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Élmény

Bizonytalan kimenet

A sportrendezvények 

meghatározó jellemzője a 

fogyasztók (szurkolók) 

szempontjából, hogy az 

élmény adott helyszínen és 

időpontban, ott és akkor jön 

létre. 

A verseny kimenetele 

bizonytalan, ami izgalomban 

tartja a nézőket, szurkolókat. 

A (nemzetközi)sportrendezvények a 

hivatásos sport központi termékei, 

amelyek a sportgazdaság minden 

hivatásos piacára hatást gyakorolnak.

A sportrendezvények egy társadalmi 

környezetben beágyazottan jönnek 

létre, így hatásaik több helyen, 

multiplikatív módon és messze nem 

csak a sport területén jelennek meg, 

érvényesek. 

Hogyan lehet helyszíni nézőkkel 

biztonságosan nemzetközi 

sportrendezvényt szervezni úgy, 

hogy ezen rendezvények 

továbbra is nemzetközi 

rendezvényeknek tekintendők 

legyenek és hatásaik komplexen, 

makrogazdasági szinten is 

megjelenjenek?

Nemzetközi sportrendezvények

Központi termék Covid-19

Beágyazottság Újratervezés

2022. 02. 03.
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Kvalitatív kutatás, szekunder források vizsgálata

Világgazdaság Kockázatértékelés és -kezelés Nemzetközi 

sportrendezvények

2022. 02. 03.

Módszertan

Melyek a COVID-19 nemzetközi sportrendezvények szervezésére gyakorolt hatásai?

• Melyek a kockázatértékelés főbb tényezői?

• Milyen kockázatkezelési megoldások vannak ezen a területen?

• Milyen trendek azonosíthatók a COVID-19 hatására a nemzetközi 

sportrendezvényekhez kapcsolódóan?
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A COVID-19 és annak gazdasági, valamint társadalmi 

következményei továbbra is kritikus fenyegetést jelentenek a világra.

▪ 2024-re a fejlődő gazdaságok (Kína 

kivételével) 5,5%-kal elmaradnak a 

járvány előtti várható GDP-növekedéstől, 

míg a fejlett gazdaságok 0,9%-kal 

meghaladják azt, ami tovább növeli a 

globális jövedelemkülönbséget.

▪ Az emelkedő nyersanyagárak, az infláció 

és az eladósodás újonnan felmerülő 

kockázatokat jelentenek.

▪ a COVID-19-es megbetegedések újabb 

megugrása miatt a világjárvány továbbra 

is gátolja az országok képességét a tartós 

fellendülés elősegítésére.

A világjárvány okozta válságból 

való eltérő gazdasági kilábalás a 

globális megosztottság 

elmélyülését okozza.

Kérdés: ki lesz alkalmas 

nemzetközi sportrendezvényt 

szervezni, lesznek-e kiemelten 

biztonságos országok?

2022. 02. 03.

Biztonság
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2009-es szerbiai téli Universiade

idejében a H1N1-

influenziajárvány (Loncarevic et al. 

2009),

2014 és 2015 közötti Ebola-járvány

idején Afrikában megrendezett 

sportrendezvények ("Afrikai Ifjúsági 

Játékok" Botswanában, "All Africa

Games" Kongói Köztársaságban, 

"Africa Cup of Nations" Egyenlítői-

Guineában) (Blumberg et al. 2016),

2016-os riói olimpia, amelyet a Zika-

vírus terjedése fenyegetett.

Megfelelő megelőzési és tájékoztatási 

kampányok.

Az erőforrások és a hatóságok hatékony 

koordinációja: speciális válságkezelő 

bizottságok létrehozása.

Az utazók és sportolók riasztására és 

nyomon követésére szolgáló hatékony 

rendszer.

A gyanús és pozitív esetek kezelésére 

vonatkozó pontos és egyértelmű szabályok, 

amelyek célja a fertőzöttek elkülönítése a 

rendezvények helyszínén található speciális 

és felszerelt területeken.

2022. 02. 03.A nemzetközi sportrendezvényeket 
érintő egészségügyi kockázatok korábbi 
esetei
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„A kockázatkezelés egy proaktív folyamat, amely magában foglalja a rendezvényt és az 

érintetteket fenyegető összes lehetséges kockázat felmérését, s előrejelzéssel, megelőzéssel, 

minimalizálással, valamint tervezéssel mérsékli azt.” (Leopkey & Parent, 2009a, p. 205).

A WHO által determinált öt rizikófaktor mentén – KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Carmody et al. 2020 )

1. A rendezvény szervező országában a COVID-19 jelen van-e?

2. A rendezvényt egyetlen helyszínen vagy több helyszínen / városban / országban tartják?

3. Lesznek-e a rendezvényen nemzetközi résztvevők (sportolók és nézők)? 

4. Lesz-e a rendezvényen jelentős számú olyan résztvevő (sportoló vagy néző), akinél a súlyos COVID-

19 megbetegedés kockázata magasabb (pl. 65 év feletti személyek vagy alapbetegségben 

szenvedők)?

5. A rendezvényen olyan sportágak is részt vesznek-e, amelyeknél nagyobb a terjedés kockázata a 

COVID-19-nek (pl. kontakt sportok)?

2022. 02. 03.

Kockázatértékelés és -kezelés
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1.

2022. 02. 03.

CSÖKKENTÉS

3. 4.

ÁTCSOPORTOSÍTÁS SZÉTSZÓRÁS

2.

ELKERÜLÉS

6. 7.

JOGI INTÉZKEDÉSEK KAPCSOLATOK 

KEZELÉSE

5.

MEGELŐZÉS

Leopkey és Parent (2009) hét kockázatmérséklési 

stratégiát különböztetett meg:  

A világjárvány egy „élő teszt”, amely arra készteti a szervezeteket, 

hogy módosítsák a kockázatokhoz és a felkészültséghez való 

hozzáállásukat és terveiket (Parent & Reutsch, 2021))
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2022. 02. 03.

A Covid-19 fertőzés csökkenése érdekében 
tehető lépések egy sportrendezvényen
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Kontaktkutatás és nyomon követés

Tesztelési elérhetőség

Az utazások minimalizása, azon helyszínekről, ahol a COVID-19 terjed

Alacsony fertőzöttségű helyszín választása

Magaskockázati csoportban lévők minimalizálása (65 év felettiek, nem jó 

egészségügyi állapotban lévők)

Létszám-minimalizálás a rendezvényeken

A sportolók és a szervezők oktatása

Magas higiéniai standardok bevezetése, gyakori kézmosás

Kockázatértékelés és -enyhítések mérlegelése
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Kockázatkezelés

Az elmúlt két évet különböző 

periódusokra bonthatjuk.

A hatások, így a szükséges 

intézkedések különbözők.

A járványügyi helyzet országonként 

eltérő.

Buborék: izolált elkülönítés.

Teremsportok különösen érintettek.

Döntések: a Nyári Olimpiai Játékok és a Labdarúgó Európa-bajnokság 

is 1 évvel elhalasztásra került.

2020 májusa: Bundesliga újraindítása – ZÁRTKAPUS

Elsőként – globális érdeklődés, szigorú egészségügyi szabályok

6 milliós TV-nézettség

2020

TÖRLÉS, HALASZTÁS, BUBORÉK, ZÁRTKAPU

2022. 02. 03.
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Formula-1
2020
13 törölt futam

Több verseny elhalasztásra 

vagy törlésre került, helyüket 

egyes esetekben új vagy a 

versenynaptárban korábbi 

években szereplő versenyek 

vették át, a végleges 

versenynaptár hossza 17 

futam lett. 

Március helyett júliusban

2021-ben 22 futam valósult 

meg és 5 került törlésre a 

koronavírus okán. 

Számos csere és 

időpontváltoztatás terhelte ezt 

a szezont is. 

Formula-1
2021

5 törölt futam

2022. 02. 03.

Menteni a menthetőt?

2020 2021

Ausztrál nagydíj Kínai nagydíj

Vietnámi nagydíj Kanadai nagydíj

Kínai nagydíj Szingapúri nagydíj

Holland nagydíj Japán nagydíj

Monacói nagydíj Ausztrál nagydíj

Francia nagydíj

Azeri nagydíj

Szingapúri nagydíj

Japán nagydíj

Kanadai nagydíj

Amerikai nagydíj

Mexikóvárosi nagydíj

Brazil nagydíj

A teljes globális ellátási lánc –

értékteremtő résztvevői 

sérültek ezen folyamatban
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2022. 02. 03.

Formula 1 - 2020
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2020. július 7. és 2020. október 10. között,

22 csapat játékosai,

100 oldalban leírt protokoll mellett.

.

Az NBA nagyjából 1 milliárd dollárt bukott a zárt kapuk 

miatt.

A buborék költsége is 180 millió dollárra becsülhető.

A minden egyes nap elvégzett PCR-tesztek egyetlen 

esetben sem mutatták ki játékos fertőzöttségét.

2022. 02. 03.

NBA – Disney Buborék

Forrás: https://concordeblog.hu/2020/10/13/volt-egyszer-egy-nba-buborek/

https://www.espn.com/nba/story/_/id/30055011/everything-happened-nba-bubble  

https://concordeblog.hu/2020/10/13/volt-egyszer-egy-nba-buborek/
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Amerika: pesszimista rajongói várakozásokkal

A 80%-os többség a társasági élet fontos elemének vélte 

a sportrendezvényeket és mérkőzéseket,

a felnőtt lakosság mindössze negyede (24%) jelezte, 

hogy részt venne sporteseményen szurkolóként 

személyesen is.

szemben a 62%-os aránnyal, akik tévén vagy online 

közvetítés formájában követnék a rendezvényeket az 

újraindulás után.

2022. 02. 03.

Forrás: A kutatást végezte: Havas Sports & Entertainment részéről Nagy László igazgató – sportmarketing szakember és független iparági szakértők Kosaras Renáta, 

sport – marketingkommunikációs & sportdiplomáciai szaktanácsadó és Kovács Nikolett, nemzetközi újságíró és szakértő és az Ipsos kutatócég

Magyarország: bizakodás

A hazai lakosság 72%-a elég megnyugtatónak találná 

a COVID-19 elleni védőoltást ahhoz, hogy újra 

sportrendezvényeket látogasson.

Emellett akár a kötelező távolságtartást, illetve a 

szájmaszk viselését is hatékony megoldásnak tartaná 

a látogatható mérkőzések újraindításához (59% és 

52%). 

19% azok aránya, akik egyik felsorolt intézkedést sem 

tartanák elegendőnek ahhoz, hogy részt vegyenek 

egy sporteseményen nézőként.

Mi lehet a megoldása a hazai sport 
világa talpra állításának? 
– amerikai mintára készül Ipsos felmérés 2020 
júniusában – Mi mondanak a fogyasztók?
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2022. 02. 03.

Vakcina jelenti a megoldást? 
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2020 ősz

Kockázatcsökkentés

2020 őszére, végére 

egyértelművé vált – a szigorú 

tesztelési rendszerek és az 

együttműködés nem jelentenek 

csodaszert, illetve nem 

jelentenek garanciát a 

"biztonságos" 

sportrendezvények számára

Nincs COVID-biztos 

rendezvény – COVID kockázat 

csökkentett rendezvényekről 

beszélhetünk- a fertőzés ott 

van a sportolók, a stáb, a 

szervezők között.

Dia címsor

2021
További 

kockázatcsökkentés: 

vakcina

2022. 02. 03.

NYOMÁSKÉNYSZER:

2020-ról 2021-re halasztott 

rendezvények

Olimpiai kvalifikáció
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Magas kockázatú rendezvények 

– Helyszíni nézők visszatérése – korlátozásokkal

2021-es egyiptomi férfi 

kézilabda-világbajnokság 

(négy rendező városban) 

zártkapuk mögött.

2021 januárja

A rajt előtti napon vb-n

szereplő csapatokban 

összesen 50 pozitív esetet 

regisztráltak.

2021-es Australian

Open az év első Grand 

Slam-tornája volt.

Az eredetileg tervezett 

január 18–31. helyett 

2021. február 8–21.

között rendeztek meg a 

Melbourne-ben.

Selejtezők: Dubajban, 

Dohában.

2022. 02. 03.

2021 év eleje

2020-as FIFA-

klubvilágbajnokság 2021 

februárja.

Katar fővárosában, Dohában

mérkőzéseken jelen lehetnek 

szurkolók is a maximális 

nézőszám 30%-ig.

A belépés feltétele két 

beadott védőoltás vagy 

2020. október elseje utáni 

megbetegedés és felépülés 

vagy 72 órán belüli negatív 

PCR- vagy antigén- teszt volt.

2021.február 7-i 

NFL finálé

55. Super Bowl

22 ezer néző a 

helyszínen

7500 jegyet ingyen olyan

egészségügyi dolgozók

között osztottak szét, akik 

be vannak oltva.
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Trendek, amelyek már a fejlődés útján voltak és a COVID-19 tovább erősítette 

őket

Technológiai váltás, Virtuális 

sportvilágok

A következő évben a sportról 

alkotott képünk is változni fog, mivel 

a felhasználók mobileszközökön 

nézik az eseményeket. A vállalatok 

innovatív dizájnba fektetnek be, 

hogy a felhasználóknak optimális 

böngészési élményt nyújtsanak.

E-sport

Üzleti modell változás

a sportszervezeteknek új és 

változatos bevételi forrásokat 

kell keresniük, valamint 

törekedni arra, hogy a 

világjárvány közepette mélyebb 

szurkolói kapcsolatokat 

alakítsanak ki

A rajongói élményeket a 

középpontban tartani.

Over-the-top tartalom térnyerése 

a lineáris televíziózással

szemben

Átlagos heti videótartalom-fogyasztás 

(órákban)

Élőben sugárzott televízió/ Streaming videó

2022. 02. 03.

Alkalmazkodás és az innováció 

Forrás: Digital Media Trends Survey 2018 (United States) ;  Deloitte’s Digital Democracy

Survey 2018 (global);  Deloitte Media Consumer Survey 2018 (Germany)
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Összegzés, következtetések

2022. 02. 03.
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2020. 1. félév

Törlés – halasztás

Stratégia: a kockázat 

elkerülése (a kockázattól 

való távol maradás), jogi 

intézkedések, kapcsolatok, 

együttműködések kezelése.

Újratervezés (redesigning) -

zártkapu

Stratégia: kockázatcsökkentés, 

jogi intézkedések, kapcsolatok, 

együttműködések kezelése - cél 

a kockázatok mérséklése.

ÉLŐ TESZT – azok a nemzetközi 

sportrendezvények, ahol a 

gazdasági nyomás kiemelkedő 

(NBA, Formula - 1).

Újranyitás

A vakcina elérhetősége új 

lehetőségeket ad.

Stratégia: a kockázat tovább 

csökkenthető.

A megelőzés reménye is él.

DE a kockázat nem tűnik el. 

„COVID-19 kockázatcsökkentett rendezvények”

2020. 2. félév 2021

2022. 02. 03.

A 2020 előtt alkotott stratégiák újragondolása szükséges: fő szempont az élet biztonsága, a járvány 

terjedésének csökkentése, majd megállítása, így a humánoldal: sportolók, közreműködők, szurkolók 

egészségének védelme lett.

A rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat kiemelkedő jelentőségű „Covid kommandó” 
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Buborék

Egyelőre nincs általánosan 

elfogadott forgatókönyve és 

nemzetközi szabályzata a 

buborékrendszerben 

lebonyolított 

sportrendezvényeknek.

Hazai szurkolók részvétele az 

egészségügyi helyzetnek 

megfelelően, az érvényes 

szabályozások szerint, 

védettségi igazolvánnyal vagy 

anélkül.

Külföldi szurkolók részvétele a 

helyszínen az egészségügyi 

helyzetnek megfelelően, az 

érvényes szabályozások 

szerint, védettségi 

igazolvánnyal, teszttel vagy 

anélkül.

3 forgatókönyv

Hazai 
szurkolók

Nemzetközi 
szurkolók

2022. 02. 03.

ISL-versenysorozat, úszás, 2020, Budapest

Kardvívó világkupa, 2021, Budapest

Női kézilabda Olimpiai kvalifikációs torna, 2021, Győr

Tokiói Olimpia, 2021, Japán

Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj, 2021, 

Székesfehérvár

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, 2021, Budapest (korlátozás 

nélkül)

Ritmikus gimnasztika Világkupa, 2021, Japán

Műugró Világkupa, 2021, Japán

Forma-1 Magyar Nagydíj, 2021, Budapest (Mogyoród)

UEFA-szuperkupa, 2020, Budapest

Strandröplabda 

Európa-bajnokság, 2021, Ausztria

Super Bowl LV,

amerikai futball, 2021, Amerikai Egyesült Államok

Laver Cup, tenisz, 2021, Amerikai Egyesült Államok
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