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MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG
Sportközgazdasági Szakosztály
Olimpiai bajnokok a Közgazdász Vándorgyűlésen
Összefoglaló
a Magyar Közgazdasági Társaság 56. Vándorgyűlése Sportközgazdasági szekciójának
programjáról
Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ
Időpont: 2018. szeptember 7. 9.00-12.00
A meghirdetett szekció komoly érdeklődésre tartott számot. A több mint két órán át tartó
szekció ülésen 35 - 40 fő vett részt.
A levezető elnöki feladatokat Prof. dr. Borbély Attila egyetemi tanár, (Debreceni Egyetem),
az MKT Sportközgazdasági Szakosztályának elnöke látta el.
A program első felében 2 vitaindító előadás hangzott el.
Borbély professzor előadásában a sport gazdasági jelentőségével, a nemzeti jövedelemre
gyakorolt hatásáról és az oktatással összefüggő fontosságáról beszélt.
Prezentációjában külön kitért a Dél-Koreában 2018-ban megrendezett Téli Olimpiai Játékok
költségeire, kiadásaira, bevételeire. Összehasonlításokat tett a korábban lebonyolított Olimpiai
Játékok költségmutatóival és azok gazdasági következményeivel.
A hazai sporttámogatás rendszerével kapcsolatban megerősítette, hogy a Kormány kiemelt
programként kezeli a sport támogatását, a szabadidősport, az egészséges életmód elősegítését
és az élsport-versenysport fontosságát.
Dr. András Krisztina, a Corvinus Egyetem docense, a Sportgazdasági Kutató Intézet
igazgatója érdekes előadásában kifejtette, hogy a sportolóktól ma már nem csak a
sportteljesítményt várják el, hanem influencerként is fontos szerepet játszanak.
Megemlítette, hogy a Forbes listáján első magyar sportolóként Hosszú Katinka is szerepel,
amelynek kiemelkedő marketing jelentősége van.
A listákon nemcsak a sportolók jelennek meg, hanem velük együtt maguk a sportágak is,
amelyeket az egyes sportolók reprezentálnak.
Kifejtette, hogy a marketing ma már a sport valamennyi területén jelen van.
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Megállapította, hogy a sportfogyasztók átlagéletkora is nő. Az idősebb generációk is egyre
nagyobb figyelmet fordítanak az egészséges életmódra, a szabadidősportra.
Szükséges azonban a fiatalok felé a nyitás, a sportolók képzése, amelynek során elő kell
segíteni a sportolók influencerré válását, amely egy jól felépített management feladata lehet.
Az előadásokat követően egy nagyon színvonalas, érdekfeszítő kerekasztal beszélgetés zajlott
le többek között Berki Krisztián tornász olimpiai bajnok, a Debreceni Egyetem
sportszervező szakán végzős hallgató és Knoch Viktor rövid távú gyorskorcsolya olimpiai
bajnok, a Metropolitan Egyetem végzős közgazász hallgatója aktív részvételével, továbbá
Orendi Mihály a MOB alelnöke, a Debreceni Egyetem c. egyetemi docense, és dr. Székely
Mózes a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség főtitkára, (tízszeres Ironman).
aktív közreműködésével.
A vitában részt vett Becsky András a Magyar Úszó Szövetség általános alelnöke, a
Debreceni Sportcentrum igazgatója is.
Az olimpiai bajnokok nagy jelentőséget tulajdonítottak a sportolás melletti tanulásnak,
az egyetemi képzésnek a pályafutásuk befejezését követő életút kialakításának.
A kerekasztal résztvevői és a vitában részt vevő érdeklődők megállapították, hogy a
szülőknek meghatározó szerepük van a fiatal sportoló gyermek fejlődésében és
perspektívájának elősegítésében, mind a tanulásban, mind a sportban.
Budapest, 2018. szeptember 27.
Készítette:
Gergics Tünde
titkár
Jóváhagyta:
Prof.dr. Borbély Attila
a szakosztály elnöke
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