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Fogalmak 

 

A diszertációban használt sporttal kapcsolatos fogalmak elszakadva a hagyományos 

sportszakmai szegmentálástól, az egyes sportterülteket újszerű, gazdálkodástani 

megközelítésben  értelmezik. Így a kutatás céljának és az eredmények értelmezhetőségének 

szempontjából szükséges  a - sporttudományos és sportközéletben, illetve a 

sportközigazgatásban egyébként már elterjedt - fogalmak pontosítása, illetve definiálása.  

 

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

magas teljesítményre képes sportolókat összefoglalóan nevezik elit sportolóknak, függetlenül 

a finanszírozás forrásaitól.  

Az elitsportot a disszertációban az alábbi jellemzők szerint értelmezem:  

Az élsport részeként versenysport, hagyományosan olyan olimpiai sportágakban, amelyekben 

a magánszféra forrásai legfeljebb egyéni szponzorációból, rendszeres sportolói jövedelem 

pedig a központi költségvetésből vagy lokális közfinanszírozásból - felkészülési pénzek, 

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

hasonlóan jövedelemszerzés céljából „teljes munkaidőben” a sporttevékenységgel 

foglalkoznak, de a privátszféra sportági diszkriminációja miatt munkavállalói státusz nehezen 

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

(Keserű – Dénes 2007).   

 

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

önkormányzati sportrendszerek kiemelt elemzési kategóriája.  

 

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

szemléletű meghatározásokban nem használatos azonban az önkormányzatok támogatási 

gyakorlatában hivatkozással megjelenik. A sporttevékenységet és a sportrendezvényekkel 

kapcsolatos sportolást jelenti. A disszertációban kiemelt finanszírozási kategóriaként 

értelmezésre kerül, amely kategória a sportinfrastruktúra üzemeltetési és a helyi 

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

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

sportirányítás önköltsége és a sportlétesítmények üzemeltetési, fenntartási költsége. A 

disszertációban a városok sportrendszerének összehasonlítása szempontjából éppen a 

hatalmas költségigény miatt kap meghatározó figyelmet.  

 

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

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

bajnokságban a sportági szakszövetség az amatőr sportolók részvételét is engedélyezheti 

(Sporttörvény 2004. 31. § (1-2)).  

 

Hivatásos v. professzionális sportoló: A versenyző jövedelemszerzési céllal 

foglalkozásszerűen sportol. Meghatározó jövedelme munkavállaló szerződés útján a 

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

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

alatt) is elérhető.  

 

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

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

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

és szabadidősportja, továbbá az egyesületek élsportjának utánpótlás képzése.  Közgazdasági 

szerepében tiszta közjószágnak tekinthető. 

 

Látványsport: Olyan sportesemények, amelyek fizetőképes keresletet támasztanak 

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

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

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

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

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

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

státusz leginkább a látványsportokban érhető tetten. András (2003a) kiegészítésével 

elsősorban a médiaképes sportágakat jelenti.  
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Lakossági sport: Szervezeti háttér nélküli szabadidősport. Egyre tömegesebben 

sportszervezeti tagság nélkül is rendszeresen sportolnak. Megkülönböztetése a 

szabadidősporttól az önkormányzati finanszírozás szempontjából is célszerű, mivel értékei 

miatt a közfinanszírozás igénye felmerül.  

 

Sport - megarendezvények: Nemzetközi események elsősorban látványsportokban, sportági 

világbajnokságok, kontinens bajnokságok, olimpiák.  

 

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

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

sportfejlesztési terveiket megfogalmazni.  

 

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

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

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

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

hivatásos sportot is működtető klub szakosztályaként.  

 

Üzleti sport: Sporttevékenység és sportrendezvény szervezése pénzügyi haszonszerzés 

céljából.  

 

Versenysport: A kifejezés hagyományos sportszakmai szemléletű. A sportolás elsődleges 

célja a fizikai teljesítménynövelés és versenyrendszerében a sportági eredményesség.  Az 

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

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

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

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

egyaránt lehetnek. 
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1. Bevezetés 
 

Az értekezés témájával kapcsolatos érintettségem mondhatni közvetlen. Sportvezetőként 

közvetlenül tapasztalom a magyar sportban meglévő forráshiány általánosságát. Ezért vált 

kiemelt kutatási célommá, hogy a gyakorlati életből származtatott tapasztalások és oksági 

összefüggések alapján mutassam be a hazai önkormányzati sportrendszerek működésének 

szerkezetét. A közel kétéves esettanulmányozó akciókutatás során begyűjtött adatok elemzése 

alapján levont következetésekkel, disszertációmban remélhetőleg a hazai sport azon 

finanszírozási területe kap figyelmet, amely véleményem szerint a rendszerváltozást követő 

időszak sporteredményességének legmeghatározóbb felelőse.  

 

1.1. A kutatás célja és háttere hazánkban 
 

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

tanulmányozásuk, struktúrájuk, működési logikájuk megértése izgalmas feladat. Hazánkban 

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

lokális sport működését és irányítását meghatározó döntéseket támogató modell, amely 

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

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

elemző és értékelő rendszert, amely segítheti a városokat sportstratégiai céljaik 

megvalósításában. Többéves kutatói munkám összefoglalásában számos esetben alkalmaztam 

a gyakorlatból vett példákat, amelyek az olvasó számára érdekes kiegészítéseket jelentenek 

majd, illetve tudományos relevanciával is rendelkeznek.  

 

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

meghatározó. A sportágazat fejlődése, növekedési üteme jelentősen meghaladja a 

nemzetgazdaságok átlagos növekedését. Jóllehet pontos és összehasonlítható adatok nem 

állnak rendelkezésre, az Európai Bizottság sportról szóló Fehér Könyve egy 2004-es 

tanulmányra (Dimitrov et al. 2006) hivatkozva említi, hogy az EU GDP-jének 3,7%-a a 

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

foglalkoztatta.   
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A modernkori sport tehát alig több mint egy évszázad alatt egyedülálló, dinamikus és sikeres 

növekedéssel a kultúra-gazdaság
1
 legnagyobb volumenű globális és nemzetgazdasági 

jelentőségű „iparává” vált. Gyakran hangzik el azonban a vád, hogy az iparág prosperálása 

nem piaci üzleti működés eredménye, hanem elsősorban a még ma is létező folyamatos és 

jelentős állami
2
 szubvenciónak köszönhető. Az érvelés, amellyel jómagam is gyakran 

találkozom, igaznak tűnhet az Európai Unióba az új évezred elején csatlakozó volt szocialista 

országok, de különösen Magyarország esetén, ahol a sport a politikai reprezentáció 

eszközeként az egykori NDK (Német Demokratikus Köztársaság 1949-1990) mellett talán a 

legnagyobb társadalmi hatalmi státuszt „sportnagyhatalom” érte el a XX. században (Rainer 

2006, Szigel 2008).  

 

Magyarország sportfejlesztési és sportfinanszírozási rendszerének az egységesülő Európában 

kialakult értékrendeket és a sporttal kapcsolatos orientációkat, ajánlásokat kell figyelembe 

vennie. Az Európai Unió azonban nem határoz meg egységes sportirányítási modellt és 

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

fogalmazza meg kompetenciáit önmaga számára. Valójában egyelőre nem is nagyon tud mit 

kezdeni a sport robbanásszerű fejlődésével és radikális betörésével az üzleti szférába. Talán 

óvatosan annyi kijelenthető, hogy a sokszínű európai modell jelenleg egyfajta átmenetet 

képvisel a liberális-vállalkozói, például az amerikai és a volt szocialista országok állami - 

bürokratikus irányítású modellje között
3
.  

 

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

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

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

fejlesztésének megvalósítása mellett az operativitást is állami eszközökkel szorgalmazó 

elméletek, valamint a szubszidiaritást, a keretfeltételek biztosítására szorítkozó költségvetési 

szerepvállalást elképzelő gondolkodásokat tapasztalhatjuk. Ennek legfőbb oka, hogy a 

magyar sportot felkészületlenül érte a polgári piacgazdasági rendszerre való áttérés.  

                                                 
1
  A szerző a sportgazdaságot a kultúra-gazdaság részeként értelmezi. 

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

közösségi támogatást értem. 
3
 Mindegyik gyakorlattól elkülönült a fasizmus és a szocializmus direkt utasításos állami 

sportirányítása, azonban e dolgozat keretei ennek kifejtésre nem adnak teret, illetve a szocializmus 

sportrendszerével a magyar sportstruktúra fejlődését tárgyaló negyedik fejezetben részletesebben 

ismerkedhet az olvasó.   
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A sport világának értékei és a hazai üzleti élet szükségletei nem akarnak közeledni, egymásra 

találni. Sőt, nem csak a piaci, de ezzel együtt a globalizációs hatások is forradalmi módon 

érték el sportunkat, amely miatt a hazai sportszféra még ma is az átalakulás kínosan hosszú 

időszakát éli (Sárközy 2006). Természetesen a meglévő külföldi, elsősorban európai 

gyakorlatok tanulmányozásra kerültek, de a magyar sport gazdasági – társadalmi – kulturális 

hagyományai miatt mechanikusan nem adaptálhatóak. Saját sportvezetői tapasztalatom is 

megerősített abban, hogy a sport számára biztosítani kell egyfajta provizóriumot, amelyben az 

állami-közösségi együttműködés ugyan lehetőséget ad a piaci folyamatoknak, de az 

értékteremetés a közösség számára biztosított marad. 

 

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

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

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

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

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

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

azonban a sportsikerek fokozatos térbeli változását tapasztalhattuk. A fővárosi minisztériumi 

sportklubok, a sport politikai legitimációs funkcióvesztése és fokozatos elszegényedése, 

illetve a vidéki nagyvállalatok növekvő anyagi lehetősége, és ezzel együtt vezetőinek („vörös 

báróinak” pl. Rába Magyar Vagon és Gépgyár
4
) hatalma nyomán, sportunk a vidéki 

bázisokon indult új fejlődésnek és ért el sikereket (1. sz. melléklet).  

 

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

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

önkormányzatok – számtalanszor dobtak mentőövet sportunknak és vállalták át a lecsúszó 

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

finanszírozását. A fővárosi centrumkörnyezettel szemben jóval erősebb vidéki 

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

megyei jogú városok önkormányzatai mintegy kvázi bázisvállalatként mára a magyar élsport 

legnagyobb közvetlen támogatóivá váltak.  

 

                                                 
4
 Ezen a néven emlegették Horváth Edét a gyár vezérigazgatóját (1963 – 1989). 
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A témában a korábbi, nem túl számos hazai kutatások eredményei is arra engednek 

következtetni, hogy sportunkat a központi költségvetés az egyedi sportsegélyező döntéseken 

túl nem képes hosszú távú, stabil finanszírozási rendszerben működtetni (Földesiné 1996a, 

Keserű - Dénes 2007, Bakonyi 2009). Előre láthatóan az önkormányzatok a jövőben is a hazai 

élsport kiemelt fenntartói, legjelentősebb és közvetlen pénzügyi partnerei maradnak. 

Megelőzik ezzel a központi kormányzatot és fokozatosan illeszkednek bele az európai, sőt 

szélesebb spektrumban is a modern finanszírozási rendszerekbe. Ha pedig ez így van 

különösen aktuális az önkormányzatok rendszerváltozást követő sportfinanszírozói 

tevékenységének elemzése és átfogó értékelése. 

 

1.2. A kutatás tárgyának körülhatárolása, a dolgozat 

felépítése 
 

A hazai élsport eredményessége napjainkban - már a rendszerváltozást megelőző évtizedtől is 

- már nem a fővárosi centrum sportklubjaihoz (Budapesti Honvéd, Újpesti Dózsa
5
, FTC, 

Vasas SC), hanem néhány vidéki nagyváros sportrendszeréhez köthető erőteljesen. Különösen 

a népszerű csapatsportokban mondható, hogy „ A vidék uralja a magyar sportot ” (Gyömörei 

2010a) (1. sz. melléklet). A sporteredményesség ezen térbeli változásainak érzékelése  okán 

vált kutatói érdeklődésem kiemelt irányává, hogy a területi sportkormányzati intézmények 

sportpolitikáját elemzés alá vegyem.  

 

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

a sport szegmenseinek társadalmi – gazdaság aspektusában, illetve 2) az önkormányzati 

sportstruktúrákra ható nemzetközi - elsősorban európai – és hazai gyakorlatokat, 

orientációkat, törvényi szabályozásokat. Ezen területek vizsgálata mellett szükséges bevonni 

3) a városok fejlesztési stratégiájába is illeszthető, az élsport lokális innovációs, elsősorban 

gazdasági szerepét elemző vizsgálatot is. Megismerve a hazai támogatási rendszerek 

preferenciáit és az Európai Unió sporttal kapcsolatos állásfoglalását, ajánlásait, fogalmaztam 

meg a kutatás fő kérdését.  

  

                                                 
5
 A mai Újpesti Torna Egylet elnevezése 1956 – 1991 között Újpesti Dózsa Sport Club.  

 



14 

 

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

releváns értéknövelő gyakorlata-e Magyarországon az önkormányzatoknak a hivatásos sport 

kiemelt támogatása, sportrendszereik élsport irányultsága.  

 

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

megkíséreltem bemutatni olyan összefüggéseket, amelyek az élsport társadalmi és gazdasági 

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

részében a sport lokális fejlesztésének lehetőségeit, a sportpolitikák eredményességét az 

önkormányzatok, elsősorban a sportban sikeres városok finanszírozási gyakorlatán keresztül 

mutatom be.  

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

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

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

fogalmának, funkcióinak és értékeinek újraértelmezése.  

 

A második fejezetben bemutatásra kerülnek a modern sport szegmensei, az önkormányzati 

sportgazdálkodás kiemelt területeinek vetületeiben. 

 

A sportrendszerek az alábbi főbb szegmensekben vizsgálhatóak: 

 

1. A sporttevékenységek támogatása, amelyek esetén érdemes határozottan elkülöníteni 

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

lakossági sportot, a társadalmi értékteremtés és az ehhez kapcsolódó közösségi 

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

 

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

üzemeltetés problémakörében, illetve a kihasználtság vizsgálata a rendszeres 

sporttevékenység és a sportrendezvények (profi és közösségi sport) esetében felmerülő 

igény megjelenésében.   

 

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

világversenyek, nemzetközi rendezvények társadalmi-gazdasági haszna, 

önkormányzati szubvencionálása költség - haszon elemzésében, illetve a közösségi 

sportrendezvények önkormányzati támogatottsága és szerepe a lokális sportkultúra 

fejlődésében.  
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4. Az önkormányzati sportigazgatás vizsgálatában, kiemelt szempont a működési 

önköltség és hatékonyság a sport részterületeinek fejlesztésében.  

 

További szempont a sportirányítás elhelyezkedése, súlya, kompetenciája az 

önkormányzati szervezeti hálóban.  

 

A fejezet részletesen, önálló alfejezetekben tárgyalja a kutatás szempontjából középpontba 

állított hivatásos sportot, és a sport- megarendezvényeket. Ennek oka a hivatásos sport újszerű 

piaci értelmezésben való megjelenése és az ezzel kapcsolatos finanszírozási dilemmák. A 

probléma megértését segíti a visszatekintés a sport kialakulására és expanziójára az üzleti 

szférában. A piaci környezetben való működés, alkalmazkodást kíván mind a sportolók és 

alkalmazóik a sportegyesületek, illetve a működtető gazdasági társaságok számára. A 

professzionális sport értékeinek és társadalmi hasznosságának elemzésével a fejezet a hazai 

finanszírozási rendszerre jellemző és az európai gyakorlattól eltérő, szokatlan arányú 

közösségi támogatás mértékének érvelésére, magyarázatára is vállalkozik. 

 

Szintén nagyobb terjedelmet, önálló alfejezetet igényelt a ma már ugyancsak a hivatásos 

sporthoz köthető ún. megaesemények érték és gazdasági szempontú vizsgálata. A városok 

hazánkban is egyre szélesebb körben válnak nyitottá a sport eseményeinek megrendezésével 

biztosított marketing előnyök felismerésére, alkalmazására. 

 

A fejezet kiemelt hangsúllyal tárgyalja a sport működési környezetét, infrastrukturális 

ellátottságát. A sport színterei ugyanis olyan kivételes és rendkívül költséges létesítmények, 

amelynek megvalósítására a privát szféra önállóan saját forrásból nem képes és így 

tulajdonosai - Európában és Magyarországon is több mint 80%-ban - az önkormányzatok 

(Keserű – Dénes 2007). Továbbá egy adott rendezvényre tervezett és megépült létesítmények 

üzemeltetését és amortizációját is az önkormányzatoknak jellemzően saját forrásból kell 

finanszírozniuk a rendezvény (ek) lebonyolítását követően.  

 

A harmadik fejezet a nemzeti és lokális sportstruktúrák számára orientáló, az Európai Unió 

sporttal, elsősorban a hivatásos sporttal kapcsolatos állásfoglalásait, megjelent 

dokumentumait, illetve a jogi szabályozással kapcsolatos legfőbb esettanulmányait tárgyalja, 

különös tekintettel a sport-munkavállalásokra és a nemzeti finanszírozási dilemmákra. 
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A negyedik fejezetben az állam és a sport kapcsolata kerül átfogó elemzésre, az egyes sport-

közigazgatási szinteken. A fejezet a hazai sportirányítás szervezeti rendszerét, az állami, 

gazdasági, politikai irányítás kialakulását rövid történeti visszatekintésben mutatja be, mivel 

az elérhető hazai irodalom legtöbbször csak az 1945 utáni elemzésekig tekint vissza és 

következtet a mai viszonyokra. A magyar sportban pedig az élsport és az állam „bensőséges” 

kapcsolata a több mint 100 éves múltban gyökerezik (Laki – Nyerges 2006, Bakonyi 2009). 

 

Ebben a fejezetben kerül sor a disszertáció kulcskérdésében megfogalmazódó közösségi 

(állami - önkormányzati) szerepvállalás elemzésére, változásaira, indokoltságának 

bemutatására.  

 

Így rendre: 

 

 Igazodást jelent az elégtelen piaci önszabályozás okaként az állam koordinációs 

szerepének értelmezése, funkcióinak megfogalmazása, illetve az állami 

decentralizáció folyamata és hatása a sportra.  

 A magyarországi sportirányítás decentralizációja során a megyei önkormányzatok 

döntési jogkörükben és hatáskörükben gyengültek, a városok erősödtek, egyes 

esetekben vidéki „sportvárossá” fejlődtek. 

 Megválaszolásra kerül, hogy vajon az önkormányzatok értelmezhetőek-e piaci 

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

 Továbbá bemutatásra kerül a fejezetben a magyar sport törvényi szabályozásának 

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

 

Az elméleti - módszertani részt az ötödik fejezetben az önkormányzati élsporttámogatások 

lokális hasznot eredményező logikai összefüggéseinek tárgyalásával zárom. A fejezet 

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

irányait és bemutatja a támogatások révén elvárható bevételi forrásbővülés és egyéb 

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

jövőbeni támogatási gyakorlatba beépüljenek az előzetes számítási tervek és a bizonylati 

ellenőrzésen túl az utólagos sportszakmai és gazdasági hatásvizsgálatok. Ezzel 

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

- a támogatási rendszereket meghaladóan - szerepet kaphat a városok fejlesztési 

koncepcióiban.  
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A hatodik fejezetben a sporteredményesség alapján kiválasztott mintavárosok és a kutatás 

felépítése kerül bemutatásra. A fejezetet a mintavárosok sportrendszereinek vizsgálatára 

felállított elemző modell leírása és a kutatás szakaszainak összefoglaló bemutatása zárja.  

 

A hetedik fejezet a kutatás első empirikus szakaszához tartozó dokumentumelemzés teljes 

rendszerét tárgyalja a vizsgálat felépítésétől kezdődően az eredmények bemutatásáig és 

értékeléséig. A dokumentumelemzés a sportkoncepciók, sportrendeletek és a városok egyéb 

fejlesztési dokumentumai alapján a lokális sportra vonatkozóan igazolja a sport adott 

szegmenseinek támogatási preferenciáit, irányultságait, a városok sportcéljait.  

 

A nyolcadik fejezetben kerül bemutatásra Győr, Sopron, Veszprém, Debrecen, Szeged, Pécs 

megyei jogú városok önkormányzatainak sportgazdálkodása, a felállított elemző modell 

eredményeinek és a szakértői interjúk kiértékelésével.  A kiválasztás alapjául szolgált – a 

területi szemlélet mellett -, hogy a fenti városok a magyarországi „átmenet” időszakában is 

kiemelkedő sportélettel hívták fel magukra a figyelmet, és otthont adnak a nemzetközi szinten 

is kiemelkedő sportkluboknak, amelyek a nemzetközi professzionális sport szegmensébe 

illeszkednek. 

Szándékosan kerültem ez esetben a finanszírozás kifejezést, mert szeretném pontosan 

meghatározni, hogy ebben az esetben az önkormányzatok befektetői szándékkal, üzleti 

elvárásokkal lehetnek jelen a sportvállalatok
6
 működtetésében. A sport magyarországi 

közösségi támogatása esetén jelenleg erről nincsen szó, kiterjedten a szubvencionálás 

különböző formáival találkozhatunk.  

 

Rendező elvként határoztam meg, hogy az egyes városi önkormányzatok sportkoncepciójában 

megfogalmazott eredményességi és „befektetői” célok és a célokra fordított támogatás és 

finanszírozás összhangja szempontjából, annak relációjában végzek analízist, 

összehasonlítást. A helyi közösségi forrásokból történő támogatás igénye pedig azon okból 

merül fel, hogy az önkormányzati sportstratégia ki kell, hogy szélesedjen a sport ma még az 

önfinanszírozásra képtelen területeire is úgy, mint az iskolai és egyetemi sportra, a lakossági 

sportra és az utánpótlás versenysportjára is. 

 

                                                 
6
 A 2004 – es sporttörvény 15 §-a szerint a sportszervezetek két alapvető típusa a sportegyesület és a 

sportvállalkozás. A hivatásos bajnokságokban (kiváltképpen a labdarúgásban) gazdasági társaságok 

szerepelnek, de előfordul még a hagyományos társadalmi egyesületi irányítási forma is. 
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A disszertáció kulcskérdésének megválaszolásához, a kutatás egyes lépéseinek 

meghatározásához, illetve az adatgyűjtéshez kiinduló pontokat jelentő további kérdéseket 

fogalmaztam meg. Ezzel tulajdonképpen azon előfeltételek jellemzőinek bemutatására is 

törekszem, hogy a jelenlegi struktúrában a hivatásos sportba történő önkormányzati 

invesztíció mellet, lehetséges – e a magánszféra bővülő szerepvállalása az alábbiak szerint: 

 

 Megvalósulhat-e a jövőben az érintett sportszervezetek szolgáltatói, üzleti működése, 

vagy a magyar tradicionális struktúráknak megfelelően elégséges-e megtartani a 

jelenlegi működtetési rendszert?  

 

 Igazolhatóak - e ma is az élsport sikereiben a társadalmi értékek, illetve közvetlen 

társadalmi hasznosság úgy, mint civil sportfejlődés, utánpótlás bővülés, 

lokálpatriotizmus, lokális identitás erősödése?   

 

 Valódi marketing értéket képvisel-e az élsport a városok számára?   

 

 Eseti támogatásokról, vagy integrált stratégiai döntésekről, tervezett városimázs 

építésről van-e szó a vizsgált városok esetében?  

 

Az elemzési egységek egyedi értéklelése mellett a célok, az elérési útvonalak, a cselekvések 

egyedisége és általánossága ad teljes képet a mintavárosok sportcéljairól és a célokat 

eredményező sportrendszereikről.  

 

A bemutatott célokat meghaladóan további kutatások célja lehet a sportszférában működő 

vállalkozások működésének gazdasági elemzése, az általuk nyújtott sportszolgáltatások 

karakterének vizsgálata, illetve az üzleti szféra bekapcsolódásának feltételei a sport egyes 

folyamataiba.  

 

1.3. Problémafelvetés, előzetes hipotézisek 
 

A rendszerváltozás előtt a sportot eltartó soktelephelyes állami nagyvállalatok szétesése 

sokhelyütt monokultúrás vállalatvárosokat hagyott hátra, ahol a piaci mechanizmusok - a 

sport számára különösen - csak nagyon lassan épültek, épülnek ki (Barta 2002). A csökkenő 

források azonban sport legfelső szféráját, az élsportot a rendszerváltozást követően is 

kedvezményezték, míg a közösségi sport mind az oktatási, mind az egyesületi rendszerben az 

egyre csökkenő források miatt fejlődésképtelen maradt (Bukta 2005, Földesiné 2009).  
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A bővülő szabadidősport üzleti vállalkozásai pedig csak a divat-sportágakban találtak 

piacokat, a tradicionális magyar sportágak a leromló infrastrukturális környezetben és stabil 

finanszírozói bázis híján leépültek. Mára az önkormányzati támogatási koncepciók dilemmája 

a professzionális versus közösségi sport preferálása, egyre erőteljesebben jelenik meg a 

forrásokért vívott harcban, az önkormányzatok sportpolitikai döntési folyamataiban.  

 

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

városfejlesztési eszköz azonosítása és a városok sportpolitikáját legmarkánsabban megjelenítő 

sporttámogatási gyakorlatoknak a sport fejlesztésére történő hatásait kívántam lefedni. 

 

Az értekezés során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

 

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

értékközvetítő szerepét. 

 

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

kiemelkedése a sport expanziójában, globalizációjában folyamatosan alkalmazkodott a 

legelőnyösebb finanszírozási környezethez. Funkciójának rendkívül széles mezőjén sikerült a 

fennmaradáshoz és a fejlődéshez alkalmazkodó értékeket megfogalmazni, megjeleníteni.  

 

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

rendelkeznek a sport finanszírozásának meghatározó forrásaival, az állami irányítás 

visszaszorulásával a lokális sportfaktorok váltak meghatározóvá.   

 

A sport a központi költségvetésből származó működési forrásait a rendszerváltozás után 

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

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

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

rendszerének öröksége, hogy a sportnak juttatott közösségi források az önkormányzatokon 

keresztül továbbra is kiemelten a hivatásos sport működését szolgálják.  

Az „állami sport” ugyan fokozatosan lebomlik, de közvetítőként, a korábbi közvetítők - a 

szocialista nagyvállalatok és helyi miniszteriális szervezetek - szerepét átvéve az 

önkormányzatok a magyar élsport meghatározó eltartói. 
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Az önkormányzatoknak az élsport számára nyújtott támogatás mértéke, természetesen függ a 

helyi gazdaság állapotától, sportkulturális hagyományaitól, a sport és az egyes sportágak helyi 

beágyazottságától. Magyarországon a labdarúgást, mint az európai élsport zászlóshajójának 

presztízsét történelmileg elsősorban a főváros, a politikai központ magának igényelte, a vidéki 

nagyvárosoknak más csapatsportágak (kosárlabda, kézilabda, vízilabda) fejlesztésének 

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

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

kifejeződését. Továbbá a régiók és a nagyvárosok versenyében, rivalizációjában (Enyedi 

1996) a sporttal kapcsolatos sikerek a városok versenyképességének szimbolikus területeként 

megjelennek, éppen ezért a hatalmi decentralizációban megerősödött helyi politikai 

kompetenciák a hivatásos - presztízs értékeket megjelenítő sportágakat működtető - 

szervezeteket fenntartották, sőt gyakran erőn felül is szubvencionálták. 

 

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

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

város és vonzáskörzetének versenyképességét javító tényezőként veszik figyelembe.  

 

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

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

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

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

 

A hipotézis vizsgálatával fel kívánom tárni, hogy az önkormányzatok sportfejlesztési 

stratégiáját kifejező dokumentumaiban - a sportkoncepciókban, illetve  sportrendeleteikben és 

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

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

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

 

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

megfogalmazott célok elérésének útja tükröződik a városok sportstruktúrájában és az 

erőforrás-allokáció rendszerében.  

 

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

közép és hosszú távú megfogalmazása.  
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Igaz a terveket is lehet módosítani, de sportfejlesztés esetében a legritkábban, legfeljebb az 

infrastruktúra fejlesztés esetén lehetnek rövid távú 2-5 éves tervek. Ezért a dokumentumok és 

a feltehetően erre épülő támogatási rendszerek túl gyakori megváltoztatása nem lehet cél az 

önkormányzati sportstruktúrákban. A hipotézis vizsgálatában felszínre kerülhet a 

dokumentumok tartalmi és a sporttámogatási rendszerek cselekvési összhangja, illetve 

diszkrepanciája. 

 

H5. Az önkormányzatok ragaszkodva a sporteredményességet fókuszban tartó 

hagyományokhoz, kiemelten a hivatásos sportot preferálják támogatási rendszereikben. Ezzel 

szemben sportrendszereikben a közösségi sport fejlesztése háttérbe szorul. 

 

A megyei jogú városok önkormányzatai számára a sport finanszírozási dilemmáját a 

presztízst ígérő, ugyanakkor ma már rendkívül költséges élsport fenntartása, támogatása 

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

csak az önként vállalt feladatok között sorolja az 1990 – es önkormányzati törvény (1990. évi 

LXV. törvény), másfelől a sport egyes területei a finanszírozás szempontjából nem kerültek 

meghatározásra így a törvény igazodást sem tud adni az önkormányzatok számára a 

preferenciák meghatározásánál. A hivatásos sportot működtető szervezetek még kiemelkedő 

eredményesség esetében is támaszkodhatnak az önkormányzati közösségi forrásokra, mivel a 

városok domináns sportcéljait, a sportsikereket tradicionálisan a lokális és a nemzetközi 

politikai marketing és a városmarketing célrendszerében találhatjuk.  

 

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

output igényeket nem fogalmazza meg (eredményorientáltság vizsgálata). 

 

A városok sportfejlesztési rendszeréből hiányzik: 

  

 A sporttevékenység támogatásának sportszakmai eredményességének vizsgálata, 

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

 Sporttevékenység támogatásának gazdasági eredményességének elvárása és vizsgálata 

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

haszonelemzések) 
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 Létesítmény fejlesztésének és üzemeltetési támogatásának hatása a sport lokális 

fejlődésére (kihasználtság mérése üzleti, közösségi és élsport kihasználtság 

elkülönítése) 

 

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

ellenőrző visszacsatolások és folyamatos korrekció nélkül, amelyhez a sportrendszereknek is 

alkalmazkodniuk, fejlődniük kell.   

  

1.4. Sportgazdaságtani meghatározó és a kapcsolódó 

irodalmak 
 

A hazai sporttudományos kutatás hagyományosan elsősorban az élsport és az 

egészségfejlesztés természettudományos megközelítésű vizsgálatait preferálta. A kutatók a 

sportnak a sportolók mentális és fizikai kondíciójára kifejtett hatásaira, a 

teljesítményfokozásra fókuszálva rendkívül gazdag irodalomban adnak számot 

eredményeikről mind  hazai, mind nemzetközi szinten.  

 

A sport gazdasági kérdéseinek kutatása jellemzően a hivatásos sport közgazdasági és 

gazdálkodástani vizsgálatának kérdéskörét jelenti. Elsőként az USA-ban Nyugat-Európában, 

Angliában ismerték fel és kezdték el a sport üzleti lehetőségeit kiaknázni. Az USA-ban több 

sportág, az amerikai futball, a kosárlabda, a baseball, a jégkorong, míg az öreg kontinensen a 

labdarúgás vált a sportgazdaság meghatározó, így a kutatások fokuszált sportágává. 

Európában az 1980-as évektől folynak célzott sportgazdasági kutatások. Elsőként angol, 

francia és német publikálásokkal találkozhattunk és ez a helyzeti előny azóta is létezik.  

A sport gazdasági kérdéseit elemző vizsgálatok, a közgazdaságtan hagyományos szintjein 

makro, közép és mikro szinten analizálnak.  

 

A makrogazdasági kutatások a sport nemzetgazdasági, illetve regionális jelentőségét mérik, az 

állam, leggyakrabban a kormányok szerepvállalásának megoszlását vizsgálják a sport 

finanszírozásában.  Európában jellemzően a megarendezvények (olimpiák, világ- és Európa 

bajnokságok) gazdasági teljesítményei, hozzájárulásuk a nemzeti, illetve regionális 

jövedelmekhez, továbbá hatásuk a foglalkoztatottságra a kutatások célja.  
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A hazai makro elemzéseket nehezíti, hogy feldolgozható adatok, alapstatisztikák nem állnak 

teljes körűen rendelkezésre, egységes sportinformációs rendszer nem érhető el (Ács 2009). 

Közép és mikro szinten az amerikai ligák, Európában elsősorban a hivatásos labdarúgás, a 

szakági szövetségek működésével, a sport piacának elemzésével és a vonatkozó specifikumok 

vizsgálati leírásaival találkozhatunk.  

 

A szakirodalmi elemzések hagyományosan a sport alábbi dimenzióit elemzik:  

 

 Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása  

 A sport infrastrukturális hátterének, létesítményeinek fejlesztése, üzemeltetése 

 A sport megaesemények területi, társadalmi - gazdasági hatásai 

 A sport szervezetrendszerének finanszírozása (sport-közigazgatás) 

 

Az egyik legátfogóbb elemzés a hivatásos sport gazdasági hatásairól Fort (2006) 

monográfiája, bemutatva az amerikai professzionális sport finanszírozási és támogatói 

struktúráját. Ebben teljes képet ad a kormányzatok és a sport kapcsolatáról a különböző 

kormányzati kereszt-támogatások szerkezetében az amerikai profi ligákban és a „college 

sportban”
7
 egyaránt. 

 

A sport globális üzleti terjedéséről, jövőbeli tendenciáiról, a csapatsportok versenyrendszerét 

működtető ligákról, mint az iparágat legsikeresebben irányító szervezetekről ír Smith és 

Westerbeek (2004).  

 

Li, Hofacre és Mahony (2001) munkája a sportipar ágazati szerkezetében két fő kategóriát 

nevezett meg, a „termelő-gyártó” és a támogatói szektort aszerint, hogy részt vesznek – e 

közvetlenül, vagy közvetve a sport, mint termék előállításában. Modelljük meghatározó, 

differenciált területeket jelölt ki a sportgazdaságtani kutatások számára.  

 

Preuss (2004) könyvében a mai sportvilág legtekintélyesebb rendezvénye az olimpiák 

pénzügyi és társadalmi hatásait vizsgálja.  

 

                                                 
7
 Az amerikai profi ligák közvetlen alsóbb szintű bajnoksága az amerikai egyetemi bajnokság  

 (National Collegiate Athletic Association) 
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A játékok utóbbi harminc évének -1972-2004-ig - üzleti   elemzését    feldolgozva    kiemelten    

foglalkozik    a    rendező    városok    esetében - ez természetesen Európában 

nemzetgazdaságokat is jelent - elérhető akcelerált terület- és gazdaságfejlesztési 

lehetőségekről. 

 

A Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM 2006) felkérésére a Pricewaterhouse Coopers adott 

ki „költség-haszon” elemző tanulmányt az olimpiai játékok budapesti megrendezése esetén a 

játékoknak a fővárosra és a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásáról. Az eredetileg 2012-re 

készült elemzést 2016-ra és 2020-ra is aktualizáltatta a BOM.  

Egy hazai rendezésű olimpiai játékok vidéki városi alközpontjaira és a regionális 

térszerkezetre ható változásit vizsgálta Angyal (2008) a budapesti rendezés feltételezett 

elnyerése esetén.   

 

Nyugat-európai kutatások elsősorban a hivatásos „sportbiznisz” európai prototípusával a 

labdarúgással kapcsolatosak. Szymanski (1998, 1999) az angol bajnokság közel 70 csapatát 

vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy míg pl. az amerikai ligák csapatainak 

gazdálkodási törekvésében a profitmaximalizálás egyértelműen megfogalmazható primer cél, 

addig az európai futballban a haszonmaximalizálás is elegendő. Ennek oka a sport eltérő 

történelmi fejlődése és célrendszere Európában és az USA-ban (2010).  

 

De Bosscher és mások (2009) az elitsportba fektetett központi költségvetési források és 

programok, illetve nemzeti sportrendszerek olimpiai és más világversenyekkel való 

eredményességi összefüggéseit tárgyalta (2006-2010). Modelljének hiányossága, hogy a 

lokális támogatásokat nem tudta egyértelműen megjeleníteni, holott mára ennek volumene 

jelentősebb a központi forrásokénál. 

 

A kelet - közép- európai régió posztszocialista országaiban az átalakuló állami sportirányítás 

piacgazdasági kihívásairól Krawczyk (1992, 1996), Kobiela (2011) és Sekot (2011) 

tanulmányaiban olvashatunk átfogóan. Sajnos a térségi kutatások hasonlóan a hazai 

munkákhoz elsősorban a sportélet általános beszűkülését elemzik, széleskörű sportgazdasági 

elemzések még nem ismertek. A sportpiac várhatóan csak későbbi kialakulásával ezen 

hiányosságok is feltehetően megszűnnek.    
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Magyarországon a 90-es évek elején részletező hazai tanulmányok még nem jelentek meg. A 

hazai sportgazdaságtani kutatások központja a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), ahol 

2002 óta folytatnak sportgazdasági, elsősorban futballgazdasági kutatásokat. A sport 

menedzsment és gazdálkodástani kérdéseivel az egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében 

foglalkoznak. A korábbi Sportmenedzsment Kutatócsoport, majd 1994 - től Sport 

Társadalomtudományi Kutatóközpont (vezetője Dénes Ferenc 1991-1999-ig) átalakulásával, 

jelenleg András Krisztina vezetésével a kutatóközpont profilja kiszélesedett. A fő kutatási 

irány - az állam sportfinanszírozói szerepének vizsgálata - mellett a sportgazdaságtanhoz 

kapcsolódó közgazdasági és gazdálkodástani elméleti és alkalmazott kutatások folytatásával 

egészült ki, illetve a Kutatóközpont jelentős szerepet vállal a 2004 – ben a Testnevelési 

Egyetemmel közösen indított MSc szintű sportmenedzser képzésben is.  

 

A magyar sportgazdasági orientációjú kutatások többségében a hazánkban még ma is 

legnépszerűbb sportágra, a labdarúgás gazdálkodástani elemzésére fókuszálnak. Bár a futball 

- mint a hazai sportnak az üzleti működésre leginkább predesztinált sportága - aspektusából 

történő vizsgálati megközelítés érthető, mindenképpen érdemes olyan, az eddigiektől eltérő 

vizsgálati fő szempontokat is meghatározni, amelyek az adott sportágtól elszakadva, a 

finanszírozás és a forrásteremtés oldaláról, majd ez által a finanszírozói érdekszférából 

vizsgálja a gazdasági erőtér megteremtésének lehetőségeit a magyar hivatásos 

csapatsportokban. 

 

 A hazai futballgazdasági kutatások európai összevetésű átfogó elemzését adja András 

(2003b) esettanulmányozó kutatása. A futballtársaságok működésére vonatkozóan 

megállapította, hogy az ágazatban működő klubok tevékenységét elsősorban nem az üzleti 

alapon történő cselekvések határozzák meg, hanem a tulajdonosok törekvése a közösségi 

források realizálására, illetve az egyéb profilú vállalati bevételek futballüzletbe történő 

transzferálására, továbbá különböző vállalati köztartozások elkerülésére irányul.  

 

Dénes kezdeti munkáiban (1998) a hazai sportszféra üzleti átalakulásra képes szegmenseit 

vizsgálta. Elsősorban a futballipar fogyasztóit és a fogyasztásra ható környezeti tényezőket. 
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Szellemesen „csecse-becse” menedzsment elnevezéssel illette, de hangsúlyozta, hogy a 

merchandising
8
 kereskedelem meghatározó bevételi lehetőséget jelenthet a sportipar számára.  

Sajnos mára kijelenthető, hogy a magyar sportfogyasztási attitűd nem preferálja a 

merchandising termékeket.  

Későbbi munkáiban (2003, 2007, 2008) a sport különböző területinek közösségi 

finanszírozási igényét a központi és lokális kormányzati szerepvállalás mértékét mutatta be 

átfogóan, európai összehasonlításban.  

 

A magyar labdarúgás társadalmi és politikai hatalmának részletező elemzését adja Hadas – 

Karády (1995) munkája. A szerzőpáros - és mások mellett Szegedi (2000, 2005) - foglalkozik 

a sport vallási és társadalmi identitásának történeti fejlődésével és kapcsolati elemzésével. 

 

Magyarországon a politikai és gazdasági rendszerváltás sportbeli hatásait vizsgálta Földesiné 

(1993, 1996a; b, 2010). A hagyományosan államosított sportirányításban a rendszerváltozást 

követően alulról, a civil szférából építkező fejlődés nem következhetett be a magyar sportban. 

Rámutatott, hogy a strukturális változtatásra törekvés helyett a paternalista sportpolitika és a 

magyar élsport sikerei iránti „nosztalgiázás” befolyásolta a mindenkori hatalom döntéseit és 

utalta a sport legszélesebb területét azóta is állami befolyásolásba.  

 

Frenkl - Gallov (2002) a hazai sportirányítás vonatkozásában megállapította, hogy a 

kormányzat és a civil szervezetek közötti érdemi párbeszéd hiánya miatt, ugyan a sport 

legfelső hatalmi intézményének minisztériumi rangra emelése pozitív szándékú lépés volt a 

90-es évek végén, lényegi eredményeket nem hozott az ágazat szerkezeti átalakításában, 

illetve forrásának bővítésében. Igaz azonban, hogy sportunk nemzetközi szinten - talán 

meglepetésre - az eredményességét a rendszerváltozás után is megtartotta.  

 

Sárközy (2002a;b, 2004) a sportjog, a sporttörvények (1996, 2000, 2004) és a 

törvénymódosításokkal kapcsolatosan megjelent munkái mellett írásaiban az elkerülhetetlen 

piacgazdasági kereteknek megfelelő szükséges szerkezeti változásokra hívta fel a figyelmet. 

Későbbi munkáiban (2006) a vállalkozói és a közösségi finanszírozás arányait a sport 

társadalmi értékei és a magyar sporttradíciók tükrében tárgyalta.  

                                                 
8
  A merchandising termékek sportbeli értelmezése szűkebb: mezek, sálak, törölközők, sapkák…stb. a 

sportklub v. egy-egy játékosának nevével ellátva. Mára kiemelt bevételi forrása a csapatokat 

működtető társaságoknak.  
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A sport és a média kapcsolatát elemzi Farkas (2003), megállapítva a hazai médiumok sport 

iránti érdektelenségét, szemben az Európai Unióban tapasztalható sportmédia termeléssel. 

Bemutatta a nemzetek eltérő sportmédia szabályozását, a közvetítési jogok tulajdonlásának és 

értékesítésének különböző formáit az EU audiovizuális politikájának tükrében. 

 

Az Európai Unió sporttal kapcsolatos állásfoglalásait, valamint a sportba invesztálható uniós 

szubvenciók szabályozását, lehetséges közvetett módjait írja le Nádori –Bátonyi (2003).  A 

szerzőpáros kiemelte, hogy a sportra fordítható források közvetett módon az egészség és a 

térségi infrastrukturális fejlesztésekre kell, hogy irányuljanak.  

 

A magyarországi sportgazdaságtani kutatások mérföldkövét jelenti, hogy 2007-ben az 

Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága a „Hálózati Kutatási Projekt” 

keretében sportgazdasági kutatócsoportokat hozott létre (1. ábra).  

 

1. ábra: Sportgazdasági kutatócsoportok és kutatási témák hazánkban 

 

 

Forrás: Ács (2009) 42.o. 

 

A kutatócsoportok a 1. ábrán bemutatott városokban elsősorban a sportszakember képzést 

folytató egyetemeken alakultak meg, vagy a megalakulást követően akkreditáltattak 

sportszakember képzést (pl. Debreceni Egyetem).  
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A közeljövőben a kutatói célok ki kell, hogy szélesítsék a sportgazdaságtani kutatások 

területét, átfogóbban, a sport externális hatásait is bevonva az elemzésekbe, a sportot 

szegmenseinek teljes spektrumában vizsgálva. Ebben kiemelkedő szerepet vállalt a Magyar 

Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottsága, amely sportközgazdasági 

csoportot is létrehozott. A csoportban dolgozó ifjú kutatók publikációi és értekezései már 

egyre kiterjedtebben fordulnak a sport társadalmi, gazdasági és politikai aspektusának 

elemzéséhez, eredményeik pedig szignifikáns mértékben járulnak hozzá a terület széles körű 

feltárásához. 
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2. A modern sport fogalma, területei, értékteremtő funkciói 
 

 

"... mert az újságokat is a szerkesztői teljesítmények  

miatt veszik meg és nem pedig a hirdetésekért. "  

Klaus-Dieter Huffmann 1990.  

 

Ha a sport közfinanszírozásáról kell bármilyen gondolatot kifejteni, értekezést megfogalmazni 

nem kerülhető el a mai sport fogalmának és funkcióinak újraértelmezése, definiálása. A 

modern sport csakúgy, mint a többi társadalmi alrendszer dinamikusan követeli saját maga 

számára a helyet, mind az üzleti világban, mind a társadalmi értékek megjelenítésében. A 

közfinanszírozás felé támasztott igényhez azonban elsősorban a társadalmi hasznosságra, a 

társadalmi értékekre történő figyelem, elengedhetetlen. Továbbá a közfinanszírozás sporttal 

kapcsolatos céljainak meghatározásához a sport egyes szegmenseiben szükséges aktualizálni a 

társadalom számára hasznos sportcélokat és a sport folyamatosan változó funkcióit. 

 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: „A sport a testi erőnek, ügyességnek, 

gyorsaságnak stb. alkalmazásával, felhasználásával végzett olyan tevékenység, amely nem 

számít munkának, s amelynek célja a testi- lelki erők, képességek harmonikus fejlesztése, 

illetve versenyszerű összecsapásokon való bemutatása.” 

 

Szent-Györgyi Albert megfogalmazásában: „A sport az nemcsak testnevelés, hanem a 

léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Egy sportcsapat a 

társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a 

játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az 

összetartásra, az önfeláldozásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenek 

előtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. Aki ezeket tudja az meg fogja állni a helyét 

az életben” (idézi Varró 2005) 

 

Nádori László szerint „a sport meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy 

versenyszerűen folytatott testgyakorlás, a kultúra része. Keletkezését tekintve történelmi, mai 

megjelenését tekintve szilárd társadalmi jelenség, valamennyi társadalmi forma része” 

(Nádori 1976, 192. o.). 

 



30 

 

„A sport minden olyan fizikai tevékenyég, amely esetenként vagy szervezett formában a 

fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy 

különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából.” (Európai Sport Charta 2001) 

 

A Fehér Könyv
9
 (2007) a sport definiálására az Európa Tanács által létrehozott értelmezést 

használja: „A fizikai aktivitás minden formája, amely alkalmi vagy rendszeres gyakorlás által 

a fizikai állóképesség és mentális jóllét kifejezését vagy fejlesztését, szociális kapcsolatok 

létrehozását vagy versenyeredmények elérését célozza minden szinten”. 

 

A fogalmi meghatározások változásában is jól vizsgálhatóak, hogy pusztán a fizikai 

képességek fejlesztésén és a versenyzésen túlmutatóan a legújabb definiálások már nem csak 

az egyén, hanem a társadalom számára próbálják a sport hasznosságát kifejezni. A 

közfinanszírozás elérése érdekében - szinte egyfajta definícióalkotási versengésben -, gyakran 

céltudatosan a szórakoztató és üzleti funkciókra utalás háttérben tartásával, a közhaszon 

kiemelésével találkozhatunk. 

 

2.1. A sport funkciói 
 

Az újkori sport funkcióinak értelmezését rövid történelmi áttekintésben határozhatjuk meg a 

legpontosabban. Természetesen a sport funkcióinak mai meghatározásai korábban is ismertek, 

sőt érvényesek is voltak, csak a hangsúlyok helyeződtek át az egyes történelmi korszakokban, 

és rendkívül differenciáltan jelentek meg Európa egyes államalakulataiban. A kezdeti, a 

funkciók közül az egyéni versengést, a verseny funkciót kiemelő megfogalmazásokat mára a 

sportot szélesebb spektrumban értelmező és elsősorban társadalmi funkciókkal, értékekkel 

feltöltő, sok esetben az élversenyzés eljelentéktelenítésére törekvő értelmezésekkel 

találkozhatunk.  

Magyarországon leggyakrabban a sport öt alapfunkciójaként (Nádori 2002, Nádori-Bátonyi 

2003) az alábbiakat említik: 

 nevelési funkció 

 egészségügyi funkció 

 szociális funkció 

 kulturális funkció 

 rekreációs funkció 

                                                 
9
 „White Paper on Sport” Az Európai Közösségek Bizottságának kiadványa, Brüsszel 2007 
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E fenti meghatározás a sportnak a mai kutatások által az egyik leginkább preferált aspektusát, 

a sport gazdasági funkcióját nem tartalmazza. Igaz azonban az is, hogy a sport egyes 

funkcióinak dominanciája történelmi koronként, valamint földrajzi és társadalmi térben is 

változott (1. táblázat).  

 

1. táblázat: A sport funkcióinak történelmi változásai 

 

A sport funkciói 
Társadalmi és 

történelmi - földrajzi relevanciák 

I. Szórakozás, versengés, szabadidő 

eltöltés funkciója 

a modern sport kialakulása, társadalmi elszigetelődése, 

„a felsőbb körök” sportja 

 (19. századi Nyugat - Európa) 

II. Közvetlen gazdasági funkció 
 a sport polgárosodása, expanziója, a hivatásos sport 

megjelenése (19 -20. század EU - USA) 

III. Politikai reprezentáció 

Nemzetállamok: 

- monopolisztikus hatalmak (Olasz -, Német 

fasizmus, Szovjetunió és az európai szocialista 

országok, Kína) 

- fiatal demokráciák eszköze, (Magyarország, 

Oroszország, Dél-Amerika 20 -21. század) 

- globalizációellenes identitás megjelenítője, 

   nemzetiségi identitás kifejezője (katalán, horvát, 

magyar, szerb futball, székelyföldi jégkorong, 20 

- 21. század) 

Szubnacionális szint: 

- egyéni lokális politikai haszonszerzés eszköze 

(Európa, USA ligák 20-21. század) 

 

IV. Szórakoztató, szolgáltató funkció                   üzleti sport, közvetett makro hatás,     

                                                         USA 1970 -, EU 1980 - 

V. Egészség-megőrző, fejlesztő funkció              (Skandináv országok, Németország,                                                                    

                                                                               Hollandia, Ausztria)                                                                                                     

VI. Közösségfejlesztés, szociális 

esélyegyenlőség megteremtésének 

funkciója 

jóléti államok „civil sportja”, mai sportértelmezések, 

kontinentális Európa 

      VII. Ifjúságpolitika, nevelés 

      (példakép - célmegfogalmazás), 

kulturális funkció 

„jóléti államok” sportja, mai értelmezések, 

kontinentális Európa 

 

Forrás: Gyömörei (2010 b) 107. o.  

 

}
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I. A 19. század folyamán az európai arisztokrácia számára megfelelő testnevelés még 

elsősorban a lóverseny, a vadászat és a vívás (sportágakkal kapcsolatos szórakoztató 

időtöltés) volt. A saját maguk számára megalakított sport „cluboktól”, társadalmi 

presztízsük megőrzése érdekében is igyekezték távol tartani az alsóbb néposztályok 

sportolóit (Hadas-Karády 1995). A lakosság többségét kitevő proletárnak, parasztnak 

sem ideje, sem energiája, sem pénze nem volt arra, hogy az urak sportolásában részt 

vehessen (Guttmann 1978, Földes – Kun - Kutassi 1989). Ezt a társadalmi 

koncentrálódást, a sportnak ezt a fajta európai arisztokratizmusát majd a századforduló 

felé az olimpiai játékok felélesztése oldja fel, az amerikai szabadidősport-mozgalom 

pedig lényegében elsodorja. A sport „szabadidő” funkciója, a szocialista blokk 

országaiban a civil szabadidősport helyett az állami irányítású tömegsport 

mozgalmakban szerveződött, természetesen nem mentesen a gyakorlati megvalósulás 

torzulásaitól, mint például a szovjet mintára 1949-ben bevezetett „Munkára, Harcra 

Kész” jelvényszerző sportmozgalomban.  

 

II. A közvetlen gazdasági funkció megjelenése a sportban az angol polgárság fogadási 

üzleteléseiben realizálódott elsőként. Szakítva a feudális testkultúra szokásaival a 

polgárság nagyon gyorsan ezen új célok felé fordult, amelyek ekkor már elsősorban az 

anyagi haszonszerzés céljai voltak, de már megjelent az egészség megőrzése és a 

szórakozás, a szórakoztatási funkció is. A polgárok sportéletében a fogadási láz 

először a lóversenyeken hódított, majd átterjedt más vetélkedésekre is, elsősorban az 

ökölvívásra (Kun 1998). Az Angliában kialakult új felfogás eredménye a sport 

racionalizálódása és szabályrendszerének megalkotása. A sport ekkor hozta létre 

irányító szervezeteit, és ez lehetővé tette a sport földrajzi térben való terjedését. 

Elterjedt az angol és francia gyarmatokon, és kisugárzása Európa legtöbb országában 

éreztette hatását.  

 

III. A sport a politika számára az első világháború utáni húszas években vált érdekessé és 

rövid időn belül reprezentációs eszközzé, amikor a társadalom minden rétege számára 

egyaránt elérhetővé, tömegessé vált. Az újkori olimpiák a sportágak körének 

kiszélesítését, a sport további terjedését jelentették társadalmi és földrajzi térben 

egyaránt. Az alsóbb osztályokból származók számára is elérhetővé tette a sportot, a 

sportolást.  
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Elsőként az amerikai olimpiai válogatottban mutatkoztak be nem „nemesi” származású 

bajnokok (Jim Thorpe - Wa Tho Huck)
10

. Európa polgárság alatti osztálya számára 

pedig elsősorban a labdarúgás forradalmi elterjedése nyitotta meg a sportolási 

lehetőségek kapuját, az arisztokrácia által kisajátított atlétika és az egyre erősödő 

elsősorban a német, később a teljes európai polgárság körében elterjedt szertorna 

mellett.   

 

A sport politikai funkciója az alábbiak szerint fogalmazható meg: 

 

III/1. Egy nemzetállam politikai marketing céljaként, amelyet elsőként a fasizálódó 

Németország ismert fel. Élsportolóit az állam, mint alkalmazottait függetlenítette, azok 

egyetlen feladatává tette a versenyekre való jobb felkészülést. Kialakította az 

amatőrség látszatát fenntartó állami profizmust. Ennek diadalát jelentette a Berlini 

Olimpia
11

, amelyet már a televízió is közvetített. A sport politikai célú felhasználásába 

nagyon gyorsan bekapcsolódott Mussolini Olaszországa, elsősorban a labdarúgás 

révén
12

, illetve a „keresztény úri” Magyarország is testnevelési programja révén, majd 

az 50-es évektől a keleti blokk számára modellnek tekintett magyar állami élsport-

támogatói rendszere révén. A sport globalizációja és az Olimpiai Játékok, illetve a 

látványsportágak - az európai labdarúgás és az amerikai profi ligák
13

 - hatalmas 

tömegeket vonzó rendezvényei pedig a sport újrapolitizálódását eredményezték a 

harmadik évezredben
14

. Ennek egyik legerőteljesebb negatív megjelenése a szerb és a 

horvát etnikai nacionalizmus összekapcsolódása a labdarúgással, a múlt század végén 

(Colovic 2002).  

 

A múlt századi külső, a nemzetállamok által közvetített politikai funkció érdekes 

kettőssége, hogy ugyan a szocialista blokk egységes pozitív üzenetet próbált 

megfogalmazni önmagáról, de nem kerülhette el a belső hatalom által az 

internacionalizmust hirdető és ezért elfojtott nemzeti identitás kifejeződésének 

sportbeli kitöréseit (1. táblázat).  

                                                 
10

 Indián származású, amerikai atléta, olimpiai bajnok 1912 Stockholm 
11

  1936 
12

 1938-ban világbajnok lett az olasz válogatott 
13

 Major Ligák: MLB a baseball, NBA a kosárlabda, NFL az amerikai futball, NHL a jégkorong liga 
14

  A labdarúgó válogatott kiesését a 2010-es Dél-afrikai Világbajnokságon nemzeti szégyenként élték 

meg Angliában.  
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Ennek egy sajátos, kifejezetten magyar és kelet - közép - európai megjelenése a múlt 

században a „keleti blokk” országainak egymással és a szovjet hatalommal szembeni 

sportdemonstrációi, sportincidensei
15

, illetve a jelenben a székelyföldi 

sportmozgalmak, esetenként a sajtó által is nemzeti, etnikai identitással túlfűtött 

interpretálása (MacClancy 1996, Kobiela 2011, Sekot 2011).  

 

III/2.  A sport politikiai funkciójának másik és mára erőteljesebben jelentkező területe, hogy  

lokális politikai előnyök megszerzésének eszközévé is vált egy-egy sport siker. Szinte 

kötelező megjelenni a nemzeti bajnokságok rangosabb döntőin, közelében tartózkodni 

és beszélgetni a népszerű sportolókkal és legalább alapszinten érteni az adott 

sportághoz. Hiszen a sportolók sikerének és népszerűségének ragyogása átterjedhet a 

politikusra és pártjára is. Érdekes és gyakori eleme a személyi kampányoknak a jelölt 

sportolói múltja vagy valamilyen személyes kötődése a sporthoz
16

. Továbbá ezen is 

továbblépve a politikai pártok tudatosan vonják be a sportcsillagokat támogatói 

hálójukba. Egyre gyakoribb jelenség, hogy az élsportolók ismertségüket nemcsak 

üzleti, hanem politikai karrierre képesek váltani
17

. Természetesen ezzel a szurkolói 

szavazatok megszerzése a mögöttes cél, sejtetve a jövőbeni sport iránti támogató 

érzékenységet.  

 

IV. A modern sport tömegszórakoztatás termékévé válása a sport gazdasági 

globalizációjával magyarázható. Ebben meghatározó elem az elektronikus 

„médiaháló” (rádió, televízió és online sportközvetítések) sport iránti rendkívüli 

érzékenysége, amely extra pénzbevételeket eredményezett a sport számára. További 

meghatározó elem a szélesebb tömegek számára is elérhető bővülő szabadidő - pl. a 

fizetett szabadság formájában – megjelenése, a 60-as 70 évek nyugat-európai gyors 

gazdasági fejlődés, a „jóléti államok” megteremtődése.  

                                                 
15

 Példaként felhozható az 1956-os Melbourne-i Olimpián a szovjetek elleni vízilabda mérkőzés, az 

1969. március 28-i Csehszlovákia – Szovjetunó világbajnoki jégkorongmérkőzés, az 1980-as Moszkvai 

Olimpián a lenyel Kozakiewicz rúdugrásban elért győzelmi gesztusa, illetve az 1992-es Slovan 

Bratislava – Ferencváros Bajnokcsapatok Európa Kupája mérkőzés.  
16

 Barack Obama elnökválasztási kampányában gyakran hangzott el, hogy az egyetemi kosárlabda 

csapat irányítója volt, illetve Gordon Brown politikai előnnyé konvertálta a 2012-es Olimpiai Játékok 

sikeres pályázatát.  
17

 Bill Bradley profi kosárlabdázó, 2000-ben elnökjelöltnek pályázott az USA-ban, Vladimir Meciar 

bokszoló szlovák miniszterelnök 1990, 1992, 1994. Olimpiai bajnokok: Schmitt Pál kardvívó magyar 

köztársasági elnök 2010-2012, Borkai Zsolt tornász, Győr polgármestere 2006; 2010, Czene Attilla 

úszó, sportállamtitkár 2010. 
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A sport kommercializálódása ekkor már Európában is élesen elkülöníti a hivatásos 

sportszférát, nem csak versenyrendszerében, hanem a sportban dolgozók (sportolók, 

edzők, szervezők, orvosok…) körében is. Ezzel a „show-business” eme új termékére 

felépülő iparág meghatározó munkáltatóvá vált a szolgáltató szektorban. E nemzetközi 

átalakulással szemben ebben az időszakban a magyar és a szocialista sport 

elzártságából fakadóan érzéketlen maradt. Csak 1990-ben tör rá kíméletlenül és 

rendkívül rombolóan a sport piaci megítélése az addig állami védelem alatt álló 

magyar sportra.  

 

V. A sport egészségmegőrző és egészségfejlesztő funkciójának erőteljesebb megjelenítése 

hazánkban az 1990-es évek végétől érzékelhető. A rendszerváltozás első évtizedében 

inkább a szocialista élsport eredményei iránti aggódás jellemezte a szféra érintettjeit és 

érdekeltjeit. A hivatkozások is elsősorban a tradíciók, az eredmények felemlegetésére 

szorítkoztak. Hasznos felismerés azonban, hogy a közösségi források megszerzéséhez 

elsősorban a produktivitás hosszú távú fenntartása (65 - 70 éves korig
18

) és az 

egészségtudatos életmódra nevelés kiváló érv a döntéshozók felé. Csakúgy, mint a 

„szolgáltató sportban” közvetett gazdasági előnyként jelentkezik az állami 

költségvetés számára az alacsonyabb költségigényű betegellátás, az inaktivitásból 

származó társadalmi terhek csökkentése, illetve a tartós munkaképesség stabilitásának 

megőrzése. 

 

VI. A sport közösségfejlesztő, valamint a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének 

egyik eszközeként megjelenő funkciója a modern sport történeti fejlődésében 

folyamatosan, de a sport „steakholderei” által kevéssé hangsúlyozottan volt jelen. Az 

egyén számára elérhető társadalmi felemelkedésre rengeteg példa van a sportban, sőt 

egyesek mint fő motivációs tényezőt említik. Olyannyira, hogy e motivációs bázis mai 

hiányát a teljes magyar sport visszafejlődésének egyik meghatározó okaként említik.  

 

A polgári sportfejlődés és sportfelépítés ideálisnak tekinthető tipikus esetében - és 

történelmileg ez igaz is – a nemzeti sportot civil közösségek alakítják és fejlesztik, 

akár az élsport szintjéig is.  

                                                 
18

 Az elöregedő európai államok nem kizárható célként fogalmazták meg a nyugdíjkorhatár 70 évre 

történő megemelését. 
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Ennek lehetősége egyelőre Magyarországon csak a néhány, önfinanszírozásra magas 

társadalmi szinten képes sportágban (tenisz, golf, vitorlázás, egyes 

küzdősportágakban) működő sportközösségekről mondható el.  

 

VII. A sport pszichológiai és pedagógiai funkciója elsősorban a példakép és a célorientáció 

határozott tételezésén keresztül érvényesül (Gyömörei 1995). A sport alkalmas a 

társadalmi és egyéb szűkebb közösségi szerepek modellezésére. A versengésben a 

személyiségvonások, kompetenciák
19

 intenzíven fejleszthetőek és könnyedén 

transzferálhatóak a munka világába és az élet bármely területére (Nagykáldi 1995). A 

sport nevelési funkciója szintén elsősorban a mai sportértelmezésekben kap újra 

kiemelt, megérdemlő figyelmet.  

 

2.2. A sportszegmensek értékei, közjó - e a sport?   
 

A sport funkciói tehát társadalmi és történelmi aspektusokat figyelembe véve változtak, 

bővültek ki. Általa olyan értékek teremtődtek, amelyek egyrészt hozzájárulnak a 

társadalomban már fennálló értékek elfogadásához, másrészt a cselekvések meghatározó 

eszközeként az új értékek belsővé tételét is tartalmazza és az egyén cselekvését rendszerként 

irányítja (Kapitány - Kapitány 1983). Mindezt felismerve és megerősítve elsőként az Európai 

Sport Charta fogalmazott meg elsőként számos állami feladatot a sportban. A kötelezően 

megfogalmazott állami szerepvállalás azonban nem vonatkozhat a sport teljes vertikumára, 

hiszen ma már pl. a látványsportok és a szabadidő sport esetében is tisztán értelmezhető a 

magánvagyon megjelenése.  

 

A fejezet címében feltett kérdés vizsgálatához könnyű megoldásként adódna a 2011-es 

sporttörvény-re hivatkozni (2011. évi CLXXII. törvény 1. §). Le kell azonban szögeznünk, 

hogy hiba lenne felületesen a sport egészéről gondolkodnunk. Egy finanszírozási szempontból 

történő vizsgálatnál pedig nem követhetjük el ezt a hibát - amelyet véleményem szerint a 

rendszerváltást követően megtettünk mégpedig, hogy a magyar sportot teljes egészében a civil 

üzleti szféra részeként próbáltuk újraértelmezni.  

                                                 
19

   A teljesség igénye nélkül: A motorikus képességek mellett, az együttműködés, a döntéshozás-, az 

irányítási-, koncentráló-és alkalmazkodóképesség, problémamegoldás,… 
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Éppen ezért tartom szükségesnek egy részletező szegmentáció elvégzését, amellyel 

tisztázhatóak a sport egyes területein a társadalmi közjó és a magánértékek megjelenése.  

 

A sport értékeinek vizsgálatát a közfinanszírozás mai legnagyobb közreműködőjének számító 

önkormányzatok sporttal kapcsolatos releváns szerepköreiben a sporttevékenységek és a 

sportrendezvények, valamint a sport infrastrukturális környezetének elemzésével végzem el. 

A „sporttevékenységek” - amelyeknek közösségi finanszírozás igénye talán a legvitatottabb - 

a 2. táblázatban bemutatott és értelmezett szegmensekben jeleníti meg társadalmi értékeit. 

Fontos kiemelni, hogy az ún. „élősport” kifejezés amellett, hogy kizárólagosan a sportolást 

jelenti, a finanszírozás aspektusából is hangsúlyozza - ahogy az önkormányzatok 

sportfinanszírozási gyakorlatának kommunikációjában ez gyakran pontatlan -, hogy a 

sportigazgatás és a sportlétesítmények üzemeltetése nem tartozik az értelmezés tartományába. 

 

2. táblázat: A sporttevékenységek legfőbb területei és értékei 

 

Az „ÉLŐ”sport szegmensei A szegmensek értékei 

É 

L 

S 

P 

O 

R 

T 

 

Profi v. hivatásos sport 

 

üzlet, ismertség - reputáció, imázs, 

 kül - és belpolitika, kereskedelem-

politika 

Elitsport v. Prolympic sport* 

 

Példakép, rekreációs infrastrukturális 

közjavak fejlesztése, 

lokális-nemzetközi presztízs 

 

 

 

 

 

 

testkultúra, mozgásoktatás, 

képzés – nevelés, szocializáció 

 

egészségfejlesztés, munkaképesség 

megőrzése, civil-közösségi 

szerveződések, átörökítés, képzés 

* lásd 2.5. fejezet   

 

Forrás: Gyömörei (2010b) 109. o. kiegészítésével  

 

A 2. táblázatban látható, hogy az egyes sportszegmensek mindegyike hordoz ma is társadalmi 

értékeket.  

 

{ 
Utánpótlás, iskolai - 

egyetemi sport  

 
 

Lakossági és 

szabadidő sport 

Közösségi 

sport 
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Hazánkban az 1990-es évekre jellemző neoliberális gazdasági modellre történő átállási 

kísérletek eredményeképpen hatalmas transzformációs veszteség érte a magyar sportot.  

Sportági szakosztályok, sőt egyesületek szűntek meg és csak Budapesten közel 70 

sportlétesítményt számoltak fel (Hajdu 2001). Ennek oka, ahogy Paár (2009) kutatásaiban is 

rámutatott, hogy hazánkban a sportfogyasztás még ma is luxus jószágnak tekinthető és széles 

alapú piaci keresletről nem beszélhetünk. A sport finanszírozásának liberális-vállalkozói 

modellje elsősorban azokban az angolszász országokban eredményes, ahol a civil szféra 

hagyományosan egyébként is erős. Az állam azonban ezekben az országokban az oktatási 

rendszeren keresztül támogatja kiemelkedően a sportot. Az alapvetően egyesületi rendszerben 

működő magyar sport hagyományai miatt pedig nem tud állami finanszírozás nélkül működni.  

 

Nem szabad azonban, hogy sportunk jelenkori finanszírozási deficitje és a túlzottan olimpia-

centrikus megítélés – illetve a jövőben is előfordulható alulteljesítések miatt
20

 - engedve a 

politika követelésének az állami szerepidentitás egyfajta visszarendeződését is jelentse. 

Hogyan értelmezze szerepét ebben a helyzetben az állam? Melyek a sportnak azon 

szegmensei, amelyek funkcióit, értékeit helyesen értelmezve, a közösségi szerepvállalás 

szükséges és megkérdőjelezhetetlen?  

 

2.3. Az utánpótlás sport és értékei 
 

Az utánpótlás sport a közösségi finanszírozás megkérdőjelezhetetlen területe. Bármilyen 

szintű teljesítményről, illetve szervezeti keretről (iskolai, vagy egyesületi sport) is van szó, a 

kiválasztási rendszerben ismert piramis elv - a legtehetségesebb versenyzők képzéséhez 

nagytömegű, kevésbé tehetséges fiatallal is foglalkozni kell - pozitív hatása, társadalmi értéke 

vitathatatlan érv az állami finanszírozás igénybevételére (2. ábra).  

 

A fiatalok sportképzése, a majdani élsportolók kiválasztása és a sport alapfunkcióinak 

közvetlen megjelenése mellett, egyben a jövő aktív és passzív sportfogyasztóinak, privát 

finanszírozóinak a kinevelését is jelenti. 

 

 

                                                 
20

 Pekingi Olimpián Magyarország mindössze 3 aranyéremmel a csalódást keltő 20. helyen végzett az 

éremtáblázaton. 
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2. ábra: A versenysport ideális képzési és finanszírozási modellje 

 

 
 

Forrás: Gyömörei (2010 b) 110. o. 

 

Üzleti alapon szerveződött a speciális sportakadémiák rendszere, amely Magyarországon 

elsősorban a futballiparban terjedt el az utóbbi években. A kollégiumi rendszerben a 

sportképzés kiemelt prioritást kap a fiatalok oktatásában, nevelésében. A megemelt óraszámú 

edzéseket az iskolai testnevelés minőségének visszaesése és az óraszámok csökkenése miatt is 

szükségesnek tartották a szakemberek. A nemzetközi játékospiacra „termelt” játékosok árai 

messze magasabbak a hazai piacon elérhető áraknál. Az európai piacon eladott fiatal 

játékosokból származó bevétel az iskolák fenntartását (becslések szerint 100-150 millió 

forint)
 21 

 fedezheti.  

 

Érdekes kérdést vet fel, hogy a Magyarországon ma még csak a futballüzlet világában 

működő akadémiák megfelelő modellt jelenthetnének-e más sportágak képzési rendszerének 

is. Továbbá a sportszakmailag és gazdaságilag is eredményesnek tűnő rendszerben (HVG 

2006.11.25.) vajon vállaljon-e szerepet az állam? A közösségi támogatás célja ugyan a sportra 

nevelés és az aktív sportolás növelése, de ha az oktatási rendszerben finanszírozza az állam 

például a szakmunkás képzést, igényelhetnek - e közösségi támogatást az akadémiák 

„futballszakmunkások” képzésére?  

                                                 
21 

 Interjú Horvát Zsolt igazgatóval, ETO Futball Kollégium Győr, 2008. március 20. 
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Egyelőre az utánpótlás „biznisz” talán az egyetlen pozitív szaldóval kecsegtető szegmens a 

hazai futballágazat számára. 2006-ban az Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése állami 

szerepvállalást kért a magyar kormánytól mintegy 10 milliárd forint értékben a labdarúgás 

fejlesztési programjára, amelynek a hazai akadémiai rendszer kiépítése is része volt 

(www.origo.hu.). Azóta már privát finanszírozásból a Honvéd, a Videoton és a szombathelyi 

Illés Akadémia is megkezdte a fiatal labdarúgó tehetségek képzését. Az utánpótlásképző 

rendszerekben jól elkülöníthető az akadémiák és a kollégiumok rendszere. A kollégiumi 

rendszerben a diákok száma alapján jogosult a szervezet állami támogatásra (pl. Fehér Miklós 

Labdarúgó Gimnázium és Kollégium Győr). Az akadémiák a Magyar Labdarúgó Szövetség 

minőségbiztosítási eljárása alapján kaphatnak támogatást, amely 2010-ben 200-250 millió Ft 

volt.  

 

2.4. A lakossági-és szabadidősport társadalmi - gazdasági 

értékei  
 

A modern polgári társadalmakban a sport, a testnevelés jellemző emberi tevékenységgé vált, 

meghatározva a modern polgári életvitelt. A múlt századi 60-as évek „jóléti” nyugati 

államaiban alapvetően a szabadidő nagyobb arányú megjelenéséhez kapcsolódik a sport és 

elsősorban a szabadidősport kommercializálódása. Közgazdasági szempontból a sport egyes 

területei közül talán a legnagyobb jelentőségű, hiszen számos iparághoz kapcsolódik. 

Szélesebb értelemben az élménysporttól (Jackson – Csíkszentmihályi 2001) és a sport-és 

egészségturizmustól kezdve a személyszállítás, a sporteszköz és sportruházat gyártáson át az 

élelmiszer-és építőiparig nyújt jelentős bevételi lehetőségeket az üzleti szféra számára, tehát 

szétterül a gazdaság rendkívül széles területén. Fontos jellegzetessége, hogy az ágazatok 

szereplői nem kereskedelmi környezetben teremthetnek az üzleti világban is hasznosítható 

kapcsolatokat, azaz társadalmi tőkét építhetnek a szabadidősport által. A szabadidősport 

gazdasági funkciója ma talán a legkihasználatlanabb területe a hazai sportszférának. A 

lakosság mindössze 7-9 %-a sportol rendszeresen (Laki - Makszin 1985, Bukta 2005, 

Neulinger 2008, 2009, Keserű - Dénes 2007) így az aktív sportfogyasztásban jelentős 

közvetlen gazdasági potenciál rejlik.  

 

Üzleti értékei mellett, kiemelt jelentőségű és a szabadidősport közvetett társadalmi értéke, az 

egészség fejlesztése által biztosított munkaképesebb lakosság.  
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Sajnos Magyarországon az ún. „sport for all”
22

 (mindenki sportja) szemlélet teljesen hiányzik. 

Az egyesületek elsősorban a versenysportot priorizálják, ritkán ismerik fel a csúcsversenyzést 

ugyan nem preferáló klubtagság fenntartásának és növelésének társadalmi, gazdasági értékeit. 

Hiszen a szabadidő-sportolók egyesületi tagdíjat fizető széles, „kritikus” tömege - amely 

hazánkban rendkívül alacsony (3. táblázat) - jelentené az egyesületi piramis (lásd 2. ábra) 

stabil gazdasági bázisát.  

 

3. táblázat: Sportegyesületi tagság lakossági aránya 2009-ben (%-ban) 

 

Svédország 50 

Németország 33 

Hollandia 25 

Ausztria 21 

Finnország 21 

Spanyolország 20 

Görögország 12 

Szlovénia  15-20 

Szlovákia 6 

Lettország 5 

Litvánia 4 

Lengyelország 3 

Bulgária 3 

Magyarország 2-3 

 

Forrás: Keserű – Dénes (2007) 37. o., Földesiné (2010) 267. o., Eurobarometer (2010) 20. o. 

 

Igaz ugyan, hogy a szabadidő sportolás ma már nem csak a sportklubokban végezhető, de a 

kelet - közép - európai régió volt szocialista országaira egységesen jellemző alacsony tagsági 

és magas arányú fizikai inaktivitás Földesi kutatásai szerint, míg hazánkban az elmúlt húsz 

évben rendkívül negatív értéken változatlan, addig Lengyelországban, Csehországban és 

Szlovákiában kevésbé súlyos a helyzet (Wolanska et al. 2002 idézi Földesiné 2010).  Az 

állami szerepvállalás igénye tehát a szabadidősport helyszíneinek (köztéri sportpályák, városi 

parkok, vízisport helyek…) kiépítése területén merülhet fel, hogy a sportolás mindenki 

számára, kizárás nélkül elérhető legyen.   

Az egészségnek, mint eladható termék értékének a meghatározására pontos számításokat 

szinte lehetetlen végezni.  

                                                 
22

  A Finn Olimpiai Bizottság és a WHO felhívása a nemzetek felé a mindennapos, minden 

korosztályra kiterjedő közepes intenzitású sportolásra. 
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Érdekes kísérletként a Hongkong Sport Development Board számítására épülő GYISM
23

 

elemzés említhető, amelyet a Sportstratégia 2007
24

 is idéz. A számítások az egészségügyi 

ellátásból fakadó költségek csökkenését, a közvetlen orvosi ellátás és a gyógyszerár 

támogatáson keresztül, illetve az összgazdasági termelésnövekedés értékét a kieső napok 

csökkenésén és a növekvő produktivitással összefüggő magasabb termelékenységen keresztül 

vették figyelembe. Ennek alapján a szabadidő-sportolásba fektetett egységnyi érték 

megtérülési rátája tízéves időtartamban több mint háromszoros (Sportstratégia 2007- 2020).  

 

A fittség értékének kiszámítására Magyarországon is vállalkoztak fiatal kutatók - Ács - Hécz - 

Paár - Stocker (2011). Kutatásukban egyrészt nem csak kritika alá vonták a sportstratégiában 

közölt adatokat, hanem másrészt törekedtek átfogó és megbízható számításokra mind a 

közvetlen költségek, mind a közvetett terhek számítása terén. Eredményeik szerint 2009-ben a 

betegségek gazdasági terhei a GDP több mint 11%-át tették ki. Továbbá kijelenthető, hogy az 

inaktív lakosság 10%-al történő csökkentése a nemzetgazdaság több mint évi 9 milliárdos 

elméleti megtakarítását jelentené, ami a 2010-es magyar nemzeti össztermék 0,03% - a.   

 

2.5. Az élsport területei: az elitsport és a hivatásos sport 
 

Az elitsport társadalom számára kifejezett értékei 2. táblázatban bemutatott területeken 

jeleníthető meg. Nem egységes a nemzetközi és a hazai szakirodalom a kifejezés 

használatában. Csakúgy, mint a professzionális sportokban legmagasabb szintű 

sporttevékenységről van szó, azonban a versenyzők gyakran nem rendelkeznek munkavállaló 

szerződéssel. Kifejező lehet a „prolympic sport” elnevezés, amellyel találkozhatunk a 

nemzetközi publikációkban. Ez hazánkban különösen szemléletes, hiszen tradicionális és 

legsikeresebb olimpiai sportágaink iránt (kajak – kenu, vívás) piaci, elsősorban médiakereslet 

nem mutatkozik, de a hazai politika priorizálja. Az olimpikonok nemzeti példaképpé válnak, 

de az alacsonyabb szinteken versenyzők is a lokális presztízs képviselői. A hazai piac által a 

hivatásos státuszból diszkriminált olimpiai sportágakban ma már nem lehetséges az 

eredményesség kizárólag csak a szabadidőben, munka mellett történő felkészüléssel. A 

szocialista országokban, kezdetben a fegyveres testületeknél, később az állami vállatoknál is a 

bújtatott „sportállások” jól ismert rendszerében készültek az élsportolók a versenyekre.  

                                                 
23

  Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium 2002-2004. 
24

 Sport XXI Nemzeti Sportstratégia. 
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Különösen a magyar tradicionális sikersportágakban kajak-kenuban, öttusában, vívásban, 

úszásban, birkózásban és természetesen a csapatjátékokban élvezték az állami státuszú 

„amatőrizmust”, a teljes munkaidőben tréningező sportolók. Az egyéni sikersportágainkat 

azonban a mai piac és elsősorban a média olyan alacsonyan értékeli, hogy a hivatásos 

sportolói státusz a versenyzők számára nem elérhető. A rendszerváltozástól ugyan az állami 

amatőrizmus megszűnt. Kialakult egy egymásra épülő, egész életre szóló közösségi 

támogatási rendszer, amelyet sportoló elitjeink eredményeik alapján élvezhetnek (Keserű - 

Dénes 2007). Ösztöndíjak és támogatói programok biztosították számukra nem csak a 

felkészülést, de a megélhetést is. A sikeres versenyzői pályafutás befejeztével pedig 35 éves 

életkor felett ún. olimpiai járadékot kapnak, illetve a nemzet sportolója cím (1997. évi. XXII 

törvény, Sporttörvény 2004 59. 60. 62. és 79. §-a) elnyerése esetén életük végéig részesülnek 

a közfinanszírozásból (3. ábra). 

 

3. ábra: Az elitsport köztámogatási rendszere 1990-2011 

 

 
 

 

Forrás: Keserű – Dénes (2007) 30. o. 
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A magyarországi élethosszig tartó támogatási rendszerhez hasonló európai gyakorlat 

elenyésző, és a támogatás mértéke is hazánkban a legmagasabb
25

. Ennek oka, hogy a magyar 

elit - prolympic sport világszerte elismert, eredményessége a magyarországi kulturális 

identitás meghatározó része, tradíciókat, történelmi értékeket hordoz (lásd 7. fejezet). 

 

2.6. A hivatásos sport 
 

Az önkormányzati sportfinanszírozást vizsgáló leírás szempontjából az élsportot 

legáltalánosabban reprezentáló hivatásos sport működési rendszerét érdemes részletesebb 

elemzés alá vonni. Az analízisben a hivatásos sportot kiemelten a hazai városok számára 

presztízst jelentő csapatsportokban (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda) értelmezem. Az 

egyéni sportágakban a tenisz, a golf és az atlétika egyes leglátványosabb számaiban is tisztán 

értelmezhető a hivatásos státusz, de a csapatsportokban a működési költségek többszörösen 

meghaladják az egyéni hivatásos sportolók versenyzési költségeit. Továbbá a csapatsportok 

társadalmi hatása meghatározóbb az adott helyi közösség, illetve a nemzetek számára. Igaz, 

azonban az is, hogy a csapatsportokban a kiemelkedő játékosok, sztárok jövedelmük nagyobb 

hányadát nem a munkaadó egyesülettől, hanem egyéni szponzoráció révén szedik be. Az 

egyéni szponzorációban látható jelentősebb eltérések magyarázataként az egyén személyiség 

jegyeit, ez esetben közvélemény formáló képességét (opinion leader szerepkör) találjuk.  

 

4. táblázat: Labdarúgók fizetése és szponzori bevételei 2011-ben (millió USA dollár) 
 

 Fizetés Teljes bevétel Egyéni szponzoráció 

C. Ronaldo 20,5 42,5 22 

L. Messi 20 39 19 

D. Beckham 9 46 37 

Dzsudzsák Balázs 3,3 - - 

Gera Zoltán 2,8 - - 
 

Forrás: Badenhausen (2011), www.hvg.hu (2011)  alapján saját számítás 
 

A hivatásos sportban - elsősorban a látványsportokban - de az egyes nemzetállamokban, a 

tradicionális sportágakban is - elért sikerek olyan externális javak, amelyek a nemzeti és 

lokális identitástudatra, az ún. életminőség faktorra hatnak, az ország és fokozottabban a 

lokális imázs és a társadalmi kapcsolatok erősödésében jelentkeznek.  

                                                 
25

 A Pekingi Olimpia után Szlovénia és Dél-Korea a magyar járadék rendszerhez hasonló jutalmazást 

alakított ki az aranyérmes sportolók számára. Az olimpiai bajnokok 1998-tól részesülnek 

életjáradékban (vö.2.5. alfejezet).  

http://www.hvg.hu/
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Szintén externális hatásként beszélhetünk az utánpótlás számára megjelenített sportolói 

példakép állításáról, amely az egyes sportágak kipróbálására, majd űzésére ösztönzi a 

fiatalságot. Erre pedig a látványsportágak professzionális sportolói képesek a 

leghatékonyabban, hiszen a médián keresztül ők juttathatják el leggyakrabban a sportra hívó 

üzeneteiket a fiatalság számára. A finanszírozási dilemma mindezek ellenére egyre szélesebb 

körben feszíti a közösségi sporttámogatás mezejét, ugyanis az elit- és a hivatásos sport 

eredményei, sikerei csak közvetetten befolyásolhatják tömegsport fejlődését, közvetlen 

generálásról nem beszélhetünk (Hanstad 2010).   

 

2.6.1. A hivatásos sport kialakulása, üzletté válása 

 

A sport üzletté válását és egyben drágulását több aspektusban vizsgálhatjuk. A XIX. század 

végére a látványsportok a lóversenyek, futó versenyek és a polgárság köreiben ekkor még 

elsősorban az ökölvívás, tömegeket, tehát fogyasztókat teremtett és vonzott. A fogyasztók 

tömeges megjelenése miatt, nem csak a mindenki által ismert versenyszabályokat, hanem a 

versenyzés környezeti, infrastrukturális körülményeit is fejleszteni kellett. Ennek egyre 

növekvő forrásait azonban csak részben biztosították a fogyasztói bevételek.   

 

A hivatásos sport attribútuma természetesen a versenyzés, amelyben a versenyzők győzelmei, 

győzelmek statisztikái, a sztárok és a sztárcsapatok tartják fenn és fokozzák a fogyasztók 

érdeklődését. A sikeres versenyzéshez azonban gyakorolni, edzeni kellet, amelyet egyre 

inkább csak a munkaidő rovására lehetett megvalósítani. A sport költségeinek növekedését 

más oldalról eredményezte, hogy sportolók kezdeti fizetségét jelentő költségtérítését, 

munkahelyi idő és anyagi résztámogatását felváltotta a munkavállalói szerződésekben 

meghatározott bér. 

 

Az USA-ban a hivatásos sportot működtető major ligák
26

 kezdetektől fogva privát üzleti 

vállalkozásként fejlődtek. Míg a legtöbb üzletben a kevesebb versenytárs magasabb hasznot 

jelent, addig a sport sajátossága a használható, minőségi versenytársak megléte, és megfelelő 

száma.  

                                                 
26

 Major Ligák az USA-ban: MLB 1903 a baseball, NBA 1946 – a kosárlabda, NFL 1903 - az amerikai 

futball, NHL 1909 - a jégkorong liga. 
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Ezt felismerve a profitmaximalizálást alapkövetelményként fogalmazták meg a profi ligák és 

a versenyegyensúlyt erősítő szabályozásaikkal
27

 irányítják is a klubokat annak érdekében, 

hogy a fogyasztó számára legfőbb vonzerő, a mérkőzések kimenetelének bizonytalansága és 

ez által az egyedisége tartósan biztosítva legyen (Fort 2006). Ez a minél nagyobb a 

mérkőzések eredményének bizonytalansága, annál nagyobb az érdeklődés elvének 

következetes fókuszban tartása eredményezhette, hogy például a kezdeti 16 csapatos baseball 

liga mára harminc csapatra bővült és az MLB, NBA, az NFL és az NHL csapatai stratégiai 

terjeszkedéssel mára megközelítően lefedik a harminc legnépesebb amerikai várost. 

 

5. táblázat: Az amerikai profi ligák csapatainak jelenléte az USA legnépesebb 

30 nagyvárosában 

 

Ligák Csapatok száma városok Lefedettség % 

MLB 30 26 87 

NBA 29 22 76 

NFL 32 24 75 

NHL 30 21 70 

Összes 121 30 100 

 

Forrás: Fort (2006) 149. o. 

 

Európában a modern sport alapvetően a viktoriánus kor fennkölt ideái körül épült és terjedt el. 

Az elsőként alapított rugby, futball és krikett csapatok hierarchiájában mindenki megtalálhatta 

a neki megfelelő társadalmi szintet szimbolizáló helyet, versenyzői posztot (Szymanski 2010).  

Eltérően az amerikai ligáktól az európai sportági szervezetek különböző szinteken (pl. a 

magyar labdarúgásban az I. és a II. a hivatásos és a III. IV. … stb. az amatőr szint) 

összekapcsolódó ligákat hoztak létre ahova minden idényben az elért eredmények alapján 

juttattak fel, illetve léptettek vissza csapatokat. Az elsődleges cél a legjobb csapat, a bajnok 

megtalálása, a cím adományozás és nem a maximális profit biztosítása.  Az amerikai ligákhoz 

hasonló versenyegyensúly növelésének igénye az Európai Unió sportági szervezeteinek 

szándékaként megfogalmazódott, de direkt szabályozásra a jelenben még nincs lehetőség 

(lásd 3. fejezet).  

                                                 
27

 Elsősorban az egyenlő játékerő elosztásának jogát maguknál tartva képesek az amerikai profi ligák 

a versenyegyensúly biztosítására. Ezt főként 1. az ún. „Draft”-al - a leggyengébben szereplő csapatok 

választhatnak elsőként a játékosbörzén-, és 2. a „fizetési sapkával” (Salary Cap) – a csapatok 

játékosvásárlásra fordítható összegére felső határt szabtak – és 3. a játékos jövedelmek 

szabályozásával (Collective Bargaining Agreement) érik el.  
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Az Európai Bizottság által büszkén kinyilatkoztatott „Európai Modell” három alapfunkciót 

fogalmazott meg: 1) a szabályozottság, 2) az újraelosztás (szolidaritás) és 3). az impresszárió 

funkcióját. Tehát a fair-play szerinti szabályozott versenyben, segíteni kívánta a gazdagabb 

klubok bevételeiből az amatőr sportot, és emellett a versenyrendszer terjesztését is 

folyamatosan fenntartja (Federation Cup, Bajnokok Ligája… stb).  

 

Kezdetben tiltották a sportolók illegális anyagi „motiválását”, de mára elfogadottá vált és még 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői is belátták, hogy a sportüzlet az amatőrizmus 

eszméjét kiszorította
28

. Európában is – elsősorban a labdarúgásban - létrejött tehát egy új piac, 

a sport piaca, amelynek speciális munkaerői a professzionális sportolók, a sportolókhoz 

kapcsolódó ügynökök, edzők és érdekképviseleti szervezeteik
29

. 

 

Az USA - ban 1980-tól, Európában pedig mintegy 10 évvel később, a hivatásos sport 

elsősorban a műsorszolgáltató technológia javulásával alakította ki végleges és globálissá 

bővülő üzleti kereteit. A televízió a tömegmédiummá válásával - és talán a hidegháború 

befejeződését követően és ebből következően - a sportnak a politika általi újbóli 

felértékelődésével a sport társadalmi - gazdasági jelentősége olyan szintre emelkedett, amely 

ismeretlen volt ez idáig. Csak egy példa: 2006-ban a 32 csapatos Amerikai Futball Liga (lásd 

5. táblázat) sugárzási jogaiért összesen 3,8 milliárd USD fizettek ki a tévétársaságok 

(Világgazdaság 2006a). Európában pedig az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 

teljesítménypremizálási rendszerében (4. ábra) juthatnak meghatározó bevételekhez a 

csapatok.  

                                                 
28

 Először a Los Angelesi Olimpián (1984) indulhattak hivatásos státuszú sportolók.  
29

 Pl. Magyar Kosárlabdaedzők Testülete „MAKET”, v. Európai Kosárlabda Játékosok Szövetsége 

„UBE”. 
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4. ábra: Az UEFA prémium kifizetései a csapatok felé az európai kupákban 2006-2010 

 

 

 

Forrás: UEFA - Financial report 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10  

alapján saját szerkesztés (www.uefa.com) 

 

A prémiumok különösen a szegényebb kelet – európai csapatok jövedelmében jelentett 

nélkülözhetetlen forrást. Továbbá a nemzetközi szereplés feedback hatása megfigyelhető a 

bevételi forrásokat eredményező hagyományos sportpiacokon (lásd 2.6.3. fejezet), kiemelten 

a szponzorációs és a média piacon. 

 

2.6.2. A hivatásos sport működési környezete 

 

A hivatásos sport legfőbb bevételi forrásainak környezete a piac. Ehhez alkalmazkodva a 

sportüzlet mind az irányítói, mind a termelői területén megalkotta adekvát szervezeteit. A 

kormányzó testületek, a sportági szakszövetségek mellett, sportvállalkozások is alakultak a 

szabadidősport tömegigényeinek kielégítésére, a sporttermékek gyártására, értékesítésére, a 

sportszolgáltatások piaci közvetítésére, a sportlétesítmények üzemeltetésére. A mai működő 

sportszervezetek, a társadalmi és egyéb non-profit egyesületek (pl. alapítványok), illetve a 

sportcégek lényeges eltéréseit jól szemlélteti András (2003b) a 6. táblázatban. Napjainkra a 

törvényi jogalkotás is alkalmazkodva a változásokhoz, határozza meg a sportszervezeteket 

(2011. évi LXXXII törvény).  

http://www.uefa.com/
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6. táblázat: A sportot működtető szervezetek, klubok, egyesületek, vállalatok legfőbb 

jellemzői 

 

 Non-profit 
Állami –

Önkormányzati 
Üzleti 

Tulajdonos léte nincs valós tulajdonos valós tulajdonos 

Működési forma 
alapítvány, 

társadalmi egyesület 
társadalmi egyesület gazdasági társaság 

A sport szerepe 
részvételi sport, 

társadalmi tőke 
legitimál, presztízs szolgáltatói sport 

Források 
közösségi és 

mecenatúra 
központi költségvetés üzleti bevételek 

Költségvetési korlát 

szerepe 

kemény költségvetési 

korlát 

puha költségvetési 

korlát 

kemény költségvetési 

korlát 

Fogyasztó szerepe tagsági jellegű mellékes a legfőbb 

 

Forrás: András (2003b) 29. o.  

 

2.6.2.1. A sportvállalatok 

 

A hivatásos versenyrendszer, elsőként a „látványsportokban
”
 szétfeszítette a hagyományos 

non - profit egyesületek, klubok szervezeti kereteit. Elsőként Angliában, de az angol 

átalakulást követve a kontinentális Európában is gazdasági társaságokká alakultak az 

egyesületek és létrejöttek a professzionális sportüzlet vállalkozói, a sportvállalatok. 

 

A vállalat Chikán (1997) szerint olyan önállóan gazdálkodó szervezeti alapegység, mely 

kockázatot vállalva nyereségnövekedésre és tőkegyarapításra törekszik és külső környezetével 

áru - pénz kapcsolatban van. A vállalat kielégíti a fogyasztói igényeket, szükségleteket. A 

vállalat profitorientált. Fennmaradásának alapvető feltétele, hogy bevételei meghaladják a 

kiadásait, így hosszabb távon nyereséges legyen. 

 

A fenti meghatározást - ha a sport mikroegységeinek célrendszerét keressük -, joggal 

szeretnénk kiegészíteni sportszervezetek működésének alapvető céljával, a sportbeli 

eredményesség követelményével. A gazdaságos működés és az eredményesség e gyakran 

ellentmondásos, kettős célrendszere különböző mértékben, de egyszerre van jelen (András 

2003b).  



50 

 

Pontosan e duális célrendszer nem megfelelő értelmezése okozta a sport 

„rendszerváltozásának” főként a kezdeti szakaszában (FTC) 
30

 az átalakuló futballtársaságok 

működési problémáit. A sportvállalatok menedzsmentje többnyire csak a hagyományos célt, a 

sporteredményességet, pl. az aktuális bajnoki szereplést tartotta szem előtt, amivel a lokális 

köztámogatásért is eredményesen pályázhatott.  

 

A sportvállatok kialakulásának áttekintésekor figyelembe kell venni, hogy a sporttal 

foglalkozó szerveződések kezdetben nem gazdasági társasági formában jöttek létre. A non-

profit szféra részeként, az üzleti vállalkozásoktól elkülönülve fejlődtek ki. A sportegyesületek 

egy része történetileg nem is volt jogi személy, lényegében polgári jogi társaságként
31

 

működött (Sárközy 2006). Azokban az országokban, amelyek jobban kötődtek tradícióikhoz 

és ismerik a gazdasági egyesület jogi fogalmát - német-osztrák Wirtschaftverein - (Sárközy 

2004), sokáig megmaradt a hagyományos egyesületi forma kiegészülve a profi szakosztállyal.  

 

Magyarországon is már nem csak a labdarúgásban egyre erősebb az a tendencia, hogy a profi 

sportra gazdasági társaságot - általában részvénytársaságot, de a korlátolt felelősségű társaság 

valamely formáját is - hoznak létre, amely teljesen önálló tulajdonosokkal rendelkezik, vagy 

csak lazán kötődik tulajdoni alapon valamely sportegyesülethez
32

. A kezdeti átalakulást 

lassította a sportegyesületetek függése a közfinanszírozástól, azonban hazánkban a közösségi 

támogatások ugyanúgy elérhetővé váltak a gazdasági társasági formában működő 

sportszervezetek számára is.  

 

A magyarországi sportegyesületek gazdasági társasággá történő átalakítására eddig két 

különböző történelmi korszakban került sor. Először 1926-ban, amikor az MLSZ 

professzionalista nemzeti bajnokságot írt ki. Szegeditől (2007) tudjuk, ekkor alakult át 

részvénytársasággá többek között a Ferencvárosi Torna Club és az Újpesti Torna Egylet, és 

korlátolt felelősségű társasággá az MTK Hungária.  

                                                 
30

 
 
A Ferencvárosi Torna Club labdarúgói 1992 és 2004 között ötször nyertek aranyérmet az NB-I-ben. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2006-ban kizárta a csapatott az első osztályból, a klublicence 

feltételeinek nem teljesítése, a szakosztályt működtető kft pénzügyi tartozásai miatt. 
31

 A gazdasági egyesület nem minősül gazdálkodó szervezetnek, a tagok közös ügyvitelén, felelősségén 

és a nyereség, veszteség közös részesedésén alapul. 
32

Pl. Debreceni Kézilabda Kft, PEAC Női Kézilabda Kft, Veszprémi Labdarúgó Club Kft, Soproni 

Raabersport Női Kosárlabda Kft, Pick Szeged Kézilabda Zrt, Szeviép Szeged Kosárlabda Kft. 
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A nagy gazdasági világválságot követően a tulajdonosok tönkrementek, a második 

világháború után, pedig az egyesületeket államosították és a labdarúgó klubok egy több 

sportágas egyesület szakosztályaként működtek tovább. 

A másodszori átalakulás már a rendszerváltozás után történik és kiváltója nem csak a 

professzionális bajnokság kiírása, mint a két világháború között, hanem a sportág általános 

gazdasági válsága, forráshiánya. Az 1998. évi XXXI. törvény 28/A. §-a rendelkezése alapján 

az 1998/99-es magyar labdarúgó bajnokság kiírásakor kötelezően előírta a bajnokság 

hivatásos bajnokságként való megszervezését (Sárközy 2002a). A törvény szerint csak a jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok kapták meg a bajnokságban való indulás 

jogát, másrészt a játékosokkal kötött szerződés alapján a munkáltatói-megbízói pozícióból 

adódóan, a játékosokkal kapcsolatos vagyoni jogokat.  

A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2000/01. évi hivatásos bajnokság kiírásakor nevezési 

feltételként bevezette, hogy csak különböző gazdasági követelményeknek való megfelelés 

esetén adja meg a csapatok indulási jogát. Előírták, hogy csak az ún. „klublicence” - t 

birtokló, pénzügyi biztonságot igazoló futballvállalatok indulhatnak a bajnokságban.  

 

Sárközy (2002 b), idézi András (2003b) szerint a magyar professzionális bajnokságban induló 

csapatokat működtető társaságok körében a kötelezően előírt átalakuláskor az alábbi típusokra 

találunk példát: 

  

 100%-os tőkeerős tulajdonos (MTK – Fotex 2011-ig)  

 szétaprózott kisebbségi tulajdonosok egy részvénytársaságban (pl. Zalaegerszeg) 

 ingatlanérdekelt tulajdonosok, amikor a labdarúgó kft. többségi tulajdonát összekötik a 

sportingatlan tulajdonának megszerzésével (Győri ETO FC- Quaestor Rt, FTC) 

 márkanév megszerzésében érdekelt tulajdonosok (FTC, Quaestor Rt) 

 domináns állami tulajdon, önkormányzati v. állami tulajdonosi részarány 

(Szombathelyi Haladás FC, Debreceni VSC) 
33

 

 

A felsorolt társasági formák struktúrájának sokszínűsége mutatja, hogy a labdarúgás 

népszerűsége szinte minden befektetői réteghez elér. E kezdeti időszak jellemzője még, hogy 

nem fogalmazódik meg általánosan és kötelezően a működtetés gazdasági megtérülése, 

hanem elfogadható a nulla szaldó, illetve a minimális veszteség is
34

.  

                                                 
33

 A debreceni önkormányzat részesedése a futballcsapatot működtető társaságban 26%, illetve 

Szombathely MJV 51% -os tulajdonosi hányaddal részesedik a Haladás FC-ben. 
34

 Interjú Tarsoly Csabával az ETO FC jelenlegi elnökével. 
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A tulajdonosok körében ez esetben nem profitmaximalizálásról, hanem haszonorientált 

befektetésről beszélhetünk. A nyereség nem pénzügyi, hanem társadalmi síkon jelentkezik 

(Bourdieu 1997). 

 

2.6.2.2. A hivatásos sport infrastruktúrája 

 

„Mivel a sportolási lehetőség részben a létesítmény ellátottságától, a létesítmények számától 

és kihasználtságától függ, azok tervezését és kialakítását állami (kormányzati és 

önkormányzati) feladatnak kell tekinteni” (Európai Sport Charta, 4. cikk 1992). 

 

A hivatásos sport szervezeti átalakulásában a hatékonyabb vállalati működés érdekében a 

sportcégek a sportolók mellett további alkalmazottakat, ún. sportszakembereket (2011. évi 

CLXXII. tv. 11 §-a) pl.: technikai vezetőt, masszőrt, orvost, több edzőt kezdtek foglalkoztatni 

és még ennél is kockázatosabb befektetéseket is kezdeményeztek, a sport modern színterének 

kiépítésében, a létesítményfejlesztések területén.  

 

A sporthoz kötődő infrastrukturális közjavak előállításának hatalmas tőkeigénye
35

  és az 

üzemeltetés viszonyában még az optimális piaci viszonyok esetén is lassú a megtérülés, 

amely a versenyző piacot kizárja (Hutchinson 2009). Tehát a sport infrastrukturális 

környezetének megteremtése, a közösségi javak biztosításának állami feladatként való 

meghatározása problémájaként jelentkezik. A legjobb európai gyakorlat szerint a 

fejlesztéseket nyílt pályázat előzi meg, míg Magyarországon ez gyakran egyedi döntéseken 

alapul. Állami sportinfrastruktúra fejlesztési program a rendszerváltozás után két időszakban 

valósult meg az 1990-94-ig a „vidéki tornaterem építési program” és a 2004-ben indult Sport 

XXI létesítményfejlesztési program keretében támogatott önkormányzati Public Private 

Partnership (PPP)
36

 beruházások programja.  

                                                 
35

 A 2010-ben átadott 51 700 fős Dublini Futball és Rugby stadion 410 millió euróba került, melyből 

190 milliót fizettet az állam.   
36

 A közfeladatok ellátása a köz- és a magánszféra együttműködésével, hosszú távra kötött szerződés 

lapján. A PPP konstrukcióban az állam a közfeladatok ellátásának biztosításához szükséges 

létesítmények létrehozásába, fenntartásába és üzemeltetésébe versenyeztetés útján bevonja a 

magánszektort. A PPP keretében a magánvállalkozó szolgáltatást nyújt az állam részére, átvállalja az 

állam feladatait és ezért a szolgáltatásért az állam és/vagy a szolgáltatások tényleges igénybe vevője 

szolgáltatási díjat fizet. 
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A megvalósulásokat követő tapasztalatok szerint a vidéki tornatermek (közel 500 db) 

megépülése és a PPP projektek után is számos anomáliával - leggyakrabban az elégtelen 

kihasználtsággal, illetve az üzemeltetés nem várt terheivel - kellett az üzemeltető 

önkormányzatoknak szembenézniük.  

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ 0919 sz.) 2009-ben vizsgálta a Sport XXI. 

Létesítményfejlesztési Program keretében a „Sporttal a közösségekért”, a „Korszerű 

tornatermet mindenhol” és a „Tanuszodát minden kistérségben” alprogramokat, a 2004-2008 

évek közötti időszakban PPP formában megvalósítani tervezett és megvalósult projekteket. 

 

Jelentésében az alábbi kifogásokat foglalta össze: 

 

 a PPP konstrukció indokolatlansága 

 a kivitelező kiválasztása során versenyhelyzet nem alakult ki 99,3% -ban 

 funkció és méretgazdaságossági problémák 

 korlátozott sportkereslet  

 üzemeltetési menedzsment képességek hiányossága  

 önkormányzati működési forráshiányt okoz  

 alacsony közcélú kihasználtság (Kiskunfélegyháza rendezvénycsarnoka: 2-12%) 

 a közcélú igény aránya meghatározatlan volt 

 túlzott üzemeltetői haszon (20-50%) 

 a sportcélú hasznosítás csak korlátozottan piacosítható 

 

A privát szféra a megtérülés jövőbeni bizonytalansága miatt a fejlesztésekbe és az 

üzemeltetésbe egyaránt nehezen vonható be. Magyarországon pedig még egyáltalán nem 

gyakorlat az üzemeltetők számára meghatározó bevételi forrást jelentő, a létesítmény nevének 

értékesítése hosszabb (általában 10 vagy több éves) időtartamra
37

. A privát üzemeltetés 

esetében pedig felmerülhet a köztámogatás magán üzleti szférába történő átáramlásának 

kérdése. Ennek ellenére a közösségi és a privát finanszírozás összekapcsolódása a hivatásos 

sporttal a létesítményfejlesztések területén még a szabad piac „otthonában”, az USA-ban is 

erősödött.  

                                                 
37

 Az AVIVA biztosító társaság 2010-ben 44 millió eurót fizetett 10 évre a dublini futball és rugby 

stadion névhasználati jogáért, Ilyen típusú értékesítést csak a soproni MKB Aréna esetében található 

Magyarországon. 
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Az amerikai sportinfrastruktúra építésekben és az üzemeltetésben megjelenő közfinanszírozás 

az 1950-es évekig csak mindössze 30%-os, azonban 2000 és 2006 között már 25 amerikai 

professzionális sportcsapat létesítményét adtak át, amelyek már átlagosan 63 % -ban 

közösségi finanszírozással épültek (7. táblázat) (Fort 2006). Ez azért is különös mert pl. az 

1984 –es Los Angeles-i és az 1996-os Atlanta-i Olimpiai Játékokat még jórészt privát 

bevételekből finanszírozta a szervező bizottság.  

 

7. táblázat: Sport létesítmények finanszírozásának forrásai az USA-ban 2000-2006 

 

Város/csapat 

Teljes 

költség 

(millió $) 

Közösségi 

finanszírozás 

(millió $) 

Közösségi 

finanszírozás 

aránya (%) 

Átadás 

éve 

Houston Astors 293 199 68 2000 

Milwaukee Brewers 429 303 71 2000 

Minnesota Wild 143 105 73 2000 

San Francisco Giants 337 29 9 2000 

Dallas Mavericks/Stars 449 134 30 2001 

Denver Broncos 429 322 75 2001 

Pittsburgh Pirates 244 201 82 2001 

Pittsburgh Steelers 270 188 70 2001 

Detroit Lions 315 131 42 2002 

Houston Texans 422 341 81 2002 

New England Patriots 433 76 18 2002 

New York Mets 525 410 78 2002 

San Antonio Spurs 184 153 18 2002 

Seattle Seahawks 452 315 70 2002 

Chicago Bears 624 418 67 2003 

Cincinnati Reds 288 288 100 2003 

Green Bay Packers 304 174 57 2003 

Philadelphia Eagels 309 185 60 2003 

Memphis Grizzlies 250 207 57 2004 

Philadelphia Phillies 458 231 50 2004 

San Diego Padres 449 303 67 2004 

Charlotte Bobcats/Sting 257 113 44 2005 

Arizona Cardinals 334 237 67 2006 

Összesen 8780 5507 63 %  
 

Forrás: Fort (2006) 340. o. 

 

A köztámogatás problémája nem korlátozódik kizárólagosan a létesítmények megépítésére.  
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Jó néhány esetben a stadionokhoz közeli úthálózat, a közművek kiépítése, a közlekedés 

fejlesztése, a mérkőzésnapok közbiztonsági-ellenőrzési rendszerének alkalmassá tétele és még 

az esetleges kedvezményes adópolitika biztosítása is az önkormányzatokat, tehát a közösséget 

terheli. Az USA-ban elsősorban a vagyonadón és üzemeltetői-haszonbérleti kedvezményeken 

keresztül élveznek támogatást a sportcsapat-tulajdonosok, de előfordul célzott sportágakra 

kivetett időszakos adószedés is (Fort 2006). 

 

Hazánkban is elterjedt rendszere a professzionális sportcsapatok támogatásának a 

kedvezményes vagy a térítésmentes létesítményhasználat. Igaz ennek értékét az 

önkormányzatok legtöbbször nem kalkulálják, vagy pontatlanul tüntetik fel beszámolóikban. 

 

A támogatás értékének pontos meghatározásához az alábbi számítási formulát 

alkalmazhatjuk: 

 

 

 

 

Forrás: Fort (2006) 352. o. 

 

Természetesen, mint később látható (6. fejezet) a hivatásos sportcsapatokhoz köthető hasznok 

nehezen számíthatóak, de legalább a támogatások pontos mértékével jó, ha tisztában vannak 

az önkormányzatok. 

 

Az új létesítmények felépítését követően az üzemeltetés (sok esetben és jelentős mértékben 

rosszul előkalkulált) rendkívül magas költségeinek problémájával találkoznak az 

önkormányzatok. Megoldást jelenthet a privát szférából az üzletágra szakosodott cégekkel 

kötött hosszú távú (20-30 év) üzemeltetői szerződés (contracting out), illetve magántársaság 

alapítása (lásd 2. sz. melléklet). Ennek kockázatában azonban azonnal megjelenik az egyéb, 

nem sport célú nagyszabású rendezvények, illetve az üzleti sport térnyerése sokszor a 

közösségi sport kárára
38

, amely az adófizetői támogatás kritikáját váltja ki. A stadionok, 

arénák szolgáltatásaiból ugyanis csak nagyon kevés adófizető részesül.  

 

                                                 
38

 
 
A szerző saját véleménye.  

Évi támogatás = működés nettó jövedelme – (elértéktelenedés +  

a létesítmények haszonáldozati költsége + elengedett adók) 
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A 2009 – ben átadott Veszprém Aréna első éves üzemeltetése alatt például az eredeti 

önkormányzati célkitűzések ellenére - kulturális és szabadidős programok az önkormányzat 

közcélú igénybevételének keretében, a lakosság, a civil szféra, a városi és városkörnyéki 

egyesületek számára szervezett módon - nem volt biztosított a lehetőség az önkormányzat 

forrásaiból finanszírozott létesítmény használatára (ÁSZ jelentés 2009). További jövőbeni 

bizonytalanság a privát üzemeltetés sportcélú hasznosításában a mérkőzések 

végeredményének bizonytalan kimenete. Hiszen az eredménytelenséget a szurkoló a 

távollétével és a média az érdektelenséggel azonnal bünteti. A veszteséges üzemeltetés 

problémája merül fel akkor is, ha a méretgazdaságosság, az aktuális funkciók igénye és az 

üzemeltetési menedzsment képességek figyelmen kívül maradnak a fejlesztési 

programokban
39

.  

 

2.6.2.3. A hivatásos sport bevételei 

 

A bevételek szempontjából döntő, hogy a hivatásos sport meghatározó piacaira, java részt az 

immateriális javak piacára a klubok hogyan tudnak belépni. A piaci értékesítés meghatározója 

a magas szintű sportteljesítmény mellett az is, hogy a sportesemények mögött márkát is kell 

építeni (pl. Fradi 
40

). A csapatsportokban a márkaépítés csak hosszútávon és nehezen 

menedzselhető, mert nagyon érzékeny a szolgáltatást előállítók teljesítményére, a minőségre 

(lásd 5. fejezet).  

 

A hivatásos sport piacának bevételei átfogóan tanulmányozhatóak, András (2004) alapján.  

 

A hivatásos sport öt fő piaca: 

 

 fogyasztói piac 

- a helyszíni nézők piaca (jegyeladás bevétele, „kapuk” bevétele) 

- médiumokon keresztül az elektronikus és a nyomtatott sajtó fogyasztói  

 közvetítési jogok piaca, (műsorszolgáltatóktól származó bevétel) 

 szponzori piac (szponzoráció és mecenatúra bevételei) 
41

 

 merchandising piac, (arculat átviteli kereskedelem bevételei) 

 játékos piaca (játékosok játékjogának eladásából származó bevételek) 

                                                 
39

 Az Athéni Olimpiai Játékok létesítményeinek nagy része kihasználatlanul, amortizálódik a játékok 

befejezése óta. 
40 

 A Ferencváros a magyar csapatok között hagyományosan a legnagyobb szurkoló táborral 

rendelkezik, a „Fradi” elnevezés számos termék márkaneve is. Pl.  sör…stb. 
41

 Magyarországon gyakran a mecenatúra támogatásokat is a szponzorációval azonosítják. 
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A bevételi lehetőségeket bővíti és a hazai csapatok számára meghatározó, a nemzetközi 

kupákban való szereplés esetén megítélt UEFA (Európai Labdarúgó Szövetség) prémium 

pénzek (vö. 2.6.1. alfejezet) 

Példaként említhető a Debrecen VSC és a Győri ETO FC 2009/2010-es Bajnokok ligája és 

Euroliga szereplése. Az UEFA prémiumok olyan magas összeget értek el, hogy pl. a 

2010/2011-es szezonban már az Euroliga második selejtező körébe jutás esetén is pozitív 

mérleggel számolhatott a győri csapat
42

. Azon kívül, hogy ebben az esetben 

jövedelmezőségről beszélhetünk a klub presztízsét, hírnevét és játékosait is jobban tudja 

értékesíteni.  Továbbá a sikeres európai szerepléssel büszkélkedő csapatokat a szponzorok is 

jobban támogatják, illetve a televíziós jogdíjakból származó bevételeiket is növelhetik, tehát a 

nevezett piacokon közvetett piaci bővülést érhetnek el. 

 

A mérkőzéseket közvetlenül a helyszínen megtekintő, illetve közvetetten a médián keresztül 

élvező fogyasztói piac mára már globális piacnak tekinthető. Az internet és a televízió 

segítségével bármely bajnokság, bármely mérkőzése elérhető. Sajnos a magyar sport általános 

szakmai válsága és társadalmi eljelentéktelenedése miatt ezen a piacon a közeljövőben alig 

látható előre lépés (5. ábra).  

 

5. ábra: Átlagos helyszíni nézőszám a labdarúgásban Magyarországon 2000-2011 

 

 

 

Forrás: www.hlsz.hu alapján saját szerkesztés 

 

A hazai labdarúgás 2008-ig fokozatosan veszítette fogyasztóit, míg a kosár és kézilabdában a 

sportág piaci volumenéhez képest arányaiban kedvezőbb a helyzet.  

                                                 
42

 Az ETO FC 2010-ben huszonnyolc millió Ft körüli összeget vehetett fel az UEFA-tól. 

http://www.hlsz.hu/
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Ez utóbbi két sportágban 2000-3000 körül látogatják a mérkőzéseket. Megfogalmazható a 

fogyasztói piacban egy látens tartalék, amely érzelmileg erősen kötődik, de csak a sikeres 

szereplés esetén válik újra valós szurkolóvá.  

Elmondható az is, hogy a fogyasztói piac meghatározója a közvetítési jogok, a szponzori és a 

merchandising termékek piacának. Sajnos a helyszíni megtekintés és a közvetítések nézettségi 

adatai a sportág fokozatos elértéktelenedést mutatják ezen a piacon. A legutóbbi évek 

négyszeres bajnoka a Debreceni VSC példáján becsülhető, hogy átlag 8000-es helyszíni 

nézőszám és nemzetközi (UEFA v. Bajnokok Ligája) szereplés szükséges a profi csapat 

veszteség nélküli működtetéséhez (Debrecen MJV Közlönye 2009. 9/I.). 

 

A szponzorálás a sportban a sportfelszerelési szerződések kapcsán jelent meg először és az 

1970-es években vált általánossá. A szponzorálás azóta is fejlődő számos definíciója (Bauer – 

Berács 1998, Fazekas – Nagy 1994, Shank 1999), közül az egyik legújabbat és talán ezért  

számomra legelfogadhatóbbat citálom ide. Hoffmann (2007) szerint szponzorációnak 

nevezünk minden eseményhez (sport vagy művészet) vagy társadalmilag fontos dologhoz 

(oktatás, környezetvédelem) nyújtott támogatást, amelynek célja közvetlen asszociációt 

teremteni az esemény és a támogatást nyújtó szervezet vagy terméke között. A támogató ezt a 

kapcsolatot arra használja fel, hogy elérje promóciós céljait, vagy lehetővé tegye, támogassa 

szélesebb értelemben vett marketingcéljait. A sport szponzori piacán a csere tárgyát a sporttal 

kapcsolatos képzettársítás lehetősége jelenti. A siker, erő, lendület, győzelem, kitartás mind 

olyan értékek, amelyek könnyen illeszthetők bármelyik vállalat stratégiájához.  

 

A szponzoráció gyakori kritériuma a kizárólagosság. Például a televíziós közvetítési jog 

gyakran a szponzorációs csomag részeként jelenik meg és jelentősen növeli e speciális termék 

értékét. A média tehát a szponzori piacra is közvetett befolyással van, mert a szponzorok 

számára a médiaképes sportágak a legértékesebbek. A csapatsportok saját sportági jellemzőik 

alapján kiválóan alkalmasak - többek között - termékek bevezetésének támogatására, 

termékpozícionálásra, közvetlen értékesítésre, fogyasztói hűség, márkanév kialakítására. 

Például a futball szponzorálás létrejötte és eredményessége nem csak a csapat teljesítményén, 

hanem a csapat imázsán és a lokális identitás, a lokálpatriotizmus kifejezésén is alapul.  

 

Ma már a szponzorok üzleti motivációja nem kötődik feltétlenül a győzelemhez, a versenyek, 

mérkőzések megnyeréséhez.  
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A sportoló és a sportcsapat is képvisel olyan értékeket, amelyek köré tudatosan építettek 

olyan márkát, hogy szinte bármely iparág terméke, sőt még a politika számára is (FC 

Barcelona, Atletico Bilbao, Ferencváros – labdarúgás, Csíkszereda jégkorong) eredményezze, 

hogy a sportsikereiken túlmutató bevétel és haszon realizálódjon a tulajdonosok számára. 

Negatív példaként említhető a labdarúgásban, hogy a legnagyobb hazai márkát képviselő 

Ferencváros 2003-ban sorozatos szurkolói botrányok miatt elveszítette fő támogatóját a 

FOTEX Rt – t (Nemzeti Sport 2003)
 
és ezzel járó finanszírozási problémák a csapat 

kieséséhez vezettek. A Fradi szponzor vesztése és kiesése az első osztályból pedig 

visszahatott a teljes magyar labdarúgó iparra azzal, hogy az RTL klub visszalépett a sportág 

közvetítésétől, amely további szponzorációs veszteségekkel is járt (lásd 8. táblázat). Jelentős 

bevétel a piacon csak 2009-től vált újra realizálhatóvá a sportág számára.   

 

6. táblázat: Közvetítési jogok és jogdíjak a magyar labdarúgásban 2000-2012 

 

ÉV Jogtulajdonos Csatorna / (millió Ft) 

2000-2003 MLSZ 
MTV RT 

650 - 774 
RTL  Klub 

Sport 

TV 

0 

Duna 

2003 aug. 
Football Duo KFT 

a jog eladatlan 

MTV 2 

forduló 
   

2003. szeptember 
MTV Közalapítvány/ 

 450 mill. Ft veszteség 
MTV    

2004. január -

február 
A klubok     

2004. február/ 

2005 

MHLL* /Football Duo 

KFT 
 

2000 

/2004 tavasz 

400 

0 0 

2005/2006 
MHLL /Football Duo 

KFT 
 400   

2006 – 2009 
MLSZ/ Sport TV  

opciós jog 
 

FTC kiesése 

0  
100 90 

2009 MLSZ   700  

2009 – 2012 MLSZ / Sport Tv  0  5700 ? 
* Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga 

 

Forrás: Sport Plusz (2009. 06.27.) 4-5. o. valamint Nemzeti Sport (2009. 05.21.20. o.) és 

(2009.06.25. 2. o.) és (2009.07.05. 2-3. o. és 07.14. 6. o.) alapján saját szerkesztés 

 

2006-ig gyorsan bővült Európában a sport szponzorációs piaca. 2006-ban a vállalkozások a 

marketingbüdzséjükből 7,5 milliárd eurót költöttek különböző célú támogatásokra Európában.  

Az összeg 80 százalékát, azaz mintegy hatmilliárd eurót fordítottak kifejezetten 

sportszponzorációra (Világgazdaság 2006b).  
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Az akkori előrejelzések szerint a következő években is tíz százalék feletti növekedés volt 

várható ezen a területen. 2008 ősze után azonban a gazdasági válság nem kerülte el a 

professzionális csapatsportokat sem. A szponzorációs piac szűkülése klubcsődöket okozott 

elsősorban a tiszta privát finanszírozású sport világában. Magyarországon a soproni és a 

dunaújvárosi labdarúgó csapat szűnt meg szponzorának és önkormányzati támogatásának 

elveszítése miatt (Népszabadság 2009, www.168ora.hu).   

 

Magyarországon még ma is gyakran azonosítják a politikai indíttatású támogatásokat és a 

mecenatúrát szponzorációként. A közösségi finanszírozás direkt és indirekt módja, amikor az 

állam és / vagy az önkormányzat nemcsak a költségvetésben, de gyakran saját tulajdonú 

cégein keresztül is juttat forrásokat a professzionális sportban működő egyesületek, vállalatok 

számára 
43

. 

 

A merchandising piac az amerikai filmvilágban alakult ki, s vált – leginkább - a hivatásos 

sport részpiacává. Dénes (1998) szerint ugyan a merchandising nem sporttalálmány, de az 

utóbbi években, ahogy a 6. ábrán láthatjuk a sport területén jelentős bevételt jelent
44

 (vö. 2.1 

fejezet). Sportbeli értelmezése leszűkül a csapatok és a játékosokhoz kötődő kegytárgyak 

értékesítésére.  

 

6. ábra: A labdarúgás bevételi szerkezete Németországban és Spanyolországban        

2007-ben 

 

 
 

Forrás: Világgazdaság (2006b.10.12.) 9. o. és www.vg.hu alapján saját szerkesztés 

                                                 
43

 A Győrhő Kft. 2008- 2010-ig névadó „szponzora” az NB-I-es férfi kézilabda csapatnak. A vállalat 

100%-os tulajdonosa a Győr MJV Önkormányzata. 
44

 Dénes (1998) szerint az USA-ban 1995-ben a hivatalosan engedélyezett merchandising forgalom 

elérte a 4 milliárd USD-t. 
 

http://www.168ora.hu/
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A márkaépítés és a megjelenés a merchandising piacon alapvetően a csapat teljesítményétől 

függ. A magyar klubok számára a logókkal ellátott „csecse-becsék” (Dénes 1998) értékesítése 

jelenleg csak nagyon mérsékelt bevételt jelent (7. ábra), ellentétben például a spanyol és 

német klubokkal.  

 

A játékospiac egy speciális munkaerőpiac, ahol a szerződés tárgya alapvetően egy speciális 

vagyoni értékű személyi jog a játékjog, mely a sportoló sporttevékenységéhez fűződő fizikai 

és szellemi képességeinek összességét fejezi ki. Át nem ruházható, el nem adható, de a 

licencszerződéshez hasonlóan a csapatokat működtető szervezet számára a játékjog használati 

joga átruházható. Amennyiben a hivatásos sportoló versenyengedélye alapján játékjoga 

használatát munkaszerződésben a sportszervezet részére átengedi, úgy a sportszervezet 

leigazolta a sportolót. Ez csak a szerződés időtartamára történik, és ennek lejártát követően a 

használati jog ellenérték nélkül visszaszáll a sportolóra. A játékjog használati jogát a 

sportvállalat ideiglenesen vagy véglegesen más sportvállalatra ruházhatja a sportoló 

hozzájárulásával. Ebben az esetben az átadó vállalat térítésre, átigazolási díjra tarthat igényt 

(Sárközy 2004). 

A magyar sportvállalatok (elsősorban a labdarúgásban) talán ezen a piacon lehetnek a 

legeredményesebbek a közeljövőben. Az utánpótlás csapataink még ma is kiváló 

eredményeket érnek el nemzetközi szinten is. A Bosman (vö. 2.5. fejezet) eset következtében 

kialakult jogszabályrendszer, pedig jelentősen megkönnyítette az EU állampolgár futballisták 

leigazolását (Ericson 2000, Sárközy 2004). Elsőként az MTK és a Győri ETO FC ismerte fel a 

futballmunkaerő képzésében rejlő üzleti lehetőséget. Az MTK az agárdi Sándor Károly 

Akadémián képzett játékosait tudta értékesíteni Angliába a Liverpool FC-nek. Az 

átigazolások értéke meghaladta a 2 milliárd Ft-ot (Harle 2011). 

 

A Győri ETO FC Kft az MTK-tól eltérően - közösségi finanszírozásra is tervezve - 2006-ban 

létrehozta az ETO Jövőjéért Alapítványt, amely működteti a 100 fiatal játékos elhelyezésére 

alkalmas Fehér Miklós Labdarúgó Gimnázium és Kollégiumot. A kollégium 

finanszírozásában 50%-os arányt jelent a játékosonkénti állami normatíva. A tulajdonosi 

elvárás mindenképpen az, hogy a kollégium egyfajta „játékosbankot” jelentsen a vállalat 

számára, amellyel nem csak a profi csapat játékoskeretét töltheti fel, hanem a nemzetközi 

játékospiacra is beléphet. 
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A közvetítési jogok piaca piacán németországi és a francia klubok bevételei elsősorban: a 

médiajog, a reklám, a jegy és a kereskedelmi bevételekből, illetve az egyéb bevételként 

feltüntetett tulajdonosi hozzájárulásból összegződik. A magyar klubok bevételi szerkezetében 

pedig még mindig erőteljesen jelenik meg a közpénz, és alig látható, esetleg teljesen hiányzik 

a médiumoktól
45

 (Világgazdaság 2006b) származó bevétel (7. ábra).   

 

7. ábra: Magyar labdarúgó klubok bevételi szerkezete 2006 

 

 

 

 

Forrás: Világgazdaság (2006b.10.12.)  9. o. 

 

A sportszakemberek a média sportfeletti hatalmától féltik nem csak az egyes sportágak 

versenyrendszerét (pl. a mérkőzések számának növelése), de még a legnagyobb 

világeseményeket is. A hatalmas közvetítési jogdíjakért cserébe a társaságok befolyásolni 

próbálják a sportszervezeteket már a szakmai döntéseket illetően is 
46

. 1996 - 2008-ig az NBC 

4 milliárd USD–t, a 2010-es téli és 2012 nyári olimpia közvetítési jogaiért pedig további 3,5 

milliárd USD-t fizetett (Gallov 2008). Ezen folyamatok nem titkolt célja, hogy a sport a 

média számára legfontosabb értékében a „médiaképesség”- ben erősödjön. Ez gyakran a 

sportág, hosszú távú működőképességét veszélyezteti (például az öttusa szabályváltozások az 

olimpiai közvetítéseken). 

 

A sport üzleti racionalizálódása nem hatott egyformán a sportágakra sem.  

                                                 
45 

2006 - 2009-ig az RTL Klub nem közvetíttette a magyar első osztályú labdarúgó mérkőzéseket. 
46

 
 
A Bajnokcsapatok Európa Kupája BEK, több (csoport) mérkőzéssel járó, így nagyobb üzleti hasznot 

hozó Bajnokok Ligájává alakult át 1992-ben. 
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A televízió megjelenésével elmondhatjuk, hogy elsősorban az ún. látványsportágakat, 

médiaképes sportágakat árazta be a piac magas szinten. Velük szemben pedig jó néhány 

korábbi sikersportág a média hatására fokozottan növekvő sportági diszkriminációt szenved el 

(8. ábra). Természetesen a piaci pozíciók változhatnak, amelynek megtartására akár a 

szabályok időnkénti módosításával is törekednek a szakági szervezetek. 

 

8. ábra: Az egyes sportágak gazdaságban betöltött szerepe a  (potenciál / volumen) 

mátrixon 

 

 
 

Forrás: Koltler (1992) alapján saját szerkesztés 

 

 

Az I. mezőben azok a sportágak helyezkednek el, amelyeket a legkevesebben űznek, vagy 

csak nagyon elszigetelt régiókban találhatnak népszerűséget. Csak a világbajnokságok, illetve 

az olimpia tartja őket életben. A tömegkommunikációs eszközök ritkán foglalkoznak az 

eseményekkel, a hirdetésekkel is csak szűk kört lehet elérni. Ezekbe nem szívesen fektetnek 

be, mivel a reklámbevétel minimális. Előre láthatóan ez a helyzet nem is változik. Ilyen 

sportágak például a torna, súlyemelés, lövészet, öttusa, birkózás. 
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A II. mezőben találhatók azok a sportágak, amelyek elég népszerűek ahhoz, hogy tömegeket 

vonzzanak, de ez a népszerűség stagnál, jelenleg nem növekszik, térbeli expanzió egyelőre 

nem látszik. Nagymértékben elterjedtek, így a befektetés beléjük elég biztonságosnak, 

megtérülőnek tekinthető. Ide tartozhat a kézilabda, vízilabda, tollaslabda, asztalitenisz.  

 

A III. mezőben elhelyezkedő sportágak, nemrég indultak rohamos fejlődésnek és egyre 

többen érdeklődnek irántuk, így ma még szerény táboruk rohamosan növekszik. A befektetés 

kockázatos, egyelőre még nem látható, hogy milyen pályát futhatnak be a sportágak 

versenyében. A későbbi évek döntik majd el, hogy a befektetés jó döntésnek bizonyult-e. 

Azonban pontosan ez ad lehetőséget az esetleges extraprofitra. Ilyen sportágak például a 

futsal, streetball, a síakrobatika, a snowboard, a squash, a görkorcsolya és a triatlon, de lehet 

egy-egy régió népszerű sportága is, mint például a legerősebb emberek és a verseny favágás a 

skandináv országokban. 

  

A IV. mezőben találhatók a "sztárok", olyan sportágak, amelyek bizonyítottan a 

legnépszerűbbek, leggazdagabbak. A kisebb eseményeken is óriási az érdeklődés. Ezek a 

labdarúgás, kosárlabda, amerikai futball, rugby, tenisz, golf, ökölvívás, autó-motor sport. A 

befektetők és reklámozók egymással versengenek, és nemcsak a sportághoz közel állók 

köréből. A sportolók milliókat keresnek, népszerűségük óriási, így ők léptek elsőként a 

hivatásos sport piacára.  

 

Minden országban van olyan sportág, amelyet népszerűsége messze a többi fölé helyez, szinte 

nemzeti sportnak tekinthető (pl. Olaszországban a labdarúgás, Finnországban a sífutás, Új-

Zélandon a rugby). Természetesen nem könnyű azonosítani az egyes sportágak iránti 

vonzódás forrásait. Fort szerint (2006) a szurkolói preferenciák elsődleges determinánsa a 

fiatalkori sportágválasztás, és a legalább alapfokú képzettség az adott sportágban.  

 

Magyarországon inkább tradicionálisan eredményes sportágakról, „sporthungarikumokról” 

beszélhetünk gazdasági potenciál nélkül. Hosszú évtizedekre nyúlik vissza vívósportunk, az 

öttusa, az úszás, a kajak-kenu, a birkózás világversenyeken mutatott eredményessége. Sajnos 

ma már az ún. "sztárok" közé ezek a sportágak nem sorolhatók. Ezért, ha csupán 

közgazdasági szempontból szemlélődnénk, esetleg felmerülhetne e sportágak felszámolásának 

kérdése, de ezzel többet veszíthetnénk, mint amit a pénzügyi veszteség jelent. 
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2.7. Sportrendezvények értékei 

 

A sportszféra aktivitásának talán legfontosabb orientáló eleme a sportesemények szervezése.  

Olyan mozgatórugó, amely növeli, stabilizálja a sport forrástereit a közösségi és a privát 

szférát egyaránt. A látványsportágak világversenyein leggyakrabban az országok a rendezők 

(a sportági tagszövetségeken keresztül). A városok neve a világ legnagyobb rendezvénye az 

Olimpiai Játékok házigazdájaként jelenik meg globálisan, de a játékok rendezését a hatalmas 

költségek miatt, ma már csak pályázaton, és a nemzetállamok garanciájának biztosításával 

lehet elnyerni. A sportnak a XX. században felmutatott üzleti sikereinek hatására a pályázó 

városok köre egyre bővül.  

A magyar sport számára az újkori olimpiák már a kezdetektől nemzeti és politikai 

jelentéstartalommal bírtak. A játékokon elért eredményeink miatt (3. sz. melléklet), - 

különösen a szocializmusban - finanszírozási rendszerünk egészen a rendszerváltásig szinte 

modellként szolgált a „baráti - blokk” országai számára. A múlt és jelen századi 

történelmünkben többször is felmerült egy Budapesti pályázat és rendezés szándéka
47

. Mára 

azonban gazdasági monumentalizmusa miatt az Olimpia (4. sz. melléklet), az USA - t 

kivéve
48

 már nem városok, hanem országok projektjeként vehető figyelembe. Reális célként 

hazai városaink számára az Ifjúsági Olimpiai Játékok
49

, az Universiade
50

, illetve sportági 

nemzetközi versenyek rendezése fogalmazható meg.  

 

Az olimpiák mellett a legértékesebb nemzetgazdasági, illetve területi szinten „makro hatású” 

rendezvények elsősorban a látványsportágakban - válogatott és klub szinten - az európai 

labdarúgásban, az amerikai futballban, kosárlabdában, kézilabdában, jégkorongban, illetve a 

teniszben és a Forma I autóversenyben szerveződnek, amelyeket a rendező sportszövetségek 

szétszórtan több városban rendeznek meg (Világgazdaság 2008.). Természetesen a sportági 

tradíciókat figyelembe véve, az egyébként alacsonyabb piaci értékű sportágak (lásd 8. ábra) 

versenyei is jelenthetnek alkalmanként gazdasági sikert egy-egy szűkebb földrajzi 

környezetben.  

                                                 
47

 1916 – ban, 1936 – ban, 1944 - ben, és 1960 – ban Budapest is a pályázó városok között volt.   
48

 1984 –ben Los Angeles és 1996-ban Atlanta magánfinanszírozású játékokat rendezett. 
49

 Debrecen a 2010-es játékokra, Győr a 2017-es játékokra nyújtott be pályázatot. 
50

 Egyetemi Főiskolai Világjátékok. 
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A városok imázs lehetőséget látva a megaeseményekben ma már tervezik, költségvetéseikben 

szerepeltetik a sportrendezvényeket (pl. Győr 0.5 % - 10 %) (Gyömörei 2011a).  

Sok esetben egy – egy rendezvény tradíciója és magas minősége okán márkát képvisel a 

piacon (pl. állandó időpont az éves sportági versenynaptárban), így ezen sportszegmens 

számára a szponzoráció is könnyebben elérhető. Nemzetközi szinten a tenisz ATP Tour és 

Grand Slam
51

, illetve az autó motor sportban a Forma I Grand Prix versenysorozatait 

sorolhatjuk azon körbe, amelyek helyszínei a világ szinte minden pontján bemutatásra 

kerülnek a versenyek idején. Ezeknek a versenyeknek ma már olyan hatalmas a „Brand” 

értéke, hogy a sorozatba kerüléshez jelentős összeget, jogdíjat kérnek el a pályázóktól a 

jogtulajdonosok (1214/2012 Korm. határozat).  

 

A kelet - közép - európai régiónkban ismertebb, magyarországi városokhoz köthető, 

nemzetközi sporteseményeket a 7. táblázat mutatja be.  

 

7. táblázat: Magyarország nemzetközi márkát képviselő sportrendezvényei 

 

Sportág/Név Város 
A rendezvény minősége, 

tradíciója 

Önkormányzati 

szerep 

„Mecsek Rally” 

Auto –motor 
Pécs 46. Nemzetközi Támogató 

„Ironman” 

Triatlon  
Nagyatád 22. Nemzetközi Támogató 

Debrecen Kupa 

Hőlégbalon 
Debrecen 12. Nemzetközi Támogató, rendező 

Kajak – Kenu Szeged 
Országos és Nemzetközi 

versenyek 
Rendező 

Ugró Gála * 

Atlétika 
Salgótarján 23. Nemzetközi Rendező, támogató 

Budapest Grand Prix **    

Atlétika 
Budapest Nemzetközi Rendező, támogató 

2011-ben a 23. Ugrógála anyagi okok miatt elmaradt (www.origo.hu). 

**A versenysorozat  1977-  indult , 1988 – ban megszűnt, 2011-ben újra indult (www.masz.hu). 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

                                                 
51

 A sportág négy legnagyobb versenye és a rendező városok:  

1. Ausztrál Nyílt Bajnokság Melbourne,  

2. Francia Nyílt Bajnokság „Rolland Garros” Párizs,  

3. Angol Nyílt Bajnokság „The Championship” Wimbledon London,  

4. Amerikai Nyílt Bajnokság „US Open” New York City.  
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Ahogy a 9. táblázatban is látható mindössze négy városról mondható el, hogy hosszabb ideje 

megszakítás nélkül őrzi nemzetközi sportrendezvény hagyományait. 

Ennek oka természetesen a forráshiány, amely időről időre még a leghíresebb események 

megrendezését is bizonytalanná teszi (hvg.hu/sport/mecsek_rali).  

 

2.7.1. A sportrendezvények társadalmi, gazdasági hatásai 

 

Az értekezés kulcskérdését fókuszban tartva és a hazai városok számára reálisan elérhető 

„pályázható” rendezvények köre a látványsportágakban egy - egy nemzetközi kupaforduló 

(bajnokok ligája és euroliga mérkőzések), illetve más sportágakban Európa és 

világbajnokságok vállalása. A célok a helyi társadalom számára a sportrendezvények esetében 

is számosak és eltérhetnek.  

 

A rendezvények érintettjeinek/érdekeltjeinek célrendszere: 

 

1) Sportolók: győzelem, pénzdíjak - prémiumok, szponzorációbővülés lokális 

környezetben. 

2) Sportszakemberek: győzelmek, egy – egy sportág tömegesítése, utánpótlás bázis 

szélesedése, munkalehetőség. 

3) A helyszínt adó városok: városrészfejlesztés, városrész rehabilitáció, városmarketing, 

a lakosság szórakoztatása, városidentitás erősítése, szakképzetlen munkaerő 

foglalkoztatása és a turizmus bővülése. 

4) Lokális politikai elit: külkapcsolatok, lokális legitimáció erősítése, VIP szolgáltatások, 

helyi vállalkozói szféra támogatása, „cirkusz”. 

5) A helyi gazdasági élet szereplői: kiemelten az építőipari beruházások fellendülése, 

sportlétesítmények, úthálózat, szállodák építése (szakmai hírnév), médiarendszer 

üzleti bővülése, VIP szolgáltatások. 

6) A helyi lakosság: a lokális identitás, a lokálpatriotizmus erősödése, szurkolói igények 

kielégítése.    

 

Amint láthatjuk, a célok széles hálózata nem mindig kapcsolódik össze. A nemzetközi 

rendezvények költsége egyrészt gyakran hatalmas áldozatvállalással jár a rendező város 

részéről (rendezés költségei, pénzdíjak), másrészt mivel ma már az élversenyzők szinte 

kivétel nélkül hivatásos sportolók kérdés, hogy a sportolók sikerei valóban egyedülálló 
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társadalmi értéket, közvagyont képviselnek-e, vagy csak egy állomás a versenyzők 

pályafutásában?   A sportolók sikerei valóban a nemzetek, városok sikerei?  

A politika érdekszférája, ha lehet helyi, regionális szinten még erőteljesebb. A politikusok egy 

sikeres pályázat esetén belső központi költségvetésből származó és külső, nemzetközi 

erőforrásokat nyerhetnek fejlesztési (elsősorban infrastrukturális fejlesztésekről van szó) 

céljaik számára, amelyek megvalósításához ez esetben a társadalmi támogatás is könnyebben 

elnyerhető. Klasszikus közgazdaságtani esetnek számít, ha recesszió idején sikerül az 

építőipart - amely ráadásul a szakképzetlen munkaerő legnagyobb arányú foglalkoztatására 

képes ágazat - jelentős kormányzati megrendelésekhez juttatni.  

 

A rendező város és vonzáskörzete számára egy világesemény jelentős térszerkezeti 

átalakulást, akcelerált fejlődést is jelenthet különösen, ha kevésbé fejlett régióból sikerült a 

pályázatot elnyerni.  

 

Hazánkban is találhatunk példát a sport-megaesemények stratégiai felfogására. Debrecen 

városa az utóbbi tíz évben kifejezetten sportinfrastruktúra fejlesztéssel és nemzetközi 

rendezvényekkel hajtott végre jelentős városfejlesztési programot
52

. A város hazánkban 

elsőként 2010-ben az Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezésére is pályázott. A kandidálást 

ugyan Szingapúrral szemben elvesztette, de az esemény mindenképpen a város olyan 

ambiciózus stratégiáját mutatta, amelyben a megaeseményeknek különleges innovációs 

szerepet szán. Mindezt bizonyítja az a tény is, hogy a már fent említett sportlétesítmény 

beruházások után következetesen törekszik különböző sportágak legnagyobb eseményeit a 

városba hozni.  Jó érzékkel, kezdetben az egyéni sportokban korcsoportos nemzetközi 

eseményekkel tesztelte szervezői képességeit, de vállalt nagyobb volument jelentő 

látványsportági mega-eseményt is (10. táblázat).  Továbbá a rendezvényekhez köthetően 

jelentős szállodaépítések és felújítások is történtek a városban. Danyi és Kozma (2010) szerint 

ennek oka elsősorban az, hogy a sportrendezvények és a városmarketing között a 

legszorosabb kapcsolat a turisták mint kiemelt célcsoport vonatkozásában figyelhető meg.  

 

 

 

                                                 
52

 Főnix Csarnok: átadás 2002, építési költség 4,5 Mrd Ft, Debreceni Sportuszoda: átadás 2006, 

építési költség 4,1 Mrd Ft, Debreceni Jégcsarnok: átadás 2004, üzemeltetői költség 40 millió Ft/év 

húsz évig.  
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8. táblázat: Debrecen nemzetközi sporteseményei és azok részvételi adatai 2001 -2008 

 

Időpont Rendezvény 
A résztvevő 

országok száma 

A résztvevő 

sportolók száma 

Nézők 

száma 

2001 
II. IAAF Westel Ifjúsági 

Atlétikai VB 
160 1 330 37 500 

2002 36. Felnőtt Tornász VB 56 912 16 000 

2003 3. FIG Aerobik EB 21 220 6 000 

2004 
IIHF Divízió II-es 

Ifjúsági Jégkorong VB 
6 180 12 000 

2004 6. Női Kézilabda EB 4 + 6 180 13 000 

2005 
IIHF Divízió 1-es 

Jégkorong VB 
6 180 13 000 

2005 
Duatlon Európa-

bajnokság 
27 380 8 000 

2005 
I. Férfi és Nôi Egyéni 

Tornász EB 
38 249 8 000 

2005 
Férfi és Női Cselgáncs 

Csapat EB 
5 106 2 500 

2005 14. FAI Hőlégballon EB 25 81 n.a 

2006 1. IAAF Utcai Futó VB 39 167 2 500 

2007 U23 Atlétikai EB 44 904 12 000 

2007 
11. LEN Rövidpályás 

Úszó EB 
39 470 8 500 

2008 
U18-as férfi B divíziós 

kosárlabda EB 
20 3 00 3 000 

 

Forrás: Danyi - Kozma (2010) 6.o. 

 

A bemutatott széles társadalmi érintettség ellenére is az elemzések ma még hazánkban, helyi 

szinten a gazdasági hatások értékelését kevésbé érintik (lásd 8. fejezet). Sajnos még az 

egyszerű, könnyen számszerűsíthető adatokból összeállított költség – haszonelemzések is, 

csak ritkán érhetőek el, leggyakrabban megelégszenek a szervezők a „sportszakmailag sikeres 

rendezés” minősítés megfogalmazásával. Alkalmanként találkozhatunk a szektor tejes 

struktúráját érintő ún. input – output és ex – post értékelésekkel [2-3 évvel (v. több) a 

rendezvényeket követően] elsősorban kutatói munkák közlésében (Preuss 2004, Dancsecz 

2008). Helyszíni, széleskörű ex– ante elemzés pedig a hazai gyakorlatból még hiányzik.  
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Az érdekek felsorakoztatása közben még sikeres rendezés esetén is beszélnünk kell a 

lehetséges veszteségekről és vesztesekről. A rendezvények olyan, mára már egyre növekvő 

infrastrukturális beruházásokat igényelnek, amelyek kiszoríthatnak más a sporttól független 

városi, regionális, de akár országos beruházásokat is. Ez a „kiszorító” (backwash) hatás pedig 

azt is jelenti, hogy nem lehet kizárólag a sportot a város-és területfejlesztési módszernek 

tekinteni (Lengyel – Rechnitzer 2004, Gyömörei 2008).  

 

A fejlesztések ilyen fokú térbeli koncentrálódása térségek közötti fejlettségbeli különbségek 

növekedését eredményezheti, mint például az 50-es és 60-as években a szocialista nagyipar 

megteremtése, az új szocialista iparvárosok kiépítésével (Barta 2002.). A fejlesztésekből 

kimaradt térségek az események örökségét veszteségként élik meg. Ha pedig a rendezvény 

még pénzügyi veszteséggel is zárul (Budapesti Úszó Európa bajnokság 2006), akkor az 

hosszabb távon kihat a helyi adókra és a jövőbeni beruházásokra is (Preuss 2004, Tibor 

2008). Enyedi szerint (1996) a városok belső és ma már nemzetközi versengése meghatározó 

az új gazdasági teret formáló folyamatokban. A megaesemények egyfajta kiugrási lehetőség 

különösen a posztszocialista nagyvárosok körében. A verseny azonban nemcsak nyerteseket, 

hanem veszteseket is jelenthet, különösen, ha a rendezések költségének jelentős hányadát 

közösségi források biztosítják.  

 

A fejezetben bemutatott sportszegmensek újraértelmezett funkcióiban, a megjelenített értékek 

figyelembe vételével kell tehát a közösségi finanszírozás arányait vizsgálnunk. Összegezve 

bemutatott sportterületek értékteremtés szemléletű vizsgálatát és a disszertáció fő kérdését 

szem előtt tartva, kijelenthetjük, hogy amennyiben a központi költségvetés eltartói szerepe 

csökkent, a városok, mint domináns finanszírozók minden szegmensben megjelenhetnek.  

 

A jövőben tehát a sportszegmentáció kialakításával, harmonizációra törekedve a városok 

fejlesztési stratégiájával, illetve az Európai Unió és a nemzetállamok finanszírozási elveivel 

kell az önkormányzatoknak saját sportpolitikájukat definiálniuk. Az Európai Unió 

keretszabályozási rendszerének legfontosabb elemeit a következő fejezetekben mutatom be.  
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3. Európai sportpolitikák és sportszabályozások  
 

 

A sport a világkereskedelem 3%-át határozza meg (Szymanski 2010), európai potenciálját 

pedig jól mutatja, hogy 2004-ben a közösség polgárainak 60%-a sportol rendszeresen a 

mintegy 700 000 sportklubban vagy nagyobb részt amatőr keretek között (Dimitrov et 

al.2006).  

 

A hazai sportfinanszírozás rendszere uniós tagságunkkal természetesen az európai 

szabályozások ernyője alatt kell, hogy fejlődjön. Ezt egyrészt az Európai Unió sporttal 

kapcsolatos ajánlásai, esetjogi döntései, illetve a különböző civil európai sportszervezetek 

állásfoglalásai, határozati irányítják. A közösséget alapítók mondhatni vétkes 

„feledékenysége”, hogy a Római Szerződésben (1957) a sport említésre sem került és ezt több 

mint 30 év után a Maastricht - ban sem pótolták. Ez az egyszerű kihagyás egyre növekvő 

problémát okoz törvényhozók számára. Azóta is a számos próbálkozást jelentő korrekciók 

ellenére, mindössze a nem ratifikált
53

 Európai Alkotmány alapozta volna meg jogilag is a 

sport társadalmi jelentőségének elfogadását. Az elfogadás hiányában azonban marad a 

sokszínűség és az egyre szaporodó problémákra válaszoló eseti megoldásokhoz való 

igazodás. Végül az első átfogó állásfoglalásnak a sportkérdésekben az Európai Bizottság 

2007-es Fehér Könyve tekinthető továbbra is kizárólag az orientációk megjelölésével a 

tagállami szubszidiaritás elvének megtartásával. Némileg oldhatja - de hatását még nem 

érezteti - az EU „háttérmagatartását” a 2009-es Lisszaboni Szerződés, amely 165. cikkében 

közvetlenül szól a sportról és legalább ezzel részben EU hatáskörré nyilvánította (Schmitt 

2010). Nyilatkozatában az eddigiekhez képest aktívabb szerepet fogalmaz meg önmaga 

számára, igaz ösztönző intézkedésit továbbra is ajánlások formájában kívánja megfogalmazni. 

A tagállami finanszírozási struktúrákra vonatkozóan továbbra sem kíván hatást gyakorolni.  

  

Az Unió közigazgatásában a sport az Európai Közösségek Bizottsága szervezeti rendszerében 

az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság hatáskörébe tartozik.  

                                                 
53

 2005 –ben Franciaországban és Hollandiában népszavazás utasította el az Európai Alkotmányt. 
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Az Európai Parlament szakbizottságai közül a sportkérdések a Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, 

Média-és Sportbizottság illetékességébe tartoznak. Az Európai Olimpiai Bizottság (EOC
54

) és 

az Európai Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetsége (ENGSO
55

) az Európai Unióval 

való kapcsolattartásban is kiemelt szerepet játszó, közvetlenül sportügyekkel foglalkozó 

autonóm civil szervezetek.  

 

Az Európa Tanács (Council of Europe) nem tartozik az Unió intézményei közé, de törekszik 

direkt módon is hozzájárulni a sport európai fejlesztéséhez főként ajánlások és határozatok 

formájában. A Tanács jogérvényesítési ereje természetesen státuszából fakadóan jelentéktelen 

és a nézőtéri erőszak, illetve a doppingolás témakörében maradva a sport finanszírozási 

kérdéseiben jellemzően nem foglal állást. Magyarország 1990-ben csatlakozott az Európa 

Tanácsba. A tanács által 1992-ben elfogadott, majd 2001-ben átdolgozott Európai Sport 

Charta azóta is meghatározó, irányadó fejlesztési dokumentumnak tekinthető. 

 

A sporttal kapcsolatosan, elsősorban gazdasági vonatkozásokban a közösségek Bizottsága és 

a Parlament fogalmaz meg direktívákat. Teszi ezt annak ellenére, hogy az Európai Unió 

országaiban nincs egységes sportirányítás és európai sportmodell sem fogalmazható meg. Az 

Unió kompetencia hiányában, a szubszidiaritás elvét hangsúlyozva, alapszerződéseiben nem 

határoz meg kötelező sportigazgatási, sportirányítási modellt a tagországok számára. 

Kiterjedtsége révén a sport azonban számos uniós politikával érintkezik, sőt amennyiben 

gazdasági tevékenységként jelenik meg, akkor a közösségi jog hatálya alá tartozik.  

 

Az EU Közösség élesen kettéválasztja a sport két területét: 

 

1. a sportot, mint gazdasági tevékenységet, illetve  

2. a sportot, mint társadalmi jelenséget.  

 

Ennek értelmében a professzionális sporttevékenységnek tiltott az állami támogatása, 

tekintve, hogy gazdasági tevékenységnek minősül a Szerződés 87. és 88. cikkelyében 

foglaltak szerint.  

                                                 
54

 European Olympic Committees 
55

 European Non-Governmental Sports Organisation 
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A sportot mint társadalmi jelenséget értékei miatt viszont az unió közvetlenül is igyekszik 

támogatni, és erre a tagállamokat is ösztönzi, de az amatőr
56

, szabadidős sporttevékenységgel 

kapcsolatos teendőket értelemszerűen nem szabályozza az unió. 2007-ben az eddigi 

gyakorlatot értékelve, átfogó hatásvizsgálat után, kiegészítő dokumentumban
57

, került 

megfogalmazásra a sport szabályozásának legfőbb hiányosságait összefoglaló hat területe.  

 

a) A jogbiztonság hiánya a közösségi jognak a sport területén való alkalmazásával 

kapcsolatban, 

 

b) főként a professzionális sporttal kapcsolatos irányítási kérdések, különös tekintettel a 

játékosok ügynökeinek körében elterjedtnek tűnő, illegális eljárásokra, a kiskorú 

sportolók gyenge védelmére, valamint a doppingolás, a rasszizmus és a sporttal 

kapcsolatos erőszak káros hatásaira, 

 

c) a sport finanszírozásának kérdései és azon kihívások, melyek a sport lokális szinten 

való finanszírozásának hagyományos módjaiból fakadnak, 

 

d) a sportpolitika megteremtéséhez szükséges, a sportszektorra vonatkozó adatok hiánya, 

 

e) a túlsúly, az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a csont-ízületi 

gyulladás elterjedése, ami nagyrészt a testmozgás hiányára vezethető vissza, 

 

f) a sportnak csupán részleges bevonása az oktatási és képzési politikába.  

 

Forrás: Commission of the European Communities, http://eur-lex.europa.eu 

 

A vizsgálat megállapításai rámutatnak az eddigi nem kellő mértékű szabályozásra érzékelve a 

lokális örökség figyelembe vételének (c. pont) és az oktatási rendszerekkel való kapcsolódás 

hiányát (f. pont). Továbbá igényét fejezi ki a szektor láthatóságának növelésében és a 

közösségi döntéshozatalba történő nagyobb arányú bevonásában. Ezzel felismerve a sport 

társadalmi szerepei mellett a sport külkapcsolatokat megerősítő potenciálját is.  

 

                                                 
56

Az amatőr sportoló meghatározása a 2004-es sportörvényben (2004.I. tv. 1§.) 
57 A „Fehér Könyv”hatásvizsgálati kiegészítő dokumentuma 2007. elérhető: Eur-lex -52007SC0936, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC0936:HU:NOT  
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A továbbiakban az unió sporttal kapcsolatos rendelkezéseit csak a disszertáció 

gyújtópontjában álló, az uniónak a hivatásos sportra vonatkozó jogszabály-alkotási és 

illetékességi körét vizsgálom. Fontos megismerni, hogy az alapvető uniós jogok – az 

emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgása – miként értelmezhetőek a 

sportban. 

 

3.1. Az Európai Unió és az élsport  
 

Az Európai Unió kereskedelmi, gazdasági tevékenységként azonosította az élsportot, hiszen 

az többnyire gazdasági tevékenységgel párosul, és így a közösségi jog elkerülhetetlenül 

vonatkozik rá. Ebben az esetben az unió értelmezése szerint a sport fizetség ellenében, 

szolgáltatásként vagy fizetségért végzett munkaként jelenik meg a gazdasági életben. Az 

állami, önkormányzati sportcélú támogatások, továbbá a klubok üzleti célú finanszírozása 

megengedett a sport területén, de csak akkor, ha azok nem sértik a közösségi versenyjogot és 

a belső piaci szabályokat. A hivatásos sportcsapatok működtető társaságok pedig olyan üzleti 

vállalkozások, amelyek a sport területén fejtik ki tevékenységüket. Kovács - Farkas (2010) 

szerint azonban, a jelenlegi uniós jogszabályok és sportszabályozások nem veszélyeztetik a 

közös piac egyensúlyát és még az Európai Bizottság sem dolgozott ki egyértelmű 

iránymutatásokat a versenyjog és a nemzeti piaci jogszabályok sportbeli alkalmazásáról. 

 

Igaz ugyan, hogy az Európai Unió gazdasági szabályozása ellenzi a professzionális sport 

közfinanszírozását, a háttérben azonban – mondhatni halk közmegegyezésben –, különösen 

helyi szinten tapasztalható az önkormányzatok jelentős anyagi szerepvállalása a 

professzionális sportban is. A 2004-ben csatlakozott országok számára az unió elfogadta az 

ún. „átmeneti” finanszírozás lehetőségét az élsport köztámogatását, működésének megtartása 

érdekében. A közösségi források ma is igénybe vehetőek a Bizottság ma is hatályos 800/2008 

EK rendelete alapján - ez még a tanács által korábban kiadott 994/98 rendeletén alapszik -, 

amely szerint a sportvállalkozások számára állami támogatás adható, ha nem sérti a versenyző 

piac érdekeit, működőképességét (Kovács – Farkas 2010). További korlátozás, de 

ugyanakkor megengedést is jelent az ún. „de minimis” szabályozás (1998/2006 EK rendelet). 

Ennek értelmében csekély (200 ezer euró/3 év) összegű állami támogatás engedélyezett a 

vállalkozások számára, amelyet azonban a hazai önkormányzati sporttámogatások a legtöbb 

esetben túlhaladnak. 
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A hivatásos sport világában igazoltan vannak érvényben a versenyeket kiegyenlítő, a 

kereskedelemben már versenyellenesnek és éppen ezért tiltottnak minősített döntések. Ennek 

oka, hogy a versenysport küzdelemében fontos a használható versenytársak léte, egymásra 

utaltsága. A versenyrendszerek működtetését befolyásoló szabályok nemegyszer úgy 

rendelkeznek, hogy kiélezett, izgalmas csaták biztosítása végett irányítottan hoznak létre 

azonos játékerőt képviselő csapatokat (Pl. USA NBA vö. 2.6.1. fejezettel). Igaz ugyan, hogy a 

sportági szövetségeknek megengedett a rendelkezésre álló pénz központi és viszonylag 

egységes újbóli elosztása, azt viszont szigorúan ellenőrzik a versenyhivatalok, hogy az 

irányítók által birtokolt közvetítési és szponzorálással kapcsolatos jogosítványokat az EU 

hatályos törvényeinek megfelelően, versenytárgyalásokon értékesítették-e.  

 

Az EU a professzionális sporttal kapcsolatos intézkedései főként a munkavállalók 

mozgásszabadságával kapcsolatosan, az ún. luxemburgi esetjogi döntéseken
58

 keresztül 

mutatható be. Példaként elég talán csak a két legismertebb döntést bemutatni a profi 

labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda világából. 

 

Az Unió és az UEFA megállapodása, a „3+2 megoldás” azért született, mert attól lehetett 

tartani, hogy a labdarúgó egyesületek csapataiban túl nagy lesz a külföldiek részaránya; ennek 

kapcsán 1990-ben született megegyezés az EU- Bizottság és az UEFA között. Eszerint az 

1992/93-as labdarúgó idénytől kezdve a legfelső szint mérkőzésein legfeljebb három külföldi 

játékos és olyan további kettő vehet részt, akik ebben az országban már legalább öt éve 

játszottak (ún."asszimilált" játékosok). Ez a megegyezés jó példája az UEFA eredményes 

lobbizásának. A sportra nézve ez az egyezség egy pozitív köztes megoldás volt, azonban 

alapvetően ellentmondott az EU törvénykezéseinek a személyek mozgásszabadságára és 

letelepedési jogára vonatkozóan. 2009 – ben pedig már a FIFA által 2008-ban elfogadott 

újabb tervezetét az ún.  „6+5-ös” szabályozást utasította el az EU (www.guardian.co.uk, 

www.nemzetisport.hu). 

 

A ma már jól ismert 1995-ös Bosman ügyben az EU bírósága már nem volt ilyen engedékeny, 

a nemzeti szövetségek számára megtiltotta a szabad munkavállalás korlátozását.  

                                                 
58

 Acquis communautaire (közösségi jogi vívmányok) 

Az Európai Unió jogszabályainak összessége. Az új belépőknek vállalniuk kell, hogy a csatlakozás 

pillanatától, vagy hosszabb-rövidebb átmeneti idő után, átveszik és alkalmazzák ezeket. Ide tartozik a 

luxemburgi Európai Bíróság esetjoga (meghozott döntései) és joggyakorlata. 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.nemzetisport.hu/
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A labdarúgásban született döntések természetesen befolyásolták, precedenst jelentettek a 

többi sportág számára is. Először a Bosman II. szabály a döntést kiterjesztette az EU 

gazdasági kereskedelmi övezeteire, a 98-as Malaja ügy, majd a 2003-as Kolpak
59

 ügy kapcsán 

kiterjed a csatlakozás előtt álló országokra is (Pincési 2006, Jády 2007). A döntések 

megítélése ambivalens a tagállamok részéről, elsősorban az utánpótlás nevelést és ezzel a 

nemzeti válogatottak szakmai építését negatívan befolyásolhatja
60

. Jól mutatja be a klubok és 

a nemzetek sportjának paradox, gyakran ellentétes érdekeit - különös figyelemmel az angol 

premier liga adataira - a  9. táblázat. 

 

9. táblázat: Az európai labdarúgó bajnokságokban szereplő idegenlégiósok aránya    

2009-ben 

 

Országok % Klub 

  1. Anglia 59.1 16 

  2. Portugália 53.7 13 

  3. Belgium 51.9 12 

  4. Németország 51.7 13 

  5.Görögország 51.2 13 

  6. Oroszország 50.2 13 

  7. Svájc 47.7 12 

  8. Skócia 42.4 10 

  9. Olaszország 40.6 10 

10. Törökország 39 10 

...   

18. Magyarország 24 6.5 

...   

20. Lengyelország 20.2 5 

21. Csehország 16 4 

 

Forrás: www.nemzetisport.hu (6+5 szabály) 

 

A legtöbb külföldi labdarúgót foglalkoztató ország Anglia válogatottja a 2008-as Európa 

Bajnokságra nem jutott ki és a 2010-es világbajnokságon is eredménytelen maradt. Uniós 

törvényi korlátozás tehát a közeljövőben sem várható, a nemzeti válogatottak jövőbeni 

értékeinek kinevelésére tehát szintén a köztámogatás lehet eredményes akkor, ha a hazai 

utánpótlás bővítését nagyobb arányban és hatékonyabban célozza.   

                                                 
59

 
 
A kosárlabdázó Malaja és a kézilabdázó Kolpak javára döntött az EU bírósága a nemzeti sportági 

szakszövetségekkel szemben, amelyek a nemzeti hovatartozás okán korlátozták az „idegenlégiósok” 

számát. 
60

 A Nemzeti szövetségek szerint az utánpótlás nevelés rendszerének visszaesésével, válogatottak 

minőségi teljesítménye is sérül. Továbbá a klubérdekek gyakran ellentétesek a nemzeti válogatottban 

való szerepéssel ezért egyre gyakoribbak a játékosok részéről a lemondások a válogatottságról. 
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3.2. Az Európai Unió és a sportmédia   
 

A hivatásos sport kiemelt forrása a televíziós közvetítések jogdíjai, amelyet éppen ezért az EU 

is szabályozási körébe von. A TV társaságok természetesen a kizárólagos közvetítői jogokért 

harcolnak. A közvetítési jogok tulajdonosi szerkezetét a nemzeti jog szabályozza. A nemzeti 

törvények szerint a jogokat például Franciaországban a sportági szakszövetség, 

Németországban, Angliában, Hollandiában a szakszövetségek és a klubok együttesen, 

Olaszországban,   Spanyolországban   azonban   kizárólag   csak   a   klubok   a  tulajdonolják  

(Farkas 2003).  

 

A szponzori, illetve közvetítési díjak nagysága függ a sportág iránti kereslettől, vagyis 

mennyire népszerű a közönség körében. Így felmerül annak kockázata, hogy egyes közkedvelt 

sportágak (például a labdarúgás, kézilabda, autó-motor versenyek) erősödnek, gazdagodnak 

azáltal is, hogy a közvetítési jogdíjakat könnyebben realizálják, míg más, kevésbé médiaképes 

sportágak (például a birkózás, kajak-kenu) a fennmaradásért küzdenek (vö. 2.6.2. fejezet).  

A szolidaritás elvének érvényesülése és a klubok  közötti  egyensúly  fenntartása  érdekében  

- amely a bajnokságokat szervező ligák elemi érdeke is - megjelent a televíziós közvetítési 

jogok kollektív értékesítése és a csapatok közötti újraosztása (9. ábra, például: Magyar 

Labdarúgó Szövetség, UEFA Euroliga).  

 

9. ábra: A magyar labdarúgás közvetítési jogdíjainak felosztása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Harle (2011) 27. o. 
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A kollektív értékesítés a római szerződésbe ütköző versenykorlátozó megállapodást jelenthet, 

amennyiben érinti a tagállamok közötti kereskedelmet
61

. Az Európai Bizottságnak azonban 

joga van arra, hogy felmentést adjon a versenykorlátozó megállapodás tilalma alól, 

amennyiben a megállapodás jótékony hatást fejt ki a társadalomra és a fogyasztókra, 

ugyanakkor nem jelenti a verseny legszükségesebb mértékét meghaladó korlátozását, és nem 

jár a verseny kiiktatásának lehetőségével a piac jelentős részén (EUMSZ
62

 101. cikk 1;3 

bekezdés). Továbbá a kollektív értékesítés engedélyezése a sportban az EU esélykiegyenlítő 

politikáját is reprezentálja az egyik legjelentősebb sportbevételi területen.  

 

Az EU megengedő a nemzetek felé a kizárólagos közvetítési jogok biztosításával szemben  

(9. ábra), ha az érintett adók megfelelnek a következő feltételeknek:  

 

 meghirdetett verseny előzze meg a jog megadását; 

 a szerződés nem lehet hosszú lejáratú és a jog tulajdonosnak korlátozott 

közvetítési lehetőséget kell adnia teljes vagy közel teljes országos lefedettségű 

tévé-, illetve rádióadók számára is az információhoz való jog alapján. 

 

A szolidaritási elv mellett fontos szempont az EU polgárainak információhoz való joga. 

Lehetnek olyan nemzeti vagy nemzetközi jelentőségű események - köztük sportversenyek -, 

amelyekkel kapcsolatban garantálni kell, hogy mindenki nézhesse televíziós közvetítésüket.  

Ennek érdekében 1997-ben módosították a határokon átnyúló televíziózásról szóló 

irányelvet,
63

 és bevezették a nagy érdeklődésre számot tartó eseményekre (ilyenek például az 

olimpiák vagy a labdarúgó Európa-, illetve Világbajnokság, valamint a nemzeti labdarúgó-

válogatott mérkőzései is) vonatkozó rendelkezéseket. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy, hogy a tévétársaságok a kizárólagosság jogának elnyerésével ne élhessenek oly módon, 

hogy bármely másik állam közönségét megfosszák a kiemelkedő jelentőségűnek 

sportesemény élvezetétől. 

Láthattuk, hogy az Európai Unió szabályozása csak lassan követi a sport fejlődését, igazából 

egy komoly gazdasági tényezőt még ma sem tud kellően értékelni.

                                                 
61

 Az 1957-es Római Szerződés 82. cikkelye szól a vállalkozások versenyjogi szabályozásáról. 

Elérhető: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=17 
62

 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés. 
63

 89/552/EEC számú irányelv, módosította a 97/36/EC számú irányelv.  

http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=17
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4. Az állami szerepek a modern magyar sportban 
 

 

 

 

 

 

 

 

A modern sport magyarországi kiterjedését a századforduló után az első világháború 

lassította, de a háború utáni időszakban a „trianoni sokk” után a sport országos kiterjesztése 

jelentős központi prioritást kapott. A 20-as évektől megindult civil szerveződésekben 

természetesen a sport társadalmi szerveződése is szerepet kap (Molnár 2005). Szeretném 

azonban hangsúlyozni, hogy a sport magyarországi expanziója nem a civil alulról szerveződés 

folyamatának, hanem a kezdetektől meglévő hatékony állami cselekvés eredménye volt. 

Gondoljunk csak az első újkori játékokra (Athén 1896), ahova a Monarchia tagjaként egyedül 

Magyarország delegált versenyző csapatot
64

.  

 

4.1. Strukturális örökségünk  
 

A fasizmus országai és a Bethleni konszolidációban külkapcsolatokat kereső és felzárkózó 

Magyarországon elsőként ismerték fel a sportban rejlő politikai legitimációs potenciált. A 

„Keresztény nemzeti ideológia” és az általános kultúra fejlesztés részeként, végül a Vallás és 

Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) alá tartozó Országos Testnevelési Tanács (OTT) kapta 

a sport fejlesztésének feladatát. A honvédelmi tárcától átcsoportosított költségvetési pénzért 

cserébe a testkultúrának honvédelmi, hadügyi célokat is szolgálni a kellett. Klebelsberg 

Kunó
65

 kultúra- és oktatáspolitikáját a magyar sporttörténetírás sportunk egyik legfontosabb 

fejlődési korszakaként értékeli. 

 

 

                                                 
64

  Az olimpiai részvételhez csapatunk minisztériumi anyagi segítséget kapott.  
65

 Vallás- és Közoktatásügyi miniszter 1922 – 1931. 

„A világsajtó… tele van a nagy mérkőzésekről szóló 

sporthírekkel, amelyek már - már jobban lekötik a közfigyelmet, 

mint a parlamentek politikai vitatkozásai.  Hatalmas 

világmozgalommal állunk szemben, a testnevelés kérdése a 

modern ember érdeklődésének előterében áll”  

Klebelsberg Kunó 1927. 



80 

 

Az 1921-ben a testnevelésről hozott törvény (1921. LIII. t.c.) fő pontjai és céljai: 

 

 a bevezetett heti 3 óra testnevelés mellett a testnevelés decentralizációjának 

érdekében minden településnek kötelezővé tette levente sportegyesület 

létrehozását az iskolát elhagyó 15-21 éves férfiak számára, amelynek nem titkolt 

célja volt az irredentizmust szolgáló katonai felkészítés;   

 a testnevelés demokratizálása, Szegedi (2000) szerint a munkásság energiáinak 

lekötése, depolitizálása érdekében tette kötelezővé minden legalább 1000 főt 

foglalkoztató vállaltnak, hogy gondoskodjon alkalmazottai testedzéséről; 

 azokat az egyesületeket, melyek munkássága hazafias célú és jellegű, állami 

támogatást kaptak; 

 törvénybe iktatták a Testnevelési Főiskola és a Nemzeti Stadion felépítésére 

vonatkozó terveket. 

 

A rohamtempójú egyesületalapításban 1932-re a civil egyesületek számát tekintve a 

sportegyesületek száma az előkelő negyedik – ötödik helyet foglalta el (10. táblázat). Igaz a 

valóságosan működő egyesületek általában a bejegyzettek 90 %- ra tehető.  

 

10. táblázat: Civil egyesületek tevékenységi kör szerint (1932) 
 

 

 

Forrás: Molnár (2005) 10. o. 
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1925-ben megindult a testnevelő tanárok képzése, az akkor alakult Testnevelési Főiskolán. Az 

itt végzett szakemberek nemcsak az iskolákban tevékenykedtek, hanem egy-egy város vagy 

körzet sportjának meghatározó egyéniségeivé váltak. Igaz a jelentős állami támogatásért
66 

a 

civil szervezeteknek – nem csak a sportszervezeteknek – függetlenségük feladását az állami 

felügyelet erősödését is vállalniuk kellett. A Magyar Országos Véderő Egylet, az Ébredő 

Magyarok Egyesülete sportegyesületei és a „keresztény nemzeti úriemberek sportclubjai” a 

kultúrfölény ideológiájával azonosuló tagságot gyűjtötték soraiba. A Magyar Olimpiai 

Bizottság és a Magyar Labdarúgó Szövetség is az államosítás sorsára jutott 1927-1941 között, 

megbízhatatlan gazdálkodási indokok végett (Bukta 2005).  

 

A 11. táblázat adataiból látszik, hogy ugyan az egyesületeknek mindössze 25%-a budapesti, 

de a taglétszám mégis erőteljes koncentrálódást mutat a főváros javára. 

 

11. táblázat: A sportegyesületek és a sportegyesületi tagság megoszlása 1932 -ben 

 

Sportegyesületek 1 331 100  % 207 152 tag 

Budapesti 

sportegyesületek 
339 25,5 % ≈ 90 000 tag 45% 

Vidéki 

sportegyesületek 
992 74,5 % ≈117 152 tag 55% 

 

Forrás: Bukta (2005) alapján saját szerkesztés 

 

Ez a tendencia is a fővárosi több szakosztályos egyesületek fölényét jelzi a vidéki kisebb 

szervezetekkel szemben.  

 

A két világháború között tehát jelentősen szélesedett a magyar sport alapja. Stadionok, pályák 

épültek és megszaporodott az egyesületek száma is. A sportegyesületek fejlesztésének kiemelt 

területe volt a vállalati egyesületek alapítása. Szegedi (2000) szerint azzal a központi politikai 

céllal,  hogy a  munkásság  szabadidejét  lekösse  a  baloldali politizálással  szemben, hiszen a  

„hazafias célú” egyesületek állami támogatást is kaptak. Különösen a budapesti cég és 

lövészegyletek aránya az összes sportegyesülethez viszonyítva növekedett jelentősen (12. 

ábra).  
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 1913. évi 13. tc. biztosította az Országos Testnevelési Alapot. Az alap a lóversenyfogadások és 

egyéb szerencsejátékok 2%-os adójából gazdálkodhatott.  
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10. ábra: A budapesti vállalati és lövészegyletek aránya a sportegyesületekben          

1901-1936 (% - ban) 
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Forrás: Szegedi (2000) 78.o. 

 

A diákság jól szervezett versenyrendszereként működött a KISOK
67

 mozgalom és a szintén 

könnyen és jól szervezhető és így a jobboldali ideológia számára könnyen megnyerhető 

egyetemi-főiskolai hallgatóság sportegyesületei is. Klebelsberg jó érzékkel próbált a sport 

területén is enyhíteni a főváros meghatározó szerepén - a sport történelmét kutatók számára 

ma is vitatott célú - az elsősorban irredenta, revizionista politikát, a katonai felkészítést 

szolgáló levente rendszerrel. 

 

Az állam és a politika a fentiekben bemutatott jelentős támogatása természetesen a 

világversenyeken történő eredményességben is megmutatkozott
68

. Labdarúgó válogatottunk 

1938-ban világbajnoki döntőt játszott Olaszország ellen.  

 

A II. világháború után teljesedett ki igazán a magyar sport. Az újjáépítés után tömegek 

kapcsolódhattak be a rendszeres testedzésbe, ugyanis az állam lényegében folytatva a 

klebelsbergi struktúrát kiemelt szerepet szánt a sportnak. A rövid koalíciós átmenet után 

1949-51 között igen rövid idő alatt létrejött a centralizált állami sportirányítás.  

                                                 
67

 Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja 
68

 1932 Los Angeles 6 arany, 5 ezüst 5, bronz 9. helyezés, 1936 Berlin tíz arany-, egy ezüst- és öt 

bronz, 8. helyezés a nemzetek versenyében.  
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Az új irányító szervezet az Országos Sport Hivatal 1951-ben megalapította a „Tatai 

Edzőtábort”, amellyel egyértelműen kifejezve szándékát az élsport kiemelt fejlesztésének 

irányában.  

 

A centralizálás nem csak az irányításban valósult meg, hanem egyúttal a fővárosi 

minisztériumi sportegyesületek kiemelt támogatását és fölényét is jelentette. A 20-as évek 

vállalati sportrendszerének továbbvitelét jelentette, hogy a szocialista nagyvállalatok számára 

kötelező volt az egyesületek eltartása. Mivel az 1956-ig tartó nyolc év azóta is a magyar 

élsport legeredményesebb időszaka, a magyar sportfejlesztési politika követendővé vált a 

szocialista blokk országai számára. 

 

Magyarországon csakúgy, mint Európában erős olimpia-centrikus szemlélet alakult ki és 

központi kérdés lett az eredményes olimpiai szereplés. Ennek meg is volt mindig az 

eredménye. A szocialista sport jól szervezett állami profizmusa „sportnagyhatalommá” emelte 

országunkat. Különösen nagy siker volt 1952-ben, amikor 16 magyar aranyérem született 

Helsinkiben. Az ágazati minisztériumi, illetve bázisvállalati egyesületek (Budapesti Honvéd, 

Újpesti Dózsa, Vasas SC, … Bányász, … Kohász, … Építők, … Vasutas, …Textil) olyan 

profi feltételeket biztosítottak „ál-amatőr” sportolóinknak, amellyel még a korabeli nyugat-

európai sportklubok sem versenyezhettek. A szocialista sportsikerek hatása alól még a nyugat 

államai sem tudták kivonni magukat. Belátták, hogy a sport belpolitikai legitimáló ereje miatt 

fel kell venni a versenyt a szocialista országokkal. Érdemes itt megjegyezni, hogy 1952-ben 

Anglia mindössze egy olimpiai aranyérmet szerzett, és a közvélemény a kormányt hibáztatta. 

 

1963-tól tíz éven át a Magyar Testnevelési és Sportszövetség integrált társadalmi 

sportszervezetként, az államtól kapott közigazgatási jogosítványokkal felhatalmazva látta el a 

sport közigazgatási feladatait és kezelte az állami tulajdonú sportingatlanokat, illetve a 

sportvagyont. E kevésbé eredményes tízéves önigazgatásban eltöltött időszak után a direkt 

állami sportirányításra való visszatérést jelentette az Országos Testnevelési és Sporthivatal 

1973–as megalakulása. Államigazgatási szervként közvetlenül a Minisztertanács irányítása 

alá  került,  csakúgy,  mint  elődje az  1958-ban  létrehozott  Magyar Testnevelési Sporttanács  

(5. sz. melléklet). Az ország legnagyobb egyesületeit az OTSH hatálya alá helyezték, amely 

1986-tól Állami Ifjúsági és Sporthivatal lett.  
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A sportegyesületek száma 1965 után lassan, de stabilan a fokozatosan romló gazdasági 

helyzetben csökkeni kezdett (11. ábra).  

 

11. ábra: A sportegyesületek száma 1965 – 1990 

 

 

 

Forrás: Bukta (2005) 61.o. 

 

Az 1963–ban megalapított Központi Sportiskola (KSI) is az utánpótlás rendszer egységes - 

természetesen Budapestről felügyelt - rendszerét próbálta erősíteni az egyéni sportágakban is. 

 

 A reformszocializmus időszakában jó néhány sportágban sikerült enyhíteni sportunk főváros-

centrikusságát. Elsősorban az újonnan épült szocialista városok, iparvállalatainak egyesületei 

mutatták meg a fővárosiaknak a vidék erejét, de az ebben az időszakban jellemző, vidéki 

részlegeket létrehozó vállatok is építettek saját erőből sportlétesítményeket. Igaz a 

labdarúgásban és a reprezentatív csapatsportokban a fiatalok a katonai behívójuk mellé kapják 

kézhez a Budapesti Honvéd, vagy az Újpesti Dózsa átigazoló lapját. A felsőoktatásban tovább 

tanulókat intézményük saját sportegyesületébe igazolhatta. 1990-ig összesen négy 

alkalommal végzett nem fővárosi csapat a labdarúgó bajnokság élén (Nagyvárad 1943, Győr 

1963; 1982; 1983) és a dobogóra is csak elvétve állhatott fel vidéki csapat.  

 

Árnyaltabb a kép, ha elszakadva a labdarúgástól, vizsgálódásunkat a kádári konszolidáció 

éveinek (70-es 80-as évek) népszerű csapatsportágaira irányítjuk. A kézilabda, a kosárlabda, a 

vízilabda, a röplabda elsősorban vidéki bázisokon indult fejlődésnek. Igaz ehhez kellett a 

magyar labdarúgás fokozatos lecsúszása, a fővárosi minisztériumi egyesületek „legitimációs 

funkcióvesztése”, fokozatos elszegényedése, és a vidéki szocialista nagyvállalatok vezetőinek 

sport iránti elkötelezettsége. 
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A Tatabányai Bányász, a Dunaújvárosi Kohász (később Dunaferr SC), a Diósgyőri Acél 

Művek, az Ózdi Kohász és a történelmi vidéki városok Győr, Pécs, Debrecen, Szeged és 

Veszprém egyesületének csapatai a fenti sportágakban több bajnoki címet szereztek és mára a 

tatabányai és az ózdi versenysport kivételével e sportágak fellegváraivá váltak.  

 

Ezekben a vidéki nagyvárosokban sikerült az utánpótlás sportját is megalapozni és élcsapataik 

sikere, a vállalat által biztosított anyagi háttér a főváros elszívó erejét gyengíteni tudta. 

Szenzációnak számított, amikor például labdarúgók és kajakosok szerződtek Budapestről a 

két legnagyobb folyóparti városba, Győrbe, illetve Szegedre. 

 

4.2. Átmenet a magyar sportban  
 

1990-ig szinte teljesen állami irányítással működött a sport. A rendszerváltás után azonban 

megnövekedett az adott közösségek - egyesületek, szövetségek - önállósága, amelynek 

áraként egyúttal jelentősen csökkent az állami támogatás mértéke. A tanácsrendszer 

felbomlásával megszűnt a sport egységes 1951-1990-ig tartó szakigazgatási 

szervezetrendszere, amely ellátta megyei és települési szinten is a sport irányítását. Az OTSH 

közvetlen kormányirányítás alá került, a felügyelő kormánytag a belügyminiszter lett. A 

megtartott szervezet az OTSH területi szervei a megyei és városi sportigazgatóságok azonban 

központi irányítású államigazgatási szervek maradtak az 1996-os sporttörvényig.  

 

A nemzetközi küzdőtéren ezek a változások nemigen érződtek, a magyar sportolók 1990 után 

is kiemelkedő eredményeket értek el. A sportszervezetek működési feltételei viszont 

romlottak mert az új típusú gazdaság még nem volt képes eleget segíteni a sportnak. A nagy, 

számos szakosztállyal működő egyesületetek megszabadultak a kevésbé piacképes 

sportágaktól, majd specializálódtak az adott környezetben legnépszerűbb egy, esetleg kettő 

sportágra. 

 

Általános folyamattá vált például a nagy múltú 107 éves győri Rába ETO esete, amely 

története folyamán 22 sportágban 24 szakosztályt működtetett. 1992-től azonban Győri ETO 

FC néven kizárólag labdarúgóklubként működik. Részben ennek a folyamatnak, de 

természetesen a sportág lokális tradíciójának köszönhetően alakultak ki a népszerűbb 

sportágakra specializálódott vidéki városok, régiók.  
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Így lett pl. Sopron a női kosárlabda, Körmend, Szombathely, Kaposvár, Paks, Zalaegerszeg, 

Pécs a férfi kosárlabda, Dunaújváros a jégkorong, kézilabda Veszprém és Szeged a férfi 

kézilabda városa. Mint a felsorolásból is látszik, elsősorban a dunántúli városok tudják 

vállalni a legmagasabb osztályban a versenyeztetést a különböző sportágakban. A leszakadó 

térségek (Észak-Magyarország, Alföld) városainak (Nyíregyháza, Békéscsaba, Ózd, Miskolc, 

Kecskemét) - mecénás és szponzori bázisaikat elveszítve - csapatai az élvonalból és gyakran 

még a legfelsőbb osztályból is kiestek. Figyelemre méltó kivételként említem meg az utóbbi 

időszak labdarúgó bajnokságának négyszeres első helyezett csapatát a Debreceni VSC-t, 

amely a város fejlődését is reprezentálja. 

 

A főváros - a szocializmusban minisztériumi támogatással működő - futball egyesületei az 

MTK kivételével hosszú ideig jelentős anyagi gondokkal küzdöttek. A mély válságtól még a 

központi költségvetés milliárdjai sem mentették meg őket
69

 (Hegyi 2005, Kecskés – S.Tóth 

2006a,b). A jelenkori magyar élsport, különösen a nagy költségvetést igénylő sportágakban, a 

vidéki elsősorban a dunántúli városokban koncentrálódik (Ács 2007).  

 

E folyamatnak a hatására kezdetben az egyesületek és szakosztályok száma csökkent, 

kevesebb fiatalt tudnak foglalkoztatni. 1985-1995 között az utánpótlás sportolók száma 40%-

al, az edzőké 27%-al csökkent (Földesiné 1996a). A sportegyesületek civil újraszerveződése 

megkezdődött, de különösen a látványsportok köréből kiszoruló tradicionálisan magyar 

sportágakban (vívás, úszás, szertorna, öttusa) lassan halad. Sajnos az első tornaterem építési 

program (1990- 1994) néhol nem tudta kielégíteni az egyre fokozódó igényeket, de legtöbb 

esetben a kistérségekben az élősport forráshiánya miatt gyakran funkció nélkül és 

fenntartásukban jelentős teherként maradt az önkormányzatok nominálisan változatlan vagy 

csökkenő költségvetésére. 

 

A korszak sportjának szervezeti rendszerében történt átalakulásokat a sporttörvények (1996; 

2000; 2004) alakították ki, amely szerint az üzleti alapon működtetett gazdasági társaságok, 

az egyre szigorodó költségvetési korlátokkal és menedzsmentjük egyre képzettebb 

vezetésével remélhetőleg hosszútávon megvetik lábukat a folyamatosan bővülő sportpiacon.  

 

                                                 
69

 2001-ben a kormány a Magyar Fejlesztési Bank által lejegyzett kötvényekkel próbálta az 

eladósodott klubokat feltőkésíteni. A ún. „reorganizációs hitelre” állami garanciát vállalt. A kezdeti 

visszaélések után a program 3, 1 Mrd forint kifizetése után leállt. 
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A törvényalkotó szándékai szerint az állam anyagi szerepvállalása fokozatosan az utánpótlás 

és a rekreatív sporttevékenységek feltételeinek megteremtésére kell, hogy irányuljon, 

hasonlóan a nyugat-európai polgári demokráciák sportfinanszírozási gyakorlatához. A 

törvényi szándékot késleltetheti azonban, hogy a városok versenyképességük reprezentálása 

érdekében helyi szinten az élsportot preferálják, a sportolói tömegbázis kiépítése helyett.  

 

4.3. Az állam funkciói és kapcsolata a sporttal 
 

E fejezet célja, hogy a kutatók által a sportban talán az egyik leginkább preferált szempont, a 

közösségi szerepvállalás mértékének elméleti hátterét megvizsgálja az állam és a mára már a 

sport finanszírozásában nagyobb arányban résztvevő önkormányzatok irányítási 

gyakorlatában.  

 

A modern sport fejlődésében az állam meghatározott funkciói különböző módon hatottak a 

sportra az aktuális politikai és gazdaságpolitikai szándékok szerint. Az USA-ban már a múlt 

század első harmadában, a XX. század második felében pedig az európai sportot is 

feltartóztathatatlanul elérik a piaci versenyhatások, amelyben a sport elszakadva eredeti 

funkcióitól és az antik mítoszoktól
70

  kommercializálódott (Kertész 2000). Elismerve a sport 

hagyományos közösség-, és egészségfejlesztő társadalmi értékeit mára a sport elsősorban a 

szórakozás
71

) és a szórakoztatás funkciójában a „show biznisz” ipar termékévé vált (Jackson - 

Csíkszentmihályi 2001. Így mint a társadalom többi alrendszerének piaci termékeit, a sportot 

is a század végén a Kornai-féle koordinációs mechanizmusok közül, dominánsan határozza 

meg a „piaci koordináció” (Kornai 1986).  

 

Milyen szerepet vállalhat ebben a helyzetben az állam? Szükséges – e a modern polgári állam 

szerepvállalásának újraértelmezése ebben az új környezetben, a piac által is befolyásolt 

humán társadalmi területeken? 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Az antik amatőr mítosz az újkori olimpiák amatőr státuszú sportolóinak versengését hangoztató 

propagandája volt. Az ókori olimpiákon rangos díjakért versengtek. 
71

 Nem csak a verseny, hanem a sportolás öröme az „optimális élmény” a modern sportoló célja. 
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4.3.1. Az állam funkciói 
 

Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy a kontinentális Európában az állam megjelenése a 

sportban elsősorban a sport társadalmi területen történt fejlődésének és ez által a politika 

számára oly fontos reprezentációs funkciójának a következménye, és csak másodsorban a mai 

gazdasági életben is betöltött dinamikus piaci szerepének. 

 

A testnevelés és a sport a legtöbb államban a legmagasabb szinten az alkotmányos 

szabályozás körében fogalmazza meg jogi szabályozását. Hazánkban is az alapvető 

sportjogelv, az Alaptörvény XX. cikkében olvasható, amely rögzíti a legmagasabb szintű testi 

és lelki egészséghez való jog érvényesítéséhez állami feladatként, a rendszeres testedzés 

biztosítását (Magyarország Alaptörvénye). 

Az állam általános funkcióban pedig azonosíthatunk „megfeleléseket” a sportra is. Ehhez 

tekintsük át Lados (2007) alapján az állam funkcióit hagyományos és újabb értelmezésben is.  

 

I.  ÖNFENNTARTÁS 

Önmagában haszonnal nem jár, csak a működés kereteit képezi, lényegében az igazgatás 

működtetése. Ez esetben az állami és az önkormányzati sportigazgatás intézményeinek 

létesítését és fenntartását jelenti. 

 

II.  SZABÁLYOZÁS 

Az intézmények a közigazgatás révén valósítják meg az állam testnevelés és sporttal 

kapcsolatos feladatait. Az állam, mint szabályozó korlátok állításával, törvényhozói szerepet 

tölt be. Az EU-ban a sport intézményesültsége eltérő, a miniszteriális képviselet esetén az 

oktatási, a kulturális, illetve egyéb minisztériumokhoz is tartozhat (például: önkormányzati, 

belügy, egészségügy stb.). Az állami szabályozás a szubszidiaritás elvét kell, hogy kövesse a 

keretfeltételek biztosításával Sárközy (2004). A megbízott minisztériumok felügyeleti jogköre 

azonban sok esetben vitatott, szabályozatlan
72

.  

 

 

 

                                                 
72

 Az ellenőrzési és felügyeleti jogkör gyakorlásának bizonytalanságát példázza a Magyar Labdarúgó 

Szövetség elnökének sportminiszteri felfüggesztése és jogvitái 1999-ben. 
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III.  ALLOKÁCIÓ 

A közjavak, közszolgáltatások biztosításával és erőforrások elosztásával, az állam a sport 

egyes részterületeinek állami preferenciáit legtöbb esetben a Nemzeti Sportstratégia mentén a 

sportköltségvetésben fogalmazza meg, de a sportágak szerinti preferenciára is vonatkozik
73

.  

 

IV.  REDISZTRIBÚCIÓ 

Az igazságosság és méltányosság biztosítása a beszedett adón keresztüli újraelosztással 

történik. Magyarországon több csatornán is elosztásra kerül a sportköltségvetés a sport-

közigazgatás és a civil nem kormányzati szervezetek számára. 2011 – től a kormány az 

egycsatornás finanszírozási rendszerre való áttérés kezdeményezte, amelynek gyakorlója a 

Magyar Olimpiai Bizottság lett.  

 

Az EU a redisztribúció funkció megvalósulásban érzékenyen felügyeli a társadalmi 

egyenlőtlenségekkel kapcsolatos problémákat. A sportban például a fogyatékosok verseny-és 

szabadidősportjának megfelelő intézményi, infrasturktúrális és tevékenységi rendszert 

biztosít.  

 

V. STABILIZÁCIÓ 

A stabilizáció funkció a válságkezelés (árfolyam, infláció, munkanélküliség), a rendfenntartás 

biztosítékaként jelenik meg. A sportban különös feladata lehet az államnak a 

sporthuliganizmussal és a doppinggal szembeni fellépés, illetve a támogatott szervezetek 

gazdálkodásának ellenőrzése.  

 

Az állam funkcióinak hagyományos értelmezésében a résztvevők, a sportolók maguk fizettek 

a sportolásért, fel sem merült, hogy az állam a fent leírt valamely funkciójában 

megnyilvánuljon a sport területén. A nagy tömegeket vonzó világversenyek és a 

szabadidősport, a kerékpározás, a futball, a testépítés, az aerobic, a streetball
74

 … stb. széles, 

az alsóbb társadalmi rétegekben történő elterjedése megmutatta a sport társadalmi értékeit 

(vö. 4. fejezet). A sport expanziója eredményeképpen megalakult a versenyek, bajnokságok 

rendszere és a szervezők kiépítették a sport intézményrendszerét. Ez nagymértékben 

megnövelte a költségeket, de erőteljesebben felszínre került a sport társadalmi hasznossága is.  

                                                 
73

 A magyar kormány kiemelt stratégiai sportágak (5 látvány csapatsport: labdarúgás, kézilabda, 

kosárlabda, vízilabda, jégkorong) fejlesztését deklarálta 2011 – ben, a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény módosításával.   
74

  Utcai kosárlabda 
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Ezért a klasszikus neoliberális piacfelfogással szemben teret nyert az elsősorban a 

kontinentális Európát jellemző ún. „jóléti társadalom” felfogások kritikája, mely szerint a 

sporttevékenységek tisztán csak szolgáltatásként történő megjelenítése piaci árakon, jelentős 

tömegeket szorítana ki a sportból. Az erőteljesebb állami finanszírozás igénye elsősorban a 

gyermekek, hátrányos helyzetűek és a lakossági szabadidősport területén merült fel, de 

napjainkra a hivatásos sportban is növekszik. Ennek legfőbb oka az újkori olimpiai mozgalom 

és más sportági versenyek világhódító elterjedése és a politika általi felértékelődése (vö.2.1. 

fejezet).  

 

4.3.2. Újra gondolt kormányzati funkciók 
 

A múlt század végén Chikán (2003) szerint a piaci verseny oly mértékében felerősödött, hogy 

az a piaci hatásoktól korábban távol eső területeket, tevékenységeket is meghatároz. 

Napjainkban igaz ez a művészetekre, a kultúrára, de még az oktatás és a tudomány területére 

is. Természetesen a sport sem vonhatja ki magát e hatások alól. A század végén az állam 

funkcióinak egy a hagyományos megközelítésnél diverzifikáltabb és átfogóbb 

megfogalmazása fejlődött ki, amely a piaci önszabályozás állami kiegészítését helyezi 

előtérbe (12. táblázat).  

 

11. táblázat: A modern polgári állam kormányzati funkciói 

 

 

Forrás: Lados 2007 
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Az állam nem csak funkcióiban vállal kapcsolatot a sportszférával, hanem vele szemben a 

sport működése során környezetébe ágyazódik, érdekeltségi és érintettségi viszonyban áll a 

környezet szereplőivel. A sport társadalmi hasznosságát tekintve az állam érdekelt a kínálati 

oldal bővítésében, Magyarországon elsősorban a sportolás feltételeinek infrastrukturális 

hátterének megteremtésében és szélesítésében. A sportlétesítmények tiszta közjavak, amelyek 

hozzáférhetőségét mindenki számára biztosítani kell. Létrehozásuk, fejlesztésük rendkívül 

költségeket és kockázatos befektetést jelent, ezért előállításukat a piaci mechanizmusok nem 

biztosítják (lásd 4.1. fejezetet).  

 

A keresleti oldalon pedig az állam a sport oktatásában, a sportképzésben érintett, illetve be 

kell kapcsolódnia a sportolással kapcsolatos szemlélet-, és tudatformálás, a rendszeres 

testmozgás iránti igény megteremtéshez szükséges propagandába. A leghatékonyabb lépés 

Magyarországon ma itt tehető, hiszen az aktív sportolás hazai adatai szerint, a sportaktivitás 

aránya Európa szerte nálunk a legalacsonyabb (12. ábra).  

 

12. ábra: A sportolás aránya Európában 2006-ban (heti három alkalom) 

 

 

 

Forrás: Keserű – Dénes (2007) 17. o.  

 

Itt jegyzem meg, hogy a fentiekben bemutatottaknál sajnos rosszabb a helyzet, mivel a 

felmérés alkalmankénti 30 perces sportolásra vonatkozott, ami a munkaképes egészség hosszú 

távú megőrzésére nem elégséges
75

. A kutatások gyakran hagyják figyelmen kívül az 

alkalmankénti aktivitás időtartamát és csak a heti vagy havi gyakoriságra kérdeznek.  

                                                 
75

 A szerző saját véleménye. 
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Az inaktivitásra vonatkoztatott felmérés alapján hazánkban a lakosság 71%-a egyáltalán nem, 

vagy legfeljebb havonta egyszer sportol  (Eurobarometer 2010).  

 

Az állam szerepe tehát elsősorban a keresleti oldalra, a lakossági sportfogyasztásra kell, hogy 

hatással legyen. A magyar kormány talán ezt felismerve, 2004-ben a „Sportoló Nemzetté 

válás” programjában fogalmazta meg, hogy „Ne csak Sportnemzet, sportoló nemzet is 

legyünk!”. Ez közgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű szlogen, hiszen a magyar 

lakosság „alulfogyaszt” a sportból (12. ábra) és a jövő sportfogyasztóit és támogatóit ma kell 

kinevelni. A részvételi sport bevételei azonban csak kiépített modern sportinfrastruktúrális 

háttérrel rendelkező területeken folynak be, és azoktól, akik legalább alapfokú képzettséggel 

rendelkeznek valamely sporttevékenységekben.  

 

További nehézséget jelent az aktivizálásban, hogy a szabadidő eltöltésének kínálati oldalán a 

sportnak is versenytársakkal kell szembenéznie (13. ábra).   

 

13. ábra: Szabadidőtöltés Magyarországon 

 

 

Forrás: KSH Művelődés, Szórakozás az Európai Unióban és Magyarországon 2003 

Sport XXI. Nemzeti sportstratégia 2007-2020 háttéranyaga 63.o. 

 

A felmérés alapján megállapítható, hogy a sportfogyasztás nem élvez elsődleges preferenciát 

a magyar lakosság számára a szabadidő eltöltése szempontjából.  
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Sajnos Laki - Makszin (1985), Keserű - Dénes (2007) és Neulinger (2008, 2009) kutatásai is 

megerősítik, hogy a szabadidősport fogyasztásban több mint 20 éve, szinte minden 

korosztályban nagyon alacsony az aktivitás. Ennek kifejezett oka egyrészt a szabadidő 

eltöltési szokások változása (13. ábra), másrészt, hogy Magyarországon a sportszolgáltatások 

árai a jövedelmekhez képest magasnak számítanak (Paár 2009).  

 

4.4. Az önkormányzati hatalom és erősödése a sportban, a 

decentralizáció folyamatában  
 

Lados (2007) szerint „ A kormányzati decentralizáció általánosan a felelősség és a hatalom 

kormányzati szintek közötti megosztását jelenti, a felsőbb kormányzati szintek felől az alsóbb 

kormányzati szintek felé”.  

 

A fejlett nyugat európai országokban a decentralizáció a hetvenes évek végén, a nyolcvanas 

évek elején indult el. A hátterében a „jóléti állam” elsősorban a Nyugat-Európai államok 

finanszírozási problémái álltak. Különösen azokon a területeken jelentkezett a központi 

költségvetési szerepvállalás szűkülése, amelyek esetében nem jelentkezet közvetlen 

diszfunkció, illetve a látens tartalékok jó ideig elfedték a jövőbeni működési elégtelenségeket. 

Esetünkben a sport mint a kulturális terület része, olyan elszenvedője volt a 

forráscsökkenésnek, amellyel összefüggésben az eredménytelenség a 2008-as Pekingi 

Olimpiáig nem kerülhetett felszínre.   

 

A központi tervgazdálkodású országokban a nyolcvanas évek elején kibontakozó 

rendszerválság kényszeríttette ki a decentralizációs folyamatokat (Lados 2007). Az 

önkormányzatoknak az állam melletti kulcsfontosságú szerepét ma már minden 

fejlesztéspolitika evidenciaként kezeli. Hazánkban is a szocializmus korábbi ágazatfejlesztési 

politikáját meghaladva, a területfejlesztési gazdaságpolitika nyert teret és ebben a nagy és 

középvárosok, kiemelten a megyei jogú városok térségszervező stratégák. 

Önkormányzatainak gazdasági, politikai hatalma vitathatatlan. 

 

Meghatározó kormányzati szereplőként, de az állami szerepek közvetítőjeként is különösen 

érdekes lehet, hogy milyen felfogásban vállalhatnak szerepet a jövőben az önkormányzatok a 

sport finanszírozásában.  
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Különösen akkor, ha a jelen mindössze tétova útkeresés, amelyben a sport számára 

szisztematikus stabil környezet a rendszerváltozás után még nem jött létre és így a megfelelő 

modell kiválasztása és alkalmazása még előttünk áll. A közösségi szerepvállalás modern 

felfogása, kapcsolata piaci területekkel, illetve bizonytalansága a sportban és a kultúra más 

területein, kiemelt kutatói érdeklődésben volt az utóbbi évtizedekben nemzetközi és hazai 

körökben is (Osborne-Gaebler 1994, Marschall 1999, Tóth 2011). Modellszerű leírásra 

elsőként a kultúrafinanszírozásban Chartrand – McCaughey (1989) vállalkozott így 

elemzésükre támaszkodva érdemes a sport esetében értelmezni a közösségi finanszírozás 

lehetséges típusait.    

  

Az önkormányzatok szerepek lehetséges típusai a sport finanszírozásában: 

 

1. Művezetői v. állami modell (teljesen államközpontú, amely az egykori Szovjetunió  

és a szocialista országok, mai Kína, Kuba) 

2. Átmeneti modell, (Magyarország, KKE régió poszt-szocialista országai) 

3. Mecénás – támogató, liberalizált modell, (az állam segítő, támogatói szerepe, Nyugat 

– európai „jóléti” államok) 

4. Teljesen piaci alapú angolszász v. liberális modell (az állam „éjjeli őr szerepe”, USA) 

5. Vállalkozói önkormányzat (a finanszírozói szerepvállalás tisztán értelmezhető, az 

önkormányzat üzleti elvárásokkal vannak jelen együttműködve a piaci szereplőkkel)  

( vö. 16.o.) 

 

Az egyes modellek eltérő céljait és alkalmazott eszközeit a 12. táblázatban mutatom be. 
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12. táblázat: Az önkormányzati szerepmodellek összevetése 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A magyar sport számára már a nyolcvanas évek elejétől erőteljesen apadtak a központi állami 

források. A kluboknak, szövetségeknek sokfelé kellet igazodniuk, állami és az önkormányzati 

irányító szervek mellett a gazdasági társaságokhoz is. A jogszabályi környezet sem volt 

kedvező, hiszen a rendszerváltozás előtti túlszabályozást követően a jogi dereguláció 

következményeként a sportegyesületeket a civil szervezetek közé sorolták (1989. évi II. 

törvény az egyesülési jogról). A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a 

a települési önkormányzatok különös, - tehát nem kötelező-  feladatai közé sorolja a sport 

támogatását, az egészséges életmód megteremtésének feltételeit. A városok magatartása a 

sport irányában mondhatni változó volt, hiszen a törvény nem deklarált semmit a sporttal 

kapcsolatos kötelezettségekről, hanem a helyi képviselő-testületekre bízta a sport támogatását.  

 



96 

 

Ez teljes körűen vonatkozott az élsportra, a diák-és utánpótlás, valamint a lakossági-és 

szabadidősportra is, mivel a nevesített feladatok ellátásához kötött felhasználású állami 

normatívát nem rendelt. Jellemző példa a diáksport normatíva fokozatos „elolvadása”, nem 

sportcélú felhasználása.  

 

Nem hozott változást az 1991. évi XX., a helyi önkormányzatok és szerveik feladatairól és 

hatásköreiről szóló törvény sem, továbbá az 1996. évi LXIV. sportról szóló törvény sem, 

mivel nem foglalkozott a lokális sportigazgatással. További hiányossága volt az 1996-os és 

később a 2000. évi sporttörvénynek is, hogy nem tisztázta egyértelműen a sport szerepét, 

struktúráját, a kormányzati és nem kormányzati oldal működésének, illetve 

együttműködésének játékszabályait. Majd csak később a 2004-es törvény határozza meg 

legteljesebb körűen a sport jogi és gazdasági kereteit. 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-a az alábbiakban határozza meg a helyi 

önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait:  

 

 a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára - 

meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról, 

 együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,  

 fejleszti, fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

 megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit,  

 biztosítja az önkormányzati, iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.  

 a helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési 

törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek.  

 

A 2004. évi sporttörvény tovább erősítette azt a törekvést, hogy a valamikori központi állami 

feladatokat minél szélesebb körben kell decentralizálni régiókra - városokra - kis térségi 

társulásokra - községekre. Előrelépésnek tekinthető, hogy a törvény szerint a helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget.  
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Várhatóan a 2011-es sporttal kapcsolatos törvénymódosítások (2011. LXXXII. tv. és 2011. 

évi CLXXII. tv.)  hoznak majd forradalmi változást a sportfinanszírozásában, amely az 

önkormányzati sportpolitikát is mélyen érintheti (lásd. 10. fejezet).  

Bizonyítható hatások a disszertáció lezárásakor még nem ismertek, de mindenképpen a 

kutatói és a teljes sportközélet érdeklődésének homlokterében áll.  

 

A közigazgatási rendszerhez illeszkedő sportigazgatás elsősorban a megyei és kistérségi, 

kistelepülési szinten folyamatosan leépült. A középszintű sportigazgatás szervezetei 

különösen a megyei jogú városokkal szemben vívott versengésben, a sportirányításban is 

eljelentéktelenedtek. A rendszerváltozás előtt a közigazgatási hierarchiában magasabb szintű 

megyei sportigazgatások feladataik szerint a városokon kívüli sportélet irányítására 

fennmaradtak, de forrásaikat - egyes esetekben akár 80%-ot meghaladóan is - elsősorban 

működésük költségeire kell, hogy fordítsák (lásd 5. sz. melléklet).  

 

A megyei önkormányzatok kiegészítő feladatai: 

 

 segítő szolgáltatások nyújtása a megyében működő sportszövetségeknek;  

 területi iskolai és lakossági - családi versenyek, sportesemények rendezése (sportági 

diákolimpiák);  

 sportszakemberek képzése és továbbképzése az Országos Képzési Jegyzékben, szereplő 

sportszakmákban (sportszervező, sportoktató, sportedző);  

 területi - regionális, nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása, fejlesztése (pl. Alpok-

Adria sportrendezvények);  

 sportinformációs adatszolgáltatás;  

  közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 

 

A városokon kívüli sportélet irányításának bizonytalansága megmaradt és erősödik azzal, 

hogy a törvény a megyei jogú városok esetében meglehetősen pontatlanul a városra ruházza a 

megyei sportfeladatok jelentős részét (55. § (4).   
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Míg a városok sportra fordított eszközeiket folyamatosan növelték a megyei önkormányzatok 

forrásai jobb esetben is csak reálértéken maradtak. A teljes önkormányzati sportköltés 2007-

ben 39-40 Mrd Ft volt, 2010 -ben elérte a 45 Mrd Ft-ot, amelyből a megyei önkormányzatok 

mindösszesen 0,5 -1 Mrd - al részesedtek (Gyenesei 2008).  

Ezzel a megyei önkormányzatok sportirányítási kompetenciája szinte teljesen leépült, a 

sportigazgatóságok sok megyében megszűntek. Például Győr-Moson-Sopron megyében a 

megszűnt igazgatóság feladatát a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülése 

vette át (lásd 6. sz. melléklet). Mindösszesen 3-4 főt foglalkoztatnak, 4-12 millió forintos 

költségvetéssel. Csaba (2009) szerint
76

 az 1990 után szinte forrás nélkül maradt és a 

feladatellátásban is ellehetetlenült megyei sportigazgatóságok szerepét részben átvállaló, a 

helyi sportéletet finanszírozó és szervező városi, „vidéki nagyvárosi” sporthatalmak (városi 

sportigazgatóságok, sportirodák, …. egyéb) bármiféle modellstruktúra nélkül, de egyre 

növekvő hatalommal irányítják sportéletünket.  

Sajnos a térségi, a városokon kívül eső sportszférában, tehát a középszintű sportfeladatok 

ellátására jelenleg nincs alkalmas szervezet. Véleményem szerint a megyei sportigazgatás 

fenntartása, működtetése értelmetlen. Egy magasabb, összevont, regionális és kistérségi 

szinten, a sport-közigazgatási szervezetek önállóan és együttműködve, a források 

hatékonyabb felhasználásával lennének képesek a középszintű sportigazgatás feladatait 

elvégezni. 

 

A sportélet követve a mai térszerveződési folyamatokat a városi, nagyvárosi kultúrafejlődés 

részévé vált, egyre csökkentve a városon kívüli kistérségi kulturális közösségi fejlődést, 

mintegy magához rendelve a városon kívüli sportközösségeket is (Illés 2008). Az 

önkormányzatok feladatait minden szintre kiterjedően a 13. táblázat foglalja össze.  

                                                 
76

  Csaba László városi sportigazgató (Győr 1992-1994) interjú felvétel: 2008. dec. 12. 
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13. táblázat: A helyi önkormányzatok feladatai Magyarországon 

 

Feladatok 
Valamennyi 

önkormányzat 

Városi 

önkormányzatok 

Megyei 

önkormányzatok 

I.KÖZOKTATÁS 

- Óvoda 

- Általános iskola 

- Középiskola 

- Szakképzés 

- Fogyatékosok iskolája 

 

K 

K 

 

K 

K 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

 

K 

K 

K 

II.SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

- Bölcsőde 

-Idős emberek otthoni gondozása 

- Idősotthonok 

- Fogyatékos otthonok 

- Speciális szociális ellátások (pl. 

hajléktalanok) 

- Szociális lakások 

 

Ö 

K 

K 

 

Ö 

K 

K 

Ö 

Ö 

 

Ö 

 

 

 

 

K 

III.EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁS 

- Alap egészségügyi ellátás 

- Kórházi ellátás 

 

 

K 

 

 

K 

Ö 

 

 

 

K 

IV.KULTÚRA, SZABADIDŐ, 

SPORT 

- Könyvtár 

- Kulturális központ 

- Színház 

- Múzeum 

- Közparkok 

- Szabadidő, sport 

 

 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

 

K 

K 

K 

K 

 

K = kötelező feladatok; Ö= önként vállalt feladatok. 
 

Forrás: Koós - Lados (2008) 65-66.o. 

 

Mint a táblázatban is látható, a sport egyik önkormányzati szinten sem tartozik a kötelezően 

vállalt feladatok közé. Az önkormányzati forrásokért nem csak az egyes sportágaknak kellet 

megharcolni, illetőleg némelyeknek elszenvedni a sportági diszkriminációt, hanem a kultúra 

más szférái - a színházak, múzeumok, könyvtárak - is szembekerültek egymással, és 

elsősorban a sporttal (Gémesi 2009). A törvényalkotók nem ismerték fel, hogy a különböző 

területek sportéletének erősségeit, gyengéit, a fejlesztések orientációit a helyi 

önkormányzatok ismerik a legjobban. Súlyosbította a veszteségeket, hogy az 1996. évi LXV. 

törvény a sportingatlanokról felemás megoldást hozott. Azoknak adott elsőbbséget az 

igénylés során (értve itt az egyesületeket), amelyek vagy teljesen eladósodtak, vagy 

különböző tervezhetetlen támogatásokból éltek.  
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Hajdu (2000) szerint ezzel beépítették annak lehetőségét, hogy tőkeerős vállalkozások értékes 

ingatlanokat szerezhessenek és később a telephelyen a sportfunkciót megszüntetve alakítsák 

ki új működésüket.  

Az elégtelen törvényi szabályozás a vidéki önkormányzatoknál - ahol a sport társadalmi 

szerepe jóval erősebb volt - nem okozott akkora gondot, mint a fővárosban, ahol sorra szűntek 

meg az egyesületek és tűntek el a sportpályák. A hazai élsport eredményességének súlypontja 

a fővárosból fokozatosan a vidéki nagy városokba helyeződött át. Ebben az időszakban a 

Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből mindössze 0,2% - át fordította a budapestiek 

sportjára, a kerületek pedig átlagosan 0,5%-ot szavaztak meg költségvetésükben. 2000-ben a 

fővárosi arány változatlan volt, míg a kerületek 1-2% körül fordítottak a sportra (Hajdu 

2001). Jobb volt a helyzet vidéki városainkban ahol a sport társadalmi hatásait és pozitív 

externáliáit a lokalitás felerősíti, így vidéken az önkormányzatok a sport egyik legfőbb 

politikai és gazdasági érintettjeivé váltak. Ennek élvezője azonban legtöbbször egyedi 

döntések alapján a látványsportok lettek, gyakran a közösségi sport kárára (lásd 6. fejezet).  

 

A sportnak az előzőekben bemutatott térbeli változásainak eredményeképpen mára az 

önkormányzatok hozzájárulása a magyar sporthoz, a központi állam és a privát szféra 

hozzájárulásával összehasonlítva, a legnagyobb arányú (14. ábra), hasonlóan a „centralista”, 

de rendkívül fejlett középszintű önkormányzati rendszerrel rendelkező Franciaországhoz és 

Németországhoz (Keserű - Dénes 2007, Farkas 2008), illetve a skandináv államok 

struktúrájához. Továbbá a sportirányítás jövőbeni decentralizált fejlesztése és a városok 

meghatározó és erősödő térségszervező funkciói szerepüket még meghatározóbbá teszi.  

 

14. ábra: A sportfinanszírozás privát és közösségi aránya 2007-ben 

 

 

 

    Forrás: Keserű – Dénes 2007 59. o.  
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Az önkormányzatok „pénzosztó” gyakorlatától nagymértékben függ a kínálati oldal, amely 

mindenhol a sportkoncepcióban kerül meghatározásra. Egységes benchmark nem alakult ki, 

egyedi kijárásra, alkukra még ma is van mód. Különösen a megyei jogú városok rendelkeznek 

a helyi sportéletet meghatározó költségvetéssel, azonban ennek több mint 70%-át az élsport 

támogatására költik el.  Győr költségvetésének 1%-át fordítja „élősportra”
77

, de hasonlóan a 

többi megyei jogú városhoz a presztízsként megjelenített élsportot kiemelten támogatja (15. 

ábra). 

 

15. ábra: Győr MJV sportköltségvetésének megoszlása az élősportban 2007-2010 

 

 

Forrás: Gyömörei (2012a) 3. o.  

 

Miként próbálják tehát megtartani a nagyvárosi sportélet színvonalát, a 80-as 90-es évek 

sikeres vidéki bázisai? A többsportágas ágazati mamutegyesületek, a szocialista nagyvállatok 

széthullása után, különösen a megyei jogú városok esetében az önkormányzat veszi át a 

bázisfinanszírozó szerepét, közvetlenül vagy saját vállalatain keresztül közvetve juttat eltartói 

támogatást az egyesületeknek. Igaz ez még a látványsportokra is, holott ebben az esetben 

többnyire professzionális sportról van szó.  

 

Azok a sportágak pedig - és sajnos legtöbbször a tradicionális magyar sportágakról van szó 

(torna, kajak-kenu, birkózás, vívás, atlétika, súlyemelés… stb. ) -, amelyek üzleti működésre 

semmilyen szegmensükben nem képesek, gyakran még a létfenntartó támogatásban sem 

részesülnek (lásd még 4.1. fejezet).  

                                                 
77

 Győr MJV Sportrendelet 2008. 
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Ezen sportágak forrásteremtő képessége a sport piacairól jelenleg minimális, csak a 

nemzetközi versenyekre (EB, VB, Olimpia) korlátozódik. Ezekben a ma már nem „trendi” 

sportágakban az alacsony fogyasztói érdeklődés miatt nem lehetséges források bevonása a 

sport lakossági oldaláról sem. A mai modern, divatos sportágak, szabadtéri-extrém sportok 

infrastruktúrája pedig még hiányzik, vagy elavult, leromlott. Az önkormányzatok 

költségvetése is általában csak a meglévő struktúra fenntartására korlátozódik, így az iskolai 

tornatermek, jégpályák, uszodák a bővítést, modernizálást leggyakrabban állami részvétellel 

kívánják megoldani. 

 

Áttekintve az európai és a magyar sportfinanszírozási környezetet a következő fejezetben a 

városok és az élsport lehetséges kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatrendszerét mutatom be.  
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5. Az élsport önkormányzati támogatásának lokális előnyei 
 

 

„A Chiefs és a Royals
78

 nélkül Kansas City nem lenne más,  

mint egy másik Wichita …vagy Des Moines …vagy  Omaha.”  

Emanuel Cleaver 1997 

 

A városok versengése az 1980-as évek közepétől vált érzékelhetővé. A kibővült 

versenytérben a városok legfőbb célja a térségbe települő cégek, a jól képzett és magas 

jövedelemmel rendelkező lakosság célpontjává s ezáltal a térség vezető gazdasági 

központjává válni. A kormányzati decentralizáció a városok történetében, ahogy Amerikában, 

úgy az elszigeteltségből kikerülő közép- és kelet - európai városokban is egy új paradigmát 

jelentett, az autonómiával együtt járó önfejlesztés felelősségét egy állandó kihívásokkal teli 

nemzetközi színtérben (Szelényi 1990.). Az évtized közepétől a központi hatalom 

gyengülésével, a városok tehát egy erősödő imázs-versenyben találták magukat, a 

rendszerváltozás után pedig abban a fejlesztési versenyben, amelynek motorja a 

versenyképesség megtartása, növelése lett (Koltai 2004).  

 

E folyamatokból következik, hogy a kultúra, valamint az értekezés szempontjából 

kulcsfontosságú sportkultúra, illetve a kapcsolatos szolgáltatások fontos fejlesztő erői 

lehetnek akár húzóágazatként is egy adott város társadalmi-gazdasági újjászervezésesben. Ma 

már nem csak a városi sportélet aktorai állítják, de egyre több kutatás is bizonyította, hogy a 

sport a hagyományos és elismerten társadalmi tőkét építő szerepe mellett gazdasági tőkét is 

vonz (Bianchini- Parkinson 1993, Garcia, 2004, Preuss 2004).  

 

A sport már bemutatott identitáserősítő funkciója is átalakult. A történelmi tradíciókkal 

rendelkező egyesületek egy-egy társadalmi réteg, illetve ágazati dolgozók, különböző 

foglakozási ágak tagjainak identitását voltak hivatottak erősíteni.  

 

                                                 
78

 Kansas City professzionális baseball és futball csapata.  
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A rendszerváltozásig az építőipari (Veszprémi Építők, a textil ipari (Győri Textil), a bányász 

(Tatabányai Bányász), a közlekedési ágazat (Budapesti-, Nyíregyházi Vasutas, Volán), a 

belügy („dózsák”), honvédelem („honvédek”, stb.) egyesületeivel találkozhattunk a 

tabellákon. Az ipar leépülésével és az egyesületek megszűnésével, átalakulásával a rajongói 

identitás először csökkent, majd átalakult. A sportban kizárólag a városok vették át az 

identitás formálásának, erősítésének szerepkörét, regionális identitás nem tudott kialakulni 

(Rechnitzer 2007).  

 

A sport tehát a lokalitásban felerősödve jeleníti meg értékeit, amelyeket mind az egyén, mind 

a helyi vállalatok és a sportnak otthont adó város egyaránt érzékel és haszonként realizál (14. 

táblázat).  

 

14. táblázat: A sport értékteremtése a lokalitásban 

 

Az egyén szintjén 
Helyi gazdasági élet szereplői 

(vállalati szint) 
Település versenyképességi szint 

Mentális és fizikai egészség 

fejlesztése 
 

Magasabb egyéni jövedelmek 

növekvő elérése 
 

Transzferálható képességek/  

készségek fejlesztése 
 

Munkaerő piaci alkalmasság   
 

 

Csökkenő egyéni 

egészségügyi kiadások 

 

 
 

Szórakozás, egyéni társadalmi 

tőke elérése 

Termelékenység növekedése, 

nagyobb teljesítmény 
 

Bővülő belső piac  

 
 

Alkalmas és/vagy  
 

 

(Át) Képezhető munkaerő 
 

 

Kevesebb hiányzásból és 

balesetből eredő kiadás 

 

 
 

Fogyasztói-, cégkapcsolatok, 

tőke elérése, aktív CSR *  

tevékenység, vállalati identitás 

erősödése 

Humán tőke produktivitása, lokális 

GDP növekedése  
 

Bővülő munkahelyek, közép és felső 

társadalmi réteg szélesedése 
 

Életminőség emelkedése, szociális 

rászorultság csökkenése 
 

Alacsonyabb munkanélküliség, 

biztonságos, vonzó környezet 
  
Egészséges társadalom, várható 

élettartam növekedése, 

közegészségügyi kiadások 

csökkenése 
 

Kulturális épített infrastruktúra és 

programok bővülése         városkép, 

városmarketing, külkapcsolatok, 

lokális imázs és identitás erősödése 

* Vállatok társadalmi felelősség vállalása (Corporate Social Responsibility) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A táblázatban bemutatott értékek közül a lokális politika által priorizált városmarketing és 

identitásépítő célokat elsősorban az élsport, illetve a nemzetközi sportrendezvények 

szolgálták ki a belső, majd az 2004-es uniós tagságot követően a kiszélesedő nemzetközi 

térben.  
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5.1. Az élsport keresleti változói a lokális piacon 
 

A sport fogyasztói piacán a fogyasztók szurkolói csoportja részesedni akar a sportlátvány 

minőségéből, a versenyből, erősíteni akarják önazonosságukat csapatukkal, át akarják élni a 

győzelmeket és a vereségeket. Ez az igény pedig hat a termék árára. Változó érzékenységgel 

generálja a fizetési hajlandóságot a sport termékeiért. Érdekes különbségek figyelhetők meg a 

hazai labdarúgás fogyasztói piacán. Amíg például a Győri ETO magas minőséget képviselt 

2010–ben (bronzérem és UEFA kupa részvétel) átlagnézőszáma mindössze 2657 fő, 2008-ban 

a 13. Diósgyőri VTK - é 4464, a Fradié pedig 2006-os másodosztályú szerepléskor is 10000 

fő felett volt (Andics 2011, www.fn.hu/sport, www.origo.hu/sport). Ennek oka a sport 

speciális keresleti változóinak vizsgálatával magyarázható. 

 

Nyilvánvalóan egyszerű kapcsolat van a sporttermékek árai és a piaci kereslet között. Ha a 

jegyek és bérletek ára nő, akkor az a fogyasztói volumen csökkenését vonhatja maga után. A 

sportban azonban az ár mellett más keresleti faktorok is jelentősen hatnak. 

 

Fort (2006) szerint a sporttermék ára mellett az alábbi keresleti tényezők is megjelennek, 

amelyek meghatározhatják a sportkeresletet.  

 

1. szurkolói preferencia az adott sportág iránti minőségi mutatókban (lokális sportági 

kultúra, sportági tradíciók) 

2. más versenyképes kulturális és szórakoztató ipari termékek árai települési szinten  

3. szurkolói jövedelmek szintje  

4. a sportágnak otthont adó város népessége 

 

Az első változó „a lokális sportági tradíciók” egy fajta területi szerkezetet mutat a hazai 

csapatsportokban. Porter (1998) globális-lokális paradoxon elmélete
79

 könnyedén 

értelmezhető egyes sportágak lokális beágyazódására, amely meghatározza a sportág mint 

termék minőségét és nemzetközi versenyképességét
80

.  

                                                 
79

 Porter a globális-lokális paradoxon elméletében rámutatott, hogy vállalatok versenyképességét 

alapvetően a hazai bázisuk határozza meg, a helyben koncentrálódó tudás és információk 

összességében. 
80

 Hazánkban jelenleg a vízilabda ér el tartósan nemzetközi sikereket.  

http://www.fn.hu/sport
http://www.origo.hu/sport


106 

 

A hagyományokra épülve bizonyos sportágak adott városokhoz szorosabban köthetőek. A 

helyben koncentrálódó sportági tudás és információk pedig hosszútávra biztosítják az adott 

sportág versenyképességét akár nemzetközi szinten is.  

 

Ismertek egy-egy sportágakhoz történelmileg is köthető városok (Frenkl 1999) (15. táblázat).   

 

15. táblázat: A professzionális csapatsportok területi szerkezete 

 

Sopron Kosárlabda férfi-női 

Győr Labdarúgás, női kézilabda 

Szombathely Férfi kosárlabda 

Zalaegerszeg Férfi kosárlabda, labdarúgás 

Körmend Férfi kosárlabda 

Pécs Labdarúgás, női kosárlabda 

Veszprém Férfi kézilabda 

Székesfehérvár Labdarúgás, férfi kosárlabda 

Debrecen Labdarúgás, női kézilabda 

Szeged Férfi kézilabda, vízilabda 

Szentes vízilabda 

Eger vízilabda 

 

Forrás: Gyömörei (2011b) 98.o. 

 

A lokális sportági tradíciókra alapozva nem csak az adott sportágban dolgozók (edzők, 

sportszervezők), hanem a fogyasztók generációi is egymást követve - az idősek ki -, illetve a 

fiatalok belépésével - örökítik át a szakértelmet és biztosítják hosszú távon a sikerességet és a 

szurkolói tömeget a sportág számára.  

 

Az elsődleges fogyasztók, a rajongók-szurkolók preferenciája a sport termékei iránti 

keresletben a fenti keresleti tényezőktől önállóan és azok kölcsönhatásában is változhat.  

A sportteljesítmény minősége iránti szurkolói elkötelezettség, a lokális tradíció hatása például 

gyakran írja felül a városok népességéhez köthető keresleti hatást. Egyszerű tapasztalati tény, 

hogy bár más városokban a népesség lehet nagyobb, a körmendi kosárlabda sport évtizedek 

óta megtartja szurkolóit. Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a minőség olyan lényeges 

elem, amely ellentétesen is hat a fogyasztókra.  
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Egyrészről a sportági tradíció hiányában hiába eredményes hazai és nemzetközi szinten is egy 

sportág (pl. győri női kosárlabda) fogyasztói érdeklődés csak hosszú távon sok esetben 

generációkon keresztül alakul ki
81

. Másrészről szintén győri példaként említhető az 1904-ben 

alapított Győri ETO férfi kézilabda csapatának esete. A gárda IHF
82

 kupa győztes és magyar 

bajnok is volt, de azzal, hogy 2009-ben a második osztályba került más sportágakkal szemben 

jelentősen alulmaradt az önkormányzati támogatásért vívott versenyben
83

, majd elvesztette 

szponzorait és szurkolóit is. Egy sportág a területi beágyazottságát azonban nem veszíti el 

egy-két év alatt. A „minőség” változó visszaszerzésével - pl. a szombathelyi, diósgyőri 

futballcsapat visszakerülése az első osztályba - a rajongók nagyon gyorsan újra elkötelezett 

szurkolókká, fogyasztókká válnak.  

 

Mint a 15. táblázatból is látható egy - egy hazai városhoz legfeljebb két látvány sportág 

köthető. Természetesen, ahogy egy ország számára sem lehetséges, hogy „túlzottan sok” 

iparágban nemzetközileg is versenyképes legyen, a városok számára is stratégiai feladat, hogy 

a fent említett tudásra, tradíciókra építve határozzák meg a támogatásra érdemes sportágaikat 

(Porter 1990). Az erőforrások többnyire szűkösen állnak rendelkezésre, így érdemesebb a 

szétszórt támogatások helyett a „megfelelően elégséges” számú sportágat kiemelten 

támogatni. A „megfelelően elégséges” számú sportág, dominálhat a szórakoztatói piacon, és 

eredményesebben gyűjtheti be a fogyasztói költéseket, és az önkormányzati támogatásokat.  

 

Ismert és a városok számára nem követendő példaként említhetőek az ezredforduló 

dunaújvárosi sportsikerei, amelyeknek forrásai nem a lokális tradícióból építkező fejlesztés 

igényei voltak, hanem az acélipar időleges rekonstrukciójából és a helyi vezető vállalat 

presztízsigényéből sarjadtak. A dunaújvárosi sport közel egy évtizedig tartó hazai és 

világsikerei
84

 kizárólag a Dunaferr vállalat szponzorációjára épültek. Amikor a vállalat a 

globális versenyben alulmaradva kénytelen volt feladni a helyi sport szponzorációját a 

dunaújvárosi önkormányzat nem vette át még a fenntartói támogatás szerepét sem. 

 

                                                 
81

 A győri profi női kosárlabda mérkőzésekre a dobogós helyezés ellenére is 2010 – 2011- ben csak 

50-100 néző látogatott ki.  
82

 International Handball Federation 
83

 A csapat 2011-ben nem kapott önkormányzati támogatás (33/2011. (II. 25.) Kgy. Sz. határozat). 
84

 A Dunaferr SE csapatai, a jégkorong, a férfi-női kézilabda, a labdarúgás, és a férfi röplabda 1996 

és 2002 között 13 magyar bajnoki aranyérmet nyertek. Dunaújvárost 1998-ban a „Nemzet 

Sportfővárosa”-ként említették. 
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A sport keresleti változóiba soroltan láthatjuk, hogy nem csak az egyes sportágak 

versenyeznek a fogyasztók érdeklődéséért és az önkormányzati támogatásokért, hanem más 

szórakoztatóipari termékek is. A versenyben az eltérő időszakokban megrendezett
85

 sportági 

mérkőzések mellett részt vesztnek a színház, az opera, a filmművészet, a zenei koncertek, 

fesztiválok eseményeinek árai, amelyek jelentős sportkeresleti funkciókat mozdíthatnak el és 

a sport helyettesítő termékeivé válhatnak. A városok marketingstratégiáját kiszolgáló kultúra 

ma már változatos termékskálával rendelkezik, a fogyasztók pedig eldöntik, hogy a 

jövedelmük kultúrafogyasztásra szánt részét sportra vagy más kulturális eseményre költik el. 

Igaz, a sportélmény helyettesítésének vizsgálatakor meg kell említsük, hogy a 

mérkőzéseredmény kiszámíthatatlanságának élményét az egyéb szórakoztató ipari 

alternatívák nem biztosítják. Így a sportesemény legfőképp szolgáltatja a fogyasztók által 

kiemelten preferált legspontánabb szórakozást (Shank M. 1999).  

 

A fogyasztói jövedelmek és városok népességének hatása a keresletre szorosan 

összekapcsolódik. A helyi fogyasztói jövedelemszint természetesen elmozdíthatja a 

sportkeresletet a magasabb minőségű, illetve a másodrendű sporttermékek irányába, azonban 

a hazai professzionális sportbevételeknek jelenleg még csak töredéke származik a szurkolói 

fogyasztásból (lásd 7. ábra). Az amerikai profi ligák csapatainak telephely kiválasztási 

döntéseiben a jövedelem szint és a városok népessége, a háztartások (a televíziós csatornák 

lefedettségében kifejezve) fontos vizsgálati tényezők (Szymanski, S. 2010, Kassai 2006). 

Magyarországon a sportcsapatok telephelyválasztásában ez utóbbi két változó kevésbé vagy 

egyáltalán nem játszik szerepet, de a jövőbeni üzleti működés tervezéséhez érdemes 

áttekintenünk nagyobb városainkat ebből az aspektusból is 16. táblázat). 

                                                 
85

 Győrben a professzionális sportmérkőzések időpontjait, a különböző sportágakban megegyezés 

alapján, eltérő időpontokra szervezik a csapatok. 
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16. táblázat: A hivatásos csapatok, az egy főre jutó jövedelem és a népesség a hazai 

nagyvárosokban 2009 

 

Város 
Hivatásos csapatok 

száma 
Népesség (fő) 

Egy főre jutó bruttó 

jövedelem (Ft 2008) 

Győr 5 130 000 2 851 596 

Budapest 15 1 722 000 3 043 056 

Debrecen 3 206 225 2 394 084 

Székesfehérvár 4 102 000 2 513 304 

Veszprém  4 63 045 2 413 716 

Dunaújváros 1 46 500 2 466 000 

Szombathely 2 79 400 2 331 156 

Szeged 6 167 000 2 421 012 

Pécs 4 157 000 2 552 568 

Nyíregyháza 2 117 000 2 176 740 

Sopron 2 60 000 2 342 952 

Kecskemét  2 111 500 2 402 424 

Miskolc 2 170 000 2 334 744 

 

Forrás: www.ksh.hu alapján saját szerkesztés 

 

A hazai szurkolói sportfogyasztásban a települések népessége és a jövedelem változások a 

sport iránti keresletet meghatározásában a „minőségi lokális tradíció” változóhoz képest 

kevésbé meghatározóak. Ennek oka, elsősorban a hazai élsport minősége és illeszkedése az 

európai rendszerekbe, amelyek nem kizárólagosan üzleti, hanem ún. eredményességi, feljutás-

kiesés alapon szerveződtek (vö. 2.6.1. fejezet). A jövőben a helyi piac felvevőképessége 

azonban döntő lehet, hiszen addicionális források bevonása elsősorban a magángazdaságból 

lehetséges és abban az esetben, ha a magánszféra szponzorációs döntéseit egyre szélesebb 

körben üzleti alapon hozza meg. Jelenleg a hazai élsportban többségében még csak a 

mecenatúra jellegű sporttámogatásokat, illetve a promóciós eszközként alkalmazott 

juttatásokat fedezhetjük fel (Berkes 2005). Fontos ismerni a piacképesség tényezőit a 

támogató városoknak is, hiszen a támogatott sportág fogyasztói érdeklődés nélkül, 

kizárólagos közösségi támogatásból hosszútávon nem maradhat a városban, költözni 

kényszerül (Fort 2006) érvényesül a határköltség és határhaszon elve. 
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5.2. A támogatások szerkezete 

 

Az önkormányzati sporttámogatásoknak jellemzően két formáját különböztethetjük meg. A 

városaink sportkoncepciójában, sportrendeletében megjelenő kategorizált direkt pénzügyi 

támogatás mellett, a nemzetközi gyakorlatokra jellemző közvetett támogatások - különböző 

formáival is találkozhatunk. Ennek jól magyarázható szempontjai az alábbiak (Siegfried - 

Zimbalist 2000 idézi Fort (2006): 

 

1. Az önkormányzati infrastruktúrafejlesztési projektekkel szélesebb körben nyerhető 

politikai támogatás a sportlétesítmény építésében és működésében érdekelt 

vállalkozók és ingatlantulajdonosok felől.  

 

2. A létesítményre kötött haszonbérleti szerződéseken keresztül nyújtott támogatások a 

csapatot hosszabb időtartamra a városhoz köthetik, illetve a támogatás 

visszakövetelhető a csapattól, ha telephelyét más városba helyezi. A hazai gyakorlat 

szerinti a sportkoncepcióban megfogalmazott közvetlen pénzügyi támogatások 

esetében csak a bizonylati elszámolás ellenőrzésére van mód.  

 

3. Az egyedi szubvencióhoz
86

 képest a közvetett támogatások hosszú távon is 

ösztönözhetik a tulajdonosokat (nemcsak a rövidtávú sportsikert szem előtt tartva) a 

csapat sportbeli eredményességi céljának magtartása mellett, a minőségi gazdasági 

menedzselésre (vö. 2.6.2.1. fejezet). 

 

4. Az indirekt támogatások rendszere a közvélemény számára is elfogadhatóbb eszköz, 

mint a közvetlen pénzkifizetések. 

 

A csapattulajdonosok a közösségi támogatások elnyerése érdekében gazdasági érveket 

sorakoztatnak fel, amelyeket a csapatok által generált külső, társult hasznokban és az 

externális hatásokban fogalmaztak meg. Az élsporttámogatások esetében a vizsgálat tárgya 

azonban minden esetben az kell, hogy legyen, hogy új addicionális haszonról beszélhetünk-e, 

vagy csak a kultúra fogyasztásának lokális átrendeződéséről. Ennek meghatározója elsősorban 

a sportrendezvény színvonala.  

                                                 
86

 Pl. Sportkoncepción alapuló direkt költségvetési támogatások.  
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Magyarországon elsősorban a nemzetközi szintű rendezvények (EB-k,VB-k, Bajnokok ligája 

mérkőzések) és  ritkábban a hazai rangadók érik el, hogy a helyi lakosság kultúra 

fogyasztására (színház, koncert, filmszínház… stb) szánt forrásait ne csak transzferálja a 

sporteseményre, hanem a helyi sport területileg kiterjedt, fogyasztói koncentráló hatást is 

generáljon.  

 

5.3. A sporttámogatások hasznai a városok számára 
 

A gazdasági tevékenységből származó hasznok a csapat működésének pénzügyi megjelenései. 

A csapat játékosokat, szakembereket alkalmaz (foglalkoztatottságra gyakorolt hatás), béreket 

fizet (amellyel a lakossági fogyasztás forrásait növeli), adókat fizet (amellyel a közösségi 

kiadások fedezetéhez járul hozzá), ingatlanokat fejleszt, üzemeltet és használ (amelyek 

rekreációs közjavak). Ha a támogatást pusztán gazdasági alapon ítéljük meg, akkor azokat a 

támogatásokat mondhatjuk célszerűnek, amelyek eredményeként a támogatás az előbb 

felsorolt hatásokon keresztül várhatóan megtérül. Ezeket kalkulálni meglehetősen nehéz, 

azonban fontos legalább megfogalmazni a várható gazdasági haszon fő megjelenési területeit.  

 

Fort (2006) alapján a sporttámogatások gazdasági haszna az alábbi fő kategóriákra 

csoportosíthatóak:  

 

1. sportgazdasági tevékenység közvetlen haszna 

2. sportgazdasági tevékenység közvetett haszna 

3. fejlesztési érték, (Development Value „DV”) 

4. extern hasznok  

 

A közvetlen sportgazdasági tevékenység legnagyobb volumenben az infrastruktúrához köthető 

(17. táblázat). Városaink számára egy modern stadion vagy sportaréna építése, üzemeltetése, a 

költségek
87

 miatt hosszú távú stratégiai feladat, amely ma még a legtöbb esetben
88

 központi 

költségvetési forrásokból valósítható meg. A sportgazdasági tevékenységnek a település 

számára kifejezhető közvetlen gazdasági hasznát a létesítmény és a csapat létrehozásával és 

működéséhez közvetlenül kapcsolódó - elsősorban a létesítményen belül működő - üzleteket 

és vállalkozásokat, valamint a foglalkoztatottakat (edzők, tanárok, orvosok, játékosok, 

szertáros, takarítók pályafenntartók, egyéb alkalmazottak … stb.) jelentik (17. táblázat).  

                                                 
87

 A tervezett debreceni és FTC futballstadion várható költsége egyenként 10 -12 Mrd Ft, forrása 

központi költségvetési előirányzat. 
88

 Az győri ETO park magánforrásból épült, költsége 2009-ben közel 50 Mrd Ft volt. 
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17. táblázat: A Győri ETO alkalmazottai 2011 

 

Cég létszám  

 

 

 

 

 

Σ 268 fő 

 

 

 

 

 

ETO FC Kft 127 fő 

Sportirányítás 7 fő 

Létesítmény op. 14 fő 

edzők+sportalk. 22 fő 

Játékosok 61 fő 

egyéb alkalmazottak 23 fő 

ETO Park 31 fő 

irányítás 21 fő 

Étterem 10 fő 

ETO Kollégium 110 fő 

oktatók+ diákok
89

  

 

Forrás: Gyömörei (2011b) 102. o.  
 

A közvetlen gazdasági aktivitás kifejezője a csapat és a telephelyen (stadionban) működő 

vállalkozások teljes árbevétele.  

 

A sportgazdasági tevékenység közvetett gazdasági előnyei a szurkolói, rajongói tömegekre 

épített vállalkozások hasznait írja le. Ezek éttermek, parkoló társaságok, kiskereskedők (sport, 

ital, ajándék, stb.) lehetnek, amelyek kötődnek a helyszínhez, és elsősorban a stadionok 

közelében helyezkednek el. 

 

Néhány érintett üzleti tevékenység nem a stadionok, arénák közelségében történik, de 

függenek a mérkőzések eredményeitől és így a közvetett hasznok élvezői. Ilyenek pl. a 

programok miatt érintett helyi média társaságok, amelyek jól értékesíthető témához és ezzel 

reklámlehetőségekhez is jutnak. A médiumok nem fizetnek a sportcsapatnak, csak élvezik a 

megnövekedett fogyasztói aktivitást.  

 

Az ún. „fejlesztési érték” a sikeres „sportvárosok” életképességét, növekedését társítja 

csapataik sikerével. A sporthoz szorosan kapcsolódó ágazatok, mint például a sporttermék 

kereskedelem, a sportrehabilitáció, az informatika, az őrző-védő szolgáltatások és, a 

szállodaipar vállalatai a telephely-választási döntéseikben figyelembe veszik a számukra 

vonzó a nemzetközi szinten is ismert településeket és legtöbb esetben szponzorálási 

partnerként is belépnek a sportpiacra. (pl. ETO FC - Puma).   

                                                 
89

 A diákok többsége 15 éves kortól már hivatásos szerződéssel rendelkezik.  
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Fort (2006) kiemeli, hogy az extern hasznok élvezőit fontos megkülönböztetni a gazdasági 

tevékenység közvetett előnyeit élvező vállalkozásoktól. A szurkolói tömegre számító 

vállalkozásokkal ellentétben ezúttal nem piacosítható, pénzben nehezen kifejezhető, de 

reálgazdasági előnyöket jelentő haszonról van szó. Az externáliák sportbeli gazdasági hatásait 

alapvetően két területen kell megvizsgálnunk. Az egyik a csapat létezéséhez kötődő gazdasági 

tevékenység az adott lokalitásban. Ilyen lehet a már említett média érdeklődése a csapat iránt 

és ezzel témához és extrabevételhez jutása - eladható, kapcsolódó reklámok által is -, amiért 

nem fizet a csapattulajdonosoknak. Igaz ez amellett, hogy egyrészről nehezen mérhető, 

másrészről pedig, hogy egymással szemben kölcsönös előnyöket rejthet, hiszen a 

médiaérdeklődés a csapatok számára is további szponzorációs bevételeket jelent.  

 

Hátrány pedig. hogy a csapattulajdonosok a reáljövedelmeket a mérkőzéseket a médián 

keresztül követőktől csak korlátozottan képesek begyűjteni, például a fizetett 

sportcsatornákon elérhető közvetítéseken keresztül. Szintén a sportesemények hasznait 

élvezik a sportfogadás szervező irodák, amelyek jövedelméből a sportcsapatok részesedni 

nem tudnak.    

 

Az externáliák egy másik területén, amit összefoglalóan életminőség faktornak hívhatunk és 

ami sport társadalmi értékeit jelenti (vö. 2. fejezet), közvetlenül szintén nem mérhető haszon 

keletkezik és ennek hatásaiból kizárni senkit nem lehet, előnyeit pedig mindenki élvezi. Ha a 

város elveszítené csapatát valószínűleg ezek a jövedelmek is csökkennének.  

  

5.4. A hivatásos csapatokkal kapcsolatos kalkulálható 

közösségi bevételek 
 

Az előző fejezetben bemutatott területeken a professzionális sportnak a városok gazdaságára 

gyakorolt hatására hazai számítások nem történtek. Elsősorban az USA-beli kutatók 

próbálkoztak a stadionépítési, a csapattámogatások és a professzionális csapatok 

működésének gazdasági hatásait meghatározni (Okner 1974, Quirk 1992, Zimmerman 1997, 

Long 2005 idézi Fort 2006).  
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Hazánkban a Debreceni VSC labdarúgó csapatának 2009-es sikerei nyomán vállalkoztak 

először hazai kutatók (Bács - Szilágyi 2010) a Bajnokok Ligájába került csapat nyolc 

mérkőzésének vizsgálatára, a mérkőzések gazdasági hatásának becslésére. A közösségi 

bevételek realizálásának két fő csatornáját a 16. ábra mutatja. 

  

16. ábra: A hivatásos csapatokhoz köthető közösségi bevételek és jellemzői: 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A bevételek realizálása történhet: 

 

1. a sportvállalat működéséhez kötődő beszedett központi és helyi adókon, illetve 

az igényelt szolgáltatásokon keresztül és 

2. a sportvállalat által rendezett mérkőzéseken, amelyek különféle gazdasági 

hatást, aktivitást gyakorolnak a városokban.  

 

Bács - Szilágyi (2010) alapján és kiegészítésével a nemzetközi szinten teljesíteni képes csapat 

működése esetén az önkormányzat és az állam számára alábbi bevételek számíthatóak. 

 

1. A sportvállalat működésével kapcsolatos közösségi bevételek:  

 

Helyi adók és bevételek: 

 Iparűzési adó 

 Építményadó  

 Telekadó  
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 Idegenforgalmi adó  

 Önkormányzati szolgáltatások díja és adója (a klub befizetései az 

önkormányzatok felé pl. a közművek, a rendvédelemi és kommunális 

szolgáltatások igénybevétele után) 

 

Központi költségvetés bevételei: 

 Társasági adó 

 Fogyasztási adó 

 SZJA és ÁFA bevételek 

 

2.a; A mérkőzésekhez
90

 kötődő közösségi (állami-önkormányzati) bevételek:  

 

 ÁFA- bevételek (belépőjegyek, üzemanyag, fogyasztási cikkek, turisztikai 

szolgáltatások) 

 Idegenforgalmi adó 

 

 

2.b; A mérkőzésekhez kötődő addicionális gazdasági hatások: 

 

 nézők költekezései,  

- helyi nézők: belépőjegy, személyes fogyasztás (a helyi szurkolók esetében 

nehéz bizonyítani az új, hozzáadott gazdasági hatást
91

). 

- külföldiek: szállás, személyes fogyasztás 

 közlekedéshez kötődő pluszfogyasztások, más városokból, illetve külföldi 

szurkolók (üzemanyag, szállás, menetjegy, amortizáció) 

 

A bemutatott szempontok alapján elvárható tehát, hogy a helyi önkormányzatok támogatási 

döntéseit jellemzően meghatározó, elsősorban az egyes sportágak politikai kapcsolataira 

épülő finanszírozási gyakorlat a jövőben kiterjedjen a fejezetben bemutatott gazdasági 

szempontú hatásvizsgálatokra is. Csak úgy fogható fel a helyi sportélet stratégiai, fejlesztési 

ágazatként, ha a döntési folyamatokban, a vázolt területeken kutató-elemző vizsgálatok 

történnek. Az elemzések előkészítő és értékelő lépéseit a 17. ábrán mutatom be.  

                                                 
90

 Az önkormányzati bevételek vizsgálatában természetesen a csapatok hazai mérkőzéseinek bevételeit 

érdemes elsősorban számolni.  
91

 A szerző véleménye. 
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17/a. ábra: Döntés - előkészítés az élsport önkormányzati támogatásában 

 

 

17/b. ábra: Elemzés, értékelés az élsport önkormányzati támogatásában 

 

 

Forrás: Gyömörei (2011b) 104.0 

 

A városok számára a hosszútávon megtartott nemzetközi szintű élsport egyrészt, a 

priváttámogatások növekedését jelentheti, valamint lehetőséget a közvetlen pénzügyi 

támogatások átcsoportosításra a sport lokális fejlesztését legnagyobb mértékben elősegítő 

közösségi sport irányába, amellyel persze élni kell. Másrészt jelentheti a sport és a városok 

egyes kapcsolódási területein bemutatott és értelmezett társadalmi, gazdasági előnyök elérését 

is.   
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6. A sportban sikeres városok sportrendszereinek összehasonlító 

elemzése 
 

„A nemzetek versenyképességének magyarázatához, 

először értenünk kell a termelékenység determinánsait”  

Michael Porter 1990 

 

A nemzetközi sportgazdasági és sportpolitikai kutatások leggyakrabban a nemzetállamok 

makroszintű stratégiáit és annak hatásait vizsgálják és hozzák összefüggésbe a 

sporteredményességgel, a sportélet kiterjedtségével, az egészség, valamint az életminőség 

javulásával. Elsősorban a nagy nemzetközi versenyek, Olimpiák, világbajnokságok 

sikerességének - megnyert érmek száma, 1-6 helyezések pontértékei, ….stb. - tehát az élsport 

eredményességének társadalmi, gazdasági összefüggéseit vizsgálták. Ennek oka legfőképpen 

az, hogy ezek a versenyek fedik le legteljesebb körűen a nemzetek sportrendszerét, illetve az 

elemzési egységek, ez esetben a nemzetek versengése jelenik meg a különböző 

értékelésekben, pl. egy éremtáblázaton (De Bosscher et al. 2009). Különösen a nemzetközi 

szakirodalom mondható gazdagnak, de a hazai sportgazdasági kutatások is egyre gyakrabban 

vállalkoznak azon összefüggések megvilágítását célzó elemzésekre, amelyek az egyes 

nemzetek teljes spektrumú sportrendszerét - beleértve a gazdasági környezeti feltételeket is -

és a nagy nemzetközi presztízst eredményező sikeresség kapcsolatát mutatják be (Bernard, 

A.- Busse, M. 2004, De Bosscher et al. 2009, Green 2004, Green - Houlihan 2005). Az 

eredményességi tényezők mögött azonban minden esetben önálló lokális sportpolitikák és 

sportrendszerek működnek, amelyek elemző vizsgálatára empirikusan megalapozott koherens 

elméleti modell ez idáig nem készült. 

 

A hazai finanszírozási struktúrában az irányítás mellet a forrásallokáció is a területi 

kormányzat kezében, igaz jelentős eltérésekkel van jelen (vö. 4. fejezet). Már egy egyszerű 

sportsikeresség elemzés is azt mutatja, hogy vidéki nagyvárosaink a sportban hosszú ideje a 

legeredményesebbek, így meghatározó bázisaivá váltak a magyar élsportnak. A lokális 

sportstruktúrák elemzése ambicionálja a sportrendszerek működésének és az eredményesség 

összefüggéseinek feltárását, a „best practice” megfogalmazását.  
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Fontos pontosítanom, hogy az eredményesség értelmezésében olyan sportbeli 

versenyképességről van szó, amely a sport átfogó fejlesztését jelenti, magában foglalja az 

élsport sikereit és a sport lokális expanzióját és mint eszköz, szerepét a városfejlesztésben.  

  

A lokális struktúrák versenyképességi vizsgálatának fő területe: 

 

 az önkormányzati sportpolitikai inputok, a közvetlen pénzügyi támogatások és a 

közvetett juttatások, kedvezmények (pl. létesítményhasználat) mint erőforrások,  

 a helyi sport-közigazgatási, társadalmi és egyéb szervezeti átmenő teljesítmények, 

mint sportirányítási eljárások és az 

 outputok, mint az élsport hazai és nemzetközi eredményességei, illetve az elit és nem 

elit sportolók és a sportszervezetek száma a sport kiterjedtségének relációjában.  

 

A felszínre kerülő különbségek gyújtópontja mikroszinten van, azokon a tényezőkön, 

amelyek befolyásolhatják a sport sikerét közvetlen környezetében. Természetesen szükséges 

egyfajta lehatárolás, amely valamilyen vizsgálati relevanciát feltételez. Legkönnyebben a 

helyi sporteredményesség adhatja meg azon városok körét, amelyek vizsgálati relevanciával a 

kutatói érdeklődésbe kerülhetnek. Elsősorban a látványsportágakban elért tartósnak mondható 

(5 -10 év) nemzetközi sikerek minősíthetnek „sportvárosnak” egyes településeket. Ezért a 

sportvárosok kiválasztásánál a város sportági portfolióját kiemelt szempontként vettem 

figyelembe. 

 

6.1. Mintaválasztás, az elemzés egységei 
 

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

portfoliójában legalább egy nemzetközileg tartósan sikeres látványsportág, illetve egyéni 

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

nemzetközi részvétel, az eredményesség hazánkban megfogalmazható legmagasabb szintje. 

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

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

kerültek kiválasztásra (18. táblázat). Elsődleges szempontként vettem figyelembe, hogy olyan 

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

tekintetében a jövőben gazdasági önállósulás feltételezhető. 
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18. táblázat: Sporteredményesség és az önkormányzati szerep a vizsgált városokban  

(2006 – 2011) 

 

Város/ 

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

nemzetközi 

szint 

Önkormányzati 

szerep 2011-ben 

Debrecen 

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

Tulajdonos  

25,2% 

Veszprém 

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

Győr női 

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

Szeged férfi 

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

Pécs női 

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

Tulajdonos 

 49%  

Sopron női 

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

Tulajdonos 

43%  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Nem került a kiválasztott csoportba a vízilabdával sikeres Eger, mivel a sportág nemzetközi 

piaci helyzete, értékesíthetősége korlátozott (vö. 2.6. fejezet). Sikeres „sportvárosnak” 

tekinthető még Székesfehérvár kosárlabda, jégkorong, labdarúgás és női kézilabda sportjával, 

de élcsapataik nemzetközi szereplése még nem stabil, az utóbbi időkben váltak sikeressé, 

azonban a jelenben finanszírozási gondokkal küzdenek (www.hvg.hu).   

 

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

teljes körét, vagy más esetleg térszerkezeti elvű csoportosításban történő általánosítások 

megállapítására való törekvést. A szakirodalomban fellelhetőek a sportágazat 

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

sportgazdasági kutatási trendnek megfelelő összehasonlító kutatás kezdeményezésére szólít. 

Átfogó regionális lefedésű, teljes elemszámú kutatási projektre, a vonatkozó adatkezelési 

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

A kiválasztott városok a már bemutatott minőségi sporteredményeik mellett viszonylagosan 

rendszerezett, elérhető adatokkal és strukturált funkcióval ellátott sportigazgatási szervezettel 

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

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

hogy egyfajta transzparens rendszerben fogalmazzák meg sporttámogatói preferenciáikat. 

Továbbá általánosnak mondható, hogy az önkormányzati sportpolitikában a sporttámogatások 

adatainak értelmezése, kategorizálása kidolgozatlan, a közvetett nem pénzügyi támogatások 

meghatározása pedig a legtöbb esetben hiányzik.  
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Primer adatnyerésre a kutatás harmadik szakaszához tartozó strukturált interjúk esetében volt 

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

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

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

elfogadása (65/2007 (VII. 27.) OGY. Határozat) és az EU Fehér Könyve a Sportról 2007–es 

megjelentetése nyújtott releváns sportpolitikai orientációt a helyi sporthatóságok számára. A 

jövőben a vizsgálati modell szélesebb körű tesztelése - a megyei jogú városok teljes körére 

vagy regionális mintaválasztásra törekedve - adhat módot gazdagabb, kvantitatív adatokkal 

dolgozó statisztikai általánosításra.  

 

6.2. A kutatás felépítése, a vizsgálati szempontok meghatározása 

a városok sportfinanszírozási gyakorlatában 
 

A kutatás az élsportban tartósan sikeres városok sportrendszerére és sportgazdálkodására 

irányult, induktív és deduktív megközelítésmódokat egyaránt alkalmazva az empirikus 

vizsgálatban. A sportrendszereket irányító önkormányzati intézmények (lokális 

sporthatóságok) vizsgálatához figyelembe véve a sport egyes szegmenseinek (pl. 

látványsportágak legfelső szintje) piaci meghatározottságát módszertani ajánlásként 

elfogadhatjuk a vállalati működések teljesítményértékelésénél alkalmazott eljárásokat (18. 

ábra).  Ma már egyre szélesedő elvárás ezen intézmények számonkérhetősége nemcsak a 

sporttársadalom, de a lakosság részéről is (Kaplan – Norton 1999).   

 

18. ábra: Az önkormányzati sportintézmények vizsgálati modellje: 

 

 

 

Forrás: Kaplan-Norton 1999 alapján saját szerkesztés 
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A metodika kidolgozásának meghatározó nehézségét jelentette, hogy a helyi önkormányzatok 

sport-szakigazgatásának szervezeti és adatkezelési rendszere mondhatni sajátos, nagy 

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

empirikus elemzés.  

 

A kutatás fő szakaszait a 19. ábrán mutatom be.  

 

19. ábra: A kutatás felépítése 

 

 
 

I. Dokumentumelemzéssel a városfejlesztési stratégiák, önkormányzati gazdasági programok 

és a középtávú sportfejlesztési tervek - „Sportkoncepciók” - tanulmányozásával sikerült, 

mind az elméleti alapvetést, mind a kutatás későbbi fő fázisát támogató információkkal 

szélesíteni, összefüggéseket feltárni és meghatározó következtetéseket levonni. Az elemzés 

fókuszában, a városfejlesztési és gazdasági stratégiák esetében a sport eszközként való 

megjelenítésének kérdése állt, illetve a sportkoncepciók elemzésében pedig a sport 

önkormányzati fejlesztési rendszerének vizsgálata, különös tekintettel a közösségi sport 

társadalmi és az élsport üzleti funkciójának relációjára.  

 

II. A szakirodalomból szerzett ismeretek és a dokumentumok elemzése alapján készítettem el 

az Önkormányzati Sportrendszerek Vizsgálati Modelljét („ÖSVM” F1 - F9 18. táblázat), 

amely kilenc főkategóriában adja meg az elemzés környezeti keretét (De Bosscher et al. 

2009).   
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A modell összetett elemzési módszert igényel, mivel nehezen kvantifikálható elemeket is 

tartalmaz. Továbbá fő dimenzióival, a későbbiekben egyfajta sorvezető (guideline) szerepet 

is nyújtott, a kutatás későbbi szakaszában alkalmazott félig strukturált interjúk felvétele 

során, amelyek a zárt, vagy választásos, illetve a skálás kérdések mellett nyitott kérdésekkel 

az interjú alany személyes véleményének megismerésével az ún. látens tartalmi 

összefüggések feltárását célozták (Babbie 1998). Szintén az interjúk eredményeképpen a 

kezdeti modell folyamatosan bővült és egyben konkretizálódott, és vált egységes 

összehasonlításra, követeztetésekre alkalmas elemző rendszerré. A 19. táblázat az elemző 

modell összefoglaló tartalmát mutatja be. 

 

19. táblázat: Az Önkormányzati Sportrendszerek Vizsgálati Modellje (ÖSVM) 

 

F1. A finanszírozás vizsgálata                                                           

- A város teljes sportkiadása („sportfőösszeg) 

- Az élősportra fordított kiadás 

- Az élsportra fordított kiadás 

- A közösségi sportra fordított kiadás 

- A helyi sportigazgatás, a szervezeti adminisztráció költsége 

- Sportlétesítmények fejlesztési, üzemeltetési költsége 

- Nemzetközi sportrendezvények költsége 

- Közösségi sportrendezvények költsége  

F2. Szervezeti működés vizsgálata                                              

- A lokális sportpolitika súlya és struktúrája 

- A szervezeti adminisztráció csatornái, egyszerűsége 

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

   csak a nemzetközi szintű sikerre esélyes sportágakra irányul 

- Kommunikáció hatékonysága: van a sportszervezetek minden szintjét átfogó 

kommunikációs csatorna 

F3. A közösségi sporttevékenység vizsgálata 

- Sport az oktatási rendszerben óvodai, iskolai testnevelés 

- Sport az oktatási rendszeren kívül, általános, magas szervezett  

(egyesületi tagság) sportrészvételi arány vizsgálata 

F4. Tehetségek kiválasztása, gondozása  

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

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

F8. Sportrendezvények (hazai, nemzetközi sportrendezvények szervezése) 

F9. Monitoring: Eredményorientált – e a támogatási rendszer ? 

 

Forrás: saját szerkesztés (a teljes modellt lásd 7. sz. melléklet). 

 

Az elemző modell három fő dimenzió csoportra tagolható.  
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F1 dimenzióiban értelmezi a közvetlen sportkiadások szerkezetét, amely az egyes 

helyszíneken nem volt egységes - pl. az élősport és létesítmény üzemeltetés elkülönítése - 

ezzel összehasonlíthatóvá válik az egyes városok támogatásintenzitása a sport különböző 

szegmenseiben. Továbbá  felállítja  azokat a  kritikus  sikertényezőket,  szervezeti  eljárásokat 

 (F2 – F8), amelyek az önkormányzati sport strukturális kontextusának determinánsai. Olyan 

kulcsfaktorok, amelyek feltárásával, analizálásával, fejlesztésével az önkormányzatok 

sportcéljaikat az egyes faktorokhoz rendelt cselekvésekkel elérhetik. Végül az F9 

dimenziókban a szervezeti eljárások egyes elemeinek hatásait önfejlesztéssel ellenőrzi.   

 

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

sporttámogató rendszerében végeztem területi empirikus adatgyűjtést, amely az alábbi két 

fázisból állt: 

 

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

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

nehézséget okozott, hogy a sportkiadások jellemzően többcsatornás rendszerben jutnak el 

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

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

más szakmai forrásokból szerzett ismeretek és a gyakorlatból szerzett tapasztalatok 

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

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

ellátni. 

 

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

az önkormányzatok sportvezetőivel készített kvalitatív, félig strukturált szakértői interjúk 

sorozata
92

, amelyeken keresztül képet kaphattam a városok sporthatalmi szervezeteinek 

döntéshozói belső világáról is. Az interjúk alanyainak kiválasztási szempontjaként olyan 

szakértők elérése volt a cél, akik a lokális sportpolitika szakmai és társadalmi vetületeit 

egyaránt ismerik. Így a legalkalmasabb személyek a mintavárosok sportigazgatási 

szervezeteinek vezetői bizonyultak, továbbá lehetőségem nyílt a megyei sportirányítás volt 

és jelenlegi vezetőivel is felvételt készíteni.  

                                                 
92

 2009-2011 között 14 interjú készült városi, megyei sport-közigazgatási és sportszervezetek 

vezetőkkel. 
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A megyei önkormányzatok sportvezetőivel készített interjú eredményeként kiegészítő 

információt kaphattam a megyei jogú város és a megyék gyakran átfedésekkel zavart, 

tisztázatlan feladat-meghatározásairól is (vö. 4.4. fejezet). 

 

Az interjúra történő felkészülésben elektronikusan előre elküldtem a kérdésvázlatot (8. sz. 

melléklet). Ez minden esetben az interjúalany kérése volt. Ez abban a tekintetben is hasznos 

volt, hogy mivel az adatok begyűjtéshez segítségül kellett hívni az önkormányzatok más 

szervezeti egységénél dolgozó alkalmazottakat, így az interjúk során már konkrét 

számokkal alátámasztott adatok értelmezésére is lehetőség nyílt.  

 

Az interjúk átlagos időtartama 80 perc volt. A fejezeti kérdésekkel a sportfejlesztési 

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

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

az interjúk alanyai kifejthessék saját véleményeiket egy-egy kérdésben. 

Nagymértékben segítette az interjúk megszervezését, hogy munkám révén egyfajta 

szakértőnek tekintettek, így örömmel fogadtak egy tartalomban gazdag tapasztalatcserére 

számítva. Szinte minden esetben sikerült olyan légkörnek kialakulnia, amelyben közös 

információcserére épülő beszélgetésben volt lehetséges a problémák feltárása és a 

vonatkozó adatok értelmezése. Kivétel nélkül minden esetben megfogalmazódott az a 

kérés, hogy az eredményeket olvashassák, amit természetesen teljesítettem és az utólagos 

észrevételekkel pontosítottam az elemzést, illetve a megállapítások realizálásánál 

figyelembe vettem azokat. 

 

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

interjúalany befolyásolatlan, szűrés nélküli véleményének rögzítését. A téma politikai 

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

készített jegyzeteket negyvennyolc órán belül elektronikusan rögzítettem és a nyers 

elemzést visszaküldtem az interjúalanynak. Minden esetben sikerült visszakapnom az 

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

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

lehetőségem a pontos adatok elérésére. 
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IV. Az adatelemzés során az önkormányzati sporttámogatói rendszerek fő kategóriáiban 

(19.táblázat) arra kerestem a választ, hogy az egyes forráskategóriák eltérése, milyen 

hatással van az adott város sportrendszerére, sporteredményességére. A teljesítmény mérése 

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

sport települési kiterjedtségére fókuszált.  

 

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

leíró szinten túl tárgyilagosabban, mérhető módon analizáljam hazai sport önkormányzati 

sportpolitikai rendszerét.  

 

A vizsgálat a mikroszintű elemzésekre fókuszál. A sportfejlesztés egy konceptuális 

modelljének kialakítását is eredményezi, amely megnevezett tényezőinek, kulcsfaktorainak 

metrikus jellemzését valósítja meg. Kölcsönhatást vizsgál a helyi politikai inputok és az 

élsport-eredményesség, illetve a közösségi sport fejlettsége között. Az analízis kezdeményez 

egy módszert, amely tárgyilagosan próbálja meg összehasonlítani a városokat versengő 

pozíciójukban. Tulajdonképpen a sport lokális versenyképességének mérésére tesz kísérletet, 

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

értékeléseken a versenyképesség determinánsait igyekszik meghatározni és hatásukat 

bemutatni.  
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7. Az empirikus elemzés – dokumentumelemzés  
 

Az empirikus analízis a kutatás első szakaszával, a szakirodalomi feldolgozással egy időben 

indult egyfajta feltáró jelleggel. A vonatkozó dokumentumok elemzésének célja volt a 

későbbi adatelemzés relevanciavizsgálata mellett, a kutatás fő kérdéseinek és az elemzés fő 

komponenseinek megerősítése, véglegesítése az önkormányzati sportrendszerekben a 

sporttámogatási struktúrákban. További elemzési célként határoztam meg, hogy a 

dokumentumokat, mint a helyi sport fejlesztésének eredményességét nagymértékben 

befolyásoló teljes projektrendszer tervezési - előkészítési szakaszának relevanciájában 

vizsgáljam. A későbbi eredményes megvalósulás ugyanis, mint minden projekt esetében 

nagymértékben függ az előkészítés ez esetben a fejlesztési tervek minőségétől.   

 

A szakirodalom szintetizálásával és saját empirikus bázisra építve az alábbi, az 

önkormányzati dokumentumokra vonatkoztatott fő elemzési struktúrát alakítottam ki:  

 

 a lokalitás sporttevékenységének értékelése, az önkormányzati direkt és indirekt 

támogatás célrendszerének elemzése, kiemelten az élősport, az élsport és a közösségi 

sport relációjában, 

 

 a sport infrastrukturális környezetének elemzése, értékelése, fejlesztési céljai, 

 

 a sport nemzetközi és közösségi eseményeinek szerepe, hatásainak értékelése, céljai. 

 

Az elemzés körébe bevonható sportfejlesztési dokumentumok először a 2000-es sporttörvény 

59. és 61.§-ban, illetve a 2004-es sporttörvény 55.§a-ban meghatározott helyi 

1)„Sportkoncepciók”, amelyek a közép - hosszútávú vázolt sportfejlesztési feladatokat 

tartalmazzák, illetve a feladatok bővítésére, részletezett megállapítására, a támogatások 

konkretizálására adnak módot a 2) sportrendeletek. E két dokumentumon kívül a városok 

sportfejlesztéséhez kapcsolódó cselekvési terveket tartalmaznak még a városok 3) egyéb, pl. 

gazdasági, illetve integrált városfejlesztési stratégiái (IVS) is. A tartalomelemzés ezzel lefedte 

az önkormányzatok sportfejlesztéssel összefüggő dokumentumainak teljes körét.   
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7.1. Módszerek, értékelési szempontok  
 

Bár a fejlesztési dokumentumok - mint a fejlesztések tervei - tartalmának, struktúrájának és 

összefüggéseinek elemzésével nem kaphatunk teljes képet a városok átfogó sportpolitikájáról, 

mégis kiinduló lépésként elkerülhetetlen a dokumentumokra vonatkozó általános analízis. A 

teljes képhez szükséges a pénzügyi támogatásokkal és a szervezeti cselekvésekkel való 

összevetés, az illeszkedési felületek feltárása, amelyre a kutatás későbbi szakaszában került 

sor. Kiemelten a sportfejlesztési dokumentumok a „Sportkoncepciók” és a sportrendeletek 

részletes értékelése volt a célom. A sportkoncepciók esetében előfordult, hogy egyes 

önkormányzatok több esetben módosítottak a 2000-es első változatok elkészítése óta (Pécs, 

Győr). Minden esetben a legutolsó változat került az elemzésbe. A kapcsolódó IVS és egyéb 

(pl. gazdasági, társadalmi, városfejlesztési) stratégiai programok esetében az elemzésem 

megelégedett a közös felszínek, összefüggések feltárásával a stratégiák programszerű 

egymásra épülésének vizsgálatával. 

 

Az általános analízis során a dokumentumokkal kapcsolatos alábbi fő kérdésekre kerestem 

válaszokat: 

 

 Rendelkeznek – e az önkormányzatok a sporttörvényben előírt dokumentumokkal? 

 

A dokumentumok létezéséről tájékozódhattam az önkormányzati portálokon, illetve 

személyesen a sportigazgatási szervezeteknél. Érdekes vizsgálati szempont volt a 

dokumentumok keletkezése, amely legtöbb esetben külső szakértő igénybevételét jelentette, 

leggyakrabban arra hivatkozva, hogy a stratégia elkészítéséhez nem rendelkezik a 

sportirányítás megfelelő gyakorlattal. Szintén a vizsgálat kiemelt jelentőségű kérdése volt, 

hogy bevonták-e a helyi gazdasági élet szereplőit és a sport civil szereplőit az igényfelmérés 

és a dokumentumalkotás folyamatába. Ez magában foglalta azon későbbi kérdésfelvetést, 

hogy a helyi fejlesztési dokumentumok összehangolása megoldott-e vagy hiányos. 

Amennyiben a dokumentumok preambulumában erre nem találtam információt, akkor az 

interjúk során lehetőségem volt az elkészítés módjának megkérdezésére. 

 

 Elérhetőek-e, nyilvánosak-e a dokumentumok a helyi lakosság számára? 

 

A kérdés vizsgálata kiterjedt az elérési útvonal komplexitására, azaz milyen bonyolult 

kommunikációs útvonalon érhetőek el a dokumentumok.  
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A keresés első lépésben természetesen a városok honlapján keresztül történt. Amennyiben itt 

nem volt elérhető, akkor a sportirányítási szervezetek (sportigazgatóság, sportosztályok, 

sportirodák, sportbizottságok) vezetőit kérdeztem, akik egyébként legtöbb esetben az interjúk 

alanyai is voltak. Az elérési útvonalakban az alábbi sorrendek követik egymást, amelyek az 

elérés nehézségi korlátait is jelentik: 

 

1. elektronikus elérés, személyes kapcsolatfelvételt nem igényelő módon 

2. elektronikusan, az önkormányzati alkalmazott személyes segítségével 

3. nem volt elérhető valamelyik dokumentum 

4. egyik dokumentum sem volt elérhető   

 

 Illeszkedik-e az önkormányzatok sportfejlesztési stratégiája az alábbi 

magasabb szintű nemzeti, vagy nemzetközi stratégiákhoz, hivatkozik- e rájuk? 

 

1. Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe 1992/2001 (EUSC)  

2. Fehér Könyv a Sportról 2007 (EU Bizottság, vö. 3. fejezet) 

3. Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020 

 

A sportfejlesztési koncepciók elkészítésénél az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1992-

ben elfogadott és 2001-ben átdolgozott EUSC elvei ismertek voltak, a 2006-ban elfogadott 

Nemzeti Sportstratégia és 2007-es Fehér Könyv részben ismertnek tekinthető. Továbbá a 

magyar sportstratégia elvei, meghatározott sportpolitikai céljai már a 90-es évek végétől 

elfogadásra kerültek, így a helyi sportkoncepciók tartalmi illeszkedése elvárható, különösen 

az új évtized második felében készült dokumentumok esetében.  

 

 Kapcsolódnak-e a sportdokumentumokban megfogalmazott cselekvési 

programok a város gazdasági- társadalmi fejlesztési programjaihoz? 

Megjelenik–e a sportfejlesztés programja az önkormányzat Integrált 

Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) vagy más terület- és gazdaságfejlesztési 

dokumentumaiban? 

 

Az értékelésben összevetésre kerülnek a sport dokumentumok meghatározott céljai, operatív 

tervei a városok más hosszú távú céljait, intézkedéseit megfogalmazó dokumentumokkal.  
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Vizsgálat alá kerültek abban a tekintetben, hogy egyáltalán szerepelnek -e a sportcélok, illetve 

összhang vagy ellentmondás fedezhető - e fel tartalmukban. Összességében rendelkeznek-e a 

dokumentumok valós stratégiaként megfogalmazható tartalmi szerkezettel? 

 

 Hogyan értelmezik a városok a sport szerepét, funkcióit és mit jelölnek meg 

kiemelt projektcélként? 

 

A kérdés vizsgálatában arra kerestem a választ, hogy a sportfejlesztési dokumentumok teljes 

körűen fogalmazzák-e meg a 2. fejezetben bemutatott sportterületek funkcióit, értékeit. 

Tisztázzák-e az egyes szegmensek társadalmi értékeit, gazdasági vetületeit kiemelten az 

élsport és a közösségi sport, az egészségfejlesztés, az oktatás-nevelés, a kulturális és 

sportturisztikai területeken. Megfogalmazódnak-e az egyes területek céljai, a célokhoz 

kapcsolódó fejlesztési irányok és a fejlesztések várható hatásai a helyi gazdaságra és a 

társadalomra.  

 

 Tervez-e a dokumentum visszacsatolást, ad-e módot részeredmények 

értékelésére és az időközbeni módosításokra, változtatásra?  

 

Minden közép - hosszú távú stratégia esetében elengedhetetlen a kifutási idő alatti ellenőrző 

rendszer, alkalmat adva a korrekciókra. Ez kidolgozott követéses ellenőrzést igényel.  

 

 

 Milyen hasonlóságok és eltérések azonosíthatóak a városok között? Köthetőek-

e ezek a sport kulturális, tradicionális, vagy egyéb környezeti feltételeinek 

jelenlétéhez, illetve hiányához? 

 

Ebben a vizsgálati körben törekedtem arra, hogy a megelőző szempontok értékeléséből 

megfogalmazzak valamilyen jellemző sajátosságokat, hasonlóságokat, illetve eltéréseket. 

Jelen van-e olyan politikai, kulturális, gazdasági hatás, amely közép és hosszú távon 

determinál?  

 

A városok egymástól eltérő vagy azonos sportfejlesztési utat választva juthattak a 

mintaválasztás alapjául szolgáló sportsikerekhez. Az értékelésben kerestem azokat a 

jellegzetességeket, vonásokat, amelyek különbözősége, vagy éppen ellenkezőleg megléte, 

együttállása már a dokumentumokban, tehát a fejlesztés tervező előkészítő szakaszában 

fellelhető, azonosítható.  
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A feltüntetett vizsgálati dimenziók tehát a dokumentumok gyengeségeit és előnyeit tárják fel, 

a sport fejlesztésének tervezési és előkészítési szakaszának minőségét jelentik. A feltételezett 

sikertényezők beazonosításával valószínűsítik a fejlesztési tervek eredményességét. Az 

értékelésben következtetéseimet a dokumentumelemzés módszerével alakítottam ki, amely 

Babbie (1998) szerint a közlemények, a közzétett írásos - akár szóbeli - anyagok elemzésére 

kiválóan alkalmas. Jól bevált módszere, hogy a közlemények egyes elemeit kategorizáljuk és 

a kialakított kategóriákat a vizsgált tartalom változóiként kezeljük. A városok sportfejlesztési 

és egyéb dokumentumainak elemzésénél az ún. manifeszt (látható tartalom) tartalmi 

vizsgálatot végeztem el nem feledve, hogy bár kvantitatív folyamatról van szó, a kategorizálás 

szubjektív és így objektív tárgyilagosságot nem garantál (Babbie 1998, Krippendorff 1995, 

McQuail 2003). 

  

A módszer előnye, hogy nemcsak képet ad az önkormányzati szerepvállalás jelenlegi 

helyzetéről és jövőre vonatkozó lehetőségeiről, hanem egyúttal az önkormányzati 

sportfeladatok, szerepvállalási kategóriák mára már elengedhetetlen tisztázását, 

egységestésítését is elvégzi, amelyet elővételezhetően a szerzők nem tettek meg. Olyan feltáró 

vizsgálat, amely alapja lehet egy későbbi, a kutatás korlátjai között említett átfogó elemzésnek 

(vö. 6. 1. fejezet).  

 

Az elemzés során a felvázolt kérdésekre a dokumentum:  

 

 ’+’  vagy ’–’ értékelést kapott, amennyiben a kérdés eldöntendő volt (pl. létezik, vagy 

nem létezik a kérdéses dokumentum). Az értékelésben a ’+’ minősítés 1 ponttal került 

az összegzésbe.  

 

 0 és 3 pont közötti értékelést kapott amennyiben a dokumentumban a vizsgált 

információ: 

  

- teljesen hiányzott      0  pont 

- említésre került, de nem kielégítően   1 ″ 

- kevésbé kielégítően jelent meg   2 ″ 

- kielégítően megfogalmazódott    3 ″ 
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Az értékelés részletezett eredményeit a 20. táblázat tartalmazza. Az összegző horizontális 

értékelésben a sport egyes területeinek kvalitatív általánosságaira mutató következtetések 

metrikusan is kifejezhetővé váltak.  Az egyes városokat rangsoroló és elemző vertikális 

értékelés pedig a sportfejlesztés tervezési dokumentumainak városok közötti összevetése 

mellett, feltárja a sport egyes részterületein mutatott tervezési teljességet, illetve 

hiányosságokat.  Itt kell hangsúlyoznom az alkalmazott módszer korlátait, abban a 

tekintetben, hogy a kialakított értékelési rendszer metrikus viszonyokat ugyan kifejez, de az 

értékelői szubjektivitás az eredmények megfogalmazásában jelen van.      

 

7.2. Eredmények, a dokumentumelemzés általános 

megállapításai 
 

Elsőként általánosságban a kapott eredmények alapján elmondható, hogy a sportfejlesztési 

dokumentumok elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy a sport gazdasági szerepéről való 

gondolkodás kezdeti szakaszában tartunk. A hazai viszonylatban sikeres városok is 

elsősorban a sport és kiemelten az élsport sikereit hangsúlyozzák. Az eredményességhez 

kapcsolódó célok, elemzések terjedelme, jóval meghaladja a sport innovatív, fejlesztő 

eszközként való szerepét tárgyaló tartalmak terjedelmét.  

 

A sport gazdasági hatásai pedig - ellentétben elsősorban USA - beli és nyugat - európai 

elvárásokkal (Fort 2006, Rofe 2000, Szymanski 2010) - csak nyomokban tematizálják a hazai 

fejlesztési dokumentumokat.  

 

Az vizsgálat eredménye, hogy 10 irányadó kategóriákban 50 elemet magában foglaló 

horizontális értékelés alapján végezhető kvalitatív véleményalkotás, amely a fejlesztési 

dokumentumok tematikus orientációját minősíti (20. táblázat).  

 

Ezek az összegző eredmények az alábbiak szerint fogalmazhatóak meg: 

 

I. A vizsgálatba bevont összes város rendelkezik sportkoncepcióval, igaz ezek közül 

csak Győr és Sopron városáé hatályos a vizsgálat időpontjában. Legtöbben a 

koncepció frissítésének, vagy új koncepció készítésének stádiumában vannak (Szeged, 

Pécs, Debrecen és Győr).  
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Az első 2000-es koncepciók elkészítése óta Pécs és Győr több mint két alkalommal 

már frissítette koncepcióját. Szegeden és Debrecenben jelenleg is a 2000-es koncepció 

érhető el, amelyek tartalmukban semmiképpen nem nevezhetőek kidolgozott 

programterveknek. Igaz a sport fejlesztése a városfejlesztési programokban kiemelt, 

jelentősnek értékelhető figyelmet kapott. A dokumentumok Szeged kivételével 

elektronikusan elérhetőek voltak, Győr esetében az önkormányzat weboldalán, a többi 

város esetében a sporthivatal alkalmazottainak segítségével, elektronikus és telefonos 

megkeresést követően.  

 

II. A sportfejlesztési tervek a vonatkozó nemzetközi dokumentumok valamelyikét 

Debrecen kivételével elégségesen említik, figyelembe veszik a sporttörvényt és a 

Nemzeti Sporstratégiát az elkészítés időpontjának függvényében ismerik, 

megállapításait, céljait változó intenzitással beépítették. A sportkoncepciók 

kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz csak Győr és Veszprém esetében 

összehangolt. 

 

III. A dokumentumok a lakossági motiváció feltárását fontosnak tarják, de elsősorban az 

élsport eredményességében és környezeti hatásaiban nyújtanak kimerítő 

helyzetelemzést. A közösségi sporttal kapcsolatos értékelések sem terjedelemben, sem 

tartalmában nem mutatnak elégséges, elemző feltárást, például a lakossági 

igényfelmérés, a szabadidősport motiváció, azok tendenciái csak érintőlegesen 

jelennek meg a koncepciókban. Továbbá egyik dokumentumban sem találkozhatunk a 

sportaktivitást feltáró adatokra és a sporttal kapcsolatos lakossági költéseket kalkuláló, 

vagy legalább becslésen alapuló számításokkal. Erre vonatkozólag primer adatok nem 

érhetőek el egyetlen városban sem és az interjúk során sem kaphattam tájékoztatást.  

 

A sporttevékenység fenti két fő területének infrastrukturális mennyiségi feltételeivel 

az összes vizsgált dokumentum kiemelt tartalomban foglalkozik, ezért is magas értéket 

mutatnak (20. táblázat).  

A beruházások gazdasági és a létesítmények gazdálkodásával - tehát a későbbi 

üzemeltetés -, valamint a kihasználtsággal kapcsolatos értékelések, tervezések azonban 

hiányosak. Veszprém, Sopron és Győr terveiben találkozhatunk a létesítményekkel 

kapcsolatos gazdasági, gazdálkodási koncepcióval.  
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A helyzetelemzésekben a helyi sportigazgatás értékelése, a sportmenedzsment helyi és 

nemzetközi diplomáciai lehetőségeinek kihasználása a városok életében az 

elvárhatónál kevesebb figyelmet kap. Egyedül Sopron városának sportkoncepciójában 

olvashatunk átfogóbban a sport diplomáciai funkciójáról, értékeiről. 

   

IV. A dokumentumok általában mindenkihez szólnak, nem vállalják fel célzott sportolói 

csoportok megnevezését (pl. gyermekek, diákok, nők, idősek… stb.). Ezzel figyelmen 

kívül hagyják, hogy a sportolók egyes nagy csoportjai verseny - diák - szabadidő 

sportolók nem homogének. Részletesebb szegmentálásra volna szükség, hiszen ezzel 

szemben a versenysportban kategorizált tervezéssel találkozhatunk. Ez a hiányosság 

még azokban a dokumentumokban is fellelhető, amelyek elkészítésébe egyébként a 

sportszakemberek széles körét bevonták. További általános hiányossága a 

sportterveknek, hogy Veszprém kivételével a helyi gazdasági élet szereplőit egyáltalán 

nem vonták be a koncepciók elkészítésébe. 

 

V. A dokumentumok a helyzetelemzéseikben Sopron kivételével a városok módszeresen, 

többségében SWOT analízis alkalmazásával tárják fel sportrendszereik erősségeit, 

gyengeségeit. Nem az elemzési módszer hiányossága a későbbi kevésbé 

szisztematikus programalkotás. A helyzetelemzések általánosnak mondható és egyben 

kiugró elégtelensége, hogy a sportnak a helyi gazdaságra gyakorolt hatásában 

tervezetlenséget mutat, így innovációs eszközként csak elvétve jelenik meg.  

 

VI. A megfogalmazott célrendszerek minden esetben helyzetelemzésre épültek és 

valamilyen alacsonyabb, legfeljebb középértéken (∑6 - 10 pont) kapcsolatot kerestek a 

városok más fejlesztési programjaival. A tervekben általánosan megjelenik a 

szabadidősportra fordítandó nagyobb figyelem és ennek támogatási szándéka. A 

versenysporttal szembeni közösségi sportfejlesztés konkrét, százalékban is kifejezett 

változtatási akarata egyedül Pécs városának koncepciójában olvasható.  

 

A célmeghatározások következetes hiányossága, a sport gazdasági funkciójának 

figyelmen kívül hagyása, ami tapasztalható mind az élsport, mind a közösségi sport 

területén. A koncepciók a sportot a pedagógiai, a szocializáció és az egészségfejlesztő 

funkciójában elismerik, viszonylag magas pontértékkel (∑13 pont) megjelölik a 

jövőbeni célmegfogalmazásokban.  
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VII. A fejlesztések vonatkozásában minden vizsgált város a sportágakat kiemelt és egyéb 

támogatandó kategóriákban határozza meg. A sportági portfolió túlzottnak tekinthető, 

mivel többségében 2 - 6 sportág nemzetközi szerepeltetését célozza, amely a városok 

sporteltartó képességét (Fort 2006) és a stratégiai szempontokat (Porter 1990, Hegyi 

2006) is figyelembe véve meghaladja mind a tényleges pénzügyi lehetőségeket, mind 

pedig a lakossági igényeket. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a fogyasztói 

érdeklődés megváltozása a piaci finanszírozás mellett az önkormányzatok támogatási 

struktúráját is átalakítja. A pécsi és a szegedi önkormányzat a támogatások 

odaítélésnél például a mérkőzések szurkolói adatai mellett az egyesületek 

önfinanszírozó képességét is figyelembe veszi. 

 

„azok a sportegyesületek, szakosztályok előnyt élveznek az önkormányzati 

támogatásban, amelyek az összbevételük legalább 50%-át saját bevételből teljesítik” 

(Sportkoncepció Pécs 2004-2009) 

 

A fejlesztési irányok lebontásánál az infrastruktúrafejlesztés és a sportrendezvények 

vállalása kiemelkedő projektcél, mindkettő magas pontértékkel szerepel (∑18; ∑14), 

azonban a döntések háttere feltáratlan. Bár a létesítmények mennyiségi bővítését 

mindegyik önkormányzat a legfontosabb fejlesztési elemként tárgyalja, a döntéseket 

viszont nem előzi meg a fejlesztésekhez kapcsolódó kutatás a várható 

kihasználtságról, üzemeltetési költségeiről és szervezeti hátteréről. A célok 

megfogalmazásával szemben a beruházás és az üzemeltetés finanszírozásának 

elemzési pontértéke kifejezetten alacsony (∑3; ∑6). Az indoklás hiányosságát 

feltételezhetően az elégtelen helyzetelemzés adja. További érdekes ellentét az is, hogy 

az infrastruktúrafejlesztési tervek többségében arénákról, multifunkcionális 

csarnokokról szólnak, holott a fiatalok sportolási helyszíneként az iskola kerül 

megnevezésre.  

 

A vizsgált városok koncepcióiban a sportigazgatás szervezetei bemutatásra kerültek. 

Szeged városa 2008-ban, Pécs 2010-ben, Győr 2011-ben szervezte át sportirányítását, 

amelyet elsősorban a sport piaci, gazdasági környezetének megváltozásával és a 

szervezet gazdálkodási hatékonyságának fejlesztésével indokolt. 
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„A Sportigazgatóság… továbbfejlődése érdekében meg kell vizsgálni azokat a 

gazdasági tényezőket és feladatokat, amelyek alapján kell kialakítani egy új szervezeti 

formát. A költséghatékonyság érdekében a javaslat egy hármas szervezeti rendszer 

felépítése, melyben az önkormányzati feladatok ellátása, a létesítmény-üzemeltetésből 

eredő feladatok megvalósítása, továbbra is intézményi formában történne. A hazai és 

az európai sportpiac ismerete alapján szükséges a rendezvények szervezésére és a 

marketing feladatok ellátására gazdálkodó szervezetet (Kft-t) magántőke bevonásával 

létrehozni”. (Sportkoncepció 2008 - 2014 Győr) 

  

A sporttevékenységek fejlesztési irányait a dokumentumok minden területre átfogóan 

prioritásként fogalmazzák meg. Sopron és Veszprém kivételével az utánpótlást és a 

szabadidősportot megjelölik, ugyanakkor részletezett megvalósítási koncepciót csak a 

versenysportra vonatkozóan találhatunk. A szabadidősport nagy csoportja igényelné az 

intézkedések részletezését pl. a sportra érzékeny alsó tagozatos és a sportot tömegesen 

elhagyó, a középiskolából kikerülő diákok, illetve az időskorúak sportolásának 

fejlesztésében. Sopron koncepciója kifejezett, %-os értékben fogalmazza meg a 

támogatás felosztását, továbbá Pécs és Veszprém városa vállal fel konkrét intézkedési 

terveket. Pécs a közösségi sportot fejlesztené az élsport rovására és az ezzel 

összefüggő támogatási arányokat feltünteti, Veszprém a teljes vertikum fejlesztését 

intézkedési lépésekkel pontosítja.  

 

VIII. Az önkormányzatok a támogatások tekintetében csak Győr és Pécs esetében 

fogalmaznak meg konkrét vállalási összeget. A támogatások növelését tervezi szinte 

valamennyi város, azonban homályos, hogy a bevételhez, vagy a kiadásokhoz 

kötötten, illetve, hogy az intézményi működés költségeit az élősporttól elkülönülten 

értelmezik-e. (Igaz ennek pontosítására az interjúk során lehetőség nyílt). Így a 

városok és az egyes szegmensek támogatási intenzitása, csak a dokumentumok 

ismeretében nehezen értelmezhető és összehasonlítható.  

Ezzel a tervezett hatások, a támogatással szándékolt előnyök elérése bizonytalan, nem 

elővételezhető és nem követhető, hogy a priorizált fejlesztési irány és a támogatási 

döntés kapcsolódott-e. Ennek értelmezése a későbbiekben, a részletezett támogatási 

összegek megjelenítésével válik lehetővé (lásd 8. fejezet).  
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Emellett a fejlesztési és a fenntarthatósági források megjelölésénél általánosan az 

önkormányzatok kerültek megnevezésre. Más források pl. a magánszféra 

szerepvállalásának igénye hiányzik, amely megkérdőjelezi mind a fejlesztések 

megvalósulását, mind a hosszú távú fenntarthatóság biztosítását. Győr és Debrecen 

koncepciójában a turisztikai vonzerőként bemutatott infrastruktúrafejlesztéseknél és 

nemzetközi élsport csapatainak működési forrásmegjelölésénél tervezik a privát 

gazdaság szerepvállalását.  

 

A tervek megvalósításához - a győri Sportügyi Osztály kivételével - a meglévő 

szervezetek nyilvánvalóan nem elégségesek (sportiroda, sportbizottság), azonban a 

koncepciókban nem szerepel az egyes projekteket irányító szervezeti háttér 

megalakítását célzó rendelkezés.  

 

IX. A fejlesztések hatásait általában társadalmi síkon, a lakosok önbecsülésében és 

hangulatjavításában vélelmezi, majdnem az összes tervezet. Pozitív, hogy kiemelten 

az egyén felelősségeként jelenik meg az egészség, mint a sporttal fejleszthető érték, 

amelyhez az egyénnek is hozzá kell járulnia.  

 

A sportfejlesztések várható gazdasági előnyeivel Veszprém, Győr és Pécs városa 

kalkulál, de részletezett kifejtésre nem vállalkoznak a dokumentumokban.  

 

X. A koncepciók megvalósításának ellenőrzése, utánkövetése szándékként sem jelenik 

meg a dokumentumokban. Nem vizsgálják sem a megelőző koncepciókban, sem adott 

időszakonként a vállalások teljesítését és nincs utalás bármilyen ellenőrző monitoring 

rendszer alkalmazására. A legtöbb koncepció megelégszik az élsport premizálási 

feltételeinek meghatározásával. A sportrendszerek egyéb nagy területeinek (közösségi 

sport bővülése, rendezvények sportágbeli hatása, létesítmények kihasználtsága, hatása 

a sportéletre, lokális gazdaságra) utánkövetése kidolgozatlan.  

 

A helyzetelemzések és a célok túlsúlyát az élsport és a versenysport eredményesség-

szempontú, valamint a létesítmények mennyiségi bemutatása adja. A közösségi sport 

jelentősége ugyan megjelenik, de funkciói hiányosak és célok tekintetében kevésbé 

hangsúlyosak.  
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A horizontális értékelés összegzésében elmondható, hogy a helyzetelemzések és a célok 

túlsúlyát az élsport és a versenysport eredményesség-szempontú, valamint a létesítmények 

mennyiségi bemutatása és értékelése adja. A közösségi sport jelentősége ugyan megjelenik, 

de funkciói hiányosak és a helyzetelemzés, illetve a célok tekintetében kevésbé hangsúlyosak. 

Esetenként az egyéb gazdasági és városfejlesztési stratégiák támogatják, egészítik ki a 

koncepciókat, jelölnek ki határozottabb vonalat és teszik ezzel reális programmá a 

sportfejlesztések terveit. 
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20. táblázat: A mintavárosok sportfejlesztési és a kapcsolódó stratégiai   dokumentumainak értékelése 
 

 
Győr 

 

Debrecen 

 

Szeged 

 

Veszprém 

 

Sopron 

 

Pécs 

 
K ∑* 

Sportkoncepció keletkezése, hatálya 
2008-14 

(készül) 

2000-06 

(készül) 

2000 

(készül) 
2006-10 2008-09 

2004 -09 

(készül) 
 

I. A fejlesztési dokumentumok általános szempontjai        

1. A dokumentumok, létezése, fajtái, érvényessége:        

a) Sportkoncepció + + + + + +  

b) Sportrendelet +(2008) - - + (2005) +(2009) +  

c) Egyéb fejlesztési programok (pl. IVS, Gazdasági…stb) létezése + + + + + +  

2. A sportkoncepció érvényessége + - - - + -  

3. A dokumentumok elérhetősége 3 1 1 1 2 2 10 

a) Elektronikusan az önkormányzat weboldalán + - - - - -  

b) Elektronikusan a sportigazgatási szervezet alkalmazottja útján - + + + + +  

c) Nem érhető el valamelyik dokumentum - - - - - -  

d) Egyik dokumentum sem érhető el - - - - - -  

4. A dokumentumok felülvizsgálata (pl. 2-3 évente) + - - - + +  

II. 
A sportdokumentumok illeszkednek- e más magasabb szintű, 

illetve helyi stratégiákhoz 
       

5. Hivatkozik a nemzetközi dokumentumokra (Fehér Könyv, EUSC) 2 0 1 2 2 2 9 

6. Mennyiben illeszkedik a Sport XXI.  Nemzeti Sportstratégiához 2 0 0 2 3 0 7 

7. Kapcsolódás más helyi fejlesztési stratégiákhoz 1 0 0 3 1 0 5 

∑I–II  14 4 5 12 14 9  

III. 
Helyzetelemzés a Sport területeinek, funkcióinak, értékeinek 

feltárása, modern értelmezése, értékelés 
       

 Feltárja-e a sporttevékenység mai területeit, értékeit, motivációit?        

8. Lakossági igények feltárása 2 2 2 3 2 1 12 

9. Élsport (pro és elit sport), közösségi sport értelmezése 1 1 1 2 2 2 9 

*a kategóriák összegzése  
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10. Az élsport tendenciái, eredményessége 2 2 1 3 3 3 14 

11. Az élsport funkciói: szórakoztatás, üzlet, …..stb. 2 0 0 3 2 1 8 

12. A közösségi sport tendenciái: bővülése, csökkenése 1 1 2 1 1 1 7 

13. A közösségi sport funkciói: szórakozás, egészség, turizmus....stb 2 0 2 0 3 0 7 

14. A sportmenedzsment eredményessége (helyi diplomácia) 2 0 2 0 3 0 7 

 A sportinfrastruktúra értékelése:        

15. a meglévő infrastruktúra számossága, nagysága 2 3 3 3 2 2 15 

16. a meglévő infrastruktúra minősége 2 3 2 3 2 2 14 

17. a meglévő infrastruktúra kihasználtsága 0 0 0 1 0 0 1 

18. a meglévő infrastruktúra beruházási finanszírozása 1 0 0 0 0 2 3 

19. a meglévő infrastruktúra üzemeltetési finanszírozása 2 0 2 1 1 0 6 

∑ III  19 12 17 20 21 14  

IV. A dokumentumok érintettjei        

20. Megjelöli –e a dokumentum a célcsoportjait? 2 1 2 3 2 3 13 

22. 
A Sportkoncepció az elkészítéskor a sportszakembereket, sportolókat 

bevonták-e? 
3 0 3 3 1 1 11 

23. Bevonták-e az elkészítésébe a helyi gazdasági szereplőket? 0 0 0 1 0 0 1 

∑ IV.  5 1 2 6 3 4  

V. A dokumentum elemzési módszere        

24. 
Megállapítja-e a helyzetértékelésben az erősségeket, gyengeségeket, 

lehetőségeket, veszélyeket? 
2 2 1 3 0 3 11 

VI. A dokumentumok célrendszere        

25. A helyzetelemzésre épül-e a célrendszer? 3 2 1 3 3 3 15 

26. Mennyiben illeszkedik a város általános hosszú távú céljaihoz? (IVS) 2 2 1 3 1 1 10 

 Megjelenik-e a célrendszerben        

27. az élsport gazdasági funkciója 1 1 0 1 1 2 6 

28. az élsport identitáserősítő funkciója 3 1 2 1 2 2 11 

29. a sport innovatív szerepe a gazdaságban 2 3 0 0 1 0 6 

30. a sport a város versenyképességének növelésében 2 0 1 1 1 0 5 

31. a foglalkoztatás bővítésében 3 0 0 0 0 0 3 
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32. a közösségi sport szerepe az egészségfejlesztésben 3 1 3 3 2 1 13 

33. a munka produktivitás 3 0 3 1 0 0 7 

34. a nevelési, a közösségfejlesztési funkció 3 1 3 3 1 2 13 

35. a közösségi sport gazdasági funkciója 1 0 0 1 0 1 3 

∑ VI.  26 11 14 17 12 12  

VII. A fejlesztések irányainak lebontása        

36. Megjelenik-e a fejlesztési tervben        

37. sportági portfólió 3 3 0 3 3 3 15 

38. az infrastruktúra fejlesztési terve 3 3 3 3 3 3 18 

39. a finanszírozási koncepció terve (min. 5 év) 2 2 3 0 3 2 12 

40. a sportigazgatás szervezeti rendszerének korszerűsítése 2 0 2 2 2 1 9 

41. a sportrendezvények tervezése 3 3 3 2 3 1 15 

42. a sporttevékenység fejlesztési irányai 2 2 2 2 3 3 14 

∑VII  15 13 13 12 17 13  

VIII. Megvalósítás        

43. Ad-e lebontott cselekvési tervet? 2 2 2 3 2 2 13 

44. Rendel-e eszközöket, forrásokat a célok megvalósításához? 2 2 3 0 2 2 11 

45. A szervezeti háttér biztosítása? (pl. szakbizottság, sportigazgatóság) 3 1 3 1 1 1 10 

∑VIII  7 5 8 4 5 5  

IX. Hatás anticipáció        

46. Foglalkozik-e a dokumentum a várható hatásokkal        

47. gazdasági területen 1 1 0 2 0 0 4 

48. társadalmi területen 3 1 2 2 1 1 10 

49. sportszakmai területen 2 1 1 1 2 2 9 

∑ IX  6 3 3 5 3 3  

X. Ellenőrzés        

50. Van-e értékelő, ellenőrzési terve? (monitoring eszközök) 0 1 2 2 3 1 10 

 Összesen: ∑ I-X 94 52 65 81 78 66  

Forrás: Gyömörei ( 2012b) 71 – 72. o. 
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A vertikális értékelésben a mintavárosok dokumentumainak formai és manifeszt tartalmi 

minősítése végezhető el. Az összevetés már a tervezési folyamatokról is lehetséges, de 

átfogó értékelés csak az erőforrás allokáció (ÖSVM modell F1a; F1b; F3 faktorok) 

elemzésével tehető meg (7. sz. melléklet).  

 

Győr sport iránti elkötelezettségét az is kifejezi, hogy a stratégiai dokumentumok értékelése 

során a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelve a legmagasabb pontszámot kapta. 

Hiányosságai elsősorban stratégiájának elszigeteltségében és a közösségi sportra vonatkozó 

kidolgozatlan ellenőrzési rendszerében fogalmazható meg.   

 

Debrecen sportkoncepciója elavult, sportterveit elsősorban a 2013-ig érvényes 

városfejlesztési stratégiájában dolgozta ki hangsúlyozottan a sportturizmushoz kapcsolódó 

létesítményfejlesztések irányultságában. Szükségessé vált egy a sport teljes vertikumának 

helyzetelemzésén alapuló, fejlesztési programot megfogalmazó új dokumentum elkészítése.    

 

Szeged koncepciója annak ellenére, hogy 2000-ben készült sporttal kapcsolatos terveit és a 

finanszírozás rendszerét részletesen tartalmazza. Igaz sportrendelettel nem rendelkezik a 

város ellenben Pécshez hasonlóan elkötelezett lépéseket tett sportfinanszírozási 

gyakorlatának átstrukturálására (Szeged MJV Közgyűlése 2005.11.11. jegyzőkönyv, 

461/2008 Kgy. sz. határozat).  Szétágazó sportigazgatási rendszerét a közelmúltban 

koncentrálta. Az új sportirányítás készíti el a város második sportkoncepcióját, amelynek a 

korábbinál alaposabb helyzetelemzésre kell épülnie.   

 

Veszprém szintén magas pontszámot ért el elsősorban részletes, kidolgozott 

helyzetelemzésre támaszkodó, világos célokat megfogalmazó stratégiája miatt. Szükséges a 

célok mellé a finanszírozás tervezése, forráseszközeinek programszerű hozzárendelése, 

továbbá ellenőrzési rendszerének bővítése a sport gazdasági hatásaira vonatkozóan is.    

 

Sopron sportterveit 2009-es sportkoncepciójában foglalta össze melynek erőssége a 

kapcsolódó hazai és nemzetközi dokumentumokra történő támaszkodás és a kidolgozott 

helyzetfeltárás. Kiegészítésre elsősorban az infrastruktúra fejlesztési terveihez tartozó 

gazdasági, gazdálkodási analízis megfogalmazásában szorul.  

 



 

 

 

 

 

142 

Pécs újszerű, a többi városétól elkülönülő fejlesztési stratégiájának irányvonala az élsport 

eddigi magas arányú támogatásának csökkentése és elsősorban a lakossági szabadidősport 

széles tömegét elérő finanszírozási koncepció. Nem világos azonban, hogy miképpen 

integrálódhat a város fejlesztési stratégiájába az új sportkoncepció. Ennek eléréséhez 

mindenképpen szükséges egy új tervezési dokumentum elkészítése is. A jelenlegi 

dokumentumaiban ugyanis nem tisztázott az élsport gazdasági önállósulását feltételező 

jelenkori szerepe a város innovációs, foglalkoztatási és a versenyképességi stratégiájában.  

 

Összességében a helyzetelemzések nélkülözik a mélyebb, adatokra támaszkodó értékelést, a 

célok és fejlesztési irányok pedig bizonytalanságot, következetlenséget mutatnak. 

Elsősorban a minőségi elvárások megfogalmazása kap az elvártnál kisebb figyelmet mind a 

sporttevékenység (élsport eredményesség), mind a létesítmény rendszer (kihasználtság, 

méretgazdaságosság) területén. Pécs kivételével világos, időtávra vonatkozó fejlesztési 

prioritásokat nem jelölt egyik dokumentum sem. Továbbá a fejlesztések egyes projektjei 

nélkülözik a forrás és költség hozzárendelést és így a tervek lebontása kevésbé 

programszerű. A dokumentumok alapján a gyakran hivatkozott önkormányzati sportkiadás 

nagysága értelmezhetetlen, nem összehasonlítható, mivel az élősport támogatás – Győr 

kivételével - nem különül el az intézmények fenntartási költségeitől.  

 

„ A sportfinanszírozás a mindenkori induló költségvetési főösszeg maximum 2% - a, mely a  

sport működésére és létesítmények fenntartására legyen fordítható, beleértve a társaságok 

részére biztosított működési célú pénzeszköz átadásokat is” (Sportkoncepció Pécs 2004-

2009). 

 

A 20. táblázatban bemutatott vizsgálati kategóriák összegzése alapján kialakult pozíciók 

szemléletesebben értelmezhetőek, ha felidézzük a disszertáció kulcskérdését és a 

kategóriákat a kulcskérdés két fő releváns csoportjába rendezzük. A sport „lokális 

expanziója” kategóriacsoport mint az eredményesség egyik fő komponense a fejlesztési 

dokumentumok azon tartalmi terveit jelentik, amelyek egyértelműen a sport tevékenységi 

bázisának helyi szélesítését célozzák. Ezek legfőképpen a közösségi sport társadalmi síkon 

megjelenített funkciói (pl. a táblázat 8; 12; 15; 22; 28, 48 soraiban).  

 

A másik fő komponens, a „sportinnováció” kategóriába sorolt tényezők pedig az 

önkormányzatoknak a támogatásokkal remélt gazdasági-társadalmi fejlesztésekkel 
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kapcsolatos célmeghatározásait sorolhatjuk (pl. a táblázat 7; 18; 19; 23; 27; 30; 35; 47 

soraiban), arra keresve tartalmi elemeket, hogy mennyire fedezhető fel a sport innovációs 

eszközként való megjelenítése a dokumentumokban. 

  

Ezen szempontok alapján a 20. ábrán követhetjük a városok egymáshoz való 

elhelyezkedését a megjelölt két fő kategóriában.  

 

20. ábra: A mintavárosok pozíciója a sport expanziós és innovációs funkciójában a 

stratégiai dokumentumok alapján 

 

A sport innovációs funkciója a városokban 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sport lokális  

expanziója 

          

 

Forrás: Gyömörei (2012b) 73. o.  
 

A négy mezőre osztott diagramon Veszprém, Győr és Sopron relatív kedvezőbb pozícióját 

láthatjuk, illetve Pécs lemaradását, amely mindenképpen felhívja figyelmet a város stratégiai 

és cselekvési rendszerének átalakítására. Mivel a hat vizsgált város közül négy az új 

dokumentum elkészítését tervezi a fenti, hiányosságok pótolhatóak.  Szeged pozíciójának  

kettőssége, hogy a sportfejlesztés területén relatív hatékony rendszert tervezett, de a sport 

gazdasági szerepének felismerése a stratégiai dokumentumaiban még nem szerepel.  

 

Összességében az elemzés alapján elmondható, hogy a városok sporteredményessége a 

fejlesztési dokumentumok kidolgozottságával nincs kapcsolatban. Ennek okait a kutatás 

következő szakaszai tárják fel, amelyekben az egyes városok sportkoncepcióban 

megfogalmazott tervek és a támogatási gyakorlatok illeszkedése, illetve a sportrendszerek 

szerkezeti egyezősége és eltérései kerülnek elemzésre.  

 Győr 

Sopron 

Veszprém 

Debrecen 

Szeged 

Pécs 
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8. A mintavárosok sportrendszerei, eredmények  
 

 

Az egyes városok sportrendszereit bemutató, a kutatás harmadik szakaszát jelentő elemzés 

alapvetően a támogatási adatok bemutatására, értékelésére és a vezetői interjúk 

eredményeinek összefoglalására vállalkozik. Továbbá kiemelt szempontként vizsgáltam, 

kapcsolódva a bemutatott dokumentumelemzés eredményeihez, hogy a sport fejlesztésében 

a megvalósításra való törekvés a megelőzően készült tervek, stratégiák mentén mennyiben 

érhető tetten a sport tényleges működtetésének struktúrájában.  

 

8.1. Az esettanulmányok elemzésének módszere  
 

A bemutatott mintavárosokra alkalmazott esettanulmány módszertan az önkormányzatok 

költségvetési terveiből és zárszámadásaiból kigyűjtött kvantitatív adatokra, illetve a 

sportszervezetek vezetőivel készített kvalitatív interjúkra épült. Mind az adatgyűjtés, mind a 

félig strukturált interjúk elkészítésénél a már bemutatott (6. fejezet) szakirodalmi szintézisre, 

a dokumentumelemzésre és a saját empirikus bázisra támaszkodó „ÖSVM F1-F9” elemző 

modellt használtam. A kinyert adatokat a kutatási tervben meghatározott fő 

sportszegmensekre csoportosítottam, amelyek a legnagyobb területei a 

sportköltségvetéseknek. Ennek két nagy csoportja a létesítmények és az igazgatás 

fenntartásának költsége, illetve a város „élősportja”, az edzések - versenyek, rendezvények 

támogatása. Kiemelt és talán a legnehezebb feladat volt a kutatási fő kérdés következetes 

fókuszban tartása, ami a közösségi források élsport és közösségi sport orientációját 

különítette el. Az elemzés során a kategóriák meghatározásában következetesen a lehatárolt 

sportszegmenseknek a 2. fejezetben leírt funkciói szerint jártam el (21. ábra).  
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21. ábra: Az önkormányzatok sporttal kapcsolatos kiadásainak szerkezete 

 

 

 

 

Forrás saját: Gyömörei (2012c) 17.o 

 

A következtetések levonására a Győr kivételével a tervadatokat használtam annak ellenére, 

hogy bár az elfogadott költségvetések gyakori időszakonként módosulnak, mégis az 

önkormányzati sportpolitikát megfelelően tükrözik. A tervek megvalósítását, a cselekvési 

eljárásokat a zárszámadásokban ellenőriztem (itt jegyzem meg, hogy a győri és a pécsi 

sportigazgatás költségei kivételével, az élősport finanszírozás támogatásában nem volt 

nagyarányú, jellemző eltérés), az eseti, nagyobb eltérések okának ellenőrzésére és mélyebb 

tartalmi összefüggések feltárására - a szervezeti működés és az egyes projektek 

döntéshozatali folyamatainak szemléltetésére - az interjúk során nyílt lehetőség. Ezzel a 

dokumentum elemzés deduktív következtetései összevethetően kiegészültek egy induktív 

logikát követő, adatelemzésre támaszkodó, általánosítható összefüggésekkel. A választott 

módszertan nagy előnye, hogy reális élethelyzetekben gyűjtött adatokra támaszkodik, a 

kulcsszereplőkkel, magukkal a sportpolitikát meghatározó, alakító, végrehajtó személyek 

programjaival, döntéseikkel, kritikáival segítve a véleményalkotást. Minden önkormányzati 

sportvezetőtől sikerült a korábban begyűjtött költségvetési adatokat értelmezni, részletezni, 

kiegészíteni, pontosítani, a módosítások okát megbeszélni. Segítségükkel a vonatkozó 

dokumentációk (önkormányzati határozatok, rendeletek) teljes körét begyűjthettem.  
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Az esttanulmányok analizálása elsősorban a kutatási kulcskérdés megválaszolására 

fókuszált, a megelőző dokumentumelemzés következtetéseinek és a szintetizált 

szakirodalomi környezet irányultságának felhasználásával. Elsősorban a helyi sportélet 

általános értékteremtő és értéknövelő fejlesztését vizsgáltam a fent bemutatott szegmentálás 

alapján.  

 

8.1.1. Debrecen sportrendszere 

 

A városi sportéletet az Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság felügyeli, önálló költségvetésű 

sportigazgatási szervezet nincs. A Bizottságban egy főállású referens kizárólag a sportért 

felel. A Bizottság kapcsolatot tart a Testnevelő Tanárok Egyesületével, továbbá egy fő 

élsportoló szerepel a tagságban. Az aktuális sportfeladatokra az önkormányzat 

jogszabályokat alkot és rendeleteteket, határozatokat hoz. A város sportkoncepciója 2000-

ben készült és 2006-ig volt hatályban, amely kérésemre a sportigazgatási szervezet 

referensén keresztül vált elérhetővé. Jelenleg egy 2005-ben készült sportrendelettel 

rendelkezik és az új sportfejlesztési dokumentum elkészítésének stádiumában van [(53/2005 

Kgy. rendelet (XII/9)]. Igaz a sportot a város elsősorban a sportturizmus ágazatban kiugrási 

területként fogalmazza meg. Erre az egyéb fejlesztési irataiban részletezett programot ad 

(Debrecen idegenforgalmi koncepciója 2004 és fejlesztési programja 2007 - 2013). Ezzel a  

város a sportot a városfejlesztés integráns részeként értelmezi.  

 

„A nemzetközi és kiemelkedő országos sporteseményeknek jelentős marketing, 

infrastruktúra- és sportágfejlesztő hatása van, ezért az önkormányzatnak erejéhez mérten 

támogatnia kell a kiemelkedő sportesemények szervezését. A pénzügyi szerepvállalás 

elsősorban a rendezéshez szükséges fejlesztésekre korlátozódjon, a szervezést és rendezést 

vállalkozói alapon kell végezni” (Debrecen város sportkoncepciója 2000).  

 

A sport és egészségturizmus gazdasági hatásaira építve, elsősorban az ehhez szükséges 

nemzetközi sporteseményekre alkalmas sportinfrastruktúra hálózat kiépítését valósította 

meg a város 2000 és 2010 között. A 9000 férőhelyes Főnix Arénát 2002-ben, a Jégcsarnokot 

2004-ben és a Sportuszodát 2007-ban adták át, ezzel a főváros mögött másodikként 

Debrecen vált a legrangosabb megaesemények rendezésére alkalmas helyszínné.  
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Kozma és Danyi (2009) kutatásai szerint a város jól próbált élni az új lehetőséggel és remek 

szervező munkával, 2001 és 2008 között 14 nemzetközi sportesemény közel 150 ezer 

résztvevőjének adott otthont a város, és részben ennek tulajdonítják a kutatók a 2008-as 

Városimázs toplista első helyezését is (Image Factory – Observer 2009, idézi Danyi - Kozma 

2010). Igaz a kutatás az ezzel kapcsolatos költség-haszonelemzésekre nem terjedt ki. A 

rendezvények gazdasági és sportszakmai hatáselemzésére a város nem vállalkozott és 

megbízást sem adott, amit a szakértői interjú is megerősített. 

 

„Rendezvényeinkkel kiemelt célunk a turizmus fejlesztése, de eddig erre vonatkozó adatokat 

nem gyűjtöttünk”  

 

A város 2000–től a sportra fordított kiadások növelését tervezte abszolút értékben és a 

költségvetés arányában is, amely szándékát nem sikerült teljesítenie (21. táblázat). 

Sportköltései az évtized végére nominálisan is csökkentek.  

  

„Az elmúlt években Debrecen város sportcélú támogatásának %-os aránya nem érte el a 

megyei jogú városok átlagát. A felzárkózás érdekében, a város teherbíró képességét szem 

előtt tartva a mindenkori éves költségvetésben a sporttámogatások arányának növelése 

szükséges.” (Debrecen sportkoncepciója 2000). 

 

21. táblázat: Debrecen sportra fordított kiadásai a költségvetés és a lakosság arányában  

 

 
2007 2008 2009 2010 2011  

A 

költségvetés 

arányában   

    2,3 %     2,1 %    2 %    1,65 %     2 %  

A lakosság  

arányában 
5 040 Ft/fő 4 807 Ft/fő 4 718 Ft/fő 3 676 Ft/fő 4 479 Ft/fő 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

A teljes sportráfordítás adatai szerint Debrecen a megyei jogú városok átlagos sportkiadásait 

jelentősen meghaladó módon költ sportjára.  
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Igaz 2008-tól a világgazdasági válság miatt kifejezett abszolút és %-os csökkenés volt 

tapasztalható, de a város terveiben továbbra is kiemelten kezeli a sportéletet.   

Természetesen a támogatások belső szerkezete mutatja meg, hogy melyek a debreceni sport 

fejlesztésének kiemelt területei (22. táblázat).  

 

22. táblázat: A debreceni sportlétesítmények költségei és az  „élősport” támogatása       

(e Ft, költségvetés % -a) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Sportlétesítmények 

üzemeltetése + 

sportkollégium 

548 308 

1,2% 

653 756 

1,4% 

581 517 

1,2% 

628 212 

1,1% 

610 577 

1,3% 

Az „élősport” 

támogatása a 

költségvetésben 

491 072  

1,1% 

337 700         

0,7% 

391 576     

0,8% 

130 075 

0,35% 

313 213 

0,7% 

Sporttevékenység 

működési támogatása 
(rendezvények nélkül) 

321 757 317 500 362 876 103 275 292 213 

Rendezvények 

támogatása 
169 315   20 200      28 700 26 800       21 000  

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

A sporttevékenységek támogatásának csökkenése elsősorban a nagyobb volumenű 

sportrendezvények elmaradásában fogalmazható meg a vizsgált időszakban. Az élősport 

átlagosan a városi költségvetés 0,6 - 0,7%-a, tehát a rendezvények elmaradása nem jelentett 

bővülő forrásokat a sportszervezetek működésése számára. A létesítmények beruházási és 

üzemeltetési költségei 2007-ben a sportkiadások 50%-a körül voltak, míg 2008-tól 

markánsan emelkedve a sportköltségvetés 60-70%-át és a városi költségvetést több mint 

1%-át jelentették (20. táblázat). A legnagyobb fenntartási költséggel bíró Főnix Aréna 

multifunkcionális csarnokként nem a sportköltségvetésben szerepel. Éves üzemeltetési 

költsége 750-800 milló Ft. A beruházásokat igényfelmérés és hatástanulmány nem előzte 

meg és a kihasználtságról az önkormányzat nem rendelkezik ellenőrző adatsorokkal. A 

létesítményeket önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Kft), illetve az 

önkormányzat által működtetett nonprofit Kft üzemelteti.  Nevezett költségek aránya a 

legnagyobb a város sportkiadásában átlagosan a költségvetés 1,2%-a, a teljes sportköltés 

65%-a (22. ábra).  
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22. ábra: Debrecen sportkiadási szerkezete 2007-2011  (a Főnix Aréna nélkül) 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A sportlétesítményeket a sporttevékenységre (edzésekre) és a mérkőzésekre, rendezvényekre 

a kiemelt sportágak térítésmentesen használhatják, illetve a „sportórák” az üzemeltető cégek 

támogatási rendszerébe építve kerülnek elszámolásra.  A létesítményeket becsülten 70%-ban 

az élsport edzései, rendezvényei kötik le, a fennmaradó időben a közösségi sport számára 

elérhetőek. 

 

A mintegy 35 %-al részesedő élősport (22. ábra) szubvenciójának vizsgálatában az élsport, a 

közösségi sport működéséhez és a sportrendezvények szervezéséhez nyújtott közvetlen 

pénzügyi támogatásokat vizsgáltam. Az ún. „élősport” kategóriában az önkormányzati 

támogatás elsősorban a labdarúgást, a kézilabdát és a kosárlabdát priorizálta (23. táblázat), 

bár koncepciójában az atlétikát is kiemelte. A város sportrendelete szerint, a „labdás” 

csapatokat működtető gazdasági társaságokat résztulajdonosként közvetlen pénzügyi, az 

atlétika sportágat közvetett, elsősorban létesítményhasználati és versenyszervezési 

támogatásban részesíti.  
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23. táblázat: A látvány - csapatsportágak közvetlen pénzügyi támogatásai (e Ft) 

 

Sportszervezet 2007 2008 2009 2010 2011  

DVSC Futball Szervező 

Zrt 
70 000 70 000 70 000 0 200 000 

DVSC Kézilabda Kft 

 
55 000 55 000 55 000 10 000 10 000 

Debrecen Kézilabda SE 

 
50 000 50 000 50 000 10 000 10 000 

Debreceni Kosárlabda 

Egyesület 
0 35 000 20 000 10 000 0 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

A kiemelt sporttámogatások az önkormányzat költségvetési rendeletében, általános 

előirányzatként szerepelnek. Közülük is a labdarúgás kapta a legmagasabb támogatást, (23. 

táblázat) kivéve 2010-ben, amikor a csapat a Bajnokok Ligája főcsoportjába került és 

finanszírozását alapvetően az UEFA-tól kapott prémiumokból teljesítette (vö. 2.6.3. fejezet). 

A 2011-es támogatási struktúra pedig a városi sportági portfolió szűkítését vetíti előre. A 

kiemelt sportágak támogatói szerződésében eredményességi elvárás nem került 

megfogalmazásra. Egyéni sportágakban önkormányzati döntés alapján a sportszervezetükön 

keresztül olimpiai felkészülési támogatást kaphatnak az elitsportolók. Ennek összege 30-

40%-ban fedezi a felkészülésük költségeit.    

 

A nem kiemelt sportágak és a közösségi sport számára nyílt pályázati rendszerben érhető el 

a pénzügyi támogatás, szabadidősport és versenysport kategóriákban. Átlagosan minden 

évben 150 egyesület pályázik, amelyből körülbelül a 60%-a nyer el támogatást. A 

pályázatban az eredményességről és a sportolók létszámáról is be kell számolni a pályázó 

sportszervezeteknek. A sportolói létszámban az utóbbi 3 évben stagnálás, 2010-ben némi 

csökkenés volt tapasztalható. Mindkét terület közvetett támogatáshoz is jut a 

sportlétesítmények használatán keresztül. Ennek nagyságát csak becsléssel lehetett 

meghatározni - amelyre az interjú folyamán volt lehetőség -, mintegy 30% az üzemeltetési 

költségek támogatási összegét is figyelembe véve.  

 

Az élsport esetén a vizsgált időszakban a teljesülés 100%-os, míg a közösségi sportban 

általában 70-75% körül volt (24. táblázat). Ennek oka, hogy a közösségi élősportban a 

pályázati kifizetések csak részbeni teljesülése a rendezvények és a sporttevékenység 

területén egyaránt jelentkezik.  
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A 2009 – es év alacsonyabb teljesülési arányát az élcsapatok utánpótlására tervezett 

támogatásnak mindösszesen 45%- os teljesülése eredményezte (24. táblázat).  

 

24. táblázat: Az élsősport támogatása (e Ft) és szerkezete (%) 2007-2011 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Az „élősport” 

támogatása a 

költségvetésben 

491 072  

1,1% 

337 700         

0,7% 

391 576     

0,8% 

130 075 

0,28% 

313 213 

0,7% 

Pro + elitsport 

(élősport %-a) 

365 530 

74,5% 

268 000 

79% 

285 000 

73% 

85 075 

65% 

251 090 

80% 

Közösségi sport 
125 542 

25,5% 

69 700 

21% 

106 576 

27% 

45 000 

35% 

62 213 

20% 

Teljesülés a 

közösségi sportban  
77% 74% 54% 74,5% 64% 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

A szerkezeti vizsgálatokból, ahogy azt a 23. ábra is mutatja következtethető, hogy Debrecen 

továbbra is elkötelezett az élsport és elsősorban labdarúgása támogatásában.  

 

23. ábra: Az élősport támogatások aránya 2007-2011 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A város kiemelkedő sportinfrastrukturális fejlesztéssel teremtett alkalmas hátteret a 

nemzetközi sportrendezvények számára (vö.2.7.1. fejezet).  A létesítmények a lakosság 

számára is elérhetőek, ennek ellenére egyelőre a sportolási kedv, az aktivitás növekedése 

nem tapasztalható.  
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Továbbá a létesítmények rendkívül magas fenntartási költsége szinte követeli a 

sportturisztikai bevételek biztosítását (vö. 2.6.2. fejezet) és az élősport bővülését. Ennek 

megalapozottsága kétséges, hiszen a nemzetközi rendezvények száma meghatározott, 

országos sportrendezvények pedig gazdaságosan - még labdarúgásban is - csak ritkán, 

jelentős pénzügyi befektetésekkel és nagy kockázattal szervezhetőek. Különösen a jelenlegi 

instabil gazdasági környezetben jelent komoly kockázatot egy a sportturizmusra alapozott 

gazdasági program. E két területen az önkormányzati szerepidentitás nem elégszik meg a 

támogatási szerepkörrel, hanem ahogy koncepciójában megfogalmazta a vállalkozói 

magatartást preferálja. A város élcsapatában a DVSC Futball Szervező Zrt-ben jelentős 

tulajdonosi szerepet is vállal az önkormányzat (18. táblázat). A város az élsport utánpótlás 

rendszerének javítására és a sportturizmus gazdasági hatásainak vizsgálatára 

együttműködést tervez a Debreceni Egyetemmel.   

 

A központi fejlesztési programokat felváltó általános, a közösségi sportot középpontba 

helyező fejlesztéspolitika a helyi sportélet fejlesztésének jövőbeli sikertényezőjeként 

fogalmazható meg a város esetében. Jelenleg ez a terület a vizsgált időszakban átlag 18%-

ban részesült az élsporttámogatásokból. Szükséges a már futó, az utánpótlás sport 

kiválasztási programját segítő „Kincskereső” projekt szélesítése, regionális expanziója, amit 

a már eredményesen működő sportkollégiumi rendszer is támogat. Erre az önkormányzat, 

mintegy évi 90-120 millió Ft fenntartási támogatást nyújtott a vizsgált időszakban. Jelenleg 

azonban közösségi sportra fordított támogatások fejlesztési hatást kiváltani, a helyi 

sportéletet kiterjeszteni nem képesek.  

 

8.1.2. Sopron sportrendszere  
 

Sopron városa 2009-ben készített legújabb sportkoncepciójában fogalmazta meg fejlesztési 

terveit, majd azt követően közgyűlése a végrehajtáshoz szükséges sportrendelet is elfogadta. 

A koncepciók értékelése során a harmadik legmagasabb pontszáma elsősorban a 

helyzetfeltárásban és a cselekvésben bemutatott, részletezett, reális, programszerűen 

felállított tervezés megjelenítésének eredménye. Az elkészítésben külső szakértőt igénybe 

vettek, akinek munkáját a sportéletet szervező Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

Osztálya Sportfelügyeleti Csoportjának munkatársai (3 fő) valamint a Kulturális, Oktatási és 

Sport Bizottság képviselői és szakértői is aktívan segítették.  
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Önálló, csak a sportért felelős szervezet nem működik, de a sport tervezési és ellenőrzési 

feladataiban a Sport Csoport önállóságot élvez. Továbbá vezetői vélemény szerint hosszú 

távon sem elengedhetetlenül fontos az önálló sportigazgatási szervezet. A sportigazgatás 

költségei (8-10 millió Ft/év) nem a sportköltségvetést terhelik. A szakértő kiemelte a 

felügyeleti rendszert, amely egyben a támogatói lobbi tevékenységet erősíti, hogy az 

élsportot képviselő csapatok elnökségében egy-egy bizottsági képviselő helyet kap.  

 

„A képviselői tagság a sportszervezetek elnökségében nem csak a városi támogatást 

szimbolizálja, hanem egyfajta ellenőrzés is az önkormányzat részéről.” 

 

Sem a sportfejlesztés tervezésébe sem az aktuális sportpolitikai döntésekbe nem sikerült a 

helyi sportélet képviselőit bevonni, aktivizálni. A sportkoncepció több célterületet kiemel, 

amelyben elsősorban a közösségi sporttevékenységek támogatását fogalmazza meg hosszú 

távú célként önmaga számára, harmonizálva a Nemzeti Sportstratégiával. A hivatásos 

sportot elsősorban a EUSC-re hivatkozva emeli ki és a gyermeksportra kifejtett hatását 

hangsúlyozza. További fejlesztési területként szerepel a sport „idegenforgalom” bővítése, a 

sportdiplomácia erősítése városi reprezentatív sportesemények rendezésével. 

Ellentmondásos azonban, hogy ezen a területen elmaradást állapít meg, de az elérhető 

forrásokat mindösszesen csak a pályázati alap tartalék keretében nevesíti (9. sz. melléklet).  

 

„Sopron társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak 

törekednie kell a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre” (Sportkoncepció 2009).  

 

Terveinek megvalósításához a város legfontosabb sportfejlesztési projektként a 

sportlétesítményeknek körének bővítését fogalmazta meg. Műfüves labdarúgópályát, 

multifunkcionális arénát, nemzetközi tekepályát és fedett lőtér megépítését tervezi. A 

sportigazgatás vezetője is ezt tartja a legfontosabb fejlesztési projektnek.  

 

„Sopronban a legfontosabb feladat a város területén lévő sportlétesítmények hosszú távú 

megőrzése és bővítése!” (Sportkoncepció 2009).  

 

A jelenben azonban, hasonlóan a legtöbb városhoz Sopron is sportköltségvetésének 

csökkentésére kényszerült, ami kiemelten az élősportot érintette (Horváth  2011).  
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2009-től az egy főre jutó sportkiadások jelentős 10 % körüli csökkenést mutatnak (25. 

táblázat). 

 

25. táblázat: Sopron sportkiadásai a költségvetés és a lakosság arányában 2007-2011 

 

 
 2007 2008 2009 2010 2011  

A 

költségvetés 

arányában 

    2 %     1,8 %   1,6 %    1,7 %     1,6 % 

A lakosság 

arányában 
7 791 Ft/fő 8 195 Ft/fő 7 680 Ft/fő 7 083 Ft/fő 6 383 Ft/fő 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

Koncepciójában a város a támogatások növelésével - alkalmazkodva az uniós 

szabályozásokhoz - egyszerre a szubvenciók szerkezeti változásait is tervezi. Az indirekt 

támogatások növelését - pl. a létesítményfejlesztésével, és az üzemeltetés költségeinek 

átvállalásával - a közvetlen pénzügyi támogatások csökkentésével kívánja elérni.  

Elsősorban a hivatásos sport támogatásának az EU ajánlásai szerinti strukturális átalakítását 

kategorizálta a város.  

 

„A versenysportban az Európai Uniós szabályozás nem teszi lehetővé a hivatásos sport 

támogatását, ezért arra kell törekedni, hogy 2011-ig a helyi sport gazdasági társaságaiból 

(labdarúgás, kosárlabda), mint tulajdonos vonuljon ki az önkormányzat, ugyanakkor 

működésüket a létesítmények biztosításával támogassa!” (Sportkoncepció 2009).  

 

Egyelőre, ahogy azt a 18. táblázat is mutatja az önkormányzati tulajdonosi részarány a női 

kosárlabda csapatot működtető gazdasági társaságban jelentős (43%).  

 

Az önkormányzat a sportlétesítményeket sportszervezetekkel, gazdasági szervezetekkel 

kötött szerződés alapján működteti. A sportingatlanok működési költségei azonban a 

költségvetésben és a zárszámadásban is más önkormányzati ingatlanokkal összevontan 

„rejtetten” került kimutatásra, csak a vezetői interjúban sikerült pontosítani a vonatkozó 

adatokat.  
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Mind a sportkoncepcióban, mind a sportrendeletében pontos arányokat határoz meg az 

élősport egyes területeinek támogatásra. Az élősport ún. „általános” és „pályázati” 

támogatásokon keresztül juthat közvetlen pénzügyi forrásokhoz. A kiadási szerkezet adatait 

a 26. táblázatban mutatom be.  

 

26. táblázat: Sopron sportkiadási szerkezete (e Ft) és a szegmensek aránya a 

sportköltségvetésben (%)  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

„Sportfőösszeg” 467 350 491 915 438 836 425 000 388 300 

Élősport kiadások,  

és aránya a költségvetésben 

273 350 

*1,1% 

297 715 

*1,1% 

234 836 

*0,8% 

221 000 

*0,9% 

179 000 

*0,75% 

Pro és elit sport kiadások, és 

aránya sportköltségvetésben 

183 000 

39,5% 

193 000 

39 % 

120 000 

26% 

108 000 

25,5 % 

90 000 

23,5% 

Közösségi sport kiadások,  

és aránya a 

sportköltségvetésben 

90 350 

19 % 

104 715 

22 % 

114 836 

29,5 % 

113 000 

26, 5% 

89 000 

22 % 

Sportlétesítmények kiadásai 

és aránya a 

sportköltségvetésben 

194 000 

41,5 % 

194 200 

39 % 

204 000 

44,5 % 

204 000 

48 % 

209 300 

54,5 % 

Teljesülés a közösségi 

sportban 
96,3 % 94 % 81,7 % 99 % 93,75 % 

*A város költségvetési főösszegének arányában. 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

 Az önkormányzat, ahogy ezt a fejlesztési dokumentumaiban is megfogalmazta, a vizsgált 

időszak első két évében a labdarúgás és a kosárlabda sportágakat emelte ki. A labdarúgó 

csapat kiesése az első osztályból jelentős pénzeszközt szabadított fel (73 millió Ft volt a 

labdarúgók 2007-es támogatása), amely egy része a közösségi sport pályázati, illetve a 

létesítmények és a professzionális kosárlabda sport támogatási forrásait növelte. A 

labdarúgás visszakerülése a profi ligába továbbra is szerepel a fejlesztési tervekben 

elsősorban népszerűsége miatt [(164/2008 (VI.17.) Kgy. határozat)]. 

 

„Labdarúgásban - elsősorban a soproni tehetségekre alapozva - el kell érni, hogy 2010-re 

NB II-es csapata legyen a városnak! E két sportág (kosárlabda, futball) eredményessége a 

város sportot szerető lakosságánál „hangulatjavító” tényezőként is hat!”  

(Sportkoncepció 2009). 
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A tervezett támogatásokat leggyakrabban és legnagyobb mértékben a női kosárlabda csapat 

nemzetközi szereplése okán kellett módosítani (27. táblázat).  

 

27. táblázat: A kiemelt támogatások évenkénti változásai 2007-2011 között (e Ft) 

 

Kiemelt 

támogatások 

2007 2008 2009 2010 2011 

Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény 

női kosárlabda 75000 105000 75000 93000 75000 129000 55000 115000 50000 108000 

női kosárlabda 

utánpótlás 
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 18000 18000 

labdarúgás  73000 73000 73000 0 12000 12000 11000 11000 10000 14800 

labdarúgás 

utánpótlás 
20000 30000 24000 24000 24000 8000 22000 22000 20000 15000 

ffi kosárlabda 35000 35000 45000 45000 45000 52500 42000 67050 30000 65000 

ffi kosárlabda 

utánpótlás 
0 5000 10000 10000 20000 20000 20000 22500 18000 18000 

egyéb 

egyesületek 
16000 14750 17250 14700 17250 14700 16000 14700 13000 13000 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

Sopron női kosárlabda csapatát kiemelten támogatta és premizálta is értékelve kiváló 

szereplésüket. Igaz a támogatói szerződésben az eredményességi követelményeket nem 

fogalmazta meg. Hallgatólagos elvárásként a Magyar Nemzeti Bajnokság 1-3 helyezések 

elérése fogalmazódott meg. A pénzeszköz átadás mellet fenntartói támogatással biztosította 

az MKB Aréna használatát a csapatok számára. Továbbá a hivatásos női kosárlabda 

mondhatni rugalmas költségvetéssel gazdálkodhatott.  

 

A város költségvetési rendelete módosításával juttatott terven felüli támogatást a sportág 

számára, elsősorban abban az esetben, amikor a nemzetközi mérkőzéseken magasabb 

szintekre jutott a csapat. A direkt támogatás teljesülési aránya 2007 – 2010 között több mint 

másfélszeres volt (27. táblázat).  
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A nem kiemelt sportágak pályázati forrásainak teljesülése megközelítette a támogatási 

terveket. Átlagosan 93 %-ban kerültek felhasználásra a tervezett pénzügyi források a 

közösségi sportban (26. táblázat). Igaz azonban az is, hogy e területen is elsősorban a 

hivatásos élsport utánpótlását támogatja direkt módon és kiemelkedően az önkormányzat.  

Közvetett bekapcsolódást jelent még, hogy a két kiemelt sportág számára saját szervezésű 

versenyrendszert is finanszíroz a hivatal Sport Csoportja, bevonva az alap és középfokú 

oktatási intézményeket.   

 

A sportköltségvetés tervezési szintjén 2009-ben megjelenő forráscsökkenés az élősport, 

nagyobb arányban a hivatásos sport, kisebb mértékben az egyéni versenysport támogatását 

érintette. (24. ábra).  A város látvány - csapatsportjának utánpótlás-nevelési támogatását 

szinten tartotta és ezzel az élsport és a közösségi sport direkt támogatása megközelítőleg 

egyenlő volt 2010 és 2011-ben (24. ábra).  

 

24. ábra: A hivatásos és a közösségi élősport közvetlen támogatásának változásai     

2007-2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Sopron sportági portfoliójának további bővítését nem tervezi, a kosárlabda és a labdarúgás 

mellett az egyéni sportágak számára (atlétika, úszás) szintentartó támogatást nyújt és a 

létesítmények használatát biztosítja. Az egyéni sportolók számára direkt támogatói rendszert 

nem működtet, a pályázók és a támogatottak köre nem bővült. 
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A nemzetközi versenyek rendezésében előrelépés a vizsgálat időpontjáig nem volt látható. A 

kiemelt csapatsportok (férfi – női kosárlabda) mérkőzéseiben van módja a városnak 

nemzetközi médiaszereplésre.  

 

Sopron a vizsgált időszakban létesítmények fenntartására 45% alatti arányban költött a 

sportra fordított költségekből (25. ábra), amely a mintavárosok között alacsonynak 

mondható, ez a teljes városi költségvetés 0,7 - 0,8 % - át jelenti. Terveiben a lakossági 

szabadidősportot kiszolgáló létesítmények fejlesztésének prioritását fogalmazta meg. 

  

25. ábra: Sopron sportkiadási szerkezete 2007-2011 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Sopron sportkiadásai az élősport támogatás magas arányát mutatják. A támogatási döntések 

elsősorban a sporttevékenység bővítését célozták, azonban az élősport kiadások fokozatosan 

visszaestek (25. ábra) a város költségvetésének 1,1%-áról 0,7%-ra. A vizsgált időszakban 

önkormányzati beruházásból sportinfrastruktúra fejlesztést nem sikerült megvalósítani, 

elsősorban a meglévő létesítmények állagának megóvására és felújítására korlátozódottak a 

források. Magánberuházásból, mintegy 120 millió Ft értékben gazdagodott Sopron 

létesítményhálózata. Igaz az új komplexum a közösségi sport számára mindösszesen 5-6%-

ban érhető el, mivel elsősorban az üzleti sport számára ad helyet (vö. 2.6.2. fejezet).  

 

Megaeseményeket egyelőre csak tervezi a város, de azt a sportköltségvetésben nem 

szerepelteti. Nemzetközi sportesemények elsősorban az hivatásos capatok kosárlabda 

mérkőzései, amelyeket belső átcsoportosításokból, illetve hasonlóan a közösségi 

rendezvényekhez a tartalék keretből támogat.  
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A közösségi rendezvények forrása mindössze a pályázati tartalékalap 7%-a (9. sz. 

melléklet).  

 

8.1.3. Veszprém sportrendszere 

 

Veszprém a sport általános fejlesztését a város fenntartható fejlődésének részeként 

fogalmazta meg sportfejlesztési dokumentumában, amelyet a városfejlesztési stratégia is 

magába integrált. A város átfogó célja turisztikai és kulturális központtá fejlődés, amelyet 

sportrendezvények vállalásával kíván a elérni (Veszprém IVS 2008).  A 2000-es városi 

sportkoncepció átdolgozásával és a 2006-ig elkészült egyéb városfejlesztési, valamint 

európai sport dokumentumokat, illetve a 2007-es nemzeti sportstratégiát és a II. Nemzeti 

Fejlesztési Tervet alapul véve fogalmazta meg a város sportcéljait és a megvalósítást 

eredményező cselekvési programokat. 

 

A koncepció kidolgozását az önkormányzati tulajdonú Veszprém Városfejlesztési és 

Befektetési Rt végezte el bevonva az önkormányzat Sport Bizottságát, a Polgármesteri 

Hivatal Sportirodájának munkatársait és a helyi sportvezetőket. Ezen kívül egyedülálló 

módon a lakosság bevonását is kezdeményezték a készítők, ezáltal volt lehetősége a helyi 

gazdasági élet szereplőinek is részt venni a tervezés folyamatában. A dokumentum 

célmeghatározása széleskörű, igyekszik a sport funkcióinak teljes spektrumát lefedni.   

 

„Veszprém szélesítse élsportban elfoglalt magas pozícióit, a lakosság egyre növekvő része 

vegyen részt a szabadidősportokban, növekedjen a lakosság sportra fordított ideje, kerüljön 

előtérbe az egészséges életmód, valamint kerüljön a veszprémi sportélet keresletoldalúvá 

ezáltal, álljon gazdaságilag önállóan fenntartható növekedési pályára.” (Veszprém 

Sportfejlesztési Koncepciója 2006-2010).  

 

A dokumentum részletezett programtervben fogalmazza meg a prioritásokat, amely a 

versenykézilabdát és a labdarúgást, illetve az atlétikát emeli ki.  

A szabadidősportot és a diáksportot második, harmadik prioritásba sorolja, a fogyatékosok 

és az idősek sportját a feladatok és a gyengeségek között, illetve a fogyatékosok sportjának 

fejlesztését a programtervében is említi. 
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A mintavárosok közül egyedüliként a város vonzáskörzetéhez tartozó kistelepülési sportélet 

fejlesztését is felvállalja. A program erőssége az óvodai és az alsó tagozatos testnevelés 

fejlesztési terve, amely jelentős hangsúlyt kap a város sportéletében. Veszprém 

létesítményfejlesztési tervei nagy ívűek, multifunkcionális aréna, tanuszodák, jégpálya és 

fedett teniszcsarnok építését tartalmazzák. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia sporttal 

kapcsolatos fejezete a sportkoncepcióra hivatkozik.  

 

Önálló, csak a sporttal foglalkozó sportigazgatási szervezet nincs és ezt a város 

sportkoncepciójának helyzetelemzése, illetve a sportvezetői vélemény is a gyengeségek 

között említette.  

A városi sportirányítást döntés-előkészítő és a pénzügyi támogatásokra javaslatokat 

megfogalmazó feladatkörben, a négyfős Oktatási és Sportiroda végzi segítve az Oktatási, 

Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját. Az iroda döntési jogköre mindössze nyolcmillió Ft-ig 

terjed.  

 

A programokat támogató pénzügyi rendszer a 2005-ben kiadott és 2007-ben, illetve 2008-

ban módosított sportrendelet szerint juttat önkormányzati forrásokat a helyi sport számára. 

 

A támogató források elsősorban közvetlen pénzügyi, meghatározott célú előirányzatok, 

illetve pályázat útján elérhető szubvenciók. A város az évenkénti sporttámogatását fokozatos 

5-10%-os évi növelésével a költségvetés arányában és reálértéken is közel szinten tartotta 

(28. táblázat). 

 

28. táblázat: Veszprém sportkiadása a költségvetés és a lakosság arányában 2007-2011 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

A 

költségvetés 

arányában 

0,65 % 0,65% 0,6% 0,6% 0,8% 

A lakosság 

arányában 
2 986 Ft/fő 2 842/fő 3 036 Ft/fő 2 955 Ft/fő 3 476 Ft/fő 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

2011 - re tervezett jelentősebb emelkedést (18-20%), amelynek hátterében a hivatásos 

kézilabda és labdarúgás számára tervezett forrásnövelés áll.  
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A sportigazgatás vezetője a finanszírozás kifejezett előnyeként értékelte a támogatási 

szerkezetben, hogy a sportlétesítmények fenntartói költsége alig tizede a 

sportköltségvetésnek (26. ábra).   

 

26. ábra: Veszprém sportkiadási szerkezete 2007-2011 

 

 
 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ennek oka, hogy a 2008-ban átadott multifunkcionális arénában (Veszprém Aréna) a 

vásárolt sportóra szolgáltatás ellenértéke nem a sportköltségvetést terheli és a kézilabdán 

kívül a város, elsősorban az iskolai és az egyetemi kezelésben lévő sportlétesítményeket 

biztosítja az egyesületi sport számára is. A létesítmények kihasználtsága így közel 100%-os, 

és 60–40%-os arányban biztosít helyet az élsport és a közösségi sport számára.  

 

A Veszprém Aréna közcélú kihasználtsága 2008-ban mindössze 6% volt (ÁSZ jelentés 

2009), elsősorban a város hivatásos kézilabda csapata használta, amely szolgáltatásért 2008-

ban fizetnie nem kellett. Enyhítheti az egyoldalú, a hivatásos sportot kedvezményező 

kihasználtság arányát a tervezett kézilabda akadémia alapítása. Az önkormányzat 2007 – től 

fizeti az üzemeltetőnek 15 éves határozott időre megkötött szerződés alapján a mintegy 

70%-os szolgáltatás lekötés ellenértékét, ami 2011-re a város költségvetésének 2%-a fölé 

emelkedett.  
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Veszprém sportágfejlesztési terve kiemelten támogatandónak a labdarúgást, a kézilabdát és 

az atlétika sportágakat nevezi meg. Élősport finanszírozási rendszere „kiemelt” és az ún. 

„veszprémi hagyomány” kategóriákban ítéli meg a működési támogatásokat. Hasonlóan a 

többi városhoz az élsport egyre növekvő támogatást élvez, átlag 70 % - át a 

sporttevékenység támogatásának (27. ábra).   

 

27. ábra: Veszprém élősport támogatásának szerkezete 2007-2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A támogatási rendszerben egyéni, az egyesületi támogatásokon kívüli ösztöndíj rendszer is 

elérhető, általában az olimpiai játékok évében. A kerettagok felkészülési támogatása 200 

ezer forint havonta, amely egyedülálló a vizsgált városok között. Ezen kívül kidolgozott 

pontrendszer alapján eredményességi támogatás is juttatható a kiemelkedő sportolóknak és 

csapatoknak [(sportrendelet 2005 és módosítása 42/2008 (VI.27.) határozat)]. Az egyéni 

támogatói rendszert a város tervezi kiszélesíteni az utánpótlás területére is, összekapcsolva a 

középfokú tanulmányi kötelezettségek átszervezésével. Mindezzel együtt is az élősport-

finanszírozás a mintavárosok átlagának alsó határán, azaz 0,5 – 0,7 % között alakult a 

vizsgált időszakban. Úgy tűnik a modern Veszprém Aréna az élősport bővülését egyelőre 

nem képes generálni.  

  

Nemzetközi megaesemények a fejlesztési tervekben nem szerepelnek, elsősorban a 

professzionális labdarúgó és kézilabda mérkőzések, illetve a rally versenyekhez 

kapcsolódóan számít a város a sportturizmusból bejövő haszonra.  
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Ennek érdekében a forrásokat elsősorban e két sportág számára bővítette magasabb 

arányban, a közösségi sporttámogatás szinten tartása mellett. 

 

Mivel a közösségi sport forrásainak bővítését az önkormányzat nem tervezi, ezért a 

lakossági szabadidősport fejlesztése nagyrészt a sportkínálat bővítésével, a tervezett 

infrastrukturális környezet (tanuszoda és jégpálya projektek) javításának megvalósításával 

érhető el. Szintén előrelépés lehet a nem élsportolók számára az aktívabb programszervezés, 

mivel a rendelkezésre álló forrásokat átlag 66,5%-ban használta fel a közösségi sport, illetve 

a sportvezetői interjú is a lakossági sport visszaesésére mutatott rá. A sportfogyasztás 

további bővülésére számít az önkormányzat a minőségi labdarúgás fejlesztése révén, és a 

gyermeksport területén.  A fejlesztési program indoklásaként az iskolai tanuszodák 100%-os 

kihasználtsága, illetve a labdarúgás sportpolitikai és sportgazdasági súlya szerepel a város 

koncepciójában.  

 

8.1.4. Győr sportrendszere  

 

Győr sportrendszerét a 1993 - 2011-ig önálló gazdálkodású szervezete, a városi 

Sportigazgatóság irányította. Lényegében a döntési jogkörrel bíró oktatási, kulturális és 

sportbizottság mellett végrehajtó szerepkörrel alakult, de szakmai elismertsége okán a teljes 

városi sportstratégia meghatározó szervezetévé vált. Az alkalmazotti körbe sportrendezvény 

szervezők és a létesítmények személyzete mintegy 60-65 fő tartozott.  

 

A sportigazgatóság feladatait az alábbi fő területekben látta el: 

  

 az önkormányzati tulajdonú létesítmények üzemeltetése  

 

 az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása  

 

 javaslattétel működési támogatások felosztására  

 

 a támogatások felhasználásának ellenőrzése  

 

A sportigazgatóság szervezeti kapcsolatát szorosra fűzte az iskolai sporttal kapcsolatos 

tervezés és javaslattétel feladatkörében, a polgármesteri hivatal oktatási osztályával.  
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A város egyéb kulturális rendezvényeiért felelős szervezetével a sportesemények 

tervezésében működött együtt. Az önkormányzati sportirányító szervezet a kutatás záró 

időszakában gazdaságossági és a működési kapcsolatok javítását célzó szándékkal 

átszerveződött és szerepét részben, a vonatkozó törvényi feladatok ellátására a 

Városmarketing és Sportfőosztály Sportügyi Osztálya vette át [(Győr MJV rendelet 2010, 

279; 300/2010 (II.28.) határozat)]. Az átszervezés az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények üzemeltetésében is változás hozott - szintén a gazdaságosabb 

üzemelétetés igényével (29. táblázat),- 2011-től az új üzemeltető a 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú Győri Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  

 

A vezetői interjú a sportkoncepció kettős funkcióját említette egyrészről a sportfejlesztés 

programjaként definiálta, másrészről a szervezet önigazolását a változó politikai 

struktúrában. A jelenleg érvényes sportfejlesztési tervet 2007-ben még a sportigazgatóság 

készítette, a 2002-es sportkoncepcióját megújítva 2014-ig terjedő időszakra. Az 

elkészítésben részt vettek a helyi oktatási és egyesületi sportélet szereplői is. A formai és 

szakmai elvárások szerint is kiváló fejlesztési koncepció prioritásrendszerében bár első 

helyen a közösségi sport szerepel, a részletes kidolgozásban a versenysport támogatási 

struktúrája jelenik meg. A sport dokumentum mellett a városfejlesztési stratégia számos 

fejezete a sportra is kiterjedő figyelemmel ad részletes helyzetelemzést és cselekvési tervet. 

Továbbá a város egyéb fejlesztési terveiben is találkozhatunk a sport innovatív eszközként 

való megjelenítésével. Ez egyértelműen mutatja, hogy az önkormányzat elkötelezetten 

komoly szerepet szán a sportnak a város életében. A fejlesztési célok irányát kijelölve, a 

vezetők városmarketing részeként kívánják a sportfejlesztést megvalósítani. E célok 

eléréséhez a fejlesztési dokumentumok a nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas 

létesítményfejlesztést (Győr Aréna megépítése) és a nemzetközi szereplés kivívását elérő 

sportági preferenciát fogalmaz meg.  

 

„Egy sikeres világverseny hazai megszervezése közvetett és közvetlen módon (függően a 

sportesemény nagyságától, sportágtól, helyszíntől, időponttól) pozitív hatást gyakorol a 

turizmus eredményeire is. Ezért törekedni kell arra, hogy mindkettő igényeinek megfelelő 

program, verseny, sportesemény támogatása valósuljon meg. A sikeres verseny azon túl, 

hogy területfejlesztési, gazdaságélénkítési érdekeket is szolgál, az ország imázsának 

emeléshez is nagyban hozzájárul” (Sportkoncepció 2008-2014). 
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A szabadidősport terén szabadtéri park kialakítása, a versenysport terén multifunkcionális 

aréna és versenyuszoda építését célozta meg a város. 2009-re a szabadtéri park kialakítása 

870 millió Ft költséggel megvalósult, kihasználtsága magas, 90 - 95 %-os. 

 

Az élősport fejlesztésében kifejezett abszolút és %-os növekedést tervezett a város, ezért 

2008-ban az önkormányzat sportrendeletében meghatározta, hogy a korábbi 0,5-0,8 % -os 

költségvetési támogatást megemeli és a mindenkori költségvetés 1%-át fordítja az élősportra 

[(Sportkoncepció 2008 - 2014, Sportrendelet 2008, 33; 34/2011 Kgy. határozatok)]. Igaz a 

megnövekedett forrásokat, mint ahogy a 29. táblázat mutatja, kezdetben (208-2009) a 

pályázók 80%-85 % - ban tudták felhasználni. A sportkiadások jellegzetessége, hogy a 

sportigazgatás működési költsége, vizsgált városok között egyedülállóan magas tételként 

jelenik meg.  Továbbá a szervezeti működés tervezett és teljesített kiadásai között az 

elemzés jelentős eltérést tárt fel (29. táblázat). A sportigazgatóság működési költsége a 

vizsgált időszakban 30-50%-al minden évben meghaladta a tervezéskor előkalkulált 

költségeket. Ennek pontos okát a vezetői interjú sem tárta fel. A város sportkiadásának 

szerkezetét a fent említett okok miatt ezúttal a teljesítés (zárszámadás) adataival együtt 

mutatom be (29. táblázat).  

 

29. táblázat: Győr teljesített sportkiadásai 2007-2011 (e Ft) 

 

A kiadások 

szerkezete 
2007 2008 2009 2010 2011  

Teljes sportkiadás 

(a költségvetés 

%-ban) * 

827 534 

(2,3%) 

973 290 

(2,3%) 

1 025 880 

(1,9 %) 

1 220 834    

(2,65%) 

751 144   

 (1,8%) 

Egy főre jutó 

sportkiadás 
6 691 7 381 7 494 7 926 5 547 

Az élősport kiadásai 

(a költségvetés %-ban) 

*235 000 

(0,8%) 

400 000/ 

*332 040 

(0,96%) 

400 000/ 

*321 987 

(0,9%) 

400 000/ 

*399 498 

(0,87 %) 

440 000 

(1,06%) 

Teljesülés % 112 83 80 100  

Sportirányítás 

működése * 

207 840/ 

*413 585 

269 349/ 

*436 290 

267 761/ 

*486 728 

358 542/ 

*549 488 
137 624 

Infrastruktúra 

költségei 
178 949** 204 500 216 705 271 848 173 520 

* a zárszámadás adatai alapján **becsült adat 

 

Forrás: zárszámadások (2007 -2011) alapján saját számítás 
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A sportkiadások belső szerkezete jól mutatja, hogy ugyan a város költségvetésben a teljes 

sportkiadás 2% feletti aránya a vizsgált városok között kiemelkedő, de 2010-ig közel felét a 

sportigazgatóság működési költsége tette ki (28. ábra).  

 

28. ábra: Győr teljesített sportkiadásának szerkezete 2007-2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2008-tól az élősport forrásai bővültek, közel megkétszereződtek, igaz megnövekedett a 

létesítmények üzemeltetési
93

 és a sportigazgatóság működési költsége is. Ezzel a 

sportkiadáson belül az élősport csekély növekedést ért el (30 – 33%). A szervezeti 

átalakítással az önkormányzat az élősport források reálértéken tartása mellett a szervezeti 

működés és az infrastruktúra üzemeltetés költségeinek csökkentését célozta meg, amely a 

2011-es tervekben látható.   

 

Győr sportkoncepciójában részletesen kidolgozta élősport támogatási rendszerét. Közvetlen 

pénzügyi ún. „A” kategóriás támogatásra négy sportág női kézilabda, női kosárlabda, kajak-

kenu és az labdarúgás számíthatott. Ezek közül kizárólag a labdarúgásban, az utánpótlás 

támogatására határozta meg szubvencióját, a profi futball kizárásával. A többi „A” 

kategóriás sportágban ilyen kitétel nem történt.  

                                                 
93

 2010-ben új Szabadidős sportparkkal ( „Barátság Sportpark”) bővült a város sportinfrastruktúra 

hálózata. 
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A pénzügyi támogatások elosztásban az egyes sportágak között, sportvezetői lobbi 

érvényesült, a felhasználást pedig kizárólag bizonylati ellenőrzés útján vizsgálta a 

sportigazgatóság.  Eredményességi, illetve egyéb fejlesztési elvárásokat a támogatási 

szerződésekben a város nem fogalmazott meg, de a kiváló eredményeket jutalmazta. A 

kiemelt közvetlen finanszírozást élvező sportágakon kívül a támogatások további három 

kategóriában („B; C; D”) pályázati úton váltak elérhetővé, amelyre hivatásos-, amatőr 

szabadidősport-és diáksport szervezetek is pályázhattak.  

Az élősport támogatásának belső arányait elemezve (29. ábra) látható a közösségi sportnak 

összességében állandó 20 - 25%-os részesedése, a szintén alacsony ingadozással stabil, 

átlagosan 65%-os támogatást élvező élsport mellett. 

 

29. ábra: Az élősport kiadási szerkezetének változása 2007-2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Mindkét terület a közvetlen támogatások mellett 2011-ig élvezte a kedvezményes, illetve 

legtöbb esetben térítésmentes létesítmény használatot is. Az önkormányzati üzemeltetésű 

sportcsarnokokat (2 db) 85%-ban a versenysport, az uszodát 40% - ban gyermeksport, 20% -

ban a versenysport vehette igénybe. Az óvodák és iskolák számára ingyenes úszásoktatást, a 

közép és felsőoktatás számára térítésmentes uszodahasználatot biztosított a város. Továbbá 

támogatási rendszerében megjelent a „senior sport”, amely szintén uszodahasználatot és 

szervezett tornafoglalkozásokat tett elérhetővé az időskorúak számára.  
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Nemzetközi sportrendezvényeket a vizsgált időszakban minden évben tervezett a város, 

amelynek forrását a költségvetésben is feltüntetette. A nemzetközi rendezvények forrásaiban 

csekély mértékű csökkenés történt, míg a közösségi rendezvények szinte meg sem jelennek 

a költségvetésben (29. ábra). Ez utóbbi sportszegmensben a vezetői interjú is csak a nem 

tervezett, akció jellegű eseményekről számolt be. Ebben változás várható, mivel a város 

2010-ben átadott szabadtéri sportparkja közel 90%-os kihasználtsággal elsősorban a 

lakossági és az iskolai sportolásnak biztosít modern helyszínt. A rendezvényeket követően 

sem értékelés, sem gazdasági, illetve sportszakmai hatásvizsgálat nem történt.  

 

A város sportfejlesztési koncepciójában szinte minden területen fejlesztést tervez, de a 

finanszírozás 75 -80% -át elsősorban a nemzetközi rendezvényekre és az élsport működésére 

fordítja. Az élsportot kiemelkedően fontosnak tartó sportirányítás számára még feladat 

annak felismerése, hogy az eredmények felmutatása érdekében az egyensúly nem tolódhat el 

a jelenleginél nagyobb mértékben az élsport irányába. A sportirányítás célorientációjában 

elsősorban a jövőbeni lakossági sportigény növelésének - pl. a közösségi sportrendezvények 

számának növelésével - és a gyermeksport fejlesztésének (pl. a vezetői interjú a 

diákolimpiai versenyek részvételi csökkenéséről számolt be még a labdajátékokban is) kell 

megjelennie a versenysport által elért pozitív hatások kiaknázására. Igaz ebben az esetben a 

sportfejlesztés társadalmilag és gazdaságilag ugyan a legértékesebb, de lassan és legkevésbé 

látványosan megtérülő területéről van szó. 

 

8.1.5. Szeged sportrendszere 

 

Szeged a 2000-ben készült sportkoncepciójának megújításának stádiumában van, jelenleg 

nem rendelkezik hatályos sportfejlesztési dokumentummal. A város fejlesztési stratégiája is 

csak érintőlegesen foglalkozik a sporttal, elsősorban az ingatlanfejlesztések területén 

fogalmaz meg lehetőséget sportcélú hasznosítást megjelölve. A város sportéletét kiterjedt 

szervezeti irányítással látta el a közelmúltig. Az Ifjúsági és Sportbizottság (ISB) az 

önkormányzati támogatások elosztásának alapelveit megfogalmazza és - elsősorban a 

kiemelt élősport támogatásában, figyelembe véve a polgármester és a stratégiai 

alpolgármester javaslatait - dönt a közvetlen pénzügyi támogatások összegéről.  
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A feladatellátásban partnere a Kulturális Ifjúsági és Sportiroda, amely a városi sportéletről, 

széleskörűen lefedve a sport minden területét, információkkal, adatokkal segíti a bizottság és 

a Polgármesteri Kabinet sportreferensének munkáját. Az ISB gyakorolja a sportszervezetek 

sportszakmai, gazdasági - financiális működésének felügyeletét is.  

  

„ Az Ifjúsági és Sportbizottságnak olyan önkormányzati elosztási alapelveket kell 

megfogalmaznia, amely révén behatárolhatóvá, kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válik a 

város sportjával kapcsolatos önkormányzati elképzelések és feladatok megvalósítása” 

(Sportkoncepció 2000). 

 

A sportrendezvények lebonyolítását, a szabadidősport rendszerének irányítását, pénzügyi 

támogatását - elkülönítve az élsporttól - és város sportlétesítményeinek üzemeltetését külön 

szervezet, 2008. július 01-ig a Városi Sportigazgatóság látta el 86 fővel. Ezzel a város 

kiemelkedő feladatott vállal a létesítmények számát (11 létesítmény kezelt a 

sportigazgatóság) és sportági lefedettségét tekintve egyaránt. A sportigazgatóság 

kapcsolódása az élsporthoz a létesítmények kedvezményes, adott esetben térítésmentes 

biztosítására korlátozódott, az ISB javaslata alapján. A Sportigazgatóság feladatellátása 

gazdaságossági céllal 2008. július 01-től átszervezésre került, a szabadidősport szervezési 

feladatait a Sportiroda, a létesítményüzemeltetési és rendezvényszervezési feladatokat a 

Szeged Sport és Fürdők Kft látja el. A város a Szeged Sportjáért Közalapítványon keresztül 

a kedvező adójogi lehetőségek kihasználva bevonja a sportszféra szinte teljes körét a 

sportfinanszírozásba. A Közalapítvány a közgyűlés által meghatározott összeggel és a helyi 

vállalkozások a város által elfogadott adó-önrendelkezési rendelet (41/1998.(XII.23. Kgy. 

rendelet) alapján befizetett támogatásaival gazdálkodhat. Egyedülálló közvetett támogatási 

mód a vizsgált városok körében az 1980 - óta működő ún. „élsportolói garzonlakások” 

rendszere, amely egy plusz egy évre érhető el az önkormányzattal kötött szerződéses 

rendszerben az élsportolók számára. A lakáskiutalásra szintén az ISB tesz javaslatot 

[(9/1992 (V/18); és 33/2000 (VI.27.) Kgy. sz. rendelet]. 
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Így az önkormányzati sportfinanszírozás az alábbi csatornákon keresztül érvényesül: 

 

1. Közvetlen pénzügyi támogatások (működési - eredményességi támogatások) 

2. Sportösztöndíj olimpiákra és rangos nemzetközi versenyekre való felkészülés 

támogatására elsősorban egyéni sportolók számára 

3. Sportlétesítmény használata 

4. Szeged Sportjáért Közalapítvány 

5. Sporteredményességi jutalmazás 

6. Sportgarzon kiutalás 

 

Látható, hogy Szeged infrastrukturális adottságait kihasználva a közvetlen pénzügyi 

támogatások mellett, meghatározó közvetett sporttámogatási rendszert tart fenn az élsport 

támogatására. A rendszerben egyedülálló, hogy az egyéni sportolók támogatása így 

közvetlenül, nem csak az egyesületükön keresztül jelentkezik. A teljes sportkiadás 

változásait a 30. táblázatban mutatom be. 

  

30. táblázat: Szeged sportkiadásai a költségvetés és a lakosság arányában 2007-2011    

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

A költségvetés 

 arányában 
    2% 

2% 

2,2% * 
  1,85%     1,38%      1,5%  

A lakosság  

arányában 
4703 Ft/fő 5 114 Ft/fő 5 637 Ft/fő 5639 Ft/fő 6027 Ft/fő 

* A sportirányítás átszervezése miatt a zárszámadás tényadataival is számolva  

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

A város a vizsgált időszakban nem növelte abszolút támogatását így a sportköltségvetés 

arányos csökkenést mutat.  Az önkormányzati sportkiadások sajátossága, hogy a 

sportigazgatóság és 2008. július 01-től a Szeged Sport és Fürdő Kft a 

létesítményüzemeltetés mellett a sportirányításban, a szabadidősport szervezési területén is 

lát el feladatokat (Szeged MJV 37494/2009 rendelet). Ezért a kiadások számításánál e két 

kiadási terület összegezve került kimutatásra. Erre vonatkozóan strukturáltabb, illetve 

primer adatnyerésre a város esetében nem volt lehetőség (31. táblázat).  
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31. táblázat: Az önkormányzati sportkiadások szerkezete 2007 – 2011 (e Ft) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 terv 

Sportfőösszeg 785 560 854 093 941 380 941 719 1 006 600 

Az élősport kiadásai  

(a költségvetés % - ban) 

**217 816 

(0,5%) 

208 500 

(0,6%) 

231 300 

(0,5%) 

299 356 

(0,43 %) 

342 700 

(0,5%) 

Sportirányítás 

+ Infrastruktúra 

költségei  

(a költségvetés % - ban) 

567 744 

(1,1%) 

 

645 593* 

(1,3%) 

 

710 080 

(1,3%) 

642 363 

(0,9%) 

663 900 

(1%) 

* a zárszámadás adatai alapján ** becsült adat   

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

Látható, hogy az átalakulás többletköltségeit követően 2010 – ben realizált és 2011 – re is 

tervezett költségcsökkenést az önkormányzat, a sportirányítás és létesítményüzemeltetés 

területén. További, kiemelésre érdemes adat még, hogy a sportigazgatóság beszámolójában 

2007 – 2008. június 30 - a között jelentős bevételek is kimutatásra kerültek (285 millió Ft), 

amely a sportirányítás kiadásainál került elszámolásra.  

A kiadási szerkezetből kitűnő viszonylag alacsonyabb közvetlen pénzügyi támogatás 

feltételezi, hogy a közvetett támogatások (létesítmény használat, sportgarzon kiutalások) 

jelentős szereppel vesznek részt a finanszírozásban.  

 

A város, élősportjának stratégiájában kiemelt projektcéljai között jelölte meg a nemzetközi 

sportesemények vállalását. 

 

„A kiemelt versenyek támogatására pénzügyi keret, a Városi Sportigazgatóság 

költségvetésében kerül elkülönítésre. Cél, hogy minél több és magasabb szintű, nagy 

tömegeket vonzó versenyek kerüljenek Szegedre” (Sportkoncepció 2000).  

 

Költségvetésében a kiemelt események finanszírozására jelentős a sportkiadások 10 - 17% - 

át jelentő, elkülönített pénzügyi keretet biztosít (32. táblázat). Szeged 2007-ben a 15 élsport 

rendezvénynek adott otthont, amelyek között 7 nemzetközi esemény volt, a 

hagyományokhoz híven elsősorban kajak-kenu és evezés sportágakban. 
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32. táblázat: Szeged élősport támogatásának szerkezete 2007-2011 (e Ft) 

 

Sportszegmensek 2007 2008 2009 2010 2011 

Élsport csapatainak támogatása 145 650 141 200 164 550 223 880 246 100 

Egyéni élsportolók támogatása 11 100 n.a 500 1 000 987 

Élsport rendezvények 24 600 35 600 23 350 28 850 55 400 

∑ Élsport 181 350 176  800 188 400 253 730 302 487 

Közösségi sport 

működési támogatása 
45 000 28 500 41 350 43 328 37 500 

Közösségi rendezvények 2 650 3 400 2 050 3 298 3 700 

 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

A működési támogatások rendszerében szintén kiemelt közvetlen, illetve pályázati úton 

elérhető pénzügyi forrásokat biztosít a város. A kiemelten támogatott sportágak 

szervezeteivel 2008-ban hároméves szerződésben rögzítették a támogatási összegeket, 

hivatkozva az Európai Közösség ún. „de minimis” szabályozására (Szeged MJV 461/2008 

határozat, lásd 10. sz. melléklet, vö 3. fejezet). További fontos, szerződésben is rögzített 

feltétele az élcsapatok önkormányzati támogatásának, hogy a kiemelt sportcsapatoknak 

legalább hároméves főszponzori szerződéssel kell rendelkezniük. Ezzel a város 

hangsúlyozza törekvését az európai és a hazai sporttámogatás rendszerének 

harmonizálására, amely elsősorban a létesítmények fejlesztését, fenntartását és a közösségi 

sport támogatását tekinti a közfinanszírozás feladatának.  Meghatározó jellegzetessége még 

Szeged sportpolitikájának - Veszprémhez hasonlóan -, hogy az egyéni sportolók esetében 

nem csak eredményességi jutalmazást, hanem közvetlen pénzügyi támogatást is gyakorol 

sportfinanszírozási struktúrájában.  Igaz ennek összege az olimpiákat megelőző évben 

általában megduplázódik (32. táblázat).  

 

Az élősport adatainak elemzése során kifejezett figyelemmel kell lennünk, hogy sikerült - e 

a városnak a 2008-as határozatban megfogalmazott közösségi sportra vonatkozó fejlesztési 

szándékát a források átstrukturálásával is elősegíteni. A 30. ábra bemutatja, hogy míg az 

élsport egyre növekvő forrásokból gazdálkodhatott, addig a közösségi élősport forrásai sem 

nominálisan sem a sportköltségvetés arányában nem nőttek, sőt az egyesületek, iskolák 

némileg csökkenő forrásokból gazdálkodhattak.  
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30. ábra: Szeged élősportjának kiadásai 2007 – 2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Szeged élsport finanszírozási rendszere annyiban modell értékű, hogy világos 

eredményességi elvárásokat szerződésben is megfogalmazó, a  város marketingstratégiájába 

illeszkedő részletesen kidolgozott szerkezetet mutat. A többi városéhoz képest az élsport 

(működés és rendezvények) forrása a sportköltségvetésben magasabb, átlagosan az élősport 

kiadásainak 85%-a. Ennek oka hasonlóan Győr és Debrecen városához a város azon 

törekvése, hogy nemzetközi rendezvényeivel is felhívja magára a figyelmet. Súlyos 

hiányosság azonban, hogy erre vonatkozó marketing, elmező sportgazdasági, vagy egyéb 

sportszakmai követéses vizsgálatot a város nem végez.  

 

A város közösségi sportot középpontba helyező sportpolitikája ugyan megfogalmazódott de 

a finanszírozásban bővülést még nem sikerült érvényesíteni ebben a sportszegmensben. 

Különösen a lakossági aktivitást növelő, kommunikációs értékkel is bíró közösségi 

rendezvények részesednek renkívül csekély (1-2%) értékkel a város sportra költött 

forrásaiból. Bár pontos adatok itt sem áltak rendelkezésre a vezetői interjú a lakossági és 

szabadidősport visszaeséséről számolt be, elsősorban az egyesületek pályázati aktivitásának 

visszaesét alapul véve. Éppen ezért tervezi a város egy átfogó lakossági sportaktivitást 

vizsgáló felmérés indítását és folyamatos monitoring rendszer működtetését.  
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8.1.6. Pécs sportrendszere 
 

A város sport finanszírozásának átalakítását határozta el 2004-es negyedik 

sportkoncepciójában. A stratégia végrehajtásának feltételrendszerét a sportkiadások összegét 

és támogatások elosztásának  és felhasználásának alapelveit a város 2006-os 

sportrendeletében fogalmazta meg. Hiányossága azonban, hogy nem különíti el az élősport 

és a sportigazgatás -  létesítményfenntartás költségeit így nem világos, hogy melyik terület 

fejlesztésével kívánja sportterveit megvalósítani.  

 

„A sportfeladatok finanszírozása az Önkormányzat mindenkori induló költségvetése 

költségvetési főösszegének legalább 1 %, legfeljebb 2 %-a, amelyet az önkormányzati 

sportfeladatok ellátására és a sportszervezetek támogatására kell fordítani” (Sportrendelet 

2006). 

 

A város 2004 – ben elkötelezte magát az Európai Unióba történő belépéssel együttjáró, az 

uniós sportfinanszírozási elvekkel harmonizáló sporttámogatási és finanszírozási gyakorlat 

bevezetése mellett.  A koncepció felfogása Magyarországon újszerű, elszakadva az élsport 

eredményessége alapján történő megítélésektől, hosszú távon a legnagyobb társadalmi és 

később remélt sportszakmai hasznot is eredményező közösségi sportot helyezi a fejlesztés 

fókuszába.  

 

„A koncepció megfelel az Európai Unió elvárásainak, hatékonyabbá, kiszámíthatóbbá 

teszi városunk sportműködését. Az időszak végére az eddigieknél nagyobb támogatásban 

részesül a diáksport, a szabadidősport, az utánpótlás nevelés, a lakosság sportja és a 

fogyatékkal élők sportja” (Sportkoncepció 2004-2009).  

 

A megvalósítási terv addícionális források híján a meglévő források fokozatos 5-10 év alatt 

végrehajtandó átstruktúrálásával kívánja a fejlesztési célokat elérni. Az élsport közvetlen 

pénzügyi támogatását csökkentve a közvetett támogatási rendszerek (létesítményhasználat, 

adókedvezmények, helyi sajtó megjelenések) jelenjenek meg nagyobb arányban az élsport 

önkormányzati finanszírozásában.   
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Konkrét %-os arányokat is meghatározva jelöli ki az élsporttámogatás  fokozatos 

csökkentését és a diáksport, utánpótlássport, lakossági és szabadidősport szubvenciójának 

preferálását. A sportkiadásokon belül 2004 és 2009 között az élsport 70% körüli 

támogatásának 50% -ra történő csökkentését tervezi az önkormányzat (Sportkoncepció 

2004-2009).  Igaz a végrehajtást a sporttámogatás költségvetésbeni 2%-os arányának 

felteteleként határozza meg, amelynek alakulását a 33. táblázat mutatja be és látható, hogy a 

városnak a sporttámogatásra vonatkozó növekdési terveit nem sikerült teljesítenie. 

 

33. táblázat: Pécs sportkiadásai a költségvetés és a lakosság arányában 2007 -2011 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

A költségvetés 

arányában 
1,6% 2,3 / *1,5 % 1,5% / *1,7 % 1,1% 1,1% 

A lakosság 

arányában 

3 733/4 378* 

Ft/fő 

5 820/5 215* 

Ft/fő 

5 969/6 019* 

Ft/fő 

4 158 

Ft/fő 

3 709 

Ft/fő 

* A 2010 – ig működő Sportlétesítmények Igazgatósága a tervezettől jelentős eltérést mutató 

teljesített adatai alapján számolva 
 

Forrás: zárszámadás 2007-2011 alapján saját számítás 

 

Pécs önálló sportigazgatást nem működtet, sportfeladatait az oktatási és egyéb szociális 

feladatokkal együtt kezelő bizottságain keresztül látja el. A vizsgált időszakban a 

Sportbizottságot a  Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába, 2010-től a Népjóléti  és Sport 

Bizottsába integrálták, majd 2011 áprilisától Sport Albizottság alakult. A bizottságok 

készítették elő a támogatások felosztását és tettek javaslatot a teljes sportpolitikára.  

 

A városi sportlétesítmények kezelését és a sportirányítás egyes részfeladatait 2010. június 

30-ig a Sportlétesítmények Igazgatósága (igazgatóság) végezte átlag 65 fős közalkalmazotti 

létszámmal. 2010. július 01-től egyidejűleg az igazgatóság megszűnésével a létesítmények 

kezelését és a sportirányítás feladatainak részbeni ellátását az önkormányzat résztulajdonú 

Sport Nonprofit Zrt végzi 43 fő alkalmazottal. Az új szervezet felállításával az 

önkormányzat a támogatások odaítélésének és az önkormányzati vállalatok 

sportszponzorációjának sportszakmai felügyeletét, továbbá a létesítmények gazdaságosabb 

irányítását kívánta erősíteni. Elvárása elsősorban a közvetlen rálátás a város sportjának teljes 

spektrumára, illetve a sportüzleti lehetőségek kihasználása a közszolgálati funkció 

megtartása mellett.  
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Ezért a társaság egyéb vállalkozói tevékenységei mellett a sporttal kapcsolatosan az alábbi 

feladatköröket fogalmazta meg a Sport Nonprofit Zrt számára: 

 

 Sport,- szabadidős képzés - főtevékenység 

 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése 

 Szabadidősport tevékenység és támogatása 

 Utánpótlás- nevelési tevékenység támogatása 

 Egyéb sporttevékenység 

 

A társaság 2010 – ben  mintegy 25 millió forint élsporttámogatást nyújtott a verseny és 

szabadidősport ágazatnak
94

.  

Hasonlóan a többi mintavároshoz az élősport közvetlen pénztámogatásban kiemelt és egyéb 

kategóriákban nevesítették a helyi sportélet szereplőit. Igaz a rendelet szerint a kategóriák 

átjárhatóak évenkénti felülvizsgálattal.  

  

„ A sportfeladatok évenkénti végrehajtására az önkormányzat illetékes bizottságai tesznek 

javaslatot a közgyűlésnek” (Sportrendelet 2006). 

 

A város még nem szükítette le sportági portfolióját, amelyet jól reprezentál  pl., hogy a 

kiemelt kategóriára jelölt sportágak köre változott a vizsgált időszakban ( 34. táblázat). 

Ennek oka, hogy a helyi sportpolitika az új struktúrában széleskörű lehetőséget kíván adni 

mindegyik hagyományos látványsportág számára, igaz a piaci működés elvárásával.  

 

34. táblázat: Pécs kiemelten támogatott sportágai 2007-2011 

 

Sportágak 2007 2008 2009 2010 2011 

Női kosárlabda X X X X X 

Férfi kosárlabda X  X X X X 

Női kézilabda  X X   

Férfi kézilabda  X X  X 

Labdarúgás X X X   

Vízilabda X X X X X 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                 
94

 Sport Nonprofit Zrt közhasznúsági jelentése 2010 
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A kiemelt ún. látványsportágak sportszervezeti számára a csökkenő forrásokkkal szemben 

(35. táblázat) az önkormányzat a kiszámíthatóság erősítését ajánlja, ami a működési 

stabilitást jelenti, hosszabb hároméves időtartamra megkötött támogatási szerződések révén. 

Az érvelés hasonlóan a szegedi támogatáspolitikához az uniós harmonizációra való törekvés 

(vö. 3.1. fejezet) ún. „de minimis„ szabály alkalmazása. Az egyéni sportolóknak négyéves, 

az olimpiai ciklushoz illeszkedő szerződést kínál az önkormányzat (35. táblázat). 

 

 35. táblázat: Pécs élősport támogatása 2007 2011 

 

Támogatási 

kategóriák 

2007- 2009 

Támogatások (e Ft) 
Támogatási 

kategóriák 

Támoga- 

tások 

(e Ft) 

Támogatási 

kategóriák 

Támoga- 

tások 

(e Ft) 

2007 2008 2009 2010 2011 

„A” kiemelt 

látványsport 
222 400 201 000 191 000 

„A” kiemelt 

látványsport 
123 000 

„A” kiemelt 

látványsport 
87 000 

„B” 

eredményesség 
 29 250 29 300 

„B” eredmény 

+ fogyatékkal 

élők 

76 000 
„B” 

eredményesség 
23 550 

„C” egyéb 

egyesületek 
 2 920 4 300 

„C” 

Utánpótlás 

nevelés 

45 500 
„C” utánpótlás 

nevelés 
54 450 

„D” 

fogyatékkal 

élők 

 1 800 2 000 
„D” egyéb 

egyesületek 
2500 

„D” 

fogyatékkal 

élők 

1 400 

„E” utánpótlás  43 900 45 900 
„E” diák-és 

szabadidősport 
19 100 

„E” egyéni 

olimpikonok 
10 300 

„F” esemény 

szervezés 
 3 450 2 900 

„F” esemény 

szervezés 
2 600 

„F” esemény 

szervezés 
2 000 

„G” egyéni 

olimpikonok 
 4 800 3 200 

„G” utánpótlás 

terembérlet 
780 

„G” diák- és 

szabadidősport 
20 800 

„H” 

szabadidősport 
 9 930 10 400 

„H”  egyéni 

olimpikonok 
11 550   

„I” diáksport  7 000 7500 X    

„J” egyéb  1 850 1 600 X 8 124   

Összesen: 

(a költségvetés 

%-ban) 

312 500 

(0,86%) 

305 900 

(0,77%) 

298 100 

(0,47%) 
X 

289 154 

(0,49%) 
X 

199 500 

(0,39%) 

 

Forrás: Pécs MJV Közgyűlési határozatok 2007-2011alapján saját számítás 
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Mint ahogy a 35. táblázat mutatja a város támogatási rendszerének jellegzetessége, hogy a 

többi mintavároshoz képest jóval szegmentáltabb és változó, a vizsgált időszakban 6 -10 

kategóriát különít el az élősport támogatói rendszerében. Az élsport több kategóriában is 

támogatói forráshoz juthat, így a „kiemelt”, az „eredményességi” és az „egyéni 

olimpikonok” kategóriában. Míg a többi város a kiemelt kategóriák sportágait alanyi jogon 

szubvencionálja, addig Pécs városa minden kategóriát bevont pályázati rendszerébe. 

Továbbá az élsport támogatásában a csapatjátékoknál eredményességi prémiumot, az egyéni 

sportolóknál pedig eredményességi elvárásokat is megfogalmaz az önkormányzat a 

támogatási szerződésben.   A város sportkoncepciójának kiemelt célja a közösségi sport 

támogatásának növelése az élsport rovására. 

  

„A nemzetközi szintű csapatok (az ún. látványsport szint) bevételeik alapján vásárolják meg 

(szerződtetik) a játékosokat. A nemzetközi szintű működésről a piacnak kell döntenie” 

(Sportkoncepció 2004 - 2009) 

 

A fenti elhatározásnak azonban ellentmond, hogy a koncepció SWOT analízise - igaz ugyan, 

hogy zárójelben – az erősségek között említi az önkormányzat tulajdonosi szerepvállalását a 

profi sportban.  

 

A diák és szabadidősportban 10%-os növekedéssel, az utánpótlás szegmens esetében a 

2011-es terv szerint 20 -25% -os forrásbővüléssel számol. Az általános sporttámogatás 

csökkenése miatt a fogyatékosok és a sportrendezvények szegmensben a tervezet bővülést 

nem vállal (35. táblázat).  

 

Az önkormányzat, a hatékonyabb sportigazgatás és a létesítménygazdálkodás 

racionalizálásától várja addicionális források megjelenését a város sportjában. A két 

markáns kiadási terület költségnemeinek elkülönítésére primer adatok nem álltak 

rendelkezésre ezért összegezve jelenik meg az elemzésben. Továbbá Győr városához 

hasonlóan a szegmensben jelentős eltérés mutatkozott a tervezett és a tényleges kiadások 

között, amit a 31. ábrán mutatok be. 
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31. ábra: Pécs teljesített sportkiadási szerkezete 2007-2011 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A kiadásokban jól látható, hogy a közösségi sport a vizsgált időszakban ugyan a belső 

szerkezeti arányokat tekintve fokozatosan (5-10%-al) növelte részesedését az élősport 

támogatásban, azonban összességében nem jutott több forráshoz, az élsport fokozatos 

nominálisan 5%-os és a 2011-es tervezett 40%-os csökkenő támogatása mellett sem. Ennek 

oka a teljes élősportkiadás fokozatos majd 2011-ben jelentős 30%-os csökkenése, ami a 

közösségi sport forrásainak nominálisan 10%-os csökkenését is eredményezte az utolsó két 

évben. A 2008-as és a 2009-es év kiugró „nem élősport” költségeit a város létesítmény 

beruházása (új teniszcentrum: 300 millió Ft) és fejlesztési költései magyarázzák [(24/2009 

(03.23.), 12/2010 (IV.17) és 205/2011. (03.30.) határozat].   

 

Pécs város önkormányzata koncepciójának határozott új irányvonala, hogy a város 

sportfejlesztését a közösségi sport fejlesztésén keresztül valósítja meg. Elismeri az élsport 

értékeit, ám következetesen a lassabb és az eredményt csak hosszabb távon ígérő lakossági 

és gyermeksport fejlesztés preferálásával alakította át sportrendszerét. Ennek érdekében 

szervezi meg térítésmentesen az óvodai és alapfokú iskolák úszásoktatását. Addicionális 

források híján a közösségi sport támogatásának növelését a támogatások elosztásának 

átalakításával célozza meg az élsport rovására. A látványsportágakat a piaci működés 

irányába kívánja terelni azzal is, hogy a közvetlen pénzügyi támogatások elnyerését az 

eredményességhez és a saját bevétel növeléséhez köti.   
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Továbbá tervezi a nézői érdeklődés rögzítését és a kapott szurkolói adatokat beépítve a 

döntési folyamatokba, a látvány sportok esetében egy szűkebb sportági portfólió kialakítását 

(34. táblázat), ugyanakkor az egyéni olimpikonok támogatásának növelését. 

 

Az átalakuló pécsi sportrendszer a jelenben stabil hátteret még nem képes biztosítani, így a 

részben kieső önkormányzati támogatások az élsport eredményességének visszaesését 

eredményezték. A jövőbeni legfőbb feladat a sportszervezetek alkalmazkodása az új 

közfinanszírozási rendszerhez.   

 

8.2. Az esettanulmányok összegzése – általános összefüggések 

feltárása 
 

Az esettanulmányokból feltárhatóvá váltak a mintavárosok sporttal kapcsolatos attitűdjei, 

sportfejlesztési tervei és a tervek megvalósítására törekvő sportrendszerek. Kvantitatív 

összehasonlításra a részletes analízist követően két fő elemzési kategóriában, az élősport és 

a sportigazgatás-létesítményfenntartás, az ún. „nem élősport” kategóriákban nyílt lehetőség 

(21. ábra).  A sportirányítás és a létesítmények üzemeltetési költsége sok esetben nem volt 

elkülöníthető, így közös értékelési kategóriát alkotnak.  

 

8.2.1. A közvetlen pénzügyi támogatási gyakorlat összegző elemzése 

 

A támogatási struktúra összegzésében az élsport és közösségi sport forrásainak változásai, 

részesedése a költségvetésben és a sportkiadásokban, mint az önkormányzati sportpolitikát 

legmarkánsabban megjelenítői cselekvések vizsgálhatóak. Sportkiadások értékelése a teljes 

sportkiadás (sportfőösszeg), illetve a sportköltségvetés szerkezete a módszertani 

kategóriákat megtartva a 36. táblázat szerint szemlélteti a városok sportpolitikáját.  
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36. táblázat: A mintavárosok sportköltségvetésének szerkezete a vizsgált időszak 

átlagában (2007 – 2011) 

 

A kiadási 

szerkezet 
Debrecen Sopron Veszprém Győr Szeged Pécs 

„Sportfőösszeg”  

(a költségvetés 

%-ban) 

2,01 % 1,75 % 0,66 % 2,19 % 1,78 % 1,55 % 

Sportkiadások 

(Ft/fő) 
4 544  7 371  2 870  7 008  5 424  4 696  

Élősport 

kiadások (Ft/fő) 
1 613  4 020  2 467  2 659  1 556  1 790  

Élsportkiadások 

(Ft/fő) 
1 217 2 313 1 778 1 755 1 320 1 215 

Közösségi sport 

(Ft/fő) 
396 1 707 689 904 236 575 

Létesítmények 

+ 

Sportigazgatás  
„Nem élősport” 

(Ft/fő) 

2 931* 3 351 403* 4 349 

 

 

1 236+3 113** 

3 867 

 

2 805 

 

 

1 100+1 705*** 
   

*A Főnix (F) és a Veszprém Aréna (VA) kiadásai nélkül (?)  Főnix 3880 Ft/fő; VA 7500 Ft/fő 

** A győri Sportigazgatóság „teljesített” adatai 2010. december 31-ig 

*** A pécsi Sportlétesítmények Igazgatósága „teljesített” adatai alapján 2009. december 31-ig 

(A sportigazgatóság közösségi sportrendezvényeket támogatott, de ennek értéke nem volt elérhető).  

 

Forrás: Forrás: 2007 – 2011 zárszámadások mellékletei alapján saját számítás 

 

Az összesített adatokból látható, hogy a vizsgált időszakban Győr és Debrecen átlagos 

sportkiadásai kiemelkedőek, költségvetésük 2%-át is meghaladják.  

Ugyanakkor Veszprém esetében láthatjuk a legalacsonyabb sportfőösszeget. Az 

különbözőségek oka meghatározóan az ún. „nem élősport” kategória, amely amellett, hogy 

Sopron kivételével mindenhol meghaladja az élősport kiadásokat, Győr esetében a 

sportirányítás működési költsége (3113 Ft/fő), míg Debrecen esetében a sportlétesítmények 

üzemeltetési költségében található (2931 Ft/fő), ami város élősportkiadásainak közel 

kétszerese. Ez még annak ellenére is kiemelkedő, hogy a debreceni Főnix Aréna költsége 

nem a sportköltségvetést terheli (32. ábra, vö. 8.1.1. fejezet). A szakértői interjúban kapott 

válaszok azonban a sportfunkció legnagyobb arányú jelenlétét megerősítették a Főnix Aréna 

esetében is. 
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32. ábra: Az átlagos sportkiadások szerkezete és arányai a vizsgált városokban       

2007-2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Hasonló a helyzet Veszprémben is, ahol a szinte kizárólagosan a férfi kézilabda által 

használt Aréna üzemeltetési költségeinek lakosságra vetített értéke rendkívül magas (36. 

táblázat) az élősport kiadásainak háromszorosa. Sajnálatos továbbá, hogy mindkét 

létesítmény esetében elmondható, hogy a közcélú kihasználtság aránya rendkívül alacsony 

átlagosan mindössze 15 -20 %. Sopron, Szeged és Pécs szintén magas „nem élősport” 

költségeiért, Sopronban, ahogy azt a vezetői interjú megerősítette ugyanúgy a létesítmény-

fenntartás (3351 Ft/fő) a felelős, amely gyakran még a tartalék keretből történő kiegészítésre 

is szorult.  

 

Szeged és Pécs esetében a „nem élősport” magas kiadásait a sportirányítás és a 

sportinfrastruktúra üzemeltetése együtt eredményezi. Az utóbbi két város esetében ezeket a 

kiadásokat az adatközlés alapján pontosan nem volt lehetőség elkülöníteni (36. táblázat).  A 

közelmúltban hajtotta végre Győr 2011, Szeged (2008) és Pécs (2010) a sportirányítás 

szervezeti átalakítását, amitől gazdaságosabb működést, hatékonyabb 

létesítménygazdálkodást és a sportélet expanzióját várja az önkormányzat (vö. 8. fejezet).  A 

„nem élő sport” kiadásai Szegeden több mint a duplája, Pécsen és Győrben bő másfélszerese 

az élősport kiadásainak.   
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Mindhárom városról elmondható, hogy ugyan sportigazgatását költségmegtakarítás 

érdekében átalakította, azonban a sportlétesítmények fejlesztése továbbra is kiemelt projekt 

cél. 

Az élősport kategóriában Sopron és Győr támogatása kiemelkedő - a város költségvetésének 

átlagosan közel 1 %-a -, igaz ennek több mint kétharmadát az élsport költhette el. Sopron a 

közösségi sportra is a legmagasabb összeget költi, amit elsősorban a versenykosárlabda 

utánpótlásképzésére fordítottak (vö. 8.1.2. fejezet). Ebben a kategóriában Szeged és 

Debrecen kiadásai a legalacsonyabbak, ellenben az élsportra, arányaiban ők költenek a 

legtöbbet, élősport-kiadásaik több mint háromnegyedét (33. ábra).  

 

33. ábra: A mintavárosok átlagos élősport-kiadásának szerkezete és arányai 2007-2011 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Pécs városa éppen a támogatások szerkezeti átalakításának és sportági portfóliója 

szűkítésének időszakában van, de a jelenben a teljes élősport-kiadás csökkentésére 

kényszerült (vö. 8.1.6. fejezet) így a startégiai célként megfogalmazott közösségi-

sportejlesztés megvalósítása bizonytalanná vált.   

 

Az esettanulmányokból következtethető általános összefüggések szerint a városok 

sportrendszereiben egységesen a marketing célokat kiszolgáló sportszegmenseknek stabil 

(élsport, rendezvények) finanszírozási környezet biztosítottak az önkormányzatok.  
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A cselekvések többnyire a stratégiaként megfogalmazott céloktól eltérő, sőt ellentétes 

gyakorlatot mutattak, amelynek hátterét az interjúkon kapott eredmények fedik fel teljes 

körűen. Az interjúk értékelését a következő alfejezetben mutatom be.  

 

8.3. Az interjúk eredményei és összegző értékelése  
 

 

Az általános összefüggések feltárásában a szekunder adatokra épülő elemzések és a primer 

adatnyerést eredményező, illetve a sportpolitika tartalmi hátterét is feltáró szakértői interjúk 

kvantitatív és kvalitatív eredményei összegzően jellemezik a városok sportrendszereit.  

 

Az értékelés összefüggéseit kifejezőbbé teszik az interjúk során kapott információk, 

amelyek lényeges csoportosítása az alábbiak szerint végezhető el:  

 

1. sportkoncepciók és a sportrendszerek kapcsolatának értékelése  

2. sportirányítás értékelése  

3. sportlétesítmények megfelelősége 

4. támogatások hatékonysága, célszerűsége 

 

A hivatkozások, mint a kiemelt szakértői válaszok eredményei a fenti fő témakörökben 

csoportosítva következő kódolásban kerülnek bemutatásra. A városi sportirányítás (VSI), a 

megyei sportirányítás vezetője (MSI) és a helyi sportvezető (SV). 

 

1. A Sportkoncepciók csak részben jelentenek egyben fejlesztési tervet is a városok 

fejlesztési stratégiájában. Sok esetben elavultak, illetve ellenkezőleg a túl gyakori 

módosítás eljelentékteleníti tartalmukat. 

  

(VSI 1.) „ A sportkoncepciókat önmagunk igazolására, szervezetünk megmaradása, 

a változó politikai hatalommal történő elfogadtatásunk érdekében készítettük és 

módosítottuk.” 
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(VSI 1.) „ A kiemelten támogatott sportágak köre aszerint is változott, hogy a 

sportért felelős alpolgármester milyen sportágat űzött”. Így kerülhetett be pl. 

kétezer** - ben/ban a judo is.” 

 

(VSI 2.) „ Az új sportkoncepció elkészítése már három éve aktuális, de szervezetünk 

sem létszámban, sem kvalitásban nem alkalmas a feladatra.”  

 

(VSI 3.) „ Sportkoncepciónk elkészítésében annyi szerep kaphattam, hogy 

leigazoljam a szakértő óráit az elszámoláshoz. Ő meg így felvehette a többmilliós 

munkadíját.”  

 

(VSI 5.) „Sportrendeletre nincs szükség a bizottsági határozatok elegendőek.”  

 

(SV 1.) „ A sportkoncepciók arra valók, hogy ha elvonni kell, legyen mire hivatkozni, 

ha pedig valamelyik politikus kedvenc sportját támogatni kell, lehessen újat írni.” 

 

2. Tisztázatlan az önálló sportirányítás (a városi sportigazgatóságok) szerepe. Szinte 

kivétel nélkül megkérdőjeleződött feladatkörük és alkalmasságuk is. A megyei 

sportirányítás mintegy megtűrt, funkció nélküli szervezetként van jelen a magyar 

sportközigazgatásban.  

 

(VSI 1.) „A kiemelten támogatott sportágakat nem mi jelöltük ki, 

sportigazgatóságunknak végrehajtói szerepe volt a felosztásban.” 

 

 (VSI 3.) „ Nem voltam híve az önálló sportigazgatóságoknak, mert láttam, hogy 

előbb – utóbb szemet szúrnak és a város elveszi tőlük a forrásokat. Mi azért 

maradhattunk meg, mert „kicsik” vagyunk.”  

 

(VSI 4.) „Sportreferensként semmilyen beleszólásom nincs a pénzelosztásokba, 

azokat a kabinet osztja szét. A tartalékkerettel (2 millió forinttal) segíthettem 

alkalmanként.” 
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(MSI 1.) „ A megye élősportjában szinte semmilyen szerepünk nem maradt, ha 

szervezni akartunk egy falusi futballtornát a várostól kellett pénzt kérnünk. Örülünk, 

hogy a megyei önkormányzat nem kéri tőlünk az irodabérletet.” 

 

(MSI 2.) „ Jobb volt a régi rendszerben, mert ráláttunk a városi és a falusi 

sportéletre is. Mi osztottuk el a megye összes városának a sportpénzét. A 

rendszerváltozás után az önkormányzattal megmentettük a kajak-kenut, a súlyemelést 

és az evezést. Az úszókat és a tornászokat már nem tudtuk elhelyezni.”  

(SV 2.) „A városi sportigazgatóság az önkormányzat rendezvényszervező Kft-je.” 

 

3. A sportlétesítmény ellátottság minden város esetében kiemelten fejlesztendő 

területként egyfajta legfőbb projektként jelentkezett. Nem volt egységes azonban az 

igényelt létesítmények mérete és funkcióinak értelmezése. Az arénák létjogosultsága 

városainkban mind az üzemeltetés, mind a közcélú kihasználtság esetében 

kérdésessé vált.  

 

(VSI 3.) „Pályafutásom alatt 24 sportlétesítményt adtam át, szeretném átvágni a 25. 

szalagot is.” 

 

(VSI  3.) „Sportlétesítményeink üzemeltetésének finanszírozása mindig alultervezett, 

minden évben 50-60 milliót igényelnünk kell a tartalékkeretből.” 

  

(VSI 4). „A kihasználtsággal kapcsolatos adatokat bekéri tőlünk az államtitkárság, 

de nem őriztük meg. Magunk számára felmérést nem végeztünk.” 

  

(VSI 5.) „ Nem multifunkcionális arénára van szükségünk, hanem a gyermekek 

számára használható tornatermekre.”  

 

(VSI  6.) „*** polgárai büszkék az Arénára”. A sportlétesítmények hiányából előnyt 

kovácsoltunk, az iskolai tornatermek kihasználtsága 100 %-os”. Hibás döntés volt, 

hogy az uszoda csak  városunkon kívül érhető el.”  

 

(VSI  7.) „ Az arénák óradíját sportolásra képtelenség kifizetni. A lakosság számára 

a sport így csak a rendezvényekkel maradhat meg ezekben a létesítményekben.” 
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(SV 3.) „Egy aréna felépítése és üzemeltetési költségei, hosszú időre elvenné a 

forrásokat, nem csak a sporttól, de még a sporton kívüli területektől is. A 

magyarországi arénák elhelyezése regionális tervezést igényel, nem szabad a 

városok presztízs igényének engedni.”  

 

4. A támogatási rendszerek elsősorban a helyi sportélet átmeneti megmentésére voltak 

elegendőek. Szinte minden szakértő a közösségi sportélet beszűküléséről számolt be 

elismerve az élsport egy-egy kiugró eredményét. Az élsporttal kapcsolatosan pedig a 

lokális utánpótlás nevelés hiányosságaira hívták fel a figyelmet.  

 

(VSI 1.) „ A *** elnöke jól látta, hogy a női *** -ban könnyebben nemzetközi szintre 

juthat a város csapata, mint a férfiaknál és így magasabb önkormányzati 

támogatáshoz juthat.” 

 

(VSI 1.) „A városi rendezvények helyi turizmusra kifejtett hatásairól próbáltam 

adatokat szerezni önkormányzati kollégáimtól, végül magam hívogattam fel a 

szállodákat és gyűjtöttem adatokat”.  

 

(VSI 3.) „A testnevelő tanárok inkább nem nevezik az iskolai csapatot a 

diákolimpiára, hogy ne kelljen plusz munkát végezniük, pedig még fizetni is tudok 

nekik. Még labdarúgásban is csökkent a nevezés.” 

 

(VSI 3.) „Az élcsapataink elnökségébe, vagy akár elnökének mindig felkérnek egy-

egy képviselőt. Ez természetesen a politikai támogatottságot és az elosztást is 

kedvezőbbé teheti számukra”.  

 

(VSI 3.) „*** csapatunk az önkormányzati támogatás megszűnésével nem tudott 

elindulni az NB I-ben.  

 

(VSI 4.) „ A kiemeltek mindig megkapták a megítélt pénzt, azonban a pályázati 

pénzek az év második felében már gyakran nem kerülhettek kifizetésre.” 

 

 (VSI 5.) „ Ennyi pénzből bármelyik sportág hasonlóképpen eredményes lett volna.” 
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(VSI 5.) „ Az új rendszerben minden látvány-csapatsportnak egyforma lehetőséget, 

egyenlő támogatást adunk és meglátjuk, hogyan tudnak érvényesülni a városban. 

Mennyi szponzort és nézőt tudnak megnyerni. Tervünk, hogy a támogatás elosztásnál 

a nézőszámot is figyelembe vesszük”.  

  

(VSI 6.) „ A de minimis” szabályozás miatt az utánpótlás kézilabdán keresztül tudjuk 

támogatni az első csapatot is. A szerződésben megosztva juttatjuk a támogatást a 

csapatnak.” 

 

(VSI 7.) „ Előfordult, hogy az utánpótlás soron tudtunk további pénzt adni az első 

csapatnak. Így a „kiemelt” és a „pályázati” keretből is részesült.” 

 

(VSI 8.) „Annyi a pénz maradt diáksport keretben, hogy ki kell találnom valamit, hogy 

az év végéig elkölthessem”. Az iskolákat még labdajátékokra is nehéz mozgósítani. 

Megmagyarázhatatlan, hogy *** - ben a kézilabdára pl. egy iskola nevezett!” 

 

(VSI 9.) „2011-ben semmilyen szponzori támogatást nem tudtunk szerezni 

csapatainknak, így kizárólag az önkormányzati támogatást utaltuk számukra
95

.” 

 

(SV 3.) „ A pénzek elszámolása az utóbbi két évben szigorodott, korábban szinte 

bármilyen számlát elfogadtak. Ellenben sikerült elintéznem az adóirodán, hogy a 

futballpályák területét ne számítsák bele az adóba”.  

 

A vezetői interjúk kivétel nélkül a közösségi sport csökkenéséről számoltak be, amit 

Szegeden és Debrecenben az egyesületi tagság adatai is megerősítettek, a pályázó egyesületek 

folyamatos, 5 - 8 % kos csökkenését mutatták a vizsgált időszakban. Továbbá arról, hogy a 

közösségi sport számára a források bővülése mellett szükséges a fogyasztói igények újra 

generálása is. 

 

                                                 
95

 Egyre szélesebb körben terjedt el, hogy önkormányzati tulajdonú cégek a partnervállalatok felé 

közvetítik a városi szponzorációs célokat.  
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9. Következtetések, a hipotézisek igazolása  
 

 

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

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

az önkormányzati finanszírozási struktúrákban nem egységes, a vizsgálati modellben 

megnevezett kategóriák költségvetési volumene követhető, ellenőrizhető így ez alapján 

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

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

üzemeltetési, illetve a sportirányítás növekvő önköltsége kikényszeríti a modern 

sportgazdálkodás bevezetését, az egyes sportszegmensek gazdálkodás szempontú 

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

legyen, hogy élősportunk forrásai bővüljenek, azon belül pedig az élsport fokozatosan a 

piacról szerzett bevételeivel stabilizálja működését és az önkormányzatok a közösségi sport 

fejlesztésének irányába strukturálják át forrásaikat.    

 

A disszertáció céljául megfogalmazott kulcskérdés megválaszolása, kutató munkám 

befejezéseként megtehető. Megfogalmazható, hogy az önkormányzatoknak az élsport 

működését a nemzetközi rendezvényeket, illetve a rendezvényeknek színteret nyújtó 

létesítményeket preferáló sporttámogatási rendszere elsősorban a városok presztízs és 

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

társadalmi értéknövelését nem tudta elősegíteni. A jövőbeni lokális fejlesztéspolitika 

váltásra kényszerül – ahogy ez néhány esetben meg is fogalmazódott (Szeged, Pécs, Sopron) 

– csak a vonatkozó cselekvésekben az új fejlesztési törekvések még nem realizálódtak.  

 

Következtetéseimet a kezdeti hipotéziseim mentén kívánom megtenni:   

 

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

értékközvetítő szerepét. 
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Első hipotézisem bizonyításra került, a modern sport ma is a magyar kultúra elismert, 

értékeket teremtő és hordózó társadalmi alrendszere, amely mára gazdasági szférában is 

megjelenik.  Domináns funkcióiban ugyan változott, de ez egyfajta alkalmazkodás a 

gazdasági önállósulás útján, amely a Magyarországon még a sport számára tisztázatlan, az 

útkeresés szakaszában megrekedt finanszírozási környezet következménye. Az elemzés 

alapján kijelenthető, hogy az értékteremtés és értékközvetítés különösen lokális térben 

erősödik. Sikerült a lokalitások meghatározó szerepét kiemelni, felelősségét megfogalmazni, 

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

szempontjából vizsgálja a szegmensek társadalmi értékét és a köztámogatás igényét és 

arányos jogosságát.     

 

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

rendelkeznek a sport finanszírozásának meghatározó forrásaival, az állami irányítás 

visszaszorulásával a lokális sportfaktorok váltak meghatározóvá.   

 

Második hipotézisem igaznak bizonyult mind a szakirodalom, mind az adatelemzések 

alapján. Települési környezetben a sport értékei felerősödnek és így a központi költségvetés 

lehetőségeit meghaladóan az önkormányzatok váltak a hazai sport legjelentősebb pénzügyi 

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

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

beágyazott kultúrája dominánsan megjeleníthető identitás tartalmat is hordoz. A pénzügyi 

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

gyakran az költségvetési tervezéseket is meghaladóan még ma is egyfajta „puha” korlátokat 

engedélyezve a kiemelt sportszervezetek számára. A jövőben mindenképpen felmerül a 

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

portfolió szűkítését jelenti.  

 

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

rendjébe illeszkedő széles társadalmi gazdasági környezetbe integrálva alapozzák meg és a 

város és vonzáskörzetének versenyképességét javító tényezőként veszik figyelembe.  
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A hipotézis tesztelésénél súlyponti elemként vettem figyelembe az európai uniós és a 

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

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

európai értelmezését a vizsgált városok ismerik, törekvésük irányultságát képezi. A 

támogatási rendszerek szabályozására vonatkozó ajánlásokat azonban dokumentumaikban 

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

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

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

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

város rendszerében erre vonatkozóan utalást sem találtam.   

 

A hipotézis vizsgálatában részben sikerült igazolnom feltevésemet. Sikerült bizonyítanom, 

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

célrendszereikben csak korlátozottan szerepel, a stratégiákban az erre vonatkozó 

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

elsősorban hagyományosan az eredményességet célozzák, városfejlesztési eszközként nem 

veszik figyelembe.   

 

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

megfogalmazott célok elérésének útja tükröződik a városok sportstruktúrájában és az 

erőforrás-allokáció rendszerében.  

 

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

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

kapcsolatot találtam. Továbbá a sport fejlesztése gyakran személyes képviselői, 

polgármesteri projektnek számít és ezért változékony. A dokumentumokban 

megfogalmazott stratégiai célok és a támogatási rendszerek, a vizsgált közvetlen és 

közvetett támogatások csak részben illeszkednek, legtöbbször eltérnek, illetve ellentétet 

mutattak a dokumentációk és az erőforrások elosztására vonatkozó adatelemzések 

eredményeinek összevetése alapján. Ennek oka, hogy a sportprojektcélok forrás és költség 

megjelölés, valamint előzetes hatástanulmányok nélkül, személyes javaslatok alapján 

kerülnek be a tervekbe így negyedik hipotézisemet elvetem.  
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H5. Az önkormányzatok ragaszkodva a sporteredményességet fókuszban tartó 

hagyományokhoz, kiemelten a hivatásos sportot preferálják támogatási rendszereikben. 

Ezzel szemben sportrendszereikben a közösségi sport fejlesztése háttérbe szorul. 

 

A megvizsgált támogatási rendszerekben bemutatásra került közvetlen pénzügyi 

támogatások kivétel nélkül egységesen kezelik a helyi sportszférát. Nincs a 

költségvetésekben is elkülönített forrás a közösségi és az élsport finanszírozására, ezért az 

önkormányzatok számára gyakori dilemma az élsport versus közösségi sport preferálása a 

támogatási rendszerben. Ebben a vizsgált időszakban többségében az élsport volt a nyertes, 

de pl. Pécs és Sopron esetében strukturális változást ígérő tervek megjelentek.  A tervezések 

alapja már az egyes sportágak piaci életképességének kritikája a támogató önkormányzatok 

részéről. A terveket megvalósító meghatározó szisztematikus cselekvések a vizsgált 

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

eredmények alapján a hipotézist igazoltam. 

 

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

az output igényeket nem fogalmazza meg (eredményorientáltság vizsgálata). 

 

 A sporttevékenység támogatásának sportszakmai eredményességének vizsgálata, 

(elitsportolók száma, lokális sportági bővülés, eredményességi elvárás 

szerződésben?) 

 Sporttevékenység támogatásának gazdasági eredményességének elvárása és 

vizsgálata 

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

haszonelemzések) 

 Létesítmény fejlesztésének és üzemeltetési támogatásának hatása a sport lokális 

fejlődésére (kihasználtság mérése) 

 

Hipotézisemet igazoltam, mivel vizsgált városokban szinte kivétel nélkül sikerült 

bizonyítanom, hogy a támogatások odaítélése nem következik az adott sportterület 

eredményességéből.  
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Ennek oka, hogy az élsportban kizárólag a prémiumok elérésének lehetőségét, feltételeit 

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

csak legfeljebb tervezik az önkormányzatok a szakmai ellenőrzési rendszerek kidolgozását. 

A jelenlegi kontrol megelégszik a bizonylati ellenőrzéssel a támogatások felhasználását 

illetően. Az európai normákra és a változásokra érzékenyen, azokat elsőként figyelembe 

véve egyedül Szeged 2011-es határozata említhető, amely alapján a város az alaptámogatás 

odaítélését is szerződésben rögzített sportszakmai eredményességi feltételekhez szabta, igaz 

azonban, hogy a sportszakmai eredményességet kizárólag az élsport területén, az élcsapat 

aktuális helyezésében értelmezi (Szeged MJV Kgy. 3441-19/2011.VI. 30.). Általánosnak 

mondható, hogy az önkormányzatok a sportszervezetek gazdálkodásának eredményességét 

nem követelik meg.  

 

A sport lokális expanziójára és a megaesemények társadalmi - gazdasági hatásvizsgálatára, 

illetve átfogó, a sportinfrastruktúra kihasználtságára vonatkozó elemzésekkel és a valós 

igényeket feltáró sportinformációs rendszerrel a vizsgált városok sportrendszerében nem 

találkoztam. A bemutatott eredmények alapján a hipotézist igazoltam.  
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10. Zárógondolatok, a kutatás jövőbeli irányai   
 

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

város sportrendszeréről, a rendszerek gazdálkodását megmutató, a lokális sportpolitikát 

átfogóan jellemző finanszírozási szerkezetről. A vizsgálat a megalkotott ÖSVM modell 

dimenziói alapján az önkormányzatok sportgazdálkodásának aspektusából fogalmazta meg a 

sport egyes szegmenseinek definícióit, amelyek még ma is tisztázatlanok, átfedésekkel 

nehezítik a települési sportcélok és a cselekvések összefüggéseinek feltárását.  

 

Dolgozatom a gyakorlat számára is könnyedén akár sorvezetőként alkalmazható vizsgálati 

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

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

sportfinanszírozás megértéséhez: 

 

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

sportpolitikákat átfogóan, teljes spektrumában értelmezze és az önkormányzatok 

sporttal kapcsolatos cselekvéseinek elméleti hátteret nyújtson  

 

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

eszközként az önkormányzatok sportfejlesztési tervezéseihez és gyakorlati 

cselekvéseihez 

 

 empirikus vizsgálattal, többoldalú megközelítéssel számos újszerű eredmény 

kerülhetett közlésre 

 

 pontosan kategorizált eredmények alapján egységesített rendszerben értékelhetővé 

váltak a mintavárosok sporttámogatási struktúrái 

 

 a bemutatott eredmények a sporteredményességen túlmutatóan, a sportgazdálkodás 

szempontjából, mintegy befektetés - megtérülés, költség - haszon relációban 

értékelnek 
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A jelenben az aktuális kormányzat részéről a hazai sportfinanszírozás átstrukturálási 

kísérlete zajlik, amelyek a látványsportokat kedvezményezi, de várhatóan a teljes 

sportvertikumra hat. A kormányzat törekvése szerint, újra egyfajta központi szabályozással 

és közvetett forrásallokációval próbál átfogó nemzeti sportfejlesztési programot 

megvalósítani.  

Ehhez egyrészt törvényi módosításokkal a nyereséges vállalatok számára kedvező adózási 

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

hatalmi struktúrát átalakította (11. sz. melléklet) preferálva a Magyar Olimpiai Bizottság, 

mint egyetlen köztestület főhatósági jogkörét
96

. A sportszféra rugalmas mondhatni promt 

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

emelkedhetett (12. melléklet). Igaz már a bevezetéskor is vitát váltott ki, hogy a 

kedvezményezettek köre éppen a látványsportágak - nevezetesen a labdarúgás, a kézilabda, 

a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong -, amely sportágak eddig is - éppen a 

disszertációban bemutatott eredményekre támaszkodva kijelenthetjük - bővebben 

meríthettek a közösség pénztárcájából. Továbbá a sportágak körének meghatározása is 

vitatható, ha a disszertációban is értelmezett eredeti definíció szerinti értelmezéstől nem 

távolodunk el (vö. Fogalmak fejezettel). Sok kérdés felmerül tehát, amelyeket a jelenben 

összefoglalóan, a teljesség igénye nélkül tehetünk csak fel. 

 

1. Bevonhatóak – e valóban további sportágak? 

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

sportágaink (vö. 2.6.2.3. fejezettel)? 

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

önkormányzatoknak?  

- Ki vállalja fel az alacsonyabb marketingértékkel, korlátos piaci kereslettel 

rendelkező, de sikeres ún. „magyar” sportágak finanszírozását, közforrásaik 

bővítését? 

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

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

- Az adóátengedésen kívül, lehetséges-e további szponzorálás ugyanazon vállalat 

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

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

   2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
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6. Hogyan hat a sportmenedzseri teljesítményre a viszonylag könnyű forrásszerzés? 

7. Eléri – e végül a preferált utánpótlás sportterületet a bőségesebb forrás (11. melléklet)? 

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

 (12. sz. melléklet)? 

 

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

igazolható következtetések a jelenben még nem vonhatóak le. Kezdeti tapasztalatok szerint a 

fejlesztési programok folyamatos ellenőrzésével a sportkormányzat (Nemzeti Sport Intézet) 

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

 

A fenti kérdésekből következik, hogy feltehetően a központi költségvetés szerepvállalása 

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

kézenfekvő a kutatói érdeklődés jövőbeni megtartása az önkormányzati sportfinanszírozás 

irányában is.  

 

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

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

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

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

tradicionális sportszakmai céljaikat, sportstruktúráikat világos célok és kapcsolódó 

finanszírozási cselekvések mentén építsék fel. Mivel szerepük a teljes finanszírozási 

rendszerben a jövőben is meghatározó marad sportgazdálkodásuk segítheti, vagy 

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

ugyan a hazai sport reprezentánsai, a kutatás összehasonlító elemzésben, a bemutatott 

elemező rendszerrel szélesíthető a hazai, illetve regionális összefüggések feltárására, akár 

országon kívüli városokra, a nemzetközi gyakorlat bemutatására. Megjegyzem, hogy bár az 

adatok értelmezése az elemző rendszerrel elvégezhető, az adatgyűjtés az önkormányzati 

költségvetési módosítások - különösen a sporttámogatásokat érintően - gyakoriak, így 

ellenőrzésük hosszabb, előreláthatóan több éves kutatási intervallumban fogalmazható csak 

meg.  
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Magyarország Alaptörvénye 2011.04.25. 

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

módosításáról, A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

módosítása 

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról  

1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012-

2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról   

http://www.vg.hu/index.php?apps=eprezentacio
http://www.hlsz.hu/
http://www.mksz.hu/
http://www.hunbasket.hu/
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Debrecen MJV Kgy. 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelete a sportról 

Debrecen MJV 17/2008. (IV. 30.) rendelet az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 

Debrecen MJV 14/2009. (IV. 30.) rendelet az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 

Debrecen MJV 18/2010. (IV. 30.) rendelet az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 

Debrecen MJV 15/2011. (IV. 29.) rendelet az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

Debrecen MJV 4/2011. (II. 18.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésről 

Győr MJV 10/2008. (IV.01.) R. Rendelet (A sportról) 

Győr MJV 279/2010. (X. 28.) határozattal 31/2010. (X. 29.). rendelet (Sportügyi osztály 

megalakulása) 

Győr MJV 300/2010. (X. 28.) Kgy. határozat Sportigazgatóság megszűnéséről 

Győr MJV 33/2011. (II. 25.) Kgy. Határozat Sportkoncepció módosítása, a támogatások 

felosztásáról 

Győr MJV34/2011. (II. 25.) Kgy. Határozat A Sportkoncepcióban pályázati úton támogatott 

sportágak egyesületei támogatását szolgáló pályázati keret pályázati, elbírálási, utalási, 

valamint elszámoltatási rendje  

Magyarország Alaptörvénye. In: Magyar Közlöny, 2011. 43. sz. 10656-10682. o. (Teljes 

szöveggel: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11043.pdf) (Letöltve: 2012. 

08. 04.) 

Pécs MJV Önkormányzata Kgy. 2/2006. (02.01.) számú rendelete az önkormányzat sporttal 

kapcsolatos feladatairól és a sport feladatok támogatásáról 

Pécs MJV zárszámadása 2007-2011 mellékletek 

Pécs MJV Közgyűlésének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 24/2009. (03.23.) számú 

határozata a sportpályázatok elbírálásáról 

Pécs MJV 12/2010. (IV.17) sz. önkormányzati rendelet a 2009. évi költségvetés 

végrehajtásáról.  

Pécs MJV Közgyűlésének Népjóléti és Sportbizottsága 205/2011. (03.30) határozat a „C” és 

„E” kategóriás sportpályázatok elbírálásáról  

Pécs MJV 10/2011.(III.12.) önkormányzati rendelet a költségvetésről 

Sopron MJV 164/2008. (VI. 17.) Kgy. határozata a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. és a 

ZTE Football Club Zrt. között kötendő megállapodásról 

Sopron MJV 1/2009. III.5. rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a 

helyi sportélet támogatásáról 

Sopron MJV 12/2008. (IV.28.) rendelete a 2007. évi önkormányzati zárszámadásról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11043.pdf
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Sopron MJV 11/2009. (V.07.) rendelete a 2008. évi önkormányzati zárszámadásról 

Sopron MJV 5/2010. (IV.26.) rendelete a 2009. évi önkormányzati zárszámadásról 

Sopron MJV 6/2011. (IV.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről 

Sopron MJV 17/2011. (V.02.) rendelete a 2010. évi önkormányzati zárszámadásról 

Szeged MJV 9/1992 (V/18) K.gy. sz. rendelete a sportgarzon lakások kiutalásáról 

Szeged MJV Közgyűlése a helyi iparűzési adóról szóló 41/1998.(XII.23.) Kgy. sz. rendelet 

Szeged MJV 33/2000. (VI. 27.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérletéről Szeged MJV 253/2000.(IV.07.) Kgy. sz. határozat Szeged Város 

Sportkoncepciójáról 

Szeged MJV Közgyűlése 2005.11.11. jegyzőkönyv 

Szeged MJV 461/2008. (VI. 27.) Kgy. számú határozat, élcsapatok támogatásáról  

Szeged MJV 39.920/2008. 2007. évi zárszámadási rendelet, mellékletek 

Szeged MJV pm.i előterjesztés 37494/2009. 2008. évi zárszámadási rendelet 

Szeged MJV 11/2009. (IV. 8.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi 

zárszámadásáról, mellékletek 

Szeged MJV 17/2010. (V.12) az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, mellékletek 

Szeged MJV ISB 11696-20/2011. (IV. 11.) számú határozata 2011-es sportcélú támogatásai 

Szeged MJV 34864-2/2011. Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója, mellékletek 

Szeged MJV 8/2011.(III.02.) rendelet, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

Szeged MJV pm.-i előterjesztés 3441-19/2011.(VI. 30.) Melléklet: 1 db határozati javaslat 

OKS, Élcsapatok kiemelt támogatásának meghosszabbítása 

Veszprém MJV 42/2008. (VI.27) rendelet Veszprém Város sportjáról 

Veszprém MJV Önkormányzata Kgy. 16/2008. Rendelet a 2007. évi költségvetés 

teljesítéséről 

Veszprém MJV Önkormányzata Kgy. 17/2009. Rendelet a 2008. évi költségvetés 

teljesítéséről 

Veszprém MJV Önkormányzata Kgy. 12/2010. Rendelet a 2009. évi költségvetés 

teljesítéséről 

Veszprém MJV Önkormányzata Kgy. 15/2011. rendelete a 2010. évi költségvetés 

teljesítéséről  

Veszprém MJV Önkormányzata Kgy. 4/2011. rendelete a 2011. évi költségvetésről 
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Mellékletek 

1. sz. Melléklet 
A labdarúgó bajnokság első három helyezettje 

 1901-2006 
 Professzionális bajnokságok 

Év Bajnok II. III.  Év Bajnok II. III. 

1901 BTC MUE FTC  1926/27 Ferencváros Újpest Hungária 

1902 BTC FTC 33FC  1927/28 Ferencváros Hungária Újpest 

1903 FTC BTC MTK  1928/29 Hungária Ferencváros Újpest 

1904 MTK FTC BTC  1929/30 Újpest Ferencváros Hungária 

1905 FTC Postás MTK  1930/31 Újpest Hungária Ferencváros 

1906/7 FTC MAC MTK  1931/32 Ferencváros Újpest Hungária 

1907/8 MTK FTC MAC  1932/33 Újpest Hungária Ferencváros 

1908/9 FTC MAC BTC  1933/34 Ferencváros Újpest Bocskai 

1909/10 FTC MTK BAK  1934/35 Újpest Ferencváros Hungária 

1910/11 FTC MTK BAK  Nemzeti Bajnokságok 

1911/12 FTC MTK MAC  Év Bajnok II. III. 

1912/13 FTC MTK MAC  1935/36 Hungária Újpest Ferencváros 

1913/14 MTK FTC BTC  1936/37 Hungária Ferencváros Újpest 

1914/15 a háború miatt bajnokságot nem rendeztek  1937/38 Ferencváros Újpest Hungária 

1915/16 a háború miatt bajnokságot nem rendeztek  1938/39 Újpest Ferencváros Hungária 

1916/17 MTK UTE FTC  1939/40 Ferencváros Hungária Újpest 

1917/18 MTK FTC Vasas  1940/41 Ferencváros Újpest Szeged 

1918/19 MTK FTC UTE  1941/42 Csepel Újpest Szolnok 

1919/20 MTK KAC FTC  1942/43 Csepel NAC Ferencváros 

1920/21 MTK UTE Szegedi AK  1943/44 NAC Ferencváros Kolozsvár 

1921/22 MTK FTC VAC  1944 ősz félbeszakadt 

1922/23 MTK UTE Vasas  1945 tavasz Újpest Ferencváros Csepel 

1923/24 MTK FTC BTC  1945/46 Újpest Vasas Csepel 

1924/25 MTK FTC Vasas  1946/47 Újpest Kispest Vasas 

1925/26 FTC MTK UTE  1947/48 Csepel Vasas Ferencváros 

     1948/49 Ferencváros MTK Kispest 

     1949/50 Honvéd ÉDOSZ Textiles 
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Nemzeti Bajnokságok  Nemzeti Bajnokságok 

Év Bajnok II. III.  Év Bajnok II. III. 

1950 ősz Honvéd Textiles Újpest  1980/81 FTC Tatabánya Vasas 

1951 BP. Bástya Honvéd Újpest  1981/82 Rába ETO FTC Tatabánya 

1952 Honvéd BP. Bástya Dózsa  1982/83 Rába ETO FTC Bp. Honvéd 

1953 
Vörös 

Lobogó 
Honvéd Vasas  1983/84 Bp. Honvéd Rába ETO Videoton 

1954 Honvéd 
Vörös 

Lobogó 
Kinizsi  1984/85 Bp. Honvéd Rába ETO Videoton 

1955 Honvéd 
Vörös 

Lobogó 
Kinizsi  1985/86 Bp. Honvéd Pécs Rába ETO 

1956 félbeszakadt  1986/87 MTK Ú. Dózsa Tatabánya 

1957 

tavasz 
Vasas MTK Ú. Dózsa  1987/88 Bp. Honvéd Tatabánya Ú. Dózsa 

1957/58 MTK Honvéd FTC  1988/89 Bp. Honvéd FTC MTK 

1958/59 Csepel MTK Honvéd  1989/90 Ú. Dózsa MTK FTC 

1959/60 Ú. Dózsa FTC Vasas  1990/91 Bp. Honvéd FTC Pécs 

1960/61 Vasas Ú. Dózsa MTK  1991/92 FTC Vác Kispest 

1961/62 Vasas Ú. Dózsa FTC  1992/93 Kispest Honvéd Vác FTC 

1962/63 FTC MTK Ú. Dózsa  1993/94 Vác Samsung Kispest Békéscsaba 

1963 ősz Győr Honvéd FTC  1994/95 FTC Újpest FC Debrecen 

1964 FTC Honvéd Tatabánya  1995/96 FTC Debrecen Újpest FC 

1965 Vasas FTC Ú. Dózsa  1996/97 MTK Újpest FC FTC 

1966 Vasas FTC Tatabánya  1997/98 Újpesti TE FTC Vasas 

1967 FTC Ú. Dózsa Győr  
Hivatásos bajnokságok 

1998/99 MTK FTC Újpest 

1968 FTC Ú. Dózsa Vasas  1999/2000 Dunaferr MTK Vasas 

1969 Ú. Dózsa Honvéd FTC  2000/01 FTC Dunaferr Vasas 

1970 

tavasz 
Ú. Dózsa FTC 

Bp. 

Honvéd 
 2001/02 Zalaegerszeg TE FTC MTK 

1970/71 Ú. Dózsa FTC Vasas  2002/03 MTK FTC Debrecen 

1971/72 Ú. Dózsa Bp. Honvéd Salgótarján  2003/04 FTC Újpest FC Debrecen 

1972/73 Ú. Dózsa FTC Vasas  2004/05 Debreceni VSC Ferencváros MTK 

1973/74 Ú. Dózsa FTC Rába ETO  2005/06 Debreceni VSC Újpest FC FC Fehérvár 

1974/75 Ú. Dózsa Bp. Honvéd FTC  2006/2007 Debrecen VSC MTK Zalaegerszeg 

1975/76 FTC Videoton Ú. Dózsa  2007/08 MTK Debrecen Győr 

1976/77 Vasas Ú. Dózsa FTC  2008/09 Debrecen Újpest FC Haladás 

1977/78 Ú. Dózsa Bp. Honvéd MTK  2009/10 Debrecen Videoton Győr 

1978/79 Ú. Dózsa FTC Diósgyőr  2010/11 Videoton Paks FTC 

1979/80 Bp. Honvéd Ú. Dózsa Vasas  2011/2012 Debrecen Videoton Győr 

 

Forrás: www.nemzetisport.hu. sportlexikon 

 

http://www.nemzetisport.hu/
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Férfi bajnokcsapatok 

Év Kosárlabda Kézilabda 

1933 Közgazdasági Egyetem  

1934 BSZKRT (Előre)  

1934/35 TFSE  

1935/36 MAFC  

1936/37 BSZKRT (Előre)  

1937/38 BSZKRT (Előre)  

1938/39 BSZKRT (Előre)  

1939/40 BSZKRT (Előre)  

1940/41 BSZKRT (Előre)  

1941/42 Budapesti EAC  

1942/43 BEAC  

1943/44 BSZKRT  

1944 MAFC  

1945 Budapesti Előre  

1946 Budapesti Kinizsi TE  

1946/47 Budapesti Postás  

1947/48 MÁVAG  

1948/49 Bp. Előre  

1949/50 Budapesti MEFESZ  

1950 MÁVAG  

1951 Budapesti  Haladás VM Közért 

1952 Budapesti  Honvéd Bp. Honvéd 

1953 Bp. Honvéd Budapesti Dózsa SK 

1954 Bp. Honvéd Budapesti Vörös Meteor 

1955 Bp. Honvéd Bp. Vörös Meteor 

1956 Műszaki Egyetem (félbeszakadt) 

1957 Bp. Honvéd Bp. Vörös Meteor 

1957/58 Bp. Honvéd Ú. Dózsa 

1958/59 Bp. Honvéd Budapesti Spartacus 

1959/60 Bp. Honvéd Bp. Spartacus 

1960/61 Bp. Honvéd Bp. Spartacus 

1961/62 Bp. Honvéd Bp. Spartacus 

1962/63 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1964 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1965 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1966 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1967 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 
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Férfi bajnokcsapatok 

Év Kosárlabda Kézilabda 

1968 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1969 Bp. Honvéd Bp. Elektromos 

1970 Bp. MAFC Elektromos 

1971 Bp. Honvéd Elektromos 

1972 Csepel Bp. Honvéd 

1973 Csepel Bp. Spartacus 

1974 Bp. Honvéd Tatabányai Bányász 

1975 MAFC Debreceni Dózsa 

1976 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1977 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1978 Bp. Honvéd Tatabányai Bányász 

1979 Bp. Honvéd Tatabányai Bányász 

1980/81 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1981/82 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1983/84 Bp. Honvéd Bp. Honvéd 

1984/85 Bp. Honvéd Tatabányai Bányász 

1985/86 Bp. Honvéd Veszprémi Építők 

1986/87 Körmendi Dózsa MTE Veszprémi Építők 

1987/88 Zalaegerszegi TE Rába ETO 

1988/89 Csepel Rába ETO 

1989/90 Zalaegerszegi TE-Heraklith Rába ETO 

1990/91 Szolnoki Olajbányász Elektromos 

1991/92 ZTE-Heraklith Veszprém Bramac SE 

1992/93 Tungsram-Honvéd Fotex Veszprém 

1993/94 Tungsram-Honvéd Fotex VSE 

1994/95 Danone-Honvéd Fotex VSE 

1995/96 Marc-Körmend Pick-Szeged 

1996/97 Danone-Honvéd Fotex KCV 

1997/98 Albacomp-SZÜV  Sz. fehérvár Fotex KCV 

1998/99 Albacomp-SZÜV Fotex KCV 

1999/2000 Albacomp-UPC Dunaferr SE Dunaújváros 

2000/01 Kaposvári Klíma-Vill Fotex KCV 

2001/02 Atomerőmű SE Fotex KCV 

2002/03 Marc-Körmend Fotex KCV 

2003/04 Kaposvári KK Fotex KCV 

2004/05 Atomerőmű SE Paks Fotex KCV 

2005/06 Atomerőmű SE MKB Veszprém KC 

2006/07 Szolnoki Olaj KK Pick Szeged 

2007/2008 Falco KC Szombathely MKB Veszprém 

2008/2009 Paks Atomerőmű SE MKB Veszprém 

2009/2010 Zalakerámia ZTE KK MKB Veszprém 

2010/2011 Szolnoki Olaj MKB Veszprém 

2011/2012 Szolnoki Olaj MKB Veszprém 

Forrás:  www.mksz.hu, www.hunbasket.hu 

http://www.mksz.hu/
http://www.hunbasket.hu/


 

 

 

 

 

217 

2. sz. Melléklet 
 

Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos szervezeti rendszer 

működésének alapelve: 

A hasznosításra kijelölt vagyon az ügylet során nem kerül a vagyonkezelő tulajdonába és a 

hasznosításra vonatkozó döntések önkormányzati szinten történnek. A vagyongazdálkodási 

funkciókat el kell választani a vagyonnal kapcsolatos igazgatási, hatósági jellegű 

feladatoktól, sőt a költségvetési gazdálkodástól.  

 

A vagyonkezelő szervezetnél jelentkező előnyök a következők:  

 

 az üzleti lehetőségekre azonnal, a hivatalos út betartása nélkül lehet reagálni,  

 a gazdálkodást az igazgatási ügyfélforgalom nem zavarja, a tevékenység 

ösztönözhető, a létszámgazdálkodás nem kötött. 

 

Magyarországon a helyi közszolgáltatások, a vagyonkezelés- és hasznosítás a szerződésbe 

adással, a közalapítványok alapításával és gazdasági társaságok létrehozásával, mint 

lehetséges működési formával történik. 

 

I. A közszolgálati szerződésbe adás (contracting out) során az önkormányzat nem saját 

szervezeti rendszerén belül, hanem külső jogi- és magánszemélyek megbízásával 

biztosítja a közszolgáltatást.  

 

Ez lehet: 

 

 megbízási, vállalkozói szerződés,  

 koncessziós szerződés és  

 munkaszerződés.  

 

II. Közalapítványok alapítása. A többségében közfeladat biztosítása érdekében hozzák 

létre, de maga a közfeladat és a vele kapcsolatos közhatalmi jogosítványok nem 

ruházhatók át a közalapítványokra és nem érinti az ellátási kötelezettséget sem. 

Általában a nonprofit és humánszolgáltató tevékenységet látnak el. 
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Felvállalt feladatuk:  

 

 a nevelési, oktatási tevékenységek elősegítése, (hátrányos helyzetű tanulók 

támogatása, gyógypedagógia)  

 egészségügyi és szociális intézmények fenntartásának (idősek ellátása, 

műszerfejlesztés) segítése,  

 ifjúsági közösségek tevékenységének (diákszervezetek, iskolai újság) segítése,  

 civil szervezetek tevékenységének (közbiztonság, lakossági 

kezdeményezések) segítése, sporttevékenység (diák és szabadidő sport, turisztika) 

segítése,  

 kulturális tevékenység (közművelődés, múzeum, könyvtár, képtár) segítése. 

 

III. Gazdasági társaságok alapítása. Az önkormányzati vagyon hasznosításának olyan 

módja, amely bármilyen közszolgáltatási feladat ellátására alkalmas. Felszabadítja az 

önkormányzat eszközeit és tőkét, mentesít az operatív irányítás alól, bevonja a 

magántőkét.  

 

Szervezeti formái lehetnek:  

 

 részvénytársaságok (általában tanácsi vállalatok átalakulásával jöttek létre),  

 korlátolt felelősségű társaságok (kommunális szolgáltatás, távhőszolgáltatás, stb.)   

 közhasznú társaságok (általában társadalmi közös szükségletek kielégítése 

érdekében jönnek létre). 



 

 

 

 

 

219 

3. sz. Melléklet 
 

Magyarország olimpiai sikeressége  

Az olimpiai éremtáblázat örök ranglistája 2012 előtt *  

 

Országok arany ezüst bronz 

1. 1. Egyesült Államok 1016 824 709 

2. 2. Szovjetunió és Oroszország 618 506 496 

3. 3. Németország (NDK-val) 528 542 548 

4. 4. Olaszország 228 189 208 

5. 5. Franciaország 219 239 273 

6. 6 Nagy-Britannia 216 258 263 

7. 7. Svédország 190 193 221 

8. 8. Kína 172 135 122 

9. 9. Magyarország 159 143 163 

* A rangsor az aranyérmek száma szerint készült 

  

Forrás: Book of The Hungarian Olympic Team 2004 alapján és kiegészítésével 
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Forrás: saját szerkesztés 
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4. sz. Melléklet 
 

 

 

 

Az olimpiák költsége 1984 – 2008  

 

 

 
 

Forrás: Preuss 2004 alapján saját szerkesztés 
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5. sz. Melléklet  

 

1958. évi 4. számú törvényerejű rendelet a Magyar Testnevelési és Sport Tanács 

létesítéséről 

 

1. §. (1) A testnevelési és sporttevékenység egységes irányítására Magyar Testnevelési és 

Sport Tanácsot (továbbiakban: MTST) kell létesíteni. A MTST a Minisztertanács közvetlen 

irányítása alatt áll. 

 

(2) A MTST határozza meg a testnevelési és sporttevékenység általános célkitűzéseit, s a 

testneveléssel és sporttal foglalkozó állami szervek és társadalmi szervezetek 

tevékenységében ezek egységes érvényesítésével irányítja és ellenőrzi a magyar testnevelési 

és sportmozgalmat. 

 

2. §. (1) A MTST elnökét, elnökhelyetteseit és tagjait a Minisztertanács nevezi ki. 

(2) A MTST elnökségének tagjai: a MTST elnöke és elnökhelyettesei, valamint a MTST 

tagjai sorából azok, akiket a Minisztertanács az Elnökség tagjává kinevez. 

 

(3) A MTST a szükséghez képest, de évenként legalább kétszer tart ülést, amelyet az 

Elnökség hív össze. Két ülésszak között a MTST jogkörét a MTST Elnöksége gyakorolja. 

 

3. §. (1) A MTST működésével kapcsolatos ügyintézést a- MTST-nak alárendelt Magyar 

Testnevelési és Sport Hivatal (továbbiakban: MTSH) látja el. 

 

(2) A MTST elnöke egyúttal a MTSH vezetője.  

 

4. §. Budapest fővárosban, minden megyében, megyei jogú városban, járásban és járási jogú 

városban, valamint Budapesten a kerületekben is budapesti, megyei, városi, járási, továbbá 

budapesti kerületi testnevelési és sport tanácsot (a továbbiakban: helyi testnevelési és sport 

tanácsok) kell alakítani. Ezek elvileg irányítják, összhangba hozzák és ellenőrzik 

illetékességi területükön a testneveléssel és sporttal foglalkozó állami szervek és társadalmi 

szervezetek tevékenységét. 
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5. §. A MTST, valamint a helyi testnevelési és sport tanácsok hatáskörét részletesen a 

Minisztertanács állapítja meg. 

 

6. §. A MTST és a MTSH költségeinek fedezetéről az állami költségvetés kulturális 

ágazatában önálló fejezetként, a helyi testnevelési és sport tanácsok költségeinek fedezetéről 

pedig a megfelelő tanácsok költségvetésében külön alcímen kell gondoskodni. 

 

7. §. (1) Jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a 

Minisztertanács gondoskodik. 

 

(2) Az 1956. évi 33. számú törvényerejű rendelet 3. §-ának az Országos Testnevelési és 

Sport Bizottság feladatkörének átvételére vonatkozó rendelkezése hatályát veszti. 

Kihirdetés napja: 1958. január 12. 
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6.  sz. Melléklet 
 

Megyei sportigazgatás szervezeteinek Beszámolója 
 

a; Baranya Megye 

 

A források fokozatos csökkenése mellett a sportolás költségeire a források kevesebb, mint 

50%-a fordítódott. 

b; Győr - Moson- Sopron megyei Sportszövetségek Egyesülése (a Megyei  

 Sportigazgatóság 2008-as megszűnése utáni utód szervezet) közhasznúsági jelentése 2008 

Költségvetési támogatás felhasználása 2008-ban 

A; ÖTM – Megyei ÖK  10.974. e Ft 

Bérleti díjak 530  

Szállítás 119  

Bérköltség 5.474  

Bérjárulékok 1.605  

Egyéb személyi kiadások 672  

Utazás, kiküldetés (személyi) 111  

Versenyek, díjak 1950  

Sportszolgáltatás 513  

Forrás: a szervezet közhasznúsági jelentés alapján saját szerkesztés 

Az élősportra mindösszesen a támogatás 25% -át használta fel a szervezet! 
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7. sz. Melléklet 
 

 

Az Önkormányzati Sportrendszerek Vizsgálati Modelljének dimenziói (F1 – F9):  

 

F1. A finanszírozás és a közvetlen támogatás vizsgálata: direkt pénzügyi inputok 

(adatgyűjtés, elemzés) 

F1.a. A sportra fordított pénzügyi támogatás 2007 – 2011 

1. Sportra fordított teljes önkormányzati kiadás önkormányzati „sportfőösszeg”. 

(sportigazgatás, létesítmények, élősport) 

2. A sportfőösszeg az önkormányzati költségvetés arányaként. 

3. Egy főre jutó, sportra fordított teljes kiadás.   

4. Sporttevékenységre (élősport: sportszervezetek + rendezvények támogatása) 

fordított teljes kiadás a teljes önkormányzati költségvetés arányaként. 

5. A sportigazgatás (bérek+járulékok, működés, irodabérlet...stb.) önköltsége a  

sportfőösszeg és a sportköltségvetés arányaként. 

6. A sportlétesítmények fenntartásának költsége a sportfőösszeg és a költségvetés 

arányaként. 

7. Egy főre jutó sportinfrastruktúra - kiadás.  

8. A rendezvények költsége a sportfőösszeg és a költségvetés arányában. 

F1.b. Az élsport támogatási rendszerének vizsgálata 

9. Élsportra fordított önkormányzati kiadás összege (működési készpénztámogatás). 

10. Egy főre jutó élsportra fordított kiadás. 

11. Élsportra fordított kiadás az élősport - kiadások arányában. 

12. Élsportra fordított kiadások a teljes önkormányzati költségvetés %-ban. 

13. Nemzetközi versenyek költsége a sportköltségvetés arányában. 

14. Egyéb közvetett nem pénzügyi támogatás (létesítményhasználat, lakástámogatás, 

adókedvezmények … stb) az élsportban. 

F1.c. Sportági portfolió: az erőforrások allokációja megfelelően kevés sportágra irányul, 

csak azokra a sportágakra, amelyeknek van esélyük a nemzetközi szintű sikerre 

15. Hány db látvány és elit sportágat céloz meg az önkormányzat kiemelt fejlesztési 

célként (pl. „A” kiemelt kategória).  

16. Releváns  - e a sportági portfólió a sportkoncepcióval.  

17. Elégedettség az élsport belső érintettjei részéről (sportpolitikai, pénzügyi, egyéb). 
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F2. A szervezeti működés vizsgálata (helyi sportigazgatás szervezeti eljárásai, 

kvalitatív félig strukturált interjúk) 

F2.a. A sportpolitika súlya és struktúrája: a sportpolitika integrált megközelítése 

18. Van az önkormányzatnak középtávú legalább 4-8 évre vonatkozó nyilvános 

sportfejlesztési terve, célokkal, költségvetéssel pl. sportkoncepció, sportrendelet. 

19. A sport minden szegmensének van önkormányzati koordinációja, tiszta 

feladatleírással és elkülönülten a különböző „nem sport” feladatoktól (diák, 

szabadidő, lakossági és versenysport). 

20. Van önkormányzati szervezet önálló költségvetéssel, amelyik kizárólag csak az 

élsportért tartozik speciális felelősséggel (alapfeladatként).   

21. Van az önkormányzatnak az élsporton kívüli, a közösségi sportokért felelős 

szervezete önálló költségvetéssel. 

22. Hatékonyan kapcsolódik a szervezet más önkormányzati stratégiai fejlesztési 

szervezetekhez. 

23. A sportolóknak és az edzőknek van képviseletük a releváns önkormányzati 

testületben (pl. bizottsági tagság). 

24.  A sportolóknak és az edzőknek van lehetősége és aktivitása részt venni az 

önkormányzati sportpolitikában. 

F3.b. A szervezeti adminisztráció egyszerűsége, transzparenciája  

25. Van releváns sportfinanszírozási pályázati rendszere az önkormányzatnak a 

hivatásos és az amatőr sportra egyaránt. 

26. A pénzügyi inputok koordinációja átfedés nélkül, központilag koordináltak 

(egycsatornás, horizontális irányítás). 

F3.c. Hatékony önkormányzati kommunikáció a sportszervezetek minden szintje felé 

27. A sportszervezetek szolgáltatásként minden információs és egyéb  

- nem pénzügyi - támogatást megkapnak az önkormányzatoktól (pályázatok, PR 

szolgáltatások, helyi sajtó). 

F3. A közösségi sporttevékenység vizsgálata 

F3.a. Sport az oktatási rendszerben (alap- közép-és felsőfok) és a tanórán kívüli sport 

28. Rendszeres testnevelés órán kívüli óvodai/iskolai sport (perc/hét). 

29. Illeszkedik - e az élsport rendszerébe a sportági kínálat?  

30. Rendszeres, legalább 1 db/hónap (városi - regionális - országos) verseny 

szervezése. 
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F3.b. Sport az egyesületi rendszerbe: általános, magas, szervezett sportrészvételi arány  

31. Sportklubok száma a városban.  

32. Szervezett részvétel a sportban: klubtagok aránya a helyi lakosságban.  

33. Pályázó/támogatott sportegyesületek aránya a városban (hivatásos, amatőr 

szervezetek száma).   

F4. Tehetségek kiválasztása, gondozása  

34. Van a fiatal tehetségek kiválasztására hatékony, tudományos igényű rendszer, 

amely a maximális létszámú élsportolót eredményezi a preferált sportágakban. 

35. A középfokú oktatásban (12 - 18 éves korig) van egy önkormányzat által 

koordinált szerződéses rendszer, amely a tanulmányi kedvezményekkel együtt 

nyújt közvetlen pénzügyi és közvetett támogatást: 

 egyéni tanrend és vizsgarend, szállás pl. kollégiumi elhelyezés 

 önkormányzati sportösztöndíj (pályázat, szerződés alapján)  

F5. Sportolói karrier támogatási rendszere  

36. Kap - e közvetlen önkormányzati pénzügyi támogatást az elit sportoló (nem csak 

a klubján keresztül)? 

37. Ha igen, elégséges - e, biztosítja - e a számára a tejlejes munkaidőben történő 

felkészülést? 

38. Hozzá juthat maradéktalanul a felkészüléshez szükséges sportlétesítmények 

használatához? 

39. Milyen egyéb közvetett támogatásokat kap az elit sportoló? 

F6. Sportlétesítmények 

Az önkormányzat rendelkezik magas minőségi követelményeknek megfelelő 

sportcentrumokkal, sportlétesítmények hálózatával az élsportolók és a szabadidő sportolók 

számára. Bármely időszakban edzhetnek, sportolhatnak (iskolai létesítményeken kívül).   

40. Történt-e sportinfrastruktúra fejlesztés az elmúlt 5 évben? 

41. Ha igen, milyen forrásokból? - állami,- önkormányzati, - privát.  

42. Ha igen, milyen célokra?  v. közösségi sportra?  

43. Ha igen, vontak-e be az üzemeltetésre magáncéget?  

44. Megelőzte - e a fejlesztést a létesítmény várható kihasználtságára vonatkozó 

kutatás?  

45. A sporttal összekapcsolható létesítmények hálózata rendelkezik: 

 szállás lehetőségekkel 
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 sportorvosi szolgálattal 

 igénybe vehetőek-e az oktatási rendszerben (pl. iskolai testnevelés) 

F7. Tudományos kutatások önkormányzati támogatása 

46. Támogatja – e az önkormányzat a sporttudományi kutatásokat? 

47. Ha igen, szerepelteti-e a költségvetésében?  

48. Ha igen, milyen módon? Pályázati rendszerben, alkalmanként. 

49. Van – e kapcsolat, együttműködés az önkormányzatok a sportszervezetek és az 

egyetemek között (pl. kiválasztás)?  

F8. Sportrendezvények  

50. Rendezett-e az önkormányzat nemzetközi sportversenyt az elmúlt 5 évben? 

51. Milyen gyakorisággal tervezi a jövőben a nemzetközi sportrendezvényre való 

pályázását? 

52. Szerepel-e a nemzetközi versenyek megrendezésének költsége a 

sportköltségvetésben? 

53. Az önkormányzati közösségi sportrendezvények az elmúlt 5 évben (db/év)? 

54. A közösségi rendezvények gyakorisága a jövőben (db/év).  

55. Szerepelteti-e a közösségi sportrendezvények költségét a sportköltségvetésben? 

F9. Monitoring rendszerek: Eredményorientált-e a támogatások rendszere? 

Outputértékelések: van - e objektivizált mérés, mérőszámok, pontszámok az eredményesség 

és a támogatás hatékonyságának mérésére. Létező tanulmányok a helyi közösségi és az 

élsportról, amelyek bárki számára elérhetőek. 

56. Szerződésben szerepelnek – e eredményességi  és sportágfejlesztési elvárások 

(pl. nemzetközi eredményesség, sportági expanzió) ? 

57. Növekedett-e a sportegyesületek, SE tagok száma a lakosság arányában (sportági 

expanzió, bővülés). 

58. Az önkormányzatok rendelkeznek a sportlétesítményekre vonatkozó 

adatbázissal, mind a közösségi sportra, mind az élsportra vonatkozóan (pl. 

felszereltség, kihasználtság). 

59. Ha igen, közcélú és magáncélú kihasználtság arányai. (óra/év). 

60. Van-e a rendezvényeket követő vizsgálat, amely a rendezvény hatását elemzi a 

sportolási szokásokra és a város PR-ra hazai és nemzetközi vonatkozásban?  
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8. sz. Melléklet 
 

Interjú részlet 

 

1. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket kizárólag a … Kft/Zrt üzemelteti. 

 

2. . …Kft/Zrt alkalmazotti létszáma: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

…………… .Kft/Zrt 147 fő 166 fő 195 fő   

……………. Kft/Zrt    215 fő 205 fő 

 

3. . …Kft/Zrt önkormányzati támogatása a sportingatlanok üzemeltetésére: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

……………… Kft/Zrt 220 e Ft 200 e Ft 534 e Ft   

……………… Kft/Zrt    525 e Ft 525 e Ft 

 

4.  Sportklubok számának változása és klubtagok számának változása: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Regisztrált sportklubok 

száma 
106 95 89 81 78 

Klubtagok száma 
Nincs 

adatunk 

Nincs 

adatunk 

Nincs 

adatunk 

Nincs 

adatunk 

Nincs 

adatunk 

 

5. Pályázatokban sikeres és elutasított klubok száma:      

 2007 2008 2009 2010 2011 

Utánpótlás-nevelés pályázat: sikeres klubok 33 44 38 45 50 

Utánpótlás-nevelés pályázat: elutasított klubok 21 0 6 4 0 

Iskolai és diáksport pályázat: sikeres klubok 19 15 18 17 22 

Iskolai és diáksport pályázat: elutasított klubok  5 0 0 8 0 

 

6. A finanszírozás és a közvetlen támogatás vizsgálata: 

Kap-e egyéb közvetett nem pénzügyi támogatást az élsport. 

Igen, a kiemelten támogatott sportegyesületek mind edzés, mind mérkőzések céljából 

térítésmentesen használhatják a …… Kft/Zrt által fenntartott sportlétesítményeket. Ezen 

kívül sportgarzon lakások használatával nyújt még támogatást az Önkormányzat. 

 

7. A szervezeti működés vizsgálata 

Van az önkormányzatnak az élsporton kívüli sportért felelős szervezete, önálló 

költségvetéssel. 

A válasz: nincs. 

A …….. Kft/Zrt nem csak az élsportért felelős, diáksportot és lakossági/szabadidősportot is 

kiszolgál. 
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8. A szervezeti adminisztráció egyszerűsége, transzparenciája 

Van releváns sportfinanszírozási pályázati rendszere az önkormányzatnak pro és 

amatőr sportra egyaránt. 

Amatőr sporton belül az utánpótlás-nevelést, valamint az iskolai és diáksportot támogatja az 

önkormányzat pályázati rendszerben. A nem amatőr sport támogatásáról a közgyűlés dönt, 

illetve kérelmek alapján a  …… Bizottság által kerül támogatásra. 

 

9. Sport az oktatási rendszerben óvodai, iskolai testnevelés   

Rendszeres testnevelés órán kívüli iskolai sport (perc/hét) 

Ilyen jellegű felmérés 2006-ban történt utoljára az iskolákban. 

 

Illeszkedik-e az iskolai sportági kínálat az elitsportágakhoz 

Igen, többségében biztosan. Az „Iskolai és diáksport támogatása” pályázati kiírásban kitétel, 

hogy a pályázó iskolának legyen együttműködési megállapodása városi sportegyesülettel. 

Amennyiben rendelkezik megállapodással, akkor nagy valószínűséggel azt a sportágat 

preferálja intézményen belül, amelyet az egyesületben űznek. 

A kiemelten támogatott sportegyesületeink által kötött iskolai együttműködés fontos eleme a 

testnevelő. E sportágaknál legtöbb esetben a testnevelő egyben az egyesület által 

foglalkoztatott edző is, pl. kézilabda, kosárlabda, labdarúgás. 

 

Van rendszeres legalább 1 db/hónap (városi-regionális-országos, diákolimpiák foci … 

stb. támogatott bajnokságok ….) verseny szervezése 
A Városi Diákolimpia keretében több sportágban hirdet versenyeket a …… Kft/Zrt.  

Gyakori a ……. Megyei Diáksport Szövetséggel közösen rendezendő megyei, vagy 

országos szintű diák verseny szervezése is. Több hónapot ölel fel pl. a ……. Kupa kispályás 

labdarúgó torna, mely kb. 50-60 csapatot mozgat meg évente.    

    

10. Sport az egyesületi rendszerben. Általános, magas, szervezett sportrészvételi arány 

Sportklubok száma a városban, A korábban elküldött táblázat (9) pontja tartalmazza. 

 

Szervezett részvétel a sportban: klubtagok aránya a helyi lakosságban  

Klubtagok számáról nincs információnk, eddig ezt a számadatot nem kértük be az 

egyesületektől. Csak a lakosság számáról vannak adataink. 

 

Pályázó/támogatott sportegyesületek száma a városban profi – amatőr?  
Nem érdemes szétválasztani. Pl.: a …….. Egyesületben találhatók a válogatott, olimpikon 

kajakosok, kenusok. Ők az én értelmezésemben profiknak számítanak. Ha az egyesület 

szemszögéből nézzük a dolgot, akkor amatőrök, mert semmiféle pénzbeli juttatást nem 

kapnak az egyesülettől. Így nehéz lenne szétbontani, hogy melyik támogatott hová tartozik. 

 

11. Sportolói karrier támogatási rendszere 

Hozzájuthat – maradéktalanul a felkészüléshez szükséges sportlétesítmények 

használatához? Igen. A kiemelten támogatott sportegyesületek esetében eddig 

térítésmentesen használhatták az Önkormányzat által fenntartott sportlétesítményeket az első 

osztályban szereplő csapatok, valamint a válogatott sportolók. 

 

12. Sportlétesítmények 

Történt-e sportinfrastruktúra fejlesztés az elmúlt 5 évben? Igen. 2 db kispályás műfüves 

pálya épült. Az …. soron új öltözők épültek. A .. Stadionban nagyméretű műfüves pálya 

került átadásra. 
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13. Sportorvosi szolgálat 

A városban működik sportorvosi szolgálat. Az Országos Sportorvosi Intézet által 

alkalmazásban álló orvos látja el ezt a feladatot. 

 

14. Nemzetközi sportrendezvények 

Szerepelteti-e a nemzetközi versenyek megrendezésének költségét a 

sportköltségvetésben? 

Igen. A költségvetésben külön soron szerepel. Lásd: Önkormányzati hivatal, központi 

gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi működési kiadásai, Egyéb feladatok, Kiemelt 

sportesemények támogatása 

 

Növekedés/csökkenés az utóbbi 5 évben a nemzetközi versenyek költségvetésében 

Egyik évben nő, másikban csökken. Mindig attól függ, hogy mennyi rendezvényt és milyen 

nagyságrendű eseményt támogat az Önkormányzat. Ebben az évben prioritást élvezett 

…………Világbajnokság. Most jelentősen nagyobb a támogatási összeg, mint pl. tavaly 

volt. 

 

Rendezett-e az önkormányzat közösségi sportrendezvényt az elmúlt 5 évben? 

Az Önkormányzatnak nincs apparátusa rendezvény szervezéshez. A ……. Kft. szervezi a 

sporteseményeket. Igen, rendez közösségi sporteseményeket: pl. Olimpiai Ötpróba sorozat, 

…. túra szabadidősport események, Családi Sportnap, Utcai futóversenyek. 

 

Szerepelteti-e a közösségi sportrendezvények költségét a sportköltségvetésben? 
A ……… Kft. költségvetésében szerepelnek ezek a költségek. 

 

Növekedés/csökkenés az utóbbi 5 évben a versenyek költségvetésében. 

Növekedés biztosan nem volt. 

 

15. Visszacsatolások, ellenőrzések, monitoring 

Növekedett-e a sportegyesületek száma a lakosság arányában (sportági bővülés) 

A városban működő sportegyesületek közül azokat tartjuk számon, amelyek beregisztrálnak 

irodánkra, támogatás szerzés céljából. Így nem áll módunkban megítélni, hogy történt-e 

bővülés. Több év tekintetében a beregisztráltak száma csökkent, jó néhány sportegyesület 

megszűnéséről is van tudomásunk. Sportági bővülés nincs, sportágon belüli egyesületi 

osztódás több esetben is történt. 

 

Van-e a rendezvényeket követő vizsgálat, amely a rendezvény gazdasági és sport 

hatását elemzi a sportolási szokásokra és a város PR-ra (nemzetközi) vonatkozóan? 

Sportszakmai területen belül nincs tudomásom ilyenről. Turisztikai területen elképzelhető, 

hogy végeznek ilyet. 

 

A 2011. október 24-én küldött levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a 9/1992. (V. 18.) 

Kgy. számú ……… rendeletben már biztosan szerepelt a …….. odaítélése. A 

Városüzemeltetési Irodán azt a szóbeli tájékoztatást kaptam, hogy szerintük az 1980-as évek 

második felétől él ez a támogatási forma. 

 

……, 2011. május 29. 

                                                     Tisztelettel:   ………. 

        irodavezető, igazgató, elnök  
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9. sz. Melléklet 
 

Sopron MJV Sportrendeletéből 
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10. sz. Melléklet 
 

 

A) Szeged városa 3441 – 19/2011 határozata alapján az alábbi szerződés (részlet) 

keretében támogatja a város kiemelt spotcsapatait. 
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B) A szerződés mellékleteként a támogatott szegedi sportegyesületeknek 2011 – től 

az alábbi nyilatkozatot kell tenniük. 
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11. sz. Melléklet 
 

A sportfinanszírozás új modellje, a közvetett állami támogatás („TAO rendszer” ) 

pénzügyi vonatkozásai (2011/2012) 

 

Az egyesületek által benyújtott igények jogcímenként 

 

 
 

Forrás: Bardóczy 2012 alapján saját szerkesztés 

 
 

     A sportszövetségek által benyújtott igények jogcímenként 

 

 
 

Forrás: Bardóczy 2012 alapján saját szerkesztés  
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12. sz. Melléklet 

 
A TAO finanszírozás eloszlása a látványcsapat – sportágakban Ft (2011-2012) 

 

Sportág Igényelt támogatás Jóváhagyott támogatás 
Kiadott támogatási 

igazolások 

Jégkorong 11 879 648 649 2 270 948 734 2 088 993 778 

Kézilabda 12 150 799 404 6 005 169 948 5 463 389 488 

Kosárlabda 6 576 364 969 3 664 775 731 3 219 055 798 

Labdarúgás 38 757 327 915 25 291 900 810 16 935 806 436 

Vízilabda 24 898 008 012 2 573 073 380 2 572 446 410 

MOB 597 067 476 121 652 757 121 652 757 

Összesen 94 859 216 425 39 927 521 360 30 401 344 667 

 
Forrás: Bardóczy 2012 

 

 

A társasági adóból származó támogatások megyénkénti eloszlása (2011-2012) 

 

 

 
 

Forrás: Bardóczy 2012  


