
Magyar Hírlap (1997. december) 
 
 

Spon sorare necesse es t... 
 
OHDG��$PLNRU�D]�HJ\LN�EL]WRVtWy�FpJ�IHOPRQGWD�V]SRQ]RUL�V]HU]�GpVpW�D�0DJ\DU�
2OLPSLDL�%L]RWWViJJDO��iP�QDSRNRQ�EHO�O�EHMHOHQWHWWpN�D�KHO\pEH�OpS��PiVLN�EL]WRVtWyW��
a legizgalmasabb kérdés az volt, hog yan is lehetett il yen gyorsan ú jabb támogatót 
találni? A szakmai kérdés azonb an így hangzott: ami nem jó az egyik biztosítónak, 
PLpUW�My�HJ\�PiVLNQDN"�1D�pV�D�IpO�IRFL�1%�,��9iUV]HJLW�O�6WDGOHULJ"�9DJ\�DUUyO�
mostanában inkább n e? 
Nem csak Friderikus SáQGRU��GH�.HSHV�$QGUiV�YDJ\�)UHL�7DPiV�P&VRUDL�VHP�M|KHWWHN�
volna létre, ha nincs a ... És persze a Kisváros és a több i sem.... 
Az egészségüg y? Mint pl. a szpon zorok mozgósításában különö sen sikeres II. sz. 
gyermekklinika?  
  
 
Jó és rossz példák, vonzó és visszataszító esetek tarkasága jellemzi a mai magyar 
szponzorálási körképet. Épp szponzorálási kultúra lenne fejlettebb, mint a piacgazdaság 
maga? A még mindig némiképp fekete piacgazdaság (vagy feketepiac gazdaság) mentén 
természetesen a szponzorálás is réV]EHQ�IHNHWH�SpQ]HNE�O��SpQ]HNNHO�YDOyVXO�PHJ��3pQ]W�
DGQL�N|QQ\&��- persze ha van -, támogatást nyújtani már sokkal nehezebb. Ez utóbbi ugyanis 
már a gazdálkodási stratégia része.  
 
.HYHUHG��IRJDOPDN 
 
6RNV]RU�NHYHUHG��IRJDORP�D�UHNOiP�pV�D�V]SRQ]RUiOiV�� 
A�VRN�KDVRQOyViJ�QpPL�DODSRW�LV�DG�D�WLV]Wi]DWODQViJKR]��PLQGNHWW��D�SLDFL�NRPPXQLNiFLy�
NHOOpNH��PLQGNHWW��MyO�DONDOPD]KDWy�HV]N|]�HJ\�QpY�LVPHUWWp�WpWHOpKH]��PiUND�YDJ\�EUDQG�
pStWpV���PLQGNHWW��HO�VHJtWKHWL�D]�DUFXODWYiOWiVW��ÈP�DPtJ�D�UHNOiPWHYpNHQ\VpJ�- eltekintve 
az image reklámtól -�OHJLVPHUWHEE�WHU�OHWH�PpJLVFVDN�D]�HO�Q\|NHW�NtQiOy�DNFLyN��
kampányok, addig a szponzorálás valós célja, hogy a célcsoport körében bizalmat építsünk 
NL��0iVLN�MHOHQW�V�HOWpUpV��KRJ\�D�UHNOiPRN�NtQiOWD�HO�Q\|N�D�OHJW|EE�HVHWEen termékekhez, 
V]ROJiOWDWiVRNKR]�N|W�GQHN��D�V]SRQ]RUiOiV�LQNiEE�WHUPHO�N�YDJ\�V]ROJiOWDWyN��LUiQWL�
bizalomépítést célozza. A  legelfelejtettebb különbség azonban, hogy amíg a reklám  
N|]YHWOHQ�NDSFVRODW�D�KLUGHW��pV�D�FpOFVRSRUW�N|]|WW��DGGLJ�D�V]SRQ]RUiláskor belép egy 
KDUPDGLN��D�V]SRQ]RUiOW��0iUSHGLJ�pSS���D�NXOFVV]HUHSO���RO\DQQDN�NHOO�OHQQLH��KRJ\�D�QHNL�
nyújtott támogatás szimpátiát, bizalmat váltson ki a célcsoport tagjaiban. A gyakorlatban ezt 
felejtik a legtöbbször mind az adományozók, mind pedig�D�V]SRQ]RUiOiVW�LJpQ\O�N� 
Az adományozás, támogatás, szponzorálás, jótékonykodás, mecenatúra is sokat használt 
NLIHMH]pVHN��.LFVLW�OHHJ\V]HU&VtWYH��D]�DGRPiQ\R]iV��WiPRJDWiV��NpW�J\&MW�IRJDOPDW�WDNDU��D�
mecenatúra (jótékonykodás, karitatív tevékenység)  a szó leghagyományosabb értelmében 
YHWW�MyWpNRQ\NRGiV��D�V]SRQ]RUiOiV�D]��]OHWL�WHYpNHQ\VpJ�UpV]H��$]�HO�EEL�PDJiQ�J\��|QQ|Q�
lelki szükségletünk kielégítésének része, a szponzorálás a gazdaságban fennálló 
érdekviszonyok részeként végzett tevékenység.  
 
SzpoQ]RUiOQL�N|WHOH]�" 
  
$]�XQ��SLDFJD]GDViJ�V]LJRU~DQ�UDFLRQiOLV�DODSRQ�P&N|GLN��0LQGHQ�JD]GiONRGiV�D�FpOMiW�- a 
profittömeg maximalizálását - az árbevétel növelésével ill. a kiadások csökkentésével érheti 
HO��$]�HO�EEL�- a leggyakrabban - a versenytársaktól elnyert piaci részesedéssel valósítható 
PHJ��&VDN�D]�D�NpUGpV��KRJ\DQ�Q\HUKHWM�N�HO�YHUVHQ\WiUVDLQN�YHY�LQHN�MyLQGXODWiW��EL]DOPiW"�
Erre a kérdésre az egyik lehetséges felelet - mások, mint. pl. image reklám, event marketing, 
mellett - a szponzorálás.  



A XX. század végére a "racionális" piacgazdaságnak van egy másik arca is: a szociális 
JRQGRVNRGiV�NpQ\V]HUH��6RNDQ�HOHP]LN��KRJ\�H]�D�IXQNFLy�KRJ\DQ�P&N|GLN�
Magyarországon, de nagyon fontos, hogy nálunk is létrejöttek a támogatásoknak a  
nemzetközi gyakorlatban már kipróbált struktúrái, mint pl. az adóalap csökkentésének 
OHKHW�VpJH��V]SRQ]RUiOiV��YDJ\��D]�iOODPSROJiURN�G|QWpVpKH]�NDSFVROyGy�- sok vihart kavart 
- "1%-os törvény" (mecenetúra).  Az állam nem tud minden közellátási funkciót maga 
finanszírozni, még�NpYpVEp�PHJIHOHO��V]LQWHQ��PHJWHUHPWHWWH�WHKiW�D�OHKHW�VpJHW��KRJ\�D�
N�O|QE|]��FtPHNHQ�EHIL]HWHQG��DGyLQN�IHOKDV]QiOiViQDN�HJ\�UpV]pU�O�PDJXQN�G|QWKHVV�QN��
Az a kör, amelyik leginkább támogatásra szorul, mint pl. egészségügy, kultúra, tudomány, 
oktatás, kutatás, környezetvédelem, sport, biztonság, igen széles.  A sokféle érdek 
kiegyenlíti egymást, az adományok eloszlása is követi a társadalmi érdekek arányait. 
.|WHOH]��KiW�D�V]SRQ]RUiOiV��D�V]�NVpJ�SDUDQFVROMD�H]W� 
A szponzorálás maga is racionális tevékenység, nem emocionális: sikerességének - s ez 
KRVV]DEE�WiYRQ�PpUKHW��LV�-, feltételei vannak. Nem kérelmekre kell reagálni, hanem 
NH]GHPpQ\H]�HQ��SURDNWtYDQ��D�YiOODODWL��]OHWSROLWLNDL�VWUDWpJLD�UpV]HNpQW�HO�UH�NHOO�
megkeresni a majdan támogatandók körét. NHP�OHKHW�PHJKDWiUR]y�WpQ\H]��VHP�D�
V]HPpO\HV�LVPHUHWVpJ��VHP�D]��KRJ\��OHtUKDWy�D]�DGyDODSEyO���D]�HO�EEL�NHOOHPHV��D]�XWyEEL�
HO�Q\|V��GH�HJ\LN�VHP�G|QW��D�FpO�V]HPSRQWMiEyO��$QQDN�D�FpOQDN�D�V]HPSRQWMiEyO��DPHO\HW�
a szponzorálás eszközként segíthet.  
 
Kérni i s tudn i kell  
 
Baj van a támogatási kérelmekkel is, "szép"példa: pincérverseny megrendezéséhez kértek 
WiPRJDWiVW�J\RUVNLV]ROJiOy�pWWHUHPW�O��+D�W~O�DNDUXQN�OpSQL�D]��pQ��W�LVPHUHP��WDOiQ���DG��
V]LQWHQ��PHJ�NHOO�WDQXOQL�pUYHOQL��PL�D]�D]�HO�Q\��DPLW�D�SRtenciális adományozó kap. 
Gondoljunk csak arra, milyen rafináltan érvelnek az eladók is termékeik, szolgáltatásaik 
PHOOHWW��1RV�D�V]SRQ]RUiOiVW�LV��HO�NHOO�DGQL���D�V]SRQ]RUW�LV�PHJ�NHOO�J\�]QL�DUUyO��KRJ\�
PLO\HQ�HO�Q\|NK|]�MXW��$]��J\HW�NpSYLVHOQL�NHOO�WXGQL��D�V]DNV]HU&VpJ�VRNDW�VHJtWKHW��GH�
ebben is még sok a tanulni való. 
  
Nem utolsó sorban 
 
$�V]SRQ]RURN�VRNV]RU�D�MRJRV�E�V]NHVpJ�KHO\HWW�V]pJ\HQO�VHN��3HGLJ�D�SLDFJD]GDViJ�
kínálta egyik nagy ellenérték a támogatók számára a nyílt - mert megérdemelt - büszkeség 
OHKHW�VpJH��D�V]SRQ]RUiOiV�D�VLNHUHVHNHW�OHJLQNiEE�MHOOHP]��WHYpNHQ\VpJ��6�KD�D�VLNHUHVHN�
büszkén és nyíltan szponzorálnak, talán másoknak is vonzó példa lenne, s a keretek is 
E�Y�OKHWQpQHN�H]iOWDO�� 
$�V]SRQ]RUiOiV�SpQ]U�O��LV��V]yO��.pQ\HV�NpUGpV� s most sem az a téma, hogy miért ennyi 
FVDN�D]�DQQ\L"�$]�VHP�YLJDV]��KRJ\�XJ\DQtJ\�NHYpVQHN�pU]LN�VDMiWMXNDW�D�W�O�QN�IHMOHWWHEE�
pV�JD]GDJDEE�RUV]iJRN�NpUHOPH]�L�� 
"Amit ember valósít meg, emberivé válik" -�H]�D�NpWpUWHOP&VpJ�MHOOHP]L�D�PDL�KD]DL�
szponzorálási gyakorlatot is. Egyre több azonban a jó példa! 
 
Bíró Péter 


