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Bevezetés 
A 2020-as év egyik legmeghatározóbb eseménye a koronavírus járvány kitörése volt, hiszen jelentősen meg-
határozza már az általános életvitelt. A vírusról tudjuk, hogy a leghatásosabb védekezés a „social distancing”, 
azaz a megfelelő távolság megtartása és a szociális interakciók minimumra csökkentése (WHO, 2020). Ezek tu-
datában érdekes vizsgálati terület, hogy a digitális sportok piacára, mely nagy részben egymástól távol zajló 
online tevékenység, milyen hatással van ez a pandémiás időszak. A változás jól vizsgálható a piac bevételszerke-
zetének elemzésével, melyben jól lekövethető, hogy csökken vagy növekszik az összbevétel, illetve az is, hogy ez 
milyen szerkezeti változások során jön létre. 
 
Anyag és módszerek 
A kutatás módszere szakirodalmi elemzés, amit többek között a legismertebb e-sporttal kapcsolatos kutatócég 
adataiból elemezve végeztük el. A NewZoo kutatócég minden évben vizsgálja az e-sport piacát és az előrejelzéseik 
rendre megbízhatónak bizonyulnak. Ezen kívül vizsgáltuk a Streamlabs – az egyik legnagyobb streameléssel fog-
lalkozó cég – jelentését is, akik az április-június időszak online számait vizsgálták. 
 
Eredmények 
2020-ban az 1 milliárd dolláros álomhatár elérését jósolták, az e-sportban átlagosnak mondható, 15,7%-os össz-
bevétel növekedéssel (NewZoo, 2020a). Ez több tényezőtől függ, úgy, mint a szponzori befektetések, jegybevételek, 
közvetítési pénzek. A bevétel növekedés előrejelzése azonban gyökeresen megváltozott a pandémia hatására és 
a frissített becslés már csak mindösszesen 1,7%-os növekedést jósolt (NewZoo, 2020b), mely rendkívül kevés 
az ezelőtti évekhez képest. 
 
Következtetések 
Összességében tehát rövidtávon erős visszaesés figyelhető meg és a bevételszerkezetet elemezve is érezhető a 
pandémia különös hatása. A számokból kiderül, hogy a mostani járványos időszak visszaesése után erős növe-
kedés várható, amely magyarázható azzal, hogy a vírus időszak új potenciális vevőkhöz juttatta el a digitális 
sportok világát. Érdekes belegondolni abba is, hogy az e-sport így is növekedő tendenciában van, lehetőséget 
nyújt karantén időszakban is a hagyományos sportokkal szemben, melyek a szociális távolságtartás időszakában 
elképzelhetetlenek és folyamatos visszaesést produkáltak (EPSI, 2020). 
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