiatömegként zúdul a versenyzőkre. A magyar
sportban sajnos még mindig fontos kérdés az, hogy az adott sportolók élni tudnak-e ezzel a többlet energiával, vagy elzsibbasztja-e
őket. Mivel Magyarországon egyre több nemzetközi sportesemény
kerül megrendezésre, ezért a sportpszichológiai felkészítésben és a
mentális tréningben külön szükséges arra fókuszálni, hogy a versenyzőink képesek legyenek a közönség energiáját, mintegy „többletenergiaként felhasználni” és ne omoljanak össze a sorsdöntő
pillanatokban. A 2017. évi FINA Vizes Világbajnokságon például a
magyar versenyzők indulásakor szinte hangrobbanás volt a helyszínen és voltak olyan sikeres magyar versenyzők, akik ebből meríteni
is tudtak. Az előzőekkel ellentétben a 2016. évi Asztalitenisz Európa-bajnokság és a 2017. évi Judo világbajnokság esetében ugyan61

csak hatalmas volt a közönség buzdítása, elvárása, de mégsem sikerült a magyar versenyzőknek bravúrokat hozniuk és a legmagasabban rangsorolt magyar versenyzőket is inkább hátrányosan
érintette a teltházas hazai buzdítás.
Mindezek alapján az adott sportági szervezeteknek (hazai rendezésű nemzetközi események esetében ez szinte kizárólag az adott
sportág sportági szakszövetségét jelenti) komoly sportszakmai előnye származik a hazai rendezésű nemzetközi eseményekből, amelyek multiplikatív hatása is egyértelmű. Egy hazai versenyen elért
bravúr, ami olimpiai kvalifikációt, világkupa döntő kvalifikációt is
érhet, vagy szignifikánsan jobb kiemelési helyet eredményezhet,
akár középtávon is pozitív, meghatározó tényező lehet, nem is beszélve az esetleges Európa-bajnoki vagy világbajnoki érmekről.
Szabadidősport események esetében a sportszakmai tényezők kevéssé hangsúlyosak, azonban a sportolók motivációjának növelése
ebben az esetben is jól értelmezhető, hiszen a szabadidő sportolók
nagy része nyilvánvalóan a hazai esemény miatt indul el és csak egy
kisebb, de közel sem elhanyagolható része a szabadidő sportolóknak az, akik más országok nemzetközi szabadidősport eseményein
is elindulnak. Erre leginkább a nagy, nemzetközi futóversenyeken,
öböl-átúszó versenyeken láthatunk jó példát.

Sportpolitikai hatások
A sportpolitikai hatások a magyar sportirányítás különböző szintjei számára egyaránt hangsúlyosak. Ilyen sportpolitikai hatások lehetnek: a sportdiplomácia erősödése, Magyarország exponálása a
nemzetközi médiában, országimázs építése, külföldi sportolók és
sportvezetők számára a magyar vendégszeretet bemutatása, valamint két-, és többoldalú kapcsolatok kialakítása (tapasztalatcsere,
közös edzőtáborok stb.).
Hazai rendezésű Európa-bajnokságok és világbajnokságok esetében a sportdiplomáciai erősödés kézenfekvő pozitív hatás, de világkupa versenyek esetében is szignifikáns tényező lehet. A sportdiplomáciai erősödés következményeként magyar sportvezetők kerülhetnek be a nemzetközi sportszervezetek vezető tisztségeibe (Európai szövetség, vagy világszövetség elnökségébe, fontosabb bizottságaiba stb.). Később ezen pozíció segítségével a hazai sportvezetők
az adott sportág jövőjének formálásában is aktívan részt tudnak
venni, amely komoly érték hazánk számára. A 2017. évi sikeres
ATP-250 rendezés is szerepet játszott például abban, hogy a Magyar
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Tenisz Szövetség főtitkárát az Európai Tenisz Szövetség alelnökének
válasszák meg és ez számos más sportágban is megfigyelhető.
A hazai rendezésű kiemelt sportesemények kiváló lehetőséget
nyújtanak arra, hogy a nemzetközi médiában Magyarország megjelenjen. Hazai rendezésű kiemelt világesemények akár több százmilliós egyéni tv-nézőt érnek el világszerte (2017. évi FINA Vizes
Világbajnokság, vagy a Forma-1 Magyar Nagydíj), de a kisebb néhány
tízmilliós egyéni tv-nézővel rendelkező sporteseményből is több
kerül Magyarországon megrendezésre. Ezek alapján akár 4 kontinensen tudják hazai rendezésű nemzetközi események segítségével
a szervezők Magyarországot exponálni, ami egy ilyen kis lélekszámú
ország számára komoly vizibilitási, láthatósági tényezőt jelent.
A hazai rendezésű sportesemények szerepet játszanak az országimázs építésében is. Mind a résztvevő versenyzők, technikai személyzet, sportvezetők, szurkolók esetében, mind a tv-nézők ese tében a sportesemény segítségével alakul ki – remélhetőleg pozitív –
kép, benyomás Magyarországról. Ez felelősség is az adott szervezőbizottság számára, hiszen a tevékenységük eredménye határozza
meg a Magyarországról kialakuló képet. Láthatóan ezzel a felelősséggel tisztában is vannak a hazai szervezőbizottságok és próbálnak
is élni a lehetőséggel. A 2017. évi FINA Vizes Világbajnokságot az elmúlt évek legjobb szervezésű világbajnokságának tartják, a 2017.
évi Judo világbajnoksághoz hasonlóan, míg az elmúlt évi hazai rendezésű Asztalitenisz Európa-bajnokságot az elmúlt évek legjobb
Európabajnokságának nevezték az illetékesek.
Az országimázs építésével szoros kapcsolatban van a külföldi
sportolók és sportvezetők számára a magyar vendégszeretet bemutatásának lehetősége. A sportesemény technikai tényezői mellett a
versenyzők számára az egyik legfontosabb tényező az étkezés. Érdekes módon számos országban a szervezőbizottságok erre kevés
hangsúlyt fektetnek, olyan tényezőnek tekintik, ahol könnyen lehet
költséget csökkenteni és ennek a minőség sokszor áldozatául esik.
A Magyarországon megrendezett eseményeknél számos szervezőbizottság ismerte fel, hogy az igényes (élsportolók kalóriaszükségletére szabott, minőségi) étkezés többletköltsége lényegesen megtérül
abban, hogy az adott sportolók és sportvezetők a magyar vendégszeretetet megismerve, pozitívan emlékeznek vissza az országra és
a következő évi eseményeknél akár emiatt is választják a magyar világkupa versenyt, amikor az indulásaikról döntenek.

63

Hazai rendezésű sportesemények ugyancsak kiváló lehetőséget
biztosítanak arra, hogy az adott sportág képviselői két-, vagy többoldalú kapcsolatot alakítsanak ki nemzetközi partnereikkel, ami
hosszú távú együttműködések alapját képezheti. Rendszeres nemzetközi edzőtáborok, edzőképzések a legtipikusabban realizálható
előnyök, de akár különböző országok vegyes csapatai is ilyen együttműködésből alakulhatnak ki.

Társadalmi hatások
A társadalmi hatások általában véve olyan nehezen számszerűsíthető hatások, amelyek a hazai rendezésű sportesemények kapcsán
a magyar társadalom számára realizálódnak. A társadalmi hatások
között vannak a közvetlen adott sportágra, vagy sporttársadalomra
értelmezhető hatások, és vannak a tágabb értelemben vett magyar
társadalomra értendő hatások. Ilyen fontos társadalmi hatások a
példaképek állítása, az adott sportág(ak) népszerűsítése vagy a mozgás népszerűsítése Magyarországon, a minőségi szórakoztatás, vagy
az önkéntesség felkarolása.
A pozitív példaképek léte rendkívül fontos a társadalom számára.
A sportnak és a sportolónak kifejezett értékközvetítő szerepe is van,
a szurkoló azonosul a sportolóval és a sportoló példaképpé válva,
az általa mutatott értékeket mintegy sugározza. Pozitív példaképekre pedig nagy szükség van, hiszen a fiatalabb generációk ilyen
példaképek alapján tudnak pozitív életpályát befutni, erőt merítenek
a példakép erejéből és azonosulnak az értékeivel. Fontos megemlíteni, hogy a példakép nem egy esemény alapján jön létre, hanem az
adott élsportoló szisztematikus „felépítése” és az adott eseményen
elért kiemelkedő teljesítményének találkozása segít a példaképpé
válásban. A példakép, mint minta elsősorban saját sportágában jelenik meg, de kiemelkedő példaképek sportágtól függetlenül is képesek hatást gyakorolni.
Adott sportág népszerűsítése hazánkban elsősorban, ismét az
adott sportági társadalom számára lehet fontos hatás, azonban
olyan sportágak, amelyek könnyen végezhetők szabadidősport jelleggel, mint például az asztalitenisz, a futás, a labdarúgás, vagy az
úszás esetében sokkal szélesebb társadalmi rétegek vonhatók be az
adott sportágba egy-egy esemény hatására. A sportági hatásnál a
hazai rendezésű kiemelt sportesemény után az adott sportágban a
klubokhoz áramló sportolók száma lényegesen megnő, amely sportágtól függően néhány éven belül az igazolt versenyzők számának nö64

vekedésében is megtestesül. Arról nem is beszélve, hogy az eseménynek a lemorzsolódás csökkentésében is van hatása.
A mozgás népszerűsítése Magyarországon ugyancsak rendkívül
fontos tényező, ami az előző két hatással egymást erősítő jelleggel
bír. A testmozgás népszerűsítése Magyarországon rendkívül fontos,
mivel Magyarországon a rendszeres testmozgást végzők aránya kifejezetten alacsony. Az Eurobarométer mérései alapján például
2009-ben Magyarországon a társadalom 23%-a sportolt rendszeresen, vagy némi rendszerességgel, 2013-ra ez az arány az egész Európai Unió országai közül egyedülálló módon 15%-kal növekedett
(38%-ra) (Eurobarometer, 2014), amiben nyilvánvalóan megjelennek már a 2010-től bevezetett új sportstratégia hatásai. Nem lehetünk elégedettek azonban, mivel az északi országok társadalmának
(Svédország – 70%, Dánia – 68%, Finnország – 66%) lényegesen nagyobb része mozog többé-kevésbé rendszeresen. A rendszeres testmozgás pedig fontos szempont egy társadalom életében, mivel
Magyarországon a vezető halálokok közé tartozó kardiovaszkuláris
megbetegedések kockázata lényegesen csökkenthető a rendszeres
mozgás által, éppúgy, mint a depresszió, ami ugyancsak vezető betegség hazánkban. A mozgásgazdag életmód pedig hosszabb élettartamot, motiváltabb munkaerőt és nemzetgazdasági szinten több
milliárd forint OEP és ONYF megtakarítást eredményez (Ács és
mtsai, 2011). Mindezek alapján a mozgás népszerűsítését, minden
eszközzel, a lehető legtöbb formában ösztönözni szükséges, mert a
folyamatos és rendszeres testmozgás is csak hosszabb távon tudja
a magyar társadalmat egészségorientációban elvárható szintre
emelni.
A minőségi szórakoztatás ugyancsak komoly társadalmi hatású
lehet. A globális sportipar számos eseménye a szórakoztatóipar csúcsát jelenti. A McGregor-Mayweather mérkőzés például 700 millió
dollár bevételt generált a Time szerint (Tuttle, 2017), de a Labdarúgó világbajnokságok, az Olimpiai Játékok, a Vizes vb-k, az Asztalitenisz világbajnokságok, a Superbowl és számos más esemény
is többszáz milliós nézettséget generálnak. A társadalom számára
pedig fontos lehet, hogy inkább egy sporteseményre látogasson el
az egyén, mint például kaszinóba, vagy kocsmába menjen, vagy
egyéb kevesebb társadalmi haszonnal járó tevékenységet végezzen.
Ehhez azonban valóban minőségi szórakoztatásra van szükség, így
a kiemelt hazai események esetében fontos a sportélmény mellett a
szórakoztatás is.
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Az önkéntesség felkarolása további fontos társadalmi hatással bír,
hiszen ennek a fiatalokkal való megismertetése kifejezetten fontos
a társadalom számára. Azok, akik pozitív önkéntességi tapasztalattal rendelkeznek, vélhetően nagyobb valószínűséggel válnak újra önkéntessé, az önkéntes tevékenység pedig mind az egyén (aki
önkéntesség közben jót tesz, tapasztalatot szerez, vagy akár kiteljesedik), mind a szervezet (aki ingyenes munkaerőhöz jut és akinek
a bázisa ezáltal szélesedik) számára előnyös. A 2017. évi FINA Vizes
Világbajnokságon például több mint 3 000 önkéntes végzett ilyen
irányú tevékenységet és mivel közöttük nem csak magyarok voltak,
így sokan nemzetközi munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatot is
szereztek. Nem beszélve arról, hogy több mint 3 000 főt kellett a
szervezőbizottság önkéntességért felelős tagjának koordinálnia (Magyarországon, a NAV társasági adó adatbázisa alapján, 2012-ben
például mindösszesen 30 olyan vállalat volt, amelyik 3 000 főnél
többet foglalkoztatott volna.).

Gazdasági hatások
A gazdasági hatások primátusának hiánya több okra vezethető
vissza. Elsősorban azért nem ezek a legfontosabb hatások, mert a
kiemelt sportesemények elég ritka kivételtől eltekintve, önmagukban véve, rövidtávon nem nyereségesek, azaz nem termelnek közvetlen pozitív tulajdonosi értéket. Pontosan emiatt lehet, hogy a
sportszakmai, sportpolitikai és társadalmi hatások is fontosabbak
a gazdasági hatásoknál, mivel az előbbiek azok, amelyek a legnagyobb mértékben a közvetett gazdasági hatásokkal együtt teszik államilag támogathatóvá a kiemelt sporteseményeket. Közvetlen
gazdasági hatás az esemény bevételeiből és az ehhez kapcsolódó
adókból származó pénzügyi teljesítmény, azonban, mivel a nettó bevételeket nagy általánosságban túllépik a rendezéssel járó költségek,
így nem a közvetlen gazdasági hatások a legfontosabbak. Kiemelendő gazdasági hatás azonban a sportturizmus és a másodlagos
gazdasági hatások egymást erősítő jellege, a nemzetközi versenyszervezési kompetenciák kifejlesztése, a sportinfrastruktúra létrehozása, illetve annak kapacitáskihasználtságának növelése, valamint a beszállítói láncon keresztül érvényesülő gazdaságélénkítő
szerep.
A hazai rendezésű, kiemelt sporteseményeknek egyik legfontosabb, kiemelt jelentőségű hatása a sportturizmus növekedése. Magyarország GDP-je a kívánatosnál lényegesen alacsonyabb, a
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nemzetközi sportturizmus által hazánkban elköltött pénz azonban
más országban megtermelt javakat hoz Magyarországra, növelve
ezzel is a magyar gazdaságot. A másodlagos gazdasági tényezők az
adott sportesemény hatására megnövekedett adótartamot, valamint
a sporteseményeken résztvevők nem sporteseménnyel összefüggő
költéseit tartalmazzák. Egy kiemelt nemzetközi sportesemény időszakában egyrészt megnő a szállodák és az egyéb szálláshelyek bevétele, valamint számos olyan szolgáltatásé vagy termék értékesítésé
is, amely teljesen független az adott sporteseménytől. Minden nagyobb sportesemény során megjelenik az a fizetőképes külföldi kereslet, akik a sportesemény mellett is fogyasztanak (szállodában
laknak, étteremben esznek, szuvenírt vásárolnak és még számos
szolgáltatást is igénybe vesznek).
Fontos gazdasági tényező a nemzetközi versenyszervezési kompetenciák kifejlesztése is. Akkor lehet sikeresen, minél rangosabb és
minél nagyobb sporteseményt megszervezni, ha az ehhez szükséges
kompetenciákat kiépítjük. Első lépésként persze lehet nemzetközi
projektcsapattal is szervezni, de ahogyan az eseményekkel kapcsolatos tapasztalatok kialakulnak, a versenyszervezési és elnyerési képesség is megnő. A nemzetközi szövetségek kifejezetten figyelik,
hogy az adott pályázók milyen alapokkal rendelkeznek, így a versenyszervezési kompetencia küszöb képességként is megjelenik,
ennek fejlesztése újabb események elnyerésének alapját is képezi.
A sportesemények megszervezése továbbá külön szakmává erősödik, vállalkozások alakulnak rá és a képzések részét is képezik.
A sportinfrastruktúra létrehozása, illetve kapacitáskihasználtságának növelése ugyancsak fontos tényező. Számos sportinfrastruktúra azért jön létre, hogy egy adott kiemelt sportesemény megvalósulhasson. Ezen infrastruktúrák általában hiánypótló jellegűek és
az adott sportág hosszú távú fejlődési lehetőségét alapozzák meg.
Fontos azonban, hogy olyan infrastruktúrák jöjjenek létre, amelyek
hosszú távú fenntartása és kapacitáskihasználtsága megfelelő és így
az adott infrastruktúra gazdaságilag is fenntartható legyen. A 2004.
évi Athéni Olimpiai Játékokra létrehozott fenntarthatatlan infrastruktúra az elrettentő példa, de például a 2012. évi Londoni Olimpiai Játékok után létrehozott London Legacy Development
Corporation tevékenysége, az olimpiai park a versenyek utáni több
milliós látogatójával (Hill, 2015) pozitív példa, és a kisebb események miatt fejlesztett infrastruktúrák általában jó kapacitáskihasználtsággal működnek az esemény után. Az adott, újonnan létrejövő
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sportinfrastruktúra sok esetben az adott város, vagy régió fejlesztési
stratégiájának komoly része, akár fókusza is lehet. Másik oldalról
pedig, ha már létrejött a világszínvonalú sportinfrastruktúra – és tételezzük fel, megfelelően menedzselik az évközi használatát –, egy
adott új világesemény többlet kapacitáskihasználtságban megnyilvánuló növekedést okozhat.
Lényeges gazdasági tényező továbbá az adott kiemelt sportesemény gazdaságélénkítő hatása. Először is ha infrastruktúra fejlesztést tartalmaz, akkor ez pozitív hatással van az építőiparra, napjainkban ráadásul túlnyomórészt a magyar építőiparra. Az eseménynyel közvetlen kapcsolatban pedig komoly gazdaságélénkítő hatás
jelentkezik az esemény beszállítói oldalán is. A beszállítók nagy
része ugyanis általában egy hazai sportesemény esetében magyar
vállalkozások, fontos beszállítók a catering, a szálloda, a transzfer,
a biztonság, a kísérő események, a host broadcast, a helyszín kialakítás, a marketing, a díjak és a merchandise. Az adott vállalkozások
éves teljesítménye a különböző kiemelt sportesemények alapján alakul, ráadásul a termékeikért és szolgáltatásaikért fizetett ÁFA, közvetlenül vagy közvetve az ország költségvetésének bevételét képezi,
nem beszélve az alkalmazottaik után fizetett adókról és járulékokról. Egy három-négyszáz millió forintos költségvetésű sportesemény
esetében a teljes költségvetés nagyságrendileg fele lesz várhatóan elsődleges és másodlagos adóbevétel. A hazai rendezésű nemzetközi
sportesemények tehát adó és járulékbevételt juttatnak az állam számára, új munkahelyeket teremtenek és beszállítói láncokat tartanak
életben.

Technológiai hatások
Kevésbé populáris, azonban az adott sportág számára annál fontosabbak lehetnek a nemzetközi sporteseménnyel összefüggő technológiai hatások. Ahhoz, hogy egy kiemelt esemény megrendezhető
legyen, a nemzetközi szövetség által előírt technológiai szabványoknak kell megfelelni, legyen az padló, időmérés, videórendszer, vagy
bármely egyéb tényező. Sportági szakszövetségek esetében sokszor
a technológiai modernizálás egyetlen lehetősége a kiemelt hazai esemény megszervezése, amely ezután később a válogatott, sőt akár
számos klub modernizálását is jelentheti, ami hosszú távon a versenyzők jobb eredményében manifesztálódik. Adott sporttechnológia lehetséges, hogy egy nemzetközi esemény miatt fejleszthető ki,
majd ez hazai sztenderddé, vagy akár nemzetközi sztenderddé is
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válhat. A nemzetközi esemény után pedig általában nincs szükség a
teljes kapacitásra, így ebből az adott sportág klubjai profitálnak.

Környezeti hatások
A környezeti hatások az eddigi hatásokkal némileg ellentétesen
mozognak. A környezetterhelés, a hulladékképződés és az infrastruktúra fejlesztés során történő többlet vízfogyasztás és káros
anyag kibocsátás mind negatív hatások. Adott nemzetközi események tehát alapvetően negatív környezeti hatásokat is eredményeznek, hiszen az eseménnyel zajterhelés, légszennyezés jár és a nagy
tömeg mozgatása is problémát okozhat. Az esemény alatt komoly
mennyiségű hulladék képződik, valamint az infrastruktúra fejlesztés esetében jelentős vízfogyasztás és károsanyag kibocsátás is előfordul. Éppen ezért a nagyobb nemzetközi események megszerve zésénél már az eseménnyel kapcsolatos szerződésben a nemzetközi
szövetség előírja különböző „zöld” alapelvek betartását, az újrafelhasználhatóságra és a fenntarthatóságra törekvést. Így tehát a negatív környezeti hatások mérséklése az adott nemzetközi sportesemény szervezőbizottságának feladata, szemléletformálással,
fenntartható technológiák alkalmazásával és akár hangszigetelt
megoldásokkal.
A különböző dimenziókban (sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi, gazdasági, technológiai és környezeti hatások: SPSETE) értelmezett hatásokat foglalja össze az 1. táblázat.

A nemzetközi sportesemények támogatásának céljai
A nemzetközi sportesemények támogathatóságát a Kormány a
474/2016 (XII. 27) számú kormányhatározatban rögzíti. A támogathatóság feltételeinek fennállása esetében azonban a nemzetközi
sportesemények támogatásának céljai határozzák meg a támogatás
mértékét. A támogatás alapvető célja egyértelmű, az adott nemzetközi sportesemény létrejöttének lehetővé tétele. Az adott nemzetközi
eseménnyel kapcsolatos hatások vizsgálata határozhatja azonban
csak meg, hogy a magyar társadalom számára létrejön-e annyi pénzügyi és nem pénzügyi előny, ami a támogatás mértékét alátámasztja.
Mivel a hatások nagy része nehezen számszerűsíthető, és így pénzben nehezen mérhető, ezért a döntéshozó a kvalitatív és a kvantitatív
tényezők együttese alapján kell, hogy döntsön. A támogatás célja
tehát a fent vázolt komplex hatásrendszerben egy olyan egyensúlyi
helyzet elérése kell, hogy legyen, amely az adott nemzetközi sport69

1. táblázat. Magyarországi nemzetközi sportesemények hatásrendszere. Forrás: saját szerkesztés
Table 1. Impacts of international sport events in Hungary.
Source: own source
* negatív hatások, amelyek mérséklése a szervező bizottság
feladata
Sportszakmai
hatások

Sportpolitikai
hatások

Társadalmi
hatások

Hazai sportolók nemzetközi tapasztalatszerzésének
kiterjesztése.
Motiváció növelése.
Hazai közönség felhúzó
hatásának érvényesítése.

Sportdiplomáciai erősödés.
Magyarország exponálása
nemzetközi médiában.
Országimázs építése.
Külföldi sportolók és sportvezetők számára a magyar
vendégszeretet bemutatása.
Két-, és több oldalú kapcsolatok kialakítása (tapasztalatcsere, közös edzőtáborok
stb.).

Példaképek állítása.
Adott sportágak népszerűsítése hazánkban.
Mozgás népszerűsítése hazánkban.
Minőségi szórakoztatás.
Önkéntesség felkarolása.

Gazdasági hatások

Technológiai hatások

Környezeti hatások*

Esemény bevételei és az Sportági csúcstechnológiák
ehhez kapcsolódó adók.
kifejlesztése, elterjesztése,
Sportturizmus és másodla- alkalmazása.
gos gazdasági hatások erősítése.
Nemzetközi versenyszervezési kompetenciák.
Sportinfrastruktúra létrehozása, illetve kapacitáskihasználtságának növelése
kifejlesztése.
Gazdaságélénkítés (beszállítói láncon keresztül).
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Környezetterhelés (zaj,
szmog, tömeg).
Hulladékképződés.
Infrastruktúra fejlesztés
esetében vízfogyasztás, és
károsanyag kibocsátás.

esemény pozitív hatásait optimalizálja az ehhez szükséges támogatás mértékének figyelembevételével. Azaz, az adott nemzetközi
sportesemény támogatása esetén sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi, gazdasági, technológiai és környezeti célokat kell kitűzni,
amely célok elérése érdekében nyújtott áldozat a támogatás összege.
Fontos továbbá a finanszírozási hiány elv alkalmazása, amely azt jelenti, hogy állami támogatás, csak addig a mértékig vehető igénybe,
amíg az, az adott nemzetközi sportesemény megrendezéséhez közvetlenül szükséges. A támogatással érintett esemény nem realizálhat
nyereséget, illetve a realizált nyereséget a költségvetés számára rendelkezésre kell bocsátania a szervezőknek, hogy abból további események támogatása váljon lehetővé.

Hazai rendezésű nemzetközi sportesemények szervezeti
kerete Magyarországon
Nemzetközi sportesemények szervezésével kapcsolatban minden
esetben az adott esemény szervezésére létrejött Szervezőbizottság
kell, hogy legyen a szervezeti keret középpontjában (1. ábra).

1. ábra. Hazai rendezésű nemzetközi sportesemények szervezésének szervezeti keretei. Forrás: saját szerkesztés
Figure 1. Organizational framework of international sport events organization in Hungary. Source: own source
Az adott sportági szakszövetség (vagy Olimpiai Játékok esetében
a Magyar Olimpiai Bizottság) az egész esemény kezdeményezője,
mivel a sportági szövetség (vagy a MOB) nyújtja be pályázatát a nemzetközi esemény megszervezésére és ezáltal ő is nyerheti el ennek a
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jogát. Ezután a sportági szakszövetség létrehozza a Szervezőbizottságot, illetve megkeresi az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Sportért Felelős Államtitkárságát az esemény támogatása érdekében. Különösen kiemelt esemény esetében akár külön Kormánybiztos kerülhet kijelölésre (ilyen történt a 2017. évi FINA Vizes
Világbajnokság és a 2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság
esetében is).
A Szervezőbizottság létrejöhet külön jogi személyként, de az is általános, hogy adott jogi személyiséggel rendelkező szervezet egyik
szervezeti egységeként jelenik meg. Egy sportágas esemény esetében
a rendezési jogot elnyerő sportági szakszövetség gyakran saját szervezeti egységeként hozza létre a Szervezőbizottságot. Alapvetően a
transzparencia és a társadalmi elvek érvényesülése szól e megoldás
mellett, míg külön jogi személy esetében az ÁFA levonási lehetőség
a fő érv. A vezetés megfelelő hatáskörrel való felruházása ugyanis
mindkét konstrukcióban könnyen megvalósítható.
Amennyiben az adott nemzetközi sportesemény állami sportinfrastruktúrában kerül megvalósításra, akkor a Szervezőbizottság
(vagy a sportági szakszövetség) kapcsolatba lép a Nemzeti Sportközpontokkal, aki az állami tulajdonban lévő sportinfrastruktúra
üzemeltetői feladatait látja el. A Szervezőbizottság hatásköre a megvalósításban résztvevő beszállítók és alvállalkozók kiválasztása, a
sportági technikai megvalósítók, a versenybírók kijelölése, valamint
az önkéntesek toborzása. A Szervezőbizottságnak az esemény szervezésének előrehaladásával kapcsolatban folyamatosan be kell számolnia az eredeti jogtulajdonosnak (általában a nemzetközi sportági
szakszövetségnek).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős
Államtitkárságának szerepe a hazai rendezésű nemzetközi
sportesemények esetében
A Sportért Felelős Államtitkárság számos stratégiai és technikai
feladattal rendelkezik a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények tekintetében. Stratégiai feladatok az eseményszervezési célok
megvalósulásának elősegítése, a pályázatok benyújtásának ösztönzése, a fővédnöki szerep elvállalása, a tapasztalatcsere katalizálása,
az eseményhez szükséges infrastruktúra fejlesztések sportszakmai
alátámasztása, az erkölcsi támogatás, valamint a pénzügyi támogatás nyújtása. Technikai feladatok közé tartozik a kiemelt hazai
sportesemények regisztrációjának fogadása, a regisztráció befoga72

dása vagy hiánypótoltatása, a támogatási kérelem befogadása, a támogatási döntés meghozatala, a támogatási szerződés elkészítése,
a civil engedély megszerzése, a támogatási szerződés felhasználásának szakmai és pénzügyi kontrollja, valamint a támogatási szerződés lezárása.
Mindezen feladatok alapján a Sportért Felelős Államtitkárság törvények és rendeletek megalkotásával irányít és szabályoz; bátorít,
inspirál és pénzügyileg támogat; valamint a támogatási szerződésben szereplő tevékenységek elvégzését ex post szakmailag és pénzügyileg kontrollálja. Kiemelendően fontos azonban, hogy a hazai
sportirányítás elismeri a nemzetközi sportági szövetségek autonómiáját a saját sportáguk területén, így a versenyszervezésre vonatkozó szabályaikba nem avatkozik be.

Nemzetközi sportesemények alakulása Magyarországon
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának és a jogelődjeinek adatbázisai alapján megvizsgáltuk a
támogatásban részesülő hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeket Magyarországon. A 2. táblázat mutatja a felnőtt és utánpótlás
korosztályokban államilag támogatott események mennyiségét
2003-2017-ig különböző, kiválasztott évek (2003, 2006, 2010 és
2017) alapján. Az állami támogatású nemzetközi sportesemények
mennyiségét szemlélteti továbbá a 2. ábra.
2. táblázat. Kormány által támogatott hazai rendezésű nemzetközi
sportesemények. Forrás: saját forrás,
Table 2. International sport events in Hungary with governmental
support. Source: own source
Kormány által támogatott hazai rendezésű
nemzetközi sportesemények
Felnőtt
Utánpótlás
Összesen

2003 2006 2010 2017
27
2

6
0

32
2

85
24

29

6

34

109

Az adatok alapján jól látszik, hogy a 2010-ben meghirdetett új
sportstratégia, amelyben explicit célként fogalmazódik meg, hogy
Magyarország minél több nemzetközi sporteseménynek adhasson
otthont, következményeként lényegesen megnőtt a hazai rendezésű
nemzetközi események száma.
73

2. ábra. Kormány által támogatott hazai rendezésű nemzetközi
sportesemények. Forrás: saját szerkesztés
Figure 2. International sport events in Hungary with governmental
support. Source: own source
A 2003. és a 2006. év adatát enyhén befolyásolhatta, hogy mivel
akkor még a nemzetközi események nem jelentek meg stratégiai fókuszként, s ezáltal külön állami támogatásban sem részesültek, így
egyes sportági szakszövetségek a sportszakmai támogatásuk terhére
rendeztek nemzetközi eseményeket. Ez a torzítás azonban minimális mértékű lehet, az említett időszakban a hazai rendezésű események száma kifejezetten alacsony volt.
A 2017. évre kialakuló százas nagyságrendű hazai rendezésű
nemzetközi sportesemény a jelenlegi körülmények között elérhető
életszerű nemzetközi sportesemény mennyiség, amely szignifikánsan már évről-évre nem növelhető, azonban ezen mennyiség éves
fenntartása is lényeges pozitív társadalmi hatással bír. A fentebb vázolt komplex hatásmechanizmus és célrendszer függvényében
ugyanis nagyságrendileg ennyi nemzetközi sportesemény megrendezése bizonyosan alátámasztható. De a fent bemutatott hatásdimenziók esetében elérendő fejlődéshez szükség is van a 2017-re
már elért, éves szinten százas nagyságrendű nemzetközi sportesemény megrendezésére. Ilyen mennyiségű nemzetközi sportesemény
rendezésének fenntartása életszerű céllá teszi, hogy a kiemelt sportágak nagyságrendileg ötévente egy-egy Európa-bajnokságot vagy vi74

lágbajnokságot Magyarországra hozzanak. A 2018. évre a hazai
sportági szakszövetségek (2017. őszén) már 88 darab hazai rendezésű sporteseményt regisztráltak, így várhatóan 2018-ban is sikerül
a százas nagyságrendet tartani, míg 2019-ben Budapest lesz Európa
Sportfővárosa, így 2019-ben várhatóan még a 2017-es és a 2018-as
rendezési mennyiséget is túlszárnyalja Magyarország. A 2018. évi
nemzetközi sportesemények állami támogatásának mértéke várhatóan nem éri el Magyarország költségvetésének 0,06%-át, míg közvetlen és közvetett gazdasági hasznuk ennél nagyobb mértékű lesz
a nehezen számszerűsíthető társadalmi és egyéb hatások pedig
nettó nyereségként realizálhatók.

Összefoglalás és következtetés
A kiemelt hazai rendezésű sportesemények hatásmechanizmusát
a sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi, gazdasági, technológiai
és környezeti hatások (SPSETE) mentén szükséges értelmezni és
ezen hatások esetében érdemes a sporteseményekkel kapcsolatos
célokat kitűzni. A sportszakmai hatások esetében a sportág, a válogatott és a sportági szakszövetség realizálják a hasznok nagy részét,
a sportpolitikai hatások esetében az országimázs és a sportági vezetők, míg a társadalmi hatások esetében egyértelműen a társadalom egésze. A gazdasági hasznoknál a sportág (a kapacitások és
kompetenciák fejlődésén keresztül), a beszállítók és a kapcsolódó
vállalatok, valamint a központi költségvetés (elsődleges és másodlagos adóbevételek alapján) realizálja a hasznok nagy részét, a technológiai hatásoknál pedig a sportág és a kapcsolódó sportágak.
Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy a negatív környezeti hatások
elsősorban a társadalomnál jelentkeznek, így azokat fenntartható
stratégiával és zöld megoldásokkal szükséges minimalizálni.
Magyarország Kormánya 2010. óta stratégiai ágazatként kezeli a
sportot, amelyen belül a hazai rendezésű nemzetközi események
szervezése fontos stratégiai célként jelenik meg. E stratégiai jelentőség hatására a hazai rendezésű nemzetközi versenyek száma a
2006. évi mélypontról (amikor mindösszesen 6 kiemelt nemzetközi
sporteseményt támogatott a Kormány) 2017-re már száz feletti
sporteseményre növekedett. Ezen 100-as nagyságrendű hazai rendezésű nemzetközi sportesemény az említett hatásdimenziók mentén értelmezett teljes hatása túlkompenzálja az állami támogatás
mértékét, amely így a gazdasági és társadalmi értékteremtés katalizátoraként működhet.
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A nemzeti sportstratégia eredményeként éves szinten nagyságrendileg 100 darab hazai rendezésű nemzetközi sportesemény támogatása realitássá vált, a társadalmi hasznok érdemi realizációja
érdekében ezt a nemzetközi sportesemény mennyiséget évről-évre
szükséges fenntartani, így a kiemelt sportágak esetében akár célszerű lenne olyan célkitűzést megfogalmazni, hogy ötévente egy Európa-bajnokságot vagy világbajnokságot Magyarországra hozzanak.
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Összefoglaló
A magyar sport eredményei alapján a világ élmezőnyébe tartozik,
melyhez a sportlétesítmények adnak megfelelő kiszolgáló hátteret. Ha
a magyar sport ezt a szerepét a jövőben is szeretné fenntartani, a
sport szervezeteinek jó sportolási lehetőséggel kell szolgálniuk az elit
sportot és a szabadidős sportot egyaránt. Ehhez szükségesek továbbra is az országban zajló sportlétesítmény-fejlesztések ütemét
fenntartani.
Kulcsszavak: sportlétesítmény, fejlesztés, versenysport, rekreáció

Abstract
Based on the results of the Hungarian sport, it belongs to the world’s
leading countries, to which the sport facilities provide the background.
If Hungarian sport wants to maintain this role in the future, the
organizations of sport should serve by good sport facility supply the
elite sport and the recreational sport as well. For this, it is still
necessary to maintain the pace of sport facilities in the country.
Keywords: sport facility, development, competitive sport, recreation

Bevezetés
A sport világszerte dinamikusan növekvő terület és a vetélytárs
országok sportra fordított költései is nagymértékű emelkedést mutatnak. Mindenhol, tehát itthon is, a fejlődés szempontjából elsősorban a sport szervezettségi szintje a fontos, ugyanakkor a sportlétesítményekben a legújabb fejlesztéseknek is nagy szerepük van a
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magas szintű teljesítmény elérésében. Magyarország jelenlegi kormánya kiemelt stratégiai területként kezeli a sportot, ami azonnal
szembe ötlik, ha a területre szánt források nagyságrendjét megvizsgáljuk. A korábbi kormányzatoknak kevés lehetőségük volt a sportlétesítmények építésére, még a meglévők fenntartására is csak
korlátozottak voltak a forrásaik. Emiatt elsősorban az 1980-as évek
végétől a közelmúltig komoly hiátus alakult ki a területen, akár a
központi, akár az önkormányzati szegmens sportlétesítmény-helyzetét vizsgáljuk meg. A fővárosi nagyegyesületek sportlétesítményeinek felújítására, átépítésére is hosszú ideig kellett várni, mely
fejlesztések szintén elindultak a klubok működési támogatásának
bevezetésével egy időben. Jelenleg több megoldás is van a sportlétesítmények építésére, gondoljunk csak a TAO-s sportágak fejlesztéseire, de a központi forrásokból megvalósuló Puskás Stadion
újjáépítésére is, melyre az 1953-as félig kész átadása, illetve a karbantartási feladatok elmulasztása miatt a bontás előtt több éve lezárt lelátók miatt már nagy szükség volt. Az ilyen fejlesztések
kiszolgálják az élsportot mind edzés, mind pedig eseményszervezési
szempontból (Sterbenz és Géczi, 2016), ami nélkülözhetetlen a
sportolók megfelelő fejlődéséhez. Talán meglepő, de a nagy sporteseményeknek otthont adó létesítmények később a turisták által
kedvelt úticélok is egyben (Hinch és Higham, 2011), mely remélhetőleg a 2017-es FINA Vizes Világbajnokság létesítményfejlesztéseire
is igaz lesz (1. kép). Ezek a fejlesztések egyrészről értékesebbé teszik a létesítmény 3 km-es körzetének ingatlanjait, másrészről az
ott lakók számára érezhetően jobb az infrastruktúra és élhetőbb
környezetet teremtenek (Ahlfeldt és Maennig, 2010). A mai világban
a létesítmények fenntarthatósága miatt egyre nagyobb a működtetők
részéről az igény a helyi lakosok kiszolgálására (Mallen és mtsai,
2010). A korábban már említett hiátus sajnálatos módon az állampolgáraink számára egyenlőtlen hozzáférést is jelent a sportolás lehetőségéhez, hiszen például jégpálya vagy éppen uszoda sajnos
nincsen minden településen. Ha ehhez még hozzávesszük a mindennapos testnevelés létesítményigényét, akkor lehet igazából megérteni a további fejlesztések szükségszerűségét.
Ericsson és munkatársai (1993) írták le a „10 év vagy 10 000 óra”
megfelelő szintű edzésmunka meglétének szabályszerűségét a kiváló
teljesítmény alapjaként, melyhez a sportlétesítmények felújítása
vagy éppen megépítése sokban tud hozzájárulni. A fenti 10 évet szociális, mentális és egészségügyi szempontból sem mindegy, hogy mi79

1. kép. A Duna uszoda (Dagály) belső tere (vizipolo.hu)
Picture 1. The interior of the Danube (Dagály) swimming pool
(vizipolo.hu)
lyen fejlesztési környezetben töltik el a sportolók. Egy teljesen új helyen felépült sportlétesítmény esetében is kell legalább ennyi idő,
hogy az élsport megfelelő módon ki tudjon alakulni. Ehhez természetesen elsősorban az edzői szakértelem és megfelelő hozzáállás
szükségeltetik, de a létesítményüzemeltetők és a szakmai stáb jó
együttműködését is feltételezi (Pedersen és Thibault, 2014).
Van még egy szegmense a létesítményfejlesztéseknek, mégpedig
az, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény alapján a következők tartoznak
a nemzeti vagyonba:
a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
dolgok,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog,
c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi
eszközök, továbbá az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések,
d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet a jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít.
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Fentiek alapján az állam az építésekkel a nemzeti vagyont gyarapítja, emiatt az Európai Unió felé bemutatott államháztartási adatoknál is számításba veendő.

Célkitűzés
Kutatásunkban a magyarországi sportlétesítmények fejlesztésének
folyamatát szerettük volna megvizsgálni 7 éves (2010-2017 között)
időtávban. Egyben átfogó képet kívántunk adni a többféle finanszírozási csatornán keresztül a hazai sportéletben zajló létesítményfejlesztések nagyságrendjéről és irányairól.

Módszerek
Az általunk használt legfőbb módszer a dokumentumelemzés volt,
a jogszabályokban előírt központi költségvetésben megjelenő tervszámokat és realizált számadatokat a különböző szintű jogszabályokból tudtuk kinyerni. Adatbányászatot használtunk a TAO-s
szövetségek nyilvántartását felhasználva az általuk jóváhagyott és
ellenőrzött fejlesztések esetében.

Eredmények
Központi fejlesztések
Ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudjuk érteni a fejlesztési folyamat nagyságrendjét, először megvizsgáltuk az ország költségvetésének kiadási főösszegét az elemzésünkben szereplő hét év viszonylatában, mely 114.036.830.100.000 Ft, azaz száztizennégyezer-harminchat milliárd nyolcszázharminc millió egyszázezer forint
volt (költségvetési és zárszámadási törvények).
Az állam központilag ebben az időszakban 404.964.034.000 Ft-ot,
azaz négyszáznégy milliárd kilencszázhatvannégy millió harmincnégyezer forintot költött el közvetlenül a sportra (költségvetési és zárszámadási törvények, valamint vonatkozó kormányhatározatok).
A két számot egymáshoz viszonyítva megállapíthatjuk, hogy a kiadási főösszeg 3,55 ezrelékét költötte sportlétesítmény fejlesztésre az
ország a vizsgált időszakban (1. ábra).
A fenti összeg hatalmas, melynek eloszlása a vizsgált hét évben
emelkedő tendenciát mutat, mely a 2. ábrán figyelhető meg igazából.
A fejlesztési összegek ütemének ilyen mértékű fejlődése nem valószínű, azonban a megfelelő infrastruktúra-ellátottság megteremtéséhez célszerű a következő években is valamennyivel emelni a
ráfordítandó összeget.
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1. ábra. Az ország sportcélú fejlesztési kiadásai a költségevetések
kiadási főösszegének tükrében. Forrás: saját szerkesztés
Figure 1. Expenditure of sport development in Hungary in relation
to the country budget. Source: edited by the authors

2. ábra. Az állam sportlétesítmény-fejlesztési kiadásai hét év alatt.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 2. Expenditure of the sports facilities development financed
by the state over seven years. Source: edited by the authors
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A kiadások eloszlásának görbéje komoly emelkedést mutat, feltételezi a fejlesztési kiadások további emelkedését, melyre a nagy központi beruházások miatt reális esély mutatkozik. Az új nemzeti
stadion beruházása, illetve egyéb központi fejlesztési programok
vannak előkészítés alatt, melyek a tendenciának megfelelően növelik
a kiadások összegét.

TAO támogatási rendszerbeli fejlesztések
2011-től jelent meg az újfajta finanszírozás lehetősége az öt látvány-csapatsportban (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás
és vízilabda), melyet sportlétesítmények felújítására és újak építésére egyaránt fel lehet használni. A támogatást 300 millió forintig
az érintett szövetség bírálja el, míg az afeletti összeget már az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium
minisztereinek egyetértve kell engedélyezniük. A sport szervezetei
(beleértve a szövetséget is) a sportfejlesztési programjukban leírva
kérelmezik a jóváhagyó hatóságtól (sportszervezeteknél az adott
szövetség, míg a szövetségek esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma) és jóváhagyás után kezdhetik el szerződéses alapon
gyűjteni a támogatásokat sportlétesítmény fejlesztésére is. A felújítás, beruházás jogcímhez 30 százalékos önerővel is rendelkeznie
kell a kérelmezőnek és maga a rendszer utófinanszírozásos. Ez a
projekt biztosabb megvalósításának érdekében van így. A TAO-s
sportágak esetében a 10 millió forint feletti (ez az összeg már érzékelhetően javítja a meglévő létesítményeket) felújításokat és a teljes
beruházásokat vettük figyelembe a kutatásunkban.
A betűrendben első jégkoronggal kezdtük a sort, és megvizsgáltuk a megvalósult felújításokat és beruházásokat vizsgálatunk időtávjában, azaz a 2011-2016 közötti évek adatait vettük figyelembe.
A jéghoki az első évben igen szerényen kezdett, nem érte el a 300
millió forintot a létesítményfejlesztésre fordított összeg, mely érthető, hiszen a nagyobb munkálatokhoz az építési engedélyeztetési
eljárásnak is le kell általában zajlania, melyhez több idő kellett. A
negyedik évben látható visszaesés a beruházások esetében valószínűleg abból adódott, hogy az első nagy roham után a tagszervezetek
nem voltak aktívak a fejlesztés területén. Összességében a jégkorongozás kicsivel több, mint 21,8 milliárd forintos felújítási, beruházási
értéket mutatott, ami egy aránylag kis létszámú sportág esetében
nem számít rossz eredménynek, igaz a legdrágább berendezések a
jégpályákhoz és az uszodákhoz kellenek a működtetés szempontjából (3. ábra).
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3. ábra. A jégkorong sportág létesítményfejlesztésre fordított összegei.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 3. The total amounts of facility development’ investment in
ice hockey sport year by. Source: edited by the authors
Második vizsgált sportágunk a kézilabda volt, melynek már csak
nagysága miatt is több fejlesztési forrásra volt szüksége. A sportág a
TAO támogatási rendszer beindulásának évében is már több mint 2,3
milliárd forintot tudott létesítményfejlesztésre fordítani, a harmadik
évtől 4 milliárd forint feletti a ráfordítások összege, ami az utolsó két
évben több mint 21,5 milliárd forint volt. Összességében pedig kicsivel
több, mint 34,5 milliárd forint ment erre a célra a sportágban (4. ábra).
A kosárlabda sportág szintén komoly taglétszámmal és regisztrált
versenyzővel rendelkező nagy sportág, melynek az első évben a felújítás, beruházás jogcímen majdnem 1 milliárd forintot sikerült a sportlétesítményeinek rendbetételére vagy újak építésére fordítani. A sportág
a rendszer beindulása utáni harmadik évtől mindig többet tudott fejlesztésre költeni 4 milliárd forintnál, utolsó két évben több mint 16,6
milliárd forintot fordítottak náluk fejlesztésre. Hasonlóan az előző kettőhöz, a kosárlabdában is megfigyelhető a nem állandó támogatás-felhasználás jelensége, ugyanakkor összességében kicsivel több, mint
31,7 milliárd forintot tudtak invesztálni a létesítményeikbe (5. ábra).
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4. ábra. A kézilabda sportág létesítményfejlesztésre fordított összegei.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 4. The total amounts of facility development’ investment in
handball sport year by. Source: edited by the authors

5. ábra. A kosárlabda sportág létesítményfejlesztésre fordított összegei.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 5. The total amounts of facility development’ investment in
basketball sport year by. Source: edited by the authors
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6. ábra. A labdarúgás sportág létesítményfejlesztésre fordított összegei.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 6. The total amounts of facility development’ investment in
football sport year by year. Source: edited by the authors

7. ábra. A vízilabda sportág létesítményfejlesztésre fordított összegei.
Forrás: saját szerkesztés
Figure 7. The total amounts of facility development’ investment in
water polo sport year by. Source: edited by the authors
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8. ábra. A látvány-csapatsportágak összesített létesítményfejlesztésre fordított összegei. Forrás: saját szerkesztés
Figure 8. The total amounts of facility development’ investment in
the five sport year by year. Source: edited by the authors
A labdarúgás a negyedik a betűrendben, viszont primer szerepe
volt a TAO-s rendszer elindításában. Meglepő, de az első évben nem
volt ilyen jellegű fejlesztés a sportágban, ugyanakkor 2012 és 2015
közötti években 10 milliárd forint feletti volt a sportlétesítményekre
fordított összeg. Érdekesség, hogy az utolsó vizsgált évben, 2016ban a felújítás, beruházás jogcímre „csak” mintegy 2,7 milliárd ment
TAO-s finanszírozással, valószínűsíthetően a labdarúgásra fordított
központi támogatások emelkedése miatt. A legnagyobb sportágunk
összességben a vizsgált időszakban kicsivel több mint 60,6 milliárd
forintot tudott fejlesztésre fordítani (6. ábra).
A vízilabda sportágban hasonlóan a labdarúgáshoz, az első évben
nem volt TAO-s forrásból megvalósuló sportlétesítmény-fejlesztés,
de utána minden évben 3 milliárd forint fölött volt a felújítás, beruházás jogcímen az invesztálás részükről. Az utolsó két évben a pólósoknál több mint 26,3 milliárd forint volt a fejlesztési összeg,
összességében pedig elérte majdnem a 40 milliárd forintot (7. ábra).
Az öt látvány-csapatsport a vizsgált időszakban jelentősen járult
hozzá a TAO-s rendszer lehetőségének kihasználásával hazánk
sportlétesítmény-állományának fejlődéséhez, melyekre a korábban
említett okok miatt nagy szükség volt. A teljes vizsgált időszakban
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a TAO-s sportágak összesen kicsivel több, mint 188,6 milliárd forintos invesztíciója sokat segített a saját, és egyben a felújított vagy
újonnan épített sportlétesítményeket használó egyéb sportágak
edzés és versenykörülményein is (8. ábra).

Összefoglalás
Magyarországon jelentős változások zajlanak a sportban, melynek
fizikálisan is megjelenő, látható része a létesítményfejlesztés. Az ország pénzügyi helyzete és a jogszabályok helyzete lehetővé tették a
sport számára a fejlesztéseket, ami a korábban kialakult szűkös,
néhány helyen elégtelen sportlétesítmény-kínálaton is jelentős mértékben javított. A stratégiai és egyben népegészségügyi intézkedések
alapja az, hogy a mai modern világban a munkavégzés és maga az
élet egyre kevesebb fizikai aktivitását a sporttal és a testneveléssel
lehessen egyensúlyba hozni, melynek a sportlétesítmények adnak
szó szerint is teret. A jogszabályok kötelezővé tették először az önkormányzatok, majd később a sportszövetségek számára a stratégiai tervezést, ugyanakkor a létesítmények fejlesztésében a területek
és finanszírozások eltérő mivolta miatt sajnos ezek a tervezések
nem eléggé összehangoltak, bár ezek lennének a siker zálogai
(Schwarz és mtsai, 2009). A felújításnak és az új épületek megépítésének az élsportolókat és a rekreációs sportolókat is racionálisan
kiszolgáló és a későbbi üzemeltetés szempontjából is gazdaságos
működésűnek kell lenniük. A sportlétesítmények fejlesztésénél törekedni kell a funkcionálisan megfelelő stadionok, csarnokok, pályák megépítésére, hiszen a sporteredmények szempontjából nem
a szépség és nem a burkolóanyagok drágasága, hanem a verseny izgalma és késztető mivolta a lényegi szempont. Ne felejtsük, az ördög
a részletekben lakozik; a fejlesztés sikere a sportlétesítményekben
kialakuló sportélet hangulatától és minőségétől, valamint a gazdaságos működtetés lehetőségétől egyaránt függ.

88

Felhasznált irodalom
Ahlfeldt, G.M., Maennig, W. (2010): Substitutability and complementarity of urban amenities: External effects of built heritage in
Berlin. Real Estate Economics, 38: 2. 285-323.
Ericsson, K.A., Krampe, R.T., Tesch-Romer, C. (1993): The role
of deliberate practice in the acquisition of expert performance.
Psychological Review, 100: 393-394.
Hinch, T., Higham, J. (2011): Sport Tourism Development. Channel View Publications. Bristol.
Mallen, C., Adams, L., Stevens, J., Thompson, L. (2010): Environmental sustainability in sport facility management: A Delphi
study. European Sport Management Quarterly, 10: 3. 367-389.
Pedersen, P., Thibault, L. (2014): Contemporary Sport Management. 5th Edition. Human Kinetics.
Schwarz, E., Hall, S., Shibli, S. (2009): Sport Facility Operations
Management: A Global Perspective. Elsevier. Routledge.
Sterbenz T., Géczi G. (2016): Sportmenedzsment. Testnevelési
Egyetem, Budapest.
www.vizipolo.hu/vizes-vb-2017-jol-vizsgazott-a-duna-arena/.

Törvények
2011. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
2012. évi CLV. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról
2013. évi CXCIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról
2014. évi LXII. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról
2015. évi CLXXII. törvény a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról
2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

89

Kormányhatározatok
1510/2011.
1519/2011.
1356/2012.
1482/2012.
1043/2013.
1083/2013.
1056/2014.
1524/2014.
1525/2014.
1526/2014.
1527/2014.
1564/2014.
1049/2015.
1177/2015.
1250/2015.
1299/2015.
1345/2015.
1375/2015.
1513/2015.
1521/2015.
1657/2015.

90

(XII. 29.)
(XII. 30.)
(IX. 11.)
(XI. 6.)
(II. 1.)
(II. 25.)
(II. 11.)
(IX. 18.)
(IX. 18.)
(IX. 18.)
(IX. 18.)
(X. 2.)
(II. 11.)
(III. 24.)
(IV. 23.)
(V. 13.)
(V. 27.)
(VI. 9.)
(VII. 23.)
(VII. 28.)
(IX. 14.)

2005/2015.
1072/2016.
1073/2016.
1104/2016.
1116/2016.
1145/2016.
1191/2016.
1314/2016.
1396/2016.
1434/2016.
1507/2016.
1553/2016.
1688/2016.
1757/2016.
1835/2016.
1837/2016.
1839/2016.
1849/2016.
1870/2016.
1872/2016.
1875/2016.

(XII. 28.)
(II. 25.)
(II. 25.)
(III. 3.)
(III. 9.)
(III. 24.)
(IV. 12.)
(VI. 30.)
(VII. 21.)
(VIII. 17.)
(IX. 21.)
(X. 13.)
(XI. 29.)
(XII. 14.)
(XII. 23.)
(XII. 23.)
(XII. 23.)
(XII. 23.)
(XII. 28.)
(XII. 28.)
(XII. 28.)

A sportszövetségek bevételi
szerkezetének és vagyonának
változása 2011 és 2015 között
The changes in the income structure and assets of the
sport federations between 2011 and 2015
Gősi Zsuzsanna
Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszék, Budapest
E-mail: gosi.zsuzsa@tf.hu

Összefoglaló
A magyar sport finanszírozási rendszere az elmúlt években nagymértékben átalakult. 2011-től kezdődően a látvány-csapatsportágak
jutottak nagyobb forráshoz. Ezt a társasági adórendszeren keresztül
történő támogatás tette lehetővé. 2013-tól megváltozott a központi
sportfinanszírozás rendszere. A látvány-csapatsportágak mellett tizenhat sportág kapott kiemelt státuszt, további húsz pedig a felzárkóztatási program keretében jutott állami forráshoz. A tanulmányban azon sportszövetségek számviteli beszámolójának vizsgálata
történik, amelyek a látvány-csapatsportok és a kiemelt sportágak
közé tartoznak. A látvány-csapatsportágak szövetségeinek összbevétele a 2011-es évhez képest kicsit több mint háromszorosára
emelkedett. A 2015-ös évben az összbevételük elérte a 35,7 milliárd
forintot. A szövetségek összbevételének nagy része közhasznú tevékenységből származik. A vállalkozási tevékenység bevétele összességében nem éri el az egy százalékot. Ugyanezen idő alatt a szövetségek vagyona több mint a duplájára emelkedett. A szövetségi vagyon
nagy része azonban pénzeszköz formájában jelenik meg a vagyon
kimutatásban. A kiemelt sportágak szövetségeinek bevétele rendkívül nagy eltérést mutat a növekedés ellenére. Néhány sportág esetén
meghaladja az egymilliárd forintot, néhány esetben azonban nem
éri el a négyszázmilliót sem. A szövetségek számviteli beszámolója
jól tükrözi a sportfinanszírozás területén elindult pozitív folyamatokat.
Kulcsszavak: sportfinanszírozás, TAO támogatási rendszer, kiemelt
sportágfejlesztés, sportszövetségi bevételek
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Abstract
The financing of Hungarian sport was changed significantly over
the past few years. From 2011 the main spectator sports have
received larger sums, which were made possible through the
corporation tax system, and from 2013 the central financial system
of the sport was also changed. The priority sport development
system focused on 16 sports and the catch-up program also meant
fund extensions for an additional 20 sports. In this paper we have
examined the annual reports of those sport federations, which
belong either to the main spectator sports, or to the priority sports
in Hungary. The cumulative revenue of the Federations of the main
spectator sports have increased by 3 times than it was in 2011. In
2015 their cumulative revenue reached 35.7 billion HUF. The
cumulate revenue of the Federations comes from public benefit
purpose activities whilst their cumulate revenue from commercial
activities doesn’t reach 1% of this total. In this period the assets of
the Federations have doubled, however, the larger share of the assets
shown in the Asset Reports of these Federations, are financial ones.
The revenue of the Priority Sport Federations shows some significant differences. Whilst some of them reach revenue of some
1 billion HUF, others do not even reach 400 million HUF. The financial reporting in the sport federations perfectly shows the positive
process started in sport financing.
Keywords: Sport finances, Corporate Tax supporting system,
Priority Sport Development, revenue of Sport Federations

Bevezetés
A magyar sportgazdaságban az elmúlt években jelentős változások
zajlottak a finanszírozás területén. A közösségi finanszírozás szerepe megnövekedett. Egyrészt nőtt a közvetlen állami támogatás
összege, másrészt a TAO-rendszer bevezetésével a vállalkozások
által fizetendő társasági adó meghatározott része is átkerült a szektorba. A finanszírozási rendszer három alapvető része: a TAO rendszer, a kiemelt sportágak fejlesztése (KSF) és a felzárkóztatási
program (FSF). A folyamatot erősítik még a létesítményfejlesztési
projektek és a kiemelt nemzetközi és hazai versenyek támogatása.
A tanulmányban a sportszövetségek bevételeinek növekedését, valamint a mérleg- és eredménykimutatás szerkezetének változását
vizsgálom. A sporttevékenység az elmúlt évtizedekben – legyen az
szabadidős vagy hivatásos – gazdasági jelentőséget is nyert (András,
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2015). A pályán elért eredményeket nagyban befolyásolják az egyes
csapatokra fordított összegek (Kassay, 2017). Tanulmányok mutatják be, hogy a fizikai inaktivitás csökkentésével hatalmas összegeket
lehetne megtakarítani nemzetgazdasági szinten (Ács és mtsai,
2011). A finanszírozás megújítására azért volt szükség, mert a
sportszektor Magyarországon évekig forráshiánnyal küzdött. A
múltra visszatekintve, a szocialista időszakban a sport legfontosabb
finanszírozója az állam volt (Bakonyi, 2007; Földesi, 1996; Földesi
és Egressy, 2005). A rendszerváltást követően azonban az állami
szerepvállalás folyamatosan csökkent. A 2010-es évben a költségvetési kiadások mindössze 0,5%-a volt sportjellegű (Borbély, 2015).
Egyre nagyobb feladat hárult az Önkormányzatokra. Az önkormányzati szektor sportra fordított kiadásai 2000 és 2014 között a következőképpen alakultak: A 2000-es évek elejétől fokokozatosan
növekedtek, majd az évtized második felében stagnáltak a 2010-es
időszaktól kezdően pedig csökkentek (Kozma és mtsai, 2016). A
rendszerváltást követő új körülmények között a háztartások sem
voltak képesek elegendő forrást biztosítani sportcélokra (Paár,
2011). Összefoglalva sem a piac, sem a civilszervezetek nem voltak
képesek önmagukban megújítani a magyar sportot és alapvetően
meghatározni a rendszerváltás társadalmilag hasznos irányát. A legnépszerűbb sportágakban sem lehetett a versenysportot átfogóan
üzleti alapokra helyezni (Bakonyi, 2007). A sport egészét forráshiány jellemezte a 2010-es évekig. Ez a helyzet változott meg gyökeresen az azóta eltelt időszakban. Emellett az állam napjainkban
közvetlenül és közvetetten is hozzájárul a kedvező adózással kapcsolatos jogszabályokon keresztül a sportok támogatásához (Bács
és Becsky-Nagy, 2015).

Módszerek, célok
A tanulmány célja, hogy képet adjon a Magyarországon működő
sportszövetségek gazdálkodásáról. A számviteli beszámolók tekintetében a 2011-2015 közötti időszak kimutatásai képezték a vizsgálat tárgyát. A tanulmány a dokumentum-elemzés módszerével
készült, és a szövetségek számviteli beszámolói kerültek áttekintésre. A vizsgálat kiterjedt a 2011-2015 év minden egyes év számviteli beszámolójára. A következők kerültek áttekintésére: a látvány-csapatsportágak és a kiemelt sportágfejlesztési programban
lévő szövetségek közhasznú jelentéseinek összessége. A látvány-csapatsportágak esetében ez összességében huszonöt, míg a kiemelt
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sportágak esetében nyolcvan darab számviteli beszámoló áttekintését jelentette. A számviteli beszámoló elemzési módszerei közül a
következőket használtuk: hagyományos pénzügyi mutatószámok,
vertikális mérlegelemzés.

Sportszövetségek finanszírozása
A sportszövetségek – meghatározott sporttevékenységek körében
– a sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok
lebonyolítására létrehozott jogi személyiséggel és önkormányzattal
rendelkező, különös formában működő egyesületek (2004. évi I.
törvény). Kezdetekben az egyesületi mozgalom az angol fennhatóságú területeken kezdett rohamosan terjedni. Ez igényelte később
a sportági normák összehangolását, a szakszövetségek országos, és
nemzetközi irányító és koordináló szerveit (Kun, 1984). Magyarországon 1885-ben alakult meg az első szövetség, a Tornaszövetség.
A mai legnagyobb szövetség, a labdarúgásé pedig 1901-ben (Szilágyi,
2015). A szövetségek finanszírozása összefügg a sport szervezetrendszerének finanszírozásával. A sportrendszer kiépülésével nemcsak a sportolás közvetlen költségei nőttek, de a versenyrendszer
kiépítéséhez és működtetéséhez létrejövő szövetségek költségei is,
amelyet kezdetben alapvetően a sportolók álltak. A költségek növekedése azonban az üzleti elemek előtérbe kerülését is magával
hozta. Ugyanakkor a modern sport szervezeti rendszerének kiépülése értékeket hordoz a társadalmak számára, elsősorban a civil
társadalmak megszerveződését. Ennek felismerése okozta azt, hogy
a közösség vállalja át részben a sportolás költségeinek finanszírozását (Dénes, 2015). A szövetségek finanszírozására Magyarországon jelenleg is több lehetőség mutatkozik. A közösségi finanszírozás, amely központi költségvetési és önkormányzati támogatást
jelent. Több uniós dokumentum alapján, az állami monopólium
alatt működő szerencsejáték szegmenst is ideérthetjük (Berkes és
Váczi, 2016). A szövetségeknek a következő bevételi forrásaik lehetnek még: szponzorok, támogatók, reklámfelületek értékesítése,
kupák, bajnoki megmérettetések nevének eladása, közvetítési jogok
értékesítése, TAO támogatás igénybevétele, rendezvényszervezésből
származó bevételek (Bodnár és Czeglédi, 2016).
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Látvány-csapatsportágak
A sportszektort a magyar kormány 2010-től kezdődően stratégiai
ágazatként kezeli. Segítő jogszabályi, ezen belül is adójogszabályi
környezet alakult ki. Az első jelentős módosulás a társasági adórendszeren keresztül történő finanszírozás bevezetésével kezdődött.
A rendszer segítségével az öt kiválasztott sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) jelentős forrásnövekedésre
tett szert. A TAO rendszer jellemzője, hogy az adott sportág minden
szervezete önállóan készít sportágfejlesztési programot, nyújt be támogatási igényt, és kedvező elbírálás esetén jogosulttá válik támogató keresésére, legyen ez akár a sportági szakszövetség, akár
sportegyesület (Gősi, 2015). A programnak mára már kézzelfogható
eredményei vannak. A 2011 és 2016 közötti időszakban a látványcsapatsportágban a játékos létszámváltozás a következőképpen alakult (2011=100%): jégkorong 218%, kézilabda 221%, kosárlabda
218%, labdarúgás 157%, vízilabda 158% (infójegyzet 2016/54). Az
időszak alatt 300 új sportlétesítmény épült és további 500 megújult
(Kozman, 2016). A TAO rendszernek köszönhetően az Európai Unióban egyedülálló közvetett sporttámogatási rendszer alakult így ki.
Az új támogatási rendszer célja a fiatal generációk részvételének előmozdítása a sportban és a sportos életmód ösztönzése. Hosszú távú
célként fogalmazódott meg, hogy a rendszer növeli a szabadidősport
társadalmi bázisát. A látvány-csapatsportok társadalmi szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, hiszen hozzájárulnak a felnövekvő nemzedékek körében az egészséges életmód feltételeinek
kialakításához, a közösségi lét értékeinek megismertetéséhez (Bardóczy, 2014). A törvényi változást alapvetően a társasági adóról és
az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 2011 évi módosítása,
majd későbbi finomhangolása tette lehetővé (infojegyzet, 2014/16).

A látvány-csapatsportágban működő szövetségek
bevételének alakulása
A Civil törvény változásával, valamint ezzel összhangban a civil
szervezetekre is vonatkozó számviteli törvény változása és a kormányrendeletek következményeként nyilvánosan elérhetők a gazdálkodásra vonatkozó adatok. A civil szervezetek, köztük a sportszövetségek és sportegyesületek is egységes formátumban készítik
el a beszámolójukat (Khaulits, 2014a). A civil szervezeteknek a
számviteli beszámolóban összesítve kell bemutatnia a bevételt, ebbe
beletartozik az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevé95

kenységből származó bevétel is. Az 1. táblázat a látvány-csapatsportágban működő szövetségek bevételét, és a bevételi arányokat
tartalmazza.
A látvány-csapatsportágak szövetségeinek bevétele, ahogy az
1. táblázatban is látszik, a TAO rendszer indulási évében 11,64 milliárd volt. Ez az összeg emelkedett 2015-re 34,74 milliárdra. A szövetségi bevételek esetében a vezető pozíció a Magyar Labdarúgó
Szövetségé (MLSZ). A 2011-es évben a látvány-csapatsportágak szövetségi bevételeinek a 81,42%-a került hozzá. A 2015-ös évben
ugyanez az arány már alacsonyabb, 72,86%. Az arány bár kisebb,
de az MLSZ bevétele önmagában is 25,31 milliárd Ft. Az igazolt játékosok aránya is hasonló képet mutat, az öt sportág igazolt játékosainak közel 70%-át a labdarúgók teszik ki (infojegyzet 2016/54).
Az összes bevétel mellett a civil szervezetek esetében külön meg
kell jeleníteni a közhasznú tevékenységet és a vállalkozási tevékenységet. A Civil törvény szerint közhasznú minden olyan tevékenység,
amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Gazdasági-vállalkozási
tevékenység a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező üzletszerűen végzett tevékenység. Korlátot a gazdasági tevékenységnek a törvény annyiban szab, hogy az éves szinten nem
haladhatja meg az összbevétel 60%-át. Három szövetség esetében,
– a kézilabda, a jégkorong és a vízilabda – megjelenik ez a típusú
bevétel. Az arány azonban ingadozást mutat a különböző évek vonatkozásában. A labdarúgás és a kosárlabda esetében viszont egyik
évben sem jelenik meg vállalkozási tevékenység.
A Magyar Labdarúgó Szövetség számviteli beszámolójának kiegészítő mellékletében megtalálható a bevételek megoszlása. Számviteli
kategóriák szerint a bevételt két nagyobb rész határozza meg 2015ben. A kapott támogatás 13 355 693 ezer forint, az értékesítés nettó
árbevétele 12 487 176 ezer forint. A nettó árbevétel a következőkből
származik: jegyértékesítés, szponzori és reklámbevételek, valamint
a televíziós közvetítések jogdíja; amelynek aránya 75%. A közvetítési
jogok több mint 90%-a továbbadásra kerül a klubok részére. A közhasznú tevékenység úgy került megfogalmazásra, hogy az összes bevételt lefedi. A támogatások esetében, a legnagyobb részt a TAO
forrás jelenti, és ezen belül is építési és beruházási támogatások,
amely 2015-ös évi értéke 7,32 milliárd forint.
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1. táblázat. A szövetségek bevételi adatai. Forrás: birosag.hu, saját szerkesztés
Table. 1 The income data of the sport federations. Source: birosag.hu, individual data processing

A Magyar Kézilabda Szövetségnél a közhasznú tevékenység a következőképpen kerül megfogalmazásra: férfi és női válogatottak versenyeztetése, országos nemzeti bajnokságok kiírása és rendezése.
A vállalkozási tevékenység legnagyobb részét a reklám és hirdetési
bevételek teszik ki, de emellett megjelenik a szakkönyv és DVD, valamint a belépőjegyek értékesítése. A 2014-es évben a szakedző,
mesteredző képzésből származó bevételt még a vállalkozási tevekénységhez, 2015-ben azonban már a közhasznú tevékenységhez
sorolja a szervezet. A vállalkozási tevékenység legmagasabb aránya
23% volt, méghozzá két évben 2011-ben és 2014-ben is. A 2015-ös
év közhasznú tevékenységeinek adatait elemezve a következő megállapítások tehetők. Számviteli kategóriák szerint az értékesítés
nettó árbevétele 1 148 505 ezer forint, míg a támogatások értéke
2 522 410 ezer forint.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a következőket sorolja alaptevékenységbe TEÁOR kódok szerint: 93.19 Egyéb sporttevékenység, 93.12 Sportegyesületi tevékenység, 73.12 Médiareklám. A
kiegészítő melléklet szöveges részében egyértelműen kimondásra
kerül, hogy üzleti tevékenységet nem végez. A 2015-ös évben az
összbevételhez képest a kapott támogatások aránya 81,36%. A kiszámlázott szolgáltatások, mint nevezési, átigazolási és tagdíjak a
bevételek 13,4%-a. A szponzori támogatás mindössze csak 4,3%.
A Magyar Jégkorong Szövetség a reklám és szponzori bevételeket
sorolja a vállalkozási tevékenységi, minden egyéb bevételt pedig a közhasznú tevékenységi körhöz. Az utolsó két vizsgált évben a legmagasabb a közhasznú tevékenység aránya 84% és 83%. A beszámoló
adataiból kiderül, hogy összegszerűen a vállalkozási tevékenység bevétele nem csökkent, csak aránya lett kisebb az összbevételen belül.
A Magyar Vízilabda Szövetség üzleti, azaz vállalkozási tevékenységi körbe sorolja a 73.12 TEÁOR kód szerinti médiareklámból
származó bevételét. A számviteli beszámoló ennél részletesebben
mutatja, mely szerint ide a következők tartoznak: reklámszolgáltatás, televíziós sugárzási jog, jegy árbevétel, reklámtárgy értékesítés.
A szövetség esetében egyértelmű tendencia a vállalkozási tevékenységből származó bevétel tekintetében nem alakult ki.
Az öt szövetség esetében is látható, hogy a közhasznú tevékenység
meghatározása teljesen eltérően történik. Míg az egyik esetben a
73.12 Médiareklám tevékenységből származó bevétel közhasznúként, addig a másik esetben ugyanez a tevékenység vállalkozási tevékenységként jelenik meg. A Civil törvény szerint a létesítő
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okiratban ajánlott az alaptevékenységet, a közhasznú tevékenységet
és gazdasági-vállalkozási tevékenységet minél pontosabban definiálni, mert a működés során az itt megfogalmazottak szerint kell minősíteni az egyes tevékenységeket (Khaulits, 2014b).

A látvány-csapatsportágban működő szövetségek
vagyonának változása
Egy szervezet vagyonát a számviteli beszámolóban a mérleg főöszszeg mutatja. A szervezet vagyona azon rendelkezésre álló vagyonelemek összessége, amelyek egyrészt fizikailag megragadhatók,
értékelhetők, ezért az adott szervezetnél gazdasági tartalommal bírnak, és így meghatározható megjelenési formájuk, másrészt meghatározható eredetük és származásuk is. A vizsgált öt szövetség
esetében mindegyik vagyona az indulóhoz képest többszörösére növekedett. A Magyar Labdarúgó Szövetség vagyonának változását a
2. táblázat tartalmazza, a másik négy szövetség esetében az 1. ábra
szemléleti a tendenciákat.
2. táblázat. A Magyar Labdarúgó Szövetség vagyonának változása
Table. 2. The changes in the assets of the Hungarian Football
Federation
Év

2011

2012

2013

2014

2015

Mérleg főösszeg
11 396 467 18 718 049 16 560 385 19 625 930 27 618 445
(ezer Ft-ban)
A Magyar Labdarúgó Szövetség esetében az induló 11,4 milliárdról 27,6 milliárdra növekedett a mérleg főösszeg. A 3. táblázat alapján látható azonban, hogy az átlagos gazdálkodást folytató szerve zetekhez képest, magas a pénzeszköz és a passzív időbeli elhatárolás aránya. Ennek indoka a TAO támogatások több évre áthúzódó
hatása, valamint az utófinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz
beruházások.
Az 1. ábrán a másik négy szövetség esetében látható a vagyonuk
gyarapodása. A legnagyobb növekedési ütem a Magyar Vízilabda
Szövetségnél mutatható ki. A négy szövetség vagyonszerkezete szintén eltér az átlagostól. A vagyon jellemzően: tárgyi eszközökben,
követelésekben, esetleg készletek formájában jelenik meg a gazdálkodó szervezetek esetében. A vizsgált szövetségek esetében
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(3. táblázat) látható, hogy a pénzeszközök (bankszámlán lévő pénz
és készpénz) magas aránya jellemzi a mérleget. A másik meglepően
magas arányt a passzív időbeli elhatárolások mutatják. A passzív
időbeli elhatárolás olyan forrásjellegű tétel, amely a tárgyidőszak
bevételeit és ráfordításait helyesbíti, az összemérés elvének megfelelően. A passzív időbeli elhatárolások a vállalkozások eredményét
csökkentik azáltal, hogy a még nem elszámolt, de a tárgyidőszakot
érintő költségek összegét számba veszik vagy a már befolyt, de nem
a tárgyidőszakot illető bevételek összegét csökkentik (Számviteli törvény). Gazdálkodó szervezetek esetében ez jelentős adókockázatot
is jelenthet. Azonban a non-profit szervezeteknél (mint amilyen a
szövetség is) nem jelentkezik az adókockázat, hiszen az alaptevékenységből származó bevétel után nem kell társasági adót fizetni,
az általános forgalmi adót pedig nem lehet elhatárolni.

1. ábra. A szövetségek vagyonának változása: Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, Magyar Jégkorong Szövetség, Magyar Vízilabda Szövetség (ezer forintban).
Forrás: saját szerkesztés
Figure 1. The changes in the assets of federations: The Hungarian
Handball Federation, Hungarian Basketball Federation, Hungarian
Ice Hockey Federation and Hungarian Water Polo Federation (data
in thousand forints). Source: edited by the authors
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Pénzeszközök
Induló tőke
Passzív id. elh.

Pénzeszközök
Induló tőke
Passzív id. elh.
74,87%
0,00%
58,01%

88,54%
4,27%
64,97%

67,76%
0,11%
55,99%

Pénzeszközök 7 722 072
Induló tőke
12 418
Passzív id. elh. 6 380 673

2011

2012
2013
2014
2015
Magyar Labdarúgó Szövetség
10 960 626 58,56% 8 184 629 49,42% 9 232 040 47,04% 16 734 732 60,59%
12 418 0,07%
12 418
0,07%
12 418 0,06%
12 418 0,04%
10 054 781 53,72% 8 882 828 53,64% 10 779 086 54,92% 15 750 308 57,03%
Magyar Kézilabda Szövetség
2 962 764 93,90% 3 078 713 84,70% 3 465 835 80,59% 4 147 270 62,64%
0 0,00%
0,00%
0 0,00%
0
0
0,00%
27 368 0,87%
904 504 24,89%
567 572 13,20% 1 986 273 30,00%
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
1 966 453 89,41% 2 891 534 89,10% 3 327 671 86,06% 2 512 963 62,99%
0 0,00%
0,00%
0
0
0,00%
0 0,00%
374 637
9,69%
666 731 16,71%
622 994 28,32%
372 840 11,49%
Magyar Jégkorong Szövetség
1 068 066 81,59% 1 564 355 84,39% 1 615 036 86,46% 1 095 448 76,97%
19 067 1,46%
19 067
1,03%
19 067 1,02%
19 067 1,34%
816 624 44,05%
412 619 31,52%
903 226 48,36%
552 717 38,83%
Magyar Vízilabda Szövetség
1 297 559 92,08% 2 534 214 96,00% 1 939 863 94,67% 3 324 814 94,13%
0 0,00%
0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
173 134 12,29%
109 177
4,14%
184 541 9,01%
214 271 6,07%

3. táblázat. A látvány-csapatsportágak mérlegének kiemelt adatai (ezer forintban).
Forrás: www.birosag.hu, saját szerkesztés
Table. 3. The most important data from the balance of the main spectator sports (in thousand forints).
Source: birosag.hu, individual data processing

A 3. táblázat tartalmaz néhány kiemelt mérlegsort, illetve a mérlegsor arányát az adott szövetség összvagyonához képest, amely a
vertikális mérlegelemzés segítségével vizsgálható. A vertikális mérlegelemzés során a mérleg belső arányait vizsgáljuk, és ez alapján
lehet megítélni az adott szervezetet (Kardos és mtsai, 2007). A civil
szervezetek egyik közös jellemzője, hogy alapításukkor nincs szükség
minimális alaptőkére. Az öt szövetségből mindösszesen kettőnek volt
induló tőkéje. Az Magyar Labdarúgó Szövetségnek 12 418 ezer forint,
míg a Magyar Jégkorong Szövetségnek 19 067 ezer forint. A pénzeszközök aránya, mint ahogy már említésre került, rendkívül
magas. Az öt vizsgált szövetség közül a Vízilabda esetében a 2012es évtől kezdődően folyamatosan 90% felett van. A 2015-ös évben
három szövetség esetében 60% körül van, azaz a labdarúgásnál
60,59%, a kézilabdánál 62,64%, a kosárlabdánál szintén 62,99%,
míg a jégkorong esetében 76,97%. Az összvagyonhoz képest a legalacsonyabb arányt a vizsgált évek tekintetében a labdarúgás esetén
figyelhetjük meg. A kiegészítő mellékletek azonban rávilágítanak
arra a tényre, hogy a pénzeszközök egy része nem a szövetség saját
vagyona, hanem azon létesítményfejlesztéssel megvalósuló projektekre fordítandó összegek, amelyek utófinanszírozással kerülnek
megvalósításra.

Kiemelt sportágak helyzetének változása
A TAO rendszer bevezetése veszélyeket is hordozott magában,
mégpedig azt, hogy a hagyományos magyar, az olimpián sikeres
sportágak elvesztették a forrásaik nagy részét, a versenyképességük
csökkent, mind az utánpótlás-nevelés területén, mind a szponzor
keresés területén. A 2013-as évtől azonban kiemelt állami támogatásban részesülnek. Az első körben tizenhat sportág kapott megemelt állami támogatást, a KSF – Kiemelt Sportágfejlesztésén keresztül. A sportágak: atlétika, asztalitenisz, birkózás, evezés, judo,
kajak-kenu, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, torna, tenisz, úszás, vívás (Bartha és Siklós, 2016). A rendszer bevezetésének elején mindegyik szövetség kidolgozta a saját
sportfejlesztési koncepcióját. A fejlesztési irányokat előzetesen
2020-ig határozták meg. A kiemelt sportágak mellett még további
tizenhat sportág a felzárkóztatási alapba került, amely 2016-ra húsz
sportágra emelkedett. Mindkét támogatási formára jellemző, a TAO
rendszertől eltérően, hogy itt a klubok közvetlen forrást nem kapnak, csak az adott sportági szövetségen keresztül részesülhetnek
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302 939
103 309
289 692
582 828
9 152
367 963
140 215
241 418
97 370
116 873
133 097
168 870
338 761

355 955
132 879
261 914
1 497 238
9 945
322 329
183 457
214 747
100 603
132 315
147 482
182 424
167 335

Magyar Birkózó Szövetség

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Judó Szövetség

Magyar Kerékpársportok Szövetsége

Magyar Országos Korcsolyázók Szöv.

Magyar Ökölvivó Szövetség

Magyar Öttusa Szövetség

Magyar Röplabda Szövetség

Magyar Sí Szövetség

Magyar Sportlövök Szövetsége

Magyar Torna Szövetség

Magyar Úszó Szövetség

Magyar Vívó Szövetség

256 531

253 120

138 718

Magyar Asztalitenisz Szövetség

304 830

292 620

190 777

Magyar Atlétika Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

2012

2011

SZÖVETSÉG MEGNEVEZÉSE

1 117 498

1 156 435

297 869

173 543

169 449

259 955

429 067

299 336

601 704

70 038

807 586

1 893 854

644 527

287 422

226 783

394 730

902 865

754 321

1 273 229

236 798

1 490 897

738 932

738 878
1 463 248

203 284

628 120

253 181

1 166 425

2014

244 603

1 068 166

160 000

513 267

2013

4. táblázat. A kiemelt sportágak szövetségeinek összbevétele 2011-2015.
Forrás: birosag.hu, saját szerkesztés
Table. 4. Comulative revenue of the Priority Sport Federations 2011-2015.
Source: birosag.hu, individual data processing

851 186

1 569 420

843 117

320 439

361 536

563 828

787 606

834 598

709 893

250 998

1 693 889

1 437 458

432 623

1 059 876

365 118

1 308 811

2015

támogatásban. A szövetségek részére biztosított sportszakmai támogatás összege 2014-ben 7,65 milliárdot, majd 2015-ben már 8,4
milliárdot tett ki. A támogatás alapvetően három cél szerint került
elosztásra: versenysportra, utánpótlássportra és egyesületi támogatásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014-es adatai alapján
a sportágfejlesztési támogatás 47,3%-át versenysportra-élsportra,
26,9%-át az egyesületek, műhelyek akadémiák támogatására, míg
25,8%-át az utánpótlás-nevelés fejlesztési célokra fordították
(Szabó, 2016b). A források elosztását az adott sportági szakszövetség végzi, az elosztási arányokat is ők határozzák meg, a minisztériummal összehangolt stratégiák szerint.
A szövetségek bevételei ahogy, az a 4. táblázatban látható, növekedésnek indultak, de jelentős eltérést is mutatnak. A legnagyobb
bevételt jellemzően a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tudhatja magáénak, és csak egy évben, 2014-ben előzte meg a Magyar Úszó Szövetség. A 2011-es induló magas bevételnek a Kajak-Kenu Szövetség
esetében, a Szegeden megrendezett világbajnokság a magyarázata.
A lista alsó részén helyezkedik el az Evezős, a Sportlövő, a Kerékpáros és az Asztalitenisz Szövetség.
Sportszakmai sikerességét nézve, amennyiben a Rio de Janeiro-i
Olimpiát vesszük figyelembe, a két legnagyobb támogatással rendelkező szövetség versenyzői szerezték a legtöbb olimpia pontot. Az
úszás 43, míg a kajak-kenu 27 olimpiai pontot szerzett (Bartha és
Siklós, 2016). A résztvevői létszám tekintetében szintén az úszás
magasodott ki. A támogatásban részesülő összes egyéni sportág kvótát szerzett a nyári olimpiai játékokra. A korcsolyázók és a síelők
esetében a 2018-as téli olimpia után lehet majd mérleget vonni.
A számviteli beszámolók másik fontos dokumentuma a mérleg. A
mérleg mutatja meg a szervezetek vagyoni helyzetét. Az adatai segítségével képet kaphatunk az adott gazdálkodó egység fizetőképességéről is.
A vizsgált szövetségek vagyona az induló 2011-2015 vonatkozásában egyértelmű növekedést mutat. A 2. ábra adatai is mutatják,
hogy pár milliós nagyságrendről a vagyon százmilliós nagyságrendre
növekedett. A Kajak-Kenu és az Úszó Szövetség esetében a milliárdos nagyságrendet is meghaladja. A kiemelt támogatásban részesülő
szövetségek vagyoni helyzetének vizsgálata a látvány-csapatsportágakhoz hasonló eredményeket mutatott. A vagyon nagyobb része
pénzeszközökben jelenik meg, és itt is magas a passzív időbeli elhatárolások aránya. Az Olimpián a három legsikeresebb sportág
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esetében a következő megállapításokat tehetjük. A Kajak-Kenu Szövetség esetében a 2011-es évben a passzív időbeli elhatárolások
aránya 16%, ez az arány 2015-ben 57%. A pénzeszközök aránya
ennél a szövetségnél átlagosan csak 3%. Az Úszó Szövetség esetében
a pénzeszköz arány 2011-ben 35%, míg 2015-ben 48%. A passzív
időbeli elhatárolások aránya 2011-ben még csak 8,7% ez 2015-ben
már 80,75%. A Vívó Szövetség esetében a pénzeszközök aránya a
2011-es 2%-ról 2015-re 40%-ra emelkedett. A passzív időbeli elhatárolási arány 2011-ben 1,2% és 2015-ben is csak 3,6% volt.

2. ábra. A kiemelt sportágak szövetségeinek vagyona 2011, 2015.
Forrás: birosag.hu, saját szerkesztés
Figure. 2 Assets of the Priority Sport Federations 2011, 2015.
Source: birosag.hu, individual data processing

Összefoglalás
A szövetségek gazdálkodási adatai egyértelműen pozitív képet festenek elénk. A megváltozott sportfinanszírozási környezet egyértelműen hatott ezen szervezetek gazdálkodására. A jövőben két tényezőt kell a kutatás tárgyává tenni, egyrészt, hogy az elindult tendenciák folytatódni fognak-e, vagy legalább megmaradnak ezen a viszonylag magas színvonalon, míg a másik és sokkal fontosabb kuta-
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tatási téma, hogy a beáramló megnövekedett bevétel milyen hatással
lesz a sportolással eltöltött időre és a nemzetközi sikerességre. Ezen
a területen is történtek már előremutató változások. A sportolói létszám növekedése már viszonylag rövidtávon is jelentkezik. Az adatok alapján a látvány-csapatsportágakban 2010-ben 234 ezer igazolt
sportoló volt, ez három év alatt majdnem százezer fővel, 331 ezer
főre emelkedett (Simicskó, 2015). A kiemelt sportágak esetében
2013. július 1-én az igazolt, versenyengedéllyel rendelkezők száma
35 262 fő volt, ez 2015. július 1-re 47 231 főre emelkedett. Az edzői
létszám szintén 30%-kal emelkedett (Szabó, 2016a). A jövőt tekintve
ez alapját adhatja egy mozgásgazdagabb életforma kialakulásának
Magyarországon.
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Összefoglaló
A tanulmány célja a hazai és nemzetközi szakirodalomban eddig
kevésbé vizsgált közép-kelet-európai régió hivatásos labdarúgásának elemzése. A kutatás egyrészt arra keresi a választ, hogyan értékelhetők a magyar labdarúgás sporteredményei és transzferpiaci
bevételei a közép-kelet-európai országok eredményeinek tükrében,
másrészt pedig a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság hatásait
vizsgálja a magyar hivatásos labdarúgók értékváltozására vonatkozóan. A régió klubjainak legfőbb piaci bevétele a játékosok eladásából származik, ami a hosszú távon sikereket fenntartani kívánó
klubok számára kijelöli a stratégiai célokat: a játékosok tudatos
képzését és felkészítését a külföldi karrierre. A kutatás eredményei
szerint a magyar labdarúgás elmúlt évtizedének sporteredményei
és transzferpiaci bevételei a közép-kelet-európai országok eredményeinek tükrében is gyengének értékelhetők, továbbá a válogatott
nagy nemzetközi tornán való szereplése közvetlenül szakmai előrelépést jelenthet néhány játékosnak, azonban egy jó szereplés csak a
kezdete lehet a labdarúgás hosszú távú fejlesztésének.
Kulcsszavak: hivatásos labdarúgás, játékospiac, Közép-KeletEurópa, nemzetközi labdarúgás, Európa-bajnokság

Abstract
The aim of the study is to analyse the professional football of
Central-Eastern-European region which has not been examined in
detail in the sport management literature yet. The paper is looking
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for answers in two topics: one hand it searches the answer for the
following question: how can the sports achievements and transfer
market income of Hungarian football be evaluated compared to the
results of Central-Eastern-European countries? On the other hand
it examines the effect of European Championship in 2016 on the
value of Hungarian professional players. Main business revenue of
regional football clubs is coming from selling players and it designates the strategic aims for long-term success clubs: conscious developing of players and preparing them for foreign career. According
to the final results of the research, the paper states that the sport
results and transfer market incomes of Hungarian football in last
decade can be evaluated as weak compared to the results of
Central-Eastern-European countries. Furthermore the performance
of national team in significant international tournament directly
means career advancement for some football players but a good
performance can be only the first step for long-term development
of Hungarian football.
Keywords: professional football, transfer market, Central-EasternEurope, international football, European Championship

Bevezetés
Jelen sportgazdasági tanulmány a 2014 és 2017 között, a Magyar
Sporttudományi Társaság Országos Konferenciáin, valamint a Nyerges Mihály Emlékkonferenciákon elhangzott előadásaink kutatási
eredményeit foglalja össze. A tanulmányok közös pontját a hivatásos
labdarúgás játékospiacával, illetve a hivatásos labdarúgókkal kapcsolatos kutatásaink jelentik. Dolgozatunkban először bemutatjuk
a különböző témák közös alapját jelentő tudományos hátteret, majd
két, erre épülő kutatás főbb eredményeit közöljük. A hivatásos játékosokkal kapcsolatos kutatások között ismertetjük a közép-keleteurópai (KKE) labdarúgás aktuális üzleti trendjeit, transzfereredményeit, majd a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságot (Eb) megelőző várakozásainkat a játékosok értékváltozásával kapcsolatban.
A hivatásos labdarúgásban nagyon összetett az eredményesség
meghatározása, hiszen egyrészt beszélhetünk futballklubokat működtető sportvállalatok és nemzeti válogatottak eredményességéről,
illetve sportszakmai és pénzügyi eredményességről is. Egy nemzeti
szövetség szempontjából a sikeres válogatott a cél, amelyet jó képességű, erős bajnokságban játszó labdarúgókra alapozhatnak. Egy
sportvállalat szempontjából a sportszakmai célok eléréséhez minő110

ségi játékosokra van szükség, az általuk nyújtott teljesítménnyel
nemzetközi kupákban indulhatnak, magasabb bevételt érhetnek el
többek közt a fogyasztói és szponzori piacon. A játékosok alkalmazása mellett pedig az ő értékesítésükből is további bevételeket realizálhatnak.
A labdarúgó vállalatok nagy kérdése, hogy mikor értékesítsék ezeket a tehetséges játékosokat. Egy, Európában az alacsonyabb színvonalú bajnokságok közé tartozó bajnokságban, és így Magyarországon is (Az UEFA 2016-os listáján az európai bajnokságok között a 35. helyen szerepelt az 55 bajnokság közül a magyar. Forrás:
www.uefa.com), mind a szövetség, mind a sportvállalatok érdeke a
játékosok erősebb bajnokságba történő értékesítése, vagyis exportálása. Ennek segítségével egyrészt tovább épülhet a játékos egyéni
karrierje, másrészt többletforráshoz juthat az őt értékesítő sportvállalat, harmadrészt pedig jobb játéktudásával nagyobb segítséget
jelenthet a válogatottnak is. Ezért lehet közös érdeke a magánszektornak és az államnak az utánpótlásba történő befektetés. Célunk
bemutatni és vizsgálni a magyar labdarúgó vállalatok export-képességét a játékospiacon, valamint elhelyezni a többi közép-kelet-európai bajnoksághoz képest, hogy véleményt tudjunk alkotni a labdarúgó vállalatok exporthatékonyságáról. Első kutatásunkban a régióban végzett primer kutatások néhány fontos eredményét mutatjuk
be, hogy el tudjuk helyezni a régió eredményességét a globális futball
világában, valamint a magyar eredményeket a közép-kelet-európai
régión belül. Kutatásunk relevanciáját adja, hogy a régióból egyre
több játékos kerül be a legszínvonalasabb bajnokságok egyikébe és
több nemzeti válogatott is sikeresen szerepel nemzetközi tornákon.
Ugyanakkor a régióbeli klubok nemzetközi sportszakmai sikeressége korlátozott. Ezen kettősség oka a játékospiacon keresendő, miszerint a KKE klubok a sikeres európai bajnokságok szállítói lettek,
komoly játékospiaci nyereség realizálásával.
Ezt követi a 2016-os Európa-bajnokságon résztvevő magyar válogatott játékosainak lehetséges karrierlehetőségeit vizsgáló kutatásunk bemutatása, amely egy részletes, többváltozós statisztikai
számításokkal végzett, a 2012-es Európa-bajnokság játékosainak
körében készült kutatás alapjaira épült.
Mindkét kutatási irány tehát a hivatásos játékosokhoz kapcsolódik, erős közép-kelet-európai és magyar fókusszal. Mindkét kutatás
relevanciáját jelenti, hogy ilyen kutatások idáig nem készültek a
hazai hivatásos labdarúgással kapcsolatban.
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Szakirodalom
Hivatásos labdarúgás, játékospiac
Tanulmányunk, illetve konferencia előadásaink kutatatási kérdéseinek közös metszetét a hivatásos labdarúgókkal kapcsolatos elméleti alapok jelentik. A hivatásos labdarúgók a klubok különleges
erőforrásai, ők a sportteljesítmény fő letéteményesei. A sport napjainkra kiemelt jelentőségűvé vált, a média fejlődésének és terjedésének is köszönhetően a szórakoztató iparág részeként kiemelkedő
növekedés tapasztalható a hivatásos sportban. A tanulmány a hivatásos sporthoz kapcsolódik, hivatásos sportvállalatokkal foglalkozik. Sportvállalatok alatt szűkebben a hivatásos klubokat, csapatokat működtető vállalatokat értjük, amelyek a sport területén működve fogyasztói igényeket kívánnak kielégíteni nyereség elérése
mellett (András, 2003). A hivatásos sport jellegzetessége az a kettősség, amely szerint mind a sportszakmai versenyben, mind pedig
az üzleti versenyben helyt kell állniuk a sportvállalatoknak, a kettő
egymás nélkül nem működik. Tanulmányunkban szűkebben véve a
hivatásos férfi labdarúgással foglalkozunk, a közép-kelet-európai
országok, illetve kiemelten a magyarországi hivatásos játékosok jelentik vizsgálatunk mintáját. A labdarúgás játékospiaca egy speciális
munkaerőpiac, ahol a csere tárgya egy vagyoni értékű jog, amely a
játékjog használatának határozott időre vonatkozó átruházását jelenti. A játékjog használati jogát a sportvállalat ideiglenesen vagy
véglegesen más sportvállalatra ruházhatja a sportoló hozzájárulásával (előbbit nevezzük kölcsönadásnak, utóbbit átigazolásnak), a
tranzakció során az eladó sportvállalat átigazolási díjra tarthat
igényt (András, 2003).

Globális labdarúgás és nemzetközi játékospiac
Cikkünket a nemzetközi vállalatgazdaságtan (Czakó és Reszegi,
2010), a sportgazdaságtani, és a sportvállalatok nemzetköziesedésének szakirodalma (András, 2012; András és mtsai, 2012a; András és mtsai, 2012b) alapozta meg. A hivatásos sport és az üzleti
globalizáció kapcsolata nem új keletű. A globalizációt Chikán (2008)
alapján üzleti szempontból értelmezve: a hivatásos sportágakban
működő vállalatok vezetői döntéseiknél az egész világon adódó lehetőségeket mérlegelik. A hivatásos sportban is azonosíthatók a globális gazdaságot jellemző alapvető tendenciák (András és mtsai,
2012a). A kereskedelem növekedésének lehetünk tanúi mind a játékospiac, mind a közvetítési jogok piacának tekintetében, globálissá váltak a média- és a merchandise-termékek fogyasztói,
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fontossá vált a globális szponzori piac. A marketingcéllal, jellemzően
marketingkommunikációs céllal közeledő vállalatok számára a hivatásos sport lehetőséget nyit nagyobb földrajzi kiterjedésű piacok
elérésére (András és Kozma, 2014).
A hivatásos labdarúgás játékos piacának nemzetközi tendenciáiról a külföldi szakirodalmak (UEFA, 2013; KEA-CDES, 2013) alapján megállapítható, hogy az elmúlt 25 évben jelentős növekedés
figyelhető meg a játékosok transzferdíjainak és béreinek emelkedésében. Az európai labdarúgó szövetség (UEFA) jelentése alapján a
nemzetközi bajnokságokban (Bajnokok Ligája és Európa Liga)
résztvevő klubok ötvenhat százaléka esetében a bérköltségek
legalább hatvan százalékát teszik ki a teljes bevételnek (UEFA,
2013, 46). Ezzel egyidejűleg a klubok játékospolitikája egyre inkább
globális, üzleti stratégiákhoz igazodik (András és Havran, 2015). A
minőségi játékosok megszerzéséért vívott harc eredményeként a legjobb klubok gazdasági mutatói romlanak, 2009 és 2012 között a
nemzetközi versenykiírásokban induló klubok összesített nettó
eredménye minden évben meghaladta az egy milliárd euró veszteséget (UEFA, 2013, 9). Ugyanakkor a sportszakmai eredményességük javul, hiszen a legtöbb bajnokságban és a nemzetközi versenysorozatokban is megfigyelhető a klubok eredményességének koncentrációja, vagyis egyre kevesebb klub lesz képes mind az országos, mind pedig a nemzetközi versenysorozatokban helytállni
(KEA-CDES, 2013, 246.). A kérdés az, hogy tudják-e olyan szinten
bővíteni árbevételüket, mint ahogyan a játékosokhoz köthető kiadásaik nőnek. A bevételek növelésében a legnagyobb szerepe a nemzetközi piacokon elért bevételek növelése lehet (újabb fogyasztók,
globális szponzorok, további televíziós közvetítések), tehát a hazai
bajnokság élmezőnyében kell végeznie, hogy nemzetközi versenysorozatban is szerepelhessen a klub. Fontos, hogy hosszú távú megtérülésben, jövedelmezőségben gondolkozzanak a klubokat működtető gazdasági társaságok, és néhány év sikertelensége ne lehetetlenítse el a kitűzött stratégiai cél megvalósítását (Havran, 2016a).

Közép-Kelet-Európa játékospiaca
Tanulmányunk első részében az erről a piacról befolyó transzferbevételeket elemezzük. Közép-Kelet-Európa bajnokságairól általában elmondható, hogy a térségben egy nagyon átláthatatlan, zavaros
viszonyok között működő játékospiac található, ahol az adatok megbízhatósága alacsony (FIFPro, 2012), de mind a futballisták, mind
pedig a klubok számára a nyugati országok bajnokságaiba történő
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játékos-értékesítés jelenthet megoldást. A régió sajátossága, hogy
sok publikált pénzügyi eredményt fenntartásokkal kell fogadni,
mert nem átlátható a vállalatok és a sportszervezetek működése. A
labdarúgásban azonosítható piacokból származó bevételeik vagy a
nullához közelítenek, vagy nem hitelesek az elérhető adatok. Az öt
piac (András, 2003) közül leginkább a játékospiac tranzakciói azok,
amelyek nyomon követhetők és becsülhetők (hiszen a vásárló
nyugat-európai sportvállalat is nyilvántartja igazolásait), ezért ezeket
vizsgáltuk. Az adatokat a nemzetközileg elismert transfermakrt.de
oldalról gyűjtöttük és azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a nagyobb
összegű igazolások külföldre történő tranzakciót, exportot jelentettek. Ezt az adatok gyűjtésekor is alátámasztottnak láttuk, az országon belüli váltások értéke elhanyagolható mértékű volt (András és
Havran, 2014).
A közép-kelet-európai régió klubjainak a játékospiac mellett
működő sportpiacokon vagy nincs számottevő bevétele (például
marchendising piac), vagy nem ellenőrizhető a tényleges nagysága,
illetve a piaci léte (szponzori, fogyasztói piac). A többi piacról származó alacsony bevételekre enged következtetni, hogy milyen alacsony a helyszíni nézők száma a régióban (a cseh, román, szerb,
horvát, szlovák, szlovén és magyar bajnokságok átlagnézőszáma is
5000 fő alatt volt a 2013/2014-es szezonban; forrás: nb1.hu), hiszen
ha fogyasztók nincsenek, akkor az üzleti bevétel a szponzori,
merchandising és kereskedelmi bevételekből sem lesz számottevő.
A fentiek alapján a Közép-Kelet-Európában (KKE) szereplő kluboknak megéri a játékosok képzésére fektetni a hangsúlyt, mert egyrészt ezzel a saját sportsikerüket biztosítják, másrészt bevételnövelő hatásuk van. A nemzetközi szereplésnek köszönhetően játékosaik ismertek lehetnek és a KKE régióban való működéshez képest jelentős bevételeket realizálhatnak az eladásokból.
A vizsgált régiós szakirodalom alapján az alábbi jellemzőket fogalmazhatjuk meg a KKE régió hivatásos labdarúgásához kapcsolódóan.
• A rendszerváltás után nagyon hasonló problémák azonosíthatók
az egész régióban: a klubok, bár gazdálkodási formában működnek, a piaci működés és tulajdonlás helyett gyakran állami támogatások jelennek meg. Romániában McDonald (2014), Bulgáriában Girginov és Sandanski (2008), Magyarországon András
(2003) és Vincze és munkatársai (2008), Lengyelországban Lenartowicz és Karwacki (2005), Horvátországban pedig Hodges és
Stubbs (2013) tanulmányai mutatnak erre rá.
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• A régióban korlátozott a fizetőképes fogyasztók száma (Mihaylov,
2012; Roşca, 2012), a fogyasztók kiszolgálása pedig nem professzionális (Roşca, 2014), illetve alacsony bevételek származnak a közvetítési jogok értékesítéséből is (Mihaylov, 2012).
• Csak néhány klub tud nemzetközi szinten is jelentős eredményeket elérni, a klubok közötti különbség egyre nő sportszakmai és
gazdasági értelemben is (Mihaylov, 2012).
• A klubok pénzügyi eredményei komoly veszteségeket mutatnak
(Procházka, 2012; Stocker, 2013).
• Nemzetközi szinten is jegyzett sztárokat nem tudnak a KKE-klubok megfizetni, illetve kinevelésük után nem tudják megtartani
őket (Mihaylov, 2012).
• A játékosok értékesítése jelentheti a gazdálkodás legfontosabb
lábát, amelynek köszönhetően a hazai bajnokságban és nemzetközileg is versenyképesebbek lehetnek, de ez egyszerre korlátja is
a jelentős nemzetközi előrelépésnek (Roşca, 2012).

A nagy tornák hatása a játékosok értékére
Második kutatásunk alapjait egy, a 2012-es labdarúgó Európabajnoksághoz kapcsolódó kutatás jelentette, amelyet a Budapesti
Corvinus Egyetem kollégái készítettek a Széchenyi István Szakkollégium hallgatóinak közreműködésével. A nemzetközi labdarúgó válogatott tornákat rendező nemzetközi szövetségek gyakran kerülnek
a klubok támadásának kereszttüzébe, amiatt, hogy a játékosok sérüléséből és fáradtságából keletkező veszteségeket a klubok viselik.
Ilyen esetekben a klubok gyakran a biztosítási díj kifizetését és kártérítést követelnek a szövetségektől. Az esetleges pozitív hatásokról
azonban eddig kevés szó esett, pedig számos játékos köszönheti a
hírnevét, és azzal együtt gyakran új szerződését egy jól sikerült Európa-bajnokságnak, vagy világbajnokságnak. Átigazolásuk esetén a
klubjuk ilyenkor lényegesen nagyobb bevételt tud realizálni a torna
előtti értékükhöz képest. Másrészről, ha nem is adnak túl az érintett
játékoson, új fogyasztókat csalogathatnak ki a mérkőzésekre, akik
pedig magasabb szponzori és egyéb bevételeket jelentenek a kluboknak (Havran, 2016b).
A kutatás során egyrészt megvizsgáltuk a 2012-es Európa-bajnokságon résztvevő játékosok hozott tulajdonságait, és azok alapján homogén csoportokba bontottuk őket, másrészt összefüggéseket ke restünk a csoportokon belül a játékosok értékváltozása és a bajnokságon elért eredményeik között. Több szakirodalom foglalkozott
a játékosok értékét befolyásoló tényezőkkel. Carmichael (2006) a
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játékosok korát, posztját, tapasztalatát és góljaik számát, Chadwick
és Burton (2008) többek közt a játékos csapatát, fizikai jellemzőit,
pályán kívüli szereplését és sportsikereit azonosította értéket befolyásoló tényezőként. Frick (2007) és van den Berg (2011) az angol
és német bajnokság hosszú távú adataiból a játékosok korát, a lőtt
gólok számát és a klub nézettségét emelte ki. Konkrétan nagy tornák
hatását 2012 előtt empirikusan nem vizsgálták.
A 2012-es Eb hatásával három tanulmány foglalkozott, amelyből
kettőnek a fentebb említett kutatás során készített adatbázis jelentette az alapját. A harmadik cikk Kiefer-hez (2012) fűződik, aki elsősorban a média-figyelem hatását vizsgálta a Google-keresések, az
UEFA honlapjának említései, valamint a Facebook like-ok száma
alapján. A játékosok becsült árának meghatározásához Ő is a transfermarkt.de oldalt használta, az egyéb változók gyűjtésével Kiefer is
saját adatbázist épített. Eredményei szerint a játékosok értékére jelentős hatással van egy labdarúgó tornán való részvétel, pozitív öszszefüggést talált az értékváltozás és a játszott percek között (itt
mutatta ki a legnagyobb pozitív hatást), a tornán elért csapateredmény, valamint a lőtt gólok számát tekintve. Negatív összefüggést talált az értékváltozás és az életkor között, vagyis minél fiatalabb volt
valaki, annál nagyobb lökést adhatott karrierjének a tornán való
szereplés. További eredményei szerint a játékos népszerűsége is jelentősen változott az online médiában, tehát egy nagy torna kiváló
eszköz lehet egy brand-építő kampány megkezdésére, új reklámszerződések kiharcolására.
Havran (2016b), illetve Patai és Popper (2014) tanulmánya is az
Eb összes, 386 játékosra kiterjedő adatgyűjtése alapján vonta le következtetéseit, előbbi dolgozat klaszterelemzés, utóbbi pedig regresszióanalízis módszerével. Patai és Popper (2014) a játékosok
értékének változását vizsgálták statisztikai módszerekkel, kifejezetten az Európa-bajnokságon nyújtott egyéni és csapatteljesítménnyel
kapcsolatban. Kiefer (2012) eredményeit megerősítve azt találták,
hogy különösen a fiatal labdarúgók profitálhatnak a nemzetközi tornán nyújtott megfelelő egyéni és csapatteljesítményből. A játékosok
piaci értékére vonatkozóan Ők is erős pozitív hatást találtak a lőtt
gólokkal összefüggésben, és közepesen erős pozitív hatást a csapat
teljesítményével összefüggésben. Havran cikkének (2016b) eredményei szerint egy nagyszabású tornának a legnagyobb nyertesei az
olyan játékosok (és az ő klubjaik) lehetnek, akik még fiatalok, nem
a közvetlen élmezőnyhöz tartozó válogatottban és klubban játszanak
(de követik őket), az átlagértékük pedig még nem éri el a sztárokét
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(akik értéke átlagosan 12,5 millió €). Érdekes, hogy a tornán mutatott átlagteljesítményük azonban nem volt kiemelkedő. A teljes Ebmezőnyt tekintve átlagosan 465 ezer €-val nőtt a tornára nevezett
játékosok értéke a tornát követően, illetve 525 ezer €-val nőtt a pályára is lépő játékosok értéke. Amennyiben azonban, ha a klub egy
idősebb, vagy már befutott játékosát nevezi egy tornára a szövetség,
érdekellentét jöhet létre a szövetség és a klub között, hiszen jelentős
értéknövekedést már nem várhat a játékos klubja, ellenben egy csalódást keltő helyezés, vagy egy sérülés még rossz hatással is lehet a
klub teljesítményére. Ilyen esetben a klub számára egy speciális
marketingtevékenység ajánlható, amelynek keretében erősebben
foglalkozhatnak a sztárjátékosuk tornán való részvételével, így próbálva klubjuk iránt figyelmet szerezni abból, hogy neves játékosukat
egy nagy tornán olyanok is figyelik, akik a klublabdarúgásban még
nem számítanak rendszeres fogyasztónak.

Kutatási kérdések és módszertan
A dolgozat tehát két kutatási irányt tartalmaz, mindegyik egy-egy
kutatási kérdésre keresi a választ, ezeket mutatjuk be röviden a következőkben, az alkalmazott módszertan leírásával együtt.
1. Hogyan értékelhetők a magyar labdarúgás sporteredményei
és transzferpiaci bevételei a közép-kelet-európai országok
eredményeinek tükrében?
A kutatás fókusza a közép-kelet-európai (KKE) régió – köztük
Magyarország – hivatásos labdarúgóklubjai eredményességének
(sportszakmai és pénzügyi) bemutatása, különös figyelmet szentelve a játékospiacon elért eredményeknek. A közép-kelet-európai bajnokságokban szereplő klubok bevételeinek jelentős részét
kitevő forrást jelenti a játékosok értékesítéséből befolyó összeg.
Regionális vizsgálatunkba kilenc olyan közép-kelet-európai országot vontunk be, melyek hasonló történelmi (volt szocialista
országok), gazdasági háttérrel rendelkeznek és jelenleg az Európai Unió tagjai (Szerbia hivatalos tagjelölt). A vizsgált országok:
Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Az adatokat a
nemzetközileg elismert uefa.com és transfermarkt.de honlapokról gyűjtöttük.
2. Hogyan befolyásolhatja a magyar hivatásos labdarúgók értékét a válogatott szereplése a 2016-os Európa-bajnokságon?
A 2016. év elején készített kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy hogyan hat a nemzeti válogatottak játékosainak érté117

kére az Európa-bajnokságon való szereplés. Különös aktualitást
adott ennek a vizsgálatnak, hogy 1972 óta először jutott ki labdarúgó Eb-re a magyar válogatott. Az UEFA 2016-tól 24 csapatos
Európa-bajnokságot rendez, amelyre így egyre több válogatottnak
lett esélye kijutni Közép-Kelet-Európából is. 2012-es kutatási
adatainkra alapozva arra kerestük a választ, hogy milyen hatással lehet a résztvevő játékosok értékére egy ilyen szereplés, illetve
milyen hatása lehet egy ilyen sikernek hosszú távon az ország
labdarúgására.

Eredmények
Közép-kelet-európai összehasonlítás
Fontos, hogy a régiót el tudjuk helyezni a nemzetközi környezetben, így először az érintett kilenc országot egy régióként vizsgáltuk
és hasonlítottuk össze Németországgal és Oroszországgal.
1. táblázat. Regionális kitekintés. Forrás: András és Havran, 2016 (203)
Table 1. Regional outlook. Source: András and Havran, 2016 (203)
Megnevezés

Érintett
időszak

KKE 9 ország

Németország

Oroszország

2014

11 997
$

45 028
$

14 174
$

Játékos
állomány
értéke

2015.01.25. 1 172 M

2 400 M

1 040 M www.transfermarkt.de

Transzfereredmény

2009-2014 475,30 M -453,55 M -405,47 M www.transfermarkt.de

Transzferbevétel

2009-2014

GDP/fő

€

€
€

€

700 M

1130 M

711 M

€

www.imf.org

€

€
€

Forrás

€

www.transfermarkt.de

Az 1. táblázatban látható, hogy a KKE régió átlagos gazdasági fejlettsége az oroszországihoz hasonló nagyságrendű, de lényegesen
gyengébb, mint Németországé. A KKE-régió labdarúgó transzferpiacának bevétele a 60%-ára tehető a német első osztály bevételének, habár ott a transzferkiadások lényegesen nagyobbak, mint a
bevételek, ami ahhoz vezetett, hogy a Bundesliga klubjai a vizsgált
időszakban közel fél milliárd euró veszteséget realizáltak a játékospiaci műveletekkel. Ezzel szemben a kilenc KKE bajnokság klubjai
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hasonló nagyságrendű profitot értek el (475 millió €). Az oroszországi játékospiac bevételei nagyságrendileg megegyeznek a KKE
régió bevételeivel, de a hatalmas kiadásoknak köszönhetően, a németországihoz hasonló veszteséget realizáltak. Tehát az orosz és a
német bajnokság felvásárló pozícióban van a nemzetközi játékospiacon, a KKE régió pedig komoly kibocsájtó szereplő.
A sporteredmények nemzetközi szinten történő értékelését segíti
az 1. ábra, amely a kilenc bajnokság legjobb klubjainak eredményeit
mutatja az UEFA 2016. májusi ranglistája alapján. Az UEFA a nemzetközi sporteredmények alapján készíti listáját, az elmúlt 5 év súlyozott eredményei alapján. A kilenc országot összesen 26 klub
képviseli Európa legjobb 200 csapata között (ez 13%-ot jelent),
azonban a legjobb 100-ban már csak 8 klub található (8%-át teszik
ki a legjobb kluboknak).

1. ábra. A KKE-klubok száma az UEFA 100 és 200 legjobb klubja
között, 2016 májusában. Forrás: uefa.com, saját gyűjtés (letöltés
ideje: 2016. május)
Figure 1. Number of CEE clubs among the best 100 and 200
clubs of the UEFA, May 2016. Source: uefa.com, collected by the
authors (date of download: May 2016)
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A legtöbb klub a 200-as listára Romániából került be, ennek oka
lehet, hogy több román klub végzett a bajnokság dobogóján, így több
klub szerezhetett pontokat a nemzetközi kiírásokban, ugyanakkor
a 200-as listán szereplő 5 cseh klub közül 3 a legjobb 100-ba is befért, ami azt jelenti, hogy ők éveken át tudtak magas minőséget és
komolyabb nemzetközi eredményt felmutatni. A lista végén a szlovák
és a magyar bajnokság áll, amelyek 1-1 csapata szerepel a 200-as
listán. A magyar szereplő a 180. helyen álló Videoton, a legjobb régiós
pedig a 43. helyen található cseh Viktoria Plzen. A legjobb 100-ban
mindössze 8 klub van a régióból, bár 3 évvel korábban még csak 5
ilyen klub volt. Igaz, 3 éve a legjobb 200-ban 31 klub volt a régióból,
most pedig 26-ra csökkent ez a szám.
Ha országok szintjén folytatjuk a régiós játékospiaci vizsgálatot,
akkor azt találjuk, hogy jelentősen eltérnek az egyes országok eredményei. 2009 és 2014 között a régiós játékospiaci nyereség 27%-át
Szerbiában, 21%-át Horvátországban, 16%-át pedig Romániában realizálták, ráadásul ezek nagy része is néhány klubhoz köthető csupán (András és Havran 2014, 10). Összességében elmondható, hogy
a régión belül az országok között, valamint az egyes országok klubjai között is jelentős különbségek vannak a játékospiaci eredmények
terén. Ugyanebben az időszakban a teljes régió játékoskereskedelemből eredő transzferegyenleg 15%-át egyetlen klub, a szerb Partizan Belgrád realizálta.
A KKE régió alapvetően a kínálati oldalon, egyre fiatalabb játékosokkal és nemzetközileg is releváns forgalommal vesz részt a nemzetközi játékospiacon. A KKE klubok a sikeres európai bajnokságok
szállítói lettek, komoly játékospiaci nyereség realizálásával. A két
tényező együttes eredménye, hogy a legjobb játékosok nem fognak
tudni kibontakozni ebben a régióban, tehát a külföldre értékesített
játékosok miatt a sportszakmai versenyképessége nem tud egy bizonyos szint fölé kerülni a régiós klubok esetében. A régión belül a
cseh és lengyel klubok üzleti működése és sportszakmai eredményessége a legerősebb, a magyar labdarúgás elmúlt 10 évének sporteredményei és transzferpiaci bevételei pedig a közép-kelet-európai
országok eredményeinek tükrében gyengének értékelhető.

A 2016-os Eb hatása
Először áttekintettük a 2012-es Eb-n szereplő KKE válogatottak
eredményeit.
A 2. táblázatban látható, hogy átlagosan 10%-kal nőtt a tornát követően a közép-kelet-európai játékosok értéke. A három résztvevő
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válogatott játékosainak közel 30%-a esetében legalább 1 millió euróval nőtt az értéke. A játékosok közel 30%-a játszott a saját országának bajnokságában, illetve több játékost éppen a tornát követően
tudtak TOP 5 (angol, német, olasz, spanyol, francia) bajnokságba
eladni. A 2016-os Eb-re 6 országnak sikerült kijutnia a régióból.
2. táblázat. Közép-kelet-európai országok tapasztalatai 2012-ből.
Forrás: András és mtsai, 2016
Table 2. Experiences of Central-Eastern-European countries from
2012. Source: András et al., 2016
Ország

2012 torna
előtt
(M )

2012 torna
után
(M )

Csehország

101,0

105,0

8/23

3

5

Horvátország

152,5

166,0

5/23

1

8

Lengyelország

85,4

102,1

6/23

2

7

€

€

2012 hazai TOP 5-be
bajnokság igazolt torna
(fő)
után (fő)

Legalább
1 M EUR
növ. (fő)

A 3. táblázat azt mutatja, hogy 2016 januárjában a magyar keret
volt messze a legalacsonyabb értékű a KKE országok között, illetve
itt játszottak a legnagyobb arányban (50%) a játékosok a hazai bajnokságban. A magyar csapatban volt a legkevesebb játékos a TOP 5
bajnokságban, illetve a magyar csapatban volt a legkevesebb olyan
játékos, akinek az értéke egy millió euró felett volt. A 2016 januárjában aktuális válogatott keret játékosai közül a legfeljebb 26 év
alatti játékosokat gyűjtöttük össze és velük kapcsolatban ismertettük várakozásainkat. Jelen cikk készítésekor (2017. július) megnéztük, hogyan alakult a játékosok pályafutása és értéke az
előrejelzésekhez képest. Ahogy a szakirodalomban leírtuk, egy nagy
torna a fiatal, még kevésbé ismert labdarúgóknak (főleg a középpályásoknak és támadóknak) lehet igen hasznos, akik egy átlagos teljesítmény mellett is felhívhatják magukra a figyelmet és új klubba,
erősebb bajnokságba igazolhatnak. 2016 januárjában a 4. táblázatban szereplő játékosokat emeltük ki, a végleges keretek még nem
voltak ismertek.
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3. táblázat. KKE-versenytársak kerete a 2016-os Eb előtt
*A vizsgálat időpontjában a horvát keret nem volt teljes az internetes
adatbázisban. Forrás: András és mtsai, 2016
Table 3. Squad of CEE-competitors before European Championship 2016
*At the time of the examination the squad of Croatian national team
was not complete in the database. Source: András et al., 2016
Ország

Érték
(M €)

Hazai bajnokság játékosai

TOP 5-ben
játszik

Legalább 1 M
€ érték

67,5

42%

14%

79%

Horvátország

108,7*

38%

50%

100%

Lengyelország

181,0

39%

46%

79%

Románia

59,4

40%

20%

88%

Szlovákia

90,7

19%

23%

50%

Magyarország

29,8

50%

12%

31%

Csehország

Kevés fiatal játékos szerepelt a 2016 év eleji keretben, közülük is
ketten kapusok, ketten hátvédek, csatár pedig egy sem volt. Majdnem mindenki magyar klubban játszott, tehát volt előrelépési lehetőségük, és a becsült értékük is alacsony volt. Fél évvel az Eb előtt
azt mondtuk, hogy ha ezek a fiatalok játszanak, esetleg gólt rúgnak,
TOP 5 bajnokságba történő igazolásra reális esélyük lehet, mert a
2012-es Eb-n ilyen játékosok tudtak előrelépni. A hét játékos közül
is kiemeltünk három főt, akiknek jelentős előrelépést jelenthetett a
torna. Közülük végül Kovács István nem került a keretbe (maradt a
Videotonban, becsült értéke 150.000 €-val csökkent), Nagy Ádám az
olasz első osztályba került, Kleinheisler László pedig a német első osztályban tölthetett egy szezont, jelenleg a kazah Astana játékosaként
játszott BL-selejtező mérkőzést. Szintén kimaradt a keretből Pekár
László, aki a magyar másodosztályba került. Dibusz Dénes nem kapott játéklehetőséget a tornán és nem is igazolt el az FTC-ből, becsült
értéke 400.000 €-val csökkent. A legnagyobb értéknövekedés Nagy
Ádám esetében történt, az Ő becsült értéke 1 millió €-ról 3,5 millió €ra nőtt 2017-re, az Eb-n jelentősnek mondható játéklehetőséget kapott, három mérkőzést végigjátszott. Lang Ádám a francia első
osztályba igazolt, az Eb-n mind a négy mérkőzést végigjátszotta. Becsült értéke 0,7 millió €-ról 1,25 millió €-ra nőtt azóta. Fiola Attila or122

4. táblázat. Az Eb-szereplés hatása a magyar válogatott kiemelt
játékosaira. Forrás: András és Havran, 2016 és tranfermarkt.de alapján saját szerkesztés
Table 4. The EC-performance effect on emphasized players of
Hungarian national team. Source: András and Havran, 2016 and
tranfermarkt.de, edited by the authors
Név

Kor

Poszt Szerződés Becsült
lejárat
érték
(M €)

Klub

Várakozás 2017 tény
(2016.
január)

Dibusz Dénes

25

kapus

2018.
06.30

1,2

FTC

Eb után
Nem
értékesítés játszott,
maradt az
FTC-ben,
érték:
0,8 M €

Lang Ádám

23 hátvéd

2018.
06.30

0,7

Videoton

Közepes Francia
értéknöve- 1. osztály,
kedés
1,25 M €

Fiola Attila

26 hátvéd

2018.
06.30

0,75

Nagy Ádám

21 középpályás

2018.
06.30

1,0

Kovács István

24 középpályás

2016.
06.30

0,6

Pekár László

23 középpályás

2018.
06.30

0,35

Puskás Közepes
Nem
Akadéértéknevezték
mia
növekedés az Eb-re,
magyar 2.
osztály,
0,2 M €

Kleinheisler
László

22 középpályás

2019.
06.30

0,3

Werder
Bremen

Puskás
Kisebb
Akadéértékmia
növekedés
FTC
Komoly
értéknövekedés, az
Eb után értékesítés
Videoton

Komoly
értéknövekedés, az
Eb után értékesítés

Videoton
0,8 M €
Olasz
1. osztály,
3,5 M €

Nem
nevezték
az Eb-re,
maradt,
0,45 M €

Komoly
Astana,
érték0,75 M €
növekedés
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szágon belül váltott, maradt a magyar első osztályban, becsült értéke
csak elhanyagolható mértékben változott. Ennek oka lehetett az első
mérkőzésen történt sérülése is, amelynek következtében több mérkőzésen már nem tudott pályára lépni.

Megbeszélés és következtetések
Kutatásaink eredményei alapján elmondható, hogy a KKE-régió
sportszakmai és pénzügyi versenyképessége az európai futballban
gyengének mondható, ugyanakkor vannak olyan sikeres klubok,
amelyek versenyképesnek mondhatók. A régió nagy számú játékost
adott a legnagyobb bajnokságokba, a nemzetközi játékospiac egyik
fő „beszállítója”. A régió klubjainak leginkább a játékosok nevelése
és értékesítése jelentheti a legfőbb bevételi forrást. A magyar klubok
nem tudnak nagy számban minőségi játékosokat kinevelni, a transzferbevételek a régiós lista végén vannak (és a transzferbevételek nagy
része a légiósok továbbértékesítésének köszönhető). A magyar labdarúgás elmúlt 10 évének sporteredményei és transzferpiaci bevételei a közép-kelet-európai országok eredményeinek tükrében
gyengének értékelhető.
Egy nagy tornán való szereplésnek vannak közvetlen hatásai, de
azok elsősorban csak a válogatott iránti figyelem és bizonyos játékosok előrelépése szempontjából jelentkeznek. Közvetett hatásként
jelentkezhet a nagyobb nemzetközi figyelem, újabb kapcsolatok, lehetőségek; a figyelemfelhívás következtében a fogyasztói kör bővítése – egymást erősítő pozitív hatások beindítása (nemzetközi tudás
további erősítése, képzés javítás folytatása stb.). Az Európa-bajnokság csak egy részállomása lehet a magyar labdarúgás hosszú távú
sikerességéhez vezető úton, a torna pozitív hatásait kihasználva komoly változtatásokra lenne szükség az előrelépéshez.
Jövőbeli kutatási terveink között szerepel a korábbi kutatások
időbeli folytatása, a KKE-régió labdarúgásának versenyképességi
vizsgálata, lehetőség szerint nemzetközi együttműködésben a régió
kutatóival. Eredményeinknek gyakorlati hasznát vehetik a régióbeli
szövetségek és a klubok, mert egyrészt láthatják, hogyan állnak közvetlen versenytársaikhoz képest, másrészt tanulhatnak tőlük (stratégia-alkotás, játékos igazolási politika, utánpótlás-fejlesztés, szabályozás stb.).
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