
1 Nem ré gi ben Nor vé gi á ban jár tam. Ta nú ja vol tam an nak, hogy egy kül föld ön csak kevéssé ismert fut ball klub, a 
Lilleström ez év áp ri lis 30-án rész vény tár sa sá got ala kí tott. Rész vé nye it 30%-osan túl je gyez ték.
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A téma átgondolására ké szül ve nem ré gi ben 
érdeklődtemnéhányhazaibrókercégképvi
selőjénél–vajonhogyanlátjákafutballüz
letbevalóbefektetéslehetőségeit?Akérdés
fogadtatása arról győzött meg, hogy több
befektetőtársaságban megfogant már az a
gon do lat, hogy po ten ci á li san Ma gya ror szá-
gonisművelhetőezazüzletág.Ígynagyon
bízomabban,hogyaközeljövőkonferencia
köteteiből, illetvepublikációibólmárnem
csakakutatókés a sportvezetők,hanema
profi befektetők véleményét is megismer
hetjükerrőlakérdésről.Elemzésemethárom
témavizsgálataköréépítemföl.Azelsőaza
kér dés, va jon ér de mes-e egyál ta lán be fek-
tetniaprofifutballba?Amásodik,hogyitt
hon milyen feltételek mellett lehet igenlő
vá laszt ad ni er re a kér dés re. A har ma dik 
pedig az a kérdés, hogymilyen befektetői
kör jö het itt szá mí tás ba.

HaazelsőkérdéstvalaholNyugatEuró
pá ban ten nénk föl egy szak mai ta nács ko zá-

son,aválaszvalószínűlegigenlenne.Többjelisutalarra,hogyNyugatEurópábanérde
mespénzt fektetni aprofi futballba.Mindnyájan ismerjükazokataz imponálóadatokat,
ame lyek pél dá ul az an gol fut ball klu bok rész vény ár fo lya ma i nak emelke dé sét jel zik az 
el múlt évek ben. A Manchesternél ki lenc sze res, a Newcastle-nál majd nem hússzo ros rész-
vényárfolyamemelkedésmentvégbeazelmúltnéhányévben.Dehacsakazelmúltősztől
vizsgáljukamárbevezetettfutballcégektőzsdeiindexeit,akkorisjelentősárfolyamemel
ke dést ta pasz ta lunk. S tegyük eh hez hoz zá, hogy az ár fo lyam ok ala ku lá sa itt nem is jel zi 
pontosanabefektetésvalódiértékét.Akiaprofifutballbafektetbetőkét,komolyközvetett
megtérülésreszámíthatakapcsolatitőkerévén.Ennekfigyelembevételeéppolyracionális
üzletiszámítás,mintaközvetlenhozamokkalkulálása.Akapcsolatitőkébevalóberuházás
isrészeabefektetőimagatartásnak–ezaszempontobjektívelemeafutballésazüzlet,sőt
afutballésaközéletkapcsolatának,aminteztBerlusconitól,mondjuk,Bereczkyúrigmin
den ki tud ja Ola szor szág ban épp úgy, mint Ma gya ror szá gon. Ha te hát mindezeket egy be ve-
tem, akkor azt gondolom,megkockáztathatjuk, hogyNyugatEurópában jó üzlet a profi
lát vány fut ball.1MígNyugatEurópábanérdemesebbeazüzletágbatőkétfektetni,Magya
ror szá gon ez saj nos ko ránt sem biz tos. Több oka is van an nak, hogy a ma gyar fut ball ko moly 
tőkehiánnyalküzd.Amagyarfutballklubokbanműködőfutballtőkenagyondezintegrált.
Afutballtőkébeegyrésztbeletartoznakazokalétesítmények,amelyekbenfutballoznilehet.

A hazai
futballüzlet
fejlesztésének
feltételei

Horváth Sándor
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Ezektöbbnyireállamiésönkormányzatitulajdonbanvannak,ésminttudjuk,meglehetősen
lerobbantéstovábbromlóállapotban.Ezatőkerésztehátfolyamatosancsökkenafutball
tőkénbelül.Azokamagántőketulajdonosokpedig,akikbefektetnekafutballba,úgypró
bálnakszerepetvállalni,hogyigyekeznekgyorsanmegforgatniapénzt,ésmielőbbkivonni
ajövedelmet.Valójábantehátamagántőkehosszútávonmégnemérdekeltamagyarfut
ballban.Sőt,afutballbankeletkezőjövedelmeketisjelentősmértékbenelvonjákmásterü
letekre,aholesetlegalacsonyabbmegtérülésű,debiztonságosabbbefektetésilehetőségek
kínálkoznak.Azttartomazegyiklegfőbbproblémának,hogyamagyarélfutballbantúlsá
gosannagyazüzletikockázatabefektetőkszámára.Elsősorbantehátazüzletibefektetési
kockázatot kellene csökkenteni annak érdekében, hogyhosszabb távonkomolyabb tőke
koncentrálódjékafutballban.

Összességébenúgyítélemmeg,hogyahazaiprofilátványfutballjelentőskésésbenvana
gaz da sá gi ala pok re form ja és át ren de zé se te kin te té ben mind a nem zet kö zi ten den ci ák hoz, 
mind pe dig a ha zai gaz da sá gi át ala ku lás hoz ké pest. A leg több fej lett or szág ban már a nyolc-
va nas évek kö ze pe, il let ve vé ge fe lé meg in dult a pro fi lab da rú gás üz le ti szer ve ze té nek át ala-
kulása,deazegyébterületekenvégbemenőhazaiátrendeződéshez,magánosodáshozképest
islegalábbötévkésésbenvanamagyarfutball.Azitthonifutballéletszereplőineknem1997
benkellettvolnafelvetniükezeketaszakmaikérdéseket,hanem,mondjuk,már1991ben.
Akkorsokolyanversenyelőnytkitudtakvolnahasználni,amelyetmosthátránykéntkényte
le nek meg él ni. Úgy gon do lom, hogy pél dá ul a ha zai ko sár lab dát és a ha zai fut ballt a hat va-
nas-het ve nes évek ben, de még a nyolc va nas évek ben sem le he tett vol na egy la pon em lí te ni 
anépszerűségi,költségvetésiésegyébmutatóktekintetében.Maviszontmárvannakolyan
él vo nal be li ko sár lab da klu bok, ame lyek éves költ ség ve té se el éri egyes NB I-es fut ball csa pa-
tokét(anézőszámrólnemisbeszélve…).Ezaztmutatja,hogymássportágakbangyorsabb
voltaváltás,miközbenalabdarúgásCsipkerózsikaálmátaludtaazelmúltévekben.

A következőkben áttekintem,milyen feltételekmegteremtésére lenne szükség ahhoz,
hogykockázatmentesebblegyenabefektetésahazailátványfutballba.Ezekafeltételekkét
csoportbasorolhatók:azelsőbeazegyesületekenbelülmegteremthető,amásikbapediga
külsőfutballpiacijellegűfeltételektartoznak.

Vegyükszemügyreelőszörabelsőfeltételeket!Azelsőésalegfontosabb–megítélésem
szerint–aszervezetitulajdonjogireform.Erretöbbalternatívmegoldásiskínálkozik,de
alegfontosabbkezdőlépésazvolna,haaprofifutballszervezetilegelválasztódnékatöbbi
látványsportágtól.Azértnemférnekmegegysportegyesületikeretben,mertmásokapiaci
feltételek,másokaszponzorálási,befektetőivonatkozások.Azadiverzifikáltsportegyesü
le ti mo dell, amely az el múlt har minc-negy ven év ben több nagy klub nál lét re jött, al kal mat-
lanarra,hogyafutballtüzletialaponűzzék.Adiverzifikáltsportegyesületimodellamatőr
sportszakosztályokegybekapcsolódásáraalkalmas:egyamatőrtriatlon,amatőrfutball,és
amatőrkosárlabdaszakosztálytehátmegféregysportegyesületben,deprofifutball,profi
triatlonésprofikosárlabdamárnem.Ennekmegfelelőengazdaságiszempontbólindokolt
nak kell te kin te nünk azt a ten den ci át, amely az el múlt évek ben Ma gya ror szá gon ki bon ta ko-
zott,ésamelynekazvoltalényege,hogyafutballklubokönállóegyesületekkéntkiváltaka
sportegyesületekből.Eztakérdéstazegyesületeksajátbelsőharcaikmegvívásávalmegis
tudjákoldani.Akülönválásutánazonbantöbbféleiránybaisellehetindulni:egysajátos
mo dell az, amit az MTK al kal maz, és né mi leg más mo dell az, ami vel pél dá ul a Kabai Cu -
kor FC Hajdúszoboszló kísérletezik. Érdemes megemlíteni két nemzetközi modellt: az
egyik az an gol, amely nek az a lé nye ge, hogy a fut ball egye sü le tek rész vény tár sa ság ok ká 
szerveződnekát.Arészvénytársaságbabevonjákmindaztatőkeelemet,amelyfutballtőke
kéntegyegyesületműködtetéséhezszükséges:astadiont,ajátékosokat,azimmateriálisja 
vakat,akiszolgálószórakoztatóiparilétesítményeketstb.Amásikmodellnorvég:aNorvég
LabdarúgóSzövetségszabályzatanemteszilehetővé,hogysportegyesületenkívülmásis



2 HasonlómodelltépítettfelpéldáulahollandFeyenoord is:ittazalapítványiformábanműködőklubkülön
háttértársaságothozottlétreajátékostőkeforgatásáraésegymásikatastadionszórakoztatóiparikereskedelmi
célúhasznosítására(azelőbbitszámoskisbefektetővel,azutóbbitavárosiönkormányzattalésnéhánynagyobb
építésivállalkozássalegyütt).
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induljonabajnokságban.Ezértafutballegyesületekfinanszírozásihátterükbiztosításaérde
ké ben gaz da sá gi tár sa sá go kat hoz tak lét re. A na gyok több nyi re rész vény tár sa sá got, a ki seb-
bek korlátolt felelősségű társaságot. Ezekben a háttértársaságokban a futballkluboknak
több sé gi vagy leg alább 25%+1 sza va za ta van, és bi zo nyos stra té gi ai dön té sek te kin te té ben 
aklubotilletikaszavazatijogok.(Előfordulolyanmegoldásis,hogyasportegyesületésa
háttértársaságközöttszindikátusiszerződéssellétrejönegyolyangrémium,amelyastraté
gi ai ügyek ben ma gá hoz von ja a dön té si jo go kat, min den más ügy ben pe dig át ad ja a dön tés 
jogátaháttértársaságnak.)Eháttértársaságnakkellbiztosítaniaazüzletialapot,asportegye
sületekműködéséhezszükségespénzügyifeltételeket,résztkellvennieajátékostőkefej
lesz té sé nek fi nan szí ro zá sá ban és az in gat la nok hasz no sí tá sá ban (és mind ezek után ter mé-
szetesenbizonyososztalékotiskellfizetnieaháttértársaságtulajdonosainak).

Anorvégtapasztalatokaztmutatják,hogyezamodellelégjólműködik.Úgygondolom,
bizonyosfeltételekmellettMagyarországonisremélhetősikeregyehhezhasonlóüzleti
szervezetimodellkifejlesztésétől.Amárlétezőhazaikísérletekkomolyfigyelmetérdemel
nek, mert azok fe lé az irá nyok fe lé mutatnak, ame lyek fe lé a ma gyar élfutball el tud in dul ni. 
Számunkratalánkedvezőbblenneanorvégmegoldás,2mintazangolmodell:haugyanisa
futballklub egy az egyben részvénytársasági formábanműködik, meglehetősen nagy az
üzletikockázat.Eztcsakakkorlehetfölvállalni,haafutballpiacannyirafejlett,annyirabiz
to sak a be vé te lek, hogy nem kell szá mol ni a be vé te lek, a pro fit és így a rész vény ár fo lyamok 
túlságosannagyingadozásával.Angliábanaz1993–94esévrőlszólópénzügyibeszámolók
alapjána20élvonalbelicsapatból12voltnyereségesés8veszteséges,tehátmégazangol
futballpiaconis(azazótabekövetkezett, tömeges tőzsdérevitelelőtt)meglehetősennagy
voltazüzletieredményekingadozása.Nemvalószínű,hogylenneitthonolyanbefektető,
aki a ha zai fut ball pi a ci kör nye zet ben ilyen ke mény fel té te lek mel lett be men ne egy rész vény-
társaságba.Ezértakétlépcsősmodellttartomjobbnak,mertazinkábbmegengediakocká
zatokésahozamokmegosztásátafutballklubésháttértársaságokközött.Később,hamajd
afutballpiacnálunkisjobbankifejlődik,lehetséges,hogyleszkétháromolyanklub,amely
az angolmodellt is követni tudja. Nem tartom valószínűnek, hogy a budapesti tőzsdén
há rom-négy éven be lül meg je len ne ma gyar fut ball-rész vény tár sa ság.

A szer ve ze ti-tu laj don jo gi át ala ku lás több te kin tet ben is po zi tí van be fo lyá sol hat ná a fut-
ballüzletfejlődését.Azelsőéslegfontosabbdologaz,hogyegyfajtatőkekoncentrációtten
nelehetővéaprofifutballban.Magyarországontúlsokanvesznekrésztalátványfutballban,
túlsokkisegyesületindítcsapatotazNBIbenésazNBIIben.Atőkekoncentrációmin
denképpenkívánatos,hanemzetközilegversenyképesproduktumotkívánunknyújtani.Ez
nemcsakazértszükséges,hogyadandóalkalommalbüszkébbeklehessünkapirosfehérzöld
színekbenjátszójátékosokra,hanemazértis,mertaklubésválogatottszintűnemzetközi
versenyképesség,különösenamédiapiactekintetében,azüzletifölzárkózáshoziselenged
hetetlen.EllenkezőesetbenmindenkiaEurosportot meg a Sat 1-etfogjanézni,hajómeccset
akar látni, és nema hazai bajnokikat.Ennek elkerülését elősegítheti a tőkekoncentráció.
Lássunkegyújabbpéldát!Azemlített,1993–94esüzletibeszámolóbóltűnikki,hogyaz
an gol pro fi li ga leg sze gé nyebb csa pa ta eb ben a sze zon ban a Derby County volt,(átszámítva)
mindösszeévi700millióforintosköltségvetéssel.Kiisesett.Tudomásomszerintegyetlen
magyarklub(futballszakosztály)semvoltmégnégyévvelezelőtt,amelynekazéveskölt
ségvetésemeghaladtavolnaa70milliót.Eztehátkörülbelülaztjelenti(ésgazdaságiháttér
szempontjábólezishozzátartozikavilágranglistánelfoglalt74.helyünkmagyarázatához),
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hogymaMagyarországonvalószínűlegegyetlenolyanfutballklubsincs,amelygazdasági
te kin tet ben be le fér ne az an gol Pre mi er League-be. Az FTC vagy az MTK, alegtőkeerősebb
ha zai klu bok, az üz le ti ala pok sze rint meg ha tá ro zott sor rend ben csak a má so dik li ga al ján 
foglalnánakhelyet.Haezténylegígyvan,agazdaságiháttérkielégítőenindokoljajelenlegi
pozíciónkat.Hacsakatőkeerőszámítana,akkoregyNewcastle–FTC párosmeccs vég ered-
ményeminimum10:1kellenehogylegyen(ehhezképesta6:3összesítésbennemisolyan
rossz…).Annakérdekébentehát,hogylegalábbazélcsapatainknemzetközilegversenyké
pesprodukcióttudjanaknyújtani,igenerőteljestőkekoncentrációravanszükség.Agazda
ságitársaságiformákpedigmegadjákannaklehetőségét,hogyafutballirántszponzorként
vagybefektetőkéntérdeklődővállalkozókneforgácsoljákszétazerőiket,hanemkooperál
janakegymással;éslehetőségetadnakfúziórais,hogyegyolyankisvárosban,mintpéldául
Sopron,nekétcsapatküzdjönazért,hogybennmaradjonazNBIIben,hanempróbálják
megagazdaságierőketegyesíteni,3 és ak kor ta lán az NB I sem re mény te len. 

Atőkekoncentrációmellettvanmáselőnyeisagazdaságitársaságiformának:astabili
tásaésaz,hogyzökkenőmentesebblehetatulajdonosváltás.MaMagyarországonaszpon
zo rok bár mi kor ma guk ra hagy hat ják az ad dig tá mo ga tott fut ball klu bo kat, ami nagy meg-
rázkódtatást jelent. (Néhány évvel ezelőtt aPé csi MSCt hagyta sorsára amögötte álló
szponzorcsoport,ésaPécsmárakkormajdnemkiesettazelsőosztályból.)Persze,akomoly
szpon zo rok tá vo zá sa mind ig gon dot je lent, de a rész vény tár sa sá gi for ma esélyt ad ar ra, 
hogyúgymenjenvégbeatulajdonosváltás,illetveabefektetőkcseréje,hogyaklubmaga
képestovábbműködni.Eztagazdaságitársaságiformákkalegyüttjáró,kontrollt jelentő
nyilvánosság is segíti (például az éves üzleti jelentések bemutatása a cégbíróságoknál),
amely a ma gyar fut ball nak sem vál nék hát rá nyá ra. 

Amásikfontosbelsőfeltételafutballrészvénytársaságoklétrejötteutánatőkeszerkezet
megfelelőalakítása.Mintmáremlítettem,afutballtőketekintetébenkockázatiszempontból
nagyoneltérőszintűtőkeelemekrőlvanszó.Talánazingatlantőkébe,annakhasznosításábaa
legkevésbékockázatosbefektetni,hiszenebbenazesetbenavárhatóhozamviszonylagjól
fölmérhető.Haegyilyenfutballrészvénytársaságbabelehetvinniazingatlant(astadiontésa
kiszolgálólétesítményeket)is–példáulúgy,hogyatulajdonosönkormányzatvagybázisszerv
apportálja–,ezmegnövelhetiabefektetőikedvet,hiszenasportingatlanhasznosításmáritt
honsemismeretlenterület.Márkomolyabbkockázatavanajátékostőkének,mindazegyesü
let,mindpedigabefektetőszempontjából–errenézvepozitívésnegatívpéldákategyaránt
láttunkazelmúltévekben.Avagyoni–kereskedelmiésreklámstb.–jogoktekintetébenis
van nak koc ká za tos ele mek. S vé gül fönn áll az a ve szély is, hogy a be fek te tett kész pénzt rö vid 
időalattföléliegyklub.Akárfutballrészvénytársaságokalakításában,akárháttértársaságok
alapításábangondolkodunk,fontosekülönbözőtőkeelemekintegrálása,ennekugyaniskoc
kázatmérséklőhatásalehet.Azegyiknéltalántöbbetkockáztatabefektető,amásiknálkeve
seb bet, min den eset re meg té rü lés és koc ká zat te kin te té ben ezek ki egyen lít he tik egy mást.

A harmadik belső feltétel a gazdálkodási ésmenedzselésimódszerekmegváltoztatása,
üzletszerűvététele.Ennekakérdésnekbőségesirodalmavan,nemkívánomrészletezni,álljon
ittillusztrációképpenkétpélda.Azegyik:azangolPremierLeaguenemrégszakmaikonfe
renciátszervezett,amelynekazvoltatémája,mikéntlehetmégjövedelmezőbbétenniapro
filabdarúgást.Azelőadókközöttazangolprofiklubokpénzügyivezetői,marketingmene
dzserei,közgazdaságiésszámviteliszakembereiszerepeltek.Ezisaztmutatja,hogyetekin
tetbennincsmásteendő,mintaszokásosközgazdaságimódszerek,szakismeretekalkalmazá
saafutballvállalkozásoknál.Amásikpélda:norvégiaitartózkodásomidejénérdeklődtema
NorvégLabdarúgóSzövetségnélafutballklubokpénzügyimutatóiiránt.Tájékoztatásulegy

3 EztazutatválasztottákpéldáulLinzfutballklubjai.
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szerűen a kezembe nyomták mind a 14 első ligás csapat 1996os eredménykimutatását,
könyvszakértőkáltallepecsételtmérlegét,mérlegbeszámolóját.Nemtudom,ezvajonbesze
rezhetőlenneeMagyarországonbárhol,haazemberhirtelenilyesmirelennekíváncsi.Ezek
benakimutatásokbanegyadatvoltkülönösenszembeötlő:az,hogymajdnemmindenelső
ligásnorvégklubigenkomolyhitelkapcsolatokkalrendelkezett,tehátrendszereshitelfölvevő
volt va la me lyik bank nál. Már pe dig ez azt mu tat ja, hogy ezek a klu bok szi lárd üz le ti ala po kon 
áll nak, hi szen kü lön ben nem le het szert ten ni bank kap cso la tok ra. Ha majd Ma gya ror szá gon 
iseljutunkoda,hogyafutballvállalkozásoktartósanéskomolyanhitelképesséválnak,akkor
mondhatjukel,hogylétrejöttekakevéssékockázatosbefektetésbelsőfeltételeiaprofilát
ványfutballban. Ehhez azonban végbe kellmennie a szervezetitulajdonjogi reformnak, a
belsőtőkeszerkezetmegfelelőátalakításának,illetveagazdálkodásimenedzselésimódszerek
üz le ti szem pont ok sze rin ti át for má lá sá nak. A szük sé ges lé pé se ket a sport egye sü le te ken, szak-
osz tály okon be lül is meg le het ten ni, és er re ké pe sek is az érin tet tek. Ahhoz, hogy az üzleti 
szféra az eddigieknél komolyabban számoljon a látványfutballal mint reklámhordozó és
befektetésilehetőséggel,aprofiklubokbanmegkellerősödniükazüzletivállalkozásrajel
lemző vonásoknak. Tömeghatásuk, látványértékük tudatában nem „tarhálásra”, hanem
egyenrangúüzletikapcsolatokrakelltörekedniük.Klubonbelülpedigerősíteniükkellatelje
sítmény(értsd:bevételéshozam)orientáltszemléletet,példáulapontprémiumosérdekeltségi
megoldásokátalakításával,PRstratégiákalkalmazásával,hatékonyabbésáttekinthetőkölt
séggazdálkodással.AprofifutballbanrejlőüzletiértékeketMagyarországonsemavállalko
zóibefektetőikörök,semmagukazérintetteknemmértékfeligazán.Ezértislehetségesaz,
hogymígNyugatonanagyklubokmenedzserei„előszobáztatják”azüzletembereket,tende
reketírnakkiamezfelületekhasznosítására,addignálunkafutballvezetők„kukáznak”…

Térjünkmostátakülsőfeltételekre,amelyeketaklubvezetőkcsakbizonyosmértékig
tudnakbefolyásolni.Azegyiklegfontosabbfeltétel–megítélésemszerint–aNemzetiBaj
nok ság és a Ma gyar Ku pa le bo nyo lí tá si rend sze ré nek köz gaz da sá gi szem pont ok sze rin ti át -
gon do lá sa. Vé le mé nyem sze rint az el múlt évek ben tör tént vál to zá sok min den fé le köz gaz -
da sá gi ala pot nél kü löz tek. Köz gaz da sá gi szem pon ton azt ér tem, hogy olyan le bo nyo lí tá si 
rend szert kell vá lasz ta ni, amely a leg több pénzt hoz za az érin tett fut ball egye sü le tek szá má-
ra.Ezlehetalegfőbbkritérium,ésennekkellalárendelniaversenykiírásokteljesrendsze
rét.Ittazonbanutalnikell többféleproblémárais.Azelsőproblémaaz,hogymegkell ta 
lálnialátványfutballésaszabadidőfutballhelyétésarányátaversenykiírásokban.Vélemé
nyemszerint–mintmáremlítettem–túlsokanakarnaknálunkalátványfutballbandolgoz
ni,éstúlkevesenvannakaszabadidőfutballban.Egyközgazdász,akimegvangyőződvea
kompetitívpiacelőnyeiről,ennekpersze,örülhetneis,deaztgondolom,hogyanemzetkö 
ziversenyképességszempontjábólegyszerűennemjóezatúlságosansokkisszereplőtma
gábanfoglalófutballpiac.Azamatőrvagyaszabadidőfutballproblémájáraezúttalnemté
rekkibővebben,csakmegemlítem,hogyNyugatEurópábaneztismásképpűzik.Otttöbb
nyire fizetni szoktak a sportolási lehetőségért: aLilleströmnél pél dá ul 25 ezer fo rint nak 
megfelelőösszegazévesklubtagságidíj,éskülönkellmégfizetniapályahasználatért,a
fölszerelésértstb.(Ésmégamatőrnőicsapatbólislegalábbegytucatvanilyenfeltételek
mellett is.)Visszatérvea látványfutballra:arraaproblémára,hogymennyireszükségesa
futballtőkekoncentrációja,valamintapiaciszereplőkszámánakcsökkentése(ezzelugyan
isnőapiaconmaradószereplőktőkeereje),lássunkismétnéhánypéldát.1994benazan 
gol li ga össz for gal má nak, összpiaci be vé tel ének a 20 szá za lé kát tet te ki a Manchester United 
és49százalékáta leggazdagabbötklub, tehátaManchester, az Arsenal, a Totten ham, a 
New castle és a Li ver pool bevétele.Eznyilvánaztjelenti,hogyigenerősapiacikoncentrá
ció,atöbbitizenötklubennéljóvalszegényebb,éstermészetesenmégszegényebbekazok,
amelyek a má so dik li gá ban ját sza nak. Nor vé gi á ban ta valy az össz for ga lom 32 szá za lé kát 
ad ta a Rosenborg, és a leg gaz da gabb há rom klub ad ta a pro fi fut ball szak ma össz be vé tel ének 
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51százalékát.Ésnefeledjük:azigazánnagynyugatiklubok(országonkéntháromötklub)
évesforgalma2–5milliárdforintközöttmozog,azazamaihazaiélmezőnyösszesítettklub
költségvetéseinek tíztizenötszörösével számolnak!Ezekazösszehasonlítóadatok is arra
utal nak, hogy a ma gyar klu bok kö zött nincs elég nagy kü lönb ség, az élklubok nem elég 
gazdagok.Márpedighaháromötolyanélklublenne,aholsokkaltöbbtőketudnakoncent
rálódni,akkortalánmégazokisjobbanjárnának,akikazelsőligábanezekkelazélklubokkal
ját sza nak, hi szen ak kor ná luk is na gyobb le het ne a rek lám- és mé dia be vé tel, több len ne a 
néző,többetkérhetnénektehetségesjátékosaikértavezetőkluboktólstb.

Föllehetnemérniazt,hogymekkorabevételakkumulálódikegyévbenafutballüzletben
Magyarországon.Becslésemszerintezazösszegkörülbelül2,5–3milliárdforint.Eszám
is me re té ben a ver seny ki írás el ké szí té se kor át kel le ne gon dol ni, hogy ha nem zet kö zi leg is 
ver seny ké pes fut ballt aka runk, hány pro fi fut ball klub fér el egyál ta lán a ha zai pi a con, és 
csakennyiklubnakkellenejátszaniaazNBIbenésazNBIIben.Aversenykiíráskészítő
inekezenfelülarrakellenetörekedniük,hogynálunkismielőbbkiemelkedjékazahárom
ötklub,amelyikszakmailagésüzletilegegyarántmagautánhúzzaatöbbit.Ezeknélgyűlhet
össze(nemcsekélymértékbenanemzetköziszereplésekrévén)alegtöbbpénz,ésebből
tud nak le csur gat ni a ki sebb klu bok nak, pél dá ul a játékostranszfereken ke resz tül vagy a 
médiabevételekegyrészénekaligánáttörténőszétterítésével,betudnakszállniakisebb
csapatok utánpótlásnevelésébe és így tovább. Ezeket az újraelosztási modelleket már
kidolgoztákNyugatEurópában,érdemeslenneüzletiszempontbólisalaposabbanátgon
dolniőket.MajdpedigemegfontolásokérvényesítéséveltartósanrendeznikelleneaNem
ze ti Baj nok ság és a Ma gyar Ku pa le bo nyo lí tá si rend sze rét.

Szinténnagyonfontosakülsőfeltételeksorábanamédiaszerepe.Ezzelkapcsolatbanis
elsősorbananemzetköziösszehasonlításfontosságárahívomfölafigyelmet.Tény,hogya
mé dia be vé tel mind Ang li á ban, mind pe dig Nor vé gi á ban a fut ball klu bok éves költ ség ve té-
sének20–30százalékáttesziki.Ezazarányamagyarkluboktekintetébenegynagyság
renddelkisebb.Márpedigezaszezonelejifixbevételnagyonhiányzikamagyarcsapatok
nál.(Nembeszélvearról,hogyacsapatokközvetlenreklámbevételilehetőségeiisnagyrészt
a tévéközvetítésekfüggvényébenalakulnak.)Hogyezmiértvan így,kimiértéshogyan
tettevagynemtettemegaszükségeslépéseketakeresletiésakínálatioldalon–ezatéma
kü lön szak mai ta nács ko zás tár gyát ké pez het né. Min den eset re re mé lem, hogy már a kö zeljö-
vőbenellehetérnibizonyoseredményeketaklubokésamédiakapcsolatánakafutballklu
bokszempontjábólméltányosabbújrarendezéseérdekében.Azzalpéldául,hogyazelmúlt
párhónapbanelmaradtabajnokimeccsektévéközvetítése,többszörösenvesztettekaszur
kolók.Nemcsakközvetlenül,amennyibenszegényebbeklettekamérkőzésekélményével,
ha nem köz vet ve is, az ál tal, hogy nem ke rült elég pénz a klu bok hoz, ami las sí tot ta üzleti ese-
désükfolyamatát,ésatávolabbijövőbetoltaahazailátványfutballigaziszórakoztatóipari
szolgáltatássáfejlődését.

Afutballvállalkozásokszempontjábólszinténakülsőfeltételekközétartozikazéletszín
vonalalakulása.Ezugyanisbefolyásoljaanézőszámotésatagdíjakategyaránt.Talánfurcsa
ezutóbbiemlítése,depéldáula14norvégfutballklubévesbevételében6százalékottesznek
kia tagdíjak.Másországokbananagycsapatokmellett„üzletiklubélet” isszerveződik,
komolyabb(ésfixentervezhető)tagságidíjakkal.Amagasnézőszámoknakköszönhetően
pedignagyjából15–25százalékosaránytképviselazévesbevételbenajegyeladás.Itthon
azéletszínvonalvisszaeséseisszerepetjátszikabban,hogycsökkenafutballirántifizető
képesérdeklődés.Shaahiányzómédiabevételekhezhozzávesszükacsekélyebbjegyés
tagdíjbevételeket,akkorkitűnik,miértisannyirakockázatosnálunkafutballüzlet.Hiszena
nyugateurópaifutballklubokbaneháromalkotjaazévesköltségvetésfelét:éserremára
szezonkezdeténbiztosanlehetszámítani(méghaabérletekértékesítésébőlszármazóbevé
telcsakegyrészeisajegybevételeknek).
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Eztahiányzóbevételialapotkellpótolniazúgynevezett„kukázással”,aminálunksok
szoraszponzorálássajátosmódszereivelazonos.Smaradegytovábbilehetőség:asportin
gatlanokhasznosítása.Azingatlanhasznosításnak,persze,NyugatEurópábanisvanjelentő
sége,denemakkora,mintamekkorátahazaiszakemberekremélnektőleamagyarklubok
életében.Azingatlanhasznosításba„menekülés”lehetazegyikterület,amelybeláthatóidőn
belül és sajáthatáskörbenmegoldvahozhatnémi többletbevételt, s enyhíthet azalapvető
bevételiforrásokszűkösségén.Hosszútávonazonbannemlehetingatlanhasznosításraala
pozniaklubokműködését,ígyamígamédiaésjegybevételeknemnőnekjelentősen,addig
nemszámíthatunkkomolybefektetőiérdeklődésreamagyarprofilátványfutballban.

Ter mé sze te sen fon tos a kor mány zat sze re pe is, hi szen ez ha tá roz za meg, hogy pél dá ul 
mi lyen köz ter he ket vi sel nek a klu bok. Az is lé nye ges, hogy mi ként ala kul nak a nem zet kö zi 
futballpiacifeltételek.NemcsakaBossmanügyreésutórezgéseiregondolok,hanempéldá
ulazeurópaikupaküzdelmekalakulására,illetveazezekbőlszármazómédiabevételekre;
továbbáarra,hogykikéshogyan részesednekaprosperáló futballüzletből,nemszoríta
nake teljesenperifériára bennünket, hátrányban lévő nemzeteket a gazdaságilag is erős
európaifutballhatalmak.Eztnemlehetelőretudni,éserrecsekélyisamagyarklubokbefo
lyása,nohaalapvetőenmeghatározzajövőbenilehetőségeiket.Smégegyszempontotemlí
tek,amelyaklubokonis,denemcsakrajtukmúlik:abefektetőiérdeklődésélénkítésének
el en ged he tet len fel té te le, hogy a fut ball go od will je sok kal jobb le gyen, mint ami lyen pil la-
nat nyi lag. Összes sé gé ben ta lán egy ki csit rosszabb a ma gyar lab da rú gás rek lám ja, mint 
amilyetmegérdemelne.Afutballalkapcsolatbaninkábbcsakabotrányokróllehethallani.
Méghavanisalapjukezeknekabotránykrónikáknak,azértnemszabadmegfeledkeznünk
arról,hogyagazdaságmásterületeinsemcsupajóízlésűüzletemberdolgozik.

Úgy vé lem, a ma gyar fut ball összes sé gé ben se nem jobb, se nem rosszabb, mint a gaz-
daságegyébterületei.Afutballbanisvannakelőrevivőkezdeményezések,innovatívgon
do la tok, és ez ja vít hat egy ki csit a go od wil len,fölkelthetiabefektetőiérdeklődést,éssegít
het ab ban is, hogy egy vál lal ko zás ba rát kör nye zet ala kul jon ki a ha zai lát vány fut ball kö rül. 

Abevezetőbenemlítettharmadikkérdésazvolt,hogykiklehetnekapotenciálisbefek
tetők. Ilyen szerepet vállalhatnak a jelenlegi szponzorok, azönkormányzatok, a korábbi
bázisszervek,szurkolók,befektetőtársaságok,brókercégek,esetlegkülföldiszakmaibefek
tetők.Haazemlítettbelsőéskülsőfeltételektekintetébensikerülelőrelépni,remélhetőleg
megnőazérdeklődésafutballbavalóbefektetésekirántis.

Remélhető, hogy az elkövetkezendőkétháromévben amagyar  futballüzlet jelentős
lé pést tesz a so kunk ál tal kí vá na tos nak tar tott irány ba. De még a leg jobb szán dé kok mel lett 
is le het ve szí te ni. Tegyük föl pél dá ul, hogy a sport egye sü let, szak osz tály, fut ball klub meg-
teremtimindazokatabelsőfeltételeket,amelyeketazeddigiekbensorravettem(ésamelyek
nyilvánkiegészíthetőkmégtovábbiakkal),deakülsőkörülményeknemalakulnakmegfe
lelően.Tehátnemrendeződikamédiakérdés,nemnövekszikajegybevétel,nemsikerülaz
ingatlanhasznosítás.Ekkor,bárházonbelülmindentmegtettafutballmenedzsment,hogy
kialakítsaamegfelelő feltételeket,azüzletmegfogbukni,mivelakülső feltételeknem
értekmegeléggyorsan.Azinnovatív,úttörőjellegűvállalkozásoknálbizonylesznekilyen
kockázatok,éslesznekbukásokis.Valamelyestmégisfölkellmentenielőreazokat,akika
külsőfeltételekkedvezőtlenalakulásamiattleszneksikertelenek.Őklegalábbmegpróbál
ták,ésakudarcukbólmásokmajdtanulnak.Avesztesekszámátnövelnifogja,hogyaklu
bok ma guk is egy re in kább rá kény sze rül nek ar ra, hogy az üz le ti ala pok meg te rem té se-meg-
újí tá sa te kin te té ben is ver se nyez ze nek egy más sal. Ha pél dá ul föl té te lez zük, hogy Ma gyar-
országonvalóbancsakháromnégynagyegyesülettudjakinőnimagáthosszabbtávon,ak 
korkérdés,hogyvajonkitudbekerülniezekközé?Leszeközöttükvidékicsapatis?Kitud
egyáltalántartósanbennmaradnialátványfutballban?Ezekakérdésekmármaisnapiren
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denvannak,ésajelzettkockázatokellenéreiselőremozdítjákazegyesületektöbbségéta
gazdaságiváltoztatásokirányába.Senkisemmehetbiztosra,deérdemesmegpróbálni.

Szeretném bátorítani azokat a sportegyesületi vezetőket, akikben ez a gondolatsor is
megerősítetteaszándékotafutballüzletkívánatosbelsőfeltételeinekmegteremtésére.Pró
báljanak egyúttal nyomást gyakorolni minden lehetséges eszközzel a külső feltételeket
közvetlenülalakítóintézményekre,szereplőkreis.Biztos,hogyanemzetköziversenyké
pességtekintetébenfutballszakmaiszempontbólisvanlemaradásunk,deúgylátom,hogy
azüzletialapoktekintetébenmasokkalnagyobbahátrányunk.Ezértgazdaságitérentalán
relatívegyorsabbantudunkközelíteniazélmezőnyhöz(delegalábbazeurópaiközépme
zőnyhöz), és akkor remélhetőleg néhány éven belül szakmai szempontból is föl tudunk
tartósanjönnilegalábbSvájc,AusztriavagyNorvégiaszintjére.Ésazutóbbiévtizedzuha
nórepüléseiutánezsemlennekevés.


