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Cé lom az, hogy rö vi den össze fog lal jam azt 
a köz gaz da sá gi el mé le ti ke re tet, amely ér tel
mezhetővé tesziahivatásosmagyar labda
rúgásnapjainkbanvégbemenőátalakulását.
Az el mé le ti hát tér föl vá zo lá sát az a könnyen 
belátható–bárMagyarországonakorábbi
akbaninkábbelnézőmosollyalkezelt–tény
tesziszükségessé,hogyafutballt–ésáltalá
banasportotis–ugyanolyanközgazdasági
szabályszerűségekvezérlik,mintagazdasá
giéletbármelymásszféráját.

Alabdarúgásmintszórakoztató
látványosság–ésamitnálunk
játszanak

Aztgondolom,hogya témával foglalkozó
szakemberekzöme–hozzámhasonlóan–

nemcsak szakmai konferenciákon, „munkahelyi elfoglaltságként”, hanem társasági és
magánbeszélgetésekben is nagy figyelmet fordít a futballra. E beszélgetések többsége,
sajnos,már jó ideje„bezzegKovácséknál” típusú társalgásafölöttkeseregve,hogyvan
Európának olyan térfele, ahol egészenmásfajta futballt játszanak hivatásos labdarúgás
címén,mintnálunk.

Előjönnekasajtóbólésaköznapibeszél
getésekből jól ismert fordulatok: az,hogy
vanEurópánakegy,ahivatásosfutballszem
pontjából(is)fejlettrégiója,aholnagyonjó
minőségűjátékotjátszanak,élvezetesmecs
csek foly nak, nagy tö me gek lá to gat ják a 
stadionokat, óriási pénzek forognak a játé
kostranszferben és amindennapiműködés
soránegyaránt.Atelevíziótársaságokverse

Lövésbőllesz…
A hi va tá sos ma gyar
labdarúgásátalakulásának
köz gaz da sá gi alap jai*

Dénes Ferenc
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* 1997.május16ánaBudapestiKözgazdaságiEgyetemenkonferenciát rendeztek„Fordulóelőtt”címmela
labdarúgásmegújításánakkérdéseiről.Összeállításunkelsőkétírása,DénesFerencésHorváthSándortanul
mányaazittelhangzottelőadásszerkesztettváltozata.AtanulmányokatakonferenciátrendezőBKE UniSport 
Cen ter (VállalatgazdaságtanTanszék)bocsátottarendelkezésünkre.Azírásokbanmegfogalmazottállításokat
megpróbáltukütköztetnikétolyanfutballszakember–Mezey György és Nyilasi Ti bor –véleményével,akika
hivatásosmagyarlabdarúgásátalakításátmegélik,ésrészbenbefolyásolnitudják.Véleménynyilvánításrakér
tük Bayer Jó zsefet,azAxelSpringercégtulajdonosátis.Emultinacionáliscégvezetésemindeddigmereven
elzárkózottattól,hogyahivatásosmagyarlabdarúgástfölhasználjamarketinglehetőségként.



nyeznekazért,hogyközvetíthessékalegfontosabbmérkőzéseket,salétesítményekzöme
kulturáltkörnyezetetkínálaszabadidőeltöltésére.

Ésmilyenhelyzettelszembesülhétrőlhét
reahazaifutballrajongó?Csakfelsorolássze
rűen: eredménytelenség,üres, lerobbant sta
dionok,anyaginehézségekkelküszködő,nem
ritkán csődhelyzetbe jutott egyesületek, lab
darúgószakosztályok,médiacsatákéshábo
rúkstb.Jóljellemziahivatásosmagyarlab
da rú gás ál la po tát az, hogy ha si ker él mény re 
vágyikezafutballszféra,akkorahetvenéves
„száguldó őrnagyot” próbáljamegünnepelni
ésmementóként fölmutatni:bizony,voltunk
valahafutballnagyhatalom…

Azadódókérdés egyszerű ésnyilvánvaló:milyen folyamatokhozták létre ezt a szá
munkra oly kedvezőtlen állapotot, és hogyan tudnánk ezen javítani?A korábbi évtized
válaszai(„aszakmaimunkaszínvonalánakemelése”,követelményrendszerbevezetése,a
követelményrendszereltörlésestb.),illetveazezekrealapozottdöntéseknemtudtákmeg
állítaniahanyatlást.Azutóbbiévekbenpedigmárgazdaságijellegűmagyarázatottaláltunk
akülönbségekokára:„ott”vanpénzafutballban,„itt”nincs.Shamostnemfogadjukela
kétségtelenülnagypredikcióserejű,denemigenoperacionalizálható„magyarátok”magya
rázatot,akkoraztkellmegvizsgálnunk,honnanjön,smilyenszerepettöltbe„a”pénzaz
európaihivatásoslabdarúgásbanésnálunk.

Ezzelkapcsolatbanazazegyiklegfonto
sabbállítás,hogyaholjófutballvan,ottszol
gáltatásként állítják elő a labdarúgást erre
szakosodottszolgáltatószervezetek.Eszer
vezetekjogiformájaigensokszínű(egyesü
letek,részvénytársaságok,sőtalapítványok),
lényegükazonbanközös:vállalkozásszerű
enállítjákelőaztacsúcsfutballt,amelyet
irigykedvenézünk.Kikellemelnünkaztis,
hogyNyugatEurópában a futball a szóra
koztató ágazat szerves részévé válik és

integrálódik:amédia,asport(ezenbelülisafutball)ésamarketingiparegyreinkábbössze
csúszik,ésszinergikushatásairévénhasználjakiazüzletilehetőségeket.

EzzelszembenMagyarországon–ésez
nemcsakafutballraigaz,hanemasportegé
széreis–tulajdonképpentovábbélnekazok
a mechanizmusok, amelyek az elmúlt
gazdaságitársadalmirendszerbenéltettéka
sportot. Ezt az állapotot azonban egyre
kevésbé lehet fenntartani. Nem arról van
szó,hogyrosszabbaklettekazemberek,és
mégcsaknemisarról,hogykedvezőtlena
gazdasági szabályozás – erre a későbbiek
benvisszatérek–,hanemarrólis,hogyanyolcvanasévekvégétőlfolyamatosanátalakul,
megváltozikatársadalmigazdaságirendszer,ebbeafolyamatbaazonbannemkapcsolódott
beasportszféra.Miközbenagazdaságirendszerkapitalizálódik,aközbenamagyarfutball
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alapvető struktúráit tekintve még mindig a tervgazdaságmintáit követi.Azt gondolom,
ahhoz,hogyMagyarországonsikeresfutballlegyen,gazdaságiértelembenkellversenyké
pessétenniaziparágat,ésahivatásosmagyarlabdarúgásnakeladhatóvákellválnia.

Eladni,dekinek?

Alabdarúgástmintszórakoztatólátványosságotalapvetőenháromnagyfogyasztóicsoport
nakkelleladni:
• amérkőzésrekilátogatóközönségnek,
• aközvetítésijogokatmegvásárlómédiának(televíziónak)és
• amarketinglehetőségetkeresővállalatoknak.
Sajátosazállam,aközpontiköltségvetésésazönkormányzatokszerepe.Nemcsak„éjje

liőrként”, a piaci kudarcokat a közjó érdekében korrigáló szabályozóként vannak jelen,
hanemegybenmeghatározósajátosérdekekéskereslet is fűziőketa labdarúgáshoz.Az
átmenetbenésakiépülőfutballpiacgazdaságbanbetöltendőszerepükreatanulmányvégén
egykicsitrészletesebbenkívánokvisszatérni.

Aszakvezetőimegnyilatkozásokismeretébenisésszemélyesbenyomásaimalapjánis
úgygondolom,hogyafutballvezetőktöbbségetévesenítélimeganagyfogyasztóiszeg
mensekfontosságát.Apénztelenségokátsokanazérzéketlenmédiaügynökségekbenésa
szponzorokbankeresik–legalábbisezderülkinyilatkozataikból.Pedighajólbelegondo
lunk,amagyarklubcsapatokkorábbansemkaptaksokat(mondhatni,semmitsemkaptak)
aMagyarTelevíziótól–ettől,persze,mégnemváltozikmegaza tény,hogymamára
kilencvenesévekelejénmegkötött,hosszútávúmédiaszerződésekisigencsakelőnytelenek
aklubokszámára–,saszponzorok–pontosabban:államivállalatimecénások–úgyléptek
kiafutballból,hogyközbenMagyarországontöbbszörösérenőtta„reklámtorta”.

Afutballpiacemeglehetősensematikusábrájaalapjánvégiggondolvaazösszefüggése
ket,mindenkiszámáravilágossáválhat,hogyazameghatározótényező,mennyiresikerül
vonzóvátennialabdarúgástszélesfogyasztóirétegekszámára.Népszerűújságíróifordu
lattalélve:megkelltölteniastadionokat,ésaközvetítésekidejéreatelevízióelékellültet
ni a nézőket.A közönség nagysága tényleges bevételt jelent,meghatározza a televíziós
keresletetésaközvetítésijogdíjakat,ésaszponzorokatisalapvetőenazérdekli,hogyössze
senhányembertvonzvagytaszítalabdarúgás.Ahivatásosmagyarfutballeladhatóvátéte
lénekalapkérdéseaz,hogysikerülemegteremteniésfolyamatosannövelnialabdarúgás
irántifizetőképeskeresletet.

Nemleheteléggéhangsúlyozniaztatényt,hogyhaMagyarországonvalódipiacgazda
ságkiépülésétfeltételezzük,akkoramagyarfutball jövőjeazonállvagybukik,hogyaz
alapszolgáltatásból,azazaközönségbevételekbőlszármazóegyesületibevételeketsikerüle
amostani,átlagosanötszázalékkörülirebecsültarányrólmeghatározónagyságrendűrefel
tornászni.Részletesebbelemzésnélkül,illusztrációkéntálljonittazangolPremiershippél
dája:aDeloitte & Touche jelentéseszerint1995benaligacsapatainakátlagáttekintvea
bevételektöbbmintötvenszázalékaszármazottajegyésbérleteladásokból.



Középpontbanafogyasztó

Afogyasztókkalkapcsolatbanazegyesületekvezetőinekelőszöraztakérdéstkellföltenni
ük,hogymilyenközönségetkívánnakmegcéloznialabdarúgásáltalkínáltszabadidőeltöl
tésiformával.Olyanfutballunkvanéslesz,amilyenaközönsége.Amérkőzésekrekiláto
gatónézőrészeaszolgáltatásnak,nélküleugyanisnemlátványsportról,hanemszabadidős
futballrólbeszélünk,aholaszórakozástasportolásmagajelenti.Azegyesemberekjóérzé
sét,szükségleteinekkielégítettségiszínvonalátnagybanbefolyásoljaa többiszurkoló:ha
hozzáközelállóvagyáltalareferenciánaktekintetttársadalmicsoportoklátogatjákamér
kőzéseket,akkorszívesebbenmegymeccsre,míghapéldáulvandálszurkolókmiattmég
az életét is féltenie kell, akkor inkább otthonmarad.Másrészt a jó jövedelmi helyzetű,
magasiskolázottságú,fogyasztaniakaróésképesmérkőzéslátogatóréteg„jóleladható”a
szponzorok számára is; ha viszont a futballközönség alacsony jövedelmű, iskolázatlan,
ráadásulkitöriakerítéstamérkőzéseken,eznemcsakaszármaztatott,hanemaközvetlen
keresletetiscsökkenti,azüzletilegfontosfogyasztóirétegeketistaszítja.

Akérdéstehátaz,hogyancsábíthatóbeamegcélzottfogyasztóirétegastadionba,hogyan
adhatóelalátványfutballaközönségnek.Akérdésmegválaszolásáhozazokatazalapvető
tényezőketkellszámbavenni,amelyekafutballirántielsődlegeskeresletetmeghatározzák.

Alátványfutballalapszolgáltatásamagaa
mérkőzés:kétszertizenegyembercserékkel
két szer negy ven öt per cen ke resz tül meg ha
tározott szabályok szerint rúgja a labdát. 
A játékminősége (negyvenméteres „forin
tos” labda, egy robinzonád, biciklicsel, a
balbekk felfutása és persze, gól, gól, gól)
alapvetően befolyásolja a keresletet. Erről
nincsmitmondani, hiszen jól ismert, sok
szorismételtösszefüggésrőlvanszó.Ugya
nakkor érdemes fölhívni a figyelmet arra,
hogy az alapszolgáltatást létrehozó játéko
sokesetébennemcsakajátéktudásfontos,
hanemaszélesértelembenvettszolgáltatás
banvalórészvételis:aközönségmaximális
kiszolgálása a pályán és azon kívül, a
„show”létrehozása,szereplésamédiában,
sztárolhatóságstb.

Akkorérdekesésvonzóamérkőzés–akkornyilvánulmegkomolyabbkeresletiránta–,
hanemjósolhatómegnagybiztonsággalavégeredmény,azazhaakimenetbizonytalan.Az
ilyenmérkőzéseketlegtöbbször„rangadóknak”nevezzük,amelyektulajdonképpenminő
ségtőlfüggetlenüllehetnekérdekesek.EzértvonzhatotttízezreketaNépstadionbaazFTC– 
BVSC mérkőzés1996tavaszán,amikorakétcsapatatabellaelsőkéthelyénállt,sezért
lehetettugyanennekakétcsapatnakazösszecsapásacsaknéhányezerembertmegmozgató
„átlagmagyarmeccs”félévvelkésőbb,amikorjelentősvoltakülönbségakétcsapatfor
májaközött.

Akimenetbizonytalanságánakmenedzselésenemazegyescsapatokszintjénjelentkező
probléma,hanemalátványfutballegészénekfelépítéséreésszabályozásárahárulófeladat.
Amagyarlabdarúgásátalakulásakorszemelőttkelltartani,hogyiparágiszintennemelég
egy jócsapatotcsinálni.Kettősemelég.Ezmégakkorisigaz,haafutballpiacosodásával,
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mintEurópábanmindenütt,valószínűlegMagyarországoniskifogemelkednikéthárom
olyancsapat,amelyektőkeésezáltaljátékerőbenamezőnyfölénőnek.Ahhozazonban,hogy
legyen,illetvemegmaradjonafutballirántikereslet,azátlagmérkőzéseknekkellizgalma
saknak,jószínvonalúaknaklenniük,merthaegyébkéntezaháromcsapat12:0raverimeg
atöbbieket,afutballegészeérdektelennéválhat.

Tisztában kell lenni azzal is, hogy az évezred végén a sportesemények látogatása, a
meccsnézésmintszórakozásiformanemcsupánamérkőzésekmegtekintéséből,élvezeté
bőláll.Aszórakoztatóiparbanegyreélesebbharcfolyikazemberekszabadidejéért,amita
harcolófelekalegkülönfélébbextraszolgáltatásokkaligyekeznekmegnyerni.Apiacgazda
ságkiépülésévelebbenaversenybenafutballnakismegkellvívniaamagacsatáit.Szerin
temveszélyesleegyszerűsítésazagyakranhangoztatotttétel,miszerinthavolnajófutball,
akkorautomatikusanhatalmas lenneakeresletamagyar labdarúgás iránt.Ezkülönösen
abból akorábbanemlített szempontból fontos,hogymilyen fogyasztói rétegeket sikerül
megnyernialabdarúgásszámára,kineksikerüleladniafutballt.Haaz„üzletilegértékes”
fogyasztóirétegeketakarjaafutballmegnyerni–ésaztgondolom,ezlenneajóéskívána
tos–,akkoraző szá muk ra megfelelőkiszolgálástkellbiztosítanivendéglátásban,informá
cióban,kulturáltkörnyezetbenésszemélyzetben,kiegészítőprogramokban,csecsebecsék
vásárlási lehetőségében(sálak,sapkák,emléktárgyak,videojátékok),különelfoglaltságot
biztosítvaesetlegacsaládtöbbirészénekis(bevásárlás,gyerekprogramokstb.).Ekiegészí
tőszolgáltatásoknemcsakazelsődlegeskeresletetnövelik,hanemesetenkéntjelentősszár
maztatottbevételtisjelentenek.Ugyanakkorafogyasztótrettenetesenbosszantja,sőttaszít
ja,haolykorötvenméteressorbakellbeállniaamérkőzésszünetében,hogyvegyenvalami
innivalót.(Agólróllemarad,ráadásulasörismeleg…)

Szorosanehhezkapcsolódikazárszerepe.Amagyarfutballbanáltalánosazavélemény,
hogyazemberekneknincspénzük,tehátkomolyjegybevétellelnemlehet,nemisérdemes
számolni. Csakhogy 1995 őszén aFra di–Ajax mérkőzésre 10 ezer forintért keltek el a
jegyekfeketén,és1997tavaszánelővételbeneladtáka900forintosjegyeketaFra di–UTE 
meccsre.Másoldalrólpedigaztlátjuk,hogygyakranminimálisáron(nemritkáningyen)
semhajlandókmegtölteniazérdeklődőkastadionokat.Aztgondolomtehát,hogynemegy
szerűenarrólvanszó,hogyazemberekneknincspénzük,haneminkábbarról,hogyazért
fizetnek,amiértérzésükszerintértéketkapnakcserébe.

Afutballnakismegvannakamagasajátostényezői,amelyekgazdaságiértelembenver
senyképessé és nyereségessé tehetik az iparágat. Kiemelkedik ezek közül a szurkolók
ragaszkodásaacsapathoz,amitamenedzsmenttudománybanhasználatosmárkahűségfoga
lomhozhasonlóanszurkolóihűségneknevezhetünk.Afutballvezetőknévszerintisismerik
azokatazembereket,akikhóban,sárban,kánikulábanmegszokotthelyükönülvebiztatják
vagyéppenszeretettelszidjákacsapatukat.Amagyarfutballválságátmisemmutatjajob
ban,mintaz,hogyezamárkahűfogyasztóiréteggyakorlatilageltűnt.Pedigacsapathozhű,
szélesfogyasztóikörüzletilegisnagyonfontos:stabilelsődlegesbevételtbiztosítanak,meg
veszik a csecsebecséket, baráti körökbe szervezve pedig –mint közvetlen PRakciók
alanyai–„jóleladhatók”aszponzorokszámárais.

NemcsakMagyarországon értékhordozó a futball a helyi közösségek számára, de itt
talánkülönösenaz.Bárapiacosodás,avilágsportjánakglobalizálódása(amerikaikosár
labda, baseball stb.) és „medializálódása” ellene hat, de a labdarúgás kötődése a helyi
közösségekhezméghosszúévekigfontoskeresletitényezőmarad.(Lásdpéldáulakilenc
ve nes évek ele ji Nagy ka ni zsa–Za la eger szeg rangadókat.)Ebbőlaszempontbólnagyonfon
tos,hogya futballmegtaláljaakapcsolódástahelyiközösségekhez,mondjuk,Budapest
egyeskerületeihez,ÚjpesthezvagyéppenZuglóhoz.



Azüzletifutballszervezetikeretei

Visszatérveagondolatmenetfőirányához:egylehetségeslogikaszerintamagyarfutball
eredményességéhezversenyképessé,elsősorbaneladhatóvákelltenniahivatásoslabdarú
gást.Ennekérdekébenkulcsfontosságúakeresletmegteremtése,növeléseésanézőkmeg
nyeréseasportágszámára.

Akereslet és kínálatmegfelelőmene
dzseléséhez azonban alkalmas szervezeti
keretekkellenek:olyanintézmények,szer
ve ze tek, ame lyek vál lal ko zás ként, üz let
szerűenműködnek, és hatékonyan tudják
megvalósítaniafentifeladatokat–azaza
piacgazdaságnak megfelelő szervezetekre
vanszükség.

 Pi ac gaz da sá gi fel té te lek kö zött ered mé
nyesfutballtMagyarországoniscsakolyan

sportszervezetektudnakmajdelőállítani,aholnevesíthetőtőketulajdonosokvannak,akik
pénz ügyi, üz le ti koc ká za tot vi sel nek, és akik nek köz vet ve vagy köz vet le nül az eg zisz ten ci
ájukfüggattól,hogyüzletilegmennyiresikeresazadottsportszervezet.Aholazüzlethezés
asporthozegyarántértőképzettmenedzserekdolgoznak,akikugyanaztanyelvetbeszélik,
mintaszponzorok,abefektetők,aszállítók,aszolgáltatáslebonyolítóiésazügynökségek
képviselői,ennélfogvaszótértenekapiacgazdaságikörnyezettel,mindazokkal,akikkeltár
gyalnikell.Akikmárnemcsakaztértik,hogyaszponzorikapcsolat„adokveszek”,hanem
értikannaklényegétis,hogyavállalkozásokszámáraamarketingkiadásokbefektetésként
szolgálnak,amelynekmegfelelőhozamotkellbiztosítania; ismerik,ki tudjákszámolnia
megtérülésimutatókat,sőtennekmegfelelőenötleteikkel,hozzáértésükkelúgytudjákfel
építeniaszponzorikapcsolatot,hogyafutballcsapatraköltöttmarketingösszegekminden
másreklámeszköznélhatékonyabbantérüljenekmegaszponzorálószámára.Olyanfutball
szervezeteklehetnekhatékonyak,aholajátékosalkalmazott,munkavállaló,nemtöbb,és
nemkevesebb,mintegysajátoserőforrás,amellyelegyébkéntugyanúgykellgazdálkodni,
mintagazdaságiéletbármelymáserőforrásával.

Azüzletszerűenműködőszervezetiformákkialakulásaérdekébenatársadalommás
szféráihozhasonlóanamagyarfutballbanisvégbekellmennieagazdaságiátalakulásnak,
amit legpontosabbanúgytudnékmegfogalmazni,hogyamagyarfutballnakkapitalizá
lódnia kell. Tőketulajdonosokra, tőkekockázatra és a tőkével való gazdálkodásra van
szükség.Alabdarúgás„rendszerváltásának”kétszintenkellvégbemennie.Mikroszinten
aklubokszintjén,ésiparágiszinten,ahivatásoslabdarúgásszervezetikereteiben,műkö
désifeltételeiben.

Klubszintenazelsőlépésalabdarúgószakosztályokkülönválásaazanyaegyesületektől.
Azthiszem,mindenkiszámáraelfogadható,hogyalabdarúgásszámáranembiztosítjaaz
üzletiműködésfeltételeitazazegyesületiforma,amelybenközelazonosbeleszólásiésdön
tésijogkörökkelműködikegymásmelletta150–200millióforintosköltségvetésselgazdál
kodólabdarúgóésapárszázezerforintosköltségvetésselműködőtúraszakosztály.Máso
dik lépésként, véleményemszerint,Magyarországon semkerülhető el, hogy ahivatásos
labdarúgásáltalkínáltlátványosságot,szórakoztatástvállalkozásszerűenmintszolgáltatást
állítsákelőaklubok.Akonkrétjogi,társaságiformasokféleegyedimegfontolástólfügghet,
sapiacegészéttekintvelehetsokszínű(egykft.alapításaésműködtetésetalánegyszerűbb
ésolcsóbb,delehet,hogyarészvénytársaságiformavonzóbbapénzügyibefektetőkszámá
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ra, és a tőzsdére vitelt ismegkönnyíti stb.).A lényeg: legyen alkalmas szervezeti keret
ahhoz,hogyalabdarúgóklubvállalkozáskénttudjonműködni.

 Afutballátalakulásánakiparágiszinten
isvégbekellmennie.Mintláttuk,afutball
üz let nek na gyon fon tos sa já tos sá ga az, hogy 
a mérkőzések kimenetele bizonytalan
le gyen, hogy a meccsek ér de ke sek 
legyenekazemberekszámára.Ehhezolyan
bajnokságot kell szervezni, ahol a szerep
lők nagyjából kiegyenlített erőviszonyok
kal indulnak. Ezt az egyesületek maguk
értelemszerűennemtudjákésnemisakar
jákmegvalósítani.Olyaniparágiszervezet
nek kell lét re jön nie, amely nem csak és 
nemelsősorban sportszakmai,hanemfut
ballgazdaságiszempontbólalakítjaalabda
rúgópiac belső feltételeit, meghatározza a
nevezés pénzügyi kritériumait, ellenőrzi a

klubokgazdaságiműködését, növeli, és hakell, újraosztja az iparág jövedelmeit.Nincs
általánoseurópairecept,deúgytűnik,hogyazerős,ligatípusúirányítószervezetekképvi
selikhatékonyanahivatásoslabdarúgásüzletiérdekeit,országonkénteltérőmunka,erőfor
ráséshatalommegosztásbanazadottországfutballszövetségével.Magyarországonnem
egyértelműaképviseletkérdése,mindaHivatásosLabdarúgóLiga,mindpedigazMLSZ
aztgondolja,őhivatottarra,hogyahivatásoslabdarúgástszervezetiszintenösszefogjaés
irányítsa.Véleményemszerintjelenállapotában,adottszakemberállományával,működési
rendszerévelegyiksemalkalmasarra,hogyeztmegtegye.

Kiviseliaterheket?

Ezmindeddigszépenhang
zik,devajonkifogjafinanszí
rozni a változásokat? Úgy
vélem, ez is sokszereplős
játék, és a terhekből min
den ki nek kell va la mit vi sel
nie. Szükség van befektetők
re, akik nek nem cse kély üz le ti 
kockázatot kell vállalniuk.
Szükségvanolyanegyesületi

labdarúgóvezetőkre, akikbelemernekvágni a labdarúgásüzleti típusú átalakításába, és
képesekisarra,hogybelevágjanak,sakikmindezzelnagyszemélyeskockázatotvállalnak:
hanemsikerül,azkomolyanveszélyeztetiegzisztenciájukat.Szükségvanazoktatásiintéz
ményekből,tanácsadókból,hozzáértőgazdaságiszakemberekbőlállószellemiinfrastruktú
rára,szakértőkre,akiktanácsaikkal,közreműködésükkelésszakemberekképzéséveltevé
kenyenrésztvesznekazátalakulásifolyamatbanésazüzletműködtetésében.

Szurkolók,befektetők,szponzorok,játékosok,vezetőkéstanácsadók–mindmindfontos
szereplőiazátalakulásnak,deigazságszerintnehézelhinniéselhitetni,hogymindezeléglen

• Mikroszinten(egyesületek)
–alabdarúgószakosztályok

kü lön vá lá sa
–gazdaságitársaságok

lét re ho zá sa
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–azadósságállománykezelése
–valódiiparágiirányító
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–hatékonyiparágiszerkezet

• Befektetők–üzletikockázat
• Egyesületivezetők–személyeskockázat
• Játékosok–munkaerőpiaciverseny
• Tanácsadók–tanácstalanság
• Oktatásiintézmények–hosszútávúkockázat
• Központiköltségvetés–politikaikockázat
• Önkormányzatok–csődéspolitikaikockázat



neagyökeresfordulathoz.Hamástnemis,annyitérdemesmegemlíteni,hogyamagyarsport
mintegy hatmilliárdos köztartozásának legalább a fele a labdarúgószférát terheli, és ezzel
józanszámításokszerintnehézmitkezdeni.Nehézelképzelni,hogyaszponzorokésalabda
rúgásbabefektetnihajlandóvállalkozások„csakúgy, indulásképpen”hajlandóaklennének
milliárdokatbefizetniazállamiköltségvetésbeköztartozásokcímén.Aközpontikormányzat
nakakárelnézőszemhunyással,akárnyíltanvállaltsegítséggel,devalahogykezelniekella
problémát.Aztiskikellmondani,hogybármekkoraerőfeszítéseketteszisafutballszféra,
változatlanfeltételekeseténnemtudjaönmagamegoldanialabdarúgásproblémáit,nemlesz
képesvalódiszolgáltatáskéntelőállítanialátványfutballt.Nemtudja,mertatársadalmiátala
kulásköltségei,amégfejletlenkapitalizmus,atőkehiányésazországméreteinemigazán
tesziklehetővéaszórakoztatóiparáginfrastruktúrájánakpiacialapúmegteremtését(stadion
felújítások,létesítménykomplexumokkialakítása,munkaerőképzés,azazutánpótlásnevelés
stb.).Ráadásulműködőtőkebehozatalraéskülfölditámogatásraiscsakkorlátozottanszámít
hatunk,hiszenigenélesanemzetközi(gazdasági)versenyezenapiacon,serőteljesakis
fogyasztóipiaccalrendelkezőországokkiszorításáravalótörekvés.

Úgygondolom,hogyazeddigiekbensikerültalátámasztanomérvekkelaztazállítást,hogy
jelenállapotábanamagyarsport,éskülönösenahivatásosmagyarlabdarúgásmeglehető
senfejletleniparág.Fejletlen,destratégiailagfontosiparág.Nema„közhangulatotjavító”
vagy„politikaistabilizációs”szerepemiatt,hanemazért,mertahagyományok,aszakmai
háttérkiépítettsége,asportágnakanézettségbenésarészvételbenismegmutatkozónépsze
rűségemiattmamégalabdarúgástudjaleginkábbasporthozkötniéssportolásramozgósí
taniatársadalomnakerreegyáltalánhajlandójelentősebbrészét.Ráadásul–báreztvalóban
afutballszakembereknekkellmegerősíteniük–ittmégvanegyszemernyiesélyünkarra,
hogyrészesedéstszerezzünkegyrendkívüldinamikusanfejlődőüzletben:azeurópaihiva
tásoslabdarúgásban.

Eztafejletleniparágatkellenebefektetésialapontámogatniaaközpontikormányzatnak.
Azüzletialapokrahelyezettlabdarúgásesetébenaműködésheznyújtottközvetettésköz
vetlenállamitámogatásokmegszüntetésemellettmárpolitikailagisvállalhatólenneaföl
hal mo zott köz tar to zá so k el en ged ése, hi szen a gaz da sá gi tör vé nyek ál ta lá nos ren del ke zé sei 
szerintlehetnebehajtanialabdarúgásbanisatartozásokat,végsőesetbenpedigcsődeljárást
kezdeményezni.Hogyazonbanacsődneazonnal,azindulásnáljelentkezzék,ahhozakül
földi tőkemegnyerésére a kilencvenes évek elején alkalmazott eszközökhöz hasonlóan
lehetnemegkönnyíteniközéptávúkedvezményeshitelekkel,beruházásiésesetlegtársasá
giadókedvezményekkelavalódilabdarúgópiackiépítését.Reményeinkszerintezameg
oldásolcsóbbajelenleginél,hiszennemcsakazeddigitámogatástspóroljamegaköltség
vetésnek,hanemhosszútávonadóbevételeketisjelenthet.

Ezagondolatmenetnemegyszerűen„íróasztalmellettiokoskodás”.Vannakeurópaipél
dák arra, hogy válságos pillanatokban a fejlett piacgazdaságok kormányai is segítséget
nyújtanak a hivatásos labdarúgásnak.A gazdasági szempontból (is) példának tekinthető
angolfutballezenatérenispéldátmutathatnekünk.Amikoranyolcvanasévekvégéremár
a futball létét veszélyeztette a szurkolói vandalizmus, és tömeges halálesetek jelezték a
pályákalkalmatlanságát,azangoltársadalomnakésazangolkormányzatnakrákellettdöb
benniearra,hogyvalamit tenniekellkedvenc sportjával.Aztnemállíthatja senki,hogy
NagyBritannia nem piacgazdaság. Mégis, az illetékes parlamenti bizottság megbízása
alapján,aSirTaylorvezetésévelkészült jelentésre támaszkodvaaközpontiköltségvetés
nagyonkomolyantámogattaastadionokfelújítását,alabdarúgásrendbetételét.Aztgondo
lom,hogyamagyarlabdarúgásmostaniválságos,egyszersmindmozgalmasidőszakában
nagyszükséglennehasonlómegoldásra.
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Eza„dallam”márismerős:haamagyarsportrólvanszó,előbbutóbbmindenkia„Mi
értnemtámogatjaerőteljesebbenazállamamagyarsportot?”címűnótátfújja.Különösen
hamisnaktűnikezaslágerakkor,haagondolatmenetegészeaztkívántamegmutatni,hogy
ahivatásosmagyarlabdarúgásnak–ahogyamagyarsportegészénekis–piacitípusúátala
kítására,üzletialapokrahelyezésérevanszükség.Mégisjelentőskülönbségetlátokanyil
vánosságbanszintenapontaelhangzó,államitámogatásokfolyósításairántikövetelésésa
fejletleniparágfentiekbenvázoltbefektetésitípusútámogatásaközött.

Lövésbőlleszagól.Dehogyhosszútávonislegyenlövés,kapu,hálóésportás,ahhoz
hivatásosfutballunkgyökeresátalakításáravanszükség.


