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Fogalmak 

 

A diszertációban használt sporttal kapcsolatos fogalmak elszakadva a hagyományos sportszakmai 

szegmentálástól, az egyes sportterülteket újszerű, gazdálkodástani megközelítésben  értelmezik. Így a 

kutatás céljának és az eredmények értelmezhetőségének szempontjából szükséges  a - 

sporttudományos és sportközéletben, illetve a sportközigazgatásban egyébként már elterjedt - 

fogalmak pontosítása, illetve definiálása.  

 

Elitsport: A fogalom használata a hazai szakirodalomban nem egységes. Gyakran a kiugró 

magas teljesítményre képes sportolókat összefoglalóan nevezik elit sportolóknak, függetlenül 

a finanszírozás forrásaitól.  

Az elitsportot a disszertációban az alábbi jellemzők szerint értelmezem:  

Az élsport részeként versenysport, hagyományosan olyan olimpiai sportágakban, amelyekben 

a magánszféra forrásai legfeljebb egyéni szponzorációból, rendszeres sportolói jövedelem 

pedig a központi költségvetésből vagy lokális közfinanszírozásból - felkészülési pénzek, 

céltámogatások, prémiumok - származik. Az elit sportolók a hivatásos sportolókhoz 

hasonlóan jövedelemszerzés céljából „teljes munkaidőben” a sporttevékenységgel 

foglalkoznak, de a privátszféra sportági diszkriminációja miatt munkavállalói státusz nehezen 

érhető el számukra. Hazánkban tartalmi különbség van a hivatásos és az elit sport között 

(Keserű – Dénes 2007).   

 

Élsport: Az elit és a hivatásos sport együtt. Kiemelkedő sportteljesítmények jellemzik, az 

önkormányzati sportrendszerek kiemelt elemzési kategóriája.  

 

Élősport: A kifejezés meglehetősen szokatlan, sem sportszakmai, sem gazdálkodástani 

szemléletű meghatározásokban nem használatos azonban az önkormányzatok támogatási 

gyakorlatában hivatkozással megjelenik. A sporttevékenységet és a sportrendezvényekkel 

kapcsolatos sportolást jelenti. A disszertációban kiemelt finanszírozási kategóriaként 

értelmezésre kerül, amely kategória a sportinfrastruktúra üzemeltetési és a helyi 

sportigazgatás működési költsége („nem élsősport”) nélkül jelenti az önkormányzati 

sportkiadásokat.  

 

„Nem élősport”: Az önkormányzati sportfinanszírozás jelentős forrásait köti le a helyi 

sportirányítás önköltsége és a sportlétesítmények üzemeltetési, fenntartási költsége.  
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A disszertációban a városok sportrendszerének összehasonlítása szempontjából éppen a 

hatalmas költségigény miatt kap meghatározó figyelmet.  

 

Hivatásos v. professzionális (pro) sport: Versenyrendszere a szakszövetségek által kiírt 

hivatásos v. professzionális bajnokság. Résztvevői többségében hivatásos sportolók. A 

sportági szakszövetség az amatőr sportolók részvételét is engedélyezheti (Sporttörvény 2004. 

31. § (1-2).  

 

Hivatásos v. professzionális sportoló: A versenyző jövedelemszerzési céllal foglalkozás 

szerűen sportol. Meghatározó jövedelme munkavállaló szerződés útján a munkaadó 

sportszervezettől származik (Sporttörvény 2004. I. 1 § (4)). Hivatásos státusz egyes 

látványsportágakban (pl. labdarúgás) már az utánpótlás korosztályokban (21 éves kor alatt) is 

elérhető.  

 

Közösségi sport: A fogalom a sport finanszírozásának aspektusából jellemzi a sport azon 

területét, amelyben a sportolásból nem származik jövedelem a sportoló számára. Így része 

lehet a lakossági és a szabadidősport minden korosztályban, az oktatási rendszerek verseny - 

és szabadidősportja, továbbá az egyesületek élsportjának utánpótlás képzése.  Közgazdasági 

szerepében tiszta közjószágnak tekinthető. 

 

Látványsport: Olyan sportesemények, amelyek fizetőképes keresletet támasztanak 

elsősorban a nézői bevételek által. A kifejezés marketing szemléletű gyakran okoz megértési 

problémát. A hagyományos versenysport, élsport kifejezéseket magyarázza, nem teljes 

körűen (a szerző véleménye). Piaci működésre alkalmas sportszegmens. 

 „A látványsport fogalma függetlenül az űzött tevékenység színvonalától, látványosságától, 

kizárólag arra utal, hogy a csere tárgya az a lehetőség, hogy megnézhetjük mások sportolását, 

ami persze az esetek többségében igencsak látványos” (Dénes 1998). A sportolói hivatásos 

státusz leginkább a látvány sportokban érhető tetten. András (2003a) kiegészítésével 

elsősorban a médiaképes sportágakat jelenti.  

 

Lakossági sport: Szervezeti háttér nélküli szabadidősport. Egyre tömegesebben 

sportszervezeti tagság nélkül is rendszeresen sportolnak.  
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Megkülönböztetése a szabadidősporttól az önkormányzati finanszírozás szempontjából is 

célszerű, mivel értékei miatt a közfinanszírozás igénye felmerül.  

 

Sport - megarendezvények: Nemzetközi események elsősorban látványsportokban, sportági 

világbajnokságok, kontinens bajnokságok, olimpiák.  

 

Sportkoncepció: A városoknak először 2000-es (CXLV. tv. 59. és 61.§), majd a rendelkezést 

megtartva a 2004 - es sporttörvény (I. tv. 55.§) szerint, sportkoncepcióban kell középtávú 

sportfejlesztési terveiket megfogalmazni.  

 

Szabadidősport: Számos definíciója ismert (Szabó 2009). Az egyén fizikai aktivitása, 

testedzése, amelynek célja az egészség fejlesztése és a szabadidő az egyén (sportfogyasztó) 

számára szórakoztató eltöltése. A sportteljesítmény növelésére való törekvés és a versengés 

jelen van, de kevésbé jellemzi. Általában sportszervezeti háttérrel működik, akár v. mely 

hivatásos sportot is működtető klub szakosztályaként.  

 

Üzleti sport: Sporttevékenység és sportrendezvény szervezése pénzügyi haszonszerzés 

céljából.  

 

Versenysport: A kifejezés hagyományos sportszakmai szemléletű. A sportolás elsődleges 

célja a fizikai teljesítménynövelés és versenyrendszerében a sportági eredményesség.  Az 

egyén, illetve csapatok (sportszervezetek és oktatási intézmények) közötti versenyzés minden 

korosztályban jellemzi egyesületi, vállalati és iskolai szervezeti keretek között egyaránt. 

Versenyrendszerét valamely nemzetközi vagy országos, sportági vagy más multisport (diák, 

egyetemi - főiskolai) szakszövetség felügyeli. A versenyzők hivatásos és amatőr jogállásúak 

egyaránt lehetnek. 
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1.  A kutatás célja és háttere hazánkban 
 

Az önkormányzati sportrendszerek a mai hazai sport fejlesztésének domináns szereplői, így 

tanulmányozásuk, struktúrájuk, működési logikájuk megértése izgalmas feladat. Hazánkban 

ugyanis nem létezik olyan, a városok sportfinanszírozását rendszerbe foglaltan elemző és a 

lokális sport működését és irányítását meghatározó döntéseket támogató modell, amely 

elsősorban az élsport piaci integrálódását segítené. Éppen ezért az értekezés nem csak a 

lokális sportrendszerek működési logikáját kívánja feltárni, hanem felállít egy olyan mérhető, 

elemző és értékelő rendszert, amely segítheti a városokat sportstratégiai céljaik 

megvalósításában.  

 

 A modern sport jelentősége mára nem csak társadalmi, hanem nemzetgazdasági szinten is 

meghatározó. A sportágazat fejlődése, növekedési üteme jelentősen meghaladja a 

nemzetgazdaságok átlagos növekedését. Jóllehet pontos és összehasonlítható adatok nem 

állnak rendelkezésre, egy 2004-es tanulmány szerint az Európai Unió GDP-jének 3,7%-a a 

sportgazdaságban termelődött és 15 millió embert, azaz a munkaerő 5,4%-a-át foglalkoztatta 

(Eurobarometer 2006).  A modernkori sport tehát alig több mint egy évszázad alatt 

egyedülálló, dinamikus és sikeres növekedéssel a kultúra-gazdaság
1
 legnagyobb volumenű 

globális - mindenki által elérhető - és nemzetgazdasági jelentőségű „iparává” vált. Gyakran 

hangzik el azonban a vád, hogy az iparág prosperálása nem piaci üzleti működés eredménye, 

hanem elsősorban a még ma is létező folyamatos és jelentős állami
2
 szubvenciónak 

köszönhető. Az érvelés, amellyel jómagam is gyakran találkozom, igaznak tűnhet az Európai 

Unióba az új évezred elején csatlakozó volt szocialista országok, de különösen Magyarország 

esetén, ahol a sport a politikai reprezentáció eszközeként az egykori NDK (Német 

Demokratikus Köztársaság 1949-1990) mellett talán a legnagyobb társadalmi hatalmi státuszt 

„sportnagyhatalom” érte el a XX. században (Rainer 2006).  

 

Magyarország sportfejlesztési és támogatói, továbbá sportfinanszírozási rendszerének az 

egységesülő Európában kialakult értékrendeket és a sporttal kapcsolatos orientációkat, 

ajánlásokat kell figyelembe vennie.  

                                                 
1
  A szerző a sportgazdaságot a kultúra-gazdaság részeként értelmezi 

2
 Állami támogatás alatt a továbbiakban, tágabb értelemben az állami és önkormányzati, tehát a 

közösségi támogatást értem 
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Az Európai Unió azonban nem határoz meg egységes sportirányítási modellt és érzékelhetően 

kínosan ügyel arra, hogy az ún. „soft law” szabályozási körben megmaradva fogalmazza meg 

kompetenciáit önmaga számára. Valójában egyelőre nem is nagyon tud mit kezdeni a sport 

robbanásszerű fejlődésével és radikális betörésével az üzleti szférába. Talán óvatosan annyi 

kijelenthető, hogy a sokszínű európai modell jelenleg egyfajta átmenetet képvisel a liberális-

vállalkozói, például az amerikai és a volt szocialista országok állami - bürokratikus irányítású 

modellje között.  

 

Ez az átmenet jellemzi a hazai sportirányítást is. Megfigyelhető az állami szerepidentitás 

hullámzása az aktuális központi sporthatalom részéről, amely politika a felügyeleti és a 

beavatkozói szerepkörök váltakozását is jelenti egyben. A hullámok ívén a sport 

fejlesztésének megvalósítása mellett az operativitást is állami eszközökkel szorgalmazó 

elméletek, valamint a szubszidiaritást, a keretfeltételek biztosítására szorítkozó költségvetési 

szerepvállalást elképzelő gondolkodásokat tapasztalhatjuk. Ennek legfőbb oka, hogy a magyar 

sportot felkészületlenül érte a polgári piacgazdasági rendszerre való áttérés. A sport világának 

értékei és a hazai üzleti élet szükségletei nem akarnak közeledni, egymásra találni. Sőt, nem 

csak a piaci, de ezzel együtt a globalizációs hatások is forradalmi módon érték el sportunkat, 

amely miatt a hazai sportszféra még ma is az átalakulás kínosan hosszú időszakát éli (Sárközy 

2006). Természetesen a meglévő külföldi, elsősorban európai gyakorlatok tanulmányozásra 

kerültek, de a magyar sport gazdasági – társadalmi – kulturális hagyományai miatt 

mechanikusan nem adaptálhatóak. Saját sportvezetői tapasztalatom is megerősített abban, 

hogy a sport számára biztosítani kell egyfajta provizóriumot, amelyben az állami-közösségi 

együttműködés ugyan lehetőséget ad a piaci folyamatoknak, de az értékteremetés a közösség 

számára biztosított marad. 

 

További és igazán magyar sajátosság az is, hogy a társadalom alrendszereiben, ahogy a 

kultúrában és a művészetekben úgy a XX. századi magyar sport területi szerkezetében is 

kialakult a főváros rendkívül erős centrális elszívó hatása miatt egyfajta főváros – vidék 

ellentét. Gondoljunk csak arra, hogy például a mindenkori politikai hatalom számára oly 

fontos labdarúgásban a 80-as évekig nem fővárosi klub nem nyerhetett bajnokságot és a 

dobogó közelébe is csak véletlenül juthatott. A rendszerváltozás előtti utolsó évtizedtől 

azonban a sportsikerek fokozatos térbeli változását tapasztalhattuk.   
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A fővárosi minisztériumi sportklubok, a sport politikai legitimációs funkcióvesztése és 

fokozatos elszegényedése, illetve a vidéki nagyvállalatok növekvő anyagi lehetősége, és ezzel 

együtt vezetőinek hatalma és sport iránti érzékenysége nyomán, sportunk a vidéki bázisokon 

indult új fejlődésnek és ért el sikereket. Különösen a népszerű csapatsportokban mára 

elmondható mondható, hogy „A vidék uralja a magyar sportot” (Gyömörei 2010).  

 

Itt kell megjegyeznem azt is, hogy a rendszerváltozás után éppen a sportnak, a sikerekkel elért 

társadalmi hatalma eredményezhette, hogy az állam - és elsősorban vidéken az 

önkormányzatok - számtalanszor dobtak mentőövet sportunknak és vállalták át a lecsúszó 

vidéki „dózsák, honvédek”, és a tönkrement szocialista nagyvállatok sportjának 

finanszírozását. A fővárosi centrumkörnyezettel szemben jóval erősebb vidéki 

lokálpatriotizmusra és a sport pozitív externális hatásaira hivatkozva a területi és elsősorban a 

megyei jogú városok önkormányzatai mintegy kvázi bázisvállalatként mára a magyar élsport 

legnagyobb közvetlen támogatóivá váltak. A témában a korábbi, nem túl számos hazai 

kutatások eredményei is arra engednek következtetni, hogy a központi költségvetés az egyedi 

sportsegélyező döntéseken túl nem képes hosszú távú, stabil finanszírozási rendszerben 

működtetni sportunkat (Földesiné 1996a, Keserű - Dénes 2007, Bakonyi 2009). A jövőben 

továbbra is az önkormányzatok maradnak a hazai élsport kiemelt fenntartói, legjelentősebb 

pénzügyi partnerei. Megelőzik ezzel a központi kormányzatot és fokozatosan illeszkednek 

bele az európai, sőt szélesebb spektrumban is a modern finanszírozási rendszerekbe. Ha pedig 

ez így van különösen aktuális az önkormányzatok rendszerváltozást követő sportfinanszírozói 

tevékenységének kritikus elemzése és átfogó értékelése, valamint jövőbeni finanszírozási 

gyakorlatra vonatkozó javaslatok megfogalmazása.  

 

2. A kutatás hipotézisei 
 

A kutatási hipotézisek megfogalmazásában a sport értékeinek meghatározása, a sport mint 

városfejlesztési eszköz azonosítása és a városok sportpolitikáját legmarkánsabban megjelenítő 

sporttámogatási gyakorlatoknak a sport fejlesztésére történő hatásait kívántam lefedni. 
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Az értekezés során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

 

H1. A modern sport funkcióiban változott, de megtartotta társadalmi értékteremtő és 

értékközvetítő szerepét. 

 

A sport fogalmi változásai, definiálási köre és egyes funkcióinak eljelentéktelenedése, illetve 

kiemelkedése a sport expanziójában, globalizációjában folyamatosan alkalmazkodott a 

legelőnyösebb finanszírozási környezethez. Funkciójának rendkívül széles mezőjén sikerült a 

fennmaradáshoz és a fejlődéshez alkalmazkodó értékeket megfogalmazni, megjeleníteni.  

 

H2. A hazai sport támogatási rendszerében a megyei jogú városok önkormányzatai 

rendelkeznek a sport finanszírozásának meghatározó forrásaival, az állami irányítás 

visszaszorulásával a lokális sportfaktorok váltak meghatározóvá.   

 

A sport a központi költségvetésből származó működési forrásait a rendszerváltozás után 

jelentős mértékben elveszítette, de elsősorban vidéken és elsősorban az élsport, az 

önkormányzatok révén fenntartói forrásokhoz jutott és jut ma is és ezzel még nemzetközi 

szinten is eredményes maradt. A magyar sport centrális igazgatási, szervezeti és finanszírozási 

rendszerének öröksége, hogy a sportnak juttatott közösségi források az önkormányzatokon 

keresztül továbbra is kiemelten a hivatásos sport működését szolgálják. Az „állami sport” 

ugyan fokozatosan lebomlik, de közvetítőként, a korábbi közvetítők - a szocialista 

nagyvállalatok és helyi miniszteriális szervezetek - szerepét átvéve az önkormányzatok a 

magyar élsport meghatározó eltartói. 

 

Az önkormányzatoknak az élsport számára nyújtott támogatás mértéke, természetesen függ a 

lokalitás gazdasági állapotától, sportkulturális hagyományaitól, a sport és az egyes sportágak 

helyi beágyazottságától. Magyarországon a labdarúgást, mint az európai élsport 

zászlóshajójának presztízsét történelmileg elsősorban a főváros, a politikai központ magának 

igényelte, a vidéki nagyvárosoknak más csapatsportágak (kosárlabda, kézilabda, vízilabda) 

fejlesztésének lehetősége jutott (lásd 5. fejezet). Ezek a csapatsportok a városok kulturális 

életébe mélyen integrálódtak és jelentik ma is a lokális presztízs, az identitás egyik 

legfontosabb kifejeződését.  

Továbbá a régiók és a nagyvárosok versenyében, rivalizációjában (Enyedi 1996) a sporttal 

kapcsolatos sikerek a városok versenyképességének szimbolikus területeként jelennek meg.  
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A hatalmi decentralizációban megerősödött helyi politikai kompetenciák a hivatásos presztízs 

értékeket megjelenítő sportágakat működtető szervezeteket fenntartották, sőt gyakran erőn 

felül is szubvencionálták. 

 

H3. A városok a sportszféra fejlesztését a modern polgári állam jogrendjébe és gazdasági 

rendjébe illeszkedő széles társadalmi – gazdasági környezetbe ágyazva alapozzák meg és a 

város és vonzáskörzetének versenyképességét javító tényezőként veszik figyelembe.  

 

Már az 1990 – es évek rendszerváltása, de különösen a 2004 – es uniós csatlakozás 

megteremtette annak igényét, hogy sportigazgatásunk és finanszírozásunk, ha nem is 

direktívákat követve, de a tagországokkal közösen kövesse az Európai Unió felelős 

szervezeteinek, illetve más nem kormányzati európai szervezetek sportra vonatkozó ajánlását. 

A hipotézis vizsgálatával fel kívánom tárni, hogy az önkormányzatok sportfejlesztési 

stratégiáját kifejező dokumentumaiban - a sportkoncepciókban, illetve  sportrendeleteikben és 

egyéb fejlesztési dokumentumaikban - tükröződik – e a modern sport európai értelmezése, 

sportrendszereik és a támogatási rendszerek figyelembe veszik – e  az uniós szabályozásokat 

és ajánlásokat. Kiemelt tekintettel a sport társadalmi és gazdasági funkcióira. 

 

H4. A városfejlesztési és sportstratégiai dokumentumokban („sportkoncepciók”) 

megfogalmazott célok elérésének útja tükröződik a városok sportstruktúrájában és az 

erőforrás-allokáció rendszerében.  

 

A sporttal kapcsolatos fejlesztési tervek célja a tervezett cselekvések orientációjának rövid, 

közép és hosszú távú megfogalmazása. Igaz a terveket is lehet módosítani, de sportfejlesztés 

esetében a legritkábban, legfeljebb az infrastruktúra fejlesztés esetén lehetnek rövid távú 2-5 

éves tervek. Ezért a dokumentumok és a feltehetően erre épülő támogatási rendszerek túl 

gyakori megváltoztatása nem lehet cél az önkormányzati sportstruktúrákban. A hipotézis 

vizsgálatában felszínre kerülhet a dokumentumok tartalmi és a sporttámogatási rendszerek 

cselekvési összhangja, illetve diszkrepanciája. 

 

H5. Az önkormányzatok ragaszkodva a sporteredményességet fókuszban tartó 

hagyományokhoz, kiemelten a hivatásos sportot preferálják támogatási rendszereikben. Ezzel 

szemben sportrendszereikben a közösségi sport fejlesztése háttérbe szorul. 
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A megyei jogú városok önkormányzatai számára a sport finanszírozási dilemmáját a presztízst 

ígérő, ugyanakkor ma már rendkívül költséges élsport fenntartása, támogatása jelenti a 

közösségi sporttal szemben. Mindezt kifejezetten erősítette, hogy egyrészt a sportot csak az 

önként vállalt feladatok között sorolja az 1990 – es önkormányzati törvény
3
, másfelől a sport 

egyes területei a finanszírozás szempontjából nem kerültek meghatározásra így a törvény 

igazodást sem tud adni az önkormányzatok számára a preferenciák meghatározásánál. A 

hivatásos sportot működtető szervezetek még kiemelkedő eredményesség esetében is 

támaszkodhatnak az önkormányzati közösségi forrásokra, mivel a városok domináns 

sportcéljait, a sportsikereket tradicionálisan a lokális és a nemzetközi politikai marketing és a 

városmarketing célrendszerében találhatjuk.  

 

H6. Az önkormányzati támogatási rendszerek célrendszere hiányos, visszacsatolás nélküli, az 

output igényeket nem fogalmazza meg (eredményorientáltság vizsgálata). 

 

A városok sportfejlesztési rendszeréből hiányzik: 

  

 A sporttevékenység támogatásának sportszakmai eredményességének vizsgálata, 

(elitsportolók száma, lokális sportági bővülés, eredményességi elvárás szerződésben!) 

 Sporttevékenység támogatásának gazdasági eredményességének elvárása és vizsgálata 

 Rendezvények támogatásának sportbeli, gazdasági hatásai (sportági bővülés, költség-

haszonelemzések) 

 Létesítmény fejlesztésének és üzemeltetési támogatásának hatása a sport lokális 

fejlődésére (kihasználtság mérése üzleti, közösségi és élsport kihasználtság 

elkülönítése) 

 

Bármilyen fejlesztéspolitikáról van is szó ma már nem képzelhető el semmilyen működés az 

ellenőrző visszacsatolások és folyamatos korrekció nélkül, amelyhez a sportrendszereknek is 

alkalmazkodniuk, fejlődniük kell.   

 

                                                 

3
 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (8. § 1-2.). 
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3. A disszertáció felépítése, a kutatás módszertana   
 

A kutatás felépítése során először elméleti síkon vizsgáltam 1) a sport mai funkcióit, értékeit, 

a sport szegmenseinek társadalmi - gazdasági aspektusában, illetve 2) az önkormányzati 

sportstruktúrákra ható nemzetközi - elsősorban európai - és hazai gyakorlatokat, orientációkat, 

törvényi szabályozásokat. Ezen területek vizsgálata mellett 3) szükséges bevonni a városok 

fejlesztési stratégiájába is illeszthető, az élsport lokális innovációs, elsősorban gazdasági 

szerepét elemző vizsgálatot is. Megismerve és feldolgozva az egyes területekhez kapcsolódó 

szakirodalmat, a hazai támogatási rendszerek preferenciáit és az Európai Unió sporttal 

kapcsolatos állásfoglalását, ajánlásait, fogalmaztam meg a kutatás fő kérdését.  

  

A disszertáció annak a kulcskérdésnek az elemzésére, megválaszolására tesz kísérletet, hogy 

releváns értéknövelő gyakorlata-e Magyarországon az önkormányzatoknak a hivatásos sport 

kiemelt támogatása, sportrendszereik élsport irányultsága.  

 

Az elméleti szakaszokban, így az említett három területen mikro és mezo szinten is 

megkíséreltem bemutatni olyan összefüggéseket, amely az élsport társadalmi és gazdasági 

hatásait és értékeit lokális, illetve regionális szinten eredményezik. A disszertáció második 

részében a sport lokális fejlesztésének lehetőségeit, a sportpolitikák eredményességét az 

önkormányzatok, elsősorban a sportban sikeres városok finanszírozási gyakorlatán keresztül 

mutatom be.  

 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a sport egyes belső területeiben lényegi különbségek vannak a 

társadalmi és a piaci hasznosítás szempontjából. Ezért nem elég a sportról egészében 

véleményt alkotnunk, hanem aktuális a mai modern sport területeinek, megváltozott 

fogalmának, funkcióinak és értékeinek újraértelmezése.  

 

Ezen elméleti szakaszban bemutatásra kerülnek a modern sport szegmensei, az önkormányzati 

sportgazdálkodás kiemelt területeihez kapcsolódóan. 
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Az önkormányzati sportrendszerek az alábbi főbb szegmensekben vizsgálhatóak: 

 

1. A sporttevékenységek támogatása, amelyek esetén érdemes határozottan elkülöníteni 

és értelmezni a professzionális-, elit-, utánpótlás és iskolai, valamint a szabadidő és 

lakossági sportot, a társadalmi értékteremtés és az ehhez kapcsolódó közösségi 

finanszírozás, illetve a sport piaci, elsősorban keresleti pozícióinak aspektusából. 

 

2. A sport infrastrukturális környezetének elemzése a fejlesztések, beruházások, az 

üzemeltetés problémakörében, illetve a kihasználtság vizsgálata a sporttevékenység és 

a sportrendezvények (profi és közösségi sport) esetében.  

 

3. A sport-megarendezvények és közösségi sportrendezvények hatása: olimpiák, 

világversenyek, nemzetközi rendezvények társadalmi-gazdasági haszna, 

önkormányzati szubvencionálása költség - haszon elemzésében, illetve a közösségi 

sportrendezvények önkormányzati támogatottsága és szerepe a lokális sportkultúra 

fejlődésében.  

 

4. Az önkormányzati sportigazgatás vizsgálatában, kiemelt szempont a működési 

önköltség és hatékonyság a sport részterületeinek fejlesztésében. További szempont a 

sportirányítás elhelyezkedése, súlya, kompetenciája az önkormányzati szervezeti 

hálóban.  

 

Az elméleti - módszertani rész kiemelt részletezettséggel tárgyalja a professzionális sportot, 

és a sport- megarendezvényeket. Ennek oka a hivatásos sport – mert e fenti két szegmensben 

kizárólag erről van szó - újszerű piaci értelmezésben való megjelenése és az ezzel kapcsolatos 

finanszírozási dilemmák. A piaci környezetben való működés, alkalmazkodást kíván mind a 

sportolók és alkalmazóik a sportegyesületek, illetve a működtető gazdasági társaságok 

számára. A professzionális sport értékeinek és társadalmi hasznosságának elemzésével a 

fejezet a hazai finanszírozási rendszerre jellemző és az európai gyakorlattól eltérő, szokatlan 

arányú közösségi támogatás mértékének érvelésére, magyarázatára vállalkozik. 

 

Nagyobb terjedelmet, önálló alfejezetet igényelt a ma már ugyancsak a hivatásos sporthoz 

köthető ún. megaesemények érték és gazdasági szempontú vizsgálata. A városok hazánkban is 

egyre szélesebb körben válnak nyitottá a sport eseményeinek megrendezésével biztosított 

marketing előnyök felismerésére, alkalmazására.  
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Szintén kiemelt hangsúlyt nyer a sport infrastrukturális ellátottságának elemzése.  A sport 

színterei ugyanis olyan kivételes és rendkívül költséges létesítmények, amelynek 

megvalósítására a privát szféra önállóan saját forrásból nem képes és így tulajdonosai - 

Európában és Magyarországon is több mint 80%-ban - az önkormányzatok (Keserű – Dénes 

2007). Továbbá egy adott rendezvényre tervezett és megépült létesítmények üzemeltetését és 

amortizációját is az önkormányzatoknak jellemzően saját forrásból kell finanszírozniuk a 

rendezvény (ek) lebonyolítását követően.  

 

Az elméleti megközelítés második szakaszában a nemzeti és lokális sportstruktúrák számára 

orientáló, az Európai Unió sporttal, elsősorban a hivatásos sporttal kapcsolatos 

állásfoglalásait, megjelent dokumentumait, illetve a jogi szabályozással kapcsolatos legfőbb 

esettanulmányait tárgyalom, különös tekintettel a sport-munkavállalásokra és a nemzeti 

finanszírozási dilemmákra. Bemutatásra kerül az állam és a sport kapcsolata az egyes sport-

közigazgatási szinteken. Ebben a szakaszban mutatom be a hazai sportirányítás szervezeti 

rendszerét, az állami, gazdasági, politikai irányítás kialakulását rövid történeti 

visszatekintésben, mivel az elérhető hazai irodalom legtöbbször csak az 1945 utáni 

elemzésekig tekint vissza és következtet a mai viszonyokra. A magyar sportban pedig az 

élsport és az állam „bensőséges” kapcsolata a több mint 100 éves múltban gyökerezik (Laki – 

Nyerges 2006, Bakonyi 2009). 

 

Szintén ebben a fejezetben kerül sor a disszertáció kulcskérdésében megfogalmazódó 

közösségi (állami - önkormányzati) szerepvállalás elemzésére, változásaira, indokoltságának 

bemutatására.  

 

Így rendre: 

 

 Igazodást jelent az elégtelen piaci önszabályozás okaként az állam koordinációs 

szerepének értelmezése, funkcióinak megfogalmazása, illetve az állami 

decentralizáció folyamata és hatása a sportra.  

 A magyarországi sportirányítás decentralizációja során a megyei önkormányzatok 

döntési jogkörükben és hatáskörükben gyengültek, a városok erősödtek, egyes 

esetekben vidéki „sportvárossá” fejlődtek. 
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 Megválaszolásra kerül, hogy vajon az önkormányzatok értelmezhetőek-e piaci 

szereplőként a hivatásos sportban. („Vállalkozó” önkormányzat).  

 Továbbá bemutatásra kerül a fejezetben a magyar sport törvényi szabályozásának 

fejlődése 1990-től és az önkormányzati törvény sportra vonatkozó kitételei.  

 

Az elméleti - módszertani részt, az ötödik fejezetben az önkormányzati élsporttámogatások 

lokális hasznot eredményező logikai összefüggéseinek tárgyalásával zárom. A fejezet 

értelmezi a sporttermék iránti kereslet lokális változóit, az önkormányzati támogatások főbb 

irányait és bemutatja a támogatások révén elvárható bevételi forrásbővülés és egyéb 

azonosítható és kalkulálható gazdasági előnyök meghatározható területeit. Fontos, hogy a 

jövőbeni támogatási gyakorlatba beépüljenek az előzetes számítási tervek és a bizonylati 

ellenőrzésen túl az utólagos sportszakmai és gazdasági hatásvizsgálatok. Ezzel 

tulajdonképpen a sport innovációs funkciója megfogalmazódik, amellyel a sport mint eszköz 

szerepet kap a városok fejlesztési koncepcióiban.  

A kutatás első szakaszát a mintaválasztás folyamata zárta le. A kiválasztott mintavárosok, 

„sportvárosok” sportrendszereinek elemzéséhez készített kutatási tervet az 1. ábrán mutatom 

be.  

 

1. ábra: A kutatás felépítése 

 
 

 

 

Természetesen szükséges egyfajta lehatárolás, amely valamilyen vizsgálati relevanciát 

feltételez. Legkönnyebben a helyi sporteredményesség adhatja meg azon városok körét, 

amelyek vizsgálati relevanciával a kutatói érdeklődésbe kerülhetnek.  
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Elsősorban a látványsportágakban elért tartósnak mondható (5 - 10 év) sikerek minősíthetnek 

„sportvárosnak” egyes településeket. Ezért a sportvárosok kiválasztásánál a város sportági 

portfolióját kiemelt szempontként vettem figyelembe. 

 

3.1. Mintaválasztás, az elemzés egységei 

 

A mintaválasztás során azok a városok kerültek az elemzés csoportjába, amelyek 

portfoliójában legalább egy nemzetközileg tartósan sikeres látványsportág, illetve egyéni 

sportágban nemzetközi eseményre kvalifikált elit sportoló található. Az elemzés egysége így a 

nemzetközi részvétel, az eredményesség hazánkban megfogalmazható legmagasabb szintje. 

Győrben a női kézilabdázás és a labdarúgás, Debrecenben a labdarúgás, Veszprémben és 

Szegeden a férfi kézilabda, Pécsen és Sopronban a női kosárlabda eredményessége okán 

kerültek kiválasztásra (1. táblázat). Elsődleges szempontként vettem figyelembe, hogy olyan 

sportági sikeresség alapján alakuljon ki az elemzési csoport, amelyben a sportágak 

tekintetében a jövőben gazdasági önállósulás feltételezhető. 

 

1. táblázat: Sporteredményesség a vizsgált városokban 2006 – 2011 
 

Város/ 

sportág 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

nemzetközi 

szint 

Önkormányzati 

szerep 2011-ben 

Debrecen 

labdarúgás 
I. hely II. hely I. hely I. hely IV. hely + 

Tulajdonos  

25,2% 

Veszprém 

férfi kézilabda 
II. hely I. hely I. hely I. hely I. hely + Támogató 

Győr női 

kézilabda 
II. hely I. hely I. hely I. hely I. hely + Támogató 

Szeged férfi 

kézilabda 
I. hely II. hely II. hely II. hely II. hely + Támogató 

Pécs női 

kosárlabda 
II. hely II. hely III. hely I. hely II. hely + 

Tulajdonos 

 49%  

Sopron női 

kosárlabda 
I. hely I. hely I. hely II. hely I. hely + 

Tulajdonos 

43%  
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Felmerülhet a kérdés, a kutatás kiterjesztése miért nem célozta meg a megyei jogú városok 

teljes körét, vagy más esetleg térszerkezeti elvű csoportosításban történő általánosítások 

megállapítására való törekvést. A szakirodalomban fellelhetőek a sportágazat 

versenyképességének területi determináltságával foglalkozó elemzések (Ács 2007), ami a mai 

sportgazdasági kutatási trendnek megfelelő összehasonlító kutatás kezdeményezésére szólít.  
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Átfogó regionális lefedésű, teljes elemszámú kutatási projektre, a vonatkozó adatkezelési 

rendszerek és a helyi sportigazgatási szervezetek gyakori átstrukturálása miatt nem volt mód. 

A kiválasztott városok a már bemutatott minőségi sporteredményeik mellett viszonylagosan 

rendszerezett, elérhető adatokkal és strukturált funkcióval ellátott sportigazgatási szervezettel 

rendelkeztek. A kutatás korlátjaként így is megmarad a viszonylag rövid idősor, aminek 

magyarázata, hogy csak az utóbbi években erősödött fel az önkormányzatok azon törekvése, 

hogy egyfajta transzparens rendszerben fogalmazzák meg sporttámogatói preferenciáikat. 

Továbbá általánosnak mondható, hogy az önkormányzati sportpolitikában a sporttámogatások 

adatainak értelmezése, kategorizálása kidolgozatlan, a közvetett nem pénzügyi támogatások 

meghatározása pedig a legtöbb esetben hiányzik.  

Primer adatnyerésre a kutatás harmadik szakaszához tartozó strukturált interjúk esetében volt 

lehetőség, illetve az interjúk egyik következetes kérdése volt, hogy mi az oka, hogy a 

sporttámogatás adataira vonatkozó transzparencia tapasztalhatóan csak 2007-től érhető tetten. 

A válaszok alapján általános érvként hangzott el, hogy a „Sport XXI” Nemzeti Sportstratégia 

2006-os elfogadása és az EU Fehér Könyve a Sportról 2007–es megjelentetése nyújtott 

releváns sportpolitikai orientációt a helyi sporthatóságok számára. A jövőben a vizsgálati 

modell szélesebb körű tesztelése - a megyei jogú városok teljes körére vagy regionális 

mintaválasztásra törekedve - adhat módot gazdagabb kvantitatív adatokkal dolgozó 

statisztikai általánosításra.  

 

3.2. A kutatás felépítése, a vizsgálati szempontok meghatározása a 

városok sportfinanszírozási gyakorlatában 

 

A kutatás az élsportban tartósan sikeres városok sportrendszerére és sportgazdálkodására 

irányult, induktív és deduktív megközelítésmódokat egyaránt alkalmazva az empirikus 

vizsgálatban. A metodika kidolgozásának meghatározó nehézségét jelentette, hogy a helyi 

önkormányzatok sport szakigazgatás szervezeti és adatkezelési rendszere mondhatni sajátos, 

nagy differenciákat mutat, amely befolyásolta, hogy milyen adatállománnyal valósítható meg 

az empirikus elemzés.  
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I. Dokumentumelemzéssel a városfejlesztési stratégiák, önkormányzati gazdasági 

programok és a középtávú sportfejlesztési tervek - „Sportkoncepciók” - 

tanulmányozásával sikerült, mind az elméleti alapvetést, mind a kutatás későbbi fő 

fázisát támogató információkkal szélesíteni, összefüggéseket feltárni és meghatározó 

következtetéseket levonni. Az elemzés fókuszában, a városfejlesztési és gazdasági 

stratégiák esetében a sport eszközként való megjelenítésének kérdése állt, illetve a 

sportkoncepciók elemzésében pedig a sport önkormányzati fejlesztési rendszerének 

vizsgálata, különös tekintettel a közösségi sport társadalmi és az élsport üzleti 

funkciójának relációjára.  

 

II. A szakirodalomból szerzett ismeretek és a dokumentumok elemzése alapján 

készítettem el az Önkormányzati Sportrendszerek Vizsgálati Modelljét („ÖSVM” F1 - 

F9), amely kilenc elemzési kategóriában adja meg az elemzés környezeti keretét (De 

Bosscher et al. 2009). A modell összetett elemzési módszert igényel, mivel nehezen 

kvantifikálható elemeket is tartalmaz. Továbbá fő dimenzióival, a későbbiekben 

egyfajta sorvezető (guideline) szerepet is nyújtott, a kutatás későbbi szakaszában 

alkalmazott félig strukturált interjúk felvétele során, amelyek a zárt, vagy választásos, 

illetve a skálás kérdések mellett nyitott kérdésekkel az interjú alany személyes 

véleményének megismerésével az ún. látens tartalmi összefüggések feltárását célozták 

(Babbie 1998). Szintén az interjúk eredményeképpen a kezdeti modell folyamatosan 

bővült és egyben konkretizálódott, és vált egységes összehasonlításra, 

követeztetésekre alkalmas elemző rendszerré. A 2. táblázat az elemző modell 

összegzését mutatja. 
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2. táblázat: Az önkormányzati Sportrendszerek Vizsgálati Modellje (SVM) 

 

F1. A finanszírozás vizsgálata                                                           

- A város teljes sportkiadása („sportfőösszeg) 

- Az élősportra fordított kiadás 

- Az élsportra fordított kiadás 

- A közösségi sportra fordított kiadás 

- A helyi sportigazgatás, a szervezeti adminisztráció költsége 

- Sportlétesítmények fejlesztési, üzemeltetési költsége 

- Nemzetközi sportrendezvények költsége 

- Közösségi sportrendezvények költsége  

F2. Szervezeti működés vizsgálata                                              

- A lokális sportpolitika súlya és struktúrája 

- A szervezeti adminisztráció csatornái, egyszerűsége 

- Sportági portfólió: az élsport erőforrásainak allokációja - „megfelelően  kevés” -,  

csak a nemzetközi szintű sikerre esélyes sportágakra irányul 

- Kommunikáció hatékonysága: van a sportszervezetek minden szintjét átfogó 

kommunikációs csatorna 

F3. A közösségi sporttevékenység vizsgálata 

- Sport az oktatási rendszerben óvodai, iskolai testnevelés 

- Sport az oktatási rendszeren kívül, általános, magas szervezett  

(egyesületi tagság) sportrészvételi arány vizsgálata 

F4. Tehetségek kiválasztása, gondozása  

F5. Sportolói karrier közvetett támogatásrendszere (ösztöndíjak, létesítmény használat) 

F6. Sportlétesítmények (fejlesztés – üzemeltetési struktúrák, kihasználtság) 
F7. Tudományos kutatások önkormányzati támogatása 

F8. Sportrendezvények (hazai, nemzetközi sportrendezvények szervezése) 

F9. Monitoring: Eredményorientált – e a támogatási rendszer ? 
 

Forrás: saját szerkesztés (a teljes modell a disszertáció 7. sz. mellékletében) 

 

Az elemző modell három fő dimenzió csoportra tagolható. F1 dimenzióiban értelmezi a 

közvetlen sportkiadások szerkezetét, amely az egyes helyszíneken nem volt egységes - pl. az 

élősport és a létesítmény üzemeltetés elkülönítése - ezzel összehasonlíthatóvá válik az egyes 

városok támogatásintenzitása a sport különböző szegmenseiben. Továbbá felállítja azokat a 

kritikus sikertényezőket, szervezeti eljárásokat (F2 – F8), amelyek az önkormányzati sport 

strukturális kontextusának determinánsai. Olyan kulcsfaktorok, amelyek feltárásával, 

analizálásával, fejlesztésével az önkormányzatok sportcéljaikat az egyes faktorokhoz rendelt 

cselekvésekkel elérhetik. A modell végül az F9 dimenziókban az egyes eljárások hatásait 

önfejlesztéssel ellenőrzi.   
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III. A kutatás harmadik szakaszában a 2007 – 2011-re vonatkozóan az önkormányzatok 

sporttámogató rendszerében végeztem területi empirikus adatgyűjtést, amely az alábbi két 

fázisból állt: 

 

III/1. Adatgyűjtés, vizsgálva a pénzügyi támogatások arányait az önkormányzati 

sportstruktúrák megnevezett, kiemelt területein (F1 és F3). Az adatok kezelése során 

nehézséget okozott, hogy a sportkiadások jellemzően többcsatornás rendszerben jutnak el 

az igényelt területekre. Alapvetésként fogalmaztam meg, hogy a kutatásban az iskolai 

testnevelés költségeit nem veszem figyelembe. Ennek oka az, hogy a szakirodalomból és 

más szakmai forrásokból szerzett ismeretek és a gyakorlatból szerzett tapasztalatok 

szintetizálása során kijelenthető, hogy az iskolai testnevelés, illetve az oktatási rendszerek 

sportja - alapfoktól a felsőfokig - a hazai sportrendszer általános fejlesztését nem képes 

ellátni. 

 

III/2. Az adatgyűjtéssel egy időben volt lehetőségem - és az adatelemzést jól egészítette 

ki - az önkormányzatok sportvezetőivel készített kvalitatív, félig strukturált szakértői 

interjúk sorozata
4
, amelyeken keresztül képet kaphattam a városok sporthatalmi 

szervezeteinek döntéshozói belső világáról is. Az interjúk alanyainak kiválasztási 

szempontjaként olyan szakértők elérése volt a cél, akik a lokális sportpolitika szakmai és 

társadalmi vetületeit egyaránt ismerik. Így a legalkalmasabb személyek a mintavárosok 

sportigazgatási szervezeteinek vezetői bizonyultak, továbbá lehetőségem nyílt a megyei 

sportirányítás volt és jelenlegi vezetőivel is felvételt készíteni. A megyei önkormányzatok 

sportvezetőivel készített interjú eredményeként kiegészítő információt kaphattam a 

megyei jogú város és a megyék gyakran átfedésekkel zavart, tisztázatlan feladat-

meghatározásairól is. 

 

Az interjúra történő felkészülésben elektronikusan előre elküldtem a kérdésvázlatot. Ez 

minden esetben az interjúalany kérése volt. Ez abban a tekintetben is hasznos volt, hogy 

mivel az adatok begyűjtéshez segítségül kellett hívni az önkormányzatok más szervezeti 

egységénél dolgozó alkalmazottakat, így az interjúk során már konkrét számokkal 

alátámasztott adatok értelmezésére is lehetőség nyílt.  

 

                                                 
4
 2009-2011 között 14 interjú készült városi, megyei sport-közigazgatási és sportszervezetek vezetőkkel 
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Az interjúk átlagos időtartama 80 perc volt. A fejezeti kérdésekkel a sportfejlesztési 

rendszerek minőségét elemző modell F2. - F9. - ig terjedő dimenzióit, az ún. szervezeti 

eljárások kérdéskörének halmazát fogtam át. A váz megfelelően rugalmas volt ahhoz, 

hogy az interjúk alanyai kifejthessék saját véleményeiket egy-egy kérdésben. 

 

Az interjúk kettős céljául fogalmaztam meg: 1) alapadatok kategorizálását, 2) az 

interjúalany befolyásolatlan, szűrés nélküli véleményének rögzítését. A téma politikai 

érintettsége okán e kettős cél csak úgy volt elérhető, ha diktafont nem használtam. A 

készített jegyzeteket negyvennyolc órán belül elektronikusan rögzítettem és a nyers 

elemzést visszaküldtem az interjúalanynak. Minden esetben sikerült visszakapnom az 

utólagos véleményeket, pontosításokat, illetve a még hiányzó adatokat. Ahol 

költségvetési adatokra alapozott elemzésre nem volt mód, szintén az interjúk segítségével 

volt lehetőségem a pontos adatok elérésére. 

 

IV. Az adatelemzés értékelés során az önkormányzati sporttámogatói rendszerek fő 

kategóriáiban arra kerestem a választ, hogy az egyes forráskategóriák eltérése, milyen 

hatással van az adott város sportrendszerére, sporteredményességére. A teljesítmény 

mérése a városok sportjának hazai nemzetközi sikereire és a sportolók, sportszervezetek 

számára, a sport települési kiterjedtségére fókuszált.  

 

A választott kutatási módszerrel és a vizsgálati modell megalkotásával az volt a célom, hogy a 

leíró szinten túl tárgyilagosabban, mérhető módon analizáljam hazai sport önkormányzati 

sportpolitikai rendszerét. A vizsgálat a mikroszintű elemzésekre fókuszált. A sportfejlesztés 

egy konceptuális modelljének kialakítását is eredményezi, amely megnevezett tényezőinek, 

kulcsfaktorainak metrikus jellemzését valósítja meg. Kölcsönhatást vizsgál a helyi politikai 

inputok és az élsport-eredményesség, illetve a közösségi sport fejlettsége között. Az analízis 

kezdeményez egy módszert, amely tárgyilagosan próbálja meg összehasonlítani a városokat 

versengő pozíciójukban. Tulajdonképpen a sport lokális versenyképességének mérésére tesz 

kísérletet, amely a gazdaságban megszokott, de a sportban meglehetősen új. Túllépve a leíró 

értékeléseken a versenyképesség determinánsait igyekszik meghatározni és hatásukat 

bemutatni.  
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4. Eredmények, a hipotézisek igazolása  
 

A kutatás általános eredménye, hogy bár a sportra fordított támogatások értelmezése 

(sporttevékenység – élősport, létesítmények üzemeltetési költségei, sportigazgatás költsége) 

az önkormányzati finanszírozási struktúrákban nem egységes, a vizsgálati modellben 

megnevezett kategóriák költségvetési volumene követhető, ellenőrizhető így ez alapján 

érdemes a részletezett összevetéseket elvégezni. Igaz esetenként csak a szakértői interjúk 

során sikerült tisztázni a kategóriák önkormányzati forrásait. A létesítményfejlesztések és az 

üzemeltetési, illetve a sportirányítás növekvő önköltsége kikényszeríti a modern 

sportgazdálkodás bevezetését, az egyes sportszegmensek gazdálkodás szempontú vizsgálatát, 

a felhasználások hatásának ellenőrzését. Célunk természetesen az kell, hogy legyen, hogy 

élősportunk forrásai bővüljenek, azon belül pedig az élsport fokozatosan a piacról szerzett 

bevételeivel stabilizálja működését és az önkormányzatok a közösségi sport fejlesztésének 

irányába strukturálják át forrásaikat.    

 

A disszertáció céljául megfogalmazott kulcskérdés megválaszolása, kutató munkám 

befejezéseként megtehető. Megfogalmazható, hogy az önkormányzatoknak az élsport 

működését a nemzetközi rendezvényeket, illetve a rendezvényeknek színteret nyújtó 

létesítményeket preferáló sporttámogatási rendszere elsősorban a városok presztízs és 

politikai marketing érdekeit elégíti ki, a sport általános fejlesztését, expanzióját, szélesebb 

társadalmi értéknövelését nem tudta elősegíteni. A jövőbeni lokális fejlesztéspolitika váltásra 

kényszerül – ahogy ez néhány esetben már stratégiaként megfogalmazódott (Szeged, Pécs, 

Sopron) – csak a vonatkozó cselekvésekben az új fejlesztési törekvések még nem 

realizálódtak.  

 

Következtetéseimet a kezdeti hipotéziseim mentén kívánom megtenni:   

 

H1. A modern sport funkcióiban változott, de megtartotta társadalmi értékteremtő és 

értékközvetítő szerepét. 

 

Első hipotézisem bizonyításra került, modern sport ma is a magyar kultúra elismert, értékeket 

teremtő és hordózó társadalmi alrendszere, amely mára a gazdasági szférában is megjelenik.   
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Domináns funkcióiban ugyan változott, de ez egyfajta alkalmazkodás a gazdasági önállósulás 

útján, amely a Magyarországon még a sport számára ma is tisztázatlan, az útkeresés 

szakaszában megrekedt finanszírozási környezet következménye. Az elemzés alapján 

kijelenthető, hogy az értékteremtés és értékközvetítés különösen lokális térben erősödik. 

Sikerült a lokalitások meghatározó szerepét kiemelni, felelősségét megfogalmazni, továbbá 

olyan területeit is definiálni a magyar sportnak, amely a közösségi finanszírozás 

szempontjából vizsgálja a szegmensek társadalmi értékét és a köztámogatás igényét és 

arányos jogosságát.     

 

H2. A hazai sport támogatási rendszerében a megyei jogú városok önkormányzatai 

rendelkeznek a sport finanszírozásának meghatározó forrásaival, az állami irányítás 

visszaszorulásával a lokális sportfaktorok váltak meghatározóvá.   

 

Második hipotézisem igaznak bizonyult mind a szakirodalom, mind az adatelemzések alapján. 

Települési környezetben a sport értékei felerősödnek és így a központi költségvetés 

lehetőségeit meghaladóan az önkormányzatok váltak a sport legjelentősebb pénzügyi 

partnereivé. A vizsgált városokban Veszprém kivételével a költségvetés 1,5 - 2,2% - át 

költötték a sportra. Különösen azokban a városokban, ahol az egyes sportágak tradíciója, 

beágyazott kultúrája dominánsan megjeleníthető identitás tartalmat is hordoz. A pénzügyi 

támogatások ezeket a sportágakat „kiemelten” és a „hagyományokra” építve célozzák, 

gyakran a költségvetési tervezéseket is meghaladóan még ma is egyfajta „puha” kotlátokat 

engedélyezve a kiemelt sportszervezetek számára. A jövőben mindenképpen felmerül a 

fenntarthatósági szempontok szerinti sportági portfolió kialakítása, ami a legtöbb városban a 

portfolió szűkítését jelenti.  

 

H3. A városok a sportszféra fejlesztését a modern polgári állam jogrendjébe és gazdasági 

rendjébe illeszkedő széles társadalmi gazdasági környezetbe integrálva alapozzák meg és a 

város és vonzáskörzetének versenyképességét javító tényezőként veszik figyelembe.  

 

A hipotézis tesztelésénél súlyponti elemként vettem figyelembe az európai uniós és a Nemzeti 

Sportstratégia elvi orientációit mind a sport értelmezése, mind az állami támogatásokra 

vonatkozóan. Ez esetben a Nemzeti Sportstratégia céljait és a sport modern európai 

értelmezését a vizsgált városok ismerik, törekvésük irányultságát képezi.  
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A támogatási rendszerek szabályozására vonatkozó ajánlásokat azonban dokumentumaikban 

nem az európai orientációk és törvényi előírások szerint dolgozzák ki. Itt kiemelten a „de 

minimis” rendeletet kell megemlítenem, amelyet Veszprém és Pécs az interjúban mindössze 

megemlítette, Szeged hivatkozással feltüntette (Szeged MJV határozat 2011, 10. sz. 

melléklet), közülük Pécs és Szeged a vizsgált időszak második felétől alkalmazta. A többi 

város rendszerében erre vonatkozóan utalást sem találtam.  

 

A hipotézis vizsgálatában részben sikerült igazolnom feltevésemet. Sikerült bizonyítanom, 

hogy a városok a sport innovációs funkcióját ugyan ismerik, de dokumentumaik 

célrendszereikben csak korlátozottan szerepel, a stratégiákban az erre vonatkozó 

kidolgozottság hiányos (lásd 7.2. fejezet). A sportot támogató tervezett cselekvések pedig 

elsősorban hagyományosan az eredményességet célozzák, azt városfejlesztési eszközként nem 

veszik figyelembe.   

 

H4. A városfejlesztési és sportstratégiai dokumentumokban („sportkoncepciók”) 

megfogalmazott célok elérésének útja tükröződik a városok sportstruktúrájában és az 

erőforrás-allokáció rendszerében.  

 

Feltevésem el kellett vetnem, mivel a sport a városstratégiákban integrált innovatív szereppel 

a jelenben nem bír és a sport és egyéb fejlesztési tervek között csak gyenge kapcsolatot 

találtam. Továbbá a sport fejlesztése gyakran személyes képviselői, polgármesteri projektnek 

számít és ezért változékony. A dokumentumokban megfogalmazott stratégiai célok és a 

támogatási rendszerek, a vizsgált közvetlen és közvetett támogatások csak részben 

illeszkednek, legtöbbször eltérnek, illetve ellentétet mutattak a dokumentációk és az 

erőforrások elosztására vonatkozó adatelemzések eredményeinek összevetése alapján. Ennek 

oka, hogy a sportprojektcélok forrás és költség megjelölés, valamint előzetes 

hatástanulmányok nélkül, személyes javaslatok alapján kerülnek be a tervekbe így a negyedik 

hipotézisemet elvetem.  

 

H5. Az önkormányzatok ragaszkodva a sporteredményességet fókuszban tartó 

hagyományokhoz, kiemelten a hivatásos sportot preferálják támogatási rendszereikben. Ezzel 

szemben sportrendszereikben a közösségi sport fejlesztése háttérbe szorul. 
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A megvizsgált támogatási rendszerekben bemutatásra került közvetlen pénzügyi támogatások 

kivétel nélkül egységesen kezelik a helyi sportszférát. Nincs a költségvetésekben is 

elkülönített forrás a közösségi és az élsport finanszírozására, ezért az önkormányzatok 

számára gyakori dilemma az élsport versus közösségi sport preferálása a támogatási 

rendszerben. Ebben a vizsgált időszakban többségében az élsport volt a nyertes, de pl. Pécs és 

Sopron esetében strukturális változást ígérő tervek megjelentek.  A tervezések alapja már az 

egyes sportágak piaci életképességének kritikája a támogató önkormányzatok részéről. A 

terveket megvalósító meghatározó szisztematikus cselekvések a vizsgált időszakra 

vonatkozóan még nem voltak azonosíthatóak (32 és 33 ábra). A bemutatott eredmények 

alapján a hipotézist igazoltam. 

 

H6. Az önkormányzati támogatási rendszerek célrendszere hiányos, visszacsatolás nélküli, az 

output igényeket nem fogalmazza meg (eredményorientáltság vizsgálata). 

 

 A sporttevékenység támogatásának sportszakmai eredményességének vizsgálata, 

(elitsportolók száma, lokális sportági bővülés, eredményességi elvárás szerződésben?) 

 Sporttevékenység támogatásának gazdasági eredményességének elvárása és vizsgálata 

 Rendezvények támogatásának sportbeli, gazdasági hatásai (sportági bővülés, költség-

haszonelemzések) 

 Létesítmény fejlesztésének és üzemeltetési támogatásának hatása a sport lokális 

fejlődésére (kihasználtság mérése) 

 

Hipotézisemet igazoltam, mivel vizsgált városokban szinte kivétel nélkül sikerült 

bizonyítanom, hogy a támogatások odaítélése nem következik az adott sportterület 

eredményességéből. Az élsport esetén kizárólag a prémiumok elérésének lehetőségét, 

feltételeit fogalmazták meg a sportdokumentumok és a szerződések, míg a többi támogatott 

területen csak legfeljebb tervezik az önkormányzatok a szakmai ellenőrzési rendszerek 

kidolgozását. A jelenlegi kontrol megelégszik a bizonylati ellenőrzéssel a támogatások 

felhasználását illetően. Az európai normákat és a hazai változásokat figyelembe vevő 

szervezeti lépésként egyedül Szeged 2011-es határozata említhető, amely alapján a város az 

alaptámogatás odaítélését is szerződésben rögzített szakmai feltételekhez szabta, igaz 

kizárólag az élsport területén (Szeged MJV Kgy. 3441-19/2011.VI. 30.). Az eredményességet 

azonban kizárólag az élcsapat aktuális helyezésében értelmezi.  
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A sport lokális expanziójára és a mega-események társadalmi - gazdasági hatásvizsgálatára, 

illetve átfogó, a sportinfrastruktúra kihasználtságára vonatkozó elemzésekkel és a valós 

igényeket feltáró sportinformációs rendszerrel a vizsgált városok sportrendszerében nem 

találkoztam, így a hipotézist igazoltam.  

 

5. Zárógondolatok, a kutatás jövőbeli irányai 
   

A disszertáció elkészítése során sikerült részletes és átfogó képet kapni hat megyei jogú város 

sportrendszeréről, a rendszerek gazdálkodását megmutató, a lokális sportpolitikát átfogóan 

jellemző finanszírozási szerkezetről. A vizsgálat a megalkotott ÖSVM modell dimenziói 

alapján az önkormányzatok sportgazdálkodásának aspektusából alkotta meg a sport 

szegmensek definícióit, amelyek még ma is tisztázatlanok átfedésekkel nehezítik a célok és a 

cselekvések összefüggéseinek feltárását.  

 

Dolgozatom a gyakorlat számára is könnyedén akár sorvezetőként alkalmazható vizsgálati 

módszere, világos ugyanakkor újszerű, nem csak sportszakmai, hanem gazdálkodástani 

elméletekhez is kötődődő elemzés, amely az alábbi tételezésben járult hozzá a lokális 

sportfinanszírozás megértéséhez: 

 

 a disszertáció elsőként vállalkozott arra, hogy a sportot komplex módon, a lokális 

sportpolitikákat átfogóan, teljes spektrumában értelmezze és az önkormányzatok 

sporttal kapcsolatos cselekvéseinek elméleti hátteret nyújtson  

 

 stabil, ugyanakkor bővíthető elemzési modellt (ÖSVM) állított fel, mintegy elemző 

eszközként az önkormányzatok sportfejlesztési tervezéseihez és gyakorlati 

cselekvéseihez 

 

 empirikus vizsgálattal, többoldalú megközelítéssel számos újszerű eredmény 

kerülhetett közlésre 

 

 pontosan kategorizált eredmények alapján egységesített rendszerben értékelhetővé 

váltak a mintavárosok sporttámogatási struktúrái 
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 a bemutatott eredmények a sporteredményességen túlmutatóan, a sportgazdálkodás 

szempontjából, mintegy befektetés - megtérülés, költség - haszon relációban 

értékelnek 

 

A jelenben az aktuális kormányzat részéről a hazai sportfinanszírozás átstrukturálási kísérlete 

zajlik, amelyek a látványsportokat kedvezményezi, de várhatóan a teljes sportvertikumra hat. 

A kormányzat törekvése szerint, újra egyfajta központi szabályozással és közvetett 

forrásallokációval próbál átfogó nemzeti sportfejlesztési programot megvalósítani. Ehhez 

egyrészt törvényi módosításokkal a nyereséges vállalatok számára kedvező adózási 

környezetet hozott létre (társasági adó és osztalékadó módosítása), másrészt a korábbi teljes 

hatalmi struktúrát átalakította preferálva a Magyar Olimpiai Bizottság, mint egyetlen 

köztestület főhatósági jogkörét
5
. A sportszféra rugalmas, mondhatni promt reagálásának 

eredményeképpen az ágazatba áramló közösségi forrás több mint 50 % - al emelkedhetett. 

Igaz már a bevezetéskor is vitát váltott ki, hogy a kedvezményezettek köre éppen a 

látványsportágak - nevezetesen a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a 

jégkorong -, amely sportágak eddig is - éppen a disszertációban bemutatott eredményekre 

támaszkodva kijelenthetjük - bővebben meríthettek a közösség pénztárcájából. Továbbá a 

sportágak körének meghatározása is vitatható, ha a disszertációban is értelmezett eredeti 

definíció szerinti értelmezéstől nem távolodunk el (vö. Fogalmak fejezettel). Sok kérdés 

felmerül tehát, amelyeket a jelenben összefoglalóan, a teljesség igénye nélkül tehetünk csak 

fel. 

 

1. Bevonhatóak – e valóban további sportágak? 

2. Milyen forrásokra számíthatnak a „TAO-n kívüli” ugyanakkor tradicionálisan sikeres 

sportágaink (vö. 2.6.2.3. fejezettel)? 

3. Milyen megosztott finanszírozói szerepe lehet a központi költségvetésnek és az 

önkormányzatoknak?  

- Ki vállalja fel az alacsonyabb marketingértékkel, korlátos piaci kereslettel rendelkező, 

de sikeres ún. „magyar” sportágak magasabb finanszírozását? 

4. Hogyan hat a vállalati szponzorációra, kapcsolatokra az átengedett társasági adó?  

- Várnak- e ellenszolgáltatást a vállalatok a törvényi tiltás ellenére? 

                                                 
5
 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 

(kiemelten a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása) 

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
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- Az adóátengedésen kívül, lehetséges-e további szponzorálás ugyanazon vállalat 

esetében? 

5. Hogyan hat a sportmenedzseri teljesítményre a viszonylag könnyű forrásszerzés? 

6. Eléri – e végül a preferált utánpótlás sportterületet a bőségesebb forrás? 

7. Egységes területi eloszlásban tudja-e generálni a sport fejlődését az új törvény? 

 

Az első pályázati időszak pénzügyi eredményei ugyan ismertek, de a hatásokra vonatkozó 

igazolható következtetések a jelenben még nem vonhatóak le. A kezdeti tapasztalatok szerint 

a fejlesztési programok folyamatos ellenőrzésével a sportkormányzat (Nemzeti Sportintézet) 

az eddigieknél szélesebb körű monitoring alkalmazásával végzi el az új rendszer elemzését.   

 

A fenti kérdésekből következik, hogy feltehetően a központi költségvetés szerepvállalása 

megújul, dominánsabb lesz, amelyre az önkormányzatoknak reagálni kell. Éppen ezért 

kézenfekvő a kutatói érdeklődés jövőbeni fennmaradása az önkormányzati sportfinanszírozás 

irányában is.  

 

A disszertáció zárásaként elmondható, hogy a magyar élsport a sportüzlet hagyományos 

piacain ma még nem képes a nyereséges működésre így továbbra is elsősorban közösségi 

forrásokra szorul. Továbbá a sportnak a városok számára nyújtott gazdasági relevanciája 

egyre jelentősebb, ami megteremti annak igényét, hogy az önkormányzatok megtartva 

tradicionális sportszakmai céljaikat, sportstruktúráikat világos célok és kapcsolódó 

finanszírozási cselekvések mentén építsék fel. Mivel szerepük a teljes finanszírozási 

rendszerben a jövőben is meghatározó marad sportgazdálkodásuk segítheti, vagy ugyanakkor 

éppen ellenkezőleg fékezheti a hazai sport kiterjedését. A vizsgált városok ugyan a hazai sport 

reprezentánsai, a kutatás összehasonlító elemzésben, a bemutatott elemező rendszerrel 

szélesíthető a hazai, illetve regionális összefüggések feltárására, akár országon kívüli 

városokra, a nemzetközi gyakorlat bemutatására. Megjegyzem, hogy bár az adatok 

értelmezése az elemző rendszerrel elvégezhető, az adatgyűjtés az önkormányzati költségvetési 

módosítások - különösen a sporttámogatásokat érintően - gyakoriak, így ellenőrzésük 

hosszabb, előreláthatóan több éves kutatási intervallumban fogalmazható csak meg.  
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Definitions 
 

Breaking away from sport professional segmentation, the concepts used in the dissertation in 

connection with sport interpret the areas of sport in a new way, approaching them from the perspective 

of management. Therefore, with regard to the goal of the research and the interpretability of the 

results, it seems necessary to accurately define the concepts – otherwise common in sport publicity 

and science as well as in sports administration.  

 

Élite sport: The usage of this concept is not unanimous in the professional literature of our 

nation. Often, athletes with exceptionally high achievement are classified under the term élite 

athletes, regardless of the sources of financing.  

In my dissertation, I will use the term élite sport in the following way:  

It is a competitive sport, part of top-level sports, traditionally in Olympic sports where the 

resources of the private sphere come from individual sponsoring at the most, and regular 

income for athletes comes from the central budget or local public financing (preparation 

money, target subsidy, premium). Élite athletes do sports „full time” with the goal of earning 

an income, just like professional athletes. However, because of the sport branch 

discrimination in the private sphere, it is very hard for them to achieve employee status. In our 

country, there is a difference of content between professional and élite sport (Keserű – Dénes 

2007).   

 

Top-level sport: Élite and professional sports together. It is characterized by outstanding 

sport achievements and it comprises a preferred category of analysis for local government 

sports systems.  

 

Live sport: The term is rather unusual, it is not used in definitions of either sport professional 

or economic management perspective, but it does appear with reference in the support 

practice of local governments. It denotes sports activities and event-related sports. In this 

dissertation it is being interpreted as a special category of financing, covering the sports 

expenditure of local governments without the costs of managing sports infrastructure and 

operating local sports administration (“non-live sport”).  
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“Non-live sport”: A significant amount of local government sports funding resources are 

spent on the costing of local sports administration and the maintenance and operation costs of 

sports facilities. It is given significant attention in the dissertation for the very reason of its 

huge cost demand.  

 

Professional (pro) sport: Its competition system consists of the professional championship 

declared by the specialized associations. The majority of participants are professional athletes. 

The specialized association responsible for the given sport branch may also permit the 

participation of amateur athletes (Sports act 2004. 31. § (1-2).  

 

Professional athletes: The contestants do sports as their profession, with the aim of earning 

an income. The majority of this income is paid by the sports association employing the athlete 

through an employment contract (Sports act 2004. I. 1 § (4)). Professional status may be 

acquired even in juniors age groups (under the age of 21) in certain spectacular sports (e.g. 

soccer).  

 

Community sport: From the aspect of sports funding, this term describes the area of sport 

where there is no income generated from doing sports. Therefore, it can include public and 

recreational sports in all age groups, competitive and recreational sports of education systems 

and junior training for the top-level sport of the associations. In its economic role it can be 

considered purely common property. 

 

Spectacular sport: Sport events that create a solvent demand, primarily through spectator 

revenues. The term has a marketing perspective and often causes difficulty of comprehension. 

It explains the more traditional terms competitive sport, top-level sport, but not completely 

(author’s opinion). It is a segment of sport capable of operating on the market. 

 “The term spectacular sport, regardless of the quality level and spectacularity of the actual 

activity, refers exclusively to the fact that the object of trading consists in the opportunity for 

us to watch others do sports, which in most cases is quite spectacular indeed” (Dénes 1998). 

The professional status of athletes can be detected for the most part in spectacular sports. 

With András’s (2003a) complementary remark, it primarily refers to mediagenic sport 

branches.  
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Public sport: Recreational sports without an organized background. More and more people 

are beginning to do sports regularly even without a sports association membership. It should 

be distinguished from recreational sports from the point of view of local government funding, 

as there is a demand for public financing here, due to its values.  

 

Sport mega-events: International events, primarily in spectacular sports; world 

championships of certain sport branches, continent championships, Olympics.  

 

Sport conception: Based on the sports acts of 2000 (CXLV. § 59 and 61) and 2004 (I. § 55), 

cities are expected to express their medium term sports development plans in terms of a sport 

conception.  

 

Recreational sports: Several definitions exist (Szabó 2009). A physical activity of the 

individual, the education of the body in order to improve health and to spend spare time in a 

way that the individual (sport consumer) finds enjoyable. Competition and the aspiration to 

increase sports achievements are present but not very significant. They are generally operated 

with some kind of a sports association in the background, say as a specialized class of a club 

also operating a professional sport.  

 

Business sports: The organization of sport activities and sport events with the aim of gaining 

financial profit.  

 

Competitive sports: This term has the perspective of traditional sports profession. The 

foremost goal of doing sports is the increase of physical achievement and within its 

competition system, the success of the given sport branch. It is characterized by competition 

between individuals and teams (sports associations and educational institutions) in all age 

groups and in the framework of both associations, company and school organizations. Its 

competition system is supervised by an international or national specialized sport branch or 

other multi-sport (student, university or college) association. The contestants may be 

professionals or amateurs. 
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1. The purpose and background of the research in our country 

 

The sports systems of local governments are dominant factors in national sports development 

today, thus it is an exciting task to study them and to comprehend their structures and 

operational logic. In our country, there exists no model analyzing the sports funding of cities 

within the framework of a system and supporting decisions determining the operation and 

administration of local sports which would help first and foremost the market integration of 

top-level sports. Therefore, this dissertation aims to go beyond exploring the operational logic 

of local sports systems and to set up a measurable system of analysis and evaluation that 

might help cities in reaching their sport strategic goals.  

 

The significance of modern sports has become decisive socially as well as regarding the 

economy of the nation. The development and growth rate of sports is significantly greater 

than the average increase of national economies. Even though there are no exact and 

comparable data available, according to a 2004 study, 3.7% of the GDP of the European 

Union was produced in sports economy where 15 million people, that is, 5.4% of the work 

force were employed (Eurobarometer 2006). Demonstrating a singularly dynamic and 

successful growth, in slightly more than a century, modern-age sport has become a global 

“industry” of culture-economy
6
 - accessible by all – of the greatest volume and a national 

economic significance. However, we frequently hear the charge that the prospering of this 

branch of industry is not due to market business operation but primarily to continued and 

significant state
7
 subsidy still existing today. The argument, which I myself have often heard, 

may seem true in the case of post-socialist countries that joined the European Union at the 

beginning of the new millennium, but especially in the case of Hungary where sport has 

achieved perhaps the greatest social power status (“great sports power”) in the 20
th

 century, 

besides GDR (German Democratic Republic, 1949-1990) (Rainer 2006).  

 

The system of sports development, support and financing in Hungary must comply with the 

recommendations and orientation related to sports as well as the values formed in unifying 

Europe. However, the European Union does not prescribe a unified model of sports 

administration and apparently it tries to make sure to determine its competencies for itself 

                                                 
6
   The author interprets sports economy as part of culture-economy 

7
  State subsidy is taken to mean in a more general sense state and local government, that is, 

public subsidy 
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while remaining in the so called “soft law” regulation sphere. In fact, for now it does not 

know what to do about the explosion-like development of sport and its radical involvement in 

the sphere of business. Maybe we can carefully state that at present, the multicolored 

European model represents a transition between the liberal-entrepreneurial, e. g. American, 

model and the state-bureaucracy controlled model of post-socialist countries.  

 

This transition is also characteristic of sports administration in our country. We may observe a 

fluctuation of state role identity on the part of the relevant central sports power: this policy 

also involves the switching of supervisory and intervening roles. On the curves of these waves 

we see the theories supporting the application of state means for the achievement of sports 

development as well as for operating, and mindsets endorsing subsidiarity, limiting the role of 

the budget to the provision of frame conditions. The main reason for that lies in the fact that 

Hungarian sport was unprepared to make the transfer to a system of civil market economy. 

The values involved in the world of sports and the needs of domestic business seem unable to 

converge. In fact, our sports life has been drastically affected by not only market influences 

but also those of globalization, which caused the national sports sphere to dwell in a painfully 

long period of transition to this day (Sárközy 2006). Naturally, the existing foreign practices, 

especially European ones, have been studied, but these cannot be mechanically adapted due to 

the economic, social and cultural traditions of Hungarian sports. My own experience as a 

sports administrator has affirmed that some kind of provision needs to be ascertained for 

sports: in this, the cooperation of state and community allows for market processes, while 

securing the creation of values for the public. 

 

A further and truly Hungarian attribute is the capital-country contrast caused by the 

extraordinarily strong central sucking effect of the capital in the subsystems of society, in the 

regional structure of 20
th

 century Hungarian sport as well as in culture and arts. Let us only 

consider the fact that in soccer – so very important for the relevant political power – a non-

capital club could not win a championship and could only get near the winner’s stand by 

accident until the 80s. Since the last decade before the change of regime, however, we have 

seen a gradual spatial change in sports successes. Due to the loss of the political legitimacy 

function of sports, the gradual impoverishment of ministerial sports clubs in the capital and 

the increasing financial opportunities of big firms in the country as well as the power and 

sports-sensitivity of their executives, our sport has sprouted and succeeded on bases in the 
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country. Today it can be said, especially with regard to popular team sports, that “the country 

rules Hungarian sports” (Gyömörei 2010).  

 

I also have to remark here that after the change of regime it was the social power of sport 

achieved by its successes that caused the state – and local governments primarily in the 

country – to aid sport numerous times and to take over the funding of slipping “Dózsa’s and 

Honvéd’s” of the country as well as the sport of -bankrupt Socialist companies. Referring to 

the localism of the country surpassing the central environment of the capital and to the 

positive external effects of sport, regional, and more specifically, local governments of cities 

with county rights have become the greatest direct supporters of Hungarian top-level sports as 

quasi base companies. The results of earlier, not too numerous national researches have also 

revealed that apart from  individual sports aid decisions, the central budget is not capable of 

operating our sport within a long-term, stable financing system (Földesiné 1996a, Keserű - 

Dénes 2007, Bakonyi 2009). In the future, local governments will continue to remain the 

prominent maintainers and most significant financial partners of national top-level sports. 

Overtaking the central government, they gradually adjust to modern financing systems on a 

European, and even a larger scale. If that is so, it is all the more relevant to critically analyze 

and evaluate the sports funding activity of local governments following the change of regime, 

as well as to formulate recommendations regarding future financial practices.  

 

2. Hypotheses of the research 

 

In the course of formulating the hypotheses of the research, I wished to cover the defining of 

the values of sport, the identification of sport as a means of urban development and the impact 

on sports development of sports support practices most remarkably representing the sports 

policies of cities. 

 

I formulated the following hypotheses in the dissertation: 

 

H1. Modern sport has changed in its function but has kept its role as the creator and 

communicator of social values. 
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The change in the concept of sport, its sphere of definition and the lessening importance of 

some of its functions as well as the prominence of others in the expansion and globalization of 

sport have continually adapted to the most beneficial funding environment. On the extremely 

broad scale of its functions, sport has managed to formulate and demonstrate values adapting 

to survival and improvement.  

 

H2. Within the support system of domestic sport, the local governments of cities with county 

rights dispose of significant resources to fund sport, and with diminishing state control, local 

sport factors have proved to be determining. 

 

After the change of regime, to a great extent sport lost its operational resources allotted from 

the central budget. However, primarily in the country, and primarily top-level sport had and 

has access to maintenance resources through the local governments, thereby remaining 

successful even on an international level. An inheritance from the central administrative, 

organizational and financing system of Hungarian sport, public resources allotted to sports by 

the local governments continue to prominently serve the operation of professional sports. 

“State sport” is gradually disappearing, but as mediators replacing former mediators – 

Socialist firms and local ministerial organizations – local governments have become the 

determining supporters of Hungarian top-level sports. 

 

The level of support provided for top-level sports by the local governments of course depends 

on the economic state of locality, its sport cultural traditions and the local embeddedness of 

sport and certain branches of it. In Hungary, soccer as the flagship of European top-level 

sport, has been historically claimed by the capital, the center of politics, leaving the major 

cities in the country with the opportunity to develop other team sports such as basketball, 

handball, water polo (see chapter 5). These team sports have become deeply integrated in the 

cultural life of the cities and to this day they are some of the most important expressions of 

local prestige and identity. In the rivalry of regions and major cities, (Enyedi 1996) sport-

related successes appear as a symbolic domain of competitiveness of the cities, that is why 

local political competencies strengthened in the decentralization of power have maintained the 

organizations operating sport branches that express professional prestige values, sometimes 

even subsidizing them beyond their means. 
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H3. The development of sport sphere is established by the cities as embedded in the broad 

social-economic environment fitting into the economic and legal order of the modern civil 

state and is taken into consideration as a factor improving the competitiveness of the city and 

its sphere of gravity.  

 

The 1990 change of regime, and especially the 2004 joining the EU created the demand that, 

along with other member nations, our sports administration and funding should follow, if not 

the directives, at least the recommendation of the responsible organizations of the European 

Union and other non-governing European organizations regarding sports. With the 

examination of the hypothesis I wish to explore whether or not the European interpretation of 

sport is reflected in the documents expressing the sports development strategy of local 

governments – their sports conceptions, sports regulations and other documents of 

development – and whether or not their sports systems and support systems take into 

consideration the EU regulations and recommendations. I will pay special attention to the 

social and economic functions of sports. 

 

H4. The sports structure and the resource allocation system of cities reflect the way to achieve 

the goals expressed in the urban development and sports strategic documents (“sports 

conceptions”).  

 

The purpose of sport-related development plans is to express the short, medium and long term 

orientation of planned actions. True, the plans may be modified, but in the case of sports 

development it is very rare to have short term, 2-to-5-year plans, with the possible exception 

of infrastructure development. Therefore, the frequent changing of the documents and the 

support systems presumably built on them cannot become a goal in local government sports 

structure. During the exploration of the hypothesis the harmony or discrepancy of the content 

of documents and of the action of sports support systems may come to the surface. 

 

H5. Holding on to traditions focusing on sports success; local governments prefer 

professional sports in their support systems. On the other hand, in their sports systems, the 

development of community sports is pushed into the background. 
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For the local governments of cities with county rights, the dilemma of sports funding consists 

of maintaining and supporting prestigious but more and more costly top-level sports, as 

opposed to community sports. All this was even more enhanced by the 1990 local government 

legislation listing sports with optional duties
8
, and by the fact that the individual areas of sport 

were not determined from the aspect of financing, so the legislation provides no direction for 

local governments regarding the determination of preferences. Organizations operating 

professional sports may rely on the public resources of local governments even in the case of 

extreme successfulness, since sports successes, the dominant sports goals of cities can 

traditionally be found in the target system of local and international political marketing and 

urban marketing.  

 

H6. The target system of local government support systems is deficient, without feedback, not 

expressing output demands (examination of result orientation). 

 

The sport development systems of cities fail to: 

  

 Examine the professional fruitfulness of the support of sport activities (the number of 

elite athletes, local expansion of sport branches, expectation of results in contracts!), 

 Expect and examine the economic success of the support of sport activities, 

 Examine the impact of event-related support on sport and on the economy (expansion 

of sport branch, expense-profit analyses) 

 Examine the impact of the support of facility development and operation on the local 

development of sport (measuring utilization, separating business, public and top-level 

sport utilization) 

 

No matter what type of development policy we are talking about, no operation is possible 

today without controlling feedback and constant correction – even sports systems need to 

grow and adapt to this. 

 

 

                                                 

8
  LXV/1990 legislation on local governments (8. § 1-2.). 
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3. The structure of the dissertation, the methodology of the 

research 
 

In constructing my research, I first examined theoretically 1) the modern-day functions and 

values of sport, in the aspect of social-economic segments of sport, and 2) the international – 

primarily European – and national practices, orientations and legislative regulations affecting 

the sports structure of local governments. Besides the examination of these areas, 3) it is 

necessary to include an examination analyzing the local innovative, primarily economic, role 

of top-level sports, which can also be fitted into the development strategy of cities. After an 

intensive study of the professional literature related to these areas, the preferences of national 

support systems and the opinions and recommendations of the European Union regarding 

sport, I worded the main question of the research.  

  

The dissertation attempts at analyzing, answering the key question of whether or not the 

support of professional sports and the orientation toward top-level sports is a relevant value 

enhancing practice of the sports systems of local governments in Hungary.  

 

In the theoretical phases, so in the three areas mentioned above, I tried to present micro and 

meso-level connections which result in the social and economic effects and values of top-level 

sports locally and regionally. In the second half of the dissertation, I will present the local 

development possibilities of sports, and the success of sports policies through the funding 

practice of local governments, and mainly of cities successful in sports.  

 

It has become obvious that from the aspect of social and market utilization there are essential 

differences between certain inner areas of sports. That is why it is not sufficient to formulate 

an overall opinion on sport, but it is a relevant task to reinterpret the areas, different notions, 

functions and values of modern sport.  

 

Within the theoretical part, the segments of modern sport are presented, in connection with 

the prominent areas of sports management of local governments. 

 

The sports systems of local governments can be examined in the following main segments: 
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1. The support of sport activities, where we should definitely separate and interpret 

professional, elite, juniors and school, as well as recreational and community sports, 

from the aspect of creating social values and related public funding, as well as from 

the aspect of market, primarily demand, positions of sport. 

 

2. The analysis of the infrastructural environment of sport in the problem of 

developments, investments and operation, as well as the examination of utilization in 

the case of sport activities and sport events (pro and public sports).  

 

3. The effect of sport mega-events and community sport events: The social-economic 

benefit and subsidy by local governments of Olympics, world contests, international 

events in an analysis of expense-profit, as well as the role and local government 

support of public sport events in the development of local sports culture.  

 

4. In the examination of the sports administration of local governments, operational 

costing and effectiveness are prominent aspects in the development of the domains of 

sport. Further aspects include the location, weight and competence of sports 

administration within the organizational net of the local government.  

 

The theoretical-methodological part treats professional sports and sport mega-events in detail. 

This is due to the appearance of professional sports – for the two segments above only deal 

with that – in a novel market interpretation, and the related funding dilemmas. Operation in a 

market environment requires adaptation on the part of both athletes and their employers: the 

sports associations, as well as the companies operating them. By analyzing the values and 

social usefulness of professional sports, this chapter undertakes to explain the unusual rate of 

public support so characteristic of the domestic funding system and so different from  

European practice. 

 

The examination of so-called mega-events – also connected to professional sports today – 

from the aspect of value and management required greater extent, a self-standing sub-chapter. 

Cities in our nation are becoming increasingly open to the realization of marketing advantages 

provided by the organization of sport events.  
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There is also special emphasis on the analysis of the infrastructural supply of sport. Sports 

locations, namely, are exceptional and extremely costly facilities which cannot be realized by 

the private sphere from their own resources, and so they are owned – in Europe as in 

Hungary, 80% - by local governments (Keserű – Dénes 2007). Further, the operation and 

amortization of facilities planned and built for specific events have to be funded by local 

governments after hosting the event(s).  

 

In the second section of theoretical approach, I treat the opinions, published documents and 

legislative regulation-related major case studies of the European Union related to sports, 

primarily professional sports, providing orientation for national and local sports structures, 

with special regard to sports employment and national funding dilemmas. The relationship of 

state and sport on the various sports administration levels is presented. It is in this section that 

I present the organizational system of domestic sports administration, along with a short 

historical overview of the development of state, economic and political administration, since 

the available national literature mostly only looks back to post-1945 analyses, drawing 

conclusions about modern relations. And as for Hungarian sport, the “intimate” relationship 

of top-level sports and the state is rooted in a past of over 100 years (Laki – Nyerges 2006, 

Bakonyi 2009). 

 

It is in the same chapter that I present the analysis, changes and justification of the public 

(state/local government) role worded in the key question of the dissertation.  

 

Therefore: 

 

 As the reason for insufficient market self-regulation, the interpretation of the 

coordinating role of the state, its functions and the process of state decentralization 

and its effect on sport provide orientation.  

 In the course of the decentralization of Hungarian sports administration, regional 

governments were weakened in their sphere of authority and decision making, 

whereas cities were strengthened, in some cases becoming “sports cities” in the 

country. 
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 We find the answer to whether or not local governments can be interpreted as market 

figures in professional sports. (“Entrepreneurial” local government).  

 The chapter also presents the development of Hungarian sports legislation since 1990 

and the conditions of local government legislation regarding sport.  

 

The theoretical-methodological part is closed in the fifth chapter by the treating of logical 

connections resulting in local profit of local governments’ support of top-level sports. The 

chapter interprets the local variables of demand for sports product, the main trends of local 

government support, and it also presents the definable areas of income resource expansion to 

be expected through supports as well as other identifiable and calculable economic 

advantages. It is important that the support practice of the future include preliminary 

calculations and, beyond the checking of receipts, subsequent sports professional and 

economic effect analyses. That virtually defines the innovative function of sports, by which 

sport as a tool is given a role in the development conceptions of cities.  

 

The first part of the research was closed by the choosing of samples. Diagram 1 shows the 

research plan made for the analysis of the sports systems of the chosen sample cities or 

“sports cities”.  

 

 

Diagram 1: The structure of the research 
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Of course, a certain limitation is necessary, supposing some type of examination relevance. 

Local sport success may be the easiest way to determine what cities will be of interest to the 

researcher, being relevant to the analysis. It is primarily lasting (5 to 10 years) successes in 

spectacular sports that can make some settlements qualify for the title “sports cities”. That is 

why I considered the sport branch portfolio of cities a prominent aspect when choosing the 

“sports cities”. 

 

3.1. Choosing samples, the units of analysis 
 

When choosing samples, the analyzed group was to include cities which have in their 

portfolio at least one branch of spectacular sport that has demonstrated lasting international 

success as well as having an elite athlete qualified for an international event in individual 

branches. Thus, the unit of analysis is international participation, the highest level of success 

expressible in our country. Győr has been chosen because of its success in female handball 

and soccer, Debrecen because of soccer, Veszprém and Szeged because of male handball, 

Pécs and Sopron because of female basketball (Chart 1). I considered it of primary importance 

that the analyzed group should be formed based on efficiency in sport branches that can 

possibly become economically self-sufficient in the future. 

 

Chart 1: Sports successes in the cities under analysis in 2006 – 2011 

 

City/ 

Sport branch 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Int’l level 

Role of local govt 

in 2011 

Debrecen 

soccer 
1

st
 place 2

nd
 place 1

st
 place 1

st
 place 4

th
 place + 

owner  

25,2% 

Veszprém 

male handball 
2

nd
 place 1

st
 place 1

st
 place 1

st
 place 1

st
 place + supporter 

Győr female 

handball 
2

nd
 place 1

st
 place 1

st
 place 1

st
 place 1

st
 place + supporter 

Szeged male 

handball 
1

st
 place 2

nd
 place 2

nd
 place 2

nd
 place 2

nd
 place + supporter 

Pécs female 

basketball 
2

nd
 place 2

nd
 place 3

rd
 place 1

st
 place 2

nd
 place + 

owner 

 49%  

Sopron 

female 

basketball 

1
st
 place 1

st
 place 1

st
 place 2

nd
 place 1

st
 place + 

owner 

43%  

 

Source: Own design 

 

One might ask why the research did not aim to include all of the cities with county rights or to 

state generalizations in classification of a different, possibly spatial type.  
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In professional literature, we find analyses dealing with the regional determination of the 

success of sport branches (Ács 2007), calling for a comparative research in line with today’s 

sports management research trends. Due to the frequent restructuring of relevant data 

handling systems and local sports administrative organizations, it was not possible to come up 

with a research project containing all units and covering regions in general. Besides their 

quality sports results already mentioned, the cities that were chosen had a relatively organized 

sports administrative organization, supplied with accessible data and structured function. A 

limit to the research, the relatively short time-line can be explained with the fact that local 

governments have aspired to express their sports support preferences in a transparent system 

only in the past few years. 

Also, in general we can say that the sports policy of local governments has not elaborated the 

interpretation and classification of sports support data, and in most cases it lacks a definition 

for direct non-financial support.  

Primary data collection was made possible in the third phase of the research, in the case of 

structured interviews. One of the consistent questions appearing in the interviews inquired 

about the reason why this transparency related to sports support data can only be traced from 

2007. Based on the answers, a universal argument states that local sports authorities received 

relevant sport political orientation from the passing of the National Sports Strategy “Sport 

XXI” in 2006 and the publication of the EU’s White Paper on Sport in 2007. In the future, a 

broader-scale testing of the research model – including all of the cities with county rights or 

attempting to use regional samples – may allow for a statistical generalization working with 

more quantitative data.  

 

3.2. The structure of the research, the defining of the aspects of analysis 

in the sports funding practice of cities 
 

The research was directed toward the sports system and sports management of cities with 

lasting success in top-level sports, applying both inductive and deductive approaches in the 

empirical analysis. The unique, great differences between the sports administration, 

organizational and data handling systems of local governments presented a significant 

difficulty in the elaboration of a methodology. This influenced the kind of data base that could 

be used in the empirical analysis.  
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I. Through document analysis, the study of urban development strategies, economic 

programs and medium term sports development programs – “Sports conceptions” – of 

local governments, I have been able to support with information both the hypothetical 

proposition and the subsequent main phase of the research, to explore connections and 

draw definitive conclusions. In the case of urban development and economic 

strategies, the analysis focused on the issue of presenting sport as a means, whereas in 

the analysis of sports conceptions, on the examination of the development system of 

local governments regarding sport, with special regard to the relation of the social 

function of community sports and the business function of top-level sports.  

 

II. On the basis of information gained from professional literature and the analysis of 

documents, I set up the Analytical Model of Local Government Sport Systems 

(“ÖSVM” F1 - F9), which provides an environmental frame for the analysis in nine 

categories of analysis (De Bosscher et al. 2009). This model requires a complex 

analytical method as it also involves elements that are very hard to quantify. Also, 

with its main dimensions, it has provided a certain guideline role later on, when 

recording the semi-structured interviews applied in the latter part of the research, 

which aimed at the exploration of the so-called latent contextual connections, 

including open-ended questions as well in order to get to know the personal opinion of 

the interviewee, not only closed or multiple choice, and scale questions (Babbie 1998). 

As a further result of the interviews, the initial model was continually broadened and 

specified, becoming an analytical system adequate for a unified comparison and for 

drawing conclusions. Chart 2 shows a summary of the analytical model. 
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Chart 2: The Analytical Model of Local Government Sports Systems (SVM) 

 

F1. The examination of funding                                                           

- Total sports expenditure of the city (“sports gross sum”) 

- Expenditure on live sports 

- Expenditure on top-level sports 

- Expenditure on community sports 

- Cost of local sports administration, organizational administration 

- Cost of development and operation of sports facilities 

- Cost of international sport events 

- Cost of public sport events  

F2. The examination of organizational operation                                              

- The weight and structure of local sports policy 

- The channels and simplicity of organizational administration 

- Sport branch portfolio: the allocation of top-level sports resources - “sufficiently little” -  

Directed only toward branches of sport that have a chance of achieving  

      international success 

- Effectiveness of communication: the existence of a communication channel involving all 

levels of sports organizations 

F3. The examination of public sports activity 

- Sport in the educational system: physical education in preschool and school 

- Sport outside the educational system, general, highly organized 

   The examination of sports participation ratio (associate membership) 

F4. Electing and cultivating talented athletes  

F5. Direct support system of athletic careers (scholarships, use of facilities) 

F6. Sports facilities (development and operational structure, utilization) 

F7. Local government support of scientific research 

F8. Sport events (organization of national and international sport events) 

F9. Monitoring: Is the support system result-oriented ? 
 

Source: own design (For the complete model, see appendix no. 7 of the dissertation) 

 

The analytical model can be divided into three main dimensional groups. F1 interprets in 

dimensions the structure of direct sports expenditures, which was not unified in the various 

locations – e.g. the separation of live sports and the operation of facilities – thereby making it 

possible to compare the intensity of support by the given cities in the various segments of 

sport. Further, it sets up the critical factors of success, organizational procedures (F2 – F8), 

which determine the structural context of local government sports. By exploring, analyzing 

and developing these key factors, local governments may achieve their sports goals through 

actions related to the factors. Finally, in F9 dimensions, the model monitors the effects of the 

individual procedures through self-development. 
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III. In the third phase of the research, I carried out regional empirical data collection 

within the sports support system of local governments for 2007-2011, consisting of the 

following two stages: 

 

III/1. Data collection, examining the rates of financial support in the named, prominent 

areas of local government sports structures (F1 and F3). In the course of handling data, a 

significant difficulty was caused by the fact that sports expenditures are usually given to 

the areas in question through a system of multiple channels. I stated the basic proposition 

that in this research I was not going to take into consideration the costs of physical 

education in schools, because after synthesizing the knowledge gleaned from professional 

literature and other sources, and experience gained from practice, we can say that 

physical education in schools, or the sport of educational institutions – from elementary 

to higher education – cannot supply the general development of the national sports 

system. 

 

III/2. Along with the collection of data, I had the opportunity of, and data analysis was 

perfectly complemented by, taking a series of qualitative, semi-structured professional 

interviews with sports leaders of local governments
9
, through which I also had a glimpse 

of the inner decision making world of the sports authority organizations of cities. When 

choosing the interviewees, I tried to reach experts who know both the professional and 

the social aspects of local sports policy. Thus, the heads of sports administration 

organizations of the sample cities proved to be the most adequate people. I also had a 

chance to record conversations with former and present heads of county sports 

administration. As a result of my interviews with sports leaders of county governments, I 

had access to extra information regarding the confusing, unclarified, often overlapping 

defined roles of the city with county rights and the county. 

 

As I prepared for the interviews, I sent out the draft of the questions electronically ahead 

of time. In each case, this was requested by the interviewee. This was all the more 

beneficial as in the course of data collection, we had to ask for help from people working 

with other organizational units of the local governments, so during the interview, it was 

possible to discuss data supported by specific numbers.  

                                                 
9Between 2009 and 2011 I made 14 interview with heads of city and county sports administration and 

sports organizations 
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The average time of the interviews was 80 minutes. The chapter questions dealt with 

dimensions F2-F9 of the model analyzing the quality of sports development systems, that 

is, the issues of the so-called organizational procedures. The frame was flexible enough 

so that the interviewees could give their own opinion in answering the questions. 

 

My dual purpose with the interviews was: 1) to categorize basic data, 2) to record the 

uninfluenced, unfiltered opinion of the interviewee. Due to the political sensitivity of the 

topic, this dual purpose could only be reached by failing to use a dictaphone. I 

electronically recorded my handmade notes within 48 hours and sent the raw analysis 

back to the interviewee. In every case, I succeeded in receiving feedback, with 

corrections and the missing data. Whenever it was not possible to make an analysis based 

on budget data, I was able to get accurate data with the help of the interviews. 

 

IV. During the evaluation of data analysis, in the main categories of local government 

sports support systems, I sought the answer to the question of how the difference between 

source categories influenced the sports system and sports success of the given city. The 

measuring of the achievement focused on the national and international sport successes of 

cities, the number of athletes and sports organizations, and the expansion of sports in the 

settlements.  

 

With the chosen research method and with the formulation of the analytical model I aimed to 

analyze in a more objective and measurable way the local governments sports policy system 

of national sports beyond mere description. The examination focused on the micro-level 

analyses. This also results in the shaping of a conceptual model of sports development, which 

realizes the metric description of its named key factors. It examines the interrelation of local 

political inputs and top-level sports success as well as the state of development of community 

sports. The analysis initiates a method that attempts to objectively compare cities in their 

rivaling positions. Actually, it tries to measure the local competitiveness of sport, which is 

common in economy, but rather new in sports. Beyond descriptive evaluation, it aspires to 

define the determinants of competitiveness and to present their effect.  
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4. Results, the confirmation of the hypotheses  
 

As a general result of the research, we can state that even though the interpretation of support 

spent on sports (sport activities – live sports, operational cost of facilities, cost of sports 

administration) is not unified in the financial structures of local governments, the budget 

volume of categories named in the analytical model can be traced and monitored, so that 

should be the basis for detailed comparisons. True, in some cases, I could only clarify the 

local government resources of categories during the professional interviews. The increasing 

cost of facility improvement, of operation and of sports administration requires the 

introduction of modern sports management, the examination of individual sport segments 

from the aspect of economy, and the monitoring of the effect of spending. Naturally, our 

purpose should be the expansion of resources for our live sports, and within that, top-level 

sport should gradually stabilize its operation with the help of income from the market, and 

local governments should restructure their resources toward the development of community 

sports. 

 

Upon closing my research, it is possible to give an answer to the key question formulated as 

the main goal of the dissertation. I can state that the sports support system of local 

governments preferring the operation of top-level sports, international events and the facilities 

providing the location for such events has primarily fulfilled the prestige and political 

marketing interests of cities; it has failed to enhance the general development of sport, its 

expansion and its broader social value increase. There will have to be changes in local 

development policies in the future – as it has already appeared as a strategy in some cases 

(Szeged, Pécs, Sopron) – except these new development aspirations have not yet been realized 

in related actions.  

 

I wish to draw my conclusions along my initial hypotheses: 

 

H1. Modern sport has changed in its functions but has kept its role of creating and 

communicating social values. 
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My first hypothesis was confirmed. Modern sport is still a recognized social subsystem of 

Hungarian culture, creating and carrying values, now also appearing in the economic sphere. 

Even though there has been a change in its dominant functions, this is a type of adaptation on 

the road to economic self-standing, which is still unclear for sports in Hungary: the result of a 

funding environment stuck in the stage of path-finding. On the basis of the analysis, it can be 

said that the creation and communication of values is enhanced especially in local space. The 

defining role of localities has been emphasized, its responsibility formulated, and areas of 

Hungarian sport have been defined which examine the social value of segments and the 

demand and proportionate fairness of public support from the aspect of public funding.     

 

H2. Within the support system of domestic sports, the local governments of cities with county 

rights dispose of significant resources of sports funding; and with diminishing state control, 

local sport factors have become determining.   

 

My second hypothesis has been confirmed on the basis of both professional literature and 

data analysis. In a settlement environment, the values of sport are enhanced, and so beyond 

the possibilities of the central budget, local governments have become the most prominent 

financial partners of sports. In the cities under analysis, with the exception of Veszprém, 1.5-

2.2% of the budget was spent on sports. This is especially true in the case of cities where the 

tradition, the embedded culture of certain branches of sport also carries an identity content 

that can be presented dominantly. Financial support aims at these branches “prominently”, 

building on “traditions”, often even going beyond budget plans and allowing certain “soft” 

limits for prominent sports organizations. In the future, it will definitely be necessary to 

develop a sport branch portfolio according to aspects of maintenance, which will mean the 

tightening of the portfolio in most cities.  

 

H3. The development of sport sphere is established by the cities as embedded in the broad 

social-economic environment fitting into the economic and legal order of the modern civil 

state and is taken into consideration as a factor improving the competitiveness of the city and 

its sphere of gravity.  

 

When testing this hypothesis, my focal point was provided by the theoretical orientations of 

the EU and the National Sports Strategy regarding both the interpretation of sport and state 

subsidy. In this case, the goals of the National Sports Strategy and the modern European 
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interpretation of sport are known to the cities under analysis, providing a point of orientation 

for their aspirations. The recommendations regarding the regulation of support systems, 

however, are not elaborated according to the European orientations and legal regulations in 

their documents. I must mention here the regulation “de minimis”, merely mentioned by 

Veszprém and Pécs in the interview, included with a reference by Szeged (Szeged MJV 

decree 2011, appendix no. 10), and applied by Pécs and Szeged from the second half of the 

period in question. As for the other cities under examination, I found no reference to it in their 

systems.  

 

In the course of examining the hypothesis, I managed to prove my assumption in part. I 

succeeded in proving that although the cities are aware of the innovative function of sport, 

they include it in the target systems of their documents to a limited extent only, and its 

elaboration in the strategies is deficient (see chapter 7.2). The planned actions supporting 

sport are primarily traditionally aiming at success, they are not taken into consideration as a 

means of urban development.  

 

H4. The sports structures of the cities and the system of resource allocation reflects the way to 

achieve the goals expressed in urban development and sports strategic documents (“sports 

conceptions”).  

 

I had to reject this hypothesis, because at present, sport has not an integrated innovative role 

in city strategies, and I could only find a weak relation between sport and other development 

plans. What is more, the development of sports is often a personal project of a representative 

or of the mayor, and is therefore liable to change. The strategic goals and support systems 

expressed in the documents, the direct and indirect support under analysis only interlock in 

part. They mostly diverge or contrast, based on a comparison of the documents and data 

analysis regarding the allocation of resources. This is caused by the fact that sport project 

goals are included in the plans based on personal recommendations, without denoting 

resources and costs and lacking a preliminary effect study, therefore I will reject my fourth 

hypothesis.  

 

H5. Holding on to direct short term and success-oriented traditions, local governments prefer 

top-level sports promising prestige in their support systems. On the other hand, in their sports 

systems, the development of community sports is pushed into the background. 
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The direct financial subsidies presented in the support systems under analysis handle local 

sport sphere in a unified way, without exception. In the budgets, there are no separate 

resources for the funding of community and top-level sports, so preferring top-level sports 

versus community sports in the support systems is a common dilemma for local governments. 

In the examined period, top-level sports seemed to win mostly, but in the case of Pécs and 

Sopron, for instance, there have appeared some plans promising structural changes. The 

supporting local governments now base their plans on the critique of the market viability of 

certain sport branches. Defining systematic actions realizing these plans could not yet been 

identified in the examined period (Diagrams of dissertation 32, 33). The presented results 

validated my hypothesis. 

 

H6. The target system of the support systems of local governments is deficient, there is no 

feedback, it does not express the output demands (examination of success orientation). 

 

 Examination of sport professional success of the support of sport activity, (number of 

elite athletes, expansion of local sport branches, expectation of success in contract?) 

 Expectation and examination of economic success of the support of sport activity 

 Sport and economic effects of the support of events (expansion of sport branches, cost-

profit analyses) 

 The effect of the support of facility development and operation on local development 

of sport (measuring utilization) 

 

My hypothesis was justified, because I succeeded in proving almost without exception that in 

the cities under examination, the decision to support is not a direct result of the success of the 

given area of sports. In the case of top-level sports, sports documents and contracts only 

formulated the possibilities and conditions of receiving a premium, whereas in other 

supported areas, local governments are at best planning to develop professional monitoring 

systems. Control at the moment settles for uncertain monitoring regarding the spending of 

support. Only the 2011 decree of Szeged may be mentioned as an organizational step taking 

into consideration European norms as well as domestic changes; based on this, the city tied 

even basic support to professional conditions fixed in contracts, although in the area of top-

level sports exclusively (Szeged MJV Kgy. 3441-19/2011.VI. 30.). Success is interpreted only 

in terms of the relevant placing of the top-level team.  

 



58 

 

In the sports systems of the cities under examination I did not see analyses concerning the 

local expansion of sport, the social and economic effect study of mega events or the utilization 

of sports infrastructure, or a sports information system exploring real demands, therefore my 

hypothesis was proved.  

5. Conclusions, future directions of research 
   

In the course of writing this dissertation, I received a detailed and comprehensive image of the 

sports system of six cities with county rights, as well as of the funding structure generally 

characteristic of local sports policies and demonstrating the economy of the systems. Based 

on the dimensions of the designed ÖSVM model, the analysis created the definitions of sport 

segments from the aspect of the sports management of local governments. These definitions 

are unclear to this day, making it more difficult to explore the connections of goals and 

actions because of their overlaps.  

 

My dissertation has used an analytical method easily adaptable even as a guideline for 

practice; it is a clear yet novel analysis connected to theories of not only sports profession but 

also of economics, contributing to the understanding of local sports funding in the following 

points: 

 

 The dissertation has been the first attempt at a comprehensive overall understanding of 

local sports policies, a complex comprehension of sport and at providing a theoretical 

background for the sport-related actions of local governments 

 

 It has set up a stable yet extendible analytical model (ÖSVM) as an analytical tool for 

the sports development planning and practical actions of local governments 

 

 It has communicated several new results through an empirical analysis, and a varied 

approach 

 

 It has allowed for the sports support structures of the sample cities to be evaluated in a 

unified system based on the classified results 

 

 Beyond sports success, the results presented from the aspect of sports management in 

an investment return are evalutaed as a cost - profit relation 
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At the moment, the present government is trying to restructure national sports funding, 

preferring spectacular sports, but probably influencing the whole vertical of sports. The 

governments aspires to establish a comprehensive national sports development program again 

with a type of central regulation and indirect resource allocation. In order to achieve that, 

legislation has been modified to create an advantageous taxing environment for profitable 

companies (modification of company tax and capital return tax), and the former power 

structure has been completely transformed, with the sphere of authority of the Hungarian 

Olympic Committee being preferred as the only public body
10

. As the result of the flexible, 

one might say prompt, response of the sports sphere, public resources poured into this 

department have increased by more than 50%. True, even upon introduction, it was cause for 

disputation that spectacular sports – namely soccer, handball, basketball, water polo and ice 

hockey – were favored branches of sport that even so far have received more from the wallet 

of the public – as we can see from the very results presented in this dissertation. What is 

more, the identification of sport branches may also be disputed if we choose not to deviate 

from the interpretation according to the original definition also explained in the dissertation 

(cf. the chapter on Definitions). A number of questions emerge, therefore, that we can only 

pose at present in a general way, without a claim to perfection. 

 

1. Can other branches of sport be included indeed? 

2. What resources can our traditionally successful branches of sport that are excluded 

from “TAO” (cf. Chapter 2.6.2.3.) count on? 

3. How can the central budget and the local governments divide their funding roles?  

- Who will undertake the more costly funding of so-called “Hungarian” branches of 

sport that are successful but have lower marketing value and limited market demand? 

4. How will the ceded company tax affect company sponsoring and relations?  

- Will companies expect a compensation despite its legal prohibition? 

- Besides ceding tax, is any further sponsoring possible in the case of a given company? 

5. How will the performance of sports managers be affected by the relatively easy access 

to resources? 

6. Will more abundant resource reach the preferred area of juniors training in the end? 

                                                 
10 Legislation LXXXII/2011 on the modification of certain laws related to the support of sport 

(especially the modification of Legislation LXXXI/1996 on company tax and dividend tax) 

Legislation CLXXII/2011 on the modification of Act I/2004 on sport 
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7. Can the new legislation generate the development of sport in a unified territorial 

distribution? 

 

Even though the financial results of the first period of applications are known, no justifiable 

conclusions may yet be drawn at the moment regarding the effects. According to initial 

experience, the sport government (National Sports Institute) will analyze the new system 

applying monitoring on a wider scale through the continuous monitoring of development 

programs. 

 

The questions above lead to the conclusion that the role of the central budget will probably be 

renewed and become more dominant, requiring a response on the part of local governments. 

For that reason, the interest of researchers will naturally be maintained toward the sports 

funding of local governments. 

 

As the conclusion of the dissertation, we can state that Hungarian top-level sport is not able to 

operate with profit on the traditional markets of sport business today, so it still mainly 

requires public resourcing. Further, the economic relevance of sport for the cities is 

increasingly significant, creating the demand that while keeping their traditional sports 

professional goals, local governments should construct their sports structures along clear 

goals and related funding actions. Since their role in the totality of funding system will 

continue to remain definitive, their sports economy can help or, on the contrary, curb the 

expansion of national sports. While the cities under examination are the representatives of 

national sport, the research may be broadened in a comparative analysis, with the help of the 

presented analytical system, to explore national or regional connections, or even to be applied 

to foreign cities, to present international practice. Let me say that although the interpretation 

of data is possible with the help of the analytical system, the collection of data is rendered 

more difficult by the frequent budget modifications – especially concerning sports support – 

of local governments, thus they can only be monitored within a longer research interval, 

presumably lasting several years.  
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