Sportkommunikátor, sportújságíró
A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete

Foglalkoztatottak száma A sportújságírók, sportkommunikátorok a nyomda-, könyv és
lapkiadó jellegű foglakozások körébe, azon belül az újságírók és turisztikai szakemberek
foglakozási szakmacsoportba tartoznak. 2005-ben az újságírók száma 4500 fő körül mozgott.
A szakmacsoportba tartozó szakmák a következők: szerkesztő, újságíró, szerkesztő
munkatárs, utazási tanácsadó, szervező, idegenvezető, sportújságírók, sportkommunikátorok.
Munkahelyek jellege A sportújságírók, sportkommunikátorok az írott vagy az elektromos
sajtó különböző intézményeiben helyezkedhet el, sporttal kapcsolatos területeken. Az írott
sajtó képviselői sporttal foglakozós, sporteseményekről tudósító újságoknál, folyóiratoknál,
magazinoknál, illetve internetes portáloknál dolgoznak, míg az elektronikus sajtó képviselői
rádió illetve televízió intézményekben találhatnak állást, ahol sok esetben, élőben közvetítik a
különböző sporteseményeket.
Az országban dolgozó sportújságírók körülbelül egyharmada 10 fő alatti kisszervezetnél
dolgozik, becslések szerint további 10%-uk szabadúszóként tevékenykedik. A média
egészéhez hasonlóan az újságírás is túlnyomórészt a fővároshoz kötődő tevékenység. Az
összes újságíró majd 70%-a a Közép-Magyarországi régióban, azon belül Budapesten
dolgozik, az ország többi régiójában arányosan - 5% körül oszlanak el.
Az alábbi térképen a nyomdaipar, lap és könyvkiadás ágazat területi eloszlása látható,
melynek körébe a sportújságíró szakma is tartozik.
A nyomdaipar, lap- és könyvkiadás aránya a megyei foglalkoztatás szerkezetében,
valamint az alágazati foglalkoztatottak eloszlása a megyék között
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Munkarend, Bérezés Az sportújságírók, sportkommunikátorok munkanapja rendkívül
változatos. Munkavégzésének helyszíne attól függ, hogy az újságírás melyik formáját végzi.
Általánosságban elmondható, hogy napjuk az adott intézmény szerkesztőségében kezdődik, és
ott végződik. Napközben külső helyszínen is történhet a munkavégzés. Elektronikusan, vagy a
lapokban megjelenő cikkeket, tudósításokat készítenek a különböző mérkőzésekről,
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sporteseményekről, illetve felvételekről vagy élőben tudósítanak róluk. Így munkabeosztásuk
rugalmas, az aktuális eseményektől, rendezvényektől, tudósításoktól illetve lapzártáktól
függően a hét bármely napján és a nap bármely szakában adódhat munkája. Sok esetben
szakosodnak egy-egy területre, valamely sportág, sportágak kommentátoraivá, illetve
bizonyos csapatok rendszeres tudósítóivá vállnak. Ez szükséges is, hiszen így alaposan
megismerik alanyuk vagy választott sportáguk környezetét, körülményeit, szabályait,
tényszerűbben, élvezhetően képesek átadni azt a nézők, olvasók számára.
A 2006-os hivatalos bruttó béradatok szerint a szakmában pályakezdőként havonta 170 ezer
forintot, míg átlagosan 200 ezer forintot keresnek.
A foglalkozás jövőbeni kilátásai
Szakma iránti kereslet Napjainkban nagyon széles a választék mind az írott, mind az
elektronikus sajtó intézményeinek tekintetében, a média egyre nagyobb teret hódit. Egyre
több kereskedelmi csatorna jelenik meg, egyre több rádió, de a különböző témájú heti- és
havi- és napilapok száma is egyre növekszik, ezek között sok, mely a sportot választja fő
témájául. Ezen felül a közelmúltban emelkedett ki az Internetes újságírás, mely a hálózat
terjedésével, a felhasználók számának növekedésével, egyre jelentősebb szeletét teszi ki a
médiának, itt tudnak a szurkolók, sport iránt érdeklődők a legfrissebb eredményekhez a
legegyszerűbben hozzájutni.
A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben várhatóan növekedni fognak. A
szakmában dolgozok száma 2015-re akár a maihoz képest 50%-al is növekedhet, ez évente
körülbelül 200-250 fő új munkavállalónak biztosít lehetőséget 2015-ig. Várhatóan továbbra is
Budapest marad a tevékenység fellegvára.
Életkormegoszlás Az sportújságírók főként két korcsoportba - 45-54 éves és a 25-34 éves tartoznak. A pálya népszerű alternatíva a fiatalok körében. A szakmát elhagyók egy része
azért módosít pályát, mert csak olyan intézményben tud elhelyezkedni, ahol nem tudja
kreativitását, tudását, kellőképpen kamatoztatni. Másik részüket szakmai tudás és tehetség
hiányában eltanácsolják állásukból. Napjainkban rendkívül széles a választék az írott és
elektronikus sajtó intézményeinek tekintetében, nagy verseny figyelhető meg, és az
intézmények egy része kiszorulhat a piacról, melynek következtében kénytelen elbocsátani
alkalmazottait. Az sportújságíró, sportkommunikátor szakmában viszonylag nagy a
cserélődés, sokan gyakran váltanak állást. A foglalkozásba belépők jelentős része fiatal, sok a
pályakezdő, gyakornok.
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Fő feladatok, munkakörülmények A sportújságírók, sportkommunikátorok fő feladata, hogy
elektronikusan – tehát Interneten - , vagy a lapokban megjelenő cikkeket, tudósításokat
készítenek, szerkesztenek a különböző mérkőzésekről, sporteseményekről, illetve
felvételekről vagy élőben tudósítanak róluk. Feladatuk az előzetes információgyűjtés, a
sportesemények rendszerszerű figyelemmel kisérése. A szakma képviselői sok esetben
szakosodnak egy-egy területre, valamely sportág, sportágak kommentátoraivá, illetve
bizonyos csapatok rendszeres tudósítóivá vállnak. Ez szükséges is, hiszen így alaposan
megismerik alanyuk vagy választott sportáguk környezetét, körülményeit, szabályait,
tényszerűbben, élvezhetően képesek átadni azt a nézők, olvasók számára. Feladatai közé
tartozik, hogy interjúkat, riportokat készít, cikkeket ír a sportélet különböző szereplőről,
illetve feltár bizonyos klubokhoz, egyesületekhez kapcsolódó témákat. Részt vesz különböző
eseményeken, sajtótájékoztatókon, ahol feljegyzéseket készít, véleményezi az elhangzottakat,
illetve interjúkat készít, és ezeket beépíti írásaiba.
Kompetenciák, iskolai végzettség, elvárások Az utóbbi években rendkívül népszerűvé vált az
újságíró szakma, beleértve a sportújságíró, sportkommunikátor szakmákat is, ezért ma széles
választék figyelhető meg a képzőintézmények tekintetében. Újságíró, sportújságíró,
sportkommunikátor képesítést egyrészről egyetemek és főiskolák kommunikáció szakán lehet
szerezni. Az iskolatípustól függően a képzés időtartama 3-5 év. Másrészről különböző
oktatási stúdiókban, tanfolyamokon is lehet újságírást tanulni, ahol a képzés időtartama
általában 2 év. Ezekbe az intézményekbe érettségivel rendelkezők iratkozhatnak be. A képzést
sikeresen elvégzők felsőfokú oklevelet kapnak. Mindegyik iskolatípusban nagy hangsúlyt
helyeznek a szakma gyakorlati elsajátítására.
A szükséges kompetenciák és képességek, mellyel a szakmabelinek rendelkeznie kell:
szakmai tudás, felkészültség és tapasztalat, folyamatos tájékozódás, praktikus gondolkodás,
nyelvi kifejezőképesség, kiváló írásbeli és szóbeli kommunikáció, kifogástalan helyesírás, jó
kapcsolatteremtő képesség, jó szervezőkészség, ötletgazdagság, jó alkalmazkodóképesség,
felelősségtudat, elfogulatlanság, türelem, empátia, elhivatottság. Emellett napjainkban egyre
inkább követelmény, hogy egy vagy több idegen nyelv beszéljen, illetve, hogy ismerje a
számítógépes szövegszerkesztő programokat. Ugyan az újságírók iránti keresletnövekedés
várható, azonban jelenleg oly népszerű a szakma az iskolaválasztók körében, hogy többszörös
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túlképzés figyelhető meg. Ez fokozódó versenyhez, a követelmények növekedéséhez,
magasabb elvárásokhoz, valamint a kezdő fizetések csökkenéséhez vezet.

Karrier A szakma anyagi megbecsültsége közepesen magas. Az írott és az elektronikus sajtó
képviselői körében a nagy tehetséggel és tapasztalattal rendelkező sportújságírók,
sportkommunikátorok számára karrier lehetőséget jelenthet, ha magas presztízsű, népszerű
intézményben kapnak állást, ismert sportújságoknál, sportcsatornáknál, ahol kihívásokkal teli,
kreatív feladatokat látnak el, illetve munkájuk anyagilag megbecsültebb. Emellett előrelépési
lehetőség lehet az is, ha egy-egy sportág – főként ha az népszerű – állandó tudósítójává válik
a szakmabeli.
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