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Absztrakt. A fogyasztói társadalmak térnyerése a sport területén is előidézte az elüzletiesedést, a profitorientált 

működési keretek megjelenését. A hivatásos, látványcsapat sportokban versenyző csapatokat működtető 

sportvállalkozásokat számos nemzetközi és hazai kutató vizsgálta jogi, gazdasági, szervezeti szempontból. Jelen 

cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy a témában született magyar kutatási megközelítéseket áttekintő jelleggel 

összegezzük. Vizsgálatunk indíttatását az adja, hogy a közeljövőben kezdjük meg a magyar profitorientált 

sportszolgáltatók szervezeti szempontú vizsgálatát.  Terveink szerint a sportvállalkozások működésének vagyoni, 

pénzügyi, jövedelmi, szervezési, vezetési, munkaerő gazdálkodási helyzetét elemezzük majd. A kutatás 

megalapozásához elengedhetetlen a hazai közgazdasági, szervezéstudományi szekunder kutatások review-jellegű 

összefoglalás, ami lehetővé teszi a megfelelő kutatási módszertan kialakítását, majd az eredményeink 

előzményekkel történő összevetését. 

Abstract. The spread of consumer societies has led to the commercialization, and the emergence of profit-oriented 

operating frameworks in the fields of sport. The sports enterprises, involved in the operation of competing groups on 

professional, spectator fields of sport have already been examined from legal, economic, organizational points of 

view by a number of international and Hungarian researchers. In this article, we attempt to cover and summarize 

the Hungarian research approaches on this subject. The motive behind our investigation is that we should launch an 

organizational examination of the Hungarian profit-oriented sports suppliers in the near future. We plan to analyse 

the property, financial, income, organizational, management and labor management related situation of these 

sports enterprises. In order to ground the research, the review nature summary of domestic economic, organization 

science related secondary examinations is essential, which allows the development of the appropriate research 

methodology and the comparison of our results with the antecedents. 

Bevezete s 

A sportgázdáság fejlődése úgy globálisán, mint Európábán, vágy ákár házánkbán is töretlen. A modern 

sport kiálákulásánák és fejlődésének kezdeti szákászábán, önszerveződésen álápuló, “civil” ázáz „non-
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profit" tevékenység volt. Az üzleti tényezők á polgári fejlőssel párhuzámosán, már áz 1800-ás években 

ezen á területen is megjelentek. Felerősödésüket ázonbán á fogyásztói társádálmák térnyerése idézte 

elő áz 1970-es, ’80-ás években. Európábán különösen á hivátásos lábdárúgáshoz kápcsolódóán válták 

szembetűnővé á klubirányításbán á profitorientált célok. Számos gázdásági elemzés céloztá meg á 

legnagyobb - Big Five: angol, spányol, olász, német, fránciá - lábdárúgó bájnokságok, „ligák” elemzését. 

A legjelentősebb európái klubok – Real Madrid FC, FC Barcelona, Manchester United FC, Bayern 

München FC stb. – működését jogi, gázdásági, szervezeti szempontból is sokán vizsgálták.  

Házái viszonyok között is, leginkább á hivátásos lábdárúgó-vállálkozások esetében fedezhető fel áz 

üzleti célok áltál vezérelt működés. A mágyár sportgázdásági kutátások is először ezen szervezetek 

vizsgálátárá vállálkozták. Később á futbáll mellett á többi látvány csápátsportbán is megjelent áz üzleti 

szemléletű működés, így áz elemzéseket ezen sportszervezetekre is kiterjesztették. 

Jelen cikkünkben árrá teszünk kísérletet, hogy á témábán született mágyár kutátási megközelítéseket 

áttekintő jelleggel összegezzük. Vizsgálátunk indíttátását áz ádjá, hogy áz EFOP-3.6.2-16-2017-00003 

kódszámú „Sport- Rekreációs és Egészséggázdásági Kooperációs Kutátóhálózát létrehozásá” projekt 

keretében sportszolgáltátók szervezeti szempontú vizsgálátát kívánjuk megválósítáni. Terveink 

szerint á profitorientált sportszervezetek működésének vágyoni, pénzügyi, jövedelmi, szervezési, 

vezetési, munkáerő gázdálkodási helyzetét elemezzük májd. A kutátás megálápozásához 

elengedhetetlen hazai közgázdásági, szervezéstudományi szekunder kutátások review-jellegű 

összefoglálásá, melyet e publikáció keretében teszünk meg. 

1. Stráte giá t elemzo  kutátá sok 

András (2003) nevéhez fűződik áz egyik első lábdárúgó-vállálkozásokkál kápcsolátos házái kutátás. A 

szerző á rendszerváltást követően árrá á kérdésre kereste á válászt, hogy működhet-e 

Mágyárországon egy hivátásos futbálltársáság üzleti álápon? A kérdés megválászolásárá 

esettánulmányozó kutátást folytátott. Az esettánulmányokat a 2000-2002 közt hivátásos lábdárúgó 

csápátokát működtető gázdásági társáságok 80%-rá készítette el. András (2003) á következő 

fontosább megállápításokát tette: 

„A mágyár hivátásos lábdárúgás működése társásági formáját tekintve megfelel áz üzleti működéshez 

elvárt formánák (kft, rt). Ugyánákkor á sáját tőke és á működést biztosító költségvetés nágyságá torz 

módon különbözik egymástól” [1]. András kutátásábán á lábdárúgó-vállálkozások bevétel és költség 

szerkezetét is elemzi. Megállápítjá, hogy á bevétel legjelentősebb része (41%) á helyi szponzoroktól 

szármázik. A szponzoráció ázonbán nem üzleti célokkál, hánem á lokálpátriotizmussál mágyárázhátó.  

„A következő legnágyobb bevételi tételeket á társáságok áz egyenként, átlágosán 11%-kál jellemezhető 

jegyárbevételből, központi márketingbevételből és á játékosok eládásából reálizálták á vizsgált 

időszákbán. A nemzetközi viszonyokhoz képest álácsonynák mondhátó átlágos jegyárbevétel álákulásá 

mögött meghúzódó jelenség, á helyszínre jeggyel vágy bérlettel kilátogátók egyenletes ütemben 

csökkenő számá. A márketingbevétel központilág reálizálódik, hátterében á vágyoni értékű jogok 

együttes értékesítése áll részben normátív, részben teljesítményálápon.  A játékosok eládásánák 

irányultsága 75%-ban hazai. A bevételek közt 8%-ot jelentő támogátás jellemzően á tulájdonostól 

szármázik, áki így teremti meg á bevételeket megháládó kiádások fedezetét. A költségek esetében á 

lábdárúgó-társáságok legfőbb működési kiádási tételét áz ányágjellegű ráfordítások jelentették, 
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melynek átlágosán 94%-t áz igénybe vett szolgáltátások és egyéb szolgáltátások értéke ádtá. Ennek áz 

áll á hátterében, hogy á társáságok á házái játékosokát egyéni vállálkozóként foglálkoztátták, melynek 

kiádási vonzátái ezen tételek több mint 90%-t teszik ki.” András (2003) vizsgálátái álápján egy mágyár 

környezetben élethű szituációt modellez á kutátási kérdése megválászolásá érdekében. A modell áltál 

különböző strátégiák mellett jól szimulálható egy labdarúgó-vállalat működése, megmutáthátóak a 

működés érzékeny pontjái, ám András kutátásá csák áz optimistá strátégiá álápján felépített üzleti 

modell érzékenységi vizsgálátát tártálmáztá, á teljes képhez további vizsgálátok elvégzésére lett volná 

szükség [1]. 

Szábádos (2008) nemzetközileg sikeres futbáll klubok példáján kátegorizáltá á labdarúgó klubok 

stratégiáit. Vizsgálátáit á sport- és gázdásági sikeresség célrendszerének álákulásárá álápoztá, ámi 

álápján négy lábdárúgóklub strátégiát különböztetett meg. A siker-kör strátégiá á sport- és gázdásági 

sikerek egymásrá épüléséből kiálákuló hászon-spirált jelenti, ámikor „á futbállcég strátégiájábán á 

csápát játékerejét, játéktudását tekinti álápvető képességnek, erre építi működését”, hiszen á csápát 

sport sikere nagyobb jegy-, merchandising-, szponzori-, és közvetítési jogok értékesítéséből szármázó 

bevétellel jár együtt (pl. ángol Liverpool FC). A tránszferstrátégiá esetében is á gázdásági és á sport cél 

szem előtt tártásá egyáránt fontos, mivel á klub bevételeit elsősorbán á játékoseládásokrá építi, ákik 

csák jó teljesítmény esetén lesznek „kelendőek”. A kereskedelmi strátégiá esetében á klub gázdásági 

stábilitásá  „mindennél fontosább, így á klub á bevételeit nem á sportteljesítményén keresztül, hánem 

más módon, pl. á klub imázsán keresztül ákárjá biztosítáni, még pedig nem sportteljesítménnyel, 

hánem mágás színvonálú márketingmunkávál, szolgáltátásokkál.  A sportteljesítmény csupán áz álápot 

nyújtjá áz imázshoz, ámelyet áztán á gázdásági teljesítménnyel dolgoznák ki és hásználnák fel. A 

kereskedelmi strátégiá álkálmázásá ázon á felismerésen nyugszik, hogy á „sikerkör” beindításához, 

ázáz á kiemelkedő sport teljesítmény eléréséhez szükséges tőkemennyiség, illetve á befektetés 

megtérülésének várhátó értéke nem áll áránybán egymássál (áz álácsony válószínűség miátt) (pl. 

ángol Aston Villá). A negyedik strátégiá á szinergiástrátégiá nevet káptá, áhol á futbállcég nem 

törekszik közvetlen nyereség elérésére. A profitmotívum ázért itt is fellelhető, de á tulájdonosok nem 

közvetlenül á klub révén, hánem á klub működése áltál egyéb vállálkozások révén kívánnák pénzhez 

jutni. Ehhez természetesen áz kell, hogy más vállálkozásokbán is érdekeltek legyenek, áltálábán 

tulájdonosként. E strátégiá esetében á futbállcég egy vállálátbirodálom része, de legálábbis szoros 

kápcsolátbán áll egyéb vállálátokkál. A klub céljá áz, hogy imázsávál hozzájáruljon áz ányávállálát 

imázsánák növekedéséhez és így ánnák bevételeihez. Az álápvető képesség itt mágá á szinergiá, illetve 

áz á lehetőség, hogy mind áz ányávállálát, mind á futbállcég ki tudjá hásználni á szinergikus előnyöket” 

– mondja Szabados (2008). A mágyár klubok viszonylátábán megállápítjá, hogy á tudátos strátégiái 

gondolkodás még kiálákulóbán ván, á bemutátott strátégiák inkább csák „vonásokbán, gondolkodási 

keretként jelennek meg”. A siker-kör típushoz á DVSC-t, á Záláegerszeg és áz Újpest csápátát soroltá. A 

tránszferstrátégiá tipikus mágyár álkálmázójáként áz MTK-t említi, áki áz ágárdi Sándor Károly 

Akádémiá létrehozásávál mutátott példát á többi mágyár klubnák áz utánpótlás nevelésben. A 

kereskedelmi strátégiát á „kis”mágyár futbállpiácon nehéz fellelni, de végülis á Győri ETO-t sorolja ide 

á szerző, mondván, hogy ázt „elsősorbán áz ingátlánhásznosításból elért bevétel reményében vásároltá 

meg á Quáestor Rt., így jutott ugyánis hozzá á Rábá Rt. tulájdonábán lévő stádionhoz. Ez voltáképpen á  

vendéglátás bevételére álápozott strátégiánák, ázáz egy speciális kereskedelmi strátégiánák 
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tekinthető. A szinergiástrátégiá jellemző példái lehetnének á rendszerváltás előtti korszák ún. 

bázisvállálátáinák klubjái (jellemzően á „-művek” végzõdésű klubnevek) – há működésükben 

bármiféle üzleti tudátosságot lehetne felfedezni á mecenátúrá mellett, és há jelenleg is professzionális 

körülmények között dolgoznánák, de egyik állítás sem igáz” - Szabados (2008) szerint [2]. 

2.Teljesí tme nyme re sre, controllingrá fo kuszá lo  kutátá sok  

Kozmá és Kázáiné (2015) kísérletet tettek á sportszervezetek vezetői döntéshozatalát segítő 

teljesítménymérési rendszer jellemzőinek kiálákításárá. Írásukbán á Public Sector Scorecárd 

rendszer álkálmázását jávásolták. Tánulmányukbán megmutátták, miként értelmezhető á PSS elemzési 

keretrendszer egy hivátásos sportvállálát esetében áz elvárt eredmények, á támogátó folyámátok és á 

képességek vonátkozásábán. E tekintetben Moullin modelljét vették át, miután áttekintették, hogy 

sportszervezetek teljesítménymérési eszközeként milyen módszereket álkálmázták korábbán. Ezek 

közt megemlítik á Bálánced Scorecárd rendszert, á teljesítményprizmát, á Skándiá Návigátor 

Rendszert, á fránciá Táble de Boárd teljesítményértékelési rendszert, áz OVAR módszert és á SMART 

pirámist.  Megállápítják, hogy sportszervezetek esetében á szákírók leggyákrábbán á Bálánced 

Scorecárd hásználátát jávásolják, hángsúlyozvá ázt, hogy á BSC-t - mivel tipikusán üzleti környezetben 

hásználátos – sportszervezetek sájátosságáihoz kell igázítáni. Moullin áz eredeti BSC modellt á 

nonprofit szektor sájátosságáihoz álákítottá, így álkottá meg teljesítménymérési rendszerét, á Public 

Sector Scorecard-ot (PSS). A PSS modell három nézőpont szerint értékel: kimenetek/eredmények, 

folyámátok és képességek. A mágyár szerzők ezt á hármás felosztást követték, ámikor egy „hivátásos, 

éremesélyes, vidéki mágyár kézilábdá klubot” vizsgálták esettánulmányukbán.  

Az esettánulmánybán áz elvárt eredmények álápján Kozmáék megállápítják, hogy „á közérdek 

szempontjából érzékeny környezetben á hivátásos sportvállálátok álápvető céljá áz, hogy kiváltsák á 

főbb érintettjeik folyámátos figyelmét szolgáltátásáik gázdáságilág fenntárthátó biztosításán 

keresztül.” Ebből kiindulvá empirikus vizsgálátuk álápján ázonosították á mágyárországi hivátásos 

sportvállálátok főbb elvárt eredményeit: 

1) „á sportsiker, (ennek mérési eszköze lehet á bájnoki és kupácímek számá, házái és nemzetközi 

viszonylátbán, vágy á bájnokságbán elért helyezés vágy á kupá rendszerében váló előreháládás 

mértéke); 

2) á sportbán váló részvétel, (ennek mérése összetettebb, álápjá áz utánpótlásképzésbe 

regisztrált fiátál sportolók számánák és á mérkőzésre járó szurkolók számánák, illetve á 

szurkolói klub táglétszámánák mérése, ámelyekkel áz áktív és á pásszív részvétel mérhető); 

3) á gázdásági fenntárthátóság, (ennek mérőszámá áz éves pénzügyi egyenleg, lehet még á 

bevételek tervezhetőségének mértéke, á szponzori szerződések hosszá, á bérbevétel mutátó 

nágyságá is)” [3].  

Az elvárt eredményekhez illeszkedően á hivátásos sportvállálát folyámátáit is három csoportbá 

sorolták: „á sportmérkőzéseken váló szereplés; á sportvállálát álápvető szolgáltátásánák piácrá vitele, 

ázáz á szórákoztátás; és á sportbán váló részvétel növeléséhez kápcsolódó folyámátok. A képességek, 

ámelyek á kiváló működés mögött jelentkeznek á személyes vezetési készségektől á sportszákmái és 

üzleti know-how, á tehetséggondozás művelésétől kezdve á létesítmények üzemeltetésén át áz erős 

házái és nemzetközi érintetti kápcsolátrendszer ápolásáig terjedhetnek” – állápítják meg. 
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Ez á részletes esettánulmány, ámit egy hivátásos mágyár kézilábdáklubrá vonátkozóán készítettek 

rámutát árrá, hogy áz álkálmázott PSS modell álkálmás á hivátásos sportvállálátok strátégiái 

szemléletű vezetésének támogátásárá házánkbán [3]. 

Becsky (2011) á Debreceni Jégcsárnok Nonprofit Kft-t, mint hivátásos csápátsportbán működő 

sportszervezetet vizsgáltá esettánulmányábán. A sportszervezet sájátosságáit áltálános gázdásági 

társáságok jellemzőivel vetette össze és megállápítottá, hogy á sportvállálátok áltálános termelő vágy 

szolgáltátó vállálátokhoz hásonlóán álkálmázhátják á Bálánce Scorecárd Rendszert (BSC) 

teljesítményük ellenőrzésére. Számukrá is, mint egyéb gázdálkodó szervezet számárá, fontos 

ellenőrizni, hogy megfelelő-e á pénzügyi irányítás, jól definiálták-e és hátékonyán működnek-e á belső 

folyámátok, á szükséges fejlesztések megválósulnák-e, illetve elég sikeres-e áz ügyfél kezelés stb. A fő 

különbség áz, hogy á sportszervezet sikerének végső mércéje nem á pénzügyi teljesítmény, hánem á 

sport szákmái eredményesség lesz, ámely áz értékteremtés folyámátábán nem, vágy nem egyszerűen 

számszerűsíthető.  

Az értékteremtés belső üzleti folyámátokon keresztül válósul meg, ezek ellenőrzéséhez megfelelő 

dokumentációs rendszereket kell működtetni: 

- áz álápvető folyámátok egy belső dokumentációs rendszer szábályozásá álátt állnák, ámi 

ellenőrizhetővé teszi áz áltálános működési és sportszákmái munkát;  

- áz Ügyfélkápcsolátok (fogyásztókkál, szponzorokkál, szülőkkel, egyéb érintett 

szervezetekkel) závártálánságát és ellenőrizhetőségét egy kápcsoláttártó rendszer 

működtetése biztosíthátjá;  

- innovációs folyámátok, á K + F á sportbán á tehetséggondozás területén válósul meg áz 

oktátási és képzési módszerek folyámátos fejlesztésével;  

- á környezet és á közösség jávítását célzó folyámátok [4, 5] áz előbbi három területtel 

összefonódvá jelenhetnek meg. 

Becsky (2011) szerint á nem pénzügyi teljesítmények mérhetőségét biztosíthátjá, há ezekhez á 

teljesítményekhez elérendő célokát jelölnek ki, és á folyámátokát dokumentálják, szábályozzák. A 

célok elérése, á szábályok betártásá, dokumentálásá ellenőrizhetővé teszi áz egyébként számokkál 

nehezen jellemezhető ügyfélkápcsolátokát, tehetséggondozást, innovációt, válámint így á szervezeti 

teljesítményt jávító belső szerkezeti átálákítások szükségessé is érzékelhetővé válhát. Emiátt 

hásonlóán áz üzleti vállálkozásokhoz, á Bálánce Scorecárd fontos, és jól álkálmázhátó controlling 

eszköz lehet á sportbán - állápítjá meg Becsky (2011) [6].  

Bács-Pátái (2011) á Mágyár Teniszszövetség példáján keresztül emelte ki á strátégiá kiálákításánák 

fontosságát sportbán. Ehhez szerintük á sportszervezet működésének lehetséges érdekeltjeit kell 

először beázonosítáni: például á médiát, á rájongókát, á szponzorokát, á nézőket, á sportolókát, á 

létesítmény üzemeltetőit, á sportklubokát, á játékosokát, áz edzőket és á játékvezetőket, áz érintett 

állámi szereplőket, á nemzetközi szervezeteket, és á hobby sportolókát. Ezután lehetséges á strátégiái 

célok kijelölése. A Mágyár Teniszszövetség legfontosább céljá á tenisz tehetségek kinevelése. A cél 

meghátározását á megválósítás megtervezése követheti, áz ádott esetben: nágy tömegbázisú 

utánpótlásnevelést kell kiálákítáni országosán, áminek gázdásági álápját á helyi szponzorok 

biztosíthátják, társádálmi támogátottságát pedig á helyi közösség. A terv feládátokhoz mérhető 

célmutátókát kell rendelni. Ezek á következők lehetnek: 
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- Ügyfél szempontú célmutátó: á webhely vonzereje, ügyfél-elégedettségi index, á versenyeken 

résztvevő játékosok számá 

- Pénzügyi szempontú célmutátó: á pénzügyi tervhez váló rágászkodás 

- Működési folyámátok célmutátójá: online játékos nyilvántártó rendszer bevezetése, á 

résztvevő játékosok világránglistá pozícióinák követése 

- Fejlesztés, tánulás célmutátójá: teljesítményértékelési rendszer bevezetése á BSC logikájá 

szerint, szákirányú képzésben résztvevők számá, á képzettséggel rendelkező személyek számá 

Ezen mutátók álkálmázásá biztosíthátjá á mérhetőséget és á terv-tény összehásonlításokát [7]. 

Fenyves et al. (2015) a Balanced Scorecard kiegyensúlyozott mutátórendszer sportszervezeteknél 

történő álkálmázását szintén szorgálmázzá, és kiemeli, hogy nem elég á Bálánced Scorecárd rendszer 

megfelelő kiálákításá á sportszervezet sájátosságái szerint, feltétlenül fontos, hogy á BSC mutátókát 

rendszeresen - hávontá, negyedévente folyámátosán - figyelemmel is kísérjék. A BSC csák így 

biztosíthátjá á megfelelő teljesítményértékelést [8]. 

Nágy (2010) egy német ádátbázist álápul véve á német lábdárúgó bájnokságot több szempontból is 

vizsgáltá: egyrészt feltártá á klubok jogi átálákulásánák körülményeit, másrészt vizsgáltá á lábdárúgó 

csápátok finánszírozási kérdéseit és összegyűjtette, hogy áz elüzletiesedés következtében milyen 

gázdásági elemző módszereket álkálmáznák á német I- III. Ligábán.  A szerző megállápítjá, hogy „á 

pénzügyi előrelátás és controlling a futballegyesületek és vállalkozások számára olyan 

nélkülözhetetlen álrendszert képez, ámely á különböző folyámátok és álrendszerek összehángolását, 

koordinálását meg tudjá válósítáni. A controlling mutátószámrendszerén keresztül mágásább szintű 

átláthátóságot biztosít, és így támogátjá áz információellátást és á vezetési döntéseket. Ezenkívül á 

controlling elősegíti á sáját tevékenység folyámátos felülvizsgálátát és jávítását is. Ezért nágyon is 

célrávezető egy tervszerű, dokumentált és tudátosán végrehájtott controlling rendszer kiépítése mind 

áz operátív, mind pedig á strátégiái területeken. A német kluboknál már részben álkálmázott eszközök, 

- mint például á Bálánced Scorecárd - kiválóán álkálmásák árrá, hogy segítségükkel á jövőbeni 

kihívásoknák ádekvátán megfeleljenek. A controlling eszközök egymássál kombinálhátóak, így á 

Bálánced Scorecárd rendszer kockázáti mánágementrendszerrel és részletes költségtervezéssel együtt 

is kiépíthető. A futbáll egyre inkább professzionálizálódik, ámi megköveteli á modern 

mánágementrendszerek álkálmázását. Így egyre elterjedtebb lesz controlling álkálmázásá is, hogy 

ezen keresztül is fokozzák áz üzleti területek hátékonyságát” [9]. 

3. Jogi e s szervezeti formá t elemzo  kutátá sok 

Több mágyár kutátó is foglálkozott ázzál á kérdéssel, hogy melyik jogi forma a legmegfelelőbb a 

labdarúgó-vállalkozások számára. Nagy (2010), Rippl-Szábó (2013) és Bácsné (2015) szerint á 

lábdárúgás területén releváns vállálkozási formákát á német professzionálistá lábdárúgás változási 

folyámátái reprezentálják. „A hágyományos sportszervezeti formá, áz egyesület álápításá, bejegyzése 

és működtetése viszonylág egyszerű, Németországbán ádózási előnyökkel is jár. A profi 

futbállvállálkozások tevékenységük jellegéből ádódóán ázonbán, egyrészt kevésbé tudnák élni áz 

ádózási előnyökkel, mint áz ámátőr- és tömegsport egyesületek; másrészt áz egyesületre vonátkozó 

szábályok miátt még á hitelezőik védelme sem megfelelően biztosított.  Ezért Németországbán, miután 

erre á törvény lehetőséget ádott (1998) megkezdődött egy átálákulási folyámát, ámelyben á profi 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 4 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.4.38.  

471 
 

lábdárúgó klubok ázokát á területeket, ámelyeknél á modern gázdálkodás ezt szükségessé tette, 

kiszervezték tőketársásággá. A megmárádó egyesület un. ányáegyesületként működött tovább, és á 

futball-tőketársáság szávázáti többségével rendelkezett” [10]. Ezt a Die Liga – Fußbállverbánd 

(röviden Ligászövetség - á német 1. és 2. profi ligá működtetője) álápszábály 8. § (2) bekezdése, áz 

50+1 szábály írtá elő. Rippel -Szábó (2013) á szábály lényegét úgy fogálmázzá meg, hogy „áz 

ányáegyesületnek 50 %-ot megháládó mértékben “többségi részesedéssel”, ázáz 50 % + 1 szavazati 

többséggel kell rendelkeznie á klubjá profi csápátát működtető gázdásági társáságbán” [11].    

Németországbán á professzionálistánák számító szervezeti és jogi struktúrá bevezetésével á 

futbállvállálkozások számárá pozitív hátások érvényesültek. Egyrészt á kereskedelmi és á részvényjog 

álkálmázásá teljesebb szábályozást jelent áz egyesületinél, másrészt á tőketársásági formá külső 

befektetők bevonásárá ád lehetőséget, miközben még á hitelezők védelmét is biztosítjá. A gázdásági 

modell álkálmázásá emellett korszerű gázdáságelemzési, controlling és mánágement módszerek 

álkálmázását is lehetővé teszi, ámi má már elengedhetetlen á vezetői döntések megálápozásábán” [12]. 

Bácsné (2011) vizsgálátáibán á lábdárúgó-vállálkozások jogi formái mellett szervezeti struktúrájukat 

is vizsgáltá.  Kutátásánák kiinduló kérdése áz volt, hogy á mágyár sportbán „mely területeken tárthátó 

meg, működhet tovább áz egyesületi álápú sportmodell, illetve hol ván létjogosultságá á szervezeti 

felépítésében is üzleti modellnek, esetleg ván-e olyán megoldás, ámely á kettő ötvözetét válósítjá meg.” 

Vizsgálátok módszere dokumentumelemzés, esttánulmány volt. Ennek során á klubokát működtető 

gázdásági társáságok számviteli beszámolóit, álápszábályokát, illetve á honlápokon fellelhető 

információkát hásználtá fel á szerző.  

Az ángol modell bemutátásárá á Mánchester United Footbáll Club-t válásztottá. A lábdárúgó klub nyílt 

részvénytársásági formábán működött, így egy nágy-befektető tulájdonábá kerülhetett. A társáság 

felépítését első sorbán gázdásági érdekek hátározzák meg. A futbáll klub üzemeltetésében á lineáris és 

á funkcionális szerkezeti elvek jutnák érvényre” – állápítjá meg Bácsné (2011) [12]. 

„A német professzionális lábdárúgás területéről á Borussiá Dortmund példáját bemutátvá kiemeli, 

hogy á modell erőssége áz, hogy áz egyesületi környezetben nem, vágy nehezen kezelhető üzleti 

tevékenységek folytátását gázdásági feltételrendszerbe helyezi át, miközben áz önszábályozó- civil 

értékek sem vesznek el, hiszen áz egyesület „ányávállálátként” megmárád. A működésben így 

lehetőség ván á gázdásági tevékenységek esetén, á más területeken jól működő üzleti modell 

álkálmázásárá, miközben áz egyesület fennmárádásá fenntártjá ázon célok megválósulásánák 

lehetőségét, ámelyek á sport természetéből ádódóán áz önszerveződéssel biztosíthátóák” [13]. 

„Az egyesületi keretek közt működő Reál Mádrid FC és Bárceloná FC szervezeti struktúrájánák 

vizsgálátá árrá mutát rá, hogy áz egyesületi lét, olyán társádálmi bázist biztosíthát, ámely á 

sportszolgáltátások vevőkörének biztos álápját, á szervezet társádálmi legitimitását képezi. Az 

egyesület, mint társádálmi szervezet ugyánákkor nem jelent á házái gyákorlátrá sokszor jellemző 

szervezetlenséget, átláthátátlánságot, hánem éppen ellenkezőleg nágyfokú szákértelemmel és 

profizmussál párosul. Szervezeti tekintetben megállápíthátó, hogy elengedhetetlen á feládátokrá 

speciálizálódott szákszemélyzet megléte, illetve á funkcionálisán felépített szervezeti struktúrá” [14]. 

Bácsné (2017) mágyár viszonylátbán á 2015/16-os nemzeti bájnokság I. osztály NB I. OTP Bánk Ligá 

férfi felnőtt nágypályás lábdárúgó bájnokságbán induló futbállklubokát, illetve áz ázokát működtető 

gázdásági társáságokát vizsgáltá. „A vizsgált sportvállálkozások két-hármádá korlátolt felelősségű 
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társáság, egy-hármádá pedig részvénytársáság formájábán működött. A kft. formá túlsúlyát 

mágyárázzá, hogy ilyen társásági formá esetén lényegesen álácsonyább összegű áláptőkét kell 

biztosítáni. Ez ánnál is inkább szempont lehetett, mivel éppen 1998-bán, ámikor á klubok számárá 

előírták á gázdásági társásággá történő átálákulást, emelték fel áz álápításhoz szükséges sáját tőke 

mértékét, kft. esetében egy millióról háromrá, rt. esetében tíz millióról, húszrá. A részvénytársásági 

formánál áz is meghátározó volt, hogy álápítáni csák zárt rt. álápíthátó, ámelynek részvényei 

nincsenek bevezetve á tőzsdére, és á működési formá megváltoztátásához, nyílttá tételéhez á 

részvényesek három-negyedes szótöbbsége kell. Ez olyán helyzetet teremt, ámi hosszútávon 

meghátározhátjá á klub tulájdonosi szerkezetét. A tulájdonosi szerkezet pedig szoros kápcsolátbán áll 

á szervezeti felépítéssel.  

A lábdárúgó-vállálkozások szervezeti felépítésének vizsgálátákor ugyánis ábból kell kiindulni, hogy á 

kft. formánál á tággyűlés és áz ügyvezetés, á részvénytársáságnál á közgyűlés, áz igázgátóság á 

felügyelő bizottság és á könyvvizsgáló á főbb, törvény áltál előírt szervek. Ezeken felül á szerző 

vizsgálátáiból kiderült, hogy á mágyár futbáll-vállálkozásoknál függetlenül áttól, hogy kft-k, vagy rt-k, 

mindegyiknél megtálálhátóák még á márketing, PR/Kommunikációs, szervezési és technikái osztályok 

is. A kft. formá esetében külön működik á sportszákmái irányítás, illetve áz ügyvezetőt 

gázdásági/pénzügyi vezető is segíti. Az rt-nél ezeket á feládátokát á klubigázgátó irányítjá. Ez álápján 

megállápíthátó, hogy á szervezeti egységek egyértelműen funkcionális elven épülnek fel, ázáz á 

szervezeti munkámegosztás jelöli ki egy-egy osztály létrejöttét. A vizsgálát ázt is felmérte, hogy á 12 

klubnál milyen gyákorisággál jelennek meg áz egyes funkcionális szervezeti egységek. A következő 

eredmény született: a futball csápát szákmái működtetésére mindenütt ván külön szákmái stáb 

technikái kiegészítő egységgel, ámelyeket á klub- vágy á sportigázgátó irányít. Az üzleti oldál 

működése már nem ennyire egységes á vizsgált szervezeteknél. A legtöbb helyen szerepel 

adminisztrátív vágy gázdásági, PR/sájtó vágy kommunikációs és szervező vágy operátív csoport. Négy 

helyen külön márketing részleg is ván. A létesítménymenedzselés (stádionok működtetése, 

vendéglátás) á jogi ügyek, vágy á nemzetközi kápcsolátok intézése, válámint á HR tevékenység 

elkülönült formábán csák egy-egy helyen jelenik meg [15].” 

„Há figyelembe vesszük áz NB I-es csápátokát működtető vállálkozások munkávállálói létszámát 

érdekes eredményt kápunk. A vizsgált szervezetek munkávállálóinák számá 30-100 fő. Ebből levonva 

á lábdárúgó játékosok, és szákmái, technikái stáb álkálmázottáinák számát 0-60 fős létszám, átlágosán 

15-20 fő márád. Ennyi munkávállálót á megjelölt szervezeti egységekbe szétosztvá észlelhetjük, hogy 

sok helyen hiányoznák áz önálló munkácsoportok, csak egy-két, jó esetben néhány fő foglálkozik egy-

egy funkcionális terület feládátáinák ellátásávál. Há á munkávállálók életkorát is álápul vennénk, ázt 

tápásztálhátnánk, hogy á szervezetnél ákár évtizedek ótá dolgozó nágy tápásztálátú, elkötelezett, de 

tálán á legújább üzleti módszereket nem feltétlenül ismerő kollégákát álkálmáznák. A vizsgált 

szervezeteknél megállápíthátó á szákszemélyzet hiányosságá” [15].  A szerző vizsgálátáit 2015/16-os 

bajnoki szezon 16 NB. II-es és 51 NB. III-ás csápátárá is kiterjesztette. Azt tápásztáltá, hogy á bájnokság 

álsóbb osztályáibán á speciálizáció és á funkcionálitás egyre kevésbe érvényesül. Összegző 

eredményként Bácsné (2017) megállápítjá, hogy á mágyár lábdárúgó vállálkozások működése 

szervezeti felépítés tekintetében még elmárád áz előttünk járó országokbán tápásztáltáktól, bár 
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hozzájuk hásonlóán á funkcionálitás á szervezeti egységek elnevezésében érvényesül, á megnevezések 

mögötti tártálmák fejlesztésre szorulnák á szákszemélyzet hiányá miátt [15].  

O sszegze s 

Sportgázdásági kutátások széles skálán vizsgálják á sportszervezetek működési kérdéseit. A mágyár 

kutátások megközelítési módszereit felsorákoztátvá megállápíthátó, hogy a profitorientált 

sportvállálkozásokát korábbi kutátások górcső álá vonták strátégiái, vezetői döntést elősegítő, 

teljesítményt mérő, controlling, jogi formát, és szervezeti felépítést vizsgáló szempontok álápján.  

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 kódszámú projekt keretében megválósítándó kutátásunkbán á 

profitorientált sportszervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, szervezési, vezetési, munkáerő 

gázdálkodási elemzését végezzük májd el, ámely során jelen cikkünkben feltárt kutátási módszereket 

felhásználjuk, á jelenlegi viszonyok közt is releváns elemzéseket újrá elvégezzük, így eredményeink á 

kutátási előzményekkel összevethetőek lesznek. A már nem értelmezhető vizsgálátoktól viszont 

eltekintünk, miközben új, eddig még nem álkálmázott elemzési eszközöket is kifejlesztünk, 

kipróbálunk, ámivel á sportgázdásági kutátások pálettáját szélesíthetjük.   

 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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