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1. BEVEZETÉS 
 

Jól dönteni nehéz - a valóság ismerete nélkül lehetetlen.  

(Kotler, P.) 

1.1.      A téma kutatásával kapcsolatos személyes érintettség 

 

Tudományos munkásságom arkhimédészi-pontját a honi hivatásos labdarúgás üzleti 

alapú mőködésérıl szóló doktori disszertáció egyik végkövetkeztetése jelenti. Mely 

szerint: „A hazai labdarúgó vállalkozások esetében a mőködési bevételek jelentıs 

mértékben támaszkodnak a szponzori bevételekre és kevéssé diverzifikáltak. A 

futballtársaságba történı befektetés megtérülése többek között a szponzori bevételek 

nagyságának alakulására lehet érzékeny” (András 2003). Ebbıl a gondolati keretbıl 

kiindulva az empirikus eredményeken nyugvó - a professzionális labdarúgás 

szponzorációs piacára fókuszáló - tudományos dolgozatom több éves kutatói 

munkásságom részeredményeit összegzi.  

 

Tudományos írásom megszületése a tapasztalatok két halmazának köszönhetı. Az 

egyik, és számomra fontosabb: azok az évek, melyek során Ph.D. hallgatóként a 

labdarúgás szponzorációs piaca terén több kutatást is bonyolítottam. Itt a kutató 

szemével látva a dolgokat, módom volt átélni bizonyos személyes tapasztalatokat. A 

második, hogy e kutatások során felhalmozott intellektuális tıkét egy szponzorációs 

tevékenység operatív tervezésére szakosodott vállalkozásnál kamatoztatni tudtam. Az 

elsı tapasztalathalmaz egyfajta in vivo tanulság a szponzorációs tevékenység 

tervezésérıl. A második ennek in vitro ellenpárja. Arra használom fel kutatói 

tapasztalataimat, hogy ezeket extrapolálva megalkossam a labdarúgás szférájában a 

szponzorációs technika egyedülállóan eredeti útmutatóját. Írásom a szponzorációval 

kapcsolatos tapasztalatok mélyen eredeti és klasszikus összefoglalását adja. 

 

Tudományos értekezésem a professzionális honi labdarúgóipar szponzorációs piacával 

kapcsolatos kutatási eredményeimet foglalja össze, mégpedig azzal a nem titkolt 

igénnyel, hogy az összefoglalás, szintetizálás új tudományos eredményekkel gazdagítsa 

a szponzorációs szakirodalmat. A tudományos kutatás folyamatának a szakaszát egy 

sajátos kifejezéssel illetem: „kutatói ismeretgazdálkodásnak” nevezem el, mely a 
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tudományos kutatás, alkotó, kreatív folyamata, amelyben a kutató az adott tárgykörben 

folyamatosan végzett szekunder és primer kutatások által nyert információkat elemzi, 

majd azokat kombinálva és szintetizálva részben heurisztikus módszerekkel új vagy 

bıvített ismereteket hoz létre. Az értekezésben azokat a kutatási eredményeket 

tárgyalom és rendszerezem, amelyek a hazai viszonyokat tekintve mindenképpen újnak 

ítélhetık.  

 

A marketingkommunikációs szakterület egyes szegmenseinek - esetemben a 

szponzorációs területnek - felfogása, problémafókuszálása, kulcsterületei és elméleti 

kutatási irányai, mint aktuális divatirányzatok idırıl-idıre változnak. Jómagam sem 

hiszem, hogy csak egyetlen helyes nézetrendszer van, amely mindig és minden 

körülmények között a megfelelı utat jelöli ki. Természetes azonban, hogy lándzsát 

török egy felfogás mellett, amelynek alapkoncepciójában hiszek, és amelyre felépítem 

elméleti és gyakorlati elgondolásomat.  

 

A dolgozat középpontjában annak a kérdésnek az elemzése áll, hogy melyek azok az 

alapvetı marketingorientációs tényezık, amelyek a honi professzionális labdarúgás 

szponzorációs piacán a kínálati szereplık marketing- és szponzorációs tevékenységét, 

valamint a keresleti oldal integrált marketingkommunikációt1 alkalmazó 

szponzorvállalatait vezérlik. Hogy erre a kérdésre választ kapjak, kívánatosnak 

gondolom a labdarúgás finanszírozási problémáinak komplex áttekintı elemzését, 

melyet követıen kifejtésre kerülnek azok az elméleti, koncepcionális alapok, a 

labdarúgást marketing szempontból elemzı publicisztikák, melyek az empirikus kutatás 

lefolytatásához elkerülhetetlenül szükségesek. Ez adja meg a kutatásom intellektuális 

hátterét. Az empirikus kutatás eredményeinek ismertetését követıen és a kurrens 

szakirodalmi ismeretek közötti szintézis megteremtésével, a sportipar szereplıi számára 

érdemi következtetések megfogalmazásával zárom a dolgozatom.  

 

Röviden jelezni kívánom azt is, hogy a dolgozat adta keretek között mire nem 

vállalkozom. Írásom empirikus kutatási fejezetében nem sportszakmai, morális 

szempontok alapján, hanem szigorúan marketingkommunikációs aspektusból vizsgálom 

a hazai professzionális labdarúgást, azon belül is az elsı osztályban szereplı csapatokat 
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mőködtetı gazdasági társaságokat és a szponzoráló vállalatok szponzorációs indítékait, 

a szponzoráció eredményességét, hatékonyságát elemzı - Marketing Return on 

Investment - módszereket (továbbiakban: ROI). Nem vállalkozom a magyar 

professzionális labdarúgás finanszírozási problémáinak orvoslására. Ezzel kapcsolatban 

számos tudományos igényő mő és a tudományosságtól távol esı publicisztikai írás 

született. Ezt sem a lefolytatott empirikus kutatás eredményei, sem a jelenlegi keretek 

nem teszik lehetıvé.  

 

Nagy fába vágom tehát a fejszémet, amikor tudományos igényességgel és a gyakorlat 

fokozott figyelembevételével arra vállalkozom, hogy a labdarúgó vállalkozások és a 

profitorientált szektor vállalatainak ellentmondásokkal tarkított kapcsolatát, - egy szők 

terület, a sportszponzoráció - keresztmetszetében vizsgáljam. Bemutassam e két terület 

szimbiózisának sajátos hatásait, s érzékeltessem, hogy ez a kapcsolat milyen 

nagymértékben segíti mind a labdarúgás, mind pedig az üzleti szektor fejlıdését. A fa 

nagy azért, mert gyakorlatilag a teljes sportmarketing- és szponzorációs diszciplína 

területét mélyen kell ismerni és alkalmazni tudni, hogy e vállalkozást siker övezze. 

Ugyanakkor a diszciplínák fogalmi apparátusát, ismeret- és összefüggésrendszerét egy 

nem teljesen konkrét szituációra, hanem egy iparágra, a futballiparágra kell adaptálni. 

Meg kell küzdenem azzal a sztereotípiával is, mely él még a széles értelemben vett 

sporttudomány iránt elkötelezettek körében is, ha a sport és a marketing(kommunikáció) 

összefüggéseirıl nyitunk egy hangsúlyozottan minıségelvő, tudományos diskurzust. 

Elsı hallásra meglehetısen disszonánsnak tőnik sokak számára a sport és a 

marketingkommunikáció párosítása.  

 

Úgy gondolom, hogy - mint a mindkét partot (szponzorációs piac kínálati és keresleti 

oldala) bejárt utazónak - félig-meddig kötelességem is valamiféle összekötı hidat 

építeni, elméleti igényességgel és a gyakorlat fokozott figyelembevételével bemutatni a 

professzionális labdarúgás és az üzleti világ ellentmondásos kapcsolatának idıszerő 

kérdéseit a szponzorációs piac tükrében. Innen nézve tudományos munkám nem több 

mint a honi hivatásos labdarúgás szponzorációs piacával kapcsolatos egyik útvonal 

lehetıség a sok közül. Számomra azonban mégis a legfontosabb. Ez az út az, amelyben 
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hiszek! Bízom benne, hogy a kutatási eredményeim fermentatív módon járulnak majd 

hozzá a választott terület átláthatóbbá tételéhez. 

 

1.2.      A téma tudományos kutathatósága 

 

Megannyi sporttudományos konferencia maradandó pozitívumaként jegyezték, hogy a 

hazai sporttudomány fejlıdése lépést tart a nemzetközi tendenciákkal. Túllépett a 

szőken értelmezett egészség-centrikus, biológiai megközelítésen, és valóban, mint 

jellegzetes humán tudományág egzisztál. A sporttudomány kutatási területe igen 

sokszínővé, bizonyos tekintetben meglehetısen összetetté vált, s mindennek egyenes 

következménye, hogy a természettudományi megközelítéssel egyenrangúan 

megjelentek például a sport piaci aspektusú kérdésköreit taglaló tudományos munkák, 

mely tárgykörbe e dolgozat is tartozik.  

 

A társadalomtudományokban a különbözı tudományos problémák okainak keresését két 

eltérı modellel szokás megkülönböztetni (Babbie 1997). Elıfordul, hogy egyedi, 

konkrét esetet igyekszünk kimerítıen, teljes körően magyarázni - totális megértésre 

törekedve - felhasználjuk az összes felmerülı oksági tényezıt. Az okfejtésnek ezt a 

típusát „idiografikus” magyarázatmodellnek nevezi a társadalomtudomány. A 

magyarázat másik típusa a „nomotetikus” magyarázatmodell, ahol helyzetek, jelenségek 

osztályzatára keresünk magyarázatot, nem egyetlen esetre. Gazdaságosan igyekszünk 

magyarázatot keresni, amelyben csupán egy, vagy néhány lényeges, de semmiképpen 

nem az összes oksági tényezıt használjuk fel, részleges magyarázatra törekszünk, nem a 

teljességre. Dolgozatom alapkérdésére a tudományos választ ezen utóbbi, 

„nomotetikus” magyarázatmodell segítségével kívánom megadni. 

 

Véleményem szerint az akadémiai kutatás legfontosabb jellemzıi a függetlenség és a 

tudományos ismeretekhez való hozzájárulás prioritása. A függetlenség nem adott az ún. 

alkalmazott kutatásoknál, melyek olyan formában jelennek meg, hogy az eredmények 

közzététele a megrendelı, finanszírozó érdekeit sérthetik. E kutatások nem válnak 

közvetlenül köztudássá, így tudományos értékük szerényebb. A tudományos 

ismeretekhez való hozzájárulás - az akadémiai jellegő kutatások esetében - 
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módszertanilag általában pontosabb, mint az alkalmazott kutatások esetében, hosszú 

távon segítik megérteni a globális társadalmi jelenségeket és változásokat. Eredményeik 

a piaci szférában általában csak indirekt módon hasznosíthatók. Az akadémiai kutatás 

legfontosabb jellemzıje természetesen nem a normativitás megléte, illetve mértéke, 

hanem a tudományos igényesség. Ez kiterjed a kutatások megbízhatóságára, 

érvényességére, nemzetközi összehasonlíthatóságára, megismételhetıségére. Az 

akadémiai jellegő kutatások mellett fontosak a piaci, ún. alkalmazott kutatások is, 

ugyanis a sporttudomány egyes szubdiszciplínáiban sok a heurisztika, a gyakorlati 

tapasztalatokra épülı általánosítás. Mindebbıl adódóan szakirodalmi áttekintésben mind 

az akadémiai, mind a piaci szférában megvalósult kutatásokat is számba kívánom venni. 

Ez a fajta megközelítés a dolgozat végén egy meglehetısen gazdag és igencsak 

„eklektikus” jellegő irodalomjegyzéket eredményezett. Érdemes megjegyezni, hogy 

jelen feltáró jellegő kutatás azonban elsısorban társadalomtudományi és nem 

piackutatási célzattal íródott. Bár az ismertetett elméleti konstrukciók, gyakorlatban 

hasznosítható eredmények, összefüggések támpontul szolgálhatnak a labdarúgást 

marketingszempontból közelítı alkalmazott kutatások számára is.  

 

2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 

Tudományos dolgozatomat a szükségszerőség ihlette. Mégpedig az, hogy e viszonylag 

új kelető kommunikációs eszköz jelentıségét - a szponzorációt - a professzionális 

labdarúgáson keresztül bemutassam. 

 

A futball gazdasági relevanciájának növekedése érthetı módon megteremtette a sportág 

marketing orientált megközelítésének létjogosultságát és igényét (Ming és mtsai 2001, 

Initiative Futures NatGeo 2006) (lásd az 1. ábra). A téma aktualitását az adja, hogy az 

üzleti sport - ha ciklikusan is, ha ellentmondásokkal tarkítva is - de elıbb-utóbb 

Magyarországon is érvényre fog jutni a szórakoztató sportban, köztük elsıként a 

labdarúgásban. A sport - elsısorban a labdarúgás - üzleti alapú mőködtetése idırıl-idıre 

felmerül a finanszírozási gondok megoldási alternatívájaként (Dénes 1997). Friss 

elemzések ugyanakkor rámutatnak, hogy e megoldás piaci alapjai még hosszabb távon 

sem feltétlenül adottak a fenntartható mőködés biztosításához (Kozma és Nagy 2003). 
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A labdarúgás számos dimenzióban meghatározó eleme a honi sportágazatnak. Az 

igazolt sportolók többsége labdarúgó. Ez a legnépszerőbb, a legtöbb érdeklıdıt vonzó 

sportág. Nem teljesen igazságos, de érthetı, ha a labdarúgás helyzetébıl, válságából az 

egész sportéletre vonunk le általánosított következtetéseket. A Big Five, azaz 

legnagyobb sportpiaccal rendelkezı európai országokban: Anglia, Németország, 

Franciaország, Spanyolország, Olaszország érvényesülı általános gyakorlatnak 

megfelelıen a labdarúgás Magyarországon is a sportpiac meghatározó szegmentuma, és 

így komoly hatással van az teljes sportágazat fejlıdésére. A magyar sport kényszerő, 

szükségszerő, távlatilag fejlıdést ígérı átalakulásában azonban ma a labdarúgás 

tehertételt jelent, ahelyett hogy a vezényelné az üzletté válás, piacosodás folyamatát. 

 

A professzionális labdarúgás területén megnyilvánuló szponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatban eleddig nem rendelkeztünk feltáró jellegő alapkutatási adatokkal. 

Egyszerre feltáró és megértı szakmai elemzést mind a mai napig nem produkált a 

témában a hazai sporttudomány. Ezzel szemben több doktriner elképzelés kifinomodott, 

s vált egyre inkább pragmatikusabbá az évek során. Ami elképzelhetetlen volt a 

rendszerváltást közvetlenül követı években, az mára elfogadottá és pozitív, konstruktív 

dologgá vált. Általában a társtudományoktól kölcsönzött lózungokkal írták le a 

labdarúgósport finanszírozásának jelenségeit. Mivel a hivatásos labdarúgó 

vállalkozások esetében a legmarkánsabb bevételi forrást a szponzorációs tétel jelenti, 

úgy gondolom, hogy e kommunikációs tevékenység jellemzıirıl szóló, tudományos 

igénnyel közelítı kutatásoknak mindenképpen létjogosultságuk van. Hazánkban a 

sportszponzorációnak azonban még nincsenek kiépített útjai, fejlıdési pályájának 

kezdetén tart. Magyarországon a sportba fektetett egy fıre jutó állami és önkormányzati 

támogatások, szerencsejáték pénzek és szponzori bevételek jelentısen elmaradnak az 

Európai Unió tagállamainak átlagától. A legszembetőnıbb különbség, hogy az Európai 

Unió 15 régi tagállamának átlagában az állami és a szponzori bevételek közel azonos 

arányban szerepelnek, míg Magyarországon az egyébként is alacsony állami 

támogatásoktól is messze elmarad a magántıke szerepe (lásd a 2. ábra). 

Magyarországon a szponzoráció lényegesen kisebb szerepet kap a finanszírozásban a 

nyugat-európai országokhoz viszonyítva (Háttéranyag a Sport XXI Nemzeti 

Sportstratégiához 2005). 
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Ennek alapvetı okai a honi sport jövıképét tartalmazó Nemzeti Sportstratégia szerint a 

következık lehetnek:  

� kevés a tıkeerıs hazai nagy cég;  

� e cégek szponzorációval kapcsolatos döntéshozatala sokszor szubjektív alapon 

történik;  

� a multinacionális cégek szponzorációs tevékenységével kapcsolatban a döntések 

sokszor regionális, vagy európai szinten születnek és nem egy-egy ország sportjára 

vonatkoznak;   

� nagy szponzorok kevesen vannak, a nagyszámú kis szponzor számára biztosítható 

felület viszont kicsi, azaz nem hatékony;  

� a médiaközvetítések és a megfelelı publicitás hiánya kevésbé teszi attraktívvá a 

szponzori megjelentést;   

 
Ma már hazánkban is a professzionális labdarúgás terén egyre erıteljesebb a 

piacosodás. Ma már nem elég „jól csinálni”, azaz minıségi sportteljesítményt elérni, 

minıségi produktumot létrehozni, - el is kell adnunk, amit „csinálunk.” Ebbıl adódóan 

nem csupán a profitorientált cégek létérdeke a hatékony mőködés - 

futballvállalkozásaink is rákényszerülnek arra, hogy természetes úton piacot találva és a 

marketing modern eszközeit alkalmazva, igenis a saját erejükbıl tartsák fenn magukat 

(Hoffmann 2000b). Ennek a modern eszköztárnak nyilván egyik, s talán legfajsúlyosabb 

eleme lehet a szponzorációs tevékenység tudatos tervezése. A hazai labdarúgó-

társaságok - szemben a fejlettebb futballpiacokkal, például a német labdarúgópiac - a 

mőködési bevételek tekintetében jelentıs mértékben támaszkodnak a szponzori 

bevételekre és kevéssé diverzifikáltak (lásd a 3., és 4. ábra) (Magyar Labdarúgó Liga 

2005 üzleti tervek). „A magyar labdarúgás alapvetı problémája az, hogy a mőködési 

bevételek rendkívül alacsonyak, hiányzik a tényleges bevételek kétharmada-

háromnegyede. Az őrt a közel 60 százalékot elérı szponzorációs reklámbevétel tölti ki, 

ami alapján a futballt a legjobban mőködı reklámpiacnak lehetne kikiáltani. Csakhogy a 

valódi üzleti tranzakcióval fedezett szponzorációs bevételek a mőködtetési források 

legfeljebb egyharmadát tehetik ki. A többi abból adódik, hogy a tulajdonosok nem 

alaptıkeként invesztálják a sportvállalkozásokba a mőködtetéshez szükséges pénzt, 

hanem - cégeiken keresztül - reklámszerzıdéseket kötnek” (Dénes 2003). 
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A szponzorációs tervezı tevékenység tudatosabbá válását, a szponzorok szisztematikus 

győjtését, megtartására való törekvést és az alkalmazott marketing eszközöket, 

kompetenciákat tekintve azonban még nagyon nagy a különbség a magyar és a 

magyarnál fejlettebb piaci kultúrával rendelkezı futballiparágak között. Véleményem 

szerint mindazon eszközök, melyek jól beváltak a magyarnál fejlettebb sportélettel, 

sportpiaccal rendelkezı társadalmakban, számunkra is követhetınek, követendınek 

bizonyulhatnak. Empirikus kutatásommal ezt igyekszem alátámasztani. 

 

A XX. század végére a sport olyan önálló iparággá vált, amely a nemzetgazdaságoknak 

nem csekély hányadát képezi (Nagy 1995). Bár a labdarúgás üzleti értéke növekszik a 

leggyorsabban, a mutatott sportteljesítmények itthon egyelıre nem vonzzák a 

szponzorokat. A szponzoráció egy évtizede még a vállalati marketingkommunikációs 

mix kis színese, majd elsısorban a felelıs vállalati viselkedés egyik megnyilvánulása, 

manapság pedig már igazi pénztermelı marketing eszköz. 

  

A média robbanásszerő fejlıdésével a hagyományos reklámok világának konvencionális 

struktúrái „veszélybe” kerülnek, így a szponzoráció egyre fontosabb szerepet kap a 

sportszervezeti és a vállalati marketingkommunikációban. A marketingkommunikáció 

hatásában és stratégiájában drámai gyorsasággal és erıvel tolódik a szponzorálás felé, és 

a vállalatok a korábbi marketingkommunikációs csatornákra szánt költségvetés növekvı 

hányadát fordítják szponzorációra. Ez az elmozdulás a fejlett országokban már régóta 

tapasztalható. Magyarországon is jól ismert e marketingkommunikációs tevékenység 

fontossága, de sok tekintetben még csak a tanulás fázisában vagyunk.  

 

Az is tény, - a honi sportmarketing szakemberek konszenzusos véleménye bizonyítja,- 

hogy a hazai sportszponzorációs kultúra még gyermekcipıben jár, fejlıdési 

horizontjának kezdetén tart, most van elterjedıben hazánkban! A vázolt jelenség a honi 

sport egészében jelentkezik, - a leginkább üzleti alapú professzionális labdarúgás terén 

csúcsosodik ki. A professzionális labdarúgás, mely - a szórakoztató-iparág 

gyöngyszemeként nyilvántartott, mint a leginkább piacképes, de egyben 

legneuralgikusabb pontjaként, számos negatív externáliával terhelve - meghatározó 

részpiaca a honi sportágazatnak. Ez arra enged következtetni, hogy átfogó, 
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rendszerszintő problémáról van szó, mely szemléletmódbeli, gondolkodásbeli váltást 

követel.  

 

Magyarországon gyakran elıforduló jelenség, hogy állami vállalatok jelennek meg 

általában a sport, s a labdarúgó vállalkozások szponzoraként. Elıfordul az is, hogy a 

vidéki sportklub egyik tulajdonosa a helyi önkormányzat, fı szponzora pedig egy 

országosan ismert privátgazdasági szereplı, de feltőnhet egy helyi szinten jelentıs 

vállalkozó cég is a szponzorok között. A lokálpatriotizmus mőködtette helyi szponzorok 

szerepe fontos a magyar labdarúgó társaságok életében, ugyanakkor ezeket a 

megállapodásokat a sok kisösszegő tétel jellemzi.  Egyrészt, tehát a nagy hirdetık, 

országos disztribúciós hálózattal rendelkezı cégek országos kampányaik 

kiegészítéseként használnak (futball)szponzorációt, amikor regionális céljaik vannak, 

vagy pusztán rá akarnak erısíteni egy-egy országos kampányra. A szponzorálók másik 

fele kisebb cégekbıl áll, amelyek csupán lokálisan, regionálisan vannak jelen a piacon, 

helyben nyújtanak szolgáltatásokat, ezért ezt a médiumot3 érdemes használniuk. Vajon 

mindannyian üzleti alapon szponzorálnak? Valóban, vannak a labdarúgó sportban üzleti 

szempontból igen vitatható jelenségek, mégis tagadhatatlan, hogy az üzleti szféra egyes 

vállalatainak nagy szüksége lenne egy megfelelı sportszponzorálási piacra, ahol a 

nyújtott összegért cserébe megfelelı ellenszolgáltatásban részesülnek. Ezzel a ma még 

számos anomáliával terhelt piacon szintén nagy jelentısége lenne, hogy a stratégiai 

gondolkodású futballcégek megértsék, mit kell tenniük, ha egy valóban üzleti 

motivációjú szponzort szeretnének megszerezni és megtartani. Megítélésem szerint, a 

marketing megfelelı alkalmazása mellett nem találkozhatnánk a szolgáltatások és ezen 

belül a sportszolgáltatások – a labdarúgószolgáltatások - területén számos kiaknázatlan 

üzleti lehetıséggel, félremenedzselt vállalkozással, gyenge minıséggel. Ergo az is 

nyilvánvaló, hogy a labdarúgó vállalkozások is menedzselhetıek profi módon, üzletileg 

megalapozottan és sikeresen. Tény, hogy számos labdarúgó vállalkozás szakmailag 

kiváló, de nem szervezi tevékenységét marketing-orientált módon, s ez korlátot szabhat 

sikereiknek. Az is tény, hogy jó néhány multinacionális, integrált kommunikációt 

folytató cég sem kezeli stratégiai szinten a szponzorációt a marketingkommunikációs 

rendszerében. 
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A futball marketing típusú kérdéseit elemzı kutatásokban - hasonlóan a gazdasági 

indíttatású elemzésekhez - megtalálhatóak a makro-, mezo-, mikro szintek (lásd az 1. 

táblázat) (András 2003). Jelen disszertáció empirikus kutatása, - mivel elsıdlegesen a 

professzionális labdarúgó-társaságok elemzését tekinti céljának - a mikroszintő 

elemzések sorába tartozik.  

 

3. CÉLKIT ŐZÉS 

 
A hazai élvonalbeli labdarúgó-társaságok marketing- és szponzorációs tevékenységérıl, 

valamint az üzleti alapon szponzoráló vállalatok körében eddig még nem készült olyan 

átfogó jellegő felmérés, amely a szponzorációs tevékenységük „makro-szintő” 

tényezıirıl szakmai megalapozottsággal, alakított volna ki komplex körképet. A 

szponzorációs szakirodalomban a „makro-szintő” tudományos kutatások elsısorban a 

szponzori célkitőzések, a hatékonyságot értékelı módszerek (ROI) vizsgálatára irányul.  

 

A tudományos dolgozatom alapvetı célja a kutatási eredmények felhasználását tekintve, 

- a szponzorációs piac kínálati és keresleti oldalának vizsgálatából adódóan - 

normatívan megfogalmazva az, hogy feltérképezze, hogy a honi professzionális 

futballágazati szponzorációs piac kínálati és keresleti oldalának szereplıi mennyire 

tájékozottak a szponzorációs tevékenység lehetıségeit illetıen? Tisztában vannak-e 

gyakorlati jelentıségével, stratégiai elemeivel?  

 

Az átfogó célkitőzésen belül az elvégzett empirikus vizsgálat eredményei a következı 

elméleti és gyakorlati kérdések megválaszolását tőzi ki célul: 

 

� a labdarúgó-vállalkozások mennyire tájékozottak a marketing-és és szponzorációs 

tevékenység lehetıségeit illetıen, tisztában vannak-e gyakorlati jelentıségével, és 

mennyire értékelik fontosnak szerepét a hosszú távú sikeres mőködés kapcsán. 

 

� a hivatásos labdarúgásban szponzorként jelen lévı, integrált 

marketingkommunikációt  alkalmazó vállalatok futball-szponzorációs tevékenységét 

jellemzı célkitőzések feltérképezése; 
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� a szponzorációs invesztíció hatékonyságát értékelı eszközök - ROI feltérképezése; 

 

Longitudinális kutatások hiányában nem áll módomban sem a futballklubok marketing- 

és szponzorációs tevékenységét, sem a szponzoráló vállalati kör futball-szponzorációs 

politikáját nyomon követni. A kutatásnak - a kutatási hipotézisekre adható adekvát 

válaszalternatívákon túl - az is célja, hogy a sportmarketing fogalmi apparátusát, 

ismeret- és összefüggésrendszerét felhasználva bemutassa a szponzorációs piac kínálati- 

és keresleti oldalának aspektusából a szponzorációs tevékenység stratégiai 

fókuszpontjait, megteremtse vizsgálatának elméleti hátterét. A professzionális 

labdarúgás szponzorációs tevékenységének elméleti, koncepcionális tárgyalása 

integráltan még nem történt meg. Az áttekintett hazai és nemzetközi kurrens 

szakirodalom nem áll össze egységes, konzisztens rendszerré. Kívánatos tehát egy olyan 

differenciált, komplex és többoldalú interakción alapuló megismerési és 

problémakezelési stratégia érvényesítése, mely biztosíthatja, hogy pontosabb, 

objektívebb képet alkothassunk a professzionális labdarúgás szponzori piacáról. A 

kutatás céljainak tükrében jelen értekezés egyszerre hiánypótló, intellektuálisan 

izgalmas, úttörı jellegő, az említett fennálló „tudományos őrt” hivatott betölteni! 

Másodsorban képes alapvetı trendeket, irányokat kimutatni a vizsgált területen és 

kiindulási alapot nyújthat további, mélyrehatóbb és részletesebb kutatások indításához, 

illetve ösztönzéséhez. 

 

Úgy vélem, hogy a megfogalmazott célkitőzések elérésére irányuló törekvés hozzájárul 

a szponzorációra vonatkozó elméleti és gyakorlati tudás elmélyítéséhez, a vállalati 

marketingkommunikációs mix sokrétő eszközrendszerében a labdarúgás területére 

fókuszált szponzorációs tevékenység hatékonyabbá tételéhez. 

 

3.1. A marketingkutatás korlátozó tényezıi 

 

A honi - szélesebb értelemben vett szponzorációs, és szőkebben vett - futball-

szponzorációs piaccal kapcsolatos pesszimisztikus percepciókhoz hozzájárul, hogy 

hazánk területén, a számos anomáliával terhelt szponzorációs piac nem igazán 

jellemezhetı megbízható források által. Alkalmanként megjelennek egy-egy konkrét 
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témában kifejezetten érdekes, s az érintettek számára értékes tanulmányok, azonban a 

szponzorációs piac teljes vertikumát átfogó folyamatos adatközlés hiányzik. Ebbıl 

adódik, hogy a tılünk nyugatabbra található fejlettebb szponzorációs piacok vizsgálata 

sokkal szofisztikáltabb kutatási módszerekkel közelíthetı, még hazánkban be kell 

érnünk a „soft”  értékelési eljárásokkal. Magyarország sport- és futballpiacának szerény 

mérete a tisztán üzleti logika alapján erıs korlátozó tényezı. Komoly fejtörést okoz az 

információk beszerzése is: mibıl lehet kiindulni a szponzoráció tervezésekor? 

Európában szélesebb információs bázisra építhetnek a piaci szereplık. Longitudinális 

kutatások hiányában nincs lehetısége a kutatónak a szponzorációs piac potenciáljának 

növekedését nyomon követni, így a BigFive országok (angol, német, olasz, spanyol, 

francia) szponzorációs piacaival a komparatív elemzés nem kivitelezhetı. 

 

4. FOGALMI, KONCEPCIONÁLIS HÁTTÉR 

 

E fejezet célja konceptualizálni a dolgozat elméleti hátteréül szolgáló alapfogalmakat, 

melyekre a dolgozat fókuszában álló kérdések megválaszolása érdekében szükség lehet. 

E sorok írója a marketing- és a szponzorációs tevékenység hazai futballszervezetekben 

uralkodó felfogását, rossz tapasztalatokon nyugvó alkalmazási gyakorlatát, szakmai 

tagozódását elméletileg hibás interpretációját elfogadhatatlannak tartja. E kategorizálás 

alapjai a fejletlen gazdasági és társadalmi viszonyokban, valamint az adaptált 

szakirodalom hiányosságaiban keresendık. A „megtanult” struktúra, összefüggések ma 

sziklaszilárd szakmai nézetrendszert testesítenek meg. Éppen ezért fontosnak tartom a 

marketing- és szponzoráció fogalmi kategóriájának konceptualizálását, a többi 

kommunikációs technikákkal való azonosságok és a különbségek rögzítését az elméleti 

és gyakorlati rendteremtés és a terminológiai tisztánlátás érdekében. 

  

4.1. A labdarúgás tipizálása a csere tárgya szerint 

 

A labdarúgás kezdetben nem üzleti, hanem amatır jellegő játékot jelentett, ahol a 

sportolók a maguk szórakoztatása céljából, nem jövedelemszerzési céllal, különösebb 

gazdasági érdek nélkül játszottak. Az üzleti momentum a versenysorozatok 

megjelenésével kezdıdött, amely abban nyilvánult meg, hogy egyre több nézı jelent 
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meg a mérkızéseken, legitimálva ezzel a sportág iránt involválódó fogyasztói igényt 

(Szymanski és Kypers 1999).  

 
Az egész labdarúgásban meglévı és az egyes futballcégek birtokában lévı elsısorban 

vagyoni értékő jogok értékességét a futballesemény által kiváltott fogyasztói csoportok 

felıl megnyilvánuló érdeklıdés biztosítja. A fogyasztó jelenti az üzlet alapfeltételét, az 

elsı lépcsıfokot az üzletiesedés folyamatában. Az üzleti mőködés lényegi hordozója a 

helyszíni fogyasztó, akik üzleti értelemben vett relevanciáját nem a hozzájuk 

kapcsolódó direkt bevételek arányának nagysága jelenti, hanem az, hogy az üzleti 

modell összes többi résztvevıje (média, szponzor szféra) ennek az elsıdleges fogyasztói 

csoportnak a meglétén, annak számosságán és összetételén nyugszik. Az üzleti 

mőködést tehát az elsıdleges fogyasztói érdeklıdés kiváltása és fenntartása biztosítja, 

ami generálja a helyszíni nézıktıl érkezı (jegy-, bérletbevétel, helyszíni fogyasztás) és 

a merchandising bevételeket, kiváltja a helyi szponzorok és a média érdeklıdését. A 

média jelenléte pedig biztosítja a regionális, nemzeti, nemzetközi szponzorok 

érdeklıdését. Az elsıdleges fogyasztók számára a mérkızés elsısorban szórakozást 

jelent, amelyben fontos szerep jut a látványosságnak, a küzdelemnek, a társasági 

élménynek, amelyet összefoglalóan „harmadik otthonnak” nevez az amerikai irodalom 

(Chelladurai 1994). A szakirodalom a sportnak ezt a típusát látványsportnak2 nevezi.  

 

A látványsportban a csere tárgya mások sportolásának megtekintése, vagyis a 

különbözı fogyasztói csoportok fizetnek azért, hogy a sportesményt láthassák (helyszíni 

sportfogyasztók, médiafogyasztók), közvetíthessék (média), marketingeszközként 

(szponzorok) felhasználhassák (lásd az 5. ábra) (Dénes 1999). A látványsport 

analógiájára építve a látványfutball esetében a kínálati oldalon a sporttevékenység 

elıállítói, esetünkben a labdarúgó vállalkozások, még a keresleti oldalon a médiaipar, a 

vállalati szféra (szponzorok), és természetesen a közönség komplexumáról, mint 

fogyasztói csoportokról kell beszélnünk (Urbán 1997, Dénes 1998a, 1998b). Az üzleti 

mőködés lényegi hordozója a helyszíni fogyasztó. Az ı meglétükön és számosságukon 

nyugszik a modell összes többi résztvevıje (média, vállalati szféra).  

 

Dénes (Dénes 1999), valamint (Rines 2000, Kolah 2004, Miles és Rines 2004) szerint a 

világ labdarúgása a 90-es években a kapitalizálódás útjára lépett, ami azt jelenti, hogy a 
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labdarúgásba áramló pénzösszegek már nem a potenciális támogatói szektor 

presztízsfogysztását szolgálják, hanem olyan invesztícióról, mőködı tıkérıl van szó, 

amely legalább normálprofitot termel. A modern látványfutball sikerességének fı 

ismertetıjegye ebben a vonatkozásban úgy foglalható össze, hogy gazdasági értelemben 

kell élet- és versenyképesnek lennie a labdarúgásnak mint iparágnak. Ez csak úgy 

lehetséges, ha a kínált szórakozási lehetıségeket megfelelıen képesek a kínálati 

szereplık menedzselni a keresleti oldal fogyasztói csoportjai felé. A látványfutballban 

létrejövı gazdasági tranzakciók rendkívül sokrétőek lehetnek a keresleti típusok 

függvényében. A létrejövı gazdasági tranzakciók közül elsı helyen a szponzorációt 

szokás említeni.  

 

4.2. Sportvállalatok a hivatásos labdarúgásban 

 

A piacgazdaságban a vállalat az „üzleti vállalkozás” szervezeti kerete, amely arra 

szervezıdött, hogy fogyasztói igényt elégítsen ki, nyereség elérése mellett (Chikán és 

Demeter 1999). A sportvállalat olyan vállalat, melyek a sport területén mőködve 

fogyasztói igényeket kívánnak kielégíteni (Chikán 1997, András 2003).  

 
A futball területén tetten érhetı szponzorációs piac kínálati oldalán található 

futballtársaságok olyan sportvállalatok, melyek a sporthoz kapcsolódó üzleti 

vállalkozások szervezeti kereteit adják. Vállalkozási formájukat tekintve jellemzıen 

gazdasági társaságok (András 2003). A labdarúgásban elterjedt még a futballklub 

kifejezés, mely tágabb fogalmi spektrummal bír, mint a futballvállalat, mert 

beleértendık a nem gazdasági társaságként mőködtetett sportszervezetek is, amely 

szervezeti keret a hatályban lévı jogszabályok miatt, a honi professzionális 

labdarúgásban elképzelhetetlen. Írásomban a futballcég, futballvállalat, 

labdarúgószervezet, labdarúgó vállalkozás, sportvállalat stb. kifejezéseket egymás 

szinonimáiként használom, mivel a dolgozatban tárgyalt labdarúgó-szervezetek kivétel 

nélkül gazdasági társasági formában mőködnek.  

 

A marketing-orientáltan mőködı futballszervezet azt jelenti, hogy a klubokat irányítók 

felhasználják a marketing közgazdasági módszereit, s a futballcégeket a profitorientált 

szektor vállalakozásaival azonos módon menedzselik, de mindig szem elıtt tartva a 
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futballszolgáltatás „speciális termék” jellegét (Hoffmann 2000a). A profitorientált-

szektor szervezeteinek fejlıdése törvényszerően vezetett el a marketingfeladatok önálló 

osztálykénti, vagy a nagyobb szervezetekben felsı szintő képviseletéhez. A honi 

futballvállalkozások részben a nem nyereségorientált, részben a kisvállalkozások 

jellegzetességeit viselik magukon (Hoffmann 2000a). Éppen ezért a szervezeti 

struktúrák ma még nem tükrözik a marketingrészlegek beépülését. A futballszervezetek 

hasonlóan a kisvállalatokhoz egy-egy lokális piacot szolgálnak ki, csak ritkán 

regionális, vagy országos szegmentumokat. Az irányítás általában egyszemélyes, éppen 

ezért alakulhatott ki az a gondolkodásmód, hogy nincs szükség marketingfeladatok 

ellátásáért felelıs marketingrészleg beépítésére. Így jellemzıvé vált a honi 

futballcégekre a marketingfunkció ellátásának csaknem teljes hiánya, mely elvezet a 

marketing-rövidlátás (marketing-myopia) effektusához (Lewitt 1960, Hoffmann 2000a). 

A marketingfunkciók szervezeti szintő megjelenése minden bizonnyal szakmailag 

megalapozottabbá tenné a marketing- és szponzorációs feladatok tervezését. 

Természetesen a kisebb labdarúgó-vállalkozások nem tudják finanszírozni az önálló 

marketing ügynökségeket, vagy marketingspecialistákat, de a marketingfunkciók 

teljesítésének teljes mellızése tovább nehezíti az egyébként sem könnyő helyzetben 

lévı futballcégek fejlıdését, s nem képesek még azokat a piaci lehetıségeket sem 

kihasználni, ami rendelkezésükre áll. 

 

4.3. A marketing fogalmi differenciálódása 

 

Shet (Sheth és mtsai 1988) által a marketing lényegét és lehetséges elméleti alapját 

célzó háromnegyed évszázad marketingbölcsességét szintetizáló metaelméleti kutatása, 

illetve Kotler (Kotler 1997) szerint a marketing a piaci magatartás tudománya, és 

legfontosabb feladata hogy a piaci tranzakciókon keresztül biztosítsa az értékteremtést 

és az értékek elosztását a piaci szereplık között. A marketingtevékenységeknek - 

történjék bármilyen szervezeti keretek között - a „gyıztes-gyıztes” típusú piaci 

viselkedést kell létrehozniuk. A játékelmélet kifejezésével élve, a marketingnek a 

futball-szponzorációs piac esetében is az érdekelt felek között pozitív összegő játszmát 

kell teremtenie és nem zéró, vagy esetleg negatív összegőt. 
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4.4. A sportmarketing fogalmi differenciálódása 

 
Pope és Turco (Pope és Turco 2001) alapján a sportmarketing a sportszervezet piaci 

kapcsolatait foglalja magában, mindazokat a tennivalókat, amelyek szükségesek ahhoz, 

hogy a sportfogyasztó igényeit és vágyait cserék segítségével kielégíthesse (Schlossberg 

1996, Shilbury 1998, Shank 1999, Mullin és mtsai. 2000, Berkes 2005). A 

sportmarketing két fı területe a sporttermékek- és szolgáltatások értékesítése 

közvetlenül a sportok fogyasztóinak (marketing of sport), valamint piaci termékek, 

szolgáltatások értékesítése a fogyasztók felé promóciós eszközként használva a sportot 

(marketing through of sport) (Shannon 1999, Berkes 2005). 

 

4.5. A szponzoráció fogalmi differenciálódása 

 

A szponzoráció teoretikus interpretációja, gyakorlati jelentısége régóta tartó szakmai 

polémia és nézeteltérések tárgyait képezi. Kevés annyira homályos 

kommunikációelméleti fogalom járja át a magyar marketingkommunikációt, mint a 

mostohagyerekként kezelt szponzoráció. A szponzoráció, s a többi 

marketingkommunikációs elem elméleti viszonya, gyakorlati jelentısége régóta tartó 

szakmai polémia és nézeteltérések tárgyait képezi. Magyarországon a szponzorálást 

gyakran összekeverik a jótékonykodással, bár meglehetısen nagy különbség van a kettı 

között. A szponzoráció a patronálás modern megjelenési formája. De ezek a patrónusok 

nem mindig viselkednek önzetlen filantrópként, mert a szponzoráció a szigorúan üzleti 

stratégia szerint mőködı vállalatok esetében befektetés. Eredménye, haszna egyszerre 

szolgálja a vállalat marketing-, reklám-, pr céljait.  

 

Gyakran keverednek még a tudományos jellegő interpretációkban is olyan eltérı 

tartalmú szavak, mint például a mecenatúra, adományozás, cause-related marketing 

(nemes ügyhöz kötött marketing), társadalmi felelısségvállalás (corporate social 

responsibility, corporate community involvement, corporate community investment, 

corporate social performance, corporate citizenship) és a szponzoráció. A 

szakirodalomban és a gyakorlati életben is gyakran keverik a szponzorálással a 

mecenatúrát (patronage), mely ellenszolgáltatás nélküli támogatás nyújtást jelent - 

történelmi gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, az adományozást (donation, charity, 
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philantropy), amely tartósan vagy váratlanul hátrányos helyzetbe került kisebb 

csoportok, közösségek, esetleg magánszemélyek önzetlen, ellentétel nélküli megsegítése 

pénzzel vagy más - általában az adakozó által gyártott - termékkel, és a nemes ügyhöz 

kötött marketinget (cause related marketing), melynek lényege egy cég eladásösztönzı 

akciójának összekötése egy nemes ügy illetve nonprofit szervezet támogatásával oly 

módon, hogy a termék értékesítésébıl befolyt összeg egy részét elıre meghatározott 

célra fordítja, a szervezetnek juttatja. Az adományozással szemben inkább promóciós 

eszköz, mintsem jótékonykodás (Mescon és Tilson 1987, Wood 1991, Clarkson 1995, 

Swanson 1999, Morris 1999, Országos Szponzorációs Konferencia 2001, Porter és 

Kramer 2002, Berkes 2005).  

 

Sárközy (Sárközy 2004) szerint a nemzetközi sportéletben az 1970-es években vált 

általánossá a szponzorálás. A sportszponzoráció a szponzorálási tevékenység egyik 

válfaja. Területét tekintve ismeretes az egyéni szponzorálás, egyesületi szponzorálás, a 

sportszövetségi szponzorálás, és természetesen a sport közjogi szervezetei is köthetnek 

szponzorálási szerzıdéseket. Ezek általában hosszabb távú, keret jellegő szerzıdések, 

szemben a sportrendezvényekre köthetı ún. eseményszponzorálással, amelyek ad hoc 

szerzıdések.  

 

A 2004. évi I. törvény a sportról (továbbiakban St.) 35. § (1) bekezdése szerint: „a 

szponzorálási szerzıdésben a szponzor természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személységgel nem rendelkezı szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy pénz- vagy 

természetbeni szolgáltatás útján támogatja a szponzorált sportoló, sportszervezet, 

sportszövetség vagy sportköztestület sporttevékenységét, a szponzorált pedig lehetıvé 

teszi, hogy sporttevékenységét a szponzor marketingtevékenysége során felhasználja” 

(2004. évi I. törvény a sportról).  

 

A szponzorálás - a marketing-mix eszközrendszerének 4P koncepcióját követve 

(product-termék; price-ár; place distribution-értékesítési csatorna; promotion) - a 

marketingkommunikáció egyre nagyobb jelentıséggel bíró és dinamikusan fejlıdı 

területét jelenti. Egyes kutatók szerint a sportszponzorálás egy komplex 

marketingkommunikációs elemként aposztrofálható (Gardner és Shuman 1986, Sleight 
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1989, Lancaster és Massingham 1993, Dibb és mtsai 1994, Thwaites 1995, Kotler 1997, 

Meenaghan és Gregg 1999, Fazekas és Nagy 2000, Kolah 2004, Kolah 2006).  

A sportmarketing-kutatók többsége egyetért abban, hogy nem lehet integrált 

marketingkommunikációt folytatni anélkül, hogy a kommunikációs folyamat során 

olyan alternatív kommunikációs médiumokat ne használnánk, mint a szponzoráció. 

 

 A szponzoráció jelentésbeli differenciálódását, többrétegővé válását érhetjük tetten a 

következı néhány definícióban: 

 

A szponzoráció tulajdonképpen a cserekapcsolatok egy különös, specializált formáját 

jelenti, ahol a kommunikáció feltételeiben történik egyezség az érdekelt felek között, 

miközben pénz és imázs átadása megy végbe. A szponzori kapcsolat kialakítása során a 

szponzor és a szponzorált hasonló szerepet játszik, értéket ad és kap, a kialakított 

kapcsolattal elégedetté válik vagy sem (McCarville és Copeland 1994, Hoffmann 

2000a, Meenaghan 2001a). 

 

A szponzorálás két fél közötti üzleti kapcsolat, amelynek során az egyik fél pénzt, 

szolgáltatást vagy más anyagi javakat bocsát rendelkezésre, a másik fél lehet egyén, 

szervezet vagy esemény, aki cserébe bizonyos jogokat, együttmőködést, társulási 

lehetıséget (association) nyújt, amelyek a szponzort kereskedelmi elınyökhöz juttatják 

(Sleight 1989, Mullin és mtsai 2000). 

 

A szponzorálás, pénzben vagy más formában eszközölt befektetés valamely 

tevékenységbe, amiért cserébe az invesztáló fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg 

kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut (Nemzetközi Reklámszövetség, 1992). 

 

„A szponzorálás egy eseménnyel, egyénnel vagy csoporttal való képzettársítás 

megvásárlása és felhasználása speciális marketingcélokra (Bauer és Berács 1992). 

 

„A szponzoráció gazdasági sikerek reményében megkötött, jogokat és kötelezettségeket 

jelentı kétoldalú üzleti kapcsolat. Egyik oldalon a szponzorált jogokat és lehetıségeket, 

ún. ’association’-t biztosít (és szerzıdés szerint teljesíteni köteles), a másik oldalon a 
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szponzor pénzügyi, dologi, szolgáltatási befektetéssel segíti a szponzoráltat, a már - 

közös cél - elérése érdekében” (Kassay 1998). 

 

4.6. A szponzorációs piac értelmezése a professzionális labdarúgásban 

 

Korunk domináns koordinációs mechanizmusa a piac (Kornai 1986). A társadalom 

olyan területein is igaz ez, melyek jellegüket tekintve távol esnek a gazdaságtól. Így van 

ez a professzionális futballcégek esetében is, amennyiben a piaci koordináció 

szemszögébıl szemlélıdünk.  

 

Hoffmann (Hoffmann 2000b) tág piacértelmezése alapján a piac a termékek és 

szolgáltatások aggregált keresletét, illetıleg azt a helyet jelenti, ahol a vétel és az eladás 

(csere) lebonyolódik. András (András 2003) nyomán speciális piacértelmezést 

használok a labdarúgás szponzori piacával kapcsolatosan. A sportvállalkozások 

esetében az egyes bevételi források egy-egy piacként értelmezhetıek, az üzleti alapon 

mőködı labdarúgó társaság bevételi forrásait jelentı piacok az alábbi módon 

szegmentálhatóak:  

 

� fogyasztói piac (jegy- és bérletbevétel);  

� játékos-piac (játékos-értékesítés bevétele).  

� közvetítési jogok piaca (közvetítési jogokból származó bevétel);  

� szponzori piac (szponzori bevételek);  

� merchandising-piac (arculatátvitel, a sport immateriális vagyoni értékeinek 

piacosítása);  

 

Kutatásom sajátos profiljából adódóan, én elsısorban a szponzori piac jellemzıivel és 

aggregált hatótényezıivel kívánok mélyebben foglalkozni. András (András 2003) által 

felállított szponzorációs piac egy továbbfejlesztett, több hatótényezıt tartalmazó 

koncepciójával élek. A (2. táblázat) a hivatásos labdarúgás szponzori piacának 

jellemzıit írja le (Berkes és Nyerges 2006a). 
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5. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A marketing-és szponzorációs tevékenység futballszervezetben betöltött szerepét, 

valamint e kommunikációs eszköz sport területén történı alkalmazását többféle modell 

alapján is meg lehet közelíteni. A létezı szakirodalmi megközelítéseket az empirikus 

kutatás céljaihoz adekvátan, - a kutatások kronológiai sorrendjét megtartva - a 

következı csoportosítás szerint mutatom be: 

 

1) a honi labdarúgás iránti fogyasztói kereslet, a futballklubok marketing-tevékenysége;  

2) akadémiai jellegő kutatások a (sport)szponzoráció témakörében; 

3) piaci jellegő kutatások a (sport)szponzoráció témakörében; 

4) a szponzorációs tevékenység makro-szintő tényezıi; 

 

A sporttudomány nem adott túl sok útmutatót számunkra a téma alapos 

feldolgozásához. Alapkutatások, leíró szakmai elemzések sem segítették a munkám 

menetét. Nincs olyan hazai kiadvány, empirikus alapokon nyugvó kutatás ma 

Magyarországon, amely átfogó képet nyújt a szponzoráció hivatásos labdarúgás terén 

való megnyilvánulásáról. Meggyızıdésem, hogy a témakör esetében a tudományos 

elemzés híján csak közhelyeket, indulatos minısítéseket lehetne megfogalmazni. Ez 

pedig alapvetıen idegen tılem és nem utolsósorban idegen a tudományos alapokon 

nyugvó gondolkodástól. Sokan még javaslatokat is kínálnak e kommunikációs technikát 

övezı problémák megoldására. Ezen állásfoglalások forrása lehet a média, esetleg saját 

tapasztalat vagy a szőkebb környezet véleménye. Valószínőleg valós elemei is vannak 

ezeknek a felvetéseknek, de mégsem helyettesíthetnek tudományos igényő elemzéseket. 

Mégis különbözı periodikákban különféle írások születnek, amelyek nyugati példákat 

javasolnak a magyar professzionális labdarúgás finanszírozási problémáinak 

megfékezésére, anélkül, hogy ezek adaptálhatóságáról meggyızıdnének.  

 

A jelenség okainak feltárásához, a megoldások feltérképezéséhez és kivitelezéséhez 

nyújthatnak segítséget a tudományos igényességgel bíró, empirikus alapokon nyugvó 

kutatások. Tudományos igényő feldolgozása a problémának az elmúlt évtizedben csak 

néhány készült. Az ilyen jellegő publicisztikák rekonstruálásakor arra törekedtem, hogy 
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a lehetı legobjektívebben mutassam be a szponzorációs tevékenységre fókuszáló 

elképzeléseket, és ezek ütközését. A szponzorációs szakirodalomnak csak a 

legfontosabb forrásait, szövegkorpuszát jelentik a dolgozat ezen részében revideált 

dokumentumok.  

 

5.1. A honi labdarúgás iránti fogyasztói kereslet, a futballklubok marketing-  

       tevékenysége 

 

Crowley (Crowley 1991) és Farelly (Farelly és mtsai 1997) sportszervezeteket érintı 

empirikus vizsgálatuk során azokat a marketingorientációs jellemzıket, illetve a 

szponzorált szponzorációs portfoliójának tartalmi elemeit győjtik csokorba, melyek egy 

potenciális szponzor szemében a szponzorációs javak megítélése kapcsán a 

legrelevánsabb tényezık lehetnek. A futballcégeket érintı empirikus kutatásom elméleti 

megalapozottságához felhasználtam a szerzıpáros által körvonalazott - hatékony 

marketing- és szponzorációs tevékenységhez szükséges - tényezıket. 

 

A Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet 1998-ban 1200 fıs reprezentatív 

omnibusz kutatást folytatott. A felmérés eredménye alapján a magyar lakosság komoly 

affinitást mutat a futball iránt (lásd a 6. ábra) (Ács és Meiszterics 1998). A 

szegmentációs elemzések szerint elsısorban a fiatal korosztályba tartozó, vidéki 

városokban élı férfiak mutattak az átlagosnál élénkebb érdeklıdést. A helyszíni 

érdeklıdés vizsgálata kapcsán az derült ki, hogy a megkérdezettek többsége nem jár 

mérkızésekre. Ugyanakkor az országos felmérés rámutatott arra, hogy a nemzeti 

bajnokság alsóbb szintő mérkızéseinek stabil közönsége van. A kisebb városokban, 

falvakban élık számára továbbra is kikapcsolódási lehetıséget ad a mérkızések 

látogatása, sıt e településeken a nık is átlagot meghaladó gyakorisággal látogatnak ki a 

találkozókra. A felmérés kitért a médiafogyasztók vizsgálatára is, mely kimutatta, hogy 

a magyar válogatott találkozóinak a legmagasabb a nézettségi indexe. A (7. ábra) (Ács 

és Meiszterics 1998) alapján a hazai mérkızések valamivel nagyobb érdeklıdésre 

tarthatnak számot, mint a külföldi mérkızések.  
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A honi labdarúgás nézıirıl rendelkezünk adatokkal, igaz a legtöbb esetben ezek 

egymástól független felmérések részeredményei, de áttekintést nyújtanak. Urbán (Urbán 

2000) kutatása azt támasztja alá, hogy a labdarúgás médiafogyasztóit felsıfokú 

végzettség, magas vásárlóerı jellemzi, társadalmi státuszát és a hirdetıi szempontokat 

tekintve tehát kedvezı a nézıi összetétel. Ugyanakkor a hazai bajnoki mérkızések 

nézıközönsége számosságában és kereskedelmi értékében is kisebb, mint a külföldi 

versenysorozatok nézıi bázisa.  

 

A Sport + Markt AG. Football Monitor Hungary 2002/2003, továbbá a Média & 

Marketing és a TNS 500 fıs mintán végzett kutatása az egyes futballklubok 

ismertségére és kedveltségére, valamint a futballmérkızések közvetítésének 

mennyiségére irányult (lásd a 8., 9., és 10. ábra) (Sport + Markt 2002, Média & 

Marketing és TNS 2006 szeptember). 

 

A hivatalos helyszíni nézettségi adatok alapján egyértelmően kimondható, hogy a 

nézıszámok meglehetısen alacsonyak. Mindezt jobban illusztrálja a stadion-

kihasználtsági mutatók áttekintése. András (András 2003) számításai alapján a stadion-

kihasználtsági mutató, mely - a nézıszám és a stadion bruttó kapacitásának függvénye - 

a 2002/2003-as hazai labdarúgószezonban 9-65% között volt kimutatható. Kassay 

(Kassay 2006) 2005-2006 hazai labdarúgószezon 21 bajnoki fordulóját érékelte, - és 

hasonlította össze az angol labdarúgó bajnoksághoz - mely alapján megállapította, hogy 

az átlagos nézıszám 2890, a stadion bruttó kapacitása 11844, a stadion-kihasználtsági 

mutató 24%-os volt (3. táblázat). A fejlettebb futballpiacokon a stadionok kapacitás-

kihasználtsági mutatója természetesen jobb képet mutat. Az Angol labdarúgó 

bajnokságok stadion-kapacitását a (11. ábra) mutatja. 

 

A magyarországi TGI termékfogyasztási vizsgálatai számon tartják a labdarúgás 

fogyasztóit, így a helyszíni nézıket is (lásd a 12. ábra). Az adatok segítségével 

jellemezhetık a nézıi csoportok. A jövedelmi és vagyoni helyzetet, a végzettséget, a 

foglalkozást egyidejőleg jelzı státuszcsoportok közül a skála egyik végén a jómódúak 

(AB), a másik végén a szegények (DE) állnak. A tehetısebbek az országos átlag felett, a 

legszegényebbek pedig az átlag alatti részarányban találhatók a jegyvásárlók között. A 
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helyszíni szurkolók meghatározó része azonban továbbra is a DE csoportból kerül ki 

(TGI 2005). 

 

András (András 2003) kutatása során arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a futballcégek 

tulajdonosai részérıl az üzleti alapú mőködés - melybe beletartozik az üzleti 

szempontok által vezérelt szponzoráció is - helyett a máshol kitermelt összegeinek 

folyamatos futballvállalatba forgatása, a törvényi kiskapuk kijátszása, az állami, 

önkormányzati lehetıségek kihasználása és a magántartozások felhalmozódása.   

 

5.2. Akadémiai jellegő kutatások a (sport)szponzoráció témakörében 

 

Meenaghan (Meenaghan 1994) állítása szerint 1994 elıtt a szponzorációs 

tevékenységgel kapcsolatos kutatások homlokterében fıként az alábbi témák 

szerepeltek: ambush (parazita) marketing, a szponzoráció, mint kommunikációs elem 

szerepe a vállalati marketingkommunikációs mixben, szponzorációs területek 

kiválasztása, vállalati imázs építés a szponzoráción keresztül, a szponzoráció 

hatékonyságának értékelése. Cornwell és Maignan (Cornwell és Maignan 1998) öt fı 

kutatási irányt említ a szponzorációs tevékenységgel kapcsolatosan: 

 

� a szponzoráció, mint alternatív kommunikációs eszköz szerepe a vállalati 

marketingkommunikációs mixben; 

� a szponzorációs tevékenységet övezı menedzsment elvek meghatározása; 

� a szponzorációs tevékenység hatásainak értékelése; 

�  stratégiai szemlélet a szponzorációs politikában; 

� a szponzoráció jogi aspektusai; 

  

Hazánkban a vállalati szponzorációs gyakorlatot átfogó, reprezentatívnak tekinthetı 

kutatásra elıször 1994-ben került sor (Vályogos és Misovicz 1994). A szerzıpáros a 

honi szponzorvállalatok körében végzett empirikus kutatása során kvantitatív (survey), 

és kvalitatív (mélyinterjú) módszereket egyaránt alkalmazott, alapvetı leíró statisztikai 

elemzéssel, fıként 5-fokozatú Likert skálával dolgozott. Válaszokat kerestek többek 

között olyan kérdésekre, hogy a szponzorációval kapcsolatos döntési tevékenység, 
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felelıs szervezeti egység hol helyezkedik el a szervezeti hierarchiában, melyek a 

leginkább szponzorált sportágak, melyek a szponzorációs tevékenység céljai, 

költségvonzata, hatékonysága. A kutatás arra világított rá, hogy a válaszadó 295 

vállalatból 89 (30,2%) folytatott szponzorációs tevékenységet. A szponzorációs 

tevékenységre allokált összegek a marketing költségvetésük (10,3%-át) tette ki. Az 

eredményekbıl kiderült, hogy a szponzorációs területek közül kiemelkedett a sport 

területe, amely (42,9%-os) súllyal volt jelen. A kutatók a szponzori piac korai 

állapotában vélték felfedezni annak az okát, hogy a szponzorációs kezdeményezések 

(80%-a) a potenciális szponzorálttól indult ki. Az összes szponzori kapcsolatból a 

legpreferáltabb szponzorációs terület az egyesületi szponzoráció volt (33,5%). A 

második legfajsúlyosabb szponzorációs szegmensként a csapat, illetve a szakosztály 

szponzorálása volt tetten érhetı (30,8%). A kutatók kíváncsiak voltak a szponzori 

költések sportágbeli reprezentációjára is. A lista élén a népszerő, populáris, jelentıs 

nézettséget involváló, de nemzetközi mércével mérve nem igazán sikeres sportágak 

szerepelnek. E problémakört taglaló kérdések nyomán arra az eredményre jutottak, hogy 

(34,2%-os) súllyal a labdarúgás értékmagasan helyezkedik el a szponzorációs 

stratégiákban. A sportszponzorálás céljaira fókuszáló kérdések megállapították, hogy az 

image növelés (96%), a legrelevánsabb szponzori célkitőzés. Meglehetısen szkeptikus 

véleményt tükröz szponzori oldalról, hogy a válaszadók közül (24,4%) vallotta, hogy 

semmilyen hozadéka nincs a szponzorációnak, s csupán (1,7%) véleményezte nagyon 

kifizetıdı kommunikációs tevékenységnek. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen 

vélemények elsısorban nem valamilyen jól definiált, validált értékelı eljáráson, hanem 

benyomáson, a válaszadó szubjektív intuícióin alapulnak. A legeklatánsabb bizonyítéka 

ennek az, hogy kevés vállalat értékeli a szponzoráció hatékonyságát. A kutatók végsı 

konklúziójában megfogalmazást nyert, hogy a sportszponzorációs gyakorlat magán 

viseli a korábbi sportfinanszírozás nyomait (teljesítmény elvtıl független fix pénzbeli 

dominancia, egyesületek preferálása, a szponzorációs tevékenység megtérülésérıl 

alkotott pesszimisztikus vélemények, hatékonyságmérés hiánya).  

 

Kassay (Kassay 1998, 2003) írásában elsısorban a magyarországi futball 

szponzorációban rejlı értékeket, lehetıségeket vette számba. A szponzor és szponzorált 

kapcsolatában azonosítja azokat a stratégiai jellegő fókuszpontokat, melyek a sikeres és 
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gyümölcsözı szponzoráció nélkülözhetetlen ismérvei: célcsoport azonosság, 

ellenszolgáltatás mértéke, a szponzoráció egyéb marketingkommunikációs eszközökkel 

szembeni költséghatékonysága. Ezen utóbbi jellemzıvel a szponzoráció „opportunity 

cost”-jára világít rá. Dénes (Dénes 1998a, 1998b) publicisztikái során a labdarúgás iránt 

megnyilvánuló kereslet tényezıit vizsgálta, valamint a látványfutball 

szolgáltatáskoncepciójának fıbb menedzsment elveit ismertette.  

 

Cliffe és Motion (Cliff és Motion 2004) kvalitatív esettanulmányozó kutatásukban azt 

vizsgálták, hogy a szponzorációs tevékenység milyen szerepet kap a vállalati 

márkastratégia kialakításában. Véleményük szerint a poszt-indusztriális társadalmakban 

a szponzorációs tevékenység egy innovatív kommunikációpolitikai eszköz a 

márkamenedzserek kezében. A kutatópáros arra a következtetésre jutott, hogy a vállalati 

márkastratégia felfőzhetı a szponzorációra, mivel ez a kommunikációs médium 

alkalmas arra, hogy a márkát jellemzı attribútumokat hatékonyan közvetítse.  

 

5.3. Piaci alapú kutatások a (sport)szponzoráció témakörében 

 

A Taylor Nelson Sofres Modus (továbbiakban: TNS Modus) piackutató cég által 2001-

ben végzett kutatás szerint a honi TOP 100 vállalat (nettó árbevétel, üzemi eredmény) 

körében végzett kutatás szerint a cégek 76 százaléka költ szponzorálásra, ám ezek közül 

12 százalék üzleti titoknak minısítette, hogy összegszerően milyen nagyságrendet 

képvisel a szponzoráció a marketingkommunikációs költségvetésében (TNS 2001). 

 

Az INRA Hungary által 2002-ben készített sponsor-check alapján szponzorálási 

szempontból Magyarországon a leghálásabb területnek a sport és a szórakoztató 

események számítanak. Az elsı helyen (47%-os) ismertségi aránnyal a Forma-1 áll, ezt 

követi a labdarúgás (44%), a könnyőzenei rendezvények (25%), a rally (21%) és a 

kézilabda (21%). A 15-ös rangsor utolsó három helyén (11-11%-kal) a tenisz, a filmek 

és az úszás állnak. A kutatás azzal a végkövetkeztetéssel zárul, hogy a szponzoráció 

eredményes, amennyiben a szponzorált személy, intézmény vagy esemény az 

eredményeivel, és hitelével erısíteni tudja a szponzor cég márkáját. A tudatosság 

hiányát mutatja a kutatás azon eredménye, hogy az üzleti alapon történı támogatás 



34 

 

csupán az össz-szponzorálás 32 százalékát teszi ki; a vállalatok inkább jótékonysági 

megfontolásból nyújtanak segítséget. Negatív jelenségként értékelték a kutatók, hogy 

gyakran a vezetık viszik bele cégüket a szponzorálásba személyes indíttatásból - 

például mert kedvelik valamelyik sportágat. A személyes elkötelezettség felülírja az 

üzleti alapú gondolkodást (INRA Hungary 2002).  

 

A korábban említett Football Monitor Hungary 2003/2004 II. kutatás keretében a 

labdarúgásban érdekelt szponzorok ismertségét és a mezszponzorok jelenlétét is 

vizsgálták. A sportszergyártókon és a liga egykori és a (2002/2003-as bajnokság) 

névadó szponzorain kívül csak néhány egyéb ágazat reprezentánsai mutattak 

jelentısebb említési arányt – mind a szponzori, mind a mezszponzori megnevezést 

tekintve. Az összesen nyolc márka közül négy nemzetközi brand (Adidas, Nike, T-

Mobile, Vodafone), egyikük az elsı osztályú magyar klubcsapatok körében nem aktív 

márka. Az egyes csapatok kedveltsége, a különbözı mértékben ismert csapatokhoz való 

kapcsolódás, valamint a képernyıre kerülés azok a mindenképpen figyelembe veendı 

faktorok, amik arra a következtetésre vezetnek, miszerint az említett márkák 

kiemelkedıbb szponzori ismertségét a nemzetközi mérkızések magyarországi 

közvetítései is erısítik (Sport + Markt 2002).  

 

A szponzorációs piaccal kapcsolatos piaci alapú kutatások sorában érdemes 

megemlíteni a Bell Telemarketing Kft. Által 2004-es évben elkészítette a hazai BTL7 

ágazat – melybe a szponzoráció is beletartozik - elsı teljes körő kutatását. A kutatás 

célja annak megismerése volt, hogy a vállalatok milyen BTL eszközöket használnak. A 

felmérés megállapításai szerint a honi vállalati döntéshozók tisztában vannak a BTL, 

vagyis a nem hagyományos reklámeszközök hatékonyságával, egyharmaduk 

rendszeresen dolgozik is BTL ügynökségekkel, ennek ellenére a kampánytervezésben 

elsısorban a hagyományos reklámmédiumok (tv-, sajtóhirdetés-, rádió-, közterületi 

hirdetés-, Internet marketing bizonyos elemei) élveznek prioritást. A felmérés szerint a 

megbízók több mint fele 10%-nál többet allokál BTL-tevékenységre, pedig az általános 

nézet az, hogy a BTL költések Magyarországon nem haladják meg a (10%)-ot. További 

érdekes megállapítása a kutatásnak, hogy a megbízók majdnem (20%)-a intuitív 

jelleggel dönt arról, hogy melyik médiumra mennyit költ. A vállalatok (91%)-a 
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vállalaton belül alakítja ki marketing stratégiáját, s a BTL ügynökségek javaslatát 

egyáltalán nem, a klasszikus reklámügynökség javaslatát pedig csak (2%)-ában kérik ki. 

Az ügynökségek gyakorlatilag kevés szerepet kapnak a stratégiai tervezésben (Bell 

Telemarketing 2004). 

 

Kassay (Kassay 2004) a magyarországi szponzorációs gyakorlat részleteit próbálta 

feltérképezni a 2004 májusában a magyarországi nagyvállalatok körében végzett 

felmérésével. Kvalitatív módon 177 vállalati vezetıt (marketing, értékesítési, illetve pr-

vezetıt) vont be a kutatásba. A 15 különbözı gazdasági ágazatot képviselı vállalat 

mindegyikénél csak egy, a szponzorálásért felelıs szakembert kértek fel a válaszadásra. 

Összességében 53 vállalat teljes és érvényes válaszát értékelte. A kutatás eredményei 

között említésre méltó, hogy a biztosítók esetében például a kockázatviselés az a 

jellegzetesség, ami erıteljesebb elkötelezettséget jelenthet a sport felé. Az 

élelmiszeripar cégei, a szórakoztatóelektronika és az étteremláncok fiatal célcsoportjai 

és a nekik szóló termékek, szolgáltatások kommunikációja alapján egyértelmően a sport 

felé tereli az érdekelteket. A válaszadók több területen - sport, kultúra, szociális témák - 

jelen vannak szponzorként, ám az egyes szponzorációs területeket érintı költéseket 

tekintve leginkább a sportra fordított összegek a meghatározóak. A többi témára 

lényegesen alacsonyabb összegeket szánnak. Ez a jelenség mindenképpen felveti a 

marketing és a kommunikációs célok megvalósulásának, valamint a hatékonyságnak a 

kérdését. A kutatás eredményébıl az is kiderül, hogy a vállalatok sem következetesek: a 

szponzorációs területek kiválasztása a kis büdzsék ellenére gyakran nem fókuszált. 

Különösen annak fényében fontos a szponzori területeknek, és e területeken való 

szerepvállalás tárgyalása, mivel a válaszadók közül csak minden második (52,8 %) méri 

az eredményeket, pedig ez kifejezetten „izgalmas témakör” lenne a szponzoráció 

esetében. A szponzorációs döntést az esetek többségében (82%) Magyarországon 

hozzák meg, és az egyszemélyes döntéshozatal helyett a menedzsment hagyja jóvá a 

szponzorációs elkötelezıdéseket. A szponzorációs tevékenységet a válaszadók döntı 

részben (90%) házon belül alakítják ki. A válaszadóknak csak a töredéke dolgozik a 

szponzorációt érintı feladatokban ügynökséggel (11 %), illetve tanácsadóval (2 %). A 

kutatás azzal az érdemi konklúzióval zárul, hogy egy-két kivételtıl eltekintve a 

sportágak jelentıs részének fogyasztói bázisáról hiányoznak az alapvetı információk. A 
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Target Group Index (TGI)-bıl kiemelhetı általános fogyasztói profil leírásoktól 

eltekintve kevés, alkalmi, és semmiképpen sem strukturáltan vizsgált a helyszíni nézık 

összetétele. Az AGB-adatbázisból elemezhetı például a futballesemények 

közvetítéseinek nézettsége, valamint a nézıi összetétele. Azonban erre a fogyasztói 

csoportra is jellemzıen elmondható, hogy nem rendszeres és nem általános az adatok 

feldolgozása.  

 

A hamburgi Pilot ügynökség 2005-ben folytatott európai országokat szondázó 

reprezentatív kutatása szerint a klasszikus reklám ugyan továbbra is uralkodó, de a 

cégek emelkedı trendben ma már csaknem minden ötödik eurót a szponzorációra költik 

(2000: 16%, 2002: 17%, 2004: 18%). Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a TOP 10 

vállalatok mindegyike lát fantáziát a sportban, a TOP 50 cégei közül 35, a TOP 100 

közül pedig 56 folytat sportszponzorációs tevékenységet. A cégek leginkább a 

labdarúgásban és a Forma I-ben látnak fantáziát, de az élmény- és küzdısportok, a 

látványsportok, a kerékpározás, a vitorlázás, a golf is egyre népszerőbb. A kutatás azzal 

a végkövetkeztetéssel zárul, hogy a csapatsportágak közül messze a labdarúgás iránt 

mutatkozik a legnagyobb érdeklıdés (Pilot 2005).  

 

Az elıbb említett kutatáshoz szervesen kapcsolódik a Sport + Markt kutatóintézet 

európai sportpiacokra fókuszáló sport szponzorációt vizsgáló tanulmánya, mely szerint 

a tévénézık (64%)-ka követi rendszeresen a labdarúgó-mérkızéseket. A további 

sorrend: kézilabda (15%), jégkorong (10%), kosárlabda (6%). A vállalatok tervezett 

szponzori tevékenysége éppen ezért sportágakra bontva a következıképpen oszlik meg: 

labdarúgás (52%), jégkorong (19%), golf és kerékpározás (17-17%) (Sport + Markt 

2005).  

 
Az image-kommunikációban egyértelmően nı a BTL – így a szponzoráció - szerepe, 

legfıképpen az ATL8 folyamatosan visszaszoruló hatásfokának kiegészítése képen, 

integrált kommunikáció formájában. Kutatások arra világítanak rá, hogy a nyugat-

európai hirdetık fele nem él - a szponzorációt is magába foglaló - integrált 

marketingkampány lehetıségével, míg a keleti régióban ez az arány eléri a 78 %-ot is, 

hazánkban pedig a 88 %-ot. A kutatási tapasztalatok alapján az integrált marketing 
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alkalmazása a nemzetközi hátterő vállalatokra jellemzı inkább (Millward Brown és 

Sanoma 2005).  

 

Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb hirdetı vállalati körének (N=130) 

kétharmada vallja, hogy a jövıben fokozatosan csökken a televízió-hirdetések száma. A 

televíziós reklámok ma kevésbé hatékonyak a válaszadók (78%-ka) szerint. A 

megkérdezettek (60%-ka) jelezte, hogy a jövıben a televíziós hirdetésekre allokálandó 

összegeket csökkenteni fogja. A szakértık véleménye szerint ez a trend más 

marketinglehetıségek elıtt nyitja meg az utat. Olyan lehetıségek elıtt, mint például a 

product placement (termékelhelyezés), interaktív hirdetések és a szponzoráció (Forester 

Research 2005).    

 

Az európai uniós tagállamokban a sportágazat terén elsısorban a sportszponzorációs 

piacról, s a labdarúgást érintı üzleti kérdésekrıl készülnek folyamatos beszámolók. A 

sok ellentmondással, pénzügyi instabilitással induló, negatív externális hatások által 

tépázott professzionális labdarúgásunk fényében különösen fontos üzenetértékkel bíró 

megállapításokat hordoz a „Deloitte Football Money League” címő kiadványának 

legújabb, 2006-dik évi kiadása (Austin és Rich 2006). Több módon vizsgálható a 

labdarúgó klubok relatív vagyona vagy értéke. A Deloitte Football Money League 

tanulmányban árbevételadatokat használtak, mivel ez a pénzügyi helyzet egyik 

legkönnyebben hozzáférhetı és összehasonlítható mérıszáma. A tanulmányból kiderül, 

hogy a világ elsı 20 klubcsapatának árbevétele áttörte a 2 milliárd GBP (3 milliárd 

EUR) határt a 2004/2005-ös futballidényben. A Premiership, azaz az angol Elsı Osztály 

Európa legnagyobb labdarúgó ligája, ami a teljes 11 milliárd eurós európai labdarúgó 

piac (18%)-át teszi ki. Az angol futball legjobb 92 klubja, azaz a felsı négy divízió 

több, mint 2,6 milliárd eurós bevételt generált 2003/04-ben és mintegy 900 millió euró 

adót fizetett a kormányzatnak. A 2004/05-ös szezon végeztével a felsı négy divízió által 

az elmúlt 13 évben fizetett adó összértéke a Deloitte becslése szerint eléri a 6,4 milliárd 

eurót (lásd a 13. ábra). Külön érdekessége a tanulmánynak az a megállapítása, hogy a 

Real Madrid a 2004/2005-ös idényben lekörözte a vetélytársakat és 186 millió GBP 

(276 millió EUR) árbevételt ért el. Az adatokat szemlélve egyértelmően megállapítható, 

hogy az európai labdarúgás növekedési pályán van, különösen a legmagasabb szinteken. 
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Az ismét erıs növekedést elkönyvelı év is bizonyítja a sportág iránti töretlen, magas 

szintő érdeklıdést úgy a szurkolók, mint az üzleti partnerek részérıl. A globális piac is 

egyre több európai csapat számára válik jelentıs tényezıvé. 

 

A szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos piaci alapú nemzetközi kitekintéső és 

hazai kutatások legjavának áttekintése után úgy vélem, hogy nagyobb lehetıségek 

rejlenek a szponzorálásban, mint amennyit ma a hazai üzleti élet hasznosít belıle. 

Mindez azért lehet megfontolandó, mert a (sport)fogyasztóban a különbözı 

marketingeszközök hatásának eredıjeként számtalan információmorzsából tevıdik 

össze a kép. Azáltal, hogy egy vállalat szponzorál egy területet, az ahhoz kötıdı 

asszociációk a márkához is kapcsolód(hat)nak. 

 

5.4. A szponzorációs tevékenység makro-színtő tényezıi 

 

5.4.1. Szponzorációs célkitőzések, motivációs tényezık 

 

Empirikus kutatásom szponzorvállalati szegmensre fókuszáló része okán fontosnak 

tartom, hogy a szponzorációs tevékenység makro-szintő összetevıivel (célok, 

hatékonyságértékelések) foglalkozó kutatásokról egy rövid áttekintı összegzést 

nyújtsak. Ezek a kutatások abból indulnak ki, hogy a vállalatok vezetıinek értékrendje 

és irányultsága erısen befolyásolja az üzleti szervezetek szponzorációs tevékenységét. 

A vázolt célok egy része kvantifikálható, tehát számszerősíthetı célokat jelent, míg a 

célok egy másik része az értékelés fázisában nehezen számszerősíthetı. Az egyes 

szponzorációs célok szakirodalmi áttekintése követi a dolgozatom elméleti keretében 

vázolt modell elemeit (lásd 6. fejezet). 

 

A szponzorációs tevékenység fıbb célkategóriáinak bemutatása elıtt fontosnak tartom a 

klasszikus reklámmédiumokkal kapcsolatban felmerülı célok rövid, áttekintı 

ismertetését. Sas (Sas 2006) szerint a reklámkommunikációval szemben támasztott 

célokat a szakirodalomban leggyakrabban felbukkanó szempontok alapján a (4. 

táblázat) mutatja (Sas 2006). 
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Meenaghan (Meenaghan 1983) a szponzorációs célok hat kategóriáját azonosítja: 

 

� vállalati célok (pl. vállalati hírnév építése); 

� termék-kapcsolt célok (pl. termék, illetve márka tudatosság növelése); 

� értékesítéssel-kapcsolatos célok (pl. hosszú-távú értékesítési volumen növelés); 

� média-megjelenéssel kapcsolatos célok (pl. költséghatékony hirdetési 

lehetıség); 

� hospitality - vendéglátás (pl. üzleti partnerekkel történı kapcsolatépítés); 

� személyes célok – vállalati döntéshozó személyes preferenciáján, 

presztízsfogyasztásán nyugvó szponzorációs tevékenység; 

 

Irwin és Assimakpolous (Irwin és Assimakpolous 1992) által felállított szponzorációs 

céltényezık két nagyobb célkategóriába tömöríthetıek: 

 

� vállalati célok (pl. vállalati imázs építés, vállalati goodwill építése, társadalmi   

     felelısségvállalás demonstrálása, vállalat iránti tudatosság gerjesztése); 

� termék/márka célok kategóriája (pl. hangsúlyosabb jelenlét a célpiacon,     

     értékesítés növelés és piacrészesedés növelés, termékpozícionálás);  

 

Sandler és Shani (Sandler és Shani 1993) publikációjában felhasználva (Witcher és 

mtsai 1991) kutatási eredményeit a szponzoráció fıbb célkategóriáit összegzi az alábbi 

módon, melyet több kutató is alapul vesz a késıbbi kutatások során: 

 

� vállalati célok (pl. vállalati imázs építése) – ezen kategóriát említi még (Kuzma 

és mtsai, Wilkinson 1993, Javalgi és mtsai 1994, Pope és Voges 1994, 

Cornweell, 1995, Lough 1996, Pope 1998, Turco és Riley 1999, Bennett 1999, 

Lough és mtsai 2001, Van Heerden 2001); 

 

� marketing célok (pl. márka promóció, értékesítési volumen növelés) ezen 

kategória szintén több kutató szerint alapvetı jelentıségő (Kuzma és mtsai, 

Stotlar 1993, Copeland 1994, Copeland és mtsai 1996, Wilson 1997, Pope 1998, 
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Sherry 1998, Bennett 1999, Pope és Voges 2000, Van Heerden 2001, Artemisa 

és Dimitria 2004); 

� média-megjelenéssel kapcsolatos célok (pl. költséghatékony média-megjelenés, 

hatékonyabb célcsoport elérés) elıfordul még (Pope 1998, Kuzma és mtsai, 

Meenaghan és Shipley 1999, Bennett 1999, Van Heerden 2001) munkáiban;  

 

Cornwell (Cornwell 1995), valamint Rowley (Rowley 1998) tanulmányai szerint a két 

leginkább releváns szponzorációs célkitőzés a márka\termék\vállalat ismertségének és 

imázsának a növelése.  

 

Pope (Pope 1998) szponzorációs célokkal kapcsolatos koncepciója Sandler és Shani 

(Sandler és Shani 1993) empirikusan megerısített koncepcióján alapszik, ám azt 

továbbfejlesztve négy fıbb célkategóriát ismertet: 

 

� vállalati célok (pl. vállalati imázs építése); 

� marketing célok (pl. vállalati célpiac lefedése, márkapozícionálás, értékesítés   

     növelés, termékminta bemutatása); 

� média-megjelenéssel kapcsolatos célok (pl. médiazaj elkerülése, célzott célcsoport    

    elérés, publicitás generálás); 

� személyes célok (a vezetés személyes érdeklıdése); 

 
Pope (Pope 1998) úgy gondolja, hogy a szponzorációs szakirodalom fı teoretikusai a 

szponzorációs tevékenységen keresztül realizálható médiaértéket rendkívül 

alulértékelik, mivel rendkívül csekély számú kutatás fókuszál a szponzorációs 

tevékenységen keresztül realizálható médiaérték elemzésére.  

 

Bennett (Bennett 1999), valamint Berrett és Slack (Berrett és Slack 1999) a 

szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos célokat a következıképpen foglalja össze: 

� értékesítési volumen növelés; 

� vállalati imázs építése; 

� a vállalati célcsoport fókuszált elérése; 

� good corporate citizen - azaz a jó vállalati állampolgár eszméjének demonstrálása; 

� egyéb célok;   
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Geng és mtsai (Geng és mtsai 2002) kínai sportpiacon tapasztalható szponzorációs 

motívumokról szóló kutatása kitüntetett figyelmet érdemel, mivel több szempontból is 

hasznos lehet a Közép-Kelet-Európában tevékenykedı szponzorációs tevékenységgel 

foglalkozó kutató számára. A szerzık 50 multinacionális és 40 helyi érdekeltségő 

vállalat, valamint 50 nemzeti és 40 helyi érdekeltségő sportszervezet kapcsolatát 

vizsgálták survey-módszerrel. Azzal az érdemi végkövetkeztetéssel zárul kutatásuk, 

hogy a globális nagyvállalatok profitpotenciál elvén nyugvó szponzorációs indítékai 

egyértelmően eltérnek a helyi érdekeltségő vállalatok kapcsolati tıke mobilizálásán 

nyugvó szponzorációs gyakorlatától. Megítélésük szerint a szponzor és a szponzorált 

kapcsolatának sikeressége két fı faktorral magyarázható. Amennyiben a két érdekelt fél 

(szponzor és szponzorált) esetében megvalósul az „együttmőködés” és a 

„költséghatékonyság” tényezıje, akkor sikeres lehet a szponzorációs kapcsolat. Ennek a 

két tényezınek egyenlı mértékben kell jelen lenni a szponzoráció során. A 

„költséghatékony” faktor túlságos elıtérbe helyezése a kommercializálódás 

(túlüzletiesedés) veszélyével fenyegethet. Amennyiben azonban csak és kizárólagosan 

az „együttmőködés” dominálja a szponzorációs kapcsolatot, abban az esetben a 

kapcsolati tıke és nem üzleti szempontok által vezérelt szponzorációról beszélünk. 

 

A különbözı kutatások és elméletek áttekintése alapján megállapítható, hogy a vállalati 

szponzorációt, a mögötte meghúzódó motivációkat és elıfeltevéseket aligha lehet 

egyetlen elmélettel leírni, bár megfigyelhetı egy integráló modell kialakításának 

szándéka. E megközelítések és elméletek segítheti a futballcégek szponzorvállalatait 

célzó empirikus kutatásomat, hogy megértsem a vállalati szponzoráció mögötti 

filozófiákat, fıbb indítékokat.  

 

5.4.2. A szponzorációs tevékenység hatékonyságának értékelése 

 

Az egyes értékelési eljárások szakirodalmi áttekintése követi a dolgozatom elméleti 

keretében vázolt modell elemeit (lásd 6. fejezet). A szponzorációs tevékenység 

hatékonyságáról szóló szempontrendszer nehézségét jól érzékelteti, hogy az Európai 

Szponzorációs Szövetség (European Sponsorship Association - ESA) jelenleg is 

dolgozik a szponzorációs területek mindegyikén alkalmazható egy validált - a 
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szponzorációs invesztíció hozamát (ROI) általános indikátorok mentén mutató - 

értékelı eljárás kifejlesztésén.   

 

Az ESA az Európai Szponzorációs Díj odaítélésekor hét pontból álló kritériumrendszer 

alapján értékeli a szponzoráció hatékonyságát. A szponzorációs célkitőzés 

megvalósulását és a célcsoporthoz illeszkedést, a ráfordított költségek és az ezekért járó 

elınyök arányát (value for money), a jövıbeni lehetıségeket és hosszú távú pozitív 

hatásokat vizsgálják. Ezek azok az értékvonatkozások, melytıl a szponzorálás egy 

kölcsönös gazdasági együttmőködésnek is felfogható, szemben a régi patronálási 

szemlélettel. A következı értékelési csoport a megvalósítást elemzi, kiemeli a 

szponzoráció eredetiségét, vonzóságát, a pr- és a promóciós kampány során alkalmazott 

kreativitást, valamint a szponzor elképzeléseinek megvalósulását az alkalmazott 

marketingaktivitások tekintetében. 

 

Az elmúlt néhány évtized során változatos elméletek születtek arról, hogy mitıl 

hatékony egy szponzoráció, milyen értékelési metódusokkal lehet megítélni egy 

szponzorációs tevékenység hatékonyságát, s ezek úgy épültek be a szakma köztudatába, 

hogy sokan nincsenek is tisztában vele, melyik „lejárt szavatosságú” elmélet dogmáit 

követik éppen. Ahhoz, hogy a szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelı 

módszereket számba vegyük, fontosnak tartom a klasszikus reklámmédiumok 

hatékonyságvizsgálatát célzó eszközrendszer rövid ismertetését, mivel a reklám 

hatékonyságának mérési módszerei elviekben érvényesek a kommunikáció más 

formáinak hatékonyságmérésére is. Fokozatosan kialakultak a reklámok 

hatásmechanizmusát pszichológiai szempontból megközelítı indirekt, vagy hierarchikus 

hatások modelljei (AIDA, Dagmar, Lavidge és Steiner Rogers, Ad-Force-modell), 

amelyek többek között már arra is kitértek, hogy mennyi információt tudunk 

megjegyezni egy hirdetésbıl, melyik reklám a legmeggyızıbb, vagy mely márkákat 

tudjuk késıbb felidézni. Ezek az ökonometrikus modellek abból az elvbıl indulnak ki, 

hogy a reklámfolyamatok kognitív-affektív-konatív változások sorozataként 

elemezhetıek (Brochand és Lendrevie 2004). Két egymást kiegészítı megközelítés 

létezik a kommunikáció hatékonyságának értékeléséhez. Néha közvetlen kapcsolatot 

lehet létesíteni a reklám-input és a piac válasza között, eladási mutatókban kifejezve, ily 
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módon egy „válaszgörbét kapunk, amely az eladások és a kommunikáció rugalmasságát 

mutatja. A közvetlen megközelítés feltételezi, hogy tudjuk a kommunikáció hatását 

izolálni.  Mivel ez gyakran nehéz, a legtöbb esetben a közvetett megközelítést 

választjuk, a kommunikációt köztes hatásokon keresztül értékeljük: ez lehet kognitív 

(például márkaismertség, üzenet emléke) és/vagy affektív (márkaimázs, attitőd-

változások) 

 

A reklám hatékonyságának klasszikussá vált képlete: 

                           Eredményesség (Ft)* 

Hatékonyság = -------------------------- 

                               Ráfordítás(Ft) 

 * ahol az eredményesség mérésére behelyettesíthetı a recall (emlékezet) mérés; bizonyos esetekben 
pedig a brand equity (márkaérték, vagy image változás) mérése.  

 

A különbözı reklámtevékenységek hatékonyságának megítélésében fontos tényezı, 

hogy ma már használják a „kritikus észlelési szint” fogalmát, ami tulajdonképpen egy 

vállalat kommunikációs aktivitásának, az impulzus-tömeg minimumát jelenti. Ezt 

rendszerint összegszerően adják meg, és olyan minimális média-költést értenek rajta, 

amely alatt az adott kommunikációs aktivitás nem észlelhetı (Sas 2006). A vállalati 

kommunikáció fogyasztói észlelése az impulzusok tömegétıl függ. Az impulzus tömeg 

azt az ingerösszességet jelenti, melyet egy kommunikációs médium (például klasszikus 

reklám) kibocsát. 

Impulzus tömeg = *frekvencia x ** méret x *** helyi érték 

 

A *frekvencia jelenti a megjelenés gyakoriságát, a **méret jelenti a jel nagyságát, míg a ***helyi érték 

jelenti az inger kitüntetett helyét.  

 

A helyi érték az impulzus-tömeg legfontosabb komponense, mivel a taktikai fontosságú, 

a reklámzajon áthatolni képes helyek - például szponzoráció - felértékelıdnek a vállalat 

marketingkommunikációs-mixében. 
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Miközben kezdték felfedezni a szponzorálásban rejlı potenciált, úgy alakultak ki a 

hatékonyságát vizsgáló egyre kifinomultabb mérési és értékelési módszerek. A 

sportszponzoráció hatékonyságát - a többi reklámmédiumhoz hasonlóan - nagyon nehéz 

mérni.   

 

A szponzorációt elemzı teljesítménymérési gyakorlatot sok kritika érte az egyoldalúság, 

a stratégiai szemlélet hiánya, az összefüggések, illetve az oksági kapcsolatok 

figyelembevételének mellızése miatt. Ezekre a felvetésekre reagálva számos 

teljesítménymérési keret született, melyek több dimenzióban ragadják meg a 

hatékonyságot, s igyekeznek kapcsolatot teremteni a szponzorációs tevékenység célja 

között. Az elmúlt évtized hatékonyságértékelési „válsága” mára már a mutatók 

túlburjánzásával jellemezhetı, ahol gyakran hiányzik a célok és az alkalmazott 

hatékonyságértékelı eszközök összhangja. Mindezek a tendenciák azt jelzik, hogy az 

információgazdagság - mely Herbert Simon szerint figyelemszegénységet szül - 

korában még nagyobb figyelmet kell arra fordítani, hogy a megfelelı, valóban hasznos, 

fontos tényezıkre koncentráljunk. A teljesítménymutatók szélesebb körének 

alkalmazása természetesen még nem jelenti azt, hogy a gyakorlati életben is a 

hasznosságuknak megfelelı súlyt kapnának. Ezt a jelenséget nevezhetjük a 

szponzoráció esetében hatékonyságmérési „rések”-nek is. A szponzorációs tevékenység 

hatékonyságát taglaló kutatások nagyon gyakori végkövetkeztetése, hogy a 

teljesítménymérési gyakorlat ritkán követi a szponzorációval kapcsolatban kitőzött 

stratégiai célok megvalósulását. Azon vállalatok, amelyek stratégiai szerepet szánnak a 

szponzorációnak egyre inkább felismerik a jelentıségét, ugyanakkor kevesen győjtik 

szisztematikusan a hatékonyságához kapcsolódó információkat. A szponzoráció 

értékelése az észlelt fontosságához képest kevéssé jelenik meg 

marketingkommunikációs-mix teljesítménymérési gyakorlatában, vagyis alulmérésrıl 

van szó.   

 

Ám Pope és Voges (Pope és Voges 1994) kutatásai nyomán bizonyítottá válik a szoros 

korreláció a megfogalmazott és kitőzött célok, az értékelés és a szponzori megállapodás 

idıtartama között. Tehát, minél jobban körvonalazottak, mérhetıbbek a szponzori 
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célkitőzések és minél alaposabb az értékelés, annál hosszabb a partnerek között fennálló 

szponzori kapcsolat.  

 

Javalgi és mtsai (Javalgi és mtsai 1994), továbbá (Abratt és mtsai 1989, Hoek és mtsai 

1990, Pope 1994, Copeland 1996, Des és Andrew 1998) szerint az értékelı módszerek 

hiánya következtében nem dönthetı el érdemben a szponzorációs tevékenység 

sikeressége, és nem hozható érdemi döntés a szponzorációs kapcsolat további 

folytatásáról.  

 

Meenaghan (Meenaghan 1984) a szponzorációs tevékenység értékelésére a következı 

szempontrendszert ajánlja: 

 

� értékesítési volumen növekedés vizsgálata a szponzorációs tevékenység 

hatására; 

� a kommunikációs hatékonyság értékelése; 

� a szponzoráción keresztül realizált médiaérték számítás; 

� a szponzorációs tevékenység ténye és a szponzorált esemény közötti 

konzisztencia elemzése (a szponzoráció tényének tudatosulása, helyszíni és 

médiafogyasztók számának értékelése); 

 

Meenaghan (Meenaghan 1991) építve 1984-es koncepciójára, valamint Armstrong 

(Armstrong 1988) konstrukciójára, a szponzorációs hatékonyság mérésével 

kapcsolatban öt területet körvonalaz:  

 

� média-megjelenés értékelése; 

� szponzoráció tényének tudatosulása a fogyasztókban; 

� a szponzoráció hatására bekövetkezett termék-értékesítés figyelemmel kísérése; 

� fogyasztói attitőd vizsgálatok; 

� költség/haszon elemzés; 

 

Ferrand és Pages (Ferrand és Pages 1996) a szponzorációs tevékenység jellegét tekintve 

az imázs-transzferhatás tényezı létét vizsgálták egy golfeseményt szponzoráló 
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vállalatok tükrében. A szerzık által felállított imázs-transzfer hatást mérı modell, - 

melyet adaptált Berkes és Nyerges (Berkes és Nyerges 2003), a honi futballpiacra - 

egyaránt alkalmazható a sportszektor kínálati oldalán lévı sportszervezetek, s a keresleti 

oldalon lévı szponzorok számára az alapvetı imázs attribútumok meghatározására.   

 

Jobber (Jobber 1995), Shimp (Shimp 1997) és Brassington és Pettitt (Brassington és 

Pettitt 2000) a szponzorációs hatások értékelése során azt állapította meg, hogy a 

szponzorációs kampányok értékelésekor érdemes a marketingkommunikációs eszköztár 

különbözı változóinak (reklám, vállalati PR, marketing PR, eladásösztönzés, személyes 

eladás, direkt marketing) és a szponzorációnak az egymásra kifejtett hatását elemezni. 

 

McCook és mtsai (McCook és mtsai 1997) esettanulmányozó kutatása kapcsán képet 

kapunk a Sprint Sponsorship Vision Project elnevezéső (a továbbiakban: Sprint) - a 

szponzorációs tevékenységet komplexen értékelı eljárásról. A Sprint metódus nyolc 

különbözı faktort rangsorol, melyeket különbözı súlyozással alakítottak ki: 

 

� a szponzoráció hozzájárulása a vállalat bevételtermelı képességének 

növekedéséhez; 

� a vállalati termék illeszkedése a szponzorált sporteseményhez; 

� a szponzorációs tevékenység költségvonzata; 

� a vállalat célpiacának és a szponzorált célpiacának konzisztenciája; 

� a szponzoráció vállalati imázsra gyakorolt hatása; 

� a szponzoráción keresztül a versenytársakkal szemben megszerezhetı 

versenyelıny; 

� a szponzoráció hozzájárulása az üzleti kapcsolatépítı tevékenységhez; 

� a vállalat társadalmi felelısségvállalásának demonstrálása a szponzoráción 

keresztül;    

 
A szponzorációs aktivitáson keresztüli média-megjelenés költséghatékonyságára, a 

klasszikus reklámkomponensekkel szemben kapott effektív médiaértékre világít rá több 

kutató (Sleight 1989, Crimmins és Horn 1996, Hoek 1999).    
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A szponzorációs tevékenység sikerességének megítélése érdekében a felismerés 

(recognition), emlékezés (recall) és tudatosság (awareness) értékelési eljárásait számos 

kutató (Stotlar és Johnson 1989, Cuneen és Hannan, 1993, Pope és Voges 1997, 

Lardinoit és Berbaix 2001, Harvey 2001) alkalmazza. 

 
Brown és mtsai (Brown és mtsai 2003) a márka attribútumok szponzorációs 

tevékenységen keresztül fogyasztóra gyakorolt hatásáról szóló, a Solomon-féle 

négycsoportos kísérleti elrendezéső módszert alkalmazza.  

 
Meenaghan (Meenaghan 2001b, 2002) továbbá Stotlar (Stotlar 2004) a szponzorációs 

tevékenység hatékonyságának komplex értékelı mechanizmusát vázolja fel, melynek 

alapelemei az alábbi módon összegezhetıek: 

 

� Szükséges a szponzoráció céljának az egyértelmő definiálása; 

� Szükséges számba venni a szponzorált által felkínált kommunikációs felületek 

és marketing megjelenési lehetıségek közül azokat, amelyek a szponzorvállalat 

számára effektív médiaértékkel bírnak.  

� A szponzorációs hatások mérésére az alábbi módszereket javasolja (emlékezés, 

felidézés vizsgálatok; vállalati alkalmazottak attitődje a szponzorációval 

kapcsolatban; vállalati piacrészesedés alakulásának nyomon követése; elért 

célcsoport demográfiai, pszichográfiai összetételének elemzése). 

 
Érdemes megjegyezni azonban, hogy az integrált kommunikációt folytató vállalatok 

szponzorációs aktivitásának elkülönült mérése még az ismertetett modellek 

felhasználása mellett is problematikus, ugyanis rendkívül nehéz elkülöníteni a 

soktényezıs marketingkommunikációs eszköztár elemeinek kumulatív hatásait. Egy 

2005-ben lefolytatott nemzetközi kitekintéső kutatás eredményei szerint világszerte 

csupán a szponzorációs tevékenységet folytatók mintegy 25%-a végez valamilyen 

jellegő hatékonyságvizsgálatot (Association of National Advertisers 2005). Az 

International Events Group (2005), a szponzorációs tanácsadás terén piacvezetı 

amerikai cég kutatása szerint optimális esetben a szponzorációs büdzsé hét százalékát 

kellene a hatások mérésére fordítani (International Events Group 2005). 
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A Szonda Ipsos az In-Store szaklappal együttmőködésében készült kutatásával arra 

világított rá, hogy a hazai image-kommunikációban egyértelmően nı a BTL szerepe, 

legfıképpen az ATL folyamatosan csökkenı hatásfokának kiegészítéseképp, integrált 

kommunikáció formájában. A hirdetık BTL-eszközhasználati megoszlásában a 

legnagyobb részt még mindig a promóciók, nyereményjátékok teszik ki. Ezt követik a 

kültéri eszközök, az eladáshelyi ösztönzık, a direkt marketing, míg az összes BTL-

típusú eszközhasználat mindössze (10 %-kát) adja az eseménymarketing, és a 

szponzoráció.  A BTL növekvı szerepe ellenére sem a hirdetık, sem az ügynökségek 

nem költenek az ATL-eszközökéhez hasonló hatékonyságvizsgálatokra. A hirdetık 

(76%) mondta azt, hogy soha, (24%-uk) pedig hogy néha költ BTL mérésekre. Ennél 

árnyaltabb eredményt hoztak az ügynökségek mérései: (18%) azt vallotta, hogy 

gyakran, (51%) pedig, hogy néha méri a BTL hatékonyságát, és csak (31%) nem költ 

soha mérésre. A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy az eseménymarketing 

és szponzoráció fogalma sokak fejében összecsúszik. Jellemzı, hogy az ATL mérésére 

leginkább mennyiségi mutatókat használnak, a BTL-nél az érzelmi töltet az, amit 

nehezebb is vizsgálni. (Szonda Ipsos és In-Store 2005). 

 

Ebben a fejezetben igyekeztem bemutatni a vállalati szponzorációs tevékenység 

motivációs tényezıit, hatékonyságértékelı módszereit taglaló elméleteket és 

kutatásokat. Azokban a sportkultúrákban, ahol a sportszponzorációs tevékenységnek 

nagy hagyománya van, egyre inkább igaz az, hogy a vállalati szponzorációt stratégiai 

jelentıségőnek érzik a vállalatok. 

 

6. ELMÉLETI KERETEK 

 

Ebben a fejezetben egyrészt arra keresem a választ, hogy az államközpontú, paternalista 

mentalitású labdarúgósport milyen fejlıdési horizont árán jutott el (ha egyáltalán 

eljutott) a látványfutball gondolatáig. A sportág problémája sokkal összetettebb annál, 

hogy a sport finanszírozására lenne leegyszerősíthetı - egyéni és közösségi (társadalmi) 

motivációk, pszichológiai és szociológiai komponensek hatnak -, mégis ha a 

multinacionális cégek megjelenésének a következményeit vizsgáljuk, akkor elsısorban 

a finanszírozás konfliktusai kerülnek elıtérbe. Továbbá kísérletet teszek arra, hogy 
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felvázoljam azokat az elméleti konstrukciókat, melyek a honi marketingkommunikációs 

gyakorlatban a szponzorációt magyarázzák, illetve megkísérlem egy eddig nem tárgyalt 

merıben új aspektusból megvilágítani ezt az innovatív kommunikációpolitikai eszközt. 

 

6.1. A bázisszervi koncepciótól a „kvázi” üzleti alapú látványfutballig  

 

Kozma és Nagy (Kozma és Nagy 2003) szerint a gazdasági-politikai rendszerváltást 

követı évtizedben a magyar futball mőködése számos válságjelet mutatott. Ennek 

leginkább szembetőnı elemei a krónikus forráshiány, a jövedelmek áramlásának 

átláthatatlansága és nem utolsósorban a sportsikerek elmaradása voltak. A szerzıpáros 

gondolkodási keretét, - a futball társadalmi és üzleti hasznosságára épülı - két 

egymástól markánsan elkülönülı paradigma határozza meg (lásd az 5. táblázat) (Kozma 

és Nagy 2003). A társadalmi hasznosságra épülı paradigma esetében a labdarúgás 

társadalmi létjogosultságát, annak a társadalom egésze szintjén jelentkezı hasznosságát 

jelentette, míg az üzleti hasznosság esetében a labdarúgás mőködésének társadalmi 

létjogosultságát annak a piacgazdaság szereplıinek szintjén, jellemzıen decentralizáltan 

jelentkezı hasznosság adja. Ez többnyire közgazdaságilag, üzletileg értelmezhetı 

hasznosságot jelent, ahol a finanszírozás módja is decentralizáltan, piaci úton valósul 

meg. A kezdetekben a labdarúgás politikai figyelmet társadalmi hasznossága okán 

kapott: jellem- és közösségformáló szerepe, valamint az egészségre való kedvezı hatása 

tudatosult a közpolitika formálóinak gondolkodásában. A szocialista rendszerben a 

politikai rendszer legitimálása, közhangulat javítása, a megtört nemzeti identitás 

erısítését célozta. Az élsportban a gazdasági mőködés alapegységeiként a 

sportegyesületek szolgáltak, melyeknek elsıdleges célja a sportsikerek elérése volt. 

Ehhez, mivel közcélt szolgáltak, állami finanszírozásban részesültek. Gazdasági 

tevékenységük az állami dotáció elköltésének mikéntjére korlátozódott. Ez a 

paternalista szemlélet a futballban dolgozó szakemberek gondolkodásmódjának 

meghatározó elemévé, értékrendjének alapjává vált. „Az állami finanszírozás az elért 

nemzetközi sikerek szülte mítoszban megrendíthetetlen legitimitást kapott” (Kozma és 

Nagy 2003). A mőködés gazdasági vetülete központi, állami kézben volt. Mivel a 

labdarúgás elsı nagyobb válogatott és klub sikerei a tervgazdasági idıszakra estek, a 

sportág könnyen a fennálló társadalmi-gazdasági rendszer ideológiai csapdájába került, 
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s léte társadalmi értelemben nem, gazdasági értelemben viszont nagyon is kérdésessé 

vált a központi tervgazdálkodás megszőnésével és a szociális piacgazdaságra való 

áttéréssel. A puha költségvetési korláthoz szokott egyesületi vezetık nehezen ismerték 

ki magukat a piacgazdasági viszonyok között. „Egy fejlett poszt-indusztriális ország 

társadalmában a hosszabb távon hatékonyan mőködtethetı, ugyanakkor jelentıs 

erıforrás-igényő tevékenységek valamilyen módon gazdaságilag értelmezendık, s a 

mőködés során a gazdasági logika az egyik meghatározó tényezıvé válik. Így a sport is, 

ha jelentısebb társadalmi szerep betöltése a célja, a gazdasági logika alapján 

értelmezendı és mőködtetendı” (Kozma és Nagy 2003). Az új összefüggésrendszer 

középpontjába a szolgáltatási koncepció kell, hogy kerüljön. Ennek alapján a labdarúgás 

mint üzlet nem más, mit a szórakoztató iparág egy részterülete. A rendszerváltáskor a 

társadalom, a politika és a sportszakma résztvevıinek túlnyomó többsége úgy vélte, 

hogy a piacgazdaság automatikusan megteremti a mőködı demokráciát (Bakonyi 2004). 

András (András 2003) esettanulmányozó kutatásának eredményeként állapított meg, 

hogy minden jószándékú törekvés ellenére a futballtársaságok jelenlegi mőködését nem 

az üzleti alapon történı üzletmenet, hanem a tulajdonosok máshol kitermel összegeinek 

folyamatos futballvállalatba forgatása, a törvényi kiskapuk kijátszása, az állami, 

önkormányzati lehetıségek kihasználása és a köztartozások magántartozásokká 

átkonvertálása, és felhalmozása jellemzi.  

 

6.2. Duális célrendszer és értékteremtés a látványfutballban 

  

Bármennyire is igazodtak a labdarúgóklubok a gazdasági élethez, bizonyos okok miatt 

speciálisan kell kezelnünk ıket. A futballvállalat egyfajta átmenet a „hagyományos” 

vállalat és a gazdálkodást nem folytató sportegyesület között. Szabados (Szabados 

2003) álláspontja szerint a futballcégek sohasem fognak túllépni ezen az átmenetinek 

tőnı stádiumon, azaz sohasem válnak „uniformizált” vállalattá. András (András 2003) 

kutatási eredményire alapozva úgy gondolja, hogy a labdarúgó társaságok 

jellegzetességéhez tartozik, hogy kettıs célrendszerrel kell mőködniük. A 

futballvállalkozások célrendszere általában összetettebb, olykor ellentmondásosabb egy 

„hagyományos” iparágbeli vállalaténál. A sportbeli és a gazdasági (nyereségesség, 

tıkemegtérülés) mőködés eredményességi követelményrendszere különbözı mértékben, 



51 

 

de egyszerre van jelen. Empirikus kutatások igazolják, hogy a pénzügyi eredmény és a 

sportteljesítmény között azonban nem mutatható ki determinisztikus összefüggés 

(Szymanski és Kuypers 1999).  

 

Mi egy labdarúgó-mérkızés célja? - tehetjük fel a kérdést. Az elavult szemlélet szerint 

az, hogy az aktuális futballcsapat megnyerje a mérkızést. A helyes megközelítés 

alapján viszont az, hogy a kínált szolgáltatással kiszolgálhassa a kereslettel bíró 

fogyasztói csoportokat (helyszíni-, és médiafogyasztót, média, szponzor), amely 

kifizetıdıvé, azaz rentábilissá teszi a futballvállalkozás mőködtetését. A modern 

szemlélet szerint a futballmérkızés célja, hogy a nézı, szurkoló, rajongó 

identitáspolitikai meghatározottságú szükségletét, valamint a jelentıs disztribúciós 

hatósugárral rendelkezı, közvetítési jogokat megvásárló média, és a döntıen 

(marketing)kommunikációs meghatározottságú céllal közelítı potenciális szponzorjelölt 

vállalat igényét a nemzetközi szórakoztatóipar részeként felfogott látványsport-ipar 

piaci mechanizmusok érvényesülése révén kielégítse. A sportpolitikának arra kell 

törekednie, hogy e piaci mechanizmus érvényesülése számára megteremtse az optimális 

feltételrendszert (A Futballhuliganizmus Elleni Szakértıi Bizottság 4/28-1/2003. 

jelentése 2003). A magyar labdarúgó iparág - elsısorban klubszinten - azt az avítt 

szemlélet tartja azonban életben, miszerint: annyi bevételt kell kreálni a ténylegesen 

jelentkezı költségek mellé, amennyivel az egyre szőkülı futballközösségekben szinten 

lehet tartani a hétvégi diadalérzetet, vagy legalábbis az együvé tartozás látszatát. 

 

A célrendszer mellett a futballvállalati értékteremtés is kettısséget mutat. A marketing-

szakirodalomban egyetértés van abban, hogy az észlelt érték a fogyasztónak a termék 

vagy szolgáltatás nyújtotta hasznosság és az azért csereként a vevı részérıl kifejtett 

ráfordítások (pénzbeli és nem pénzbeli) összevetéseként határozható meg. A fogalom 

azonban nehezen opreracionalizálható. Az érték Chikán (Chikán 1997) szerint olyan 

szolgáltatás, vagy termék, melyért a fogyasztó hajlandó fizetni, mert valamilyen 

fogyasztói igényét kielégít. A futballcég értéket állít elı a tulajdonos számára, valamint 

az egyes fogyasztói csoportok (helyszíni, illetve médiafogyasztók, média, szponzor) 

részére is.  
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6.3. Stratégiatípusok a professzionális labdarúgásban 
 
 
Mivel empirikus kutatásom egyik része a szponzorált futball vállalkozásokat célozza, 

így nem tekinthetek el ezen futballcégek stratégiai orientációjának rövid jellemzésétıl. 

Ugyanis a követett stratégiai irányvonal kijelöli az utat a különbözı 

marketingkommunikációs célzattal közelítı vállalatok számára is. Szabados (2003) 

alapján két alapvetı dimenzió (core competence) mentén lehet különbséget tenni az 

egyes futballvállalati stratégiatípusok között (lásd a 6. táblázat). Az egyik dimenzió, 

hogy duális vagy dominált-e a futballvállalat célrendszere, a másik, hogy létezik-e a 

közvetlen nyereségelérésre vonatkozó cél? A szerzı arra a következtetésre jut, hogy az 

azonosított stratégiatípusok közül hosszú távon a szinergia-stratégia megvalósításában 

fedezhetı fel a futballklubok gazdaságos fenntartása. Ez a futballstratégia az, ahol a 

futballcég nem törekszik közvetlen nyereségre. Ez nem jelenti a gazdasági racionalitás 

teljes hiányát, a profitmotívum ebben az esetben is fellelhetı. A tulajdonosok azonban 

nem a sportvállalkozás révén, hanem annak mőködése által, de egyéb vállalkozásaik 

révén kívánnak tıkemegtérülést elérni. E stratégia esetében a futballcég egy 

vállalatbirodalom integráns része. Elsısorban nem a pénzügyi, hanem a 

marketingteljesítmény a döntı. A hagyományos marketingcsatornák telítıdése folytán 

egy marketingeszközként mőködtetett futballklub hatékonysága gyakran nagyobb 

jelentıséggel bír a megszokott klasszikus médiumoknál. (pl. Berlusconi a Finivest nevő 

vállalatbirodalom tulajdonosaként lett a Milan elnöke. Hasonló célokkal közelített 

Rupert Murdoch médiabirodalma, a News Corporation is a Manchester United felé). Az 

ilyen stratégiát követı klubok esetében a közvetlen nyereségelérésre törekvés, s e cél 

fölérendelt az eredményességhez képest. A mőködési bevételeit tehát nem a 

sportteljesítményen keresztül, hanem önállóan kívánja elérni a futballcég. Ehhez 

elengedhetetlen a klub imázsa, amit tudatos marketingmunkával, magas színvonalú 

szolgáltatások teremtenek meg. A stratégia fı célja így a kiemelkedı kiegészítı 

szolgáltatásokra, az ezeket támogató, s a fogyasztók tudatában minıségi imázst teremtı 

kiemelkedı marketingtevékenységre, valamint a költséghatékony mőködésre 

vonatkozik. A tulajdonosi érdekek egyértelmően arra irányulnak, hogy a futballcég 

gazdasági egyensúlyát a csapat eredményessége elé helyezze. E vállalatok vezetıi nem 

szurkolóként, hanem új üzleti lehetıségeket keresı menedzserként érkeznek a klubhoz, 
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ezért új igazgatónak - new director-nak nevezi ıket a sportmarketing szakirodalom, akik 

a játékosokat marketingcéloknak rendelik alá. Magyarországon azonban a futballklubok 

gazdasági mőködése még nem annyira érett, hogy a vázolt stratégiai típusok (lásd a 6. 

táblázat) mentén el lehessen különíteni ıket. Hazánk futballcégei még a gazdasági 

átalakulás elején járnak. A magyar futballpiac jelenleg nem elég fejlett ahhoz, hogy egy 

futballcég csak és kizárólag egyetlen stratégiai irányvonalat követni tudjon.  Ez azonban 

nem azt jelenti, hogy a kluboknak nincsenek stratégiai céljaik, de a vázolt stratégiai 

típusok inkább csupán vonások formájában jelennek meg, nem komplex gondolkodási 

keretként, aminek empirikus bizonyítását disszertációm empirikus kutatási fejezete adja 

meg.  

 
6.4. Szponzoráció másképpen - alternatív médium a márkakommunikáció   

       szolgálatában 

 
Amennyiben e ponton megállunk és megpróbáljuk megfogalmazni a szponzorációs 

tevékenység fıbb elméleti kereteit, úgy e kognitív térképen nemcsak a kontinensek 

kontúrjai de valószínőleg számuk is bizonytalan lenne jelenleg. Legalábbis ez az 

intellektuális topográfia nem volna magától értetıdı. Ezért az alábbiakban 

megkísérelem a szponzorációs aktivitással kapcsolatos fıbb pilléreket meghatározni. 

Írásomban nem a szponzorációs elméleti ismeretanyag teljes, átfogó katalógusát 

nyújtom, hanem a fı diszkurzív mezık kijelölésével egy olyan racionális elemzés 

tematikus vázát próbálom megjeleníteni, amely mind a jelen disszertáció empirikus 

kutatási eredményeket taglaló fejezetéhez, mind a jövıbeli változások vizsgálatakor is 

viszonyítási alapként szolgálhat. E kommunikációs tevékenységet uraló általános 

negatívizmussal és partikuláris állításokkal szemben új megközelítést javaslok: egy 

holisztikus, pozitív vízió keresését. Holisztikusat abban az értelemben, hogy túlmutatok 

a szponzorációs tevékenység egy-egy részterületének kívánatos változásain, és pozitívat 

abban az értelemben, hogy e kommunikációs eszközzel szembeni a hazai 

reményvesztett nézıpont helyett érvényes állítások megfogalmazásának irányába 

kívánom terelni a közös gondolkodást. 

 
Felgyorsult, túlkommunikált világban élünk, a fogyasztót egyre több reklámimpulzus 

éri, aki ösztönösen védekezik és szelektál az ingerek között. A vállalatok fokozatosan 
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felismerik ezeket a nehézségeket, új alternatív utakat keresnek kommunikációjuk során 

a célcsoportjaik minél hatékonyabb elérésére, hogy a piaci versenyben elınyökre 

tegyenek szert. A versenytársak árstratégiája, az értékesítési lehetıségek szőkülése 

egyre inkább arra inspirálja a vállalatok vezetıit, hogy új metódusokat, 

perszonalizáltabb kommunikációs csatornákat (pl: szponzoráció) találjanak és nyissanak 

meg a marketingüzeneteik célba juttatásához. Az ATL-súlyú honi reklámszakmában a 

nyugati tendenciáknak megfelelıen fokozatosan teret nyer az ún. BTL-aktivitás, így a 

szponzoráció is. Míg tíz éve a BTL inkább csak taktikai eszköz volt, ma már a 

marketingmixben szervesen illeszkedı stratégiai eszközzé nıtte ki magát. A mai sikeres 

márkák elsısorban már nem a klasszikus reklámnak, hanem az alternatív 

kommunikációs eszközöknek köszönhetik a piaci versenyben kivívott pozíciójukat. 

Túlkommunikált világunkban a reklám elvesztette hitelét a fogyasztók szemében, egyre 

szkeptikusabbak állításaival szemben, és nemritkán, elutasítják üzeneteit. A fogyasztói 

magatartás eredményes befolyásolása új kommunikációs módszerek és eszközök 

csatasorba állítását feltételezi. A jövı kommunikációs aktivitása olyan alternatív 

lehetıségek irányába mozdulhat el, amely segítheti a márkával való érzelmi 

azonosulást.  

 
 6.4.1. A szponzorációs piac potenciálja globális és lokális vonatkozásban  

 

A szponzorációban rejlı piaci potenciálra a globális médiapiac teljesítménye is hatással 

van.  A ZenithOptimedia piackutató intézet 58 országra kiterjedı médiapiaci prognózisa 

szerint a közép-kelet európai régió médiaköltése négyszer olyan gyorsan növekszik 

majd, mint Nyugat-Európáé, és kétszer gyorsabban, mint a világátlag. (lásd a 7. 

táblázat) (ZenithOptimedia 2006 október). A magyar médiapiac fejlıdésének 

progresszivitását - listaáron (rate card cost) és nettó reklámköltés alapján - a (14. ábra) 

szemlélteti (TNS Media Intelligence 2005, Magyar Reklám Szövetség 2005). 

 

Napjainkban a szponzoráció a világ médiapiacának egyik legdinamikusabban fejlıdı 

szegmense (lásd a 8. táblázat). A szponzorációs piac bıvülése világviszonylatban 

gyorsabb ütemő, mint a reklámpiac növekedése (lásd a 15. ábra és a 8. és a 9. táblázat) 

(ZenithOptimedia 2006 október). Az európai szponzorációs piac mérete körülbelül 8,5 

milliárd euró, ez a teljes marketingbüdzséknek átlagosan 8%-át teszi ki (lásd a 16. ábra). 
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Az elırejelzések szerint azonban az európai médiapiacon a szponzoráció aránya 2010-ig 

a marketingmixben akár a 15%-ot is elérheti. Külön érdekesség, hogy a szponzorációs 

aktivitások kb. 80 százalékát sporthoz kapcsolódó együttmőködések teszik ki. Míg 

például a német reklámpiac növekedése gyakorlatilag stagnál, addig 2004-ben 3,4 

milliárd eurót fordítottak szponzorálásra a cégek, ebbıl pedig 2,55 milliárdot sportra, 

2006-ban a teljes szponzorációs piac már 4,4 milliárd euró mérető az elırejelzések 

szerint melynek 75 százalékát fordítják sportra (Miles és Rines 2004, European 

Sponsorship Association 2005). A magyar szponzorációs piac nagyságáról 2005-ben 

napvilágot látott egy bevallottan optimista becslés, mely 39 milliárd forint forgalmúra 

taksálta ezt a médiapiaci szegmenst (Myat 2006). Ez az összeg magában foglalja a 

sportra, kultúrára, szórakoztatásra, eseményhez kapcsolt szponzorációra fordított 

összegeket. Optimista ez a becslés több szempontból. Egyrészt a klasszikus 

reklámkommunikációra allokált költések tekintetében (lásd a 14. ábra), másrészt a BTL 

költések becslésének tükrében, (50 és 200 milliárd forint közé taksálják a piac 

nagyságát) is optimista a hazai szponzorációs piac nagyságát érzékeltetı számadat. 

Magyarországon sajnos nincs egy, évente közölhetı, a klasszikus reklámköltéshez 

hasonlítható fix szám, ami egyben azt is bizonyíthatná, hogy mennyire dinamikusan 

fejlıdı piaci szegmensrıl van szó. Pedig a szakmabeliek elvi igénye lenne, hogy a BTL 

összköltésrıl, s egyes szegmenseirıl mélyebb információk álljanak rendelkezésre. Az 

ismeretek szembetőnıen hiányosak! Mindez jól érzékelteti, hogy nehéz a dolgunk, ha 

objektív, komplex körkép megrajzolását tőzzük ki célul. 

 
6.4.2. A szponzoráció szerepe a vállalati integrált marketingkommunikációban 
 
A szponzorálás egy komplex tevékenység, a vállalati marketingkommunikáció szerves 

részét képez(het)i. (Fazekas és Nagy 2000). Akkor érhetnek el a vállalatok igazi 

sikereket, amennyiben a szponzorálás illeszkedik az egész marketing- és 

kommunikációs stratégiához. Kérdés, hogy az adott vállalatnál a komplexitás elve 

mennyire érvényesül, mert a szponzoráció akkor lesz igazán hatékony, ha nem 

elkülönítve, hanem a marketingkommunikáció szerves részeként kezelik. A vállalati 

integrált marketingkommunikáció nyolc lépést ölel fel (lásd 17. ábra) (Kotler 1997). E 

dolgozatnak nem célja ezen lépések mélyebb taglalása, hanem csupán néhány gondolat 

erejéig, áttekintı jelleggel villantja föl az empirikus kutatás szempontjából releváns 
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ismeretköröket. Egy évtizede még a kommunikációs-mix kis színese, majd elsısorban a 

felelıs vállalati viselkedés egyik megnyilvánulása, a presztízsfogyasztás szolgálója, 

mára pedig már igazi pénztermelı marketing eszközzé nıtte ki magát a szponzoráció. A 

legfényesebb csillag a márka alapú kommunikáció egén (Nagy 2004). Korunk márka 

alapú integrált kommunikációja, - amelybe a szponzoráció is helyet követel magának - 

megkívánja, hogy egy impulzushálót fonjunk a (sport)fogyasztó köré, s a lehetı legtöbb 

csatornán keresztül kommunikációs impulzusok tőzijátékával kápráztassuk el. A piac 

pedig a költséghatékony megoldásokat keresi, s ennek fontos része az integrált 

kommunikáció. A klasszikus reklámkomponenseket tömörítı vonal feletti (ATL) és az 

alternatív, vonal alatti (BTL) médiumok társítása révén jóval hatékonyabb kapcsolatot 

alakíthatunk ki a potenciális célcsoporttal. A két eszközár összekötése számos elınyt 

hordoz magában. Még az ATL-eljárás nagyobb célcsoportelérést tesz lehetıvé, addig a 

BTL-eszközök - köztük a szponzoráció is - a márka és a fogyasztók között 

személyesebb és intenzívebb viszony kiépítéséhez járulhat hozzá.  

 

6.4.2.1. A célközönség meghatározása 

 

Mint minden vállalati kommunikációs aktivitás szempontjából, a szponzorációs 

tevékenység szempontjából is alapvetı jelentıségő a célközönség meghatározása. 

Azonban a labdarúgó vállalkozások általában nincsenek tisztában a célcsoportjaikkal. A 

klubok menedzsmentjének meg kellene értenie a mérkızésekre kilátogató 

sportfogyasztók „hasznossági-értékét” és azokat a meghatározó tényezıket, melyek a 

fogyasztók megelégedését szolgálják (Dénes 1998a). Meg kell határozni azokat a 

fogyasztói csoportokat, amelyeket kiszolgálni kíván az adott sportklub. Tényszerően 

meg kell határozni az adott fogyasztói kör szükségleteit, és ehhez kell kialakítani a 

szolgáltatást. Ha a sportvállalkozások ezt elvégeznék, akkor nem csupán a sportklub 

iránti lojalitásra hivatkozva, hanem a célcsoport bázisadatainak ismeretében tudnák 

megcélozni a potenciális szponzorjelölteket. A labdarúgás terén tetten érhetı 

szponzorációs tevékenység akkor tud hatékony marketingkommunikációs eszközként 

funkcionálni a szponzoráló vállalat számára, ha az értékes célcsoport (helyi- és 

médiafogyasztó) elérése biztosítható. Fontos, hogy mind a szponzorált, mind a szponzor 

legyen tisztában az általa elérhetı célcsoporttal. A célcsoportelemzés egyrészt az adott 
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sporteseményt fogyasztók, valamint a szponzor márkát használók szociográfiai, 

pszicho-demográfiai, életstílusbeli tulajdonságainak, fogyasztási preferenciáinak 

meghatározását jelenti. A célcsoportegyezıség meghatározása és kimutatása szponzor 

és szponzorált között már csak azért is fontos, mert ez jelenti a „source of businesst”, 

azaz az üzleti potenciált jelentı embercsoportot a szponzorvállalat számára. Mind a 

helyszíni, mind a médián keresztüli fogyasztók esetében lényeges a nézettségi adatokon 

keresztül mérhetı nézıközönség relatív nagysága, a fogyasztás gyakorisága, és lényeges 

szempont még a szponzortevékenységet végzı vállalatok számára a nézıi összetétel. A 

hirdetık számára a nézettség nagyságának alakulásán kívül még lényegesebb 

momentum a nézıközönség összetételének, társadalmi-gazdasági státuszának 

jellemzıje. A helyszíni nézık esetén a stadionkihasználtsági mutató (lásd: András 

2003), míg a médiafogyasztók esetében a mőszeres televíziós nézettségmérés a 

mérvadó. 

 
6.4.2.2. A kommunikációs cél meghatározása 

 

Számos különleges marketing, kommunikációs és média célt jelölhet ki egy vállalat 

mikor szponzorációs tevékenységet folytat. A különbözı célok meghatározása a 

vállalati kommunikáció talán legfontosabb része, az empirikus kutatásom során is egy 

fontos tartópillérként jelenik meg. Fontos, hogy a szponzorációs tevékenység célja 

mindig legyen jól körülírt, valós, mert ennek hiányában valamennyi döntés 

megalapozatlanná válhat.  

 

6.4.2.3. A kommunikációs csatorna kiválasztása 

 
A kommunikációs csatorna kiválasztásánál elsısorban azt mérlegelik a hirdetık, 

esetemben a szponzoráló vállalatok, hogy a potenciális célcsoportokat milyen 

mértékben, és fıként milyen gyakorisággal érhetik el. Objektív képet fest minderrıl a 

szponzorálási tevékenység döntési modellje, mely a szponzor szempontjából érzékelteti 

a szponzorálás tervezésének és végrehajtásának stratégiai összetevıit. Arthur és mtsai 

(Arthur és mtsai 1997), továbbá Van Heerden (Van Heerden 2001) kutatásai nyomán az 

alábbi módon építi fel a szponzorációs döntési tevékenység modelljét, melyet tovább 

árnyalok (Berkes és Nyerges 2004) (lásd a 10. táblázat). A komoly 
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marketingkommunikációs felkészültséggel rendelkezı cégek szponzorációs stratégiát 

készítenek. Átgondolják, hogy cégfilozófiájukból, alaptevékenységükbıl fakadóan mely 

szponzorálható területekhez kapcsolódhatnak logikusan és hatékonyan. Adódik a 

kérdés: mi alapján döntenek a cégek egyes sportágak - például a labdarúgás - mellett és 

hagynak figyelmen kívül másokat?  

 

Amennyiben a vállalat a fent említett szemléletmód keretében gondolkodik, s hajlandó 

szponzorációt is bevonni a médiamixbe, úgy kívánatos, már a szponzorációs koncepció 

hitelessége miatt is e kommunikációs elem szervezeti kommunikációs stratégiába 

történı integrálása. Nem célravezetı, ha mindez csupán elszigetelten, a többi 

kommunikációs intézkedés mellett szerepel. A futball-szponzorációs piac keresleti 

oldalán megjelenı vállalati szegmensek eltérı piac, és fogyasztói csoportokat 

célozhatnak. Beszélhetünk helyi szponzorokról, akik fıként a helyszíni nézıket, illetve 

a helyi médiumok sportfogyasztóit kívánják elérni. Azonosíthatunk regionális 

szponzorokat, nemzeti szponzorokat, amelyek a nemzeti piacon kívánnak jelen lenni, 

globális szponzorok pedig azok, melyek az egész világban gondolkodnak piacaik 

behatárolásakor.  

 

6.4.2.4. A kommunikációs mix meghatározása 

 

Nem gondolom, hogy van egy médium, melyet ki lehetne választani, s minden 

szempontból a leghatékonyabbnak kikiáltani. Korunk fogyasztóinak médiafogyasztási 

szerkezete sokkal színesebb annál, mint amennyire ezt a médiatervezés néhány esetben 

gondolja, éppen ezért rengeteg médiafelület, s eszköz marad még körülöttünk 

kihasználatlanul. A hirdetık marketing, s kommunikációs költségvetése, pedig nem nı 

olyan progresszív mértékben, mint amilyen mértékben erısíteni kellene a 

kommunikációt ahhoz, hogy az egyre növekvı reklámzajon áttörjön. Ebbıl logikusan az 

következik, hogy oly módon kell harmonizálni a kommunikációs csatornák összetételét, 

hogy az adott hirdetésre elköltött pénz biztosan eljuttassa az üzenetet. A kommunikációs 

stratégia kialakítása során el kell döntenie a vállalatnak, hogy az elérés vagy a 

gyakoriság fontosabb-e számára. Az erre a kérdésre adott válasz alapvetıen fogja 

kijelölni számára a felhasználható médiumtípusokat. Nyilvánvaló, hogy a vállalati 
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kommunikáció során egyidejőleg több médium kerül alkalmazásra, amelyek egymással 

szinergiában erısíthetik a kommunikációs üzenetet. Egyik médium sem jobb, vagy 

rosszabb a másiknál, hiszen más-más funkciót töltenek be: a lefedettség (elérés) és a 

célzottság (gyakoriság) ugyanis egymással fordítottan arányos. A sportszponzorálásról 

való döntés esetében az üzleti szféra szereplıi döntésüket a komplex módon felfogott 

marketingkommunikációs eszközrendszerbe illesztve teszik meg: végiggondolva a 

klasszikus reklámkommunikációs formákat, a szponzorálási lehetıségeket, valamint 

ezeknek a súlyát, egymáshoz viszonyított arányát, a célok, a célcsoport, a 

termék/szolgáltatás, a nyújtott médianyilvánosság és a költségek ismeretében (Kassay 

1998). Az egyes médiumtípusoknak különbözı tulajdonságai, így a többitıl eltérı 

elınyei és hátrányai vannak (lásd a 11. táblázatot) (Incze és Pénzes 2002). 

 
 
 6.4.3 A kommunikációs eszközök átstrukturálódása  

 

A piacok hazánkban is az érett fázisba léptek, így a hirdetık egyre inkább a 

hatékonysági szempontok szerint folytatják kommunikációs és 

marketingtevékenységüket. A médiaválasztás terén ez egyfajta racionalizáláshoz 

vezethet. Mind a médiaügynökségeknek, mind a hirdetıknek át kell értékelni a 

médiatervezési stratégiájukat. El kell gondolkozni, hogy milyen optimális médiamix 

alkalmazásával tudják hatékonyan elérni célcsoportjaikat. Számos hazai vállalat nem 

fordít megfelelı figyelmet a szponzorációra, pedig a márkakommunikációban az 

indirekt módon közvetített üzenetek gyakran többet érnek, mint egy professzionálisan 

megkonstruált reklámszpot, sajtóhirdetés, vagy bármilyen egyéb klasszikus 

reklámkommunikáció. A legfontosabb, hogy a szponzoráció illeszkedjen a márka 

imázsához.  

 

Vajon elképzelhetı-e a márkaépítés kizárólag klasszikus reklám-médiumokon 

keresztül?  Hogyan segítheti az értékteremtõ tudásgazdaságban a stratégiai szintre 

emelkedett márkaépítést az alternatív kommunikációs eszközök – köztük a 

szponzoráció - innovatív eszköztára? Releváns-e hazánkban a látványfutball esetében, 

az elsısorban nem kereskedelmi szituációban szólító szponzorációról beszélni? Vagy a 

Coca-Cola egykori marketingigazgatója téved könyvében, mikor azt állítja, hogy: „A 
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márkaépítés egyik leghatásosabb útja a szponzoráció” (Zyman és Brott 2004). 

Manapság egyre jellemzıbb, hogy a márka értékeinek kommunikációjára nem csupán 

hagyományos ATL eszközöket használnak a hirdetık, hanem szponzorációt is egyre 

többen alkalmaznak a hagyományos imázsépítı márkakommunikáció helyett. 

 

Amennyiben a szponzorációs megjelenések átgondoltak és következetesek, 

számottevıen erısíthetik a vonal feletti (ATL) és a vonal alatti (BTL) akciók hatását. A 

szponzoráció csakis akkor szolgálhatja a hatékony márkaépítést, ha egyébként is létezik 

egy jól átgondolt, koherens márkastratégia illetve a hirdetı vállalat a vonal feletti és a 

vonal alatti médiumokat innovatív módon és kreatívan használja ki, és ebbe a koherens 

médiamixbe a szponzorációt a többi kommunikációs elemhez hasonló súllyal, speciális 

célmeghatározással építi bele (Berkes 2006b, 2006c). A tudatos márkaépítés egyelıre 

inkább a nemzetközi márkáknál jellemzı, de határozottan elindult az a trend, hogy 

néhány hetes image kampány helyett a vállalatok több évre elıre dolgoznak ki 

márkaépítési stratégiát, és azt a helyi piac igényeihez igazítják. A márkatulajdonosoknál 

dolgozó, a márkáért felelıs szakembereknek már bizony nem elég mindössze a 

kommunikációt irányítani, hanem a fogyasztó és a márka minden találkozási pontját 

menedzselniük kell (Aaker 2004). Magyarországon is egyre növekvı számban vannak 

azok a vállalatok, amelyek fokozatosan elıtérbe helyezik a márka alapú gondolkodást, a 

kizárólag értékesítést támogató kommunikációval szemben. 

 

A köztudatban mélyen gyökerezik az a felfogás, hogy a potenciális szponzorok legfıbb 

üzleti célja, a tulajdonosi haszon-maximalizálásra való törekvés, s e fı rendezı elv éles 

ellentétben áll e kommunikációs eszköz keretében megvalósítható nemes célokkal. Még 

mindig sokan vannak, akik e kommunikációs tevékenység keretében elköltött 

pénzösszegre inkább költségtényezıre, s nem megtérülı befektetésre tekintenek. Pedig 

a vállalat a gazdasági értékek mellett társadalmi értéket is teremthet, hozzájárulhat 

például a kulturális, szociális, sport értékek gyarapításához. Ezt a szemléletet a vállalati 

értékvilág és a márka részévé kell tenni. Így válik a társadalmi értékteremtés a 

márkaérték-növekedésén keresztül a gazdasági értékteremtés eszközévé (Braun 2005). 
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Azon vállalatok, melyek felismerték mindezt, fıként azért szponzorálnak, mert a 

márkaértékben (brand equity) vélik felfedezni az univerzális, hosszú távú hatást kifejezı 

mutatót. Hisznek abban, hogy az integrált kommunikáción alapuló „multifunkcionális 

márkaépítés” ma már Magyarországon sem kerülhetı meg a hirdetési piac domináns 

szereplıi számára. Azáltal, hogy valaki szponzorál egy területet, az ahhoz kötıdı 

imázsattribútumok a szponzor márkájához kapcsolódhatnak, hozzájárulva a márka 

értékeinek pozitívabbá tételéhez.  

 
6.4.4. A szponzoráció költséghatékonysága 

 

A klasszikus, s az alternatív kommunikációpolitikai eszközök alkalmazásának aránya 

állandó vitakérdés a hirdetık, médiatervezık számára Magyarországon. A 

szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos egyik legnagyobb kihívás a 

hatékonyságmérés. 

 

A tradicionális médiumokban elhelyezett reklámok egyre fokozódó költségvonzata 

miatt egyes esetekben célszerő lehet a költséghatékonyabb, alacsonyabb meddı-

szórással operáló szponzorációs stratégia kialakítása, mint a folyamatos médiavásárlás. 

Ezzel nem azt akarom állítani, hogy a szponzoráció helyettesítheti a tradicionális 

reklámkommunikációt, hanem hogy komplementer médiumként a médiamixben lévı 

egyéb elemekkel szinergiát képes alkotni, amellyel a kommunikáció hatékonysága 

tovább növelhetı. Mára már Magyarországon sem lehet alternatív eszközök nélkül 

versenyelınyt realizálni, természetesen a kreatív koncepció alapos kidolgozása, a 

hagyományos médiumokban való költséghatékony médiatervezés és vásárlás után.  

 

A szponzoráció mérhetı eredményekkel is kecsegtetı alkalmazása nagymértékben függ 

a marketing-, kommunikációs és médiacélok konkrét megfogalmazásától. Ennek 

ismeretében lehet konkrétan megnevezni, mi számít eredménynek. Minden egyes 

részfeladattal szemben egyértelmően megfogalmazhatóak a számszerő és/vagy 

minıségi elvárások. A teljesülés pedig ennek alapján már mérhetı. 

 

A klasszikus médiumokra jellemzı - az úgynevezett alternatív médiumokkal szemben -, 

hogy meghatározott módszertannal mérik ıket, s célcsoport-specifikusan rendelkeznek 
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meglehetısen szofisztikált adatokkal az egyes fogyasztói csoportokról. Manapság a 

médiapiac a tradicionális médiumok esetében az ismert hatékonysági mutatókat 

használja a hatásosság- és a költséghatékonyság feltérképezésére: rating, GRP, OTS, 

OTH, Effective reach, Effective frequency, CPP, CPT, CT, CTR9. A BTL növekvı 

szerepe ellenére - amelybe természetesen a szponzoráció is benne foglaltatik - sem a 

hirdetık, sem az ügynökségek nem költenek az ATL-eszközökéhez hasonló 

hatékonyságvizsgálatokra. A szponzorációs piac valóságos krízisként éli meg, hogy 

nincs biztos módszer a szponzorációs invesztíció hatékonyságának mérésére. A 

fejlettebb nyugat-európai (sport)piacokon már felismerték a szponzoráció piaci értékét 

annak ellenére, hogy valós költséghaszon-számításokkal igen nehezen lehet 

alátámasztani a szponzorációs ajánlatokat. Ezeken a (sport)piacokon a szponzoráció 

hatékonyságvizsgálatát már átfogó szektorspecifikus kutatások alapján végzik.  

 

Minden szponzoráló vállalat elıbb-utóbb felteszi magának a következı kérdéseket: 

 

� Hogyan képes a szponzoráció a médiadiverzifikáció hatékonyságát növelni?  

� Helyes volt-e a célcsoport meghatározás? 

� Jól választották-e meg a szponzorációt, mint kommunikációs médiumot? 

� Sikerült-e az üzenetet eljuttatni a fogyasztókhoz a szponzoráción keresztül?  

� A szponzorációra allokált költés jól hasznosult-e? 

 

Adódik tehát a kérdés: van-e annyi addicionális értéke a fix áron megvásárolt 

szponzorációs jognak, hogy érdemben növelni tudja a kommunikáció hatékonyságát? 

Alapvetı cél annak tisztázása, hogy mekkora a pénzügyi értéke egy-egy vásárolt 

szponzorációs jognak. Elsısorban az analitikus technikák szélesebb tárházára építı 

nemzetközi kutatások alapján állítható, hogy a szponzoráció során vásárolt jogokat 

számtalan területre lehet bontani: létesítmény-, névszponzoráció, márka, ruházat, média 

és kommunikáció, promóció, imázs jogok, szórakoztatás, jegyértékesítés és vendéglátás, 

új média, adatbázis és fogyasztói elégedettség, prémiumok stb. Ám az is tény, hogy a 

szponzoráció általában nem kognitív, hanem sokkal inkább emotív szinten hat.  
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Az imázs-transzfert jelentı pozitív vagy hátrányos asszociációk pedig mérhetıek olyan 

hagyományos módszerekkel, mint például az image-tracking, azaz  

a márkaérték-kutatás. Továbbá a kampányok hatékonyságának megítélése érdekében 

hasznosak lehetnek még a spontán és a támogatott márkafelismerés, a felidézés (recall), 

az ismertségvizsgálat (awareness) és a fogyasztói attitődvizsgálatok is. A szponzorációs 

aktivitások és a ROI-mutató szempontjából legfıbb involváló faktor a jelentıs 

disztribúciós hatósugárral rendelkezı televíziós közvetítés. A return on investment 

(ROI) szempontjából kulcsterületnek számít a szponzori jelenlét médiaértékre való 

konvertálása. Amennyiben a jelentıs disztribúciós hatósugárral bíró televízió is 

tényezıként szerepel a szponzorációval kapcsolatban, úgy fontosnak tartom a 

hagyományos reklámhatékonysági mutatók felhasználásával történı médiaérték 

kiszámítását, hiszen csakis így dönthetı el, hogy a klasszikus médiatípusokra fordított 

összegekhez képest mekkora a szponzoráció médiaértéke.  

 
Úgy gondolom, hogy a folyamatos nyomon követés elengedhetetlen feltétele a terület 

bıvülésének. A hatékonyság egzakt mérése nélkül ugyanis a hirdetık joggal 

bizonytalanodhatnak el a rendelkezésükre álló büdzsé helyes felosztásával 

kapcsolatban, hiszen nem rendelkeznek tényszerő és megbízható adatokkal az elköltött 

összegek márkaépítésre gyakorolt hatásáról. A médiatervezık fokozatosan felismerik, 

hogy a kampányok megtervezésében lényeges a fogyasztók prioritásainak megismerése, 

illetıleg a különbözı médiatípusok elınyeinek, hátrányainak a mérlegelése. Számos 

külföldi kutatás bizonyítja a szponzoráció jelentıségét, mégsem képvisel megfelelı 

értéket a médiatervekben. Az okok között olyan hiedelmek, klisék, adatokkal soha alá 

nem támasztott konszenzuális tudás rejtızik, mely öngerjesztı folyamatként devalválja 

a szponzoráció értékét (Berkes 2006b, 2006c).  

 

Mindennek hitelességérıl csekély mértékő tudásbázissal rendelkezünk, mivel 

hazánkban empirikus módon ezt nem igazán vizsgálták. Ahhoz azonban, hogy a 

fogyasztók szponzorációval kapcsolatos attitődjeit vizsgáló kutatások a médiatervezést 

hatékonyabbá tegyék, a felmérések elmélyítésére lenne szükség. Egy-egy médiatípus 

összefogással képes az ilyen jellegő kutatások lebonyolítására. (IgenRádió 2003, 

IgenRádió 2 2005, Rádió Igen 2006, Melles 2004). 
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7. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
7.1. Az empirikus marketingkutatás céljai 
 

A szponzoráció szakirodalmának vázlatos áttekintése, valamint új szemlélető elméleti 

hátterének megvilágítása után kirajzolódott egy eddig hazánkban kevéssé kutatott 

terület. Az empirikus kutatás elindítását több tényezı is motiválta. A kutatás tartalmilag 

több témakör köré csoportosítható. 

 

A feltáró jellegő, empirikus keresztmetszeti, marketingkutatás elsıdleges célja az, hogy 

komplex képet adjon, hogy a labdarúgó-vállalkozások mennyire tájékozottak a 

marketing és szponzorációs tevékenység lehetıségeit illetıen, tisztában vannak-e 

gyakorlati jelentıségével, és mennyire értékelik fontosnak szerepét a hosszú távú 

sikeres mőködés kapcsán. Továbbá azon makroszintő tényezıkrıl-, szponzori célok, 

szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelı módszerek (ROI), - melyek hatást 

gyakorolhatnak a professzionális labdarúgás területén jelen lévı sportszponzorációs 

tevékenységgel kapcsolatos döntési folyamatokra. Ezáltal legyen képes körvonalazni a 

hazai élvonalbeli labdarúgásra jellemzı szponzori profilt és kompetenciákat.  

 

Egy ilyen kutatás felhasználási lehetıséget biztosít nem csupán maguknak a 

szponzorációs tevékenységet végzı cégeknek, hanem a szponzorációs tevékenység 

kínálati oldalán elhelyezkedı futballcégek részére is. Mivel a szponzori célkitőzések, 

marketingorientációs tényezık ismeretének birtokában, már nem csupán a futballklub 

iránt érzett lojalitásra, hanem azok vállalati, marketing, média, személyes céljaira 

hivatkozva tudnák megcélozni a potenciális szponzorjelölteket.  

 

7.2. Az empirikus marketingkutatás hipotézisei 

 
Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás óta eltelt bı másfél évtized során végbementek 

azok a gyökeres változások, amelyek a futball piacán is markánsan éreztetik hatásukat. 

Az átalakulások hektikus idıszaka nagyrészt lezárult és a professzionális futball 

területén is kialakulóban van a fejlett piacgazdaságokra jellemzı piaci szerkezet.  
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Abból a feltételezésbıl indulok tehát ki, hogy a professzionális labdarúgás területén 

jelen lévı szponzori piac operatív szektora profilban egyre inkább közelít a fejlett 

piacgazdaságokra jellemzı paraméterekhez, bár a folyamat korántsem tekinthetı 

befejezettnek. A szakirodalmi ismeretekre, illetve a piaci tapasztalatokra építve a 

következı hipotézisek beigazolódását valószínősítem: 

 

� Feltételezem, hogy az élvonalbeli labdarúgó-vállalkozások terén meghonosodott 

a marketing szemlélető magatartás, mely szemléletmód értelmében 

operacionalizálhatóvá válnak a marketing- és szponzorációs tevékenység 

tervezésével kapcsolatos fıbb stratégiai elemek, indikátorok; 

 

� Feltételezem, hogy a piaci viszonyok kialakulásával a szponzorációs 

tevékenység esetében is meghonosodott a marketing szemlélető vállalati 

magatartás, s tetten is érhetı mindez a szponzorációs tevékenység „makro-

szintő” tényezıinek (célkitőzés, hatékonyságértékelés) tudatos tervezésén, s 

alkalmas arra, hogy a vállalati médiadiverzifikáció hatékonyságát növelje; 

 

� Továbbá feltételezem, hogy összefüggés fedezhetı fel a szponzorvállalatok 

oldaláról a különbözı kategóriájú szponzori célok prioritása (fontossága) és a 

különbözı kategóriájú szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelı 

módszerek (ROI) prioritása (fontossága) között; 

 

 
7.3. Az empirikus marketingkutatás módszere 
 

A jelenség komplexitása miatt több módszert is alkalmaztam. Primer marketingkutatási 

módszereket illetıen kvantitatív (survey) módszert használtam, melynek keretében 

nemzetközi kutatások során alkalmazott, standardizált mérıeszközt használtam (lásd 1. 

és 2. sz. melléklet). Értekezésem profiljából adódóan a módszertani magalapozáshoz 

Babbie (Babbie 1998) munkáját vettem kiindulási alapul. A kérdıívek egyes itemeinek 

a kidolgozásában nemzetközi kutatási eredményekre, - fıként Van Heerden (Van 

Heerden 2001) és Kotler (Kotler 1977, 1997), valamint Crowley (Crowley 1991) és 

Farelly (Farelly és mtsai 1997) alapozó kutatására - illetve honi kutatási adatokra 
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támaszkodtam. A szerkesztett kérdıívet tartalmi, strukturális és gyakorlati szempontból, 

valamint a reliabilitás és tartalmi validitás, - mint elsıdleges tesztkritériumok - 

biztosítása céljából hazai marketing és szponzorációs szakértık egy „pilot study”  

vizsgálat keretében elızetesen tesztelték. A labdarúgó társaságokat célzó kérdıívet 

gyakorlati szempontok miatt két, míg a szponzorvállalatokat célzó kérdıívet négy fı 

részre tagoltam. A mintavételi keretet egyrészt a professzionális futballtársaságok, 

másrészt a klubok szponzoraikról összeállított lista képezte.  

 

A kérdıívek felderítı kutatási eszközként szolgáltak arra vonatkozóan, hogy leírhatóvá 

váljon a hazai élvonalbeli futballtársaságok marketing- és szponzorációs tevékenysége, 

illetve a szponzoráló vállalati szegmens szponzorációs célrendszere, illetve a 

szponzorációs invesztíció hatékonyságát értékelı módszerek (ROI) köre.  

 

7.3.1. Az alapsokaság összetétele, mintavételi módszer 
 

A magyar labdarúgásban a perspektivikus szemlélet hiánya mind mikro-, mezo-, 

makroszinten és mind sportszakmai, és gazdasági dimenzióban egyaránt érzékelhetı. 

Makroszinten a szakmaiság hiányát rendkívül jól szemléltetik a nemzeti válogatott 

sikertelen szereplései, mezo szinten a bajnokság folyamatos átszervezésére irányuló 

törekvések. Míg mikro szinten a bajnokságban résztvevı labdarúgó vállalkozások 

nagymértékő fluktuációja a jellemzı. E jellemzı faktorok következtében az adatfelvétel 

alatt eltelt idı jelentısen átalakította a professzionális bajnokság szervezeti rendszerét, s 

az induló labdarúgó-szervezetek körét is. Mindez magával vonta az egyes 

futballszervezeteket szponzoráló vállalati szegmens összetételét is. A kutatás a 

keresztmetszeti jellegébıl adódóan egy pillanatkép kirajzolását teszi lehetıvé.  

 

� Alapsokaság: A kutatás céljait szem elıtt tartva és a szakmai specifikumokat is 

elıtérbe helyezve alapsokaságnak a kínálati oldal részérıl a 2005/2006, illetve a 

2006/2007 labdarúgószezonban indulási jogot szerzett, hivatásos csapatot 

mőködtetı gazdasági társaságokat (N=18), a keresleti oldal részérıl a magyar 

élvonalbeli labdarúgó-vállalkozásokat szponzoráló vállalatok körét (N=103) 

tekintem (lásd a 12. és a 13. táblázat). 
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� Mintavételi módszer: A szponzorvállalati kör esetében a rendelkezésre álló 

mintavételi eljárások közül a nem valószínőségi - szakértıi mintavételi eljárást - 

alkalmaztam. Azon vállalati kört vontam a kutatásba, melyek 

marketingkommunikációjukat tekintve integrált kommunikációt folytattak 

(N=57). Az integrált kommunikációt a dolgozatom elméleti keretében 

ismertetett nyolc ismérvvel azonosítom. A szponzoráció releváns minden típusú 

üzleti vállalkozásnál, egyelıre azonban a szponzoráció ilyen típusú elfogadása 

inkább a nagyobb vállalatokra jellemzı. 

 
7.3.1.1 A magyar élvonalbeli labdarúgás versenyrendszerének marketing aspektusai 

 

Ebben a részben át kívánom tekinteni a professzionális magyar labdarúgás 

versenyrendszerének marketing aspektusait. Kizárólag azon tényezıkre (fıként az 

értékesíthetı vagyoni értékő jogokra) koncentrálók, melyek érdemben befolyásolhatják 

egy potenciális szponzorjelölt vállalat szponzori elkötelezıdését. A magyar hivatásos 

labdarúgás üzletileg értékesíthetı termékei is mind a labdarúgó mérkızésekhez mint 

sporteseményekhez, így különbözı versenyrendszerekhez főzıdnek. A dolgozatomban 

alapvetıen a Magyar Labdarúgó Liga (továbbiakban: liga) által szervezett Nemzeti 

Bajnokság elsı osztályára, s az itt induló futballvállalkozásokra koncentrálok. Az liga a 

legfelsıbb két osztály versenyrendszerének megszervezéséért és mőködtetéséért felelıs. 

Alapvetı célja a hivatásos labdarúgás közvetlen élvonalának üzleti, nyereségorientált 

alapon történı mőködésének megteremtése. A liga elsıdleges feladati tehát a hivatásos 

labdarúgás irányítása, ezen belül a hivatásos labdarúgás szereplıinek markáns 

érdekképviselete, sportszakmai és gazdasági érdekeinek érvényesítése. A liga 

mindenkor hatályos versenykiírása (jelenleg a Borsodi Liga 2006-2007) a résztvevı 

csapatok számára kötelezıen elıírja és a nevezés feltételei közé sorolja a vagyoni értékő 

jogok együttes hasznosítását. A liga által kiírt versenysorozatokhoz kapcsolódnak 

közösen hasznosított és a csapatokat mőködtetı társaságok számára egyedileg 

hasznosítható vagyoni értékő jogok (lásd 3. sz. melléklet). Mindezek megvalósulása 

érdekében a legmagasabb osztályban szereplı labdarúgó csapatokat mőködtetı 

gazdasági társaságoknak a nevezéskor kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tenniük a 

vagyoni értékő jogokról, azaz arról, hogy a közvetítési és marketing jogok bizonyos 

részének értékesítésérıl lemondanak, és ezt a liga központilag értékesíti. A közösen 
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hasznosított vagyoni értékő jogokból származó bevétel a felmerült költségek, valamint 

az Magyar Labdarúgó Szövetség részére fizetendı 10% díj levonása után felosztási 

alapot képez. A felosztási alap - mely prognosztizálhatóan az egyik legbiztosabb 

bevételi forrás a futballcégek számára - megoszlása a ligához tartozó csapatok között a 

következı: 20% az NB II -es csapatok, 80% az NB I-es csapatokat illet. 

 
 
7.3.2. A kutatási kérdıív szerkezete 

 
A futballvállalkozásokat célzó kérdıív két fı részbıl (29-itembıl) tevıdik össze, 

melyek az alábbi két fı kategóriát fogják át: 

 

� A futballvállalkozások marketing-tevékenységének eredményessége; 

� A futballvállalkozás szponzorációs tevékenységének eredményessége;   

 

A szponzorvállalatokat célzó kérdıív négy fı részbıl (112-itemıl) tevıdik össze, 

melyek a következık:  

� A cégek alapjellemzıinek feltérképezése (szponzorációs tevékenységet ellátó és 

kompetens személy, vállalati szponzorációs keret, szponzorációs költségvetés 

területi megoszlása); 

� Szponzorációs menedzsment - kivéve (v15-v22); 

� Szponzori célkitőzések;  

� Szponzorációs invesztíció hatékonyságát értékelı – ROI eszközök;  

 

A primer információt biztosító survey-módszer mellett a szekunder adatok megszerzése 

érdekében sajtóelemzést, dokumentum-elemzést is használtam. A másodlagos 

információk közül mint hivatalos források a Magyar Labdarúgó Liga, a Deloitte & 

Touche cég által publikált adatok kerültek feldolgozásra. Az eredmények interpretálását 

elısegítı statisztikai analíziseket a Statistica for Windows 6.0, Stat-soft Inc. (2001) 

programcsomaggal készítettem. 
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8. EREDMÉNYEK 
 
8.1. A futballvállalkozások marketingeredményessége 
 
A disszertáció középpontjában a honi professzionális futball terén azonosítható 

szponzorációs piac marketingorientációs tényezıinek vizsgálata áll. Ahhoz, hogy ezek a 

tényezık érthetıvé válhassanak, szükséges a kínálati oldal által megvalósított 

marketing- és szponzorációs tevékenység komplex áttekintése, melynek kivitelezéséhez 

a profitorientált szféra marketing analógiáit kell segítségül hívni. A fejlettebb sport- és 

futballpiacok marketing aktivitásának a fejlıdése késıbb indult ugyan meg, mint a 

termelıszférában, de a fejlıdési pálya hasonló horizonton halad. A rendszerváltás elıtti 

sportmodellben a sportegyesületek önmagukat a „sportot értékesítıknek” tekintették, s 

nem túlzottan foglalkoztak azzal, hogy a „termékmag”, azaz maga a mérkızés, csupán 

egyik alkotórészét jelenti a teljes „szórakoztatási csomag”-nak, melynek fogyasztása 

kiegészül egyéb funkciókkal, s „kiterjesztett termékké” válik. A sportesemény 

végeredményére súrlódásmentes környezetben a marketingtevékenységnek nincs 

befolyása, ezért a marketing erıfeszítéseket a sporttermék kiterjesztésére kell 

összpontosítani, ahol a teljes termékcsomagnak lesz óriási szerepe. A 

futballvállalkozások sportmarketing specifikumai azt jelentik, hogy a 

marketingkoncepció kialakításakor felhasználjuk a marketing közgazdasági módszereit 

a futballcégek esetében, és a klubokat a hagyományos értelemben vett vállalkozásokkal 

analóg módon menedzseljük, de mindig szem elıtt tartva a labdarúgó-vállalkozás „nem 

uniformizált” vállalati jellegét (Szabados 2003), valamint a labdarúgás, mint 

szolgáltatástermék jellegét. Bármennyire sajátosak is azonban a szolgáltatástermékek, a 

hozzájuk kötıdı marketingfeladatok nem igényelnek merıben új - a fizikai 

dimenziókkal bíró termékektıl - eltérı megoldásokat. A marketing-mix egyes elemei 

tehát ugyanúgy felhasználhatóak a szolgáltatók - jelen esetben a futballvállalkozások - 

esetében, mint a fizikai jószágokat elıállító cégeknél.  

 

Amiként a profit-orientált szektor egyéb szereplıi, úgy a futballipar kínálati oldalának 

szereplıinek is idınként felül kell vizsgálniuk a marketing- és szponzorációs 

tevékenység egészének eredményességét. Kotler (Kotler 1977, 1997) szerint egy 

vállalkozás marketing-eredményessége abban tükrözıdik, hogy milyen mértékben nyer 
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teret a marketingorientáció öt fı jellemzıje: a fogyasztóorientált filozófia, a megfelelı 

marketinginformáció, a stratégiai orientáció, az operatív hatékonyság, és a megfelelı 

marketingkommunikáció.  

 
8.1.1. A futballvállalkozások demográfiai karakterisztikái   
 
A futballtársaságok marketingtevékenységét célzó feltáró jellegő - deskriptív statisztikai 

elemzésen nyugvó - empirikus kutatás eredményeinek ismertetését a demográfiai 

jellemzık bemutatásával kezdem. Az 1998. évi XXXL. törvény, az 1996. évi LXIV. 

törvény 28/A. §-ába beépített rendelkezése alapján az 1998/99-es magyar labdarúgó 

bajnokság kiírásakor kötelezıen elıírta a hivatásos bajnokságként való megszervezését. 

A törvény szerint hivatásos bajnokságban csak jogi személyiséggel rendelkezı 

gazdasági társaságok indulhattak (Sárközy 2002). Ennek következtében a kötelezı 

minimumtıkével mőködı sportegyesületek egyszemélyes társaságai kénytelenek voltak 

új befektetık, szponzorok után nézni. Az elemzés alá vont (N=18) élvonalbeli 

futballklub körében a legnépszerőbb társasági formának a minimális alaptıkéjő 

korlátolt felelısségő társaság bizonyult (83,4%), de jellemzı a részvénytársasági forma 

jelenléte is (16,6%) a nagyobb tıkeerejő labdarúgóklubokat üzemeltetı gazdasági 

társaságok esetében (lásd a 18. ábra). A kutatás válaszadóinak értékelése szempontjából 

érdekes András (András 2003) által a hazai élvonalbeli futballvállalkozásokkal 

kapcsolatban elvégzett stratégiai elemzése, mely során Freeman (Freeman 1984) 

érintett-elméleten alapuló érintett-menedzsment (stakeholder management) 

eszközrendszerét használta (lásd a 14. táblázat) (András 2003). A (19. ábra) jól 

körvonalazza az élvonalbeli klubokat üzemeltetı gazdasági társaságok esetében a 

marketing- és szponzorációs feladatok ellátásával kapcsolatos pozíciókat, mely 

világossá is teszi ezen pozíciók helyét András (András 2003) érintett-elméleten alapuló 

mátrixában. A hazai élvonalbeli labdarúgóklubok esetében a marketing- és 

szponzorációs feladatokat a legnagyobb gyakorisággal az ügyvezetı igazgató (55,56%) 

látja el, a marketingigazgató (16,67%), marketing menedzser (11,11%), ügyvezetı 

elnök, technikai vezetı, klubtitkár (5,56%). 
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8.1.2. A futballvállalkozások marketingorientációja - fogyasztóorientált filozófia   
 
Kutatásom szerint a futballvállalati marketingorientáció elsı fontos jellemzıje a 

fogyasztóorientált filozófia. A (20. ábra) azt mutatja, hogy a megkérdezett 

klubmenedzserek döntı többsége (88,9%) csupán részben, (5,6%) pedig nagymértékben 

és (5,6%) egyáltalán nem győjti és értékeli a kínált sportszolgáltatásra vonatkozó 

ötleteket, hogy a fogyasztói igényekre minél adekvátabb sportszolgáltatást tudjon 

kialakítani. Az elsıdleges fogyasztói csoport részére kínált sportszolgáltatás 

diverzifikáltsági foka terén megoszlanak a klubok válaszai. A (21. ábra) alapján ugyanis 

(27,78%) nagymértékben, (38,89%) részben, s (33,33%) egyáltalán nem specifikálja 

ajánlatait a különbözı fogyasztói csoportok szerint.  

 

A marketinget jól kell koordinálni, mely csak akkor mőködik, ha a futballvállalkozás 

minden alkalmazottja elfogadja szerepét a fogyasztói igény-kielégítés folyamatában. 

Szakértıi vélemények alapján sajnálatos módon a futballpiacon még nem minden 

alkalmazott képzett, és motivált arra, hogy a fogyasztókért dolgozzon. Mindennek 

empirikus igazolását nyújtja kutatásom azon vonatkozása, mely azt próbálja kideríteni, 

hogy a futballcégek menedzsmentje gyakorol-e befolyást a fogyasztó-orientáció 

kialakítása érdekében (lásd a 22. ábra). A válaszok megoszlása nagymértékben 

(22,22%), részben (44,44%), nem (33,33) némiképp összefügg azzal, hogy az egyes 

futballvállalati menedzsmentek kis része gondolkodik pontosan meghatározott piaci 

szegmensekben (11,11%), a többség nem a fókuszált stratégiát követve számos piaci 

szegmens kiszolgálását tartja inkább fontosnak (61,11%), míg (27,78%) a bármilyen 

fogyasztói csoport opciót választotta (lásd a 23. ábra).  

 
8.1.3. A futballvállalkozások marketingorientációja - megfelelı marketinginformáció 
 
Kutatásom szerint a futballvállalati marketingorientáció második fontos jellemzıje a 

marketinginformációkkal való ellátottság mértéke. A marketingfunkciók gyakorlásához 

nem nélkülözhetıek a marketingkutatások eredményeként rendelkezésre álló 

információk. A megbízható, szisztematikus információgyőjtés javítja a marketingmunka 

sikerének valószínőségét, mert a szisztematikus információgyőjtésen alapuló 

marketingtervezésnek az az igazi értéke, hogy alátámasztja és segíti a szakmailag 

megalapozott piaci döntések meghozatalát.  



72 

 

A kutatási kérdıívben a marketingorientáció második pilléreként a sportszolgáltatás 

elsıdleges fogyasztói csoportjairól, fogyasztási szokásairól szóló 

marketinginformációval való ellátottságot értékeltem (lásd a 24. ábra). A klubok 

jelentıs része (77,78%) egyáltalán nem végez marketingkutatásokat a 

sportfogyasztókról, (16,67%) néhány évvel ezelıtt, míg (5,56%) egy éven belül készített 

primer információn alapuló marketingkutatást a fogyasztókról. Arra nem kérdeztem rá, 

hogy azon klubok, akik végeztek ilyen kutatást, vajon milyen tudományos 

kritériumrendszert alkalmaztak. A marketingkutatásokat negligáló klubok a felkínált 

válaszopciók közül - több is jelölhetı volt - fıként a gyakorlati tapasztalat hiányára 

(50%), a pénzügyi forrás hiányára (28,57%) és a kutatást megalapozó elméleti háttér 

hiányára (21,43%) hivatkoztak (lásd a 25. ábra). 

 

A piacok méretének növekedése, a fogyasztói igények diverzifikációja lehetetlenné teszi 

az egyes futballszervezeteknek a piac teljes átfogását, minden sportfogyasztó elégedetté 

tételét. A futballpiacon mőködı futballcégek kénytelenek a piac felosztásával, a 

fogyasztók csoportosításával, a piac szegmentálásával meghatározni azt a piacrészt, 

amelyben a potenciális fogyasztói igények és a futballcégek felıl érkezı kínálat 

kongruens lehet. A piacszegmentáció lényege a piac homogén csoportok szerinti 

elkülönítése, a homogén fogyasztói csoportok közül azok kiválasztása, amelyeknek 

mérete a futballszervezet számára a legkedvezıbbnek mutatkozik. Az egyes fogyasztói 

szegmentumok kizárólag kutatással állapíthatóak meg. A fejlettebb futballpiaci 

analógiák nem nagyon használhatók fel, mert a sportfogyasztásban a kulturális 

különbségek meghatározóak. A szegmentáció elvégzése nélkülözhetetlen, de 

meglehetısen költségigényes vállalkozás, így az üzleti élet kisebb szervezetei nem is 

alkalmazzák, mivel nem szolgálnak ki olyan nagy piacrészt, amelynek felosztása 

indokolt lenne gazdaságossági megfontolásokból. A fogyasztói piac szegmentációját 

több változó segítségével végezhetjük. Érdemes követni Kotler (Kotler 1997), 

Hoffmann (Hoffmann 2000a), Mullin és mtsai (Mullin és mtsai 2000) alapján a 

marketing menedzsment klasszikus és a sportmarketing specifikus szegmentációs 

változóit, mivel ezek segítségével megragadható néhány - az elsıdleges fogyasztói 

csoportot körülíró - lényegi szempont. A szponzorációs piac keresleti oldalán jelen lévı 

szponzorációs tevékenységet kifejtı vállalati szegmens számára a helyi nézıközönség 
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relatív számossága, illetve a médián keresztüli nézettség alakulásán túl lényegibb 

szempont ezen fogyasztói csoportok összetételének jellemzıi a különbözı 

szegmentációs tényezık tükrében. A szegmentáció elvégzése a hatékony 

marketingmunka egyik elsı lépése lehet egy futballszervezet életében.  

 

Mivel a kérdıíven több válaszopció is megjelölhetı volt a futballklubok részérıl, 

elıfordulhat, hogy egy-egy klub több szegmentációs változót is bejelölt (lásd a 26. 

ábra). A labdarúgócsapatokat mőködtetı gazdasági társaságok jelentıs része (61,11%) a 

felkínált változók tekintetében egyetlenegy változó mentén sem szegmentálja a 

fogyasztói bázisát, míg (33,33%) demográfiai, (33,33%) földrajzi változókat használ, 

(11,11%) magatartási változók mentén szegmentál, (5,56%) pedig a szegmentációs 

változók legszofisztikáltabb típusát - a pszichografikus változócsoport mentén próbálja 

kategorizálni fogyasztóit. Érdekes az egyéb kategóriába feltüntetett: lokálpatriotizmus, 

sportszeretet megadása. Meg kell azonban jegyeznem, hogy ilyen jellegő 

szegmenetációs változókat sem a klasszikus, sem a sportmarketing szakirodalom nem 

említ fogyasztói szegmentációs lehetıségként. 

 

A sportpiacon - így a futballpiacon is - a leggyakoribb a felhasználói csoportok szerinti 

szegmentáció (Mullin és mtsai 2000), mely hét alcsoportot foglal magába: nagy,- 

közepes,- gyenge,- hőtlenné váló,- média,- tájékozatlan,- érdektelen fogyasztó (lásd a 

15. táblázat). A klubvezetık - elsısorban szubjektív percepcióin nyugvó - válaszai 

alapján a legmarkánsabb fogyasztói csoport (22%) a médiafogyasztói szegmensbe 

tartozik, jelentıs súllyal szerepel még a közepes fogyasztó réteg (19%), a legcsekélyebb 

súllyal a nagyfogyasztói szegmens található meg (10%), pedig ık jelentik az igazán 

nagy marketing vagyont a klubok számára. A nagyfogyasztói szegmensbe tartozó 

fogyasztó fontos marketingvagyon, mert nagyobb hőséghez, jövedelemhez és a klub 

részérıl kisebb költségekhez vezet. Két hibát követhet el a sportvállalkozás a fogyasztói 

csoportok szegmentációja során. Elıfordulhat, hogy túlságosan sok speciális igényt 

próbál kielégíteni, azaz „mély szegmentációs” stratégiát folytat, illetve ennek 

ellenpontozásaként elıfordulhat, hogy „felületes szegmentációs” stratégiát alkalmazva 

nem igazodik megfelelıen a fogyasztói igényekhez.  
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A futballvállalkozásoknak rendkívül fontos figyelemmel kísérniük a fogyasztóikat. A 

labdarúgás üzleti globalizációja következtében az üzleti típusú labdarúgás fogyasztója 

globális fogyasztóvá válik. Ennek ellenére a fogyasztói igénykielégítés kevésbé válik 

uniformizálttá. Számolni kell azzal, hogy a fogyasztó az elvárt színvonalat minden 

egyes ország labdarúgóiparában a legmagasabb minıséghez igazítja. Amennyiben a 

hazai színvonal ettıl elmarad, úgy determinisztikusan visszaesik a helyszíni nézık 

száma (András 2003). 

 
8.1.4. A futballvállalkozások marketingorientációja - stratégiai orientáció   
 
Kutatási kérdıívem alapján a futballvállalati marketingorientáció harmadik fontos 

jellemzıje a stratégiai orientáció. Amiként az üzleti szféra szervezeteinek, úgy a 

futballcégeknek is elıre kell tekinteni és hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, ha meg 

kívánnak felelni az futballágazatban bekövetkezı kihívásoknak. A fejlett futballpiacok 

futballvállalatai számtalan behozhatatlan elınnyel rendelkeznek, ami azonban az alsóbb 

osztályokban is kezd jellemzıvé válni: vállalatszerően mőködnek, stratégiát alkotnak, 

terveket készítenek, majd ezeket szem elıtt tartva gazdálkodnak.  

 

A sikeres vállalkozások fıbb karakterjegyeinek feltérképezését célzó kutatások kapcsán 

úgy találták, hogy a stratégiai tervezés fontos alkotóeleme a sikeres vállalati 

mőködésnek (Peters és Waterman 1986). A stratégiai tervezésnek a honi 

futballszervezetek esetében is a marketing meghatározó részévé kell válnia. A 

marketing gondolkodásmód középpontjában a marketingkoncepció szerepel, az erre 

épülı cselekvési rendszer pedig a stratégiai marketinget és az operatív marketinget 

jelenti. A stratégiai terv hosszú távra (3-10 év), a marketing terv rövidebb távra (1 év) 

írja le a futballszervezet által megvalósítható elképzeléseket a kompetitív elınyök és 

nyereségcélok függvényében. Természetesen nincs olyan stratégia, amely minden 

futballvállalkozásnak egyaránt megfelelne, de egy koherens stratégiai terv legfıbb 

alkotó elemei azért meghatározhatóak.  

 

Az élvonalbeli futballklubok egyharmadának (33,33%) létezik írott stratégiai terve, míg 

(66,67%) egyáltalán nem rendelkezik írott stratégiai tervvel (lásd a 27. ábra). Ez még 

így is biztatóan magas arány lenne, ha nem derülne ki, hogy a stratégiai terv fogalmát 
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nem értelmeznék helytelenül futballvállalati körökben. Azon klubok ugyanis melyek 

rendelkeznek írott stratégiai tervvel, a stratégiai terv idıhorizontjával kapcsolatos kérdés 

okán (16,67%) rövid távú, azaz 1-2 évre szóló tervezési idıszakot adott meg, ami 

valójában nem nevezhetı stratégiai tervezésnek, szintén (16,67%) középtávra (3-5 évre) 

ír stratégiai terveket, és egyetlen egy klub sem végez 5 évnél hosszabb távra szóló 

stratégiai tervezést (lásd 28. ábra). 

 

A klubok (33,33%), melynek létezik írott stratégiai terve, a következı tartalmi részeket 

fedi le: a küldetés - mission statement megfogalmazása (16,67%) esetében, a külsı 

környezet és belsı adottságok elemzése (50%) esetében, a sportszervezet céljainak 

meghatározása (100%) esetében fordul elı (lásd a 29. ábra). Azon klubok jelentıs része 

(66,67%), melyek nem rendelkeznek írott stratégiai tervvel, a felkínált válaszopciók 

közül - melybıl többet is jelölhettek - az alábbiak szerint válaszoltak: a pénzügyi forrás 

hiányát (58,33%), az elméleti háttér hiányát (41,67%), a gyakorlati tapasztalat hiányát 

(41,67), illetve az idıhiányt (25%) említette. Az egyéb indok kategóriába pedig 

kifejtették, hogy a jelenben uralkodó kaotikus viszonyok közepette (rövid távú 

szerzıdések, bizonytalan financiális háttér) rendkívül nehéz több évre elıre tervezni, 

teljes mértékben értelmét veszti a koncepciózus tervezımunka (lásd a 30. ábra). 

 

A stratégiai tervezéssel kapcsolatos elméleti megalapozottság tehát csak részben 

igazolódott, azáltal, hogy a futballcégek egy részénél ma már végeznek ilyen irányú 

tevékenységet, ugyanakkor a fogalmi zavarok még léteznek és ehhez egyfajta negatív 

attitőd is párosul a vezetık egy kisebb hányadánál. A stratégiai menedzsment 

szakirodalmának vezetı teoretikusai (Mintzberg 1990, Drucker 1993, Angyal 1999, 

Kotter 1999) gyakran megkérdıjelezik a formális stratégiai tervezési módszerek 

némelyikét, de a stratégiai gondolkodást nem. A formális tervezési módszerek 

némelyike túlhaladottá vált, de a stratégiai gondolkodás idıszerősége nem 

kérdıjelezhetı meg. A futballvállalkozások esetében is szükség van valamilyen 

iránymutató, konszenzuson alapuló, a szervezet sorsát hosszabb távon meghatározó, 

definiált koncepcióra, amire az operatívabb cselekvéseket magába foglaló marketing 

terv építhetı.   
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A következı kérdéssel arra kerestem a választ, hogy a futballvállalkozások marketing-

orientált szemléletmódjának látens változói identifikálhatóak-e a marketing terv 

koncepcióikban. A marketingprogram szemben - a stratégiai tervvel - nem hosszú, 

hanem a rövidtávú operatív cselekvéseket összefogó homogén, konzisztens terv, 

melynek idıhorizontja 6-12 hónapra szól, összefogja az ellenırizhetı (termék, ár, 

elosztás, kommunikáció), s nem ellenırizhetı marketingváltozók (kulturális- és 

társadalmi környezet, politikai- és jogi környezet, technológiai környezet, gazdasági 

környezet, ágazaton belüli konkurencia) egy adott halmazát. 

 

Hasonlóan a stratégiai tervek kérdéskörében kapott válaszokhoz ebben az esetben is a 

futballklubok egyharmadának (33,33%) létezik írott marketing terve (lásd a 31. ábra). 

Azon klubok, amelyek készítenek marketingtervet, a kérdıívben elıre megadott 

részterületek szinte mindegyikét igen nagy arányban szerepeltetik marketing tervük 

összeállításánál (lásd a 32. ábra). Döntéselıkészítıi összegzés a futballszervezet felsı 

menedzsmentje számára a létezı marketingtervek felében (50%) szerepel. A jelenlegi 

futballpiaci helyzetképrıl adatokat szintén (50%) arányban szerepeltetnek 

marketingtervükben a futballcégek. Helyzetelemzést – SWOT analízis – szintén (50%) 

arányban szerepeltetnek a klubok, illetve marketing célok és követelmények szintén a 

tervek felében kapott helyet. A marketing-mix rész-stratégiák (a sporttermék, ár, 

értékesítési és kommunikációs programok) kidolgozása (50%) szerepel a futballcégek 

marketingtervében, konkrétabb cselekvési programok (konkrét feladatok, a feladatok 

ütemezése, felelısök kijelölése, idıbeli ütemezés) a marketingtervek jelentıs 

hányadának (83,33%) része. A marketing-költségvetéssel a tervek fele (50%) 

foglalkozik, és a marketingterv stratégiai fontosságú visszacsatolás és ellenırzés 

fejezete a klubmenedzserek válaszai alapján az elkészült marketingtervek majd 

egyharmadának (33,33%) része.  

 

Azon klubok jelentıs része (66,67%), melyek nem rendelkeznek írott marketingtervvel 

a felkínált válaszopciók közül – melybıl többet is jelölhettek – az alábbiak szerint 

priorizáltak: a pénzügyi forrás hiányát (83,33%), a gyakorlati tapasztalat hiányát 

(50%), az elméleti háttér hiányát (33,33%), az idıhiányt (8,33%), marketingterv nélkül 

is megvalósítható a sikeresen mőködı sportszervezet szintén (8,33%) említette. Az 
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egyéb indok kategóriában pedig kifejtették, hogy helyzetelemzés folyik, de 

szisztematikus információs bázison nyugvó marketingtervet nem készítenek (lásd a 33. 

ábra). 

 

Az empirikus kutatás eredményei a hazai élvonalbeli futballcégek esetében is 

alátámasztják azt a marketingmenedzseri gyakorlatot, mely szerint fontosabb a dolgokat 

jól tenni (megvalósítani), mint helyes dolgokat tenni (stratégiai és marketing tervet) 

készíteni. Ám a menedzserek számára gyakran okoz problémát a megvalósítási hibák 

diagnosztizálása. Stratégiai, illetve marketing terv koncepció nélkül azonban nehéz 

választ adni arra a kérdésre, hogy a gyenge stratégia vagy a rossz megvalósítás okozta-e 

a problémát. 

 
 
8.1.5. A futballvállalkozások marketingorientációja - operatív hatékonyság   
 
Kutatásom szerint a futballvállalati marketingorientáció negyedik fontos jellemzıje az 

operatív hatékonyság. A sportolók küzdelme nyújtja azt az izgalmat és élményt, amire a 

fogyasztó kíváncsi. A professzionális labdarúgás terén két olyan alapvetı tulajdonság 

említhetı, amely a minıségét meghatározza, és amelytıl függ, hogy a termék mekkora 

értéket, milyen hasznosságot nyújt az elsıdleges fogyasztói csoportoknak (Nagy 1995). 

Az elsıdleges tényezı a sportolók által nyújtott játék színvonala, míg a termék 

minıségére ható másik tényezıt a mérkızéshez kacsolódó izgalom jelenti. A 

látványfutball esetében az izgalom jelenti a hasznosságnak azt a fajtáját, ami miatt a 

nézık kereslettel rendelkeznek iránta. Kutatásomban az említett dimenziók mellé a 

sportszolgáltatás költségigényét is szerepeltettem. A klubmenedzserek által kitöltött 

kétdimenziós terméktérképen jól tetten érhetı, hogy megítélésük szerint a honi 

professzionális labdarúgás az említett hasznosságkritériumok viszonylatában milyen 

helyet foglal el (lásd a 34. ábra). 

 

A kutatási kérdıív operatív hatékonyságát taglaló részének következı kérdése a 

futballcégeknél alkalmazott sportszemélyzettel volt kapcsolatos. Dénes (Dénes 1998/a) 

szerint a látványfutball menedzselésének nem elhanyagolható összetevıje a kiszolgáló 

személyzet szerepe. Mivel több rétegő, és sok komponenső a futballcégek által nyújtott 

sportszolgáltatás, nehéz minıségi specifikációkkal élni a sportszemélyzetre 
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vonatkozólag. A klubvezetıknek azonban mégis menedzselniük kell a minıséget, a 

fogyasztók elvárásaihoz igazodva kell meghatározni a sportszemélyzettel szemben 

támasztott kritériumrendszert. A mérkızés megtekintésével a szurkolók nem egyetlen 

szolgáltatást vesznek igénybe, hanem több egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítı 

szolgáltatással találkoznak, amit a marketing szakirodalom „szolgáltatási csomagnak” 

nevez. Az alapszolgáltatás (termékmag) maga a mérkızés megszervezése, 

lebonyolítása, míg a további szolgáltatások az alapszolgáltatás élvezeti értéket növelik, 

melyeket összefoglalóan kiegészítı (perifériális) szolgáltatásoknak neveznek, amelynek 

a sportszemélyzet is integráns része. 

 

A (35. ábra) azt szemlélteti, hogy a futballvállalatok vezetıinek szubjektív értékrendje 

szerint a 3-fokú intenzitásskálán (1 – „egyáltalán nem fontos”-tól, 3 - „nagyon fontos”-

ig) a szakmai hozzáértést, kompetencia (2,94) értékkel a legrelevánsabb a 

sportszemélyzettel szemben támasztott követelményrendszerben, míg az empatikus 

képességek a maga (0,94) reprezentációjával a legcsekélyebb fontossággal jelennek 

meg. A megbízhatóság attribútuma (2,22), a kommunikációs készségekkel való 

rendelkezés (1,94), az udvariasság (1,5), a hitelesség (1,2) értékkel szerepel.   

 

A szolgáltatástermékek - például a labdarúgó-mérkızések - minıség szerinti 

pozícionálásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a (sport)szolgáltatások rendelkeznek 

tapasztalati és bizalmi minıséggel. Humánerıforrás oldalról nézve ennek elısegítése 

megköveteli a sportszemélyzet szabadságfokának növelését. Kompetitív elınyt egy 

labdarúgó-vállalkozás a „szolgáltatási csomag” elemeinek - például sportszemélyzet - 

folyamatos differenciálásával tud elérni. 

 

A kutatási kérdıív operatív hatékonyságát taglaló részében kitértem a futballstadionok 

bizonyos specifikációk szerinti értékelésére is. Az értékesítési csatorna ugyanazt jelenti 

a futballpiacon, mint minden más termék esetében - azt az utat, amelyen az áru eljut az 

elıállítás helyérıl a fogyasztás helyére. Az üzleti futballban kitüntetett szerepe van a 

stadionoknak, amelyek mintegy burokként veszik körbe a szolgáltatás átadását (Dénes 

1998/a). Az elıállítás (sportmérkızés megvalósulása) és a fogyasztás helye azonos, 

maga a futballstadion, ezért az elosztásban a létesítmény játssza a meghatározó szerepet. 
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A látványfutball esetében a globális elosztást a jelentıs disztribúciós hatósugárral 

rendelkezı médiumok végzik. A lokális disztribúciót megvalósító sportlétesítmény 

szempontjából nemzetközi adatok alapján a (36. ábrán) látható jellemzık játszanak 

meghatározó szerepet. A 3-fokú intenzitásskálán (1-„egyáltalán nem fontos”-tól, 3-

„nagyon fontos”-ig) a klubvezetık a felkínált válaszalternatívák közül a gazdaságos 

üzemeltethetıséget jelölték meg (2,94), valamint a biztonságot (2,72) mint a 

legfontosabb jellemzıket. A marketingstratégiai orientációra való törekvést példázza a 

kompakt szolgáltatás (2,5) magas értéke, ami azt támasztja alá, hogy a kutatásban részt 

vevı felek kezdik felismerni, hogy a futballmérkızés bár fontos alkotóeleme, de csupán 

egy alkotója a teljes szolgáltatási csomagnak, amelyet a fogyasztói csoportok felé kell 

kialakítani. Érdekes, hogy a modern futballstadionok egyik legfontosabb attribútuma, a 

multifunkcionalitás csupán (1,72) értéket ért el. 

 

A sportlétesítmény, - a labdarúgás esetében - a szolgáltatás átadás infrastruktúráját 

jelenti, mely a szolgáltatás megvalósulásának biztosításán túl, befolyásolja a 

sportfogyasztói csoportok kiszolgálásának színvonalát is. Fontos tényezıje lehet a 

központi marketingbevételek realizálásában. A jelenleg is zajló - 2000-ben meghirdetett 

Orth György Program - stadionrekonstrukciós programnak köszönhetıen a stadionok 

jelentıs hányadán átépítési, felújítási munkálatokat végeznek, melyek 

infrastrukturálisan gátolják a központi marketingbevételek hatékony realizálását. 

 
8.1.6. A futballvállalkozások marketingorientációja - megfelelı    

          marketingkommunikáció   

 
Kutatásom szerint a futballvállalati marketingorientáció ötödik fontos jellemzıje az 

megfelelı marketingkommunikációs tevékenység, mely számos kapcsolódási pontot rejt 

magában a futballcégeket célzó empirikus kutatás második részében kifejtésre kerülı 

szponzorációs tevékenységgel kapcsolatban.  

 

András (András 2003) szerint a szponzorálás létrejötte és eredményessége sokrétően 

alapul a szponzorált teljesítményén: a sportsikereken, az adott sportágat jellemzı 

imázson, a közvetlenül és közvetetten elérhetı célcsoport nagyságán és összetételén. 

Bármelyik felsorolt tényezıben nem megfelelı a futballvégek által nyújtott kínálat, 
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megkérdıjelezıdik a szponzoráció üzleti hatékonysága. A magyar futballcégek egyike 

sem rendelkezik kiszámítható és állandó színvonalú sportszakmai sikerekkel. Ezen 

túlmenıen az egyes klubok magyarországi gyakorlatának imázsa - többek között a 

mentalitás, menedzsment, eredménytelenség miatt is - megtépázott. Ennek ellenére 

nagyon kevés kutatás foglalkozik a sportág, illetve az egyes futballszervezetek általános 

elfogadottságával, a fogyasztók körében kialakult imázsával. Pedig minden imázsra 

vonatkozó információ kemény alkutényezı lehet a szponzorokkal folytatott tárgyalások 

során. A futballvállalkozásoknak hasonlóan a privátgazdasági szereplıkhöz törekedniük 

kell a márkaépítésre, a klubot jellemzı márkaimázs kialakítására (Browne 1999, Bobby 

2002, Berkes és Nyerges 2003, Richelieu 2004, Couvelaere és Richelieu 2005). Egy 

nemzetközi példával illusztrálva mindezt, a Barcelona nehezen utánozható fejlıdést 

produkál: mind a pályán, mind a sportüzleti eredményeit tekintve. A Barcelona és a 

Real Madrid éves bevétele a spanyol GDP 0,053%-át teszi ki, a Casual auditor cég 

szerint, a két csapat szurkolótábora körülbelül 22,9 millió fı, a klubtagság több mint 

215 ezer fıs szurkolói tagot számlál. A katalán büszkeség és azonosságtudat egyik 

megtestesítıje globális márkává nıtte ki magát. Kutatási eredmények szerint a több 

mint 155 ezer klubtag által tulajdonolt egyesület erıs márkajellemzıkkel rendelkezik: 

büszke, független, szexis, stílusos, eredményes. A tudatos márkaépítést is a Barcelonát 

jellemzı függetlenségre, a klubhoz való elkötelezettségre, valamint a csapatot és a 

játékosokat egyaránt átható öntudatra alapozzák. Olyan márkaimázst igyekszik a klub 

felépíteni, ami a versenysporton túlmutatva a szórakoztatóipar egyik szereplıjévé teszi. 

 

Az egyes futballvállalkozások, csapatok önálló imázsára vonatkozó válaszokat a (37. 

ábra) tartalmazza. Az eredmények alapján jól érzékelhetı, hogy a klubok 

menedzsmentje érzi az imázs-kutatások fontosságát, de a többség fıként szekunder 

jellegő forrásokból (61,11%) próbál következtetéseket levonni a klubra, csapatra 

vonatkozó imázs-percepciókról, s csupán (33,33%) tartja szükségesnek és rendelkezik is 

a klub, csapat imázs attribútumaira vonatkozó felmérésekkel, míg (5,56%) egyáltalán 

nem végzett ilyen jellegő felmérést. 

 

Egy futballvállalkozásnak kommunikálnia is kell a fogyasztói csoportokkal, így a 

futballcégek marketingfeladatai megvalósításának szolgálatába kell állítani a promóciós 
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eszközöket. A marketingkommunikáció formái és módszerei meglehetısen 

specifikusak, és eleget kell tenniük a marketingben alapvetı követelményeknek. A 

promóciós-mix annál összetettebb, minél több eszközt használ fel az adott 

futballszervezet.  

 

A futballcégek kommunikációs tevékenységét vizsgáló kérdés esetében a felkínált 

válaszopciók közül - melybıl többet is jelölhettek - az alábbi megoszlás született (lásd a 

38. ábra). A megkérdezettek körében a legelterjedtebb, minden klub által használt 

kommunikációs eszköz a belépıjegy (100%), a második és harmadik helyen az 

infokommunikációs eszközök, e-mail, internet állt (94,44%), figyelemre méltó a napi- 

és hetilapok népszerősége is (83,33%). A rádió és televízió (77,78%) használata szintén 

nagyon jellemzı, a szórólap használata (72,72%) is elterjedtnek mondható. A szakmai 

folyóiratokban való megjelenés kevésbé népszerő (55,56%), csakúgy, mint a plakát 

alkalmazása (27,78%). A válaszadók csekély hányada (22,22%) alkalmaz a 

merchandising-tevékenységet, pedig a profi módon kialakított merchandising-

stratégiának lehetnek a marketingtevékenységen túlmutató, egyéb funkciói is. 

Elısegítheti a fogyasztói igények felkeltését, segíti az áru, sporttermék értékesítését, a 

márkaépítést, hatékony imázs-javító PR-eszköz, sıt a szolgáltatási csomag kiegészítı 

részeként javíthatja az alapszolgáltatás minıségét, addicionális értéket jelenthet a 

szponzorokkal kialakított kapcsolatrendszerben.  

 

A felkínált válaszalternatívákon túl az egyéb kategóriában az alábbi eszközöket 

említették a klubmenedzserek: Foci Magazin, DM-levél, DM-email, SMS, WAP, eseti 

rendezvények (dedikáló nap), sajtótájékoztató, médiareggeli, interaktív TV mősor a 

szurkolók bevonásával.   

 

8.1.7. A futballvállalkozások marketingorientációja - fontos-e egyáltalán  
 

A futballvállalkozások marketingtevékenységére vonatkozó utolsó nyílt kérdés keretén 

belül arra kérdeztem rá, hogy a klubmenedzserek véleménye alapján egyáltalán 

szükséges-e az üzleti labdarúgásban a tudatos marketingtevékenység. A válaszadók 

egyöntetően (100%) úgy ítélte meg, hogy az üzleti labdarúgásban igenis helye van a 

marketingtudatos gondolkodásmódnak (lásd 39. ábra).  
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A válaszadók fıként az alábbi szempontok végett tartják fontosnak a 

marketingtevékenységet:  

� Bár a sportág imázsa elinflálódott, de a futballon keresztül jól építhetı egy új 

termék ismertsége;  

� Marketing- és szponzorációs jogok, s egyéb vagyoni jogok értékesítése, a 

rentábilis mőködéshez szükséges financiális háttér megteremtése;  

� Olyan komplex sportszolgáltatás elıállítása, mely fogyasztó-orientációt tükröz, 

valós igényekre reflektál;  

� A szolgáltatói magatartás, a piacorientált szervezet, a sportfogyasztói csoportok 

elégedettségének tudatos keresése;  

� A futballvállalkozás iránt megnyilvánuló fogyasztói érdeklıdés (nézı, média, 

szponzor) kielégítése, jó good-will megteremtése;  

� Nézettség és bevétel növelése;    

 

8.2. A futballvállalkozások szponzorációs tevékenysége 
 
8.2.1. A futballvállalkozások szponzorációs tevékenységérıl általában 

 

A futballcégeket célzó kérdıíves kutatásom második része a sportklubokat üzemeltetı 

gazdasági társaságok szponzorációs tevékenységét - deskriptív statisztikai mutatók 

segítségével - értékelte. Az empirikus kutatás ezen részében arra kerestem a választ, 

hogy szponzorációval kapcsolatos teoretikus állásfoglalások mennyiben érhetıek tetten 

a honi élvonalbeli futballcégek gyakorlati munkájának terepén. 

 

Elsısorban a szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos koncepcionális 

tervezımunkába fektetett energiáról, s nem a szponzorációs portfoliók szakmai 

megalapozottságáról tanúskodik, hogy a teljes populáció jelentıs része (83,33%) 

rendelkezik írott szponzorációs portfolióval, míg (16,67%) egyáltalán nem rendelkezik 

ilyen dokumentummal (lásd 40. ábra). Az írott formában elkészült, szakmailag 

megalapozott szponzori ajánlat a szponzorkeresıt minısíti, és üzleti szándékainak 

komolyságát bizonyítja. Egy ilyen kommunikációs kottaként funkcionáló szponzorációs 

ajánlat olyan lehet a szponzorált számára, mint a szponzorvállalatok esetében az arculati 

kézikönyv, amelyet stratégiai döntések alapján készítenek, s alapul szolgálhat a 
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szponzorszerzéshez szükséges szolgáltatási csomag kidolgozásához és a szponzorálás 

gyakorlati megvalósításához. 

 

A továbbiakban azon kérdések, melyek a szponzorációs tevékenység tartalmi 

aspektusaira fókuszálnak természetesen csak azokat a klubokat érinti, amelyek 

rendelkeznek írott szponzorációs ajánlattal. A szponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatos elemzı, tervezı- és megvalósító munkáról ad hiteles képet a (41. ábra). A 

klubok jelentıs része (86,67%) saját szervezeti keretek között, belsı 

marketingszakemberrel oldja meg a szponzorációs portfolió összeállítását, (13,33%) 

foglalkoztat, szponzorszerzı tevékenység céljából külsıs marketing/szponzorációs 

szakembert. 

 

Az empirikus kutatás szponzorációs kapcsolat kezdeményezését célzó kérdése nyomán 

kiderült, hogy minden esetben a kínálattevı oldaláról indult a szponzorációs 

kapcsolatépítı folyamat, azaz maga az ajánlattétel, melyben a szponzorált ismerteti 

azokat az elınyöket, melyeket nyújtani képes. (lásd a 42. ábra).  

 

A szponzorációs megállapodások formai jellegére vonatkozó kérdésre a válaszok 

alapján döntıen írásbeli (77,78%), s kisebb mértékben szóbeli (22,22%) aktuson 

nyugodnak a szponzori megállapodások (lásd a 43. ábra). Érdemes megemlíteni, hogy a 

szponzoráció egy szerzıdés és nem a szponzoráló egyoldalú jognyilatkozata. Szükséges 

tehát a szponzorált beleegyezése, a szponzorálóval egyezı akarata is. A St. nem ír elı 

kötelezı írásbeli alakot, így a szponzorálási szerzıdés nemcsak írásban jöhet létre (bár 

célszerő az írásba foglalás), hanem a Ptk. 216. § (1) bekezdése szerint szóban és ráutaló 

magatartással is (Sárközy 2004).  

 

A sportszponzorációs tevékenység jogi vetületével kapcsolatban örömteli, hogy a St. 

sporttal kapcsolatos kereskedelmi szerzıdések - így a szponzorációs szerzıdések 

fejezetérıl a válaszadók háromnegyedének (77,78%) van tudomása (lásd a 44. ábra) .  

 

Az összesített válaszok alapján a szponzorációs szerzıdések többsége (61,11%) a 

nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen tartalmaz a teljesítményre vonatkozó 
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követelményeket, a szerzıdések (38,89%) a felek nem tartják fontosnak ilyen jellegő 

minıségi elem szponzorációs szerzıdésbe való beépítését (lásd 45. ábra). 

 

8.2.2. A szponzoráló céljai – avagy a futballszponzoráció, mint releváns marketing- 

          kommunikációs eszköz 

 

A következı kérdés (lásd 46. ábra) körében a futballvállalatok menedzsereit arra 

kértem, hogy a felkínált Jobber (Jobber 1995) által is azonosított - a sportszponzorációs 

tevékenységet befolyásoló - globális és parciális szempontok alapján 5-fokú 

intenzitásskálán (1 – „egyáltalán nem jellemzı”-tıl, 5 – „nagyon jellemzı”-ig) 

értékeljék, hogy az üzleti szféra szereplıi számára a futball szponzorációs piacon való 

jelenlét miért lehet hatékony marketingkommunikációs eszköz. A vállalatok több 

indokból is szponzorálhatnak, így a felkínált indokok együttesen is érvényesülhetnek. A 

válaszadók szerint a legrelevánsabb indok (4,5) a nagyfokú publicitás generálásának 

lehetısége. A részletesebb magyarázata mindennek talán az lehet, hogy a vállalat 

pozitív környezetben, nem kereskedelmi szituációban, indirekt módon jelenhet meg a 

sportfogyasztók elıtt, az így megszerzett médiaszereplés pedig olcsóbb, mint a 

tradicionális reklámkommunikáció.  

 

Úgy gondolom azonban, hogy a szponzorációs tevékenységen keresztül megszerezhetı 

reklámérték mennyiségi jellegén túlmenıen a tartalmi jelleg sem elhanyagolható. 

Fontos megkülönböztetni a megjelenés formáját, valamint a híradás felületébıl a 

szponzorra fordított mennyiséget. Javasolt szétválasztani egymástól a PR-jellegő 

megjelenést valamint a szponzorok eszközhasználatából (pl. szponzorfal, mezreklám, 

táblareklám, stb.) származó média-értékeket. Az elıbbi az együttmőködésbıl származó 

hozzáadott érték, az utóbbi pedig a szponzorációnak közvetlenül is számszerősíthetı 

eredménye. A szponzoráción keresztül realizálható médiaérték tarifaáron való 

számolása a nyomtatott sajtó, de különösképpen a televíziók esetében nem tükrözi a 

valós médiaértéket. Az említett média jelentıs árkedvezmény-gyakorlata, illetve a 

televíziók esetében egyéb mutató (nézettség, GRP) alapján történı elszámolása miatt a 

szponzor számára az ilyen jellegő adatközlés nem lehet informatív érvanyag a 

szponzoráción keresztül nyert média-megjelenés értékérıl. Ezen a területen javasolt a 
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nemzetközi gyakorlat alapján a megfelelı súlyozás, illetve a mérési módszer 

publikálása.  

 

A válaszadói vélemények szerint kiemelten fontos (4,27) a jól körülírható, differenciált 

célcsoport elérése. Ebben a motivációs tényezıben érhetı tetten az adott sportág egy 

sajátos tulajdonsága, nevezetesen az, hogy képes a széles sportfogyasztói bázist 

aránylag kicsi és homogén szegmensekre felbontani, mely alapvetı jelentıséggel bír 

azon szponzorvállalatok számára, amelyek termékeik/szolgáltatásaik pozícionálásakor 

egy-egy piaci szegmenst céloznak meg. Nehezen feloldható ellentmondást rejt mindez 

azonban magában, hiszen a klubok marketingtevékenységét taglaló fejezetben (v.ö.: 

4,5,6-os kérdésre adott válaszok) kiderült, hogy a klubok nem fordítanak elegendı 

figyelmet a fogyasztóik megismerésére, így az általános fogyasztói profilon túl nem 

tudják a potenciális szponzorvállalatokat a fogyasztókról szóló mélyebb információval 

ellátni. A harmadik legfontosabb tényezıként rangsorolták (4,22) értékkel a közösség 

iránti elkötelezettség, érdeklıdés demonstrálásának motívumát, ami nem feltétlenül az 

üzleti alapokon nyugvó szponzorációt helyezi elıtérbe. A (2,88) értékkel a 

hagyományos kommunikációs csatornák telítıdése nincs az elsıszámú szempontok 

körében, pedig tendenciózus jelenség, hogy a túlkommunikált világban a fogyasztót 

egyre több reklámimpulzus éri, aki ösztönösen védekezik és szelektál az ingerek között. 

A hagyományos médiakomponensek terén növekvı reklámzaj a fogyasztók terén 

reklámtúltelítettséget okozott, mely jelentıs reklám-elfordító jelenséggel is párosult. A 

kiélezett marketingkommunikációs versenyben a vállalatoknak új alternatív utakat kell 

keresni a célcsoportjaik minél hatékonyabb elérésére, és az üzleti szféra szereplıi közül 

egyre többen egy lehetséges megoldást látnak a sport, s ezen belül a labdarúgás 

szponzorálásában. Igen meglepı, hogy a (2,66) értékkel a költséghatékonyság motívuma 

meglehetısen hátra sorolódott, amivel összefügg a (3,72) értékkel bíró jellemzı, 

nevezetesen az, hogy a szponzoráción keresztül alacsony egységköltséggel lehet elérni a 

sportfogyasztókat. A szponzorációs szakma egyöntető álláspontja, hogy a szponzorációs 

kapcsolatok egyértelmő versenyelınye a tradicionális médiumokkal szemben a 

költségek terén mutatott hatékonysága. A marketingkommunikációs elméletben és a 

szakmai gyakorlatban a szponzoráció az egyik legköltséghatékonyabb kommunikációs 

eszközként él, az egyik legjobb „opportunity cost” mutatóval rendelkezik. A racionális, 
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fıként üzleti megfontolások - legalábbis a megkérdezettek megítélése szerint - 

meglehetısen csekély szerepet játszanak a szponzorációs javak odaítélésében. További 

marketingkutatásokra van szükség annak kiderítéséhez, hogy a vállalati-üzleti érdek 

valóban ennyire kevéssé fontos szempont-e a szponzorációs döntésekben, vagy a 

kínálati oldal szereplıit valami „álszemérmesség” vezérli, hogy a szponzorációval 

kapcsolatban gazdasági megfontolásokról essék szó. Többek között ilyen kérdések 

taglalásával foglalkozik az élvonalbeli futballklubokat szponzoráló vállalatok 

szponzorációs tevékenységét értékelı empirikus kutatásom. 

 

8.2.3. A szponzorált céljai - avagy a futballszponzoráció, mint releváns marketing- 

          kommunikációs eszköz 

 

A kutatási kérdıív következı kérdése a szponzorált céljainak feltérképezésére irányult. 

A szponzorkeresı futballcégnek a szponzorálási ajánlat kidolgozása elıtt mindenképpen 

tisztáznia kell azokat a célokat, amelyeknek megvalósítása, illetve azokat az 

eredményeket, melyeknek elérése reális lehet a szponzorációs javak megszerzésének 

segítségével (lásd 47. ábra). A szponzorációs piac kínálati oldalán lévı félnek képesnek 

kell lennie arra, hogy elıször önmagának fogalmazza meg az elérni kívánt célokat. A 

felkínált - Hoffmann (Hoffmann 2000b) által is azonosított - válaszopciók közül - 

melyek közül többet is jelölhettek a klubok - futballcégek kivétel nélkül mindegyike 

(100%) úgy nyilatkozott, hogy az anyagi forrás megteremtése a legdominánsabb 

céltényezı. A szponzorálást gyakran kizárólagosan az anyagi jellegő feladatok 

megoldásához nyújtott segítségként kezelik, ami azonban nagyon szőklátókörő 

megközelítés, és nem is vezet hosszabb távú együttmőködéshez. A klubok majd 

háromnegyede (72,22%) úgy tekint a szponzorációs forrásokra, hogy azok hasznos PR-

eszközt is betölthetnek. Mindez abból gyökerezik, hogy a tekintélyes szponzor PR-

tevékenységét bıvítheti a szponzorált érdekeinek megfelelıen, támogatást adhat az 

elfogadottság javításában. A klubok alig több mint felénél (55,56%) szerepelt célként a 

klubbal kapcsolatos kommunikációs tevékenység biztosítása. Mindezt aza tény 

magyarázza, hogy a szponzorálás legfontosabb látható eleme a reklámozás, a sportoló, 

csapat és a létesítmény reklám-hordozókénti szerepeltetése, melyen keresztül javulhat 

az ismertség és az elfogadottság is. A klubok fele (50%) jelölte meg célként az 
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ismertség javítása opciót. Indokként hozható fel, hogy az ismertség javításával új 

fogyasztók beszervezése válik lehetıvé, mely által a sportmérkızések látogatottsága is 

növekedhet. A szponzorált célja ebben az esetben találkozhat a szponzor piaci 

érdekeivel, mert a jól ismert, kedvelt sportoló, csapat és az elismert cég nevének 

összefonódása javíthatja a piaci elfogadottságot, melybıl mindkét fél profitálhat. 

 

Az egyéb kategóriában megjelölt célok kissé távol esnek az üzleti alapú, 

marketingvezérelt szponzorációtól: növelni a személyközi kapcsolatokat az 

futballesemények révén; érzelmi kötıdés növelése a klub, sportág iránt. 

 
8.2.4. A szponzorációs ajánlatok tartalmi aspektusai 
 
Jellemzi-e a mai magyar élvonalbeli labdarúgás szponzorációs piacának kínálati oldalát 

a marketingstratégiai céloktól vezérelt, konkretizált ellenteljesítéseket magában foglaló 

portfolió? A klubok szponzorációs tevékenységének értékelése kapcsán a szponzorációs 

ajánlatra ható fıbb tényezık (value driverek) értékelésére is megkértem a kutatásba 

vont menedzsereket, klubvezetıket. Ezek a hatástényezık a szponzorációs ajánlat 

tartalmi elemeire vonatkoznak, vizsgálatuk egy dichotóm skála (1-”jellemzı”,- 0-„nem 

jellemzı”) segítségével történt (lásd a 48. ábra). Természetesen csak azon klubok 

(N=15) szponzorációs ajánlatát értékeltem, amelyek az 1-es kérdésnél jelölték az írott 

forma meglétét. 

 

A sportszponzoráció egy értékközvetítı-folyamat. A szponzori kapcsolat kialakítása 

során a két fél (szponzor-szponzorált) hasonló szerepet játszik, mivel értéket ad és kap, 

elégedetté válik vagy sem. Ebbıl adódóan a sportszervezetnek tisztában kell lennie saját 

értékeivel, mert a sportban mérhetı és értékelhetı potenciál van! A szponzorált által 

elkészített szponzorálási ajánlatban számba kell vennie a felajánlható kommunikációs 

felületeket, marketing megjelenési lehetıségeket. A szponzorkeresınek 

marketingszempontból nagyon pontosan kell ismernie az eladni kívánt termék 

marketingkommunikációs aspektusait, vagyis a szponzorálási ajánlatot. A primer 

információkon nyugvó marketingkutatás hiányossága komoly problémát jelent, mert e 

nélkül a kínálattevık például nem tudnak egzakt választ adni a helyszínen és a 

médianyilvánosság révén elérhetı fogyasztói bázis összetételére vonatkozóan. Továbbá 
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az ezen az úton nyert adatok a szponzorvállalati médiatervezés hatékonyságát 

szolgálhatják, hiszen az ilyen jellegő kutatások nyomán kvantifikált adatok állnak 

rendelkezésre az elérni kívánt élcsoportokról.  

 

Egy üzleti szempontból „optimális” szponzorációs stratégia, a szakirodalmi ismeretekre 

alapozva, András (András 2003) és Berkes és Nyerges (Berkes 2005, Berkes és Nyerges 

2006a) alapján a kutatási kérdıívben szerepeltetett indikátorokkal operacionalizálható 

(lásd 48. ábra). Bármelyik felsorolt tényezıben nem megfelelı a szponzori piac kínálati 

oldala által nyújtott ajánlat, akkor megkérdıjelezıdik a szponzoráció üzleti 

hatékonysága.  

 
A sporttermék sajátossága, azaz a sportág, sportvállalkozás sikere, tradíciói, ismertsége 

egyöntető (100%) említéssel a szponzorációs ajánlatok integráns részét képezi. Az 

értékesíthetı kommunikációs felületek, marketing-megjelenési lehetıség csokorba 

szedése szintén az írott formában rendelkezésre álló ajánlatok mindegyikében (100%) 

szerepet kapott. Rendkívül fontos azonban, hogy ez alapján kialakított szponzori 

kategória-rendszer világos, áttekinthetı és következetes legyen. A kategóriarendszer 

meghatározza, hogy hány szponzort tervez kiszolgálni a szponzorált Ha ez a szám 

nagyon nagy, - mert különféle okok miatt, de csak kis összegekre lehet partnert találni – 

akkor tudomásul kell venni a fogyasztók elérésének, a szponzoráció tudatosításának a 

lehetısége csökken. A fogyasztói figyelem megosztódik a nagy számban jelenlévı 

szponzor között. A kategóriarendszer meghatározza az egyes kategóriák pozícióját, a 

szponzori értékét. A különbözı kategóriák eltérı szponzori csomagot tartalmaznak, 

elméletileg ár-érték arányosak. A kategóriarendszer állandósága jelenti többek között a 

szponzor számára az általa megvett csomag értékállóságát. 

  

A szponzorokat a helyi fogyasztó bázisra vonatkozó adatok mellett az is érdekli, hogy a 

médiafogyasztók milyen hatékonysággal érhetıek el, azaz az adott 

futballvállalkozásnak milyen a médiaképessége, a tömegmédia-támogatottsága. A 

szponzorációs ajánlatot készítı klubok (86,66%) tesz utalást erre az elemre a 

szponzorációs ajánlatában. A szponzori ajánlatok jelentıs hányadára (80%) jellemzı a 

differenciált ellenszolgáltatásokhoz kapcsolt szponzori szintek és kategóriarendszerek 

alkalmazása. Mindez azért fontos, mert a szponzorálás szintjei megszabják a szponzor 
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elvárásainak körét. A szponzorálás különbözı szintjeinek felállítása összefügg az anyagi 

hozzájárulás mértékével. A sportág, sportoló, csapat közönségkapcsolata, azaz a 

futballesemény látogatottsága, reklám- és költséghatékonysága azaz „opportunity cost”-

jára való utalás a futballcégek által készített szponzorációs ajánlatok majd 

háromnegyedében (73,35%) szerepel. Ezen futballcégek helyesen ismerték fel a kínált 

sporttermék értékét, annak ellenére, hogy valós számításokkal alig kehet alátámasztani 

az ajánlatokat. Ahhoz, hogy valós adatokat valamilyen módon kalkulálni lehessen, 

szükség van a futballeseménnyel kapcsolatos szponzorációs invesztíciót körvonalazó 

költség-haszon számítások demonstrálására, valamint arra, hogy számszakilag legyenek 

képesek láttatni, hogy a szponzornak mennyibe kerül azonos reklámintenzitás elérése a 

szponzorációs tevékenységtıl eltérı médiumokon keresztül. A sportrendezvény 

(esemény) közönségének különféle szegmentációs ismérvek alapján történı 

demonstrálása a szponzori ajánlatokban meglehetısen sporadikusan érhetı tetten. A 

sportvállalkozás által kínált sportszolgáltatást fogyasztó helyszíni és a médiafogyasztói 

szegmensekrıl pusztán az ajánlatot készítık csekély része (6,66%) közöl információt 

szponzori portfoliójában. Tendencia Magyarországon, hogy a sport kínálati oldala 

alulfinanszírozott, jelenleg elsısorban a túlélésért küzd. Ebben a helyzetben igen kicsi a 

futball reprezentánsainak mozgástere az önmagukról való információk 

összegyőjtésében, rendszerezésében, és nyilvánosságra hozatalában. Ám a 

szponzorációs együttmőködés egyik alapja az a tömegbázis, amit a szponzorált 

labdarúgóklub képes mérkızésrıl-mérkızésre megszólítani. Ennek hiányában nem lehet 

érdemi szponzori kapcsolatot kialakítani. Mindezt alátámasztja az a tény, amely a 

kutatási kérdıív marketingtevékenységet taglaló fejezetének értékelése kapcsán 

egyértelmően kimutatható volt, azaz hogy a futballcégek nem igazán értékelik saját 

fogyasztói bázisukat, ezáltal a szponzorációs portfoliójukban sem kaphat szerepet (v.ö.: 

4,5,6 kérdések). 

 

A szponzorálás üzleti hatékonyságát befolyásolja a szponzorált sportág, csapat, 

sportolót jellemzı imázs is. Ám az ajánlattal rendelkezık csekély hányada, mindössze 

(6,66%) foglalkozott ennek a fontos piaci tényezınek az értékével, holott az imázs 

egyike a legkönnyebben értékesíthetı marketingjellemzıknek. A szponzorálás során 

törekedni kell a hosszú távú kapcsolatok kialakítására, hiszen az egyik legfıbb 



90 

 

szponzori célkitőzés, az imázs formálás, imázs-transzfer mindig hosszú távú. A magyar 

viszonyok között természetesen nehéz hosszú távra tervezni, de mindez nem jelentheti 

azt, hogy le kell mondani a hosszú távú szponzorálási kapcsolatok kialakításáról. A 

kutatási kérdıív marketingtevékenységet taglaló fejezetébıl láthattuk, hogy a 

futballszervezetek elsısorban szekunder forrásból szerzik az imázs-percepciókkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (v.ö.: 14-es kérdésre adott válasszal).  

 
8.2.5. A szponzorációs invesztíció volumenét meghatározó tényezık 
 
A kutatási kérdıív következı kérdésében arra kértem a kínálattevıket, hogy mérlegeljék 

az egyes felkínált szempontok szponzori juttatás mértékére gyakorolt hatását (lásd a 49. 

ábra). A szponzori juttatások mértékét meghatározó tényezıket 3-fokú intenzitásskálán 

(1 – „egyáltalán nem fontos”-tól, 3 – „nagyon fontos”-ig) értékelték a kutatásba bevont 

szakemberek. Véleményük szerint a szponzori juttatás mértékének legfıbb befolyásoló 

faktora (2,94) a személyes ismeretség, kapcsolati tıke. Eufemisztikusan akár azt is 

mondhatnánk, hogy ilyen esetekben az ár- érték arány nem minden esetben tükrözıdik 

a racionálisnak tőnı üzleti döntésekben, mivel a személyes preferenciák, a kapcsolati 

tıke mozgatta szponzorációs kapcsolatok nem igazán kvantifikálhatók. Ebben a 

vonatkozásban még a marketing- és szponzorációs szakemberek közössége is 

megosztott, mivel sokan vallják, hogy a személyes ismeretség hiányában nincs mód 

gyümölcsözı szponzorációs kapcsolatok létrehozására. A honi professzionális futball 

szponzorációs piacánál fejlettebb piacokhoz történı fokozatos felzárkózásban nagy 

valószínőséggel e tényezı domináns jellege csökkeni, az üzleti szempontok pedig 

erısödni fognak. Ez azt is eredményezheti, hogy nem csupán tartalmában, de formailag 

is üzletiesebbé válik a szponzoráció. E tétel érdekes ellenpontjaként érdemes 

megjegyezni, hogy a szponzori juttatás mértékének befolyásolása céljából a válaszadók 

nem tulajdonítanak nagy jelentıséget a kínálattevıt jellemzı szakmai felkészültség 

faktorának, mivel csupán (1,16) értékkel szerepel. A sportág és csapat médiaképessége, 

népszerősége, illetve sikeressége mint szponzori juttatás mértékét involváló tényezınek 

nagy szerepet tulajdonítanak a klubok (2,61). A valódi üzleti motívumokra való 

törekvés körvonalazható, amikor a szponzori juttatás mértékét abból a nézıpontból 

szemléljük, hogy a potenciális szponzorjelölt valós marketingkommunikációs törekvései 

milyen mértékben elégíthetıek ki a sportvállalat által összeállított szponzorációs 
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portfolió (2,38). Nagy jelentıséget tulajdonítanak (2,27) a válaszadók a közös 

célcsoport faktorának is, bár részükrıl a megismerésükre fordított erıforrás 

meglehetısen csekélynek mondható. A közös imázs-jellemzık fontossága az esetleges 

imázs-transzferhatás miatt (1,77) értéket képvisel. Ezen jellemzı alulértékelése azzal is 

indokolható, hogy az imázs-kutatás a futballcégek marketingkutatása illetve 

szponzorációs ajánlata terén sem jelenik meg. 

 
8.2.6. A szponzorációs invesztíció ellentételezése kapcsán felhasznált kommunikációs-  

          felületek és marketing megjelenési lehetıségek  

 

Szakmai véleményem szerint addig nem fognak jelentısebb szponzorok üzleti alapon 

belépni a sportág finanszírozásába, ameddig kiszolgálásuk feltételei nem adottak. 

Marketing oldalról nézve, a futballklubnak kommunikatívan ki kell szolgálnia a 

szponzort, egy átfogó kommunikatív kiszolgálást, sokrétő marketingszolgáltatást kell 

nyújtania a szponzorvállalat kommunikációs célkitőzéseinek megvalósításához. A 

szponzorációs kapcsolat visszterhessége okán a szponzoráltnak is tenni, adni kell 

valamit. A visszterhes szponzorációs kapcsolatok sajátossága, hogy a szolgáltatásnak és 

az ellenszolgáltatásnak egymással arányosnak kell lennie. Ha a szponzorált 

ellenszolgáltatása nem arányos, úgy ajándékozással vegyes szponzorációs kapcsolatról 

beszélünk, annak ellenére, hogy a szponzorálásban az immateriális támogatási cél eleve 

benne foglaltatik. Ez a másodlagos immateriális cél tartalmilag különbözteti meg a 

szponzorációt a puszta reklámozási lehetıségtıl.  

 

Az (50. ábra) körvonalazza azokat a lehetıségeket, mely mentén a szponzor 

marketingtevékenységét a futballal összekapcsolhatja. Ebben a kérdésben már ismét a 

teljes populációnak (N=18) a válaszait elemzem. A válaszadásra kínált opciók - melyek 

közül a klubvezetık természetesen többet is jelölhettek - a szponzorációs eszközöket 

tekintve mind az általános, mind az egyedi eszközcsoport megjelölését lehetıvé tette. A 

szponzorok céljai eltérıek, így az általuk használt szponzorációs mix elemei igen 

sokrétőek lehetnek. Kivétel nélkül minden klub (100%) él a mezreklám és a sportpályán 

elhelyezett reklámtábla, molinó lehetıségével. Bár a kutatási kérdıív keretében nem 

kérdeztem rá, nemzetközi kutatási eredmények arra világítanak rá, hogy a stadion 

névszponzoráció hatékony márkakommunikációt tesz lehetıvé. A kutatási eredmények 
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szerint a szurkolók körében a stadion-szponzor ismertsége legalább olyan mértékő, mint 

a mezszponzoré, de általában alacsonyabb áron. Az új stadionok esetében a kapcsolat a 

márkanév és a stadion között egyszerőbben alakul ki. A népet futballpiacon a 

Bundesliga 11 csapata már él a stadionok névszponzorálási lehetıségével (lásd a 16. 

táblázat) (http://sportbusiness.com). Az igazi áttörést az Arsenal és az Emirates Airlines 

közötti 90 millió dolláros szerzıdéstıl várják. Európa számára új idıszámítás kezdıdik 

ezzel, mert a korábban csak a tengerentúlon alkalmazott stadionnév-értékesítés az öreg 

kontinensen is komoly bevételi forrássá válik. Az Arsenal stadionjának támogatói 

névértéke évente 4,5 millió $ bevételt jelent a futballcégnek 15 éven keresztül. Az 

Allianz ugyancsak 15 éven át évente 7 millió $-nak megfelelı összeget fizet a müncheni 

aréna névhasználati jogáért. A TV-közvetítést a megkérdezettek jelentıs része, (88,89%) 

említette. Amiként a látványsportágak többségében, úgy a honi élvonalbeli 

labdarúgásban is fontos a televíziós közvetítés biztosítása, - a közvetítés ugyanis növeli 

a szponzoráció marketingértékét. A professzionális labdarúgósport üzleti alapjainak 

megteremtésében döntı szerepe van a jelentıs disztribúciós hatósugárral rendelkezı 

televíziós közvetítéseknek. A szponzorok azonban bizonytalanok abban, hogy 

fogyasztóik eléréséhez a megfelelı eszközt választották-e, mivel ritkán kapnak 

visszajelzést arról, hogy a pálya szélén elhelyezett nagymérető reklámtábláik a 

helyszínen és a közvetítésen keresztül kiket és milyen nagyságrendben érnek el. A 

helyszínen és a televíziós közvetítés során egyaránt látható reklámtáblák hatékonysága 

minden szponzor számára örök kérdés. Lehet-e mérni a reklámtáblákkal elért nézık 

számát? Fel lehet-e tenni a kérdést, hogy a klasszikus reklámkampányra fordított 

összegekhez képest a szponzoráció médiaértéke ebben az összefüggésben közelítıleg 

mekkora? Ki lehet-e számolni a képernyın való jelenlét értékét? A szponzor az esetek 

jelentıs részében döntése helyességének ellenırzését a televíziós jelenlét mérésében 

keresi. A reklámtábla médiaértéke egyrészt minıségi tényezıkön múlik (láthatóság, 

észlelhetıség, szponzorációs aktivitás, ötletesség, esemény súlya, közvetítı csatorna, 

szponzorok száma, márkaismertség, tábla típusa), másrészt a számszerősíthetı 

elemeken. A számszerősítéssel kapcsolatos döntést pedig segíti a képernyın való 

szponzori jelenlét - bizonyos indikátorok mentén történı médiaértékre való átszámítása, 

mely alapvetıen három tényezı függvénye: nézık fizikai elérése, azaz a nézettség; a 

másodpercben kifejezett képernyın való teljes jelenlét; illetve egy fajlagos 
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költségmutató - CPT (ezer fı elérésének költsége) (S:COMM Sponsorship 

Communications Research).  

 

E helyen érdemes azonban néhány - a reklámtábla kapcsán realizálható médiaértékkel 

kapcsolatos - befolyásoló körülményt mélyebben megvizsgálni: 

 

� a különbözı mérkızések során eltérı táblatípusokat használnak a klubok (fix, 

forgóprizmás. A digitális tábla hazánkban kizárólag válogatott mérkızések során 

kerül használatba. A szponzor számára a hagyományos, rögzített (fix) tábla 

kínálja a legnagyobb megjelenési gyakoriságot; 

 

� a kameraállás alapvetıen befolyásolja a láthatóságot, ezen keresztül magát az 

elérést;  

 

� labdarúgó-mérkızéseken az oldalvonalon elhelyezett tábla biztosítja a legjobb 

eredményt, ám a gondosan kialakított második táblasor járulékos jelenlétet 

biztosít; 

 

A honi futballeseményeken a technikai lehetıségek hiányában lehet felfedezni az 

ötlettelenség, a kreatív marketing-megjelenések elmaradását. Az eredményjelzı tábla 

szinte csak a Puskás Ferenc Stadionban alkalmas arra, hogy reklámspotokat játszanak le 

rajta. A nagyobb külföldi stadionokban LCD-kijelzıs (Liquid Crystal Display) mozgó 

reklámtáblákon jelenik meg a szponzorok neve az oldalvonal mentén, míg nálunk sok 

helyen csupán a statikus reklámtáblákkal lehet kalkulálni. A helyzet a közeljövıben 

nem is változhat, mert nincs, aki ebbe invesztálna, mivel a stadionok többsége nem 

magán, hanem állami tulajdonban van, így aztán a klubok, ha lenne pénzük, akkor sem 

áldoznának szívesen a „közös lóra”. A Magyar Labdarúgó Liga által végzett felmérése 

alapján megállapítást nyert, hogy a futballstadionokon végzett munkálatok kapcsán 

figyelmen kívül hagyták a reklám- és marketingszempontokat (például a televíziós 

közvetítıállomások, a pálya és a nézıtér közt elhelyezkedı terület hasznosítási 

lehetıségének kialakításakor) (Füzesi 2003). 
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A termékelhelyezés lehetıségével a klubmenedzseri válaszok alapján a klubok (77,78%) 

él. A szponzorált ellenszolgáltatásként a rendelkezésére álló sportlétesítmény 

használatára is lehetıséget biztosíthat, az érintett klubok közül (55,56%) próbál a 

szponzorok felé élni a létesítménymenedzsment lehetıségével. A kutatás alapján a 

klubok harmada (33,33%) él a lehetıséggel, hogy a szponzora nevét a 

futballvállalkozás, vagy a csapat nevében szerepeltesse, névszponzorációs titulust adva 

ezzel. A helyszín mellett a helyszín feletti légtér újabb lehetıségeket, felületeket nyújt a 

szponzor kommunikációs aktivitásai számára, ám mindössze a kluboknak (5,56%) él 

olyan kreatív marketinglehetıségekkel, mint például a helyszín feletti légtér 

hasznosítása. 

 

A futballcégek vezetıi által az egyéb kategória regisztrált válaszai a következık voltak: 

internetes banner, reprezentálás, média-szolgáltatás, kerületi újságokban való 

megjelenés, PR-megjelenés. Az újdonság, a megszokottól eltérı, a fogyasztói élmény 

maximalizálására törekvı megoldásmódok iránti elkötelezettség fontos lehet a 

szponzorvállalatok egyediségének kifejezése céljából. András (András 2003) azonban a 

honi élvonalbeli futballcégekre vonatkozó esettanulmányozó kutatása alapján olyan 

esettel is találkozott, amikor a legfıbb tulajdonosként megjelenı vállalat, futballon 

kívüli tevékenysége kapcsán meglévı legfıbb üzleti kapcsolatait jelentı vállalatok 

jelentek meg a futballtársaság szponzoraként. A szponzori bevételek mögött ilyen 

esetekben természetesen megkérdıjelezhetı a kétoldalú üzleti kapcsolat.  

 

8.2.7. A hatékony szponzorációs kapcsolat kialakítását gátló tényezık  

 

Mivel a szponzorációs tevékenység egy hosszú távú befektetés, ezért elodázhatatlan, 

hogy a szponzorációs javak megszerzésén túl a kialakított kapcsolatot az érdekelt felek 

megfelelıen menedzseljék. A szponzorációs tevékenység hatékonyságának megítélése 

mellett, szükséges annak az értékelése is, hogy melyek azok a hatástényezık, melyek a 

potens szponzorációs kapcsolatok gátló tényezıi lehetnek, illetve meghiúsíthatják a 

potenciális szponzorációs kapcsoltok létrejöttét (lásd az 51. ábra). Az 5-fokú 

intenzitásskálán (1 - „egyáltalán nem jellemzı”-tıl, 5 - „nagyon jellemzı”-ig) a 

klubmenedzseri válaszok közül a legnyomósabb érv a szponzorációs invesztíció 
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mérhetıségére vonatkozott (4,72), fontosnak ítélték (4,66) értékkel a kínálattevık a 

negatív imázs-transzfer veszélyét is a futball terén elıforduló botrányok miatt, valamint 

az állandó partneri kapcsolat, a folyamatos információáramlás hiányát (4,61). A 

klubvezetık úgy gondolják, hogy a két fél közötti súrlódásmentes kapcsolat pregnáns 

oka lehet (4,33) értékkel, hogy a szponzorációs invesztíció alacsony megtérülési 

hozamot (ROI-return on investment) biztosít a szponzor számára. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy többek között a szponzorációs invesztíció hozamának egzakt 

mérésére fókuszál disszertációm - szponzorvállalatokat - elemzı része. Meglehetısen 

magas (4) értékkel illették a szponzorált fél marketinggel kapcsolatos szakismeretének 

fontosságát. A klubmenedzseri válaszok terén érdekes ellentmondásoknak lehetünk 

tanúi, amennyiben összevetjük jelen eredményt a klubmenedzserek által a 11-es 

kérdésre adott válaszokkal, ahol is a szponzori juttatás mértékének megítélése kapcsán a 

3-fokú skálán mindössze (1,16) érték reprezentálja a kínálattevı szakmai 

kompetenciáját, felkészültségét. A szponzoráltra vonatkozó magatartási-etikai kódex 

hiánya a maga (2,44) értékével a válaszadók értékítélete szempontjából nem túlzottan 

meghatározó. Pedig az ilyen jellegő magatartási kódexbıl a szponzorok láthatnák a 

szponzorált alkalmazkodási készségét, másrészt pedig az ilyen dokumentum számos 

kellemetlenségtıl, konfliktusoktól óvhatja meg a szponzoráltat. 

 
Az egyéb kategória válaszai fontos konfliktusforrásra utaltak: nem megfelelı 

kommunikáció a szponzorációs kapcsolat 3 fontos szereplıje, a szponzorált-média-

szponzor között. E konfliktus feloldása a disszertációm szponzorvállalatokat elemzı 

részében történik meg. 

 

8.2.8. A szponzorációs kapcsolat minısége, a szponzorügynökségek szerepe  
 
A szponzori kapcsolat minıségét taglaló kérdésre a válaszok az 5-fokú intenzitásskálán 

(1 – „nem kielégítı”-tıl, 5 – „kiváló”-ig) a kiváló (22,22%), jó (55,56%), kielégítı 

(11,11%), lehetne jobb (5,56%), nem kielégítı (5,56%) részarányban szóródtak (lásd az 

52. ábra). 

 

A klubok szponzorációs tevékenységét értékelı empirikus kutatás utolsó kérdése a 

szponzorációs piac fontos intermedier szereplıire - a marketing/szponzorációs 
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ügynökségekre – irányult (lásd az 53. ábra). A sportmarketing- és szponzorációs 

ügynökségek a szponzorációs piacon rendkívül fontos közvetítı szerepet töltenek be a 

kínálattevık és a keresleti oldal szereplıi között, hatékony segítséget nyújtva mindkét 

fél számára. Az ilyen jellegő ügynökségek szolgáltatásait a honi professzionális 

futballcégek ez idáig meglehetısen periférikusan kezelték, mivel a vizsgálatba bevont 

klubok egyike sem vett igénybe ilyen jellegő ügynökségi szolgáltatást. A nemzetközi 

gyakorlat szerint - fıként a BigFive országok futballpiacain - az élvonalban szereplı 

klubok a marketing és kereskedelmi jogaik képviseletére marketing/szponzorációs 

ügynökségeket kérnek fel. Az ügynökségek hozzáadott érték komponensei a 

szponzorációs piaccal kapcsolatos szaktudásuk és a kapcsolati tıkéjük. Fontos 

megjegyezni, hogy a honi futball területét érintı - e disszertáció keretein túlmutató 

tényezık miatt - a sport szponzorációs ügynöki erıfeszítések megtérülésének kockázata 

igen magasnak mondható.  

 

A futballvállalkozások piaci rövidlátásával szemben saját szakmai meggyızıdésem, 

hogy egyre inkább szükség lesz olyan sportmarketing/szponzorációs ügynökségekre, 

amelyek szenzitív szponzorációs piacismerettel, elméletileg, gyakorlatilag megalapozott 

tudásanyaggal, kapcsolati tıkével rendelkeznek, részt vesznek a szponzorációs 

tevékenységgel kapcsolatos döntések elıkészítésében, a szponzorációs ajánlat 

összeállításában, professzionális imázs-építéssel és kommunikációval segítve a 

kínálattevıt. Az értékesítési bevétel maximalizálására legalkalmasabb a saját marketing 

csapat felállítása. A kevésbé vonzó sporttermékek esetében azonban alacsonyabb a 

várható bevétel. Ilyenkor hasznos lehet ügynökségekkel dolgozni. A szakember 

fizetésébıl adódó magas fix költség ugyanis nem terheli a sportvállalkozást. A 

befektetett munka megtérülésének kockázata az ügynökségnél jelentkezik. Fontos annak 

az eldöntése, hogy az ügynökség csak közvetítı szerepet tölt be, vagy aktívan 

közremőködik a szponzorációs tevékenység egyes részfeladatainak lebonyolítása terén 

is. 

 
8.3. A szponzorvállalatok szponzorációs stratégiájának makro-szintő tényezıi 
 
Empirikus kutatásom második része a futball-szponzorációs piac keresleti oldalának 

szereplıjére, a szponzorvállalatokra irányult.  
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8.3.1. A szponzoráló cégek demográfiai karakterisztikái 
 
A kutatás eredményeinek ismertetését a vizsgált vállalatok demográfiai jellemzıinek 

bemutatásával kezdem. Ebben a kérdéscsoportban a szponzorációs tevékenység 

szempontjából fontos jellemzıkre kerestem a választ.         

 

Noha, a szponzorációs tevékenységet alkalmazó cégek demográfiai jellemzıi 

meglehetısen sokrétőek, - (eltérı alkalmazotti szám, eltérı éves nettó árbevétel, eltérı 

marketing büdzsé, szponzorált területek különbözısége) - abban megegyeznek, hogy 

integrált marketingkommunikációt folytatnak, így a kutatás során nyert eredményekbıl 

általános érvényő következtetések levonása nem lehet indokolt, csupán tendenciózus 

kép kialakítására nyílik lehetıség.  

 

Az (54. ábra) azt mutatja, hogy a válaszadók által megjelölt tisztségek terén a 

legnagyobbrészt kompetens szakemberek döntenek a szponzorációs tevékenységrıl 

szponzorációs menedzser (33%), marketing menedzser (26%), reklám menedzser (8%), 

pr menedzser (7%). Jól körvonalazható, hogy a döntési folyamatok a vállalatok 

legfelsıbb szintjérıl lekerültek, igazolva, hogy e komplex marketingkommunikációs 

elem (sport)marketing ismeretekkel rendelkezı szakembert igényel. Bár kísérletet 

tettem arra vonatkozólag, hogy lefedjem a vállalati szponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatba hozható professziók széles spektrumát, de mindennek tükrében 

elgondolkodtató, hogy szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos döntéshozók (26%-a) 

más pozícióban látja el e kommunikációs területet érintı feladatokat.  

 

A szponzorációs tevékenységgel kapcsolatosan a vállalati gyakorlatban többféle 

megoldást alkalmaznak. A kisebb vállalatoknál általában marketing menedzser 

tevékenységi körben látják el a szponzorációval kapcsolatos feladatokat. Míg a 

nagyobb, elsısorban multinacionális vállalatoknál gyakran alkalmazott megoldás a 

szponzori tanács létrehozása, mely kiszőri a kizárólag személyes kapcsolatokon alapuló, 

s nem az üzleti motivációk bázisán nyugvó döntéseket. Kutatói és személyes piaci 

tapasztalatok azt mondatják velem, hogy egyre inkább szükség lesz olyan 

szakemberekre a vállalati oldalon, akik a vállalati marketing részlegben - akár 

kommunikációs-, reklám-, vagy pr osztálynak is nevezik - a szponzorációs feladatok 
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ellátására szakosodik. Olyan szakember, aki ismeri a szponzorációs piacot, részt vesz a 

kommunikációs elemek összehangolásában, valamint értékeli a vállalati szponzoráció 

hatékonyságát, sikerességét. 

 

Noha nem kérdeztem rá, de a médiapiac folyamatos fragmentálódását alapul véve, a 

klasszikus reklámmédiumokhoz hasonlóan a szponzorálás területén is megjelennek a 

kifejezetten erre a kommunikációs elemre szakosodott ügynökségek, melyek 

intermedier szerepet ellátva közvetítenek a keresleti és kínálati szereplık között, segítve 

ezzel szponzorálási célok megvalósulását (v.ö.: 8.2.8. fejezet). A szponzorálási 

célkitőzések megfogalmazása, elvi irányítása és a szponzorálás integrálása 

természetesen továbbra is a vállalati kommunikációs szakember kompetenciaköre 

marad.  

 

Valószínőleg evidenciának tőnik a médiaiparág egyes szereplıinek, de mégis 

érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a hirdetık általában azért fordulnak 

(média)ügynökséghez, és egyre gyakrabban már az alternatív médiumokkal - a 

szponzorációval - is foglalkozó BTL-ügynökséghez, hogy az a megfelelı szakértelem és 

információk birtokában a lehetı leghatékonyabban költse el pénzüket. A hirdetı 

(szponzoráló) tehát azt mérlegeli, hogy a szponzorációs tevékenységével kapcsolatos 

tervezés-tranzakciós költségek, illetve a kevésbé hatékony döntésbıl eredı veszteségek 

(kiesı bevételei) meghaladnák-e az ügynökségnek kifizetendı összeget - beleértve a 

szokásos ügynökségi jutalékot is. Szakmai nézetem szerint alapvetıen kétfajta 

ügynökségi tevékenységrıl beszélhetünk: egyrészt szponzorációs tanácsadásról, 

másrészt brókerségrıl. A tanácsadó feladata a cégeknek segítséget nyújtani abban, 

miként illesszék be a szponzorációt marketingkommunikációjukba, illetve hogyan 

tegyék ezt a tevékenységet hatékonnyá és mérhetıvé. Ezzel szemben a bróker feladata, 

hogy a szponzorációs piacon a kínálati és keresleti oldalon lévı partnereket hozzon 

össze.   

 

Tudni szerettem volna, hogy a kutatott multinacionális vállalatok hogyan osztják fel az 

alternatív médiumokra szánt költségvetésüket (lásd az 55. ábra). Megállapítható, hogy a 

szponzorációs tevékenységért felelıs vezetık saját szponzorációs portfoliójuk alapján 
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úgy vélekednek, hogy a sportba áramlik a szponzori juttatások (62,27%)-a, mely 

nagyfokú egyezıséget mutat a hazai - elsısorban becsült - és nemzetközi szponzorációs 

piac adataival. Azonban az is világosan kiderül, hogy a mecenatúra (egyoldalú 

támogatás) (13,22%) még mindig elég nagy jelentıséggel bír a szponzorációs 

költségvetés allokációja során. 

 
Azt is vizsgáltam, hogy a vállalatok milyen szintő költségtényezıként tekintenek a 

szponzorációra (lásd 56. ábra). A szponzorációs költségvetési keret allokációja 

jelentısebb mértékben származik a marketing költségvetésbıl (9,5%), mint a 

kommunikációs költségvetésbıl (5,75).  

 
8.3.2. Menedzsment elvek a szponzorációs tevékenység kivitelezése során 
 
Ebben a részben a szponzorációs menedzsment stratégiai összetevıire kívánok 

rávilágítani (lásd a 17. táblázat). Egyrészt annak az általános érvényő piaci tapasztalat 

okán teszem mindezt, hogy a cégek csekély hányada jelöl ki speciális menedzsment 

elveket a szponzorációs tevékenységre vonatkozóan. Másrészt pedig, a szponzorációs 

szakirodalom is fajsúlyos tényezıként említi.  

 
A válaszadók a kutatási kérdıív keretében felkínált menedzsment elveket egy 5-fokú 

intenzitásskálán (1 - „egyáltalán nem fontos”-tól, 5 - „nagyon fontos”-ig) rangsorolták. 

Az integrált kommunikáció alkalmazása kizárólagos szempontként jelentkezett a 

vállalati kör szegmentálásánál, melyet jól mutat a szponzorációs tevékenység 

illeszkedése a vállalati stratégiához (4,36) változó priorizálása. Jól mutatja, hogy a 

kutatásba bevont vállalatok milyen nagy jelentıséget tulajdonítanak a szponzorációs 

tevékenységük vállalati imázsra gyakorolt hatásáról, mivel az imázs növelését segítı 

szponzorációs stratégia (4,21) jelentıs súllyal szerepel. A cégek rendkívül fontosnak 

tartják a mérhetı szponzorációs célkitőzések megfogalmazását (4,15), melynek teljes 

körő kifejtésére a célkitőzéseket elemzı részben természetesen részletesen visszatérek. 

 

A kutatás során felszínre került néhány olyan jelenség, ami mindenképpen 

elgondolkodtató. A szponzori juttatás mértékének összekapcsolása a szponzorált 

eredményességével (3,93), illetve a profitorientált elvek megfogalmazása a 

szponzorációs stratégiában (3,69) meglepıen alacsony átlagértékkel szerepel. Noha 
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ezen utóbbi két fı stratégiai célkitőzés kellene, - hogy üzleti szempontból – elsıszámú 

szempont legyen a szponzorok számára. Jól látható azonban, hogy a profitvezérelt elvek 

a vállalati – CSR Corporate Social Responsibility – társadalmi szerepvállalás – (2,91) 

változójával szemben magasabb értékkel szerepelnek. Ezen utóbbi változó kis súlya 

mindenképpen jó hír, mivel ez arról ad számot, hogy a vállalatok mégiscsak „üzletibb” 

szemmel tekintenek a futballszponzorációra, mint egyfajta szükségletbıl végrehajtott 

társadalmi szerepvállalásra. Szintén érdekes momentum, hogy bár fontosnak tartják a 

mérhetı célokat, de a szponzoráció hatékonyságának mérését már nem priorizálják 

ilyen jelentıs mértékben.    

 
 
8.3.3. A szponzorációs tevékenység célkitőzéseinek ismertetése 
 
 
A „makro-szintő” tényezık elemzését a szponzorációs célkitőzések bemutatásával 

kezdem. A vállalatok jelentıs részének ma már nem az a problémája, hogy 

kommunikáljon-e vagy sem, hanem az, hogy ezt hogyan tegye, kinek és mit mondjon és 

fıleg mikor. Abban az esetben, ha a szponzorációs kapcsolat az üzleti tényezık bázisán 

születik, akkor a kommunikáció sohasem lehet öncélú, mindig a kitőzött célok 

függvénye.  

 

A sportszponzorálás kérdésén belül feltétlenül tisztázni kell a futballszervezetek 

szponzorokhoz főzıdı viszonyát, s következetesen meg kell jeleníteni a kettejük 

kapcsolatában a gazdasági funkciót, tisztázni kell a szponzorációt vállaló 

privátgazdasági szereplık motivációs tényezıit. A gazdasági szféra a labdarúgó- és 

egyéb sportszervezetek finanszírozásában akkor tekinthetı motiváltnak, amennyiben 

valamilyen gazdasági funkció kapcsolódik hozzá. Más esetnek tekintendı, ha a 

szponzoráló vállalat azért áldoz ilyen célokra, mert a mindenkori vezetı pozíciót 

birtokló személyének személyes érdeklıdési körébe tartozik az adott sportág. Gazdasági 

funkció hiányában a kínálati és keresleti szereplık között sajátos érdekeltségi és 

felelısségi kapcsolat alakul(hat) ki, mely igencsak ingatag értékviszonyokon nyugszik. 

Ezen utóbbi esetben - gazdasági, s egyéb marketing- és kommunikációs funkció 

hiányában - a szponzor motiválatlan lesz, melybıl az következik, hogy a két fél közötti 

kapcsolat is motiválatlanná válik.  
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A (18. táblázat) a lehetséges szponzori részcélok 5 relatív kategóriába sorolása mentén 

szemlélteti a prioritásokat.  A célkategóriák ilyen irányú felosztása a legelfogadottabb 

elméleti és gyakorlati megfontolásból egyaránt. A válaszadók a kutatási kérdıív 

keretében felkínált szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos célokat egy 5-fokú 

intenzitásskálán (1 - „egyáltalán nem fontos”-tól, 5 - „nagyon fontos”-ig) rangsorolták. 

Az értékesítési célok és a termék/márka/szolgáltatás tevékenységhez kapcsolt célokat 

együttesen marketing céltényezıknek nevezi a szakirodalom (Pope 1998). Jól látható, 

hogy a magyar labdarúgásban érdekelt szponzorok esetében az értékesítési célokra 

(3,88) helyezıdik a legnagyobb hangsúly. Elgondolkodtató mindez, hiszen sem a 

helyszíni, sem a médiafogyasztói bázis nem igazán teszi azt lehetıvé, hogy az egyes 

vállalatok a futballszponzoráció felhasználásával az értékesítési volumenüket érdemben 

növelhessék rövidtávon. Meglepı módon a médiamegjelenéssel kapcsolatos 

célkategória (3,7) relatív fontossága az 5 célkategória közül csupán a negyedik helyre 

került. Pedig a szponzoráció gyakran a költséghatékonyabb médiaérték generálásaként 

él a köztudatban (v.ö..: 8.2.2 fejezet). A sport a valós tevékenység közben jelenik meg a 

médiában, a médiaszereplés része a teljesítménynek, a teljesítmény és a szponzor 

kapcsolata pedig közeli, ezért széles értelemben a sport, s ezen belül az élvonalbeli 

labdarúgás sok más szponzorációs terület között az egyik leghatékonyabb terület. Az 

egyes szponzori célkategóriák közül a hospitality-t (3,36) preferálják legkevésbé a 

magyar élvonalbeli labdarúgásban szponzorációs potenciált látó vállalatok. A 

hospitality programok általában komoly részét képezik a szponzori ajánlatnak, ám a 

megvalósításra már nagyon kevés figyelem irányul. Pedig a szponzorok és partnereik 

vendégül látásának nagyon látványos és emlékezetes formáját jelentheti egy 

végiggondolt esemény (lásd a 19. táblázat) (Kolah 2006). 

 
Amint azt már korábban kifejtettem a szponzoráció a marketingkommunikációs mix 

egyik legösszetettebb lehetıségekkel rendelkezı eszközeként fontos szerepet játszik a 

márkaépítésben, a fogyasztói kapcsolatok szorosabbra főzésében, de közvetlenül az 

értékesítésben is. A szponzoráció ugyanis egy olyan összetett marketingeszköz, amit a 

sportbeli partner lehetıségeihez igazítva, a márka érdekeit szem elıtt tartva aktuálisan 

kell összeállítani. Mérhetı eredményekkel is kecsegtetı alkalmazása nagyban függ a 

marketing és kommunikációs célok világos, konkrét megfogalmazásától. Általános 
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érvényő szponzorációs modelleket - éppen a szponzorációnak a céloktól függı 

sokszínősége miatt - nem lehet megfogalmazni, ám szempontokat a szponzorációs mix 

kialakításához igenis lehet adni. A legfontosabb, hogy a márkatulajdonos kitalálja azt a 

célt, hogy miért akarja a szponzorációs tevékenységet beilleszteni az integrált 

marketingkommunikációs stratégiájába. Általában elmondható, hogy a szponzorációs 

motivációk túlnyomó része márkához kapcsoltan jelenik meg.  

 
A következıkben az említett 5 relatív célkategória egyes részcélkitőzései kerülnek 

bemutatásra, a válaszadói vélemények tükrében (lásd a 20. táblázat). A vállalati 

célkitőzés kategóriája szempontjából az imázs építése (4,53) a legdominánsabb cél. 

Emlékezzünk arra, hogy a szponzorációs tevékenységet átható fıbb menedzsment elvek 

taglalásakor is a vállalati imázs növelését elısegítı stratégia meglehetısen 

értékmagasan szerepelt a vállalati gyakorlatban. Azonban nagyon kevés kutatás 

foglalkozik még nemzetközi viszonylatban is pl.: a sportegyesület, sportág, csapat, 

sportoló, szponzori termék potenciális szurkolók körében kialakult imázsával, a pozitív 

vagy negatív imázs-transzfer jelenség vizsgálatával (v.ö.: 8.1.6. fejezet). Az imázs-

transzferhatás akkor mőködik, ha az imázshordozó csapatot jól választotta meg a 

szponzoráló. A vállalatok értékének egyre jelentısebb hányadát képviseli a márkaimázs. 

Az elmúlt egy évtizedben a menedzserirodalomban szemléletváltozás ment végbe. 

Korábban kizárólag a könyv szerinti érték határozta meg, mennyit ér egy vállalat. Ma 

alapvetıen háromféle értékrıl beszélünk: könyv szerinti, tızsdei és márkaértékrıl. A 

vezetık személyes kötıdése adott sportág, sportoló, csapat iránt érzett lojalitásból 

fakadó szponzori tevékenységek gyakorlata (2,86) megszőnni látszik, mint 

szponzorációs céltényezı, melyet az alacsony válaszadói vélemény is jelez. Mindez a 

koncepcionális tervezés elıtérbe kerülését jelenti a kapcsolati tıke vezérelt 

szponzorációval szemben. Meglepı módon nem található az elsı három legfontosabb 

vállalati célkitőzés között a vállalati név asszociációja egy sikeres csapattal, 

eseménnyel, egyéni sportolóval (3,87), noha a futballra jellemzı tulajdonságok (siker, 

erı, gyızelem, dinamizmus) hatékony asszociációs lehetıséget jelenthetnének a 

vállalatok számára. Mindez talán a jelenben uralkodó honi futballt körülölelı 

pesszimisztikus képnek tulajdonítható. A professzionális sportpiac termékének fontos 

jellemzıje a sportolók versengésébıl származó izgalom, ami alapvetıen a végeredmény 

bizonytalanságához, - mint a keresletet egyik legjobban meghatározó tényezıhöz – 
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kapcsolódik Ez a bizonytalanság, azonban olyan sajátosság, mely a professzionális 

sportot megkülönbözteti minden más terméktıl, szolgáltatástól, megnehezítve ezzel a 

prognosztizálható haszon elırejelzését.   

 

A marketinggel kapcsolt célokat elméleti és gyakorlati indíttatásból két részre - 

termék/márka/szolgáltatási tevékenységhez kapcsolt célok, illetve értékesítési célokra - 

osztottam.  A termék, márka, szolgáltatás kapcsolt célok kategóriájában a márkahőség 

növelése (4,31), ismertség (4,13), márkatudatosság (4,00), kapta a legmagasabb 

értékeket. Mindez azt bizonyítja, hogy a piacok hazánkban is az érett fázisba léptek, így 

a szponzorálók egyre inkább a hatékonysági szempontok szerint folytatják 

kommunikációs és marketingtevékenységüket. Sporthasonlattal élve a piaci bevezetés 

eddigi idıszaka a rövidtávfutásé volt - mivel be kellett vezetni a márkákat a magyar 

piacon. A márkák karbantartása, menedzselése viszont már a hosszútávfutásé. A 

vállalatok a termékkel ma életstílust, mítosz, spirituális tartalmakat értékesítenek, a 

fogyasztó identitásával, érzéseivel kommunikálnak. A posztmodern marketing jócskán 

túllépi a klasszikus szintet, ahol a minıség garantálásával, a termék funkcionális 

dimenziójával kívánja megnyerni a (sport)fogyasztót. A vállalati jó hírnév (good-will) 

kezelése és a mágikus kisugárzású márkanevek felépítése (branding) is a stratégiai célok 

közé emelkedett az értékteremtésre koncentráló tudásgazdaságban. A tudásalapú 

márkanévépítés üzleti alaptevékenységgé vált. Megjelent a márkatıke (brand equity), 

mely a vásárló hajlandóságát jelzi egy termék megvásárlására. A márkák pedig új 

kommunikációs lehetıségeket, alternatívákat találtak magukban, melyek közül a 

szponzorációt egyre többen alkalmazzák kommunikációs megoldásként. Amiként a 

humántıke, úgy a márka is forgalom- és profitnövelı tényezı. Továbbá az immateriális 

javak értéke a vállalat azon képességét takarja, amellyel túlszárnyalja egy vele 

megegyezı mértékő fizikai vagyonnal bíró átlagos versenytársát.  

 
Az értékesítési kategória esetében a hosszú-távú értékesítés növelés (4,33), mint cél, 

akkor lehet fontos, hogyha maga a szponzorálás is hosszú távú. Noha a szponzori 

tevékenység idıtartamára nem kérdeztem rá, azonban a jelenkori számos negatív 

externáliával terhelt honi futballpiacon igencsak ritka a szponzor-szponzorált közötti 

hosszú-távú kapcsolat.                                                                                                                                   
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A média-megjelenéssel kapcsolatos célok esetében a szponzorált esemény alatti 

médiaérdeklıdés fenntartását (TV, rádió, sajtó) (4,20) preferálják leginkább a 

szponzorok. Mindez abból eredeztethetı, hogy a marketinggyakorlat szerint a 

szponzorációs tevékenység során alacsonyabb fajlagos egységköltséggel érik el a 

potenciális sportfogyasztókat a szponzorok, mintha egyéb marketingkommunikációs 

médiumot, klasszikus médiakomponenst vennének igénybe (v.ö.: 8.2.2. fejezet). Jól 

látható, hogy a helyi sajtótermékekben történı megjelenés (3,33) nem annyira fontos, 

mindez a szponzorációs tevékenység inkább globális, mint lokális helyzetére világít rá. 

Mindez talán azért van így, mert a megkérdezett vállalatok mindegyike elsısorban 

országos piacon, nemzeti szponzorként van jelen. 

  

Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a szponzor számára a legtöbbet közvetített 

és legnézettebb sportágak - köztük a labdarúgás - az egyik legvonzóbb. Egyöntetően 

állítható, hogy a média kereslete, - melynek a saját termeléső függvényében a 

labdarúgás fontos input tényezı - és a vállalati szféra kereslete nagymértékben lefedi 

egymást. Az üzleti alapon szervezıdı professzionális versenysport és a média 

elválaszthatatlan iparágak. Kevésbé ismert azonban kapcsolatuk szorossága és 

komplexitása. Ez többek között annak is köszönhetı, hogy a sportmédia komoly 

gazdasági erıt képvisel, és ezáltal alapvetıen képes befolyásolni a társadalmi és a 

gazdasági élet egyes szegmenseit – így a sportágazat különbözı szegmenseit is.  

 

A szponzorációs aktivitások volumen-növekedésének akadálya, hogy az ilyen irányú 

tevékenység nem minden esetben kap méltó visszhangot a médiában. E neuralgikus 

helyzetnek van egy jogértelmezési vonatkozása, és van egy gazdasági magyarázata. A 

jogi probléma lényege, hogy a médiatulajdonosok egy része úgy gondolja, ha beszámol 

egy cég társadalmi szerepvállalásáról, akkor bújtatott reklámot sugároz, amiért 

szankcionálhatja az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT). A cégek nevükön 

nevezése - ha üzleti hírrıl van szó - fıleg a rádióban és a televízióban problematikus. A 

szerkesztıségek óvakodnak attól, hogy a társadalmi szerepet vállaló céget 

megnevezzék, mert attól tartanak, hogy az ORTT tiltott/burkolt reklám miatt büntetést 

ró ki rájuk. Mintha a szerkesztık, médiaszakértık és média tisztségviselı állami 

emberek képtelenek lennének világosan elhatárolni egymástól a reklámozást, a 
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propagandát és a társadalmi szerepvállalást! A vállalat számára kellemetlen hír esetén, 

vagy akár más hírek kapcsán (pénzügyi elemzés, technikai újdonságok, stb.) megjelenik 

a cég neve. Ennek alapja minden valószínőség szerint az, hogy a közérdekő 

információkat teszik közzé a szerkesztıségi hírekben. A szponzoráció is közérdekő 

információ, mégpedig két szempontból. Egyrészt a transzparenciát szolgálja a 

szponzorált szempontjából, akinek létét, céljait, eredményeit, a szponzoráció révén 

megvalósítható terveit a széles közvéleménnyel megismertetik. Másrészt igaz a 

közérdekőség a szponzorációs kultúrának a szempontjából is. Az szponzoráció ténye is 

közérdekő információ. A hír közzététele ugyanis növeli a szponzorálási kedvet, vagyis a 

szponzorálásról szóló hírek a szponzorálási kultúrát segítenék. A média elutasító 

magatartásában meghúzódik egy szimpla gazdasági ok is: történetesen a média nem 

szívesen mond le plusz bevételi forrásról. Manapság elterjedt az a megítélésem szerint 

avítt felfogás, hogy legalább kétszer annyit kell költeni a szponzoráció 

kommunikálására, mint magára a szponzorációra. Ha, és amennyiben elfogadjuk ezt a 

premisszát, akkor azt kell állítanunk, hogy a szponzornak a szponzorációs tevékenység 

puszta ürügy egy reklámfogásra - ezért többet kellene költenie arra, mint magára a 

hasznos célra. 

 

8.3.4. A szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelı módszerek relevanciája és  

          alkalmazási gyakorisága  

 
 
Ebben a fejezetben a szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelı módszerekkel 

(ROI) kapcsolatos válaszadói véleményeket elemezem (lásd a 21. táblázat). A 

szponzorációs célok ismertetéséhez hasonlóan, illetve az áttekintett szakirodalmi 

ismeretanyagra építve törekedtem a kutatási kérdıívben az értékelési módszerek minél 

szélesebb skáláját feltüntetni, adekvát értékelési módszert kínálva minden szponzori 

célkitőzés értékelésére. Természetesen az egyes vállalati szegmensek számára más-más 

célkitőzések, más-más értékelési módszereket indukálnak, de közös jellemzıjük, hogy a 

labdarúgás területén vélnek felfedezni szponzorációs potenciált. Mindezért indokolt 

lehet egy globális kép kialakítása. 

 
A válaszadói véleményeket két síkon győjtöttem. Egyrészt rákérdeztem a vázolt 

értékelési metódusok szponzori szempontból megítélhetı fontosságára,- másrészt azok 



106 

 

alkalmazási gyakoriságára. A válaszadók a kutatási kérdıív keretében felkínált 

szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos hatékonyságértékelı módszerek fontosságát 

és alkalmazási gyakoriságát egy 5-fokú intenzitásskálán (1 - „egyáltalán nem fontos”-

tól, 5 - „nagyon fontos”-ig; 1 – „nagyon gyakran”-tól, 5 – „soha”-ig) rangsorolták. 

Emlékezzünk vissza, hogy a szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos menedzsment 

elvek hierarchikus sorrendjében a mérhetı szponzori célok megfogalmazása az egyik 

elsıszámú szempontként szerepelt. Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy fontossági 

és alkalmazási gyakoriságot jellemzı vélemények között éles ellentét feszül. 

 
8.3.4.1. A szponzorációs tevékenység hatékonyságát értékelı módszerek relevanciája 
 

A szerzıdéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek betartása (4,79), úgy tőnik az egyik 

elsıszámú értékelési tényezı. A rendezvény látogatottsága (4,57), mint értékelési 

szempont a mai magyar labdarúgás egyik neuralgikus pontja. A nézettség alacsony! 

Feloldhatatlan ellentét feszül a népszerőség és sikeresség között. A helyi fogyasztói 

bázis számosságán és összetételén múlik a további fogyasztói csoportok involválódása a 

sportszolgáltatás folyamatába. A CPT (cost per thousand) – 1000 fı elérésének költsége 

(3,14), mint hatékonyságértékelı tényezı és médiahatékonysági mutató rendkívül 

alacsony értékkel szerepel. A szponzorálás nóvuma azonban éppen ebben áll, 

alacsonyabb egységköltséggel ér el, egy jól körülhatárolható célcsoportot, mintha egyéb 

kommunikációs médiumokat venne igénybe. Ebben az esetben nem kereskedelmi 

szituációban szólítja meg a fogyasztót, szemben pl.: a klasszikus reklámhirdetésekkel. 

Ebbıl az aspektusból érdekes, hogy a szponzorok nem igazán élnek ezzel az értékelési 

metódussal. A sportfogyasztók (szurkolók) demográfiai, pszichográfiai jellemzık mentén 

történı szegmentációját (3,00) nem tartják fontosnak a szponzorok. Ez az értékelési 

szempont a szponzorációs aktivitások fókuszáltságát hivatott demonstrálni. 

Emlékezzünk vissza, hogy az üzleti alapú szponzoráció egyik legfontosabb kritériuma a 

szponzor és szponzorált által lefedett célcsoport számossága és összetétele. Amennyiben 

a szponzorvállalat nem a saját célcsoportjának megfelelı területet szponzorál, úgy a 

szponzorációs tevékenysége üzleti hatékonysága fog sérülni. 

 

Meglepı, hogy a szponzoráción kívüli marketingkommunikációs eszközök és a 

szponzoráció viszonylatában nem igazán folytattak a vállalatok kerszthatás-jellegő 
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hatékonyságértékelı vizsgálatokat. Sem a pr-, sem a merchandising-, sem a sales 

promotion-, sem a direkt marketing-, és a szponzoráció viszonylatában nem végeztek 

kereszthatás vizsgálatokat. 

 

Megjegyzendı továbbá, hogy nem szabad csupán a mennyiségi mutatóknál leragadni, a 

hangvétel, a közönség reakciója, a vállalati dolgozók szponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatos beállítódásainak az elemzése is hasznos segítséget adhat, melyekre a 

szponzorációval kapcsolatos attitőd vizsgálatokkal derülhet fény, melyek szintén nem 

jelennek meg hangsúlyosan a vállalatok válaszaiban.     

 
8.3.5. Összefüggések a szponzorációs célok és az értékelési módszerek között 
 
 
A szponzorvállalatokra vonatkozó elméleti hipotéziseim tesztelésére - a szponzorációs 

célkitőzések és értékelési metódusok prioritása közötti korreláció vizsgálatára - a 

Pearson-féle korrelációs analízist alkalmaztam. Azokat a kapcsolatokat vettem 

figyelembe, amelyeknél a koefficiens értéke (r>=±0.61), a szignifikanciaszint 

(p<=0.05), azaz szoros kapcsolat áll fenn. A vizsgálat reliabilitását reprezentáló 

Cronbach alpha értéke (0,796), (0,652), (0,610) volt az elemzett változócsoportok 

tekintetében. Az egyes szponzori célkategóriáknak megfelelıen - a lehetséges korreláció 

függvényében - az értékelési módszereket is kategorizáltam (lásd a 22., 23., és a 24. 

táblázat). A táblázatokban az egyes szponzorációs célok és a cél elérése érdekében 

alkalmazott értékelési módszer közötti korreláció értéke (r(X,Y)) látható.  

 
Az értékesítési, hospitality céloknak, és ezeknek a céloknak megfeleltetett értékelési 

módszerek esetében nem volt a jelölt tartományban (r>=±0.61) értékelhetı kapcsolat. 

Mindez meglepı, hiszen az értékesítési célkategóriát (3,88) preferálták leginkább a 

szponzorok. 

 
Mivel a szponzori célkitőzések és értékelési metódusok a vizsgált tartományon belül 

kapcsolatot mutattak egymással, kutatási hipotéziseimet részben elfogadhatom.  

 
A nemzetközi kutatási eredményeket alapul véve hazánkban is egyre élesebben 

elvállnak egymástól az egyes szponzorkategóriák. A gazdasági racionalitás alapján 

történı döntés dimenziójában alapvetıen 3 szponzorkategória különíthetı el egymástól:   
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� Szponzor mint befektetı: gazdasági racionalitás alapján dönt arról, hogy a 

szponzoráció megtérül-e. Tudni akarja, hogy a szponzorált alany/esemény 

nézıközönsége az ı célcsoportjába tartozik-e; tudni akarja, hogy milyen 

médiamegjelenésre számíthat. Utólagos méréssel él!;  

� Küldetéstudattal fellépı szponzor: vagy a vállalati kultúra, vagy a felsı vezetés 

személyes értékrendjébıl következıen a szponzor kötelességének érzi a 

támogatást. Bár a kapcsolat kétoldalú, a szponzor számonkérése enyhébb; 

� Haszonlesı szponzor: a szponzorációt nyélbeütı vállalati személyek olyan 

szolgáltatáshoz jutnak, amit pénzért nem lehet megvenni – pl. VIP-jegyek, 

díjátadás, exkluzív programok. Szélsıséges esetben a szponzori díj bizonyos 

százaléka visszakerül magánszámlára. 

 
9. MEGBESZÉLÉS 
 
9.1. Az empirikus marketingkutatás jelentısége, hasznosíthatósága 
 

Jelen felmérés teljesítette azon célját, hogy elsıként vállalkozott a magyar élvonalbeli 

labdarúgás szponzorációs piacát érintı átfogó, feltáró jellegő alapkutatás 

lebonyolítására. Ennek során több, a gyakorlatban is tapasztalt tendenciát és folyamatot 

empirikusan is megerısített, illetve igazolt, sıt számos területen tovább árnyalta az 

ismereteket vagy éppen megcáfolt berögzıdött sztereotípiákat. Ám a mai magyar 

futballiparágban nem tekinthetı különös körülménynek, hogy a futballvállalkozások, és 

a szponzorvállalatok marketing- és szponzorációs aktivitását megtestesítı faktorok, a 

mégoly intenzív empirikus kutatás elıtt is többnyire rejtve maradnak, legfeljebb részben 

regisztrálható módon érvényesülnek. 

 

A kutatásból meríthetı empirikus ismeretek alapján hipotetikus képet fogalmazhattam 

meg arról, hogy ezzel a ma még számos anomáliával terhelt piacon – a labdarúgás 

szponzorációs piacán – nagy jelentısége lenne, hogy a „stratégiai gondolkodású” 

szponzorok és labdarúgó-társaságok megértsék, mit kell tenniük, ha valóban a gazdasági 

racionalitás talajára, üzleti alapokra kívánják helyezni szponzorációs kapcsolataikat.  
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A szponzorációs piac kínálati és keresleti szegmensét jellemzı összetettség és 

sokszínőség, melyet a kutatás és adatgyőjtés során tapasztaltam, érezhetı volt az 

eredmények terén is. Mind a futballvállalkozások, mind a szponzorvállalatok túlnyomó 

többsége rendkívül kedvezıen fogadta a felmérés tényét és mindenben segítették 

munkámat. Egy részük azonban segítıkészen, de ugyanakkor szkeptikusan fogadta a 

kutatást, mivel nem látja, hogy mennyiben és hogyan lehet a tanulmány eredményeit 

számára a gyakorlatban is kamatoztatni. Összességében pozitív és támogató hozzáállást 

tapasztaltam a kutatás során. 

 

A futballcégek marketingtevékenységére vonatkozó eredmények tükrében a klubok 

marketing gyakorlata a „szimatmarketing” kifejezéssel jellemezhetı, mely jól leírja a 

futballcégek többségének esetleges, a tudatos és tervezett koncepciót negligáló 

marketingmunkáját. A futballvállalkozások többsége tisztában van azzal, hogy hasznos 

lenne alkalmaznia a hatékonyabb mőködés érdekében marketingeszközöket, ám a 

gyakorlati megvalósításig a legtöbben még nem jutnak el. A kisebb klubok talán 

méretükbıl adódóan érezhetik úgy, hogy számukra a marketing úgyis megfizethetetlen 

lenne, a nagyobbak talán úgy vélik, hogy már olyan nagyságot értek el, hogy a 

vállalkozás tudatos marketing nélkül is tovább képes fejleszteni sportszolgáltatási 

folyamatát. Egy prózaibb magyarázat szerint pedig azért, mert sok esetben nincsenek 

tisztában azzal, hogy amit a futballmérkızések szolgáltatási folyamatával kapcsolatban 

végeznek, az tulajdonképpen marketing. Összességében azonban az állapítható meg, 

hogy vannak területek, ahol nem fedezhetı fel a stratégiai gondolkodás (lásd 7,8,9-es 

kérdésekre adott válaszok). Ami a szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos stratégiai 

tervezést illeti, teljesen marketing-szemlélettel bíró labdarúgó-társaságról nem 

beszélhetünk. Az egzisztáló menedzserréteg döntései még a „friedman”-i „mintha-

racionális” követelményét sem elégítik ki. Az empirikus kutatási eredmények tükrében 

megállapítható, hogy a szponzoráció terén kompetens szakmai réteg szuboptimálisan 

használja fel a rendelkezésére álló marketing-információt, döntéseik még aggregát 

szinten sem közelítik meg a racionalitás követelményét. Nem klasszikusan piaci alapú 

tehát az uralkodó gondolkodásmód! Egyre többen ébrednek azonban rá, hogy a sportot 

is az üzleti élet törvényei szabályozzák, ám Magyarországon már-már axiómaként 

kezelendı, hogy a futballgazdaság érzelmi szereplıit nem lehet azzal a pragmatizmussal 
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szabályozni, amellyel a privátgazdasági szféra értelmi szereplıit. De biztató jel, hogy a 

szervezetek többsége érzi és tudja, a marketing módszerek adaptálásának fontosságát. 

Legnagyobb baj persze marketing értelemben ott van, ahol az információs deficit, a 

teoretikai alapok hiánya érdektelenséggel, esetleg túlzott magabiztossággal, netán 

felelıtlenséggel is párosul.  

 

Az empirikus kutatás eredményeinek tükrében azt mondhatjuk, hogy a magyarországi 

futball-szponzorációban gondolkodó, s a kutatásba bevont vállalatok körülbelül félúton 

vannak azon a fejlıdési pályán, amelynek stációit Burlingame (Burlingame 2001) a 

vállalati támogatáspolitika négy különbözı modelljének egymást követı megjelenésével 

írja le. 

 

� A neoklasszikus modell - a többek között Friedman (Friedman 1970) által képviselt 

megközelítés szerint a vállalat fı feladata a profittermelés. Minden 

támogatói/szponzorációs tevékenységet felvilágosult önérdek követésként értelmez, 

amely a vállalat hosszú távú nyereségességét segíti. Az elmélet szerint a vállalatok 

társadalmi felelıssége csak akkor életképes koncepció, ha hozzájárul a tulajdonosi 

érték növeléséhez, ezért a vállalati támogatáspolitikát – tehát a szponzorációt is - 

befektetésként értelmezi. 

 

� A politikai- hatalmi modell - ez a modell abból a feltételezésbıl indul ki, hogy úgy 

lehet megtartani egy adott vállalat hatalmát és autonómiáját, ha minél jobb 

kapcsolatokat épít különbözı szervezetekkel, mivel ezek a szervezetek a 

kormányzati növekedés (befolyásolás) lehetséges alternatívái és ellensúlyozói.  

 

� Az etikai modell - az üzleti szervezetek a társadalomba beágyazottan, kölcsönös 

függıségek rendszerében mőködnek, bizonyos értelemben hatalmukat és erejüket a 

társadalomtól kapják, ezért felelısek azért, hogy olyat tegyenek, ami jó a 

társadalomnak. Ez a megközelítés egyfajta társadalmi kontrollját jelenti az üzleti 

életnek, és elvárja a vállalatoktól, hogy felelıs társadalmi partnerként cselekedjenek. 

Ebben a paradigmában megengedett, hogy a vállalat vezetése társadalmi problémák 
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megoldása érdekében támogatásokat osszon szét, és ezáltal felelıs társadalmi 

aktorként viselkedjen anélkül, hogy felmerülne a profitabilitás követelménye. 

 

� A stakeholder modell - egy vállalat komplex entitásként értelmezhetı, amely számos 

külsı ás belsı érintettel áll kapcsolatban (alkalmazottak, tulajdonosok, vevık, 

társadalmi csoportok stb.), akik különbözı elvárásokat támasztanak a vállalattal 

szemben. Az egyes érintett csoportoknak nagyon különbözı érdekeik vannak, 

melyek eltérı pénzügyi, politikai, társadalmi irányokba húzhatják a vállalatot. 

Manapság a legtöbb kutatás a stakeholder elmélet alapján értelmezi a vállalati 

támogatáspolitikát (és a vállalatok társadalmi felelısségének, társadalmi 

teljesítményének) jelenségét. 

  
A mai magyar futballszponzorációs gyakorlatot fıként az etikai modell határozza meg. 

A vállalatok alapvetıen szolidaritási megfontolásokból szponzorálnak, s egyelıre még 

nem jutottak el annak tudatosításáig, hogy a személyes preferenciákon, s az 

elkötelezettségen túl kockázatviselıként is érdemes a környezetükben felmerülı 

társadalmi problémák megoldásáért anyagi áldozatokat és felelısséget vállalniuk. 

Valamennyi (civil, üzleti és állami) szereplı közös erıfeszítésére lenne szükség ahhoz, 

hogy a sok vitathatatlan jószándékú találkozásából a szektorok jelenleginél hatékonyabb 

és intenzívebb együttmőködése alakuljon ki. 

 
A kutatás eredményei véleményem szerint megszívlelendık a szponzori piac keresleti 

és kínálati szereplıi számára egyaránt. Továbblépési ötleteket, kutatási témákat vagy 

éppen intézkedési javaslatokat indukál. Az ugyanis vitathatatlan, hogy szükség van 

további empirikus felmérésekre, melyek akár funkcionálisan (a labdarúgó vállalkozások 

szponzorációs portfoliói) vagy „mikro-szinten” (pl. sportfogyasztókra, vásárlási 

hajlandóságukra gyakorolt hatás), akár szakterület specifikusan (pl. külön vizsgálva az 

eltérı demográfiai jellemzıkkel bíró vállalatokat) mélyebb és árnyaltabb eredmények 

megszületését, következtetések levonását, és ennek függvényében történı 

változtatásokat, cselekvéseket, vagy éppen fejlesztéseket tesz lehetıvé. Egészen más 

specifikumok jellemzik azt a vállalatot, melynél külön szponzorációs menedzsment 

foglalkozik a vizsgált téma kezelésével, és más jellemzıkkel bír a helyi közép és 

kisvállalkozás szponzorációs aktivitása. Az ehhez hasonló tanulmányok alapján 
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megszerezhetı ismeretek tükrében vélhetıen felrajzolható majd a 

szponzorvállalatoknak az a sajátos, egymástól látványosan különbözı strukturális és 

funkcionális sajátossága, amelyek értelmezhetı hidat képeznek az egyes vállalati 

szegmensek közötti meghatározó különbségekrıl. 

 

Összefoglalva megállapítható, a honi élvonalbeli labdarúgás szponzorációs piacát 

jellemzı marketingorientációs tényezıket érintı empirikus alapokon nyugvó, feltáró 

jellegő kutatásom eredményeinek tükrében a kitőzött hipotéziseim csupán részben 

nyertek igazolást. A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized alatt gyökeresen átalakult a 

labdarúgás szponzori piacának operatív szektora, gyökeret eresztettek, s stabilizálódni 

látszanak a piaci keretfeltételek. Igaz, hogy az elmúlt rendszerben tetten érhetı - a 

vállalati támogatói szektort jellemzı - faktorok nem múltak el nyomtalanul, így a honi 

futballiparág szponzori piaca számos olyan „speciális vonással” rendelkezik, amely eltér 

a fejlettebb piacgazdaságú országok futballpiacának szponzorációs gyakorlatától. De a 

folyamatos invesztíciók hatására meghonosodhatnak nálunk is azok az új 

szemléletmódok, amelyek lehetıvé teszik az egyre inkább globalizálódó futballpiacon 

történı talponmaradást, sıt fejlıdést. Ma még azonban mind a szponzori piac keresleti, 

mind a kínálati oldalán egyértelmően személy, illetve vezetı függı, hogy milyen 

módszerek kerülnek alkalmazásra.    

 

A fentiekben olvasható eszmefuttatás nem kórkép, hanem egy rögtönzött körkép akart 

lenni a honi élvonalbeli labdarúgás szponzorációs piacának néhány jellemzı 

marketingorientációs faktoráról. Természetesen nem tartalmaz kıbe vésett igazságot. 

Nyitott vagyok a témával kapcsolatos építı jellegő, konstruktív kritikára, s bízom 

benne, hogy az írás nyomán elinduló viták, diskurzusok, korrekciós igények is 

hozzájárulhatnak a terület kontextusbeli árnyalhatóságához, átláthatóbbá tételéhez. 

Talán az ismertetett megközelítés alapján a további elemzések a jövıben árnyaltabban, 

strukturáltabban lesznek elvégezhetıek. Mindennek eredményeként a szponzoráló 

vállalatok egyre profibban, célorientáltabban fogják alkalmazni a szponzorációt. A 

korábbi nem gazdasági motívumok - személyes érdek, kapcsolati tıke, intuíció - minden 

bizonnyal egyre kevésbé jutnak majd érdemi szerephez, s helyüket a racionális tervezés, 

a professzionális végrehajtás és a módszeres ellenırzés veszi át. A hatások mérése 
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elengedhetetlen, az egyre növekvı szponzori kiadások, valamint az e területen is egyre 

fokozódó konkurenciaharc miatt. Másrészt a kínálati oldalon lévı futballtársaságoknak 

fokozatosan fel kell ismerniük, hogy a szponzorációs javakhoz csak úgy juthatnak hozzá 

a jövıben, ha a szponzoráció ellentételezése képen megfelelı ellenértékkel képesek 

szolgálni. Ahogy a szponzorációt érintı globális tendenciák hazánkba is begyőrőznek, 

úgy növekedni fog a marketingkommunikáció ezen eszközét hasznosító vállalatok 

száma. Ugyanakkor azok a cégek, amelyek kommunikációs politikájukban stratégiai 

szerepet szánnak a szponzorációnak - tudván, hogy annak hatása csak hosszabb távon 

jelentkezik - érdekeltté vállnak kapcsolataik fenntartásában. E két spirálhatású folyamat 

révén minden esély megvan arra, hogy növekedjenek a szponzorációra fordítható 

összegek a jövıben.  

 

A futball-szponzorációs piac számottevı bıvítéséhez az említetteken túl a kínálattevık 

szponzorszerzı technikáinak tökéletesítésére lenne szükség, sıt szemléletváltozásra is. 

A szponzorációs piac e szegmensének bıvülésére akkor lehet tehát tartósan számítani, 

ha a piaci szereplık átlátják a társadalmi-gazdasági fejlıdés sportbeli dimenzióinak 

fontosságát, felismerik saját, ezzel kapcsolatos érdekeiket és felelısségüket. Ennek a 

felismerésnek a megszületését és megerısödését leghatékonyabban az szolgálhatná, ha 

az „alkalmai szponzorszerzı/pénzgyőjtı akciókat” tudatos, az érintettek 

együttmőködésén alapuló magas szakmai színvonalú szponzorációs stratégia váltaná fel, 

s a szponzorvállalatok és a futballvállalkozások között állandó, egymás kölcsönös 

megbecsülésén alapuló kapcsolatrendszer épülne ki. 

 

A kérdıíves felmérés alapján levonható következtetések általánosíthatóságával 

kapcsolatban bennem is alapvetı dilemmák fogalmazódtak meg, hiszen a mintavételi 

keret 103 vállalatából kiválasztott 57 szponzoráló cég nem számít egy túlságosan nagy 

elemszámú mintának. Ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan vállalatoknál, ahol a 

szponzoráció az integrált marketingkommunikációs tevékenységben stratégiai elemként 

van jelen, mindenképpen releváns mondanivalóval szolgálhat e kommunikációs 

technika hazai labdarúgásban betöltött szerepét, lehetıségeit, korlátait illetıen. 
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EPILÓGUS 

 
Talán különös ötlet hazánkban összehozni a marketingkommunikáció és a labdarúgás 

témáját. De a 21. század elején a globalizáció, a hálózati társadalom, az inter-, meta- és 

transzdiszciplinaritás és az egymástól függés - interdependencia - korszakában eljött az 

idı az egyre inkább elkülönült professziók és koncepciók találkozására. Az idık jelei 

arra figyelmeztetnek: az extrém specializáció mellett megérett a helyzet a szintézis 

korszakára. A tudományos életben is egyre többen ismerik fel, hogy le kell bontani a 

diszciplínákat elválasztó merev falakat. E trend jegyében látnám szükségesnek 

tudományos kutatók, sportszakemberek és marketingkommunikációs szakemberek 

eszmecseréjét.  

 
Nem feledhetjük azonban, hogy a társadalomtudományi közgondolkozást többek között 

olyan felfogás is áthatja, mint például Karl Popper társadalomfilozófusé, aki a kritikai 

racionalizmus módszerét dolgozta ki: „Sohasem tudjuk elméleti hipotézisünket 

végérvényesen igazolni, legfeljebb cáfolni”. Ennek lényege, hogy a tudomány sejtéseken 

és cáfolatokon keresztül halad elıre, egyetlen elmélet sem abszolút igaz, mert minden 

elmélet felülvizsgálható, sıt felül is kell vizsgálni ıket, viszont egyetlen cáfoló példa is 

elég egy elmélet nem kielégítı voltának a kimutatásához. A tudományos kutató tehát ne 

elsısorban a hipotézise igazolására, verifikációra, hanem a cáfoló, falszifikáló esetek 

felderítésére törekedjen. Legtöbbször a hipotézisünk verifikációja helyett csupán annyit 

állíthatunk teljes bizonyossággal, hogy eddigi empirikus vizsgálataink nem cáfolták 

hipotézisünket, ezért egyelıre joggal felételezhetjük, hogy az igazságot jól megközelíti. 

Sohasem zárhatjuk ki azonban azt, hogy a jövıben olyan empirikus vizsgálati 

eredményeket kapunk, amelyek megcáfolják hipotéziseinket. Ez a felfogás 

mindenesetre nagy óvatosságra és szerénységre int tudományos megállapításaimat 

illetıen.  

 

Az eredmények ismeretében könnyedén megválaszolhatóak az alábbi kérdések: 

Tud-e vajon érdemi döntést hozni a szponzori kapcsolatok kialakításáért felelıs 

sportmenedzser anélkül, hogy a privátgazdasági szereplık marketingkommunikációs 

stratégiájának alapvetı elemeivel tisztában lenne? Meg akar-e felelni a 

sportkörnyezetnek a szponzorálni szándékozó? 
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Racionális kérdések ezek a honi futball irracionális világában.  

A válasz eldönti a teendıket!  

 

Jól dönteni nehéz - a valóság ismerete nélkül lehetetlen! 
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ÖSSZEFOGLALÓ  
A futball gazdasági relevanciájának növekedése érthetı módon megteremtette a sportág 

marketing orientált megközelítésének létjogosultságát és igényét. A feltáró jellegő, 

empirikus, keresztmetszeti marketingkutatás elsıdleges célja normatívan 

megfogalmazva az, hogy melyek azok az alapvetı marketingorientációs tényezık, 

amelyek a honi professzionális labdarúgás szponzorációs piacán a kínálati szereplık 

marketing- és szponzorációs tevékenységét, valamint a keresleti oldal integrált 

marketingkommunikációt alkalmazó szponzorvállalatait vezérlik. A kutatásnak - a 

kutatási hipotézisekre adható adekvát válaszalternatívákon túl - az is célja, hogy a 

sportmarketing fogalmi apparátusát, ismeret- és összefüggésrendszerét felhasználva 

bemutassa a szponzorációs piac keresleti és kínálati oldalának aspektusából a 

szponzorációs tevékenység stratégiai fókuszpontjait, megteremtse vizsgálatának 

elméleti hátterét. A professzionális labdarúgás szponzorációs tevékenységének elméleti, 

koncepcionális tárgyalása integráltan még nem történt meg. Kívánatos tehát egy olyan 

differenciált, komplex és többoldalú interakción alapuló megismerési és 

problémakezelési stratégia érvényesítése, mely biztosíthatja, hogy objektívebb képet 

alkothassunk a professzionális labdarúgás szponzori piacáról. A kutatás során primer 

marketingkutatási módszereket illetıen kvantitatív – survey - módszert használtam 

(Crowley 1991, Farelly et al. 1997 Van Heerden 2001). A szerkesztett kérdıívek (29, 

illetve 112 item) tartalmi, strukturális és gyakorlati szempontból megfelelnek az 

elsıdleges tesztkritériumoknak Az eredmények interpretálását elısegítı statisztikai 

analíziseket - deskriptív elemzés, Pearson-féle korrelációs analízist - a Statistica for 

Windows 6.0 Stat-soft Inc. (2001) programcsomaggal készítettem. Az alábbi 

kapcsolatokat vettem figyelembe: (r>=±0.61), a (p<=0.05), Cronbach alpha (0,796), 

(0,652), (0,610). Alapsokaságnak a 2005/2006, illetve a 2006/2007 labdarúgószezonban 

hivatásos csapatot mőködtetı gazdasági társaságokat (N=18), illetve az élvonalbeli 

labdarúgó-vállalkozásokat szponzoráló vállalatok körét (N=57) tekintettem. Az 

eredmények tükrében arra a következtetésre jutottam, hogy a kínálati oldal döntései még 

a „friedman”-i „mintha-racionális” követelményét sem elégítik ki, szuboptimálisan 

használják fel a rendelkezésükre álló marketing-információt. A mai magyar futball-

szponzorációs gyakorlatot fıként az etikai modell határozza meg. A honi futballiparág 

szponzorációs piaca számos olyan „speciális vonással” rendelkezik, amely eltér a 

fejlettebb piacgazdaságú országok futballpiacának szponzorációs gyakorlatától. 
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SUMMARY  
Over the last decades, worldwide interest in the soccer sponsorship has increased 

dramatically in terms of media coverage, consumer interest, and corporate involvement. 

This study contributes to continuing work on the development of a conceptual 

framework to better understand soccer sponsorship. Soccer sponsorship does not 

develop rapidly in Hungary, because soccer clubs and commercial business have not 

fully recognized the positive features of sport sponsorship. For sport properties there is 

increased pressure to seek out corporate sponsorship support to ensure ongoing 

organisational viability and survival. This research work was indicated by an apparent 

lack of comprehensive investigation and little empirical evidence emerged of the 

marketing orientation of sport sponsorship strategy of the Hungarian professional soccer 

clubs. The primary purpose of the empirical part of our study was to evaluate the 

importance of certain factors that affect professional soccer sponsorship decision-

making in Hungary. Such factors are: the relationships between soccer sponsorship 

objectives and measuring the effectiveness of soccer sponsorships. The secondary 

purpose of this study was to conduct a gap analysis in order to develop successful 

sponsorship strategies – strategies that will serve the development of sport sponsorship 

in Hungary. The research approach is inductive and the way of data collecting is a 

quantitative survey manner. For conceptualisation purposes, in order to establish the 

validity and reliability, the survey instruments were tested by sport marketing and 

sponsorship theorists and practitioners. Sampling frame: questionnaires were disrtibuted 

to the all Hungarian professional soccer organisations (N=18) and their sponsors 

(N=103), utilising integrated marketing communication (N=57). Subjects were provided 

self-administered questionnaires (Crowley 1991, Farelly et al. 1997, Van Heerden 

2001). The statistical analyses were executed by Statistics for Windows 6.0 Stat-Soft 

Inc. (2001). The significant-level was (p<=0.05), the correlation-level (r>=±0.61). 

Further, a coefficient alpha (Cronbach’s alpha) test was run to ensure internal-

consistency reliability of response, the Cronbach alpha scores were between 0.796 and 

0.610. The main conclusion was that Western-style corporations become involved in 

sponsoring Hungarian soccer clubs, but their capitalistic attitude (i.e., economic profit 

motives) conflict with Hungarian’s distinct socialism (i.e., social profit motives). 

Western corporations traditionally have seen sponsorship as a marketing vehicle to 

differentiate brands or organizations. 
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VÉGJEGYZET 
1Integrált kommunikációt folytat az a cég, mely az alábbi nyolc, kommunikációs lépés mentén szervezi 
marketingkommunikációs aktivitását: célközönség meghatározása, kommunikációs cél meghatározása, 
üzenet tervezése, kommunikációs csatorna kiválasztása, költségvetés kidolgozása, kommunikációs mix 
meghatározása, eredmények mérése, integrált marketingkommunikációs folyamat irányítása;  
 

2A kifejezés gyakran okoz megértési problémát, különösen a magyar labdarúgó szakemberek körében. 
Tegyük egyértelmővé: a látványsport fogalma független az őzött tevékenység színvonalától, 
látványosságától, kizárólag arra utal, hogy a csere tárgya az a lehetıség, hogy megnézhetjük mások 
sportolását (ami persze az esetek többségében igen csak látványos). 
 
3Médiumnak nevezem egyrészt a konkrét üzenethordozó, tömegtájékoztató csatornát. Véleményem 
szerint ha egy bizonyos célra létrejött és a potenciális fogyasztókkal kapcsolatba kerülı felületet annak 
tulajdonosa értékesít más cég marketingkommunikációs törekvéseinek segítése érdekében, - azaz a 
fogyasztókkal való kontaktusteremtés lehetıségét értékesíti a hirdetınek – akkor azt médiumnak 
tekintem. 
 
4Azon meggyızıdések, eszmék, benyomások összessége, amelyekkel valaki egy tárgyról rendelkezik. Az 
emberek attitődjei, cselekedetei a tárgy által képviselt imázstól függnek (Kotler,1997). 
 
5Azt jelenti, hogy mennyibe kerül a szponzornak ugyanilyen - a szponzorálás által generált - 
reklámintenzitás elérése egy másik kommunikációs médiumon keresztül. 
 
6A potenciális támogató (szponzor) a leendı támogatott imázs-attribútumaival való konzisztenciát kíván 
kimutatni. (pl.: termék-komunikációja során). 
 

7 Vonal alatti marketingkommunikációs eszközök összefoglaló elnevezése, amelyek nem tartoznak az 
ATL által lefedett klasszikus médiahirdetések körébe. A MAKSZ (Magyarországi Kommunikációs 
Ügynökségek Szövetsége) szerint azok a hirdetési területek tartoznak ide, amelyek értékesítése jelenleg 
nem valamilyen auditált értékszám alapján dolgozó médiaügynökségen keresztül történik. Konkrétan a: 
direktmarketing-, a PR-, telemarketing-, promóciók-, hőségprogramok-, eladáshelyi reklám (POS - point 
of sale, POP - point of purchase)-, field marketing (In-Store aktivitás, sampling)-, eseménymarketing-, 
rendezvényszervezés-, személyes eladás-, online marketing bizonyos elemei (e-mail marketing, online 
promóciók)-, és természetesen a szponzorálás.  
 

8 Vonal fölötti marketingkommunikációs eszközök, melyek a tömegmédiumokat alkalmazzák a közlésre 
szánt üzenet célcsoporthoz történı eljuttatására. Ide tartozik a: sajtó-, a tévé-, a közterület-, a rádió-, a 
mozireklám és az online marketing bizonyos elemei. 

 
9
rating: a televíziós kutatásokban használt fogalom, a célcsoportba tartozó összes emberbıl azok arányát 

mutatja, akik a meghatározott percben az adott tévéprogramot nézték; GRP(gross rating points): 
reklámmegjelenésekkel generált kontaktusok - ratingpontok - összessége; OTS, OTH(opportunity to see, 
hear): találkozási gyakoriság, mely azt jelzi, hogy a célcsoport egy tagjának átlagosan hány alkalommal 
volt lehetısége találkozni a reklámüzenettel a kampány során. Vizuális médiumnál OTS-nek nevezzük, 
audiomédia esetében OTH kifejezést használjuk; Effective frequency: hatékony gyakoriság, mely kifejezi, 
hogy a célcsoport meghatározott százalékának hányszor kell találkoznia a reklámüzenettel ahhoz, hogy a 
kampány hatékony legyen; Effective reach: hatékony elérés, a célcsoport meghatározott százaléka, 
melynek elérése szükséges ahhoz, hogy a kampány hatékony legyen; CPP (cost/GRP): egy ratingre jutó 
reklámköltség; CPT(cost per thousand): a célcsoport ezer tagjának elérési költsége; CT(click through): 
internetes mutatószám, mely kifejezi, hogy hány alkalommal kattintottak az online hirdetésre; CTR (click 
through rate): internetes mutatószám, mely kifejezi, hogy az összes online reklámletöltés hány 
százalékában kattintottak egy online hirdetésre;  
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4. Berkes, P. (2007): A médiatudatos politikus. Magyar Hírlap. 2007-03-01.  
 
5. Berkes, P. (2007): Reformretorika és politikai marketing. Magyar Nemzet.   

         2007-01-26. 

 
6. Berkes, P. (2007): A Fidesz nyerte a napirendversenyt. Magyar Nemzet. 2007-    
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7. Berkes, P. (2007): Az elnök emberei. Magyar Nemzet. 2007-04-02. 
 

8.      Berkes, P. (2007): Újratöltve. Magyar Hírlap. 2007-04-02. 

 

9.      Berkes, P. (2007): Újrahangszerelt politikai marketingszimfónia. Magyar Nemzet.   

         2007. 07. 23. 
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           fenntartható fejlıdés. BrandNews. 2007. július http://www.brandfestival.hu/ 
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18. Berkes, P. (2008): Csíkszentmihályi Mihály: a boldogságkutatás mestere. 
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19.    Berkes, P. (2008): Robert J. Aumann: versengjünk, de mőködjünk együtt is. 
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KUTATÁSI PROJEKT 
 
1) Marketingkutatási projekt – Magyar Golf Szövetség megbízásából 
  A golf, mint releváns sportpiaci termék fogyasztói profilja  
 
 
2) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság,  
     Sport és Stratégiai Fıosztály – Testnevelési és Sporttudományi Szakmai   
     Kollégium Sportgazdasági Kutatócsoport 
     Sport és a multinacionális cégek lehetséges kapcsolata  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Mindenekelıtt köszönettel tartozom családomnak, akik elnézték folyamatos 

„papírozásaimat”, türelemmel viseltettek irántam a dolgozat megszületésének teljes 

folyamatában. 

 

Hálás köszönettel tartozom témavezetımnek, Dr. habil. Nyerges Mihály docens úrnak, 

aki lehetıséget biztosított számomra, hogy a választott témában önthessem szabatos 

mondatfolyamokba gondolataimat. Személyében a jó szándékú, segítıkész mentort 

ismerhettem meg, aki szakmai intellektusával, konstruktív kritikai észrevételeivel, s 

nem utolsó sorban gyakorlati tapasztalatának megosztásával katalizálta tudományos 

munkásságomat. 

 

Jelen disszertáció elkészítéséhez a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Kar (TF) Sportmenedzsment Tanszék munkatársai, szakemberei is 

hozzájárultak. Az oktatói- kutatói bázisként funkcionáló Sportmenedzsment Tanszék 

feladata elsıdlegesen az oktatás, melyet azonban a kutatások alapoznak meg. Az itt 

dolgozó oktatók szakmai specializációjának megfelelıen a kutatási területük spektruma 

is igen széles. Igazi szellemi-alkotó mőhelyként segítették a kutatási folyamat egészét. 

Az értékközpontú viták, a tudományos alapokon nyugvó együttgondolkodás alakította, 

formálta kutatói tevékenységemet.  

 

Az akadémiai szférán kívül nagy segítségemre voltak a hivatásos magyar labdarúgás – 

elsısorban a Magyar Labdarúgó Liga – tisztségviselıi, a magyarországi professzionális 

labdarúgóklubokat üzemeltetı gazdasági társaságok elnökei, ügyvezetı igazgatói, 

menedzserei, valamint a sportban üzleti potenciált látó szponzori oldal hivatalos 

képviselıi. A velük folytatott folyamatos konzultáció lehetıvé tette számomra, hogy 

hozzájuthassak azokhoz az információkhoz, adatokhoz, melyek nélkül e dolgozat ilyen 

formában nem készülhetett volna el.   

 

Hálával tartozom a Tudományos Csoport munkatársának, az önzetlen segítségéért, 

mindenkori pontos tájékoztatásáért. Végül, pedig köszönetemet fejezem ki 
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mindazoknak, akik kutatói munkám során írásban vagy szóban kifejtették 

véleményüket, érdemben hozzájárultak doktori értekezésem megszületéséhez. 
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Marketingorientációs tényezık a honi 

professzionális labdarúgás szponzorációs 

piacának tükrében 
 

FÜGGELÉK 

(táblázatok, ábrák) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

1. táblázat.                                      

A futball marketing aspektusú kutatásainak fıbb területei 

VIZSGÁLÓDÁSI 
TERÜLET  

ELEMZÉSI SZINTEK  

Mikro  Mezo Makro  

 Labdarúgás 
-    Labdarúgó-társaságok mőködése, 
-    Szolgáltatások jellege, 
-    Kereslet vizsgálata 
-    Kínálat vizsgálata 

-    Labdarúgó-ligák, 
-    Munkaerı-piaci   
      Sajátosságok 

-   Állam szerepe, 
-  Mega-rendezvények, 
   (Világbajnokság,    
   Európa-bajnokság) 

 
2. táblázat                                   

A hivatásos labdarúgás sportszponzori piacának jellemzıi 
 

A termék (a csere tárgya) 
-sporttal (sportoló, sportesemény, sportszervezet) kapcsolatos   
 megjelenés képzettársítás (asszociáció) lehetısége 

A csere tárgyának legfıbb jellemzıje - hosszú távúság, kétoldalúság, marketing-kompetencia 

A termék értékére ható fıbb tényezık 
(value driverek) 

-sporttermék sajátossága (sportág sikere, tradíciói, ismertsége) 
-sport és média kapcsolatával (médiaképesség, tömegmédia-  
   támogatottság) 
-marketing-megjelenési lehetıség 
-sportág, sportoló, csapat közönségkapcsolata (rendezvény  
  látogatottsága, reklám- és költséghatékonysága - „opportunity     
  cost5”); 
-sportrendezvény (esemény) közönségének demográfiai,    
 pszichográfiai, szociográfiai, magatartás változói 
- sport, sportág. Sportoló, csapat közönség körében kialakult imázsa -   
  „imázs-transzfer6”;  
-differenciált ellenszolgáltatáshoz kapcsolt szponzori szintek, 
kategóriák 

A piac szereplıi: 
                           - eladó: 
 
                           - vevı: 
 
                           - közvetítı:  

 
 - szponzorált – lehet: sportoló, sportszervezet, sportszövetség,  
   sportesemény 
 - szponzor - jellemzıen marketing céllal közeledı vállalat 
 - sport(marketing)- és médiaügynökségek 

Magatartást befolyásoló legfıbb 
tényezı 

- szponzorált reklámértéke, imázsa 
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3. táblázat 

A hazai labdarúgó-stadionok kapacitáskihasználtsága 

Csapatnév Átlag-nézıszám  

(fı) 

Férıhely-használatban 

(fı) 

Kihasználtság 

(%) 

Debreceni VSC AVE 

Ásványvíz 
6727 10200 66 

Diósgyıri VTK 4400 17500 25 

Újpest FC 4328 13500 32 

FC Fehérvár 4000 17000 24 

Zalaegerszegi TE FC 3100 16000 19 

FC Sopron 3009 6500 46 

Ferencváros 2810 18100 16 

Csıszer-Autó Trader 

FC Tatabánya 
2500 9000 28 

Kaposvári Rákóczi FC 2400 7000 34 

Vasas 2340 18000 13 

Gyıri ETO FC 2030 10000 20 

Rákospalotai EAC 1950 10000 20 

Budapest-Honvéd FC 1910 13500 14 

Pécsi MFC 1873 10000 19 

Lombard Pápa Termál 

FC 
1436 5500 26 

MTK Budapest 1422 7700 18 

 2890 11844 24 

Az ETO-stadion átépítés alatt, a férıhely becsült adat 

 

4. táblázat                                            

A (reklám)kommunikációs aktivitások fı céljai 

Üzleti cél Kommunikációs cél Pszichológiai cél 

Értékesítés növelés Ismertség növelés Emlékezet növelés 

Piaci részesedés növelés Kedveltség növelés Motiváció 

Disztribúciós terjeszkedés Kipróbálás generálása Akarat-mozgósítás 

   

Forgalom emelkedés Imázs javulás Attitőd váltás 
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5. táblázat                         

A társadalmi és az üzleti hasznosságra épülı paradigma 

 Társadalmi hasznosságra épülı 

paradigma 

Üzleti hasznosságra épülı 

paradigma 

Létjogosultságának alapja Társadalmi hasznosság Üzleti hasznosság 

A hasznosság értelmezése politikai Közgazdasági 

Hol jelentkezik a hasznosság 
A társadalom egésze szintjén 

(centralizáltan) 

A piacgazdaság szereplıinek 

szintjén (decentralizáltan) 

A futball mőködése, 

finanszírozásának módja 

A központi intézményrendszeren 

keresztül (centralizált) 

A gazdaság szereplıin keresztül 

(decentralizált) 

   

                             

6. táblázat                                                    
Stratégiatípusok a labdarúgásban 

 
                                                   Közvetlen nyereségelérés célja 

 Létezik Nem létezik 
Duális Sikerkör stratégia Szinergia stratégia A célrendszer 

Jellege  Dominált Kereskedelmi stratégia I’art pour l’art stratégia 

 
7. táblázat                                          

Reklámköltés-növekedés régiók szerint 

 2004 
(mrd $) 

2005 
(mrd $) 

2006 
(mrd $) 

Növekedés 
(%) 

2007 
(mrd $) 

2008 
(mrd $) 

Észak-Amerika 168,927 174,072 183,104 5,2 190,784 198,952 
Európa 105,388 109,602 114,399 4,4 119,406 124,512 
       
Közép-Kelet Európa 8,156 8,890 10,167  11,397 12,586 
Nyugat-Európa 97,232 100,711 104,232  108,009 111,926 
       
Ázsia/ Csendes-
Óceán 80,788 85,173 90,962 

6,8 
97,409 105,747 

       
Latin-Amerika 15,476 18,403 19,756 7,4 20,504 21,394 
       
Afrika 18,341 21,633 25,226 16,6 28,953 33,570 
       
Összesen: 388,920 408,882 433,447 6,0 457,056 484,174 
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      8. táblázat 
       Szponzorációs költés-növekedés régiók szerint 

 
 2005 

(mrd $) 
2006 

(mrd $) 
Növekedés 

(%) 
Észak-Amerika 12,1 13,4 10,6 
Európa 8,5 9,6 12,9 
Ázsia/Csendes-
Óceán 

5,8 6,4 10,3 

Latin-Amerika 2,5 2,7 8,0 
Afrika 1,6 1,7 6,3 
Összesen: 30,5 33,8 10,8 

 
        9. táblázat 

 
A sportszponzorációs típusok megoszlása 

Szponzorációs 
terület 

Globálisan 
(%) 

Európa 
(%) 

Észak-Amerika 
(%) 

TV  22 22 15 
Esemény 20 21 20 
Stadion, csarnok 15 15 20 
Liga, verseny 11 8 18 
Csapat 9 8 6 
Versenyzık 9 12 7 
Program 8 5 9 
Szervezetek 6 8 6 
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10. táblázat                              

A szponzorációs tevékenység döntési modellje a szponzor szemszögébıl 

I.  SZPONZORÁCIÓS MENEDZSMENT 

 

• Marketing és kommunikációs célok megfogalmazása; 

• Szponzoráció tárgyának kiválasztása (pl. kultúra, sport, 

szociális szféra) –  durva és finom kiválasztás; 

• Szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos fıbb 

menedzsment elvek körvonalazása; 

• Megfelelı célcsoport megválasztása; 

IV. KERESZTHATÁS-ANALÍZIS 

 

•   Sportszponzorációs tevékenység   

    kapcsolata a marketing- 

    kommunikációs mix többi   

    összetevıjével;  

II. INTEGRÁCIÓ 

 

• Sportszponzorációs tevékenység integrálása a marketing 

és marketingkommunikációs terv részeként; 

• Szponzorálási költségvetés kalkulációja; 

III. SZPONZORÁCIÓS CÉLKIT ŐZÉS 

 

• Vállalati célok  

• Termék/márka/szolgáltatáshoz kapcsolt célok Értékesítési 

célok  

• Médiamegjelenéssel kapcsolatos célok  

• Hospitality (vendéglátás) célok  

V. ÉRTÉKELÉS 

 

• Szponzori célok realizálása;  

• A szponzoráció kapcsolata a   

marketingkommunikaciós mix  

• elemeivel – kereszthatás analízis; 

 

KONKRÉT MÓDSZEREK 

 

1.Termék/márka értékesítéssel kapcsolatos; 

2. Médiaanalízis; 

3. Márka, név, termék felismerése;   

4. Emlékezés, felidézés tudatosság   

    vizsgálat; 

5. Fogyasztói viselkedés befolyásolása;  

6. Imázs, attitőd vizsgálatok; 
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11. táblázat                 
A médiumtípusok értékelése marketingkommunikációs szempontból 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTEELL EEVVÍÍ ZZII ÓÓ  
EEllıınnyy  

•  Magas lefedettség, nagy tömegek elérése 

• Komplex inger 

• Gyors ismertségépítı hatás 

• A tematikus csatornák célcsoportspecifikus elérést tesznek lehetıvé 

• egyes televízió-mősorok, mősortípusok szponzorálása image-  
   transzfert tesz lehetıvé  

•• Alacsony célcsoport elérési költség  
  
HHááttrráánnyy  

•  Magas reklám-elıállítási költség, nagy „zaj” 

•• A célcsoport nagy meddı-szórás nélküli megcélzása nehéz  

RRÁÁDDII ÓÓ  
EEllıınnyy  

•  Gyakoriságépítésre alkalmas médium, a televízió   
   komplementer médiuma 

• „Mobil” médium a fogyasztó számára 

• A vásárlás elıtti utolsó impulzusok egyike 

• Alacsony célcsoport elérési költség 

•• Interaktív médium  
  
HHááttrráánnyy  

•  Nagy a háttérrádiózás aránya 

• Nem komplex az inger (hanghatás) 
    

SSAAJJTTÓÓ  
EEllıınnyy  

•  Nagy tömegek, szők- és speciális célcsoport is elérhetı 

• Vásárlóképes közönséghez jut a hirdetés 

• Nemcsak image-elemek megjelenítésére, hanem részletes   
   információátadásra is alkalmas 

• Termékminta kapcsolható hozzá - insertion 

•• Regionális szegmentációt tesz lehetıvé   
  
HHááttrráánnyy  

•  Viszonylag magas célcsoport elérési költség 

• Bizonyos célcsoportok elérésére nem alkalmas 
  

KK ÖÖZZTTEERRÜÜLL EETT  
EEllıınnyy  

•  Magas lefedettség 

• Nagy felület - emlékezetes látvány 

• Erıs vizuális hatás, területileg jól irányítható 

• Célcsoportelérés jól irányítható 

•• Márka ismertség jól építhetı  
  
HHááttrráánnyy  

•  Magas célcsoport elérési költség 

• Egyre nagyobb „zaj” 
  

MM OOZZII   
EEllıınnyy  

•  Az audiovizuális hatás jobban érvényesül 

• A fiatal felnıtteket könnyő célozni, alacsony meddıszórás 

•  Alacsony médiazaj 

•• Image-transzfer a filmeknél  
  
HHááttrráánnyy  

•  Alacsony lefedettség 

•• Magas célcsoport elérési költség  

II NNTTEERRNNEETT  
EEllıınnyy  

•  Fiatal, magas társadalmi-gazdasági státuszú fogyasztók elérése 

• A hirdetés tematikusan elhelyezhetı 

• Pontos célzást („targetálást”) tesz lehetıvé 

•• Alacsony médiazaj   
  
HHááttrráánnyy  

••  Alacsony lefedettség    
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12. táblázat                                                             
Mintavételi keret  

A 2005/2006 és a 2006/2007-es labdarúgószezon élvonalbeli klubjai  és szponzoraik   
Csapat Szponzor/Hirdetı  
DVTK Play System, Errea, DRV, VisData  

DVSC-TEVA 
AVE Ásványvíz Rt., TEVA Magyarország Zrt., Debrecen Város Önkormányzata, Ford 
Auto Eskort Kft., OTP Bank Zrt., MegaForce, Nike, Arany Ászok, Sytem Builders Kft., 
Karát Fashion, Perskindol, Brau Union sörgyárak Rt. (Arany Ászok)   

Gyıri Eto FC  
Quuaestr Zrt., Braun Union Hungária Sörgyárak Rt. (Arany Ászok), Kisalföld Volán 
Közlekedési Rt., Full SpoRt. Kft., Jako Sport, Hummel, Chevrolet Gyulai Autóház Kft.   

FTC 

(Westel Mobil Távközlési Rt.)T-Mobile, Nike Magyarország Rt.,Dreher Sörgyár Rt., Nike, 
Fıvárosi Ásványvíz és Üdítıipari Rt. (Pepsi), MKB Rt., Suzuki Varró Autó 
Márkakereskedés, Renault Baumgartner Autó Márkakereskedés, Ago Kft. Avis Kft., 
International Gastro Media Trade, Gatorade, Enrico, Neckermann Utazási Szolgáltató Rt.  

Haladás 
Sabaria-Tipo Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Vas Megyei Víz és Csatornamő Rt., MSC 
Hungary Kft., Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.  

Budapest Honvéd Primır Kozmetikai Kft., V&B Kft., Contact Word Kft., CoolTura Kft.  

MTK Budapest 
Fotex Rt., Keravill Rt., Fotex 2000 Kft., Suzuki Hollós, Nike, Fotex Optika Kft., Domus 
Rt., Kontur Papír Kft., Ajka Kristály Kft., Azúr Rt.  

FC Sopron 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Liberty Sport Management Kft., Adidas 
Budapest Kft.,  Welet Autó Kft.,  HUMAN RENT KFT., Formax Rt., SAP Hungari Kft., 
Daten Kontor Kft., Brau-Union Sörgyárak Rt., Axelero Internet Rt., Matáv Rt., Kft., EDS 
Hungary, Hummel Sportruházat, SAP Hungary, Hewlett Packard, Sun Microsystems, 
XEROX Magyarország, Vitalade, Falco Sopron Kft., Hunguest Hotels, Walter Kft.,
GENEX Klímaszervíz, Seawing Biztonságtechnika, Fertıdi Építı Rt., Hotel Fagus, Stettin 
Hungária Kft., Tercia Kereskedelmi Kft., Benet Kereskedelmi Kft., Grubits és Társa Kft., 
Casino Sopron, LapCom Kft., Pre Press Kft., Pápai Asztalosipari Kft., Ilona Major, 
Horváth Lukács Kft., Schnell-Tel Kft., Vinex Kft., Opel Horváth Kft., Göncz Csapágy 
Kft., Scarbantia Rt., Monti Víz, Fényszoft Computer, Hotel Répce, Hotel Répce Gold, 
Roko 2000 Kft., Ventwest Kft., Human Rent, T-Online, Peugeot, 

 
Újpest FC Dare Group Rt., Puma,  MOL Rt., OTP Bank Rt., Vitalade, Coca-Cola, NOD 2000,   

Vasas 
Hercz Szalámigyár Zrt., Pannonbau Budapest Kft., Formont Kft., MP System, Vitalade, 
Lavina Rt., Táré Rt., Sprint Kft., Duna Plaza Ingatlanfejl. Kft., Grif Gentlemen's Rt., 
Chevrolet Gyulai Autóház Kft.  

Fehérvár FC 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata tulajdonos, Videoton Transport Kft, Videoton 
Holding Rt., Terszol Szövetkezet, Szuna Kft., Roneko Kft., AMV Kft., Albatherm Kft., 
FETÉV-SZER Kft., Clavis Consulting Kft., Promotion Act Kft.  

ZTE FC 
E-On Hungária, Vegyépszer, Renault Császár Kft., Windoor Kft., KlimaTrend Hungary, 
Zalavíz, Zala Volán, Zalai Hírlap, Joma Sport, Gatorade, Hydrocomp Kft., Zalahús Rt., 
Autóház Horváth Kft., Merkur Kft., ZÁÉV Rt., Timár Kft. 

FC Tatabánya 
Tatabánya Város Önkormányzata, Auto Trader Hirdetési Magazin, Jako Sport, Viktor 
Szikvíz, Chevrolet Gyulai Autóház Kft.   

PMFC-Pécs Plaza 
Pécs Pláza, MLSZ, Borsodi Liga, Sport1TV, Duna TV, Chevrolet Gyulai, Pécs Város 
Önkormányzata, LV International Kft.,  

Paks FC 
Paks Város Önkormányzata, Paksi Atomerımő Rt., NEUTRON Gépészeti és Építıipari 
Kft., Partner Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft. 

Kaposvári Rákóczi 
Kaposvár Megyei Jogú Város, Scania Hungária Kft., Kapos Volán Rt., Sefag Rt., Magyar 
Cukor Rt., Kaposvári Városgazdálkodási Rt., Nabi Rt., Agip Hungária Kft., Gyıri Kft., 
Fonte-Viva Kft., Lami-Véd Kft., Pannon Safe Kft., Toti Sport   

REAC 

Jármőszerelvényt Gyártó Zrt., Egyesült Magyar Kábeltelevízió, Lancast, BILLERBECK 
BUDAPEST KFT., Hyundai Gold, Budapesti Inter-Fa Belsıépítézseti Kft., EverNet kft., 
Hotel Silver Geotherm Üdülı Kft., Vitalade, Metal-Union Felületkezelı és Szolgáltató 
Kft.,  

Dunakanyar-VÁC BWIN Int. Ltd., Tızsde-Ételfutár, Chewrolet Gyulai, Sport1TV, Duna TV,  
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13. táblázat                                                 
A szponzorvállalatok szegmentálása 

 

Megnevezés Alapsokaságban 
Tervezett 
mintában 

Tényleges 
mintában 

 
Egység- 
szám  
(db) 

%-os  
meg- 
oszlás 

egység 
-szám  
(db) 

%-os  
meg- 
oszlás 

egység- 
szám  
(db) 

%-os  
meg- 
oszlás 

Szponzorok köre 103 100 103 100 57 30,6 

1. 
Ital, üdítıitalgyártók- és 
forgalmazók 

20  20  10  

2. 

Telekommunikáció,  
 
Informatika,elektronika, 
 
 

40  40  22  

3. 
Banki.-pénzügyi  
Szolgáltatások 

10  10  11  

4. 
Gépkocsigyártók és- 
Forgalmazók 

10  10  7  

5. 

Sportszergyártók és- kereskedık 
 
 
 
 

6  6  3  

6. 

Idegenforgalmi,-  
 
szálloda, vendéglátó  
 
Ipar 
 
 

1  1  0  

7. Egyéb 13  13  4  
Összesen: 103 100 103 100 57 55,3 

 

14. táblázat 
A futballvállalat érintettjei  

 
Hatalom Szavazati Gazdasági Politikai 

Érdekeltség    
 
Tulajdonosi 

tulajdonosok, 
részvényesek  
                                  mene 

 
 
dzserek 

 

 
 
Gazdasági 

                                  mene dzserek 
szurkolók, 
játékosok, 

alkalmazottak, 
szponzorok 

 

 
 
Befolyásolási nemzetközi szövetségek 

liga,  
nemzeti szövetségek 

G-14, 
média, 

versenytársak 
                                   helyi 

 
 
 

állam 
 

közösségek 
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15. táblázat 

Az egyes futballvállalkozások sportfogyasztóinak megoszlása 

Jellemzık %-os megoszlás 
Szezonjegy- vagy bérlettulajdonos, 
klubtag  

10 

Egyszezonos klubtag, rendezvényjegy-
vásárló, gyakori versenylátogató  

19 

Ritkán, egy eseményre vagy egyetlen 
játékra vásárol jegyet 

12,06 

mindazok, akik az elmúlt 12 hónapban 
részt vettek a sporteseményen, de ezt 
azóta nem ismételték meg; gyakran 
korábbi nagyfogyasztók, akik csalódtak, 
és ezért hőtlenné váltak  

13,18 

nem látogatja a sporteseményeket, 
hanem a média segítségével követi a 
versenyeket 

22 

nem rendelkezik információval a 
termékrıl (sporteseményrıl) és 
elınyeirıl 

13,15 

Tud a sporteseményrıl, csapatról, de 
nem látogat (nem fogyaszt) 

10,61 

Összesen: 100 
 

 

16. táblázat 

Stadion névszponzoráció a Bundesliga csapatai között 

Csapat Szponzor 
B. München Allianz 
Schalke 04 Veltins 
Hamburg SV AOL 
VfL Wolfsburg VW 
B. Leverkusen Bayer 
Borussia Dortmund Signal Iduna 
FC Köln RheinEnergie 
Arminia Bielefeld Schuco 
VfB Stuttgart Gottlieb-Daimler 
Eintracht Frankfurt Commerzbank 
Hannover 96 AWD 
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             17. táblázat                                   
A szponzorációs tevékenység tervezésének fıbb menedzsment elvei 

 
SZPONZORÁCIÓS  
MENEDZSMENT   

  
  

   Átlag Szórás 
A szponzorációs tevékenység illeszkedése a vállalati stratégiához V8 4,36 0,74 
Vállalati imázs növelését elısegítı szponzori stratégia kialakítása V6 4,21 1,12 
Mérhetı szponzorációs célok megfogalmazása és rögzítése V1 4,15 0,6 
A szponzorációs tevékenység hatékonyságának mérése V9 3,93 0,92 
A szponzori juttatás mértéke a szponzorált eredményességének a 
függvénye V13 3,93 0,83 

A szponzorációs tevékenységhez kapcsolt üzleti haszon realizálása V12 3,86 1,03 
Profitorientált célok megfogalmazása a szponzorációs stratégiában V2 3,69 1,03 
Nem-profitorientált célok megfogalmazása a szponzorációs stratégiában V3 3,58 1 
Kapcsolatépítés a szponzorált eseményeken az üzleti partnerekkel V11 3,43 0,94 
Mecenatúra, ellenszolgáltatás nélküli támogatás V5 3,38 1,12 
A szponzorációs tevékenység felsıvezetıi (igazgató, elnök) 
koordinációja V7 3,31 1,03 

Egyensúly a szponzorációs portfolióban 
(sport\mővészetek\oktatás\környezet) V14 3,08 1,38 

 
Társadalmi felelısségtudat demonstrálása a szponzorációs 
tevékenységgel 

V4 2,91 1,04 

A szponzorációs tevékenység egészének mérhetı részfolyamatokra 
bontása V10 2,77 1,01 

          
 
 
18. táblázat                       

A fıbb szponzori célkategóriák értékei 
 

Fıbb szponzori célkategóriák fontossága Átlag Szórás 
Értékesítési célok 3,88 0,8 

Termék/márka/szolgáltatás tevékenységhez kapcsolt célok 3,81 1,01 

Vállalati célok 3,76 0,91 

Médiamegjelenéssel kapcsolt célok 3,7 0,88 

Hospitality / vendéglátás 3,36 1,22 
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19. táblázat 
 

Az ügyfelek gazdasági ágazata szerinti sportbeli hospitality megfeleltetés 
 

Ügyfél 
Golf Labda-

rúgás 
Rögbi Lóverseny Motorsport Balett Színház Opera Mővészeti 

kiállítás 
Kiskereskedelem/ 
FMCG 

25% 50% 35% 50% 63% 0% 50% 13% 0% 

Gyártó 51% 54% 54% 20% 34% 0% 17% 5% 12% 
Pénzügyi 
szolgáltatás, Bank 

68% 37% 53% 32% 11% 11% 21% 5% 15% 

Üzleti szolgáltatás 51% 30% 43% 27% 22% 3% 19% 0% 16% 
Jogi szolgáltatás 29% 43% 29% 14% 0% 14% 29% 14% 43% 
Nagykereskedelem, 
terjesztés 

80% 60% 20% 20% 60% 0% 0% 20% 0% 

Áruszállítás, 
logisztika 

80% 60% 40% 40% 40% 0% 20% 0% 0% 

Építıipar 64% 79% 50% 36% 7% 0% 21% 0% 0% 
Telekommunikáció 33% 67% 0% 100% 33% 0% 33% 33% 0% 
Informatika 70% 70% 60% 20% 20% 0% 30% 0% 0% 
Média és 
marketing 

46% 62% 62% 31% 31% 0% 23% 8% 15% 

Kormányzat, 
közszolgáltatás 

33% 42% 33% 17% 17% 0% 33% 0% 50% 

 
 
20. táblázat                                   

A szponzorációs tevékenység céltényezıinek aggregát adatai 
 

  Átlag Szórás 

Vállalati célok                                                                                                                   3,76 0,91 

Vállalati imázs építése V28 4,53 0,64 
A vállalati ’goodwill’ (jó hírnév) építése a véleményformálók 
körében V27 4,33 0,62 

Ekszkluzivitás biztosította versenyelıny megszerzése V30 4,09 0,83 
Vállalati célcsoport cselekvésre ösztönzése, fogyasztói magatartás-
befolyásolás V31 4,08 0,64 

Vállalati név asszociációja egy sikeres csapattal\eseménnyel\egyéni 
sportolóval V32 3,87 0,92 

Célközönség iránt érzett elkötelezettség demonstrálása V24 3,67 1,05 
Hagyományos marketingkommunikációs csatornák telítıdése miatt a 
szponzorációs tevékenység alkalmazása  V23 3,54 1,33 

Vállalattal kapcsolatos fogyasztói attitődjellemzık (beállítódások) 
formálása  V26 3,43 0,65 

Belsı PR célok (dolgozói lojalitás mélyítése, munkatársak 
motiválása) V25 3,20 1,08 

Vezetıi érdeklıdés, személyes kötıdés az adott sportág, sportoló, 
esemény iránt V29 2,86 1,29 

Termék/márka/szolgáltatási tevékenységhez kapcsolt célok                                                                  3,81 1,01 

Márkahőség növelése V44 4,31 0,75 
A célpiac termékkel\márkával\szolgáltatással kapcsolatos ismertségi 
fokának emelése és stabilizálása V38 4,13 0,99 

Fogyasztói csoportokban kialakult márkapreferenciák erısítése V40 4,00 0,85 

Márkatudatosság növelése V42 4,00 0,85 
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Márkaaffinitás növelése V43 3,93 0,73 

Új termék\márka\szolgáltatás bevezetése a fogyasztói piacra  V34 3,86 1,17 

Új, még le nem fedett piaci szegmensek felfedezése és megnyerése V33 3,71 1,44 
A termék\márka\szolgáltatás és a szponzorált esemény közötti 
asszociáció V35 3,71 1,07 

Piacrészesedés növelése V39 3,67 0,98 

Termék pozícionálása V37 3,67 1,18 

Speciális referenciák erısítése V41 3,43 1,09 

Termékminta bemutatása a szponzorált esemény idıtartama alatt V36 3,29 1,07 

Értékesítési célok                                                                                                                                      3,88 0,80 

Hosszú-távú értékesítés növelés, árbevételi célok megvalósítása V48 4,33 0,49 

Termékértékesítés növelése, keresletbefolyásolás V45 4,13 0,83 
Közvélemény  figyelmének fókuszálása a 
vállalatra\termékre\márkára V46 4,07 0,80 

Közvetlen értékesítés növelés V47 3,00 1,07 

Médiamegjelenéssel kapcsolatos célok                                                                        3,70 0,88 
Szponzorált esemény alatti médiaérdeklıdés fenntartása (TV, rádió, 
sajtó) V50 4,20 0,56 

Szponzorált esemény elıtti médiaérdeklıdés felkeltése (TV, rádió, 
sajtó) V49 4,00 0,65 

Szponzorált esemény utáni médiaérdeklıdés fenntartása  (TV, rádió, 
sajtó)  V51 3,80 0,68 

Különféle kommunikációs médiumokban való megjelenés lehetısége V52 3,73 0,96 

Helyi sajtótermékekben történı megjelenés V53 3,33 1,11 

Regionális / nemzeti sajtótermékekben történı megjelenés V54 3,13 1,30 

Hospitality / vendéglátás                                                                                                                           3,36 1,22 
Üzleti partnerek vendégül látása, üzleti kapcsolatok ápolása, 
szórakoztatás V55 3,36 1,22 

 
21. táblázat                               

A szponzorációs tevékenység értékelési módszereinek aggregát adatai 
 

ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK  FONTOSSÁG   ALKALMAZÁS  
  Átlag Szórás  Átlag Szórás 
A szerzıdésben foglalt 
szponzorált kötelezettségeinek a 
vizsgálata 

V56 4,79 0,58 V57 4,38 0,77 

Rendezvény látogatottsága 
(nézettség) V72 4,57 0,65 V73 4,23 0,93 

Vállalat név\termék\márka 
sajtótermékben történı 
megjelenése a szponzorációs 
tevékenység kapcsán 

V64 4,21 0,7 V65 3,69 1,25 

Szponzori név\termék\márka 
felidézés V86 4,14 0,66 V87 3,31 1,11 

Szponzori név\termék\márka 
felismerés V88 4,14 0,77 V89 3,15 1,28 

A szponzorációra költött üzleti 
befektetés sikerességének 
vizsgálata 

V104 4,07 1,07 V105 3,85 1,21 

A szponzorációs tevékenység 
többi kommunikációs elemmel 
történı sikeres integrációja 

V108 4 0,78 V109 3,56 1,13 
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Vállalati név\ termék\márka TV-
ben történı megjelenése a 
szponzorációs tevékenység 
kapcsán (médiaanalízis) 

V60 3,93 1,27 V61 3,38 1,33 

Vállalati imázsjellemzık idıbeli 
alakulásának vizsgálata V82 3,71 1,2 V83 3,23 1,24 

Vállalati név\termék\márka 
rádióban történı megjelenése a 
szponzorációs tevékenység 
kapcsán (médiaanalízis) 

V62 3,57 1,4 V63 3,15 1,34 

A szponzorációs büdzsé 
összevetése egyéb 
kommunikációs költségekkel 

V106 3,57 1,28 V107 3,54 1,51 

Korábbi szponzorációs büdzsé 
nagysága  V100 3,54 1,39 V101 3,75 1,22 

Szponzorációs tevékenység 
segítségével elért értékesítési 
növekedés vizsgálata 

V58 3,5 1,02 V59 3,08 1,04 

Szponzorált esemény utáni 
szponzorral kapcsolatos 
attitődjellemzık vizsgálata 

V78 3,46 1,39 V79 3,15 1,46 

A szponzoráció és a 
(reklám)hirdetés közötti 
kereszthatás-analízis  

V94 3,43 1,28 V95 2,62 1,26 

Szponzorált esemény elıtti 
szponzorral kapcsolatos 
attitődjellemzık vizsgálata 

V76 3,36 1,08 V77 3 1,15 

Termékismertség idıbeli 
vizsgálata V80 3,36 1,15 V81 3,25 1,22 

A szponzoráció és a pr. 
Tevékenység közötti kereszthatás-
analízis 

V92 3,29 1,14 V93 2,38 1,33 

Alkalmazott merchandising 
tevékenység sikerességének 
vizsgálata 

V98 3,21 1,31 V99 2,69 1,44 

Kereszthatás-analízis a 
szponzoráció és értékesítés 
alakulása között 

V84 3,14 1,23 V85 2,54 1,33 

CPT – 1000 fı elérésének 
költsége V70 3,14 1,46 V71 2,92 1,66 

A TV nézı\rádió hallgató (passzív 
sportfogyasztók) szegmentálása 
demográfiai, pszichográfiai 
változók mentén 

V68 3,07 1,14 V69 2,69 1,32 

Vállalati dolgozók szponzorációs 
tevékenységgel kapcsolatos 
attitődjellemzıinek vizsgálata 

V74 3,07 1,14 V75 3,08 1,04 

A szponzorált eseményen 
megjelent (passzív 
sportfogyasztók) szegmentálása 
demográfiai, pszichográfiai 
változók mentén 

V66 3 1,04 V67 2,31 1,11 

A szponzoráció és a 
vásárlásösztönzı kampány közötti 
kereszthatás-analízis 

V90 3 1,41 V91 2,38 1,33 

További szponzorokkal való 
együttmőködés sikerességének 

V102 2,86 1,1 V103 2,62 0,96 
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vizsgálata (co-sponsoring) 
A szponzoráció és a direkt 
marketing közötti kereszthatás-
analízis 

V96 2,79 1,05 V97 2,31 1,18 

 
22. táblázat.                                     

Vállalati célok és az értékelési módszerek közötti korreláció 
Vállalati célok – értékelési módszerek Átlag Szórás r(X,Y) r2 t P 
Hagyományos marketingkommunikációs csatornák 
telítıdése miatt a szponzorációs tevékenység 
alkalmazása  

3,3636 1,3618     

A szerzıdésben foglalt szponzorált kötelezettségeinek 
a vizsgálata 

3,5455 1,4397 0,7048 0,4967 2,9805 0,0154 

A szponzorációs büdzsé összevetése egyéb 
kommunikációs költségekkel 

3,5755 1,4397 0,7248 0,4867 2,8805 0,0154 

Vállalati imázs építése 4,6945 0,6876     

Vállalati imázsjellemzık idıbeli alakulásának 
vizsgálata 

3,7191 0,3015 0,7116 0,4523 2,7542 0,0161 

 3,1236 0,6742     

Belsı PR célok (dolgozói lojalitás mélyítése, 
munkatársak motiválása) 

4,5818 0,7508 0,6266 0,4081 2,6428 0,0316 

Szponzorált esemény utáni szponzorral kapcsolatos 
attitődjellemzık vizsgálata 

3,3636 1,3618     

p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,796 
 
23. táblázat                                

Termék/márka célok és az értékelési módszerek közötti korreláció  
Termék/márka/ célok – értékelési módszerek Átlag Szórás r(X,Y) r2 t P 

Új termék/márka/szolgáltatás bevezetése a fogyasztói 
piacra 

3,8462 1,2142     

Szponzori név/termék/márka felismerés 4,1538 0,8006 0,6264 0,3924 2,6653 0,0220 

Márkahőség növelése 4,4222 1,3335     

Szponzorált esemény utáni szponzorral kapcsolatos 
attitődjellemzık vizsgálata 

3,3654 0,7335 0,6155 0,3444 2,1234 0,0210 

p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,652 
 
24. táblázat                                     

Média célok és az értékelési módszerek közötti korreláció 
Média célok – értékelési módszerek Átlag Szórás r(X,Y) r2 t p 
Szponzorált esemény alatti médiaérdeklıdés 
fenntartása (TV, rádió, sajtó) 

4,2429 0,5345     

Rendezvény látogatottsága 4,6714 0,6462 0,6563 0,4049 2,8571 0,0144 

Különféle kommunikációs médiumokban való 
megjelenés lehetısége 

3,4857 0,9750     

CPT – 1000 fı elérésének költsége 3,3429 1,4601 0,6416 0,4510 3,1400 0,0085 
p<=0.05; r>=±0.61; Cronbach's alpha = 0,610 
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 A magyar labdarúgó klubok bevételeinek szerkezete a 2005/06 szezonban (%) 

                  

                        

 

 

 

 

 

 

3. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra 

 

                      A sportipar keresleti és kínálati szegmensének szereplıi 

 

 

 

 

 

 

 

        5. ábra 

A Bundesliga bevételeinek szerkezete a 2004/05 
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6. ábra 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

A futball iránti érdekl ıdés alakulása (N=1200)
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8. ábra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
600 magyar 15-69 év közötti televíziós futballközvetítések iránt érdeklıdı megkérdezése alapján 
(említések százalékos aránya) 

9. ábra 
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  10. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra 

 

Figyelemmel kíséri Ön a magyar labdarúgással 
kapcsolatos híreket (%)
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9. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra 

 

A társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élık az átlagnál lényegesen jobb anyagi 

körülmények között élnek, a háztartás fıkeresıje önálló vagy alkalmazott értelmiségi (felsıfokú 

végzettséggel) magasan képzett top menedzser; középvezetı vagy más menedzser viszonylag sok (hat vagy 

több) beosztottal 

 

B társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élık az átlagnál jobb anyagi körülmények között 

élnek, a háztartás fıkeresıje alkalmazott értelmiségi, képzett szakmunkás, vállalkozás vagy üzletrész 

tulajdonos, magasan képzett alsó és középszintő vezetı hatnál több beosztottal; középvezetı; más 

menedzser hatnál kevesebb beosztottal 

 

C1 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élık átlagos, illetve az átlagnál kicsit jobb 

anyagi körülmények között élnek, a háztartás fıkeresıje jellemzıen irodai alkalmazott, vállalkozás, vagy 

üzletrész tulajdonos 

 

C2 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élık átlagos anyagi körülmények között élnek, 

a háztartás fıkeresıje jellemzıen irodai alkalmazott; képzett szakmunkás, munkafelügyelı; vállalkozás, 

vagy üzletrész tulajdonos, anyagi javakkal átlagosan ellátott inaktív 

 

D társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élık az átlagnál rosszabb anyagi körülmények 

között élnek, a háztartás fıkeresıje jellemzıen szakmunkás 

 

A magyar labdarúgó mérkızésekre jegyet váltók státusz 
szerinti megoszlása (TGI, 2005. 1-4.)
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E társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élık az átlagnál lényegesen rosszabb anyagi 

körülmények között élnek, a háztartás fıkeresıje jellemzıen képzetlen fizikai munkás, nyugdíjas, 

segélybıl élı, szociális ellátásban részesülı inaktív 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az európai ligák részesedése az európai labdarúgó piacból  
(milliárd euró és %)

6264; 54%

5336; 46%
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14. ábra 

 

 

15. ábra 
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                                     16. ábra 
 
                                

             Az integrált marketingkommunikációs folyamat összetevıi 

 
 

17. ábra 
 

 

 

 

 

Az európai szponzorációs piac megoszlása (%)

Dánia; 1

Németország; 32

Írország; 1Olaszország; 12

Hollandia; 7

Spanyolország; 6

Svédország; 3

Egyesült-
Királyság; 13

Egyéb; 9

Svájc; 3

Finnország; 1

Franciaország; 12



166 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. ábra 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

19. ábra 

 

 

 

 

 

 

 
20. ábra 

A sportfogyasztói-igényeknek adekvát-e a 
sportszolgáltatás (%)

5,6

88,9

5,6

Nem

Részben

Nagymértékben

A futballvállalkozások válaszadóinak beosztás 
szerinti megoszlása (%)

55,56

16,67

11,11

5,56

5,56
5,56

Ügyvezetı igazgató

Marketing igazgató

Marketing menedzser

Ügyvezetı elnök

Technikai vezetı

Klubtitkár

Az élvonalbeli futballklubok társasági formája (%)

83,33

16,67

Korlátolt felelısségő
társaság

Részvénytársaság
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21. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

 

 
22. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különbözı ajánlatokat készít-e a menedzsment a 
különbözı fogyasztói szegmensek számára (%)

33,33

38,89

27,78 Nem

Részben

Nagymértékben

Befolyást gyakorol-e a menedzsment a 
sportszemélyzet fogyasztó-orientáltságára (%)

33,33

44,44

22,22

Nem

Részben

Nagymértékben
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23. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. ábra 

 

 

 

 

 

 

A sportszolgáltatás fogyasztói csoportok szerinti 
specifikációja (%)

61,11

27,78

11,11
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%

Mikor készített a menedzsment marketingkutatást az 
elsıdleges fogyasztói csoportokról (%)

77,78

16,67

5,56

Egyáltalán nem készült ilyen
felmérés

Néhány éve

Egy éven belül
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25. ábra 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

26. ábra 

 

 

 

 

 

A marketingkutatás hiányát befolyásoló tényezık (%)
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A fogyasztói csoportokat jellemzı szegmentációs változók 
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27. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A futballvállalkozások rendelkeznek-e írott 
marketingstratégiával (%)

33,33

66,67

Igen

Nem

A marketingstratégia idıhorizontja (%)
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29. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkalmazott marketingstratégia f ıbb elemei (%)
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31. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32. ábra 

 

 

 

 

 A futballvállalkozások rendelkeznek-e írott 
marketingtervvel (%)

33,33

66,67

Igen

Nem

Az alkalmazott marketingterv fıbb elemei (%)

83,33
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A sportszervezet belsı környezetének (erısség, gyengeség)
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A sportszervezet által elérhetı marketing célok és
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33. ábra 

 

Az élvonalbeli magyar labdarúgás pozícionálási térképe 

 

 

 

 

 

 
 

34. ábra 

 

 

 

 

A marketingterv hiányát befolyásoló tényezık (%)
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35. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36. ábra 

 

 

 

A sportszemélyszet magatartását befolyásoló fıbb tényezık
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37. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38. ábra 

Ismeri-e a menedzsment a sportág, futballvállalkozás, csapat 
sportfogyasztók körében kialakult imázsát (%)

5,56

61,11

33,33

Nem, ilyen jellegő felmérés nem
történt

Részben, szekunder forrásból
történt értesülés

Igen, a menedzsment
szükségesnek tartja és végez is
ilyen irányú felméréseket

A futballvállalati menedzsment által használt kommunikációs eszközök
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 39. ábra 

 

 

 

 

 
 

 

 

40. ábra 

 

 

 

 

 

 
41. ábra 

A klubmenedzserek szerint szükséges-e a labdarúgás 
terén a tudatos marketingtevékenység
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Igen

Nem

%

A futballvállakozások rendelkeznek-e írott szponzorációs 
portfólióval (%)

83,33

16,67
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Nem

A szponzorációs portfolió elkészítéséért felelıs 
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Szponzorügynökség
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42. ábra 

 

 

 

 

 

 
43. ábra 

 

 

 

 

 

 

 
44. ábra 

 

 

 

 

A szponzori kapcsolatot a futballvállakozások 
kezdeményezik
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Nem

%

A szponzorációs megállapodások formai jel lege %

22,22

77,78
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45. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

46. ábra 

Tartalmaznak-e a szponzorációs szerzıdések 
teljesítmény standardokat (% )

61,11

38,89

Igen

Nem

A futballszponzoráció, mint az üzleti szféra számára hatékony 
kommunikációs eszköz a futballtársaságok aspektusából

4,5

4,27
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nagyfokú publicitás

jól körülírt, differenciált célcsoport elérése

a közösség iránti elkötelezettség demonstrálását

kereskedelmi TV-csatornák eluralkodása

alacsony egységköltséggel éri el a sportfogyasztókat

nem kereskedelmi szituációban szólítja meg a sportfogyasztókat

a sportfogyasztó több érzékszervére gyakorolt együttes hatást
tesz lehetıvé

a sportággal asszociálható pozitív töltetőek fogalmak 

a sporttal az életmód irányából érik el a szponzorok a
célcsoportjaikat

a hagyományos kommunikációs csatornák telítıdtek

költséghatékonyság

a lakosság sportág iránti érdeklıdése, megnövekedett
szabadideje

restriktív reklámtörvényeket hidal át
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              47. ábra 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

48. ábra 

 

 

 

 

A szponzorációs források hasznosulási lehetıségei a 
futballtársaságok esetében (%)

100

72,72

55,56

50

0 20 40 60 80 100

anyagi forrás megteremtése

pr-tevékenység javítása
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%

A futballvállalkozások által készített szponzori ajánlatok tartalmi 
aspektusai
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49. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

50. ábra 

A szponzori juttatás mértékét befolyásoló tényezık

2,94

2,61

2,61

2,38

2,27

1,77

1,16
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személyes ismeretség, kapcsolati tıke
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sportág, csapat sikeressége, népszerősége

a szponzor marketingkommunikációs törekvéseinek
megfelelı ajánlat

szponzor-szponzorált közös célcsoportja

arculati összeférhetıség - közös imázspercepciók

az ajánlattevı szakértelme, felkészültsége

A szponzorok számára bíztosított kommunikációs felületek, marketing-
megjelenési lehetıségek (%)
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helyszín feletti légtér

%
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A hatékony szponzorációs kapcsolatot gátló tényezık

4,72

4,66

4,61

4,5

4,38

4,33

4,22

4

3,88

3,33

2,72

2,44

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

a szponzorációs inv esztíció mérhetısége

a negatív  imázs-transzf er 

állandó partneri kapcsolat, inf ormációáramlás hiány a

a szponzorált f él, csapat alacsony  sportteljesítmény e

a szponzori szerzıdés nem pontos teljesítése

a szponzor szempontjából alacsony  megtérülési arány

a megnöv ekedett szponzori költségek (közv etlen és járulékos)

a szponzorált f él elégtelen marketingismerete, szaktudása

az adott sportág, csapat f ogy asztói nem megf elelı célcsoport

a szponzoráló v állalat megv áltozott marketingkommunikációs céljai

az emberileg nem szimpatikus a szponzorált csapat/sportoló

magatartási, etikai kódex hiány a

A futballvállakozások szubjektív értékítélete a 
szponzorációs kapcsoltokról (%)

22,22

55,56

11,11

5,56

5,56

0 20 40 60 80 100

kiválló

jó

kielégítı

lehetne jobb

nem kielégítı

%



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54. ábra 

 

 

 

 

 

A szponzorvállalatok válaszadóinak beosztás szerinti 
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A szponzorvállalatok szponzorációs 
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Marketingorientációs tényezık a honi 

professzionális labdarúgás szponzorációs 

piacának tükrében 
 

MELLÉKLETEK  
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1. sz. melléklet 
 

A labdarúgóvállalkozás marketing- és szponzorációs tevékenységét értékelı kérdıív 
 
 
Kedves Sportvezetı! 
 
Számos olyan sportszervezet van, akik szakmailag kiválóak, de nem szervezik tevékenységüket marketing-

orientált módon, és ez korlátot szab sikereiknek. A Magyar Labdarúgó Ligával karöltve a kutatásunk 
legfıbb célja, hogy az eredmények ismeretében, a hatékonyabb marketing programok és szponzorációs 

stratégiák kidolgozásához érdemi javaslatokkal járuljunk hozzá. 

 
 
• Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a honi labdarúgóvállalkozások marketing-és 

szponzorációs tevékenységét célzó kérdıíves kutatásunkat, melynek kitöltése kb.: 
15-20 percet vesz igénybe.  

 

• A kutatás elsısorban akadémiai célokat szolgál. Nem titkolt szándékunk - a felmérés 
eredményeinek a kiértékelése és az érdemi elemzımunka elvégzése után - a 
marketing programok és szponzorációs stratégiák terén fejlesztı javaslatok 
megfogalmazása a futballcégek irányába. Az eredmények publikációk, szakcikkek, 
konferencia elıadások, jelentések és doktori disszertáció formájában kerülnek 
nyilvánosságra. Az adatok a tudományos követelményeknek megfelelıen 
matematikai-statisztikai módszerekkel kerülnek feldolgozásra. 

 

• Kérjük, hogy a kérdıívet felsıvezetı és / vagy szakmai (pl.: marketing menedzser) 
töltse ki. 

 
• Ha igény mutatkozik, lehetıséget biztosítunk arra, hogy a futballklubok e-mail-en 

keresztül is megkaphassák kutatási kérdıívünket.  
 
• A kutatási folyamat egésze során az adatgyőjtési törvényeknek megfelelıen minden 

információt titkosítva és anonim módon kezelünk.  
 
• A kérdıív egységes értelmezése és a kiértékelés hatékonyságának megırzése miatt 

kérjük, hogy a kérdıívet a kézhez vételtıl 2 héten belül, kitöltve szíveskedjen 
visszaküldeni.  

 
 

Szíves együttmőködését elıre is köszönjük. 
 

Sportbaráti üdvözlettel,  
    

Berkes Péter  
project manager 
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A labdarúgó-vállalkozás neve: ……………………………………………….. 
Kategória:   I. osztály      II. osztály   
A sportvállalkozás tevékenységének helyszíne:    Budapest     Vidék, és pedig: 
…………………… 
A válaszadó munkaköre: …………………………………….. 
 
  
 
 

 

ELSİ RÉSZ:  
A sportszervezet marketing tevékenységének eredményessége 

 

           I. FOGYASZTÓORIENTÁLT FILOZÓFIA 
 
1. A futballszervezet menedzsmentje győjti és értékeli-e a kínált 
sportszolgáltatásra vonatkozó ötleteket annak érdekében, hogy megfeleljen a 
sportfogyasztók igényeinek? 
 

 Nem 

 Részben 

 Nagymértékben 

 
2. Különbözı ajánlatokat és terveket készít-e a menedzsment a sportfogyasztók 
különbözı szegmentumai (csoportjai) számára? 
 

 Nem 

 Részben 

 Nagymértékben 

 

 3. Befolyást gyakorol-e a menedzsment a sportszervezet valamennyi 
munkatársára annak érdekében, hogy a szemléletük és gyakorlatuk is 
fogyasztóorientált legyen?    
 
  Nem 

  Részben 

  Nagymértékben 
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4. Felismeri-e a futballszervezet menedzsmentje annak fontosságát, hogy 
tevékenységüket úgy kell alakítani, hogy a választott célcsoport (sportfogyasztók, 
szponzorok) szükségleteit kielégíthesse? 
 
    Elsısorban azt tartja fontosnak a menedzsment, hogy a nyújtott sportszolgáltatást   
         bárkinek eladja 
 
    A menedzsment számos piaci szegmens kiszolgálását tartja fontosnak 
 
    A menedzsment pontosan meghatározott piaci szegmens kiszolgálását tartja szem  
        elıtt, melyeket hosszú távú növekedési szempontok és nyereségpotenciál alapján  
        választott ki 
 
II. MEGFELEL İ MARKETINGINFORMÁCIÓ 
 
5. Mikor készítették a legutolsó marketingkutatást a sportfogyasztókról (helyi, 
médiafogyasztók)? 
 
     Egyáltalán nem készült ilyen felmérés 
 
     Néhány éve 
 
     Egy éven belül 
 
Ha nem készült ilyen kutatás: kérjük, indokolja ennek hiányát! Több válasz is 
jelölhetı!  
 
    nincs rá idı  nincs gyakorlati tapasztalat    elméleti háttér hiánya  
    pénzügyi forrás hiánya 
    e nélkül is megvalósítható a sikeresen mőködı sportszervezet  
    egyéb ok, és 
pedig:……………….………………………………………………………………… 
 
6. Kérjük, jelölje, hogy milyen konkrét változók alapján alakítják ki a 
sportfogyasztói csoportokat? Több válasz is jelölhetı!  
 
  Demográfiai (kor, nem, családnagyság, jövedelem, foglalkozás, iskolai végzettség) 
  Földrajzi (régió, megye, fıváros, nagyváros, kisváros, község) 
  Magatartási (vásárlási döntés, fogyasztási gyakoriság, fogyasztási hajlandóság, 
attitőd) 
  Pszichografikus (életmód, személyiség, társadalmi osztály) 
  nem kategorizálják a sportfogyasztókat 
  egyéb, és 
pedig.:………………………………………………………………………………… 
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7. Kérjük, becsülje meg az Ön által képviselt sportszervezet fogyasztóinak %-
os megoszlását az alábbi kategóriák mentén!   
 

Szegmentum 
megnevezése 

Jellemzık %-os 
meg-

oszlás 

Nagyfogyasztó 
Szezonjegy- vagy bérlettulajdonos, 
klubtag  

 

Közepes fogyasztó 
egyszezonos klubtag, rendezvényjegy-
vásárló, gyakori versenylátogató  

 

Gyenge fogyasztó 
ritkán, egy eseményre vagy egyetlen 
játékra vásárol jegyet 

 

Hőtlenné váló 
fogyasztó 

mindazok, akik az elmúlt 12 hónapban 
részt vettek a sporteseményen, de ezt 
azóta nem ismételték meg; gyakran 
korábbi nagyfogyasztók, akik 
csalódtak, és ezért hőtlenné váltak  

 

Médiafogyasztó 
nem látogatja a sporteseményeket, 
hanem a média segítségével követi a 
versenyeket 

 

Tájékozatlan fogyasztó 
nem rendelkezik információval a 
termékrıl (sporteseményrıl) és 
elınyeirıl 

 

Érdektelen fogyasztó 
Tud a sporteseményrıl, csapatról, de 
nem látogat (nem fogyaszt) 

 

 
III. STRATÉGIAI ORIENTÁCIÓ 
 
8. Rendelkezik-e a futballszervezet írott (konkrét) marketingstratégiával? 
       

 Igen   Nem 
 
Ha igen: kérjük, jelölje az idıhorizontját! 
 

  hosszútávú (5 év <)  középtávú (3-5 év)    rövid távú (1-2 év) 
 
Ha nem: kérjük, indokolja a marketingstratégia hiányát! Több válasz is 
jelölhetı!  
 

 nincs rá idı  nincs gyakorlati tapasztalat    elméleti háttér hiánya  
 pénzügyi forrás hiánya 
 e nélkül is megvalósítható a sikeresen mőködı sportszervezet  
 egyéb ok,  

       ………………...…………………………………………………………… 
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9. Kérjük, jelölje meg azokat az állításokat, melyek a futballszervezet 
marketingstratégiájában megtalálhatóak! Több válasz is jelölhetı!  
 

 A sportszervezet küldetésének meghatározása, és pedig: 
………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 A sportszervezet céljainak meghatározása 
 A sportszervezet belsı (erısség / gyengeség) és külsı (lehetıség) környezetének  

     elemzése) 
 

10. Rendelkezik-e a futballszervezet írott (konkrét) marketingtervvel? 
 Igen   Nem 

 
Ha igen: kérjük, jelölje, hogy mely tartalmi részeket foglalja magába!  
 
Több válasz is jelölhetı! 
 

 Döntés-elıkészítı összegzés a sportszervezet felsı menedzsmentje számára 
 Információgyőjtés, a sportfogyasztói szokások vizsgálata érdekében 
 A sportszervezet belsı környezetének (erısség / gyengeség) vizsgálata – SWOT 

analízis 
 a sportszervezet által elérhetı marketing célok és követelmények 
 marketing-mix részstratégiák kidolgozása (sporttermék, ár, értékesítés, 

kommunikáció) 
 cselekvési programok, célok operatív végrehajtása (mit, mikor, ki, mennyiért?)  
 marketing költségvetés 
 ellenırzés operatív programja – „visszacsatolás” 

 
Ha nem: kérjük, indokolja a marketingterv hiányát! Több válasz is jelölhetı! 
 

 nincs rá idı  nincs gyakorlati tapasztalat    elméleti háttér hiánya  
 pénzügyi forrás hiánya 
 e nélkül is megvalósítható a sikeresen mőködı sportszervezet  
 egyéb ok, 

………………...……………………………………………………………… 
 
       IV. OPERATÍV HATÉKONYSÁG 

 
11. Kérjük, jelölje (’x’-jelet rakva) az Ön által k épviselt futballszervezet által 
nyújtott sportszolgáltatást az alábbi terméktérképen!  
 
 
 
 
      
      
       
 
 
 

Költséges 

Izgalmas és látványos 
Nem 

izgalmas és 
nem 

látványos 
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12. Kérjük, rangsorolja a futballszervezetben alkalmazott sportszemélyzet 
magatartását az alábbi jellemzık mentén!  
 
Hozzáértés (az alkalmazottak birtokában vannak  a megkívánt képességeknek, tudásnak) 
      Nagyon fontos  Fontos   Egyáltalán nem fontos 
Udvariasság (az alkalmazottak tisztelettudóak, tapintatosak) 
      Nagyon fontos  Fontos   Egyáltalán nem fontos 
Hitelesség (az alkalmazottak szavahihetıek) 
      Nagyon fontos  Fontos   Egyáltalán nem fontos 
Megbízhatóság (az alkalmazottak képesek az adott szolgáltatás megbízható és pontos 
teljesítésére) 
      Nagyon fontos  Fontos   Egyáltalán nem fontos 
Kommunikációs készség (az alkalmazottak gyorsan reagálnak a kérésekre, problémákra) 
      Nagyon fontos  Fontos   Egyáltalán nem fontos 
Empátia (gondos feladat végrehajtás, egyéniesített figyelem 
     Nagyon fontos  Fontos   Egyáltalán nem fontos 
 

 
13. Kérjük, jelölje az Ön által képviselt futballszervezet futballstadionja 
szempontjából az alábbi megállapításokat milyen mértékben tartja fontosnak!  
                        

 Nagyon fontos Fontos Egyáltalán nem 
fontos 

Elérhetıség    
Parkolási lehetıség    
Környék    
Földrajzi fekvés                                            
Használhatóság    
Imázs (önálló arculat)    
Biztonság    
Kompakt szolgáltatás    
Tisztaság    
Ülıhelyek mennyisége    
Gazdaságos 
üzemeltethetıség 

   

Multifunkcionalitás    
      
         
V. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 
 
14. Ismeri-e a menedzsment a sportág, futballvállalkozás, csapat, általános 
elfogadottságát, a sportfogyasztók körében kialakult imázsát?   
 
      Nem. Ilyen jellegő felmérés nem történt   
      Részben. Szekunder forrásból történt értesülés  
      Igen. A menedzsment szükségesnek tartja, és végez is ilyen irányú felméréseket 
 

Olcsó 
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15. A marketingkommunikáció során a menedzsment mely kommunikációs 
eszköz(ök)et használja a kommunikációs feladatok teljesítése érdekében?  
Több válasz is jelölhetı!  
 
      prospektus   óriásplakát    szórólap    hirdetıtábla    szaklapok 
(szakmai folyóiratok) 

       napi, hetilapok    rádió    televízió    internet (saját honlap)    e-mail    
     sajtóközlemény  TV-interjú    katalógus    merchandising   sajtó,-  
médiafigyelı szolgáltatás  belépıjegy 

 
Az Ön által alkalmazott, de a listában nem szereplı kommunikációs eszköz:  

     
……………………………………………………………………………………… 
 
16. Ön szerint szükséges-e, a labdarúgás terén a (tudatos) marketing 
tevékenység? 
 
Ha igen, kérjük fogalmazza meg néhány szóban, hogy Ön(öknek) mit jelent a 
marketing, milyen céljai lehetnek a labdarúgás terén, miért tartja szükségesnek: 
…………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………… 

 
Ha nem, kérjük indokolja álláspontját néhány szóban: 
……………………………………………………………………………….. 

      
MÁSODIK RÉSZ:  

A sportszervezet szponzorációs tevékenységének eredményessége 
 

1. Az Ön által képviselt futballszervezet rendelkezik-e szponzorációs stratégiával 
(készít-e szponzori ajánlatot)? 

 
 Igen   Nem 

 
Ha igen: ki a felelıs az Ön által képviselt futballszervezet keretein belül a  
szponzorációs tevékenységért, szponzori ajánlat elkészítéséért? 
 

 szponzorügynökség  sportszervezeten belüli marketingszakember  
    

 sportszervezeten kívüli marketingszakember    egyéb, és 
pedig.:…………………………………………………………………………… 

 
2. Ön(ök),mint leendı szponzorált(ak) kezdeményezik-e a szponzori kapcsolatot? 
 

 Igen   Nem 
 
3. A jelenlegi szponzoraikkal szóbeli vagy írásbeli a szponzori megállapodásuk? 
 

 szóbeli  írásbeli 
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4. Halott-e Ön a 2004. március 13.-án hatályba lépett új Sporttörvény   
sportszponzorációs tevékenységre vonatkozó rendelkezéseirıl? 
 

 Igen   Nem 
 
5. A szponzorációs szerzıdéseik tartalmaznak-e teljesítmény standardokat?   
 

 Igen   Nem 
 
  
6. Kérjük, értékelje az alábbi szempontok alapján, hogy az üzleti szféra 

(potenciális szponzori kör) számára mely tényezık miatt lehet a 
futballszponzoráció hatékony marketing-kommunikációs eszköz?    

[A szponzoráció hatékony azért, mert…] 
 
• A hagyományos kommunikációs csatornák (pl.: reklámhirdetések) telítıdtek 
  Nagyon jellemzı Jellemzı Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• Költséghatékony 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• Alacsony egységköltséggel éri el a sportfogyasztókat 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 
 
• Jól körülírt, differenciált célcsoport elérése válik lehetıvé 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• Nem kereskedelmi szituációban (pl.: reklám) szólítja meg a sportfogyasztókat 

 Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
 

• Restriktív reklámtörvényeket (dohány, alkohol termékek reklámozásának 
tilalma) hidalja át 

  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• A lakosság szabadideje és a sport iránti érdeklıdése megnövekedett 

  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• Kereskedelmi TV-csatornák eluralkodása figyelhetı meg 

  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• A sporttal az életmód irányából érik el a szponzorok a célcsoportjaikat 

  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 
 

• A sportággal asszociálható fogalmak pozitív töltetőek (pl.: siker, erı, 
gyızelem, dinamizmus) 

  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 
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• Nagyfokú publicitás nyerhetı segítségével 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
• A sportfogyasztó több érzékszervére gyakorolt együttes hatást tesz lehetıvé 

 Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı   Egyáltalán nem jellemzı 

 
• A közösség iránti elkötelezettség, érdeklıdés demonstrálását teszi lehetıv 

 Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
egyéb, és pedig.:…………………………………………………………………………. 
 
7. Véleménye szerint, az Ön által képviselt sportszervezet szempontjából, mely 

célok fontosak a sportszponzorációs kapcsolat kialakítása kapcsán? Több válasz is 
jelölhetı!  
 

 a sportoló (csapat, esemény) vagy egyesület terveinek megvalósítását segítı anyagi 
források megteremtése 

 a sportoló (csapat, esemény) vagy egyesület kommunikációs tevékenységének 
biztosítása 

 a sportoló (csapat, esemény) vagy egyesület ismertségének javítása új tagok 
beszervezése, a rendezvény látogatottságának növelése 

 A sportoló (csapat, esemény) vagy egyesület PR (public relations) tevékenységének 
javítása 

 egyéb, és pedig.:……………………………………………………………………… 
 
8. Kérjük, jelölje, hogy az Ön(ök) által összeállított szponzori ajánlata tartalmaz-e 

információt az alábbi megállapításokkal kapcsolatban! 
                                     Jellemzı    Nem jellemzı 
- differenciált ellenszolgáltatáshoz kapcsolt                     

          
  szponzori szintek, kategóriák                                  
 
- a sporttermék sajátosságaira történı                                                                
  hivatkozás (pl.: sportág sikere, tradíciói, ismertsége) 
 
- a sport és média kapcsolata (médiaképesség)                                  

          
- a szponzor marketing-megjelenési lehetıségei                                  

                
- a sportág, sportoló, csapat közönségkapcsolata                                                                                            
  (rendezvény látogatottsága, reklám- és költséghatékonyság 
 
-  a sportrendezvény „fogyasztóinak” demográfiai,                                    
   életstílus, fogyasztási szokásai                                  
   
- sport, sportág, sportoló sportfogyasztók körében                                     
  kialakult imázsa, mely összevethetı a potenciális  
  szponzorjelölt imázsával (image-transzfer) 
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9. Véleménye szerint, az alábbi jellemzık mennyire meghatározóak a szponzori 
juttatás mértékét illetıen? 
               Nagyon fontos               Fontos
 Egyáltalán nem fontos 
 
- arculati összeférhetıség (közös imázs                                                   

 
  a szponzor és szponzorált között)  
 
- személyes ismeretség                                                 

 
                                                                             
- a sportág, sportoló, csapat, esemény                                                      

 
  médiaképessége 
 
- a sportág jellege, népszerősége, sikeressége                                                               

 
   teljesítménye 
 
- az ajánlattevı (leendı szponzorált)                                                                             

 
  szakértelme, felkészültsége 
 
- szponzor és szponzorált közös célcsoportja                                                                

 
 
-a szponzori ajánlat tartalmilag megfelel a                                                                    

 
  potenciális szponzorjelölt marketing- 
  kommunikációs céljainak  
 
10. Kérjük, jelölje meg, hogy az Ön által képviselt futballszervezet a felsorolt 
jellemzık közül milyen ellenszolgáltatást nyújt a meglévı és a leendı szponzora(i) 
felé! Több válasz is jelölhetı!  
 

 mezreklám    sportpályán elhelyezett hirdetıtábla(molinó)    sportszereken 
elhelyezett reklám 

 TV-közvetítés     termékelhelyezés lehetısége a sportesemény alatt a szponzor 
számára 

 helység biztosítása a szponzor rendezvényei számára    helyszín feletti légtér    
sportklub neve 

 csapat neve  hivatalos szponzori szintek használata  sportlétesítmény 
használati lehetısége 
 
Az Ön által alkalmazott, de a listában nem szereplı ellenszolgáltatás: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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11. Véleménye szerint, az alábbi jellemzık közül melyek azok, amelyek a 
szponzor-szponzorált közötti elégedetlenség forrásai lehetnek?  
[Az elégedetlenség forrása lehet az, hogy…] 
 
• a szponzorációs invesztíció nehezen mérhetı  
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzor szempontjából alacsony megtérülési arány 
 Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzor szempontjából az adott sportág, sportoló, csapat fogyasztói nem 
megfelelı célcsoport 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzoráló vállalat megváltozott marketingkommunikációs céljai 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a megnövekedett szponzori költségek (közvetlen és járulékos költségek) 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzorált fél, csapat alacsony (nem kielégítı) sportteljesítménye 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzoráltra vonatkozó fıbb magatartási elvárások, - magatartási – etikai 
kódex – hiánya 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• az emberileg nem szimpatikus a szponzorált sportoló/csapat 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzori szerzıdés nem pontos teljesítése 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzor és szponzorált közötti állandó partneri kapcsolat, 
információáramlás hiánya 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a szponzorált fél elégtelen marketingismerete, szaktudása 
  Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

• a negatív imázs-transzfer (a sportban elıforduló botrányok) miatt 
 Nagyon jellemzı Jellemzı  Jellemzı is meg nem is Nem jellemzı  Egyáltalán nem jellemzı 

 
 egyéb ok, és pedig:…………………………………………………………….. 

 
 
12. Kérjük, véleményezze az aktuális szponzoraikkal a szponzori kapcsolatuk 
minıségét! 
 

 kiváló         jó         kielégítı         lehetne jobb         nem kielégítı 
 
13. Vesznek-e igénybe marketing/szponzorációs tanácsadó ügynökség 
szolgáltatását?  
 

 igen         nem        
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A KÉRDİÍVRE ADOTT VÁLASZAIT 
KÖSZÖNJÜK! 

 

AZ ÖN ÁLTAL ADOTT VÁLASZOK SEGÍTSÉGÉVEL, - 

REMÉNYEINK SZERINT A SPORTSZERVEZETEK SZÁMÁRA 

- EGY KONCEPCIÓZUSABB ÉS HATÉKONYABB 

SZPONZORÁCIÓS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁRA NYÍLIK 

LEHETİSÉG! 

 

Amennyiben igényt tart a kutatás eredményeit összefoglaló rövid 

tanulmányra, kérjük, hogy jelezze! 
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2. sz. melléklet 
 

A szponzorvállalatok szponzorációs tevékenységét értékelı kérdıív 
 

Kérem, véleményezze (’X’ – jellel ellátva) a sportszponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatos állítások fontosságát az alábbi 5-fokú skálán! 

 

 

            1. Rész: 
      Szponzorációs 
        menedzsment 
 

••••Az alábbi állítások a szponzorációs menedzsmentre vonatkoznak.                                   Nem                             Nagyon         Nem   
••••Kérem, véleményezze az alábbi szempontok fontosságát:                                                  fontos (1)                    fontos (5)       tudom 
  1 2 3 4 5  
Mérhetı szponzorációs célok megfogalmazása és rögzítése V1       
Profitorientált célok megfogalmazása a szponzorációs stratégiában V2       
Nem-profitorientált célok megfogalmazása a szponzorációs stratégiában V3       
Társadalmi felelısségtudat demonstrálása a szponzorációs tevékenységgel V4       
Mecenatúra, ellenszolgáltatás nélküli támogatás V5       
Vállalati imázs növelését elısegítı szponzori stratégia kialakítása V6       
A szponzorációs tevékenység felsıvezetıi (igazgató, elnök) koordinációja V7       
A szponzorációs tevékenység illeszkedése a vállalati stratégiához V8       
A szponzorációs tevékenység hatékonyságának mérése V9       
A szponzorációs tevékenység egészének mérhetı részfolyamatokra bontása V10        
Kapcsolatépítés a szponzorált eseményeken az üzleti partnerekkel  V11       
A szponzorációs tevékenységhez kapcsolt üzleti haszon realizálása V12       
A szponzori juttatás mértéke a szponzorált eredményességének a függvénye V13       
Egyensúly a szponzorációs portfolióban (sport\mővészetek\oktatás\környezet) V14       
 
 
••••Az alábbi állítások a marketing és kommunikációs tevékenységre vonatkoznak.            Nem                          Nagyon            Nem    
••••Kérem, véleményezze az alábbi szempontok fontosságát:                                                  fontos (1)                  fontos (5)         tudom 
  1 2 3 4 5  
A szponzorációs tevékenységen keresztül kapcsolatépítés, a fogyasztói 
csoportokkal kialakított kapcsolat ápolása  V15       

A szponzorációs tevékenység által az elosztási csatornákban betöltött 
kapcsolatépítı szerep  V16       

Profitábilis  ”cause-related marketing” (nemes-ügyhöz kötött marketing) 
lehetıségek kiaknázása a szponzorációs tevékenység segítségével V17       

Nem - profitábilis  ”cause-related marketing” (nemes-ügyhöz kötött marketing) 
lehetıségek kiaknázása a szponzorációs tevékenység segítségével V18       

A szponzorációs tevékenység integrálása a vállalati marketing tervhez V19       

A szponzorációs tevékenység integrálása a vállalat termék\márka\szolgáltatási 
stratégiájához   V20       

A szponzorációs tevékenység integrálása a vállalat marketingkommunikációs 
stratégiájához  V21       

Szponzorációs tevékenység és egyéb marketingkommunikációs elem(ek) 
összekapcsolása V22       

 
 

 
 

 
 

 

• Az 5-fokú skála 1-es sorszámának jelentése (nem fontos),  
              az 5-ös sorszám jelentése (nagyon fontos). 
 

• Kérem, jelölje az 1-5 fokú skálán az ÖN szempontjából legmegfelelıbb választ.  
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Kérem, véleményezze (’X’ – jellel ellátva) a sportszponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatos állítások fontosságát az alábbi 5-fokú skálán! 

 
 
 
 
 
 
 
 

••••Az alábbi állítások a szponzorációs célkitőzésekre vonatkoznak.                                          Nem                         Nagyon         Nem   
••••Kérem, véleményezze az alábbi célkategóriák fontosságát:                                                   fontos (1)                 fontos (5)      tudom  
  1 2 3 4 5  
Vállalati célok 

Hagyományos marketingkommunikációs csatornák telítıdése miatt a 
szponzorációs tevékenység alkalmazása  V23 

      

Célközönség iránt érzett elkötelezettség demonstrálása V24       
Belsı PR célok (dolgozói lojalitás mélyítése, munkatársak motiválása) V25       
Vállalattal kapcsolatos fogyasztói attitődjellemzık (beállítódások) formálása  V26       
A vállalati ’goodwill’ (jó hírnév) építése a véleményformálók körében V27       
Vállalati imázs építése V28       
Vezetıi érdeklıdés, személyes kötıdés az adott sportág, sportoló, esemény iránt V29       
Ekszkluzivitás biztosította versenyelıny megszerzése V30       
Vállalati célcsoport cselekvésre ösztönzése, fogyasztói magatartás-befolyásolás V31       
Vállalati név asszociációja egy sikeres csapattal\eseménnyel\egyéni sportolóval V32       
Termék/márka/szolgáltatási tevékenységhez kapcsolt célok                  1         2         3        4          5 
Új, még le nem fedett piaci szegmensek felfedezése és megnyerése V33       
Új termék\márka\szolgáltatás bevezetése a fogyasztói piacra  V34       
A termék\márka\szolgáltatás és a szponzorált esemény közötti asszociáció V35       
Termékminta bemutatása a szponzorált esemény idıtartama alatt V36       
Termék pozícionálása V37       
A célpiac termékkel\márkával\szolgáltatással kapcsolatos ismertségi fokának 
emelése és stabilizálása V38       

Piacrészesedés növelése V39       
Fogyasztói csoportokban kialakult márkapreferenciák erısítése V40       
Speciális referenciák erısítése V41       
Márkatudatosság növelése V42       
Márkaaffinitás növelése V43       
Márkahőség növelése V44       
Értékesítési célok                  1         2         3        4          5 
Termékértékesítés növelése, keresletbefolyásolás V45       
Közvélemény  figyelmének fókuszálása a vállalatra\termékre\márkára V46       
Közvetlen értékesítés növelés V47       
Hosszú-távú értékesítés növelés, árbevételi célok megvalósítása V48       
Médiamegjelenéssel kapcsolatos célok                  1         2         3        4         5  
Szponzorált esemény elıtti médiaérdeklıdés felkeltése (TV, rádió, sajtó) V49       
Szponzorált esemény alatti médiaérdeklıdés fenntartása (TV, rádió, sajtó) V50       
Szponzorált esemény utáni médiaérdeklıdés fenntartása  (TV, rádió, sajtó)  V51       
Különféle kommunikációs médiumokban való megjelenés lehetısége V52       
Helyi sajtótermékekben történı megjelenés V53       
Regionális / nemzeti sajtótermékekben történı megjelenés V54       
Hospitality / vendéglátás                  1         2         3        4         5 
Üzleti partnerek vendégül látása, üzleti kapcsolatok ápolása, szórakoztatás V55       

 
 

 
 

• Az 5-fokú skála 1-es sorszámának jelentése (nem fontos),  
              az 5-ös sorszám jelentése (nagyon fontos). 
 

• Kérem, jelölje az 1-5 fokú skálán az ÖN szempontjából legmegfelelıbb választ.  
 

2. Rész: 
Szponzorációs 
célkitőzések 
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Kérem, véleményezze (’X’ – jellel ellátva) a sportszponzorációs tevékenységgel 

kapcsolatos állítások fontosságát az alábbi 5-fokú skálán! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       1           2         3         4        5                                   1        2         3        4          5 
A szerzıdésben foglalt szponzorált 
kötelezettségeinek a vizsgálata V56       V57      

Szponzorációs tevékenység segítségével 
elért értékesítési növekedés vizsgálata V58      V59      

Vállalati név\ termék\márka TV-ben 
történı megjelenése a szponzorációs 
tevékenység kapcsán (médiaanalízis) 

V60      V61      

Vállalati név\termék\márka rádióban 
történı megjelenése a szponzorációs 
tevékenység kapcsán (médiaanalízis) 

V62      V63      

Vállalat név\termék\márka 
sajtótermékben történı megjelenése a 
szponzorációs tevékenység kapcsán 

V64      V65      

A szponzorált eseményen megjelent 
(passzív sportfogysztók) szegmentálása 
demográfiai, pszichográfiai változók 
mentén 

V66      V67      

A TV nézı\rádió hallgató (passzív 
sportfogyasztók) szegmentálása 
demográfiai, pszicográfiai változók 
mentén 

V68      V69      

CPT – 1000 fı elérésének költsége V70      V71      
Rendezvény látogatottsága (nézettség) V72      V73      
Vállalati dolgozók szponzorációs 
tevékenységgel kapcsolatos 
attitődjellemzıinek vizsgálata 

V74      V75      

Szponzorált esemény elıtti szponzorral 
kapcsolatos attitődjellemzık vizsgálata V76      V77      

Szponzorált esemény utáni szponzorral 
kapcsolatos attitődellemzık vizsgálata V78      V79      

Termékismertség idıbeli vizsgálata V80      V81      
Vállalati imázsjellemzık idıbeli 
alakulásának vizsgálata V82      V83      

Kereszthatás-analízis a szponzoráció és 
értékesítés alakulása között V84      

 

V85      

Szponzori név\termék\márka felidézés V86       V87      
Szponzori név\termék\márka felismerés V88       V89      
 

 
 

• Kérem, jelölje az 5-fokú skálán az    
   ÖN által alkalmazott értékelési technika   
   szempontjából legmegfelelıbb választ. 
• Az 5-fokú skála 1-es sorszámának   

                  jelentése (nem fontos), az 5-ös sorszám                       
jele            jelentése (nagyon fontos). 

                •Kérem, jelölje az 5-fokú skálán az 
Önáltal    alkalmazott értékelési technika   

  gyakoriságát. 
• Az 5-fokú skála 1-es sorszámának   
   jelentése (soha), az 5-ös  sorszám    
   jelentése (mindig). 

••••Az alábbi állítások a  
   szponzorációs tevékenység      
   értékelésére vonatkoznak.                                   
••••Kérem, véleményezze az alábbi   
   értékelési szempontok   
   fontosságát:                                                              

                                                                                             
                            
                  Nem                              Nagyon                                                               
                  fontos (1)                      fontos (5)   

      
 
 
 
 
                Nagyon gyakran             Soha 

3. Rész: 
Szponzoráció 

értékelése 
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  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 
A szponzoráció és a vásárlásösztönzı 
kampány közötti kereszthatás-analízis V90       V91      

A szponzoráció és a pr. tevékenység 
közötti kereszthatás-analízis V92       V93      

A szponzoráció és a (reklám)hirdetés 
közötti kereszthatás-analízis  V94       V95      

A szponzoráció és a direkt marketing 
közötti kereszthatás-analízis V96       V97      

Alkalmazott merchandising tevékenység 
sikerességének vizsgálata V98       V99      

Korábbi szponzorációs büdzsé nagysága  V100       V101      
További szponzorokkal való 
együttmőködés sikerességének 
vizsgálata (co-sponsoring) 

V102       V103      

A szponzorációra költött üzleti 
befektetés sikerességének vizsgálata V104       V105      

A szponzorációs büdzsé összevetése 
egyéb kommunikációs költségekkel V106       V107      

A szponzorációs tevékenység többi 
kommunikációs elemmel történı sikeres 
integrációja 

V108       V109      

Az ÖN által alkalmazott, de a listában nem szereplı módszer: 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Kérem, jelölje (’X’-jellel ellátva) az ÖN tisztségét: 
 
Elnök-vezérigazgató:   Reklám menedzser:   Marketingkutatási menedzser:  
Elnök:   Értékesítési menedzser:   Szponzorációs menedzser:  
Marketing menedzser:   PR menedzser:  Egyéb:  
 
 

4.2 Kérem, jelölje a vállalati szponzorációs költségvetési keretet:   
 
Marketing vagy kommunikációs költségvetés %-ban 2004 
A vállalati marketing költségvetés %-ban % 

vagy  
A vállalati marketingkommunikációs költségvetés %-ban % 
 
 

4.3 Kérem, jelölje a vállalati szponzorációs költségvetés területi megoszlását: 
 
Szponzorált területek 2004 
Sport % 
Mővészetek / kultúra % 
Környezet % 
Mecenatúra* % 
Egyéb % 
Teljes marketingkommunikációs költségvetés 100% 
* (ellenszolgáltatás nélküli egyoldalú támogatás) 
 
 
 

4. Rész: 
Demográfiai 

adatok 

• Ebben a részben alapvetı demográfiai, a vállalati marketingkommunikációs költségvetést 
érintı kérdésekre kérem válaszát. 
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3. sz. melléklet 
 
Borsodi Liga 2005-2006. évi NB I férfi Felnıtt Nagypályás Labdarúgó Bajnokság 
Versenykiírása 
 
A legfıbb közösen hasznosítható vagyoni jogok a következık: 

� sportrendezvényen készült képi (mozgó vagy álló) és/vagy hanganyag, jellemzıen 

televízió- és rádiófelvétel; 

� rendezvényeken készült felvételek felhasználása (élıben vagy késıbbi idıpontban) a 

teljes rendezvényrıl vagy annak rövidített változatáról, összefoglalókról; 

� bajnokság szervezésébıl, lebonyolításából adódó jog (a bajnokság elnevezésének 

joga, szurkolói kártya, mérkızésjegy felületének 25%-a); 

� a stadionon belüli és kívüli reklámfelületek 25%-a; Az ebbıl befolyó pénzek az elsı 

és másodosztály csapatainak mőködtetésében talán a legjobban kalkulálható, 

legtisztább bevételi forrásként szolgáltak, az üzletág hozzávetılegesen 10 

százaléknyi jegyár-bevételek mellett; 

� a sportrendezvények vendéglátóipari szolgáltatásával összefüggı értékesítési, 

hasznosítási, kereskedelmi jogaik; 

 

A csapatokat mőködtetı társaságok önállóan hasznosítandó vagyon értékő jogai: 

� minden olyan egyéb dolog, amely a fent említett szabályozás tárgykörébe nem 

tartozik; 

� klubok rendezvényei során történı vagyoni értékő jog felhasználása; 

� sportfelszerelések-sportruházat teljes reklám értékesítési joga; 

� stadionok reklámfelületének értékesítési joga 75%-ban; 

� szabadon és térítés nélkül használhatják saját mérkızéseik szabályzat elıírásainak 

megfelelıen elkészült és elsıdlegesen már a jogtulajdonos által felhasznált és 

sugárzott televíziós feltételeket saját TV csatornáikon, internetes portáljaikon; 

� a Borsodi Liga hivatalos elnevezésének bemondása a hangosbemondón a mérkızés 

kezdete elıtt, és a szünetben egyszer-egyszer; 

 

� 2 db 6x1 méter mérető, Borsodi Reklámtábla elhelyezésének lehetıvé tétele. A 

reklámtáblák kihelyezése a kapuk mögött történik; 
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� minden olyan Liga-mérkızésen, amelyrıl élı közvetítés történik, a Borsodi részére 

további két darab, mozgatható 6 x 1 méter mérető reklámtábla elhelyezésének 

biztosítása a mérkızés elején a bemutatkozás alatt, a közönség érdeklıdésére 

leginkább számot tartó idıszakban [high camera time] a játékosok elıtt, és a 

mérkızés alatt a kamera által látható helyen. A reklámtáblák kihelyezése a 

felezıvonalnál történik; 

 

� a Borsodi részére két sétáló ballon megjelenésének biztosítása az élı közvetítéses 

mérkızéseke; 

 

� a Borsodi részére két fix ballon felállításának biztosítása az élı közvetítéses 

mérkızéseken, a szögletzászló magasságában; 

 

� a Borsodi Liga logók elhelyezése a nyilatkozó falon; 

 

� a Borsodi Liga logó elhelyezése a mezeken; 

 

� mérkızésenként 2 perc reklámidı biztosítása a hangosbemondón; 

 

� mérkızésenként 6 VIP és 10 ülıhely biztosítása, valamint 6 VIP parkoló biztosítása; 

 

� a mérkızések kezdete elıtt középkör vagy kezdımolinó felállításának lehetısége a 

csapatok elıtt középen, valamint a csapatokat Borsodi sétáló ballonjai vezethetik fel 

a pályán; 

 

� promóciós játékok és események rendezésének lehetısége a mérkızések elıtt és 

után, egyeztetés szerint, esetleg a helyi mősor részeként; 

 

� a szurkolókat üdvözlı molinó elhelyezése a stadion bejáratainál egyeztetés szerint  

 

� a klub logójának átadása számítógépes formátumban; 
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� minden szezonban csapatkép átadása számítógépes formátumban, vagy dián; 

 

� belépıjegyek hátoldalán, bérleteken megjelenjen a bajnokság hivatalos elnevezése, 

illetve logója; 

 

� Biztosítja az MLL részére a stadionokban lévı reklámfelületek 25%-nak 

hasznosítási jogát. Köteles elhelyezni minden olyan mérkızésen, amely a Liga 

bármely csapatának közremőködésével történik és amelyrıl bármely televíziós 

társaság felvételt, összefoglalót, vagy élı közvetítést sugároz, két darab 0.9 x 6 

méteres álló Szaknévsor / nem forgó /  reklámtáblát; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


