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Mottó: 
„Ki énekelje a tenort a kvartettben? 

Nyilvánvalóan az, akinek tenor hangja 

van. „ Ford, H. 
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Sportgazdaságtan 

  

„ A sport, különösképpen a labdarúgás fontos emberi 

és társadalmi jelenség, amely mély hatást gyakorol a 

divatra és gondolkodásra.  A sport életöröm és ünnep, 

a népek együttlétének jelképe faji, nyelvi és vallási 

diszkrimináció nélkül.” I. Ferenc pápa, MTI, 2014. 

szeptember 1. 

Sportgazdaság: a társadalmi tevékenység azon területe, ahol az 

emberek sportszolgáltatásokat állítanak elő, osztanak, cserélnek el és 

fogyasztanak akár aktív, akár passzív módon, hogy 

sportszolgáltatások iránti szükségleteiket kielégítsék. A 

sportszolgáltatás részt vevője lehet aktív (szabadidősport) vagy 

passzív (hivatásos sport fogyasztója: helyszíni vagy médiafogyasztó), 

továbbá a sportolás lehet számára közvetve vagy  gazdaságtani 

szempontból tehát a következő területeit különböztetjük meg: 

•hivatásos sport, aminek működési keretéül szolgálhatnak a 

sportvállalatok vagy a hagyományos társadalmi egyesületek, 

• szabadidősport, 

• tehetséggondozáshoz kapcsoltan esik szó az utánpótlás-nevelésről, 

aminek többféle helyszíne lehet, 

•iskolai sport, kiemelten a diáksport, továbbá a sportiskolák 

rendszere. 

 A sportélet működését a szükségleteket azok meglétén, néha 

kiváltásán és kielégítésén túl komoly sportlétesítményi infrastruktúra 

segíti, teszi lehetővé, biztosítja.  

 

A létesítményfejlesztések mögött gyakran a jelentkező vagy 

kiváltandó fogyasztói igényen túl sportesemények rendezésének, 

rendezés elnyerésének előírt vagy elvárt feltételeinek biztosítása áll. 

Minden fejlesztés esetében fontos a megmaradó létesítmény és 

annak kapacitásának megfelelő kihasználása, működési, fejlesztési 

költségeinek hosszú távú, önfenntartó biztosítása. SPORTGAZDASÁGTANI KUTATÓKÖZPONT 
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BCE – TE közös szak 

Sportmenedzser mesterszak 

BCE Székesfehérvári Campus 

Sportközgazdász mesterszak 
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Sportágak 

működése és a TAO Sport és nemzetállam 

és EU 
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TAO-konferencia, 2013. november 8. 
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András, 2013 



TAO-konferencia, 2015. február 20. 
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András-Havran, 2015 



TAO-konferencia, 2016. március 18. 
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„Miközben kevesek jövedelme 

hatványozottan növekszik, a többség 

egyre távolabb kerül  e szerencsés 

kisebbség jólététől. Ez a különbség 

olyan ideológiákból ered, amelyek 

védelmezik a piacok feltételen 

autonómiáját és a pénzügyi 

spekulációt.  Éppen azért tagadják az 

államok ellenőrzési jogát, amelyekre 

rábízták, hogy őrködjenek a közjó 

védelme fölött.” (EG 56.) 
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Befektetés - típusai 
 

 

  

 

 Befektetés: pénz lekötése egy szervezet 

céljainak megvalósítására, valaminek a 

reményében.  

 külső: források végleges (…) rendelkezésre 

bocsátása. 

 belső: pénz lekötése egy szervezeten belül a 

működéshez szükséges erőforrások 

biztosítására.  

 Chikán, 2017 
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Finanszírozás – tőkeallokáció 
 

  

 

 Finanszírozás: a szervezet létre 

hozásához, későbbi működéséhez, ill. 

növekedéshez szükséges, a szervezeti 

tőkeköltségvetésben meghatározott 

tőkeigény kielégítése.  

 saját – idegen, 

 belső – külső, 

 üzleti – nem üzleti 

Tőkeallokáció: a pénzügyi tőke  

gazdasági elosztása – a  

megtakarítások allokálása. 

 közvetlen- közvetett 

 
SPORTGAZDASÁGTANI KUTATÓKÖZPONT Chikán, 2017 alapján András,  



Gondolatmenet 4./4 
 

 

 

  

 

 

 Összegzésként 

   

  

 
 

SPORTGAZDASÁGTANI KUTATÓKÖZPONT 

András, 2015 
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  A nagy mértékű 

tőkebeáramlás megfelelő 

rendszert, vállalatszerű 

működésben tud hatékony 

lenni. 

 A befektetett összegnek 

megfelelő tudással kell 

párosulnia. 

 A megvalósításon a 

legnemesebb célok is 

megbukhatnak. 

 

Természeti 

környezet 

Társadalom 

Sport 

Gazdaság 

Polányi, 1976 alapján András 
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