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1.

BEVEZETÉS

Tudományos munkásságom kiindulópontja Sárközy (Sárközy 2008) sportfinanszírozási
rendszerről alkotott elképzelése: „a magyar sport finanszírozásában hosszú távon
alapvetően nem a közvetlen állami sporttámogatás növelendő, hiszen annak a
költségvetés helyzete, a nemzeti jövedelem alakulása abszolút korlátot szab, hanem az
üzleti szféra és a háztartások részvételének kell jelentős mértékben emelkednie”
(Sárközy 2008). Ebből a gondolati keretből kiindulva, némileg azonban az ajánlottól
más utat bejárva kínálok megoldást a hazai sportfinanszírozási rendszer rendelkezésére
álló pénzügyi erőforrások szignifikáns növelésére.

1.1.

A sportipar multifaktoriális modernizációs folyamata

A sport a szocializációs, kulturális, nevelési funkciói mellett egyre inkább gazdasági
dimenzióval is rendelkezik. Magyarországon azonban a sport részpiacain - szabadidő-és
látványport - a társadalmi, gazdasági katalizátorhatás sajnálatos módon csak részben
érvényesül. Pedig nem ártana tudomásul vennünk, hogy korunk domináns koordinációs
mechanizmusa a piac (Kornai 1986).
Az elmúlt néhány évtizedben látványos változások zajlottak le a fejlett piacgazdaságok
sportjában, amelynek kitapintható jele a gazdaság és a piac logikájának térnyerése lett,
mely a fejlettebb sportpiaccal rendelkező országok esetében ma már evidenciaként
kezelendő. A sportipar néhány évtizede tartó változásában noha az üzleti elemek
megjelenése talán a legjelentősebb momentumnak tekinthető, ezt a modernizációs
folyamatot mégis egy több dimenzióban zajló, ún. multifaktorális folyamatként
foghatjuk fel (András 2003). Ebben a multifaktorális modernizációs folyamatban az
alábbi tényezők tekinthetők mérföldkőnek:
a 80-as évektől kezdve a sportba áramló tőke már nem presztízsfogyasztásként
került az iparágba, azaz a sport, amilyen sokdimenziós értéktartománnyal bír,
olyan nagy üzletté is vált;
egy értékrendi átrendeződés ment végbe a fejlett sportpiaccal bíró nyugati
országokban - posztmaterialista és posztmodern értékek kerültek előtérbe;
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a modern társadalmakban megnőtt a sport(fogyasztás) szerepe, ami együtt járt az
egyes részszegmensek - látvány és szabadidősport - gazdasági súlyának a
növekedésével;
a fogyasztó mint fizetőképes keresletet generáló tényező megjelent a sportipar
mind a látvány (passzív sportfogyasztó), mind a szabadidősport (aktív
sportfogyasztó) részpiacán;
a szabadidősport tömegessé válásával kapcsolódó iparágak jöttek létre, melyek
legfőbb feladatává a tömegfogyasztás kiszolgálása vált;
a sport, az idegenforgalom részévé válva megjelent a turizmus területén;
a sportlétesítmények építése jövedelmező tőkebefektetéssé vált;
a sportesemények szervezésében megjelent a primer profitelvárás;
a sportszponzorálási üzletág egy profitábilis marketingkommunikációs eszközzé
nőtte ki magát;
megteremtődtek a keretfeltételei a merchandising tevékenységeknek (a sportáru
immateriális vagyoni elemeinek piacosítása, mely főként a klub vagy a
versenyzők imázsát kihasználó piacépítő arculatátvitel formájában ölt testet);
a pénz, tőkeként való funkcionalitásának fokozatosan létrejött a megfelelő
szervezeti kerete, melyben a sporttevékenységet üzletszerűen folytatták
(Guttman 1978, Chelladurai 1994, Dénes és Misovicz 1994, Sárközy 2002,
Kolah 2006, Váczi és Berkes 2009a, Váczi és Berkes 2009b, Váczi és Berkes
2010a).

1.2.

A sportipar üzletszerű működésének szempontjai

András (András 2003) szerint a sportipar sokdimenziós modernizációs folyamatának
egyik jelentős összetevője a sportipar üzletszerű működése, melynek azonban van
három fő feltétele. Ezek arra adják meg a választ, hogy mennyire képes megfelelni a
sportipar a piaci racionalitás követelményének. A nemzetgazdaságok sportiparának
üzletszerűségi mértékét a három szempont együttes vizsgálata alapján állapíthatjuk
meg:
a tőkebefektetés mértéke - amennyiben a sportiparban viszonylag komoly összeg
fordul meg, akkor az üzleti szempontok természetszerűleg megjelennek;
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a

fogyasztó-orientált

üzleti

szolgáltatás

szemléletének

érvényesülése

-

amennyiben a szolgáltatók túlélésének, profitábilis működésének a feltétele a
fogyasztó megnyerésétől függ, akkor kiemelten fontossá válik a fogyasztó
személye;
a sportipar üzleti intézményrendszerének, infrastruktúrájának kiforrottsága amennyiben léteznek gazdasági társasági formában működő sportvállalatok, s
megalkották a hatékony üzleti működéshez szükséges jogi intézményrendszert.
Az üzletszerűség mértékének meghatározásakor a három szempont együttes vizsgálata
alapján állapítható meg a mérték foka. Amennyiben komoly összegek forognak a
sportiparban - legyen az üzletfejlesztés, sportolókra költött összegek - viszont sem a
működésben, sem a mindennapi gondolkodásban, sem az üzleti infrastruktúra terén nem
találunk üzletszerűséget, akkor az adott nemzetgazdaság sportiparának üzletszerűségi
foka gyenge. Gyenge az üzletszerűség abban az esetben is, ha a sportipart viszonylag
fejlett üzleti intézményrendszer támogatja, de a fogyasztó-orientált kiszolgálás még nem
vált általánossá, s relatív szerény összegek forognak az iparágban (András 2003).

1.3.

A sportipar üzletszerű működésének vágyálma Magyarországon

Sajnálatosan Magyarországon a sportban rejlő társadalmi, gazdasági katalizátorhatás
nem érvényesül megfelelően. Az üzleti működés keretfeltételeként vázolt három feltétel
(tőkebefektetés mértéke, fogyasztóorientáció, üzleti infrastruktúra) közül talán az üzleti
intézményrendszer az, amelynek látható jelei vannak a magyar sportban. Sem a
tőkebefektetés mértéke, sem a fogyasztó-orientált szemlélet nem érvényesül
kellőképpen, tehát az üzletszerűség foka meglehetősen gyenge lábakon áll.
Évek óta köztudott a szféra alulfinanszírozottsága, azonban a „nincs elég pénz a
sportban” megállapításon túl még senki nem vázolt fel egy olyan finanszírozási modellt,
amely választ adna, vagy akár csak elindulási utat mutatna a hiányzó többletforrások
előteremtésére. A krónikus forráshiánytól szenvedő sportágazat számára az addicionális
források bevonását előirányzó konkrét lépésekre felvázolt modellek nem igazán jutnak
el a gyakorlati megvalósítás színterére.
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Számos alkalommal került terítékre, hogy a szervezeti és irányítási rendszer
egyszerűsödésének, továbbá az állami pénzek új allokációs rendszerének köszönhetően
több pénz juthat a sportolás színtereire, a sportági szövetségekhez, sportszervezetekhez,
sportolókhoz. Hazánkban a központi költségvetés sportcélú kiadásaiból elsősorban
intézményeket, szervezeteket és eseményeket finanszíroznak, míg az európai gyakorlat
szerint a központi finanszírozási forrásokat jól mérhető és ellenőrizhető célok, feladatok
és programok megvalósítására fordítják (Dénes és Keserű 2007). Az elmúlt évek
központi (állami) finanszírozási stratégiája a jelentősen beszűkült erőforrások elit
sportra koncentrálását jelentette. A források felosztása bázis alapon történik, amely a
jelenlegi helyzet konzerválását jelenti. A helyzetet súlyosbítja, hogy a sportban az egyes
években megjelenő finanszírozási források elosztásáról egyedi döntések alapján,
kevésbé transzparens módon döntenek.
A sportipar kínálati oldalának szereplőivel szemben - az egyre szűkülő állami források
okán - egyre erősebben megfogalmazódik az elvárás, miszerint a magánszférából
vonjanak be támogatást tevékenységük finanszírozására, hiszen a sport támogatását a
fejlett nyugati országokban is elsősorban az üzleti szféra vállalja magára. Ez azonban
Magyarországon még nem következhetett be (Berkes 2005, Berkes és mtsai 2007). A
szűkös állami sport-redisztribúció pótlására, a meglévő források kiegészítésére, a fő
finanszírozó szerep felvállalására a gazdaságilag instabil, tőkeszegény magyar közép- és
kisvállalkozások még nem képesek. A külföldi befektetők először befektetésüket
kívánják visszanyerni, a multinacionális nagyvállalatok pedig zömmel a látványsportok,
illetve a sportesemények szponzorálását részesítik előnyben (Sárközy 2002).

1.4.

A téma tudományos kutathatósága

Tudományos munkásságom során - egyetértve Berkes (Berkes 2008) sporttudomány
evolúciós pályája okán tett megállapításával - örömmel konstatálhatom, hogy a
társadalomtudományi megközelítések terén megjelentek a sport piaci, gazdasági
aspektusú kérdésköreit taglaló tudományos munkák.
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A társadalomtudományokban a különböző tudományos problémák okainak keresését
két eltérő magyarázatmodellel szokás megkülönböztetni (Babbie 1997). Előfordul, hogy
egyedi, konkrét esetet igyekszünk kimerítően, teljes körűen értékelni - totális megértésre
törekedve - felhasználva az összes felmerülő oksági tényezőt. Az okfejtésnek ezt a
típusát „idiografikus” magyarázatmodellnek nevezi a társadalomtudomány. A
magyarázat másik típusa a „nomotetikus” magyarázatmodell, ahol helyzetek, jelenségek
osztályzatára keresünk magyarázatot nem egyetlen esetre. Azaz gazdaságosan
igyekszünk magyarázatot keresni, amelyben csupán egy vagy néhány lényeges, de
semmiképpen nem az összes oksági tényezőt használjuk fel - részleges magyarázatra
törekedve, nem a teljességre.
Dolgozatomban nem a sportfinanszírozás elméleti ismeretanyagának teljes, átfogó
katalógusát nyújtom, hanem a fő diszkurzív mezők kijelölésével - az olimpiai
felkészülés támogatását állítva a középpontba - egy racionális elemzés tematikus vázát
próbálom megjeleníteni. Ezért az előbbiekben ismertetett magyarázatmodellek közül a
„nomotetikus” okfejtést alkalmazom.

1.5.

A siker kritériumai

Abban szinte teljes a konszenzus, hogy sportszakmai szempontból milyen összetevői
vannak a sikernek, azaz melyek azok a bizonyos kulcsfaktorok, amelyek befolyásolják a
sportpiac aktivitásának irányait, a sportszféra szereplőit: létesítményhelyzet, szervezeti
rendszer,

szövetségi-

sportegészségügy,

és

klubmenedzsment,

szakemberképzés,

innovatív

sporttudomány,

elemek

(kiválasztás,

sportinformációs

rendszer,

sportdiplomácia, sportmarketing, sportkommunikációs stratégia). Ahhoz azonban, hogy
mindez megfelelő hatékonysággal működhessen, hogy ez a folyamatmodell
„súrlódásmentesen” üzemeljen, szükség van financiális javakra. Olyan pénzügyi,
finanszírozási működési-modelleket kell tehát kialakítani, amelyek segítségével fenn
lehet tartani a rendszert, amelyből a végén termékként kijöhet az eredményes, olimpiai
versenyeken éremesélyes sportoló. Mindezt elfogadva néhány alapkérdésre azonban
nem árt egzakt válaszokat keresni.
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Értekezésem a több éves kutatói munkásságom részeredményeiből kibontakozó új
sportfinanszírozási komponens tartalmi, koncepcionális hátterét összegzi. Az állami
sportköltségvetéshez szükséges többletforrás megteremtését - igazodva az európai
trendekhez - elsősorban az olimpiai szakszövetségek költségvetését kiegészítő
szerencsejáték-bevételek növelésében látom, mellyel kapcsolatban - a primer kutatási
eredményeim (szakértői interjú) bázisán - egy innovatív javaslatot vázolok.
Értekezésem azokat a kutatási eredményeimet tárgyalja és rendszerezi, amely a hazai
sportfinanszírozást tekintve mindenképpen újnak ítélhető.
Elképzelésem szerint a szerencsejáték piacon bevezetésre kerülő, Olimpiai lottó nevet
viselő, új terméknek a segítségével lényegesen bővíthetőek lennének az olimpiai
sportági szakszövetségek számára rendelkezésre álló pénzügyi források. Ám szemben
Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2007) elgondolásával -, ahol egy jövőbeni
szerencsejáték alap létrehozásával az állam lemondana a szerencsejátékból származó
bevétel meghatározott százalékáról, s az éves költségvetés mentesülne a közvetlen
sportfinanszírozástól - az általam javasolt koncepció az eddigi központi sportcélú
költségvetés mellett kiegészítő jelleggel kerülhetne bevezetésre.
Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos az a kérdés, hogy a sportpolitika
hazai formáló, döntéshozói rétege milyen mértékben támaszkodik az általam felvázolt, s
ily módon rendelkezésére álló finanszírozási koncepcióra. Azt vallom ugyanis, hogy a
jövőben a profitorientált és a non-profit szektor szereplőinek versenyképessége
elsősorban nem a rendelkezésükre álló információ mennyiségén fog múlni, hanem azon,
hogy milyen mértékben képesek azt a döntéshozatal során hasznosítani.
Szeretném megjegyezni, hogy jelen kutatásom elsősorban társadalomtudományi és nem
piackutatási célzattal íródott. Bár az ismertetett elméleti konstrukciók, gyakorlatban
hasznosítható eredmények, összefüggések, mint additív információk, támpontul
szolgálhatnak az állami forráselosztás kérdéskörét vizsgáló alkalmazott kutatások
számára is.
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2.

A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA

A pénzügyi szférából kiinduló válsághangulat a társadalom alrendszereit - s ennél fogva
a sport világát - sem hagyja érintetlenül. A sport pénzügyi világát is a válságdiskurzus
kontinuitása jellemzi. A magyar létszférák közül a sport(gazdaság) agóniája,
alulfinanszírozottsága

igazán

jól

illeszkedik

a

jelenben

tapasztalható

válságforgatókönyvekbe. Egyik oldalon maroknyi élsportoló sporteredménye, a nyári
magyarországi Forma 1 futam mámora, az olimpiarendezés pártolható, mégis
megalomán terve áll, a másikon pedig az elmaradt sportberuházások, romló
infrastruktúrával rendelkező sportegyesületek, szakosztályok, az egyre halványuló
olimpiai eredményesség, csökkenő fogyasztói kereslet sorakozik.
Mindezt látva sokan javaslatokat is kínálnak a hazai sportipart övező pénzügyi
problémák megoldására. Ezen állásfoglalások forrása lehet a média, esetleg saját
tapasztalat vagy a szűkebb környezet véleménye. Különböző periodikákban különféle
írások születnek, amelyek sokszor nyugati példák adaptálását javasolják a magyar sport
finanszírozási problémáinak megoldására, anélkül, hogy ezek hazai viszonyok közötti
működőképességéről meggyőződnének. Pedig van kiút az útvesztőből.
Ennek a „modus vivendi”-nek a megtalálása érdekében kívánatos egy olyan
differenciált problémakezelési stratégia érvényesítése, mely biztosíthatja, hogy
objektívebb képet alkothassunk a sporttámogatás rendszeréről, a fejlesztés lehetséges
irányairól. Egyetértve Berkes (Berkes 2009) tudományos dolgozatában foglaltakkal
magam is azon az állásponton vagyok, hogy a magyar sportipar problémái
természetesen sokkal összetettebbek annál, hogy pusztán finanszírozási kérdésekre
lenne leegyszerűsíthető - egyéni és közösségi (társadalmi) motivációk, pszichológiai és
szociológiai komponensek hatnak -, mégis ha a piaci logika megjelenésének a
következményeit vizsgáljuk, akkor elsősorban a finanszírozás konfliktusai kerülnek
előtérbe.
E rövid bevezető után néhány gondolat erejéig ismertetném, hogy mely gazdasági és
sportszakmai szempontok, valamint uniós szintű kívánalmak termékenyítették
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tudományos-kutató munkásságomat, azaz melyek voltak azok a fókuszpontok, amik
közvetlenül, vagy közvetve befolyásolták témaválasztásomat.

2.1.

A témaválasztást segítő sportszakmai okok

A finanszírozással kapcsolatos valós helyzetértékelést és a tisztánlátást sok esetben
olyan téves felfogás és hiedelem nehezíti, amely axiómaként él a magyar sport
döntéshozóinak a fejében, amelyet - bár sok esetben nem alaptalan - a múltból fakadó
illúzió, önámítás hatja át. Témaválasztásomra nagy hatást gyakorolt a sport egyes
területeinek társadalmi elismertségével kapcsolatos kutatási eredmény (lásd 1.
táblázat). (Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007). Az 1. táblázat alapján a magyar
társadalom véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, azaz az
iskolai testnevelés, a szabadidősport, a diáksportot, valamint a versenysport és az
olimpiai eredményesség. Az 1. táblázat adataiból láthatjuk, hogy az emberek igenis
fontosnak ítélik a versenysportot - elsősorban a nemzetközi, olimpiai sikerek miatt -,
melyek hozzájárulnak a nemzeti önbecsüléshez, valamint példamutató hatással is bírnak
a fiatalabb korosztályok számára (Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007). Ezt
támasztja alá az a gondolat is, hogy a látványsport területén elért nemzetközi sikerek
tiszta közjószágok, s bírnak olyan nem szándékolt gazdasági hatásokkal - elsősorban
pozitív (externáliák) -, amelyek előnyeiből kizárni az ország polgárai közül senkit sem
lehet, azaz a sikerből való részesedés nem piacosítható (Nagy 1995, Dénes és Keserű
2007).

2.2.

A témaválasztást segítő gazdasági okok

A témaválasztásomat elősegítő gazdasági okok közül elsőként emelném ki, hogy a
sportfinanszírozási javakkal kapcsolatban stratégiai célkitűzésként időről-időre felmerül
a sportcélú állami kiadások növelésének az igénye. Ez gyakorta olyan formában ölt
testet, hogy az állami költségvetés egy bizonyos százalékát a sport területének
finanszírozására kellene fordítani, melynek a közeli jövőben el kellene érnie az egy
százalékot.
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Pedig az 1900-as évek elején a magyar sportágazat egy meglehetősen korszerű, sok
tekintetben modern sporttámogatási rendszert vallhatott a magáénak. Az akkori
legfelsőbb szintű állami sportirányítási szervként az Országos Testnevelési Tanács
(OTT) a lóverseny kincstári jövedelmének 2 százalékát fordította az Országos
Testnevelési Alapon keresztül a sportra (Sárközy 2004). Azóta mind sportszakmai,
mind sportfinanszírozási tekintetben elhaladt mellettünk a világ. Egyre szomorúbb
tényként konstatálhatjuk, hogy a sportra költött állami források mértéke reálértéken
messze elmarad az előző ciklusok - s itt főként az 1998-2002 között regnáló polgári
kormányzat által biztosított 20 milliárd forintot meghaladó támogatási összegre
gondolok - sportköltségvetésében lévő összegektől.
Azóta szinte évről-évre felmerül, hogy az aktuális évi központi költségvetés sportcélú
részeit a túlélés költségvetésének tekinti a sporttársadalom, mivel a tervezet a magyar
sport helyzetét figyelmen kívül hagyja és nincs összhangban a kormányprogram korábbi
célkitűzéseivel. Ebből fakadóan minden évben elhangzik, hogy például a sikeres
olimpiai és paralimpiai felkészülés, szereplés érdekében a kormány biztosítsa legalább a
legutóbbi megfelelő világversennyel azonos feltételeket reálértéken. Ugyanez történt a
2010-es költségvetés sportcélú kiadási tételeit látva. A hazai sportélet vezetői
apokaliptikus képet festettek a jelenről és a közeljövőről. A szakszövetségek szerint
ugyanis több mint egymilliárd forintos póttámogatásra lenne szükségük ahhoz, hogy az
olimpiai sportágak egyáltalán életben maradjanak 2010-ben. A helyzet funkcionális
ágazatok közötti összefogást, szabályozási és szerkezeti átalakításokat és aktívabb
közösségi „finanszírozási” szerepvállalást kíván.
A jelen pozitív töltetű nyilatkozatai azonban arról győzhetnek meg bennünket, hogy egy
jövőbeni polgári kormány stratégiai területnek tekintené a sportágazatot - felvállalva,
hogy a sikeres olimpiai szereplés nemzeti érdek. Ígéret szintjén megfogalmazódott,
hogy kiemelten, hosszútávon és tervezhetően kellene támogatni sikersportágainkat,
amelyek több évtizedeken keresztül és jelenleg is a magyar sport nemzetközi tekintélyét
kivívták (Gáll 2010).
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Mivel

dolgozatom

az

olimpiai

sportágak

terén

működő

országos

sportági

szakszövetségek finanszírozási problémáira keresi a megoldást, ezért Dénes és Keserű
(Dénes és Keserű 2007) sportszövetségek körében végzett kérdőíves kutatásának
eredményei is alapvetően befolyásolták tudományos munkám irányvonalát (lásd 2.
táblázat). A 2. táblázat adataiból kiderül, hogy a 10 pontos intenzitás-skálán (1: a
legkevésbé gátol; 10: a leginkább gátol) végzett felmérésből fény derült arra, hogy a
sportági szakszövetségek hatékony működésének legfontosabb korlátja a pénzügyi
források szűkössége, ezen belül is az állami erőforrások elégtelen volta (7,40), vállalati
szponzoráció hiánya (6,93). A vezetési problémák, szakmai inkompetencia, piaci
rövidlátás (3,93), a válaszadók szerint nem befolyásoló tényezője a nem kellő
hatékonysággal folyó szakszövetségi működésnek.
Az állami források szűkösségére való hivatkozások mellet érdemes azonban azt is
megemlíteni, hogy hazánk a járadékosok országa, s ez a közkeletű aforizma a sport
világát sem hagyja érintetlenül. Magyarországon a támogatásban részesülő sportolók
száma (aktív és járadékos) jelentősen meghaladja még a nagyságrendileg népesebb
országok által támogatott sportolók számát is (Dénes és Keserű 2007) (lásd 1. ábra).
A forrásallokáció belső aránytalanságát jól mutatja, hogy miközben a pénzhiányra való
panaszkodás szüntelen, a 2008-as pekingi olimpia utáni sportolói és edzői jutalmak
szintje, valamint a sportteljesítmények elismerése és megbecsülése a 2008-as évben
közel kétmilliárd forintot tett ki, ami a magyar versenysport éves költségvetési
támogatásával gyakorlatilag megegyezett (A Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről 2010). Olimpiai életjáradékra jogosult harmincöt éves korától élete
végéig az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként a nyári vagy
téli olimpiai játékokon, a sakkolimpián, illetve 1984-től kezdődően paralimpián vagy
siketlimpián első, második vagy harmadik helyezést ért el. Élete végéig járadékra
jogosult az érmes halálának időpontjától kezdődően annak özvegye és edzője is a
negyvenötödik életéve betöltése után. A járadék szövetségi kapitányi feladatot ellátó
vezetőedző részére is megállapítható. Az első helyezést elért érmes járadékának mértéke
a bérből és fizetésből élők előző évi országos bruttó nominális átlagkeresetének
megfelelő összeg (ez napjainkban 199 ezer forint). A második helyezést elért érmes
járadékának mértéke az első helyezettet illető összeg hatvan százaléka, a harmadik
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helyezést elért érmesnek pedig annak negyven százaléka. Jelenleg körülbelül
kilencszázan jogosultak olimpiai járadékra, ez - a Nemzet Sportolója címmel járó
összeggel együtt - az államnak mintegy 2 milliárd forintjába kerül évente, ami jelentős
tétel a mintegy 16 milliárdos sportköltségvetésben. A Nemzet Sportolója cím havi nettó
500 ezer forintos életjáradékkal jár együtt azon 60 évnél idősebb, kimagasló eredményt
elért 12 sportolónak adományozható, aki aktív sportpályafutása után is kimagasló
szerepet töltött be a hazai sportéletben.
Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2007), valamint Sárközy (Sárközy 2008)
álláspontjaival magam is egyetértek abban, az ilyen típusú „állami bőkezűség” jelentős
terhet ró a sportköltségvetésre. Megfontolandó a teherviselés és kockázatok arányosabb
megosztása. Az elit sportolókat szinte óvódás kortól támogatja a közösség, s akár 40-50
évvel a kimagasló sikert követően is járadékot fizet nekik az állam (lásd 1. ábra). Ezek
a sportolók a sikereik csúcsán viszont jelentős jövedelemre tesznek szert a
magángazdaságból, reklámjövedelmek, versenydíjak, rajtpénzek, közszereplések, stb.
formájában. A költségeket viszont többnyire a köz állja, míg az egyéb bevételek
kizárólag a versenyzők jövedelmét gyarapítják (Dénes és Keserű 2007).
Hazánkban a sport állami finanszírozása rendkívül szétaprózott, számos szervezeten,
áttételen keresztül történik. A rendszer áttekinthetősége sokszor megkérdőjelezhető,
többcsatornás a támogatási rendszer, nincs biztosítva a kellő nyilvánosság, nem
érvényesül kellő mértékben a normativitás, sok az informális különalku, nem kellő
hatékonyságú a forrásfelhasználás, s ami a legfontosabb, kevés a nominális értelemben
rendelkezésre álló támogatási összeg. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a nem kellő
hatékonyságú forrásfelhasználás okán a sporttámogatási rendszerből feltehetően
legalább 15-20 százalék elcsurog (Sárközy 2008).
2.3.

A témaválasztást segítő Európai Uniós kívánalmak

Az Európai Unió szintjén a sportfinanszírozás összefüggéseiről első ízben az Európai
Bizottság által 2007-ben készített Fehér Könyvben olvashatunk. A Bizottság ezen
keresztül arra kéri a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki javaslatokat arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehetne kialakítani, hatékonyan működtetni és fenntarthatóvá tenni a
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sportfinanszírozás

modelljét.

Koncepcióm

kialakításában

a

Fehér

Könyvben

megfogalmazottaknak is nagy szerepe volt.

3.

ELMÉLETI KERETEK

E fejezet célja - a terminológiai tisztánlátás érdekében - konceptualizálni a dolgozat
elméleti hátteréül szolgáló alapfogalmakat, bemutatni azokat a sportfinanszírozás
rendszeréhez szervesen kötődő elméleti konstrukciókat, melyekre a dolgozat
alapkérdéseinek megválaszolása érdekében szükség lehet. Ezek a következők:
a sportipar működési modelljei;
a sportirányítás szervezetrendszere;
sportszövetség;
sportági szakszövetségek;
a sportfinanszírozás elmélete;
3.1.

A sportipar működési modelljei

András (András 2004) szerint a sportipar működési modelljének leírása esetében két
modell különíthető el egymástól (lásd 3. táblázat). Az államszocializmus idején az
állam által működtetett modellt állami sportmodellnek nevezzük. Ez a modell leginkább
a kelet-európai országok, köztük Magyarország vonatkozásában volt tetten érhető a
legtisztábban. Legfőbb jellemzője az volt, hogy az állam komoly szerepet töltött be a
sportágak

irányításában,

működtetésében

és

finanszírozásában.

A

bevételek

egyértelműen állami forrásból érkeztek. Az állami sportmodellben a sportegyesületek
többsége állami vállalatokhoz kötődött. A rendszerváltozás után azonban megszűnt a
bázisvállalati támogatás, a reprivatizáció a sportlétesítményeknél elmaradt, a profitra
törekvő magántulajdonos nem kívánta a szocialista vállalat sportmecenatúráját
fenntartani.
András (András 2004) koncepciója szerint a sportipar másik működési modellje az
üzleti szféra által működtetett, ún. üzleti, piaci alapú sportmodell. Ez esetben a
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bevételek nagy része közvetve vagy közvetlenül az üzleti szférától származik. A két
működési modell a finanszírozás forrásán túl számos tényezőben eltér egymástól. Az
állami modellben nincs valós tulajdonos. Ennek megfelelően a bevételek nem
jelentenek valós korlátot a kiadások számára, így a működés puha költségvetési
korláttal jellemezhető. Az üzleti modellben viszont a bevételi oldal alakulása gátat szab
a kiadásoknak, mivel a valós tulajdonos a befektetett tőkéjének megtérülésében
érdekelt. A két működési modellben a működési keret is eltérő. Az állami modellben a
működés keretéül valamilyen non-profit szervezeti forma, jellemzően társadalmi
egyesület szolgál, míg az üzleti modellben az üzleti vállalkozások intézményi hátteréül
jellemzően valamilyen gazdasági társaságot találunk (Kozma és Nagy 2003).

3.2.

A sportirányítás szervezetrendszere

A magyar sportigazgatás szervezetrendszerét a piramis-rendszer hasonlattal lehet
legszemléletesebben körülírni. A piramis talapzatát azok a sportszervezetek képezik
végrehajtó

szervként,

ahol

maga

a

sporttevékenység megvalósul,

illetve

a

megvalósuláshoz szükséges feltételrendszer rendelkezésre áll. A piramis csúcsán
foglalnak helyet a sportközigazgatás állami és civil szektorának irányító szervei. Mivel
értekezésem fő témája az állami sportfinanszírozás rendszere, ezért ebben a részben
főként a finanszírozási javak felett döntési és „részbeni” elosztási kompetenciával bíró,
irányító szervek bemutatására szorítkozom. Hazánk sportigazgatása - az európai
igazgatási struktúráknak megfelelően - alapvetően állami (GO) és civil (NGO) szektorra
oszlik (lásd 2. ábra). A sportirányítást tagolt, de nem decentralizált szervezeti felépítés
jellemzi. A sport egyes területeire tagolódik: szabadidősport, versenysport, olimpiai
sportágak, fogyatékkal élők sportja, paralimpiai sportok).
3.2.1. Kormányzati (GO) szervezetrendszer
Az Országgyűlés feladata, hogy a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
meghatározó törvények megalkotásával kijelöli és ellenőrzi a sporttal kapcsolatos állami
feladatokat, a sportigazgatás elhelyezkedését a kormányzati rendszerben, illetve
ellenőrizi a sportkormányzat tevékenységét, deklaratív országgyűlési határozatokkal
támogatja a sport ügyét. Létrehozta a Sport és Turisztikai Bizottságot, mely
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javaslattevő, véleményező, valamint ügydöntő és a kormányzati munka ellenőrzésében
közreműködő szerv. A kormány alapvető feladata a miniszterek és országos hatáskörű
szervek sporttal kapcsolatos tevékenységének koordinálása, amit a kormányzati
szerkezeten belül az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága lát el.
Továbbá kialakítja a hosszú távú sportstratégiát, fejlesztési tervet, és ennek alapján
javaslatot tesz az Országgyűlésnek a sporttal kapcsolatos törvények, határozatok
megalkotására, egyéb döntések meghozatalára.
A sport gyakorlati színtereivel (egyesület, oktatási intézmény, sportiskola, stb.) az
önkormányzatok állnak a legközvetlenebb kapcsolatban, így azok szerepe a sport
pénzügyi-,

tárgyi-,

személyi

feltételrendszerének

biztosításában

meghatározó

jelentőségű.

3.2.1.1.

Sport Szakállamtitkárság

A sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról a miniszter a sportigazgatási szerv útján gondoskodik. A sportigazgatási
szerv:
előkészíti a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket;
ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztásával kapcsolatos
jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározza a pénzeszközök
elosztásának részletes előírásait, ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását,
gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről;
gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati döntések végrehajtásáról;
szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal összefüggő
feladatainak ellátásához;
együttműködik az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a regionális fejlesztési
tanácsokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztési
tanácsokkal;
együttműködik a Nemzeti Sporttanáccsal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal
(MOB),

a

Magyar

Paralimpiai
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Bizottsággal

(MPB)

és

a

nemzeti

sportszövetségekkel, valamint kapcsolatot tart a sportközalapítványokkal és a
sport területén működő érdekképviseleti szervekkel;
gyakorolja a sporttörvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott
hatósági jogköröket;
programokat dolgoz ki a szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és a
családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok sportjának, a köz- és felsőoktatás sportjának, valamint a sportpiac
fejlődésének a támogatására. E programokban biztosítja az esélyegyenlőséget, a
programok kidolgozását a népegészségügyi érdekek hatékony érvényesítése
céljából az illetékes minisztériummal együttműködésben végzi;
kialakítja és működteti az állami sportinformációs rendszert;
közreműködik a sportszakember-képzésben és továbbképzésben, a miniszter
hatáskörébe tartozó feladatok teljesítésében, valamint a sport szakmai (oktatási,
továbbképzési,

kutatási,

sporttudományos,

sportegészségügyi)

hátterének

biztosítása érdekében együttműködik az e feladatokat ellátó intézmények
felügyeletét ellátó minisztériumokkal.

3.2.1.2.

Nemzeti Sporttanács

A Nemzeti Sporttanács, melynek létrehozásáról a 2004. március 13-án életbe lépett új
sporttörvény rendelkezik a Kormány mellett működő javaslattevő, vélemény-nyilvánító
testület. Legfontosabb feladata, hogy javaslatokat tegyen a magyar sport rövid-, középés hosszú távú stratégiájának megalkotására, valamint a sport állami támogatásának
mértékére, az állami támogatás elosztásának elveire, arányaira és alapvető irányaira. A
testület emellett érdekegyeztető tanácsként működik a különböző sporttal kapcsolatos
központi állami, önkormányzati sportszakmai, üzleti és népegészségügyi érdekek
összehangolásában.
A Nemzeti Sporttanács az elnökkel és a társelnökkel együtt tizennyolc főből áll. Tagjai:
az egészségügyért felelős miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős
miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a MOB elnöke, az MPB elnöke, a nemzeti
sportszövetségek elnökei, a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumának
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elnöke, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, az Országgyűlés
sportügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, a települési, a területi önkormányzatok
országos szövetségei, a diáksport és a főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei,
valamint a testnevelő tanárok egyesületei által – megegyezésük szerint – jelölt, a sportot
támogató üzleti vállalkozások (Szponzorok Tanácsa) által jelölt, végül a Nemzet
Sportolói által saját soraikból választott személy.
A Nemzeti Sporttanács szerepe, helye a magyar közigazgatásban és sportirányításban a
jelenlegi feltételekkel zavaros. Egyes vélemények szerint e szervezet láthatná el az
állami sportigazgatás legfelsőbb szintű vezetőjének tanácsadó testületi szerepét, akár
sporttudományos tanácsként, akár a köztestületek irányításáért felelős intézmény
formájában, amely a MOB kivételével az összes köztestület fölötti ellenőrzési
feladatokat gyakorolná. Mások úgy érvelnek, hogy a Nemzeti Sporttanács, illetve a mai
két

közalapítvány

(Wesselényi

Miklós

Sportközalapítvány

és

Mező

Ferenc

Közalapítvány) bázisán, egységes, a teljes sportvertikumot magába foglaló Nemzeti
Sportalapítvány (vagy Nemzeti Sporttanács) jöhetne létre.

3.2.1.3.

Helyi önkormányzatok

A települési önkormányzat, figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára:
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról;
együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel;
fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket;
megteremti

az

önkormányzati

iskolai

testnevelés

és

sporttevékenység

gyakorlásának feltételeit.
A helyi önkormányzat biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez
szükséges feltételeket.
A megyei (fővárosi) önkormányzat az előzőeken túl sportszervezési feladatai körében:
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segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető
feltételeit;
közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;
segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e
körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok
sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok
sportjára;
adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban;
ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi
feladatokat,
közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében;
közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
3.2.2. Nem kormányzati (NGO) szervezetrendszer

3.2.2.1.

Közalapítványok

Az állami sporttámogatási rendszerben 2 közalapítvány tevékenykedik. A Wesselényi
Miklós Sportközalapítvány hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális
közoktatási intézmények működéséhez és fejlesztéséhez, a szabadidősport támogatását,
valamint a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszer működtetésének feladatát látja el. A
Mező Ferenc Sportközalapítvány gondoskodik az olimpiai és világbajnoki érmes
sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében
közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsüléséről.

3.2.2.2.

Köztestületek

A jelenlegi tagolt szervezeti struktúra konzerválja a sport területeinek elkülönülését.
Köztestülettel rendelkezik a versenysport, Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) -, amelynek
megosztottságát tovább fokozza az olimpiai sportágak önálló köztestülete, Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB), a szabadidősport, Nemzeti Szabadidősport Szövetség
(NSZSZ), valamint a fogyatékkal élők sportja, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
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(FONESZ), amelyet szintén megoszt a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB).
Együttműködés helyett sokszor inkább a források elosztásában jelentkező rivalizálás
jellemzi a köztestületeket.

3.3.

A sportszövetség

A sportszövetségek Magyarországon kialakulásuk óta alapvetően sportáganként
szerveződnek és a sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre
való

szolgáltatásokra,

valamint

a

nemzetközi

kapcsolatok

lebonyolítására

sportegyesületek szövetségeként képeznek egyesületi jogállású jogi személyt, azaz
egyesületi szövetséget. Mindegyik sportszövetség jogi személy, önkormányzattal
rendelkező társadalmi szervezet (Nyerges és Petróczi 2000, 2004. évi I. törvény a
sportról, Dénes és Keserű 2007).
A jelenlegi szabályozás a sportszövetségek öt típusukat különbözteti meg:
1. Országos sportági szakszövetség
2. Sportági szövetségek
3. Szabadidősport szövetségek
4. Fogyatékosok sportszövetségei
5. Diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei

3.4.

A sportági szakszövetség

Általános elv, hogy egy sportágban csak egy szakszövetség működhet. Hazánkban 35
olimpiai sportági szakszövetség, 38 nem olimpiai tagszervezet és 11 együttműködő
sportszövetség létezik (Nemzeti Sportszövetség 2009). Szakszövetség csak olyan
sportágban hozható létre:
amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág;
vagy amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi
Sportszövetségek Szövetségébe (AGFIS).
Szakszövetségnek csak olyan sportszövetség minősülhet, amelynek:
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legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja;
legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot)
működtet;
versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel
rendelkező sportoló vesz részt.
3.4.1. A sportági szakszövetség alapvető feladata
szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését;
a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág
versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl.
megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a
sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való
részvételét;
részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban;
működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó
sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken;
meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról;
képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a
Magyar Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi
szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben;
az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak,
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában
működő sportszakemberek képzését és továbbképzését;
meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni
annak végrehajtásáról;
gondoskodni a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az
állami sportinformációs rendszernek;
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megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi,
valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez;
a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e
törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi
jogkört gyakorolni;
érvényesíteni a doppingtilalmat;
meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel
kapcsolatos sportági követelményeket;
a sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más
kereskedelmi szerződéseket kötni, ideértve a sportági sportrendezvényekkel
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is.
3.4.2. A sportági szakszövetség gazdálkodása
A szakszövetség elsősorban a tagdíjakból, szponzori bevételekből, a kereskedelmi jogai
értékesítéséből származó bevételekből, valamint központi költségvetési, önkormányzati,
köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatásokból gazdálkodik. A szakszövetség
csak olyan gazdasági vagy közhasznú társaságban vehet részt, amelyben felelőssége
korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa
bevitt vagyon mértékét. A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve a
kártérítési felelősség a szakszövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti
válogatott keretek működéséből származó bevételek is.
Említést érdemlő momentum, hogy a szakszövetségek jogállását tartalmazó 2004. évi I.
törvény a sportról szellemiségét tekintve is az üzleti vagy piaci alapú sportmodell felé
próbálja terelni a sportági szakszövetségek gazdálkodását, hiszen a rendelkezésre álló
bevételi tételek között is elsősorban a sportipar egyes piaci szegmenseiről
realizálhatókat veszi számba (tagdíj, szponzor, kereskedelmi jogok), s csak ezután
sorolja a központi bevételeket (költségvetés, önkormányzat, köztestület, közalapítvány,
egyéb támogatás). A magyarországi gyakorlatban a szocialista (állami) sportmodell már
nem, a kapitalista, üzleti alapú sportmodell pedig még nem működik rendeltetésszerűen.
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3.5.

A sportfinanszírozás elméleti, koncepcionális háttere

A fejlett országok sportfinanszírozási gyakorlatát - hasonlóan a gazdasági indíttatású
elemzésekhez - három dimenzióban elemzi a sportgazdasági szakirodalom:
1. az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása;
2. a sport szervezetrendszerének finanszírozása;
3. a sport intézményrendszerének finanszírozása.
A következőkben elsősorban András (András 2003), Dénes (Dénes 1999, 2003), Dénes
és Keserű (Dénes és Keserű 2006, 2007), valamint Berkes (Berkes 2009) által publikált
összefüggések bázisán kívánom bemutatni a sportfinanszírozás három dimenzióját, ám
értekezésem sajátos profiljából fakadóan inkább a 2-es és 3-as szintre koncentrálok. A
sportfinanszírozás

elméletének

bemutatása

előtt

szükségesnek

gondolom

a

finanszírozandó sporttevékenységek (látványsport és szabadidősport) közötti főbb
különbséget felvázolni.
3.5.1. A sportfinanszírozás elmélete - szabadidősport és a látványsport
Dénes (Dénes 2003) szerint a sporttevékenység végzése olyan széles értelemben vett
szolgáltatásként értelmezendő, amelyben a szolgáltatás igénybevevői pénzt adnak azért,
hogy a sportolás létrejöjjön. A csere tárgya szerint a sportszolgáltatás lehet
szabadidősport- és látványsport-szolgáltatás. Szabadidősport, ahol a csere tárgya a
sportolás lehetősége, a sportban való részvétel, azaz a fogyasztó azért ad pénzt, hogy a
sporttevékenységet maga végezhesse. A látványsportban a csere tárgya mások
sportolásának megtekintése, vagyis a különböző fogyasztói csoportok fizetnek azért,
hogy a sporteseményt láthassák (helyszíni sportfogyasztók, médiafogyasztók),
közvetíthessék (média), marketingeszközként (szponzorok) felhasználhassák (Dénes
1999). A látványsport fogalma a csere tárgyára utal, nem a látványosságra. Ebben az
esetben az üzleti működés lényegi hordozója a helyszíni fogyasztó, aki üzleti
értelemben vett relevanciáját nem a hozzá kapcsolódó direkt bevételek arányának
nagysága jelenti, hanem az, hogy az üzleti modell összes többi résztvevője (média,
szponzor szféra) ennek az elsődleges fogyasztói csoportnak a meglétén, annak
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számosságán és összetételén nyugszik. Az üzleti működést tehát az elsődleges
fogyasztói érdeklődés kiváltása és fenntartása biztosítja, ami generálja a helyszíni
nézőktől érkező (jegy-, bérletbevétel, helyszíni fogyasztás) és a merchandising
bevételeket, kiváltja a helyi szponzorok és a média érdeklődését. A média jelenléte
pedig biztosítja a regionális, nemzeti, nemzetközi szponzorok érdeklődését. Az
elsődleges fogyasztók számára a mérkőzés elsősorban szórakozást jelent, amelyben
fontos szerep jut a látványosságnak, a küzdelemnek, a társasági élménynek, amelyet
összefoglalóan „harmadik otthonnak” nevez az amerikai irodalom (Chelladurai 1994).
3.5.2. A sportfinanszírozás elmélete - a sport szervezetrendszerének finanszírozása
Fontos annak a tisztázása is, hogy maga a sporttevékenység milyen célból történik. A
célok alapján két fontos sportszolgáltatási típust lehet elkülöníteni. Az egyesületi sport
esetében a sportolás megszervezésének egyik fontos célja lehet a sportolók hasznának a
maximalizálása. A sportolás pénzügyi vonatkozásai itt másodlagosak, ami a
sportolásból származó profit érdekek elmaradását vagy legfeljebb másodlagossá válását
jelenti. Az üzleti sport esetében a sportolás megszervezése történhet kifejezetten a
sporttevékenység, a rendezvény, az esemény tulajdonosa hasznának, leginkább
pénzügyi hasznának maximalizálása céljából. Ebben az esetben a sportolás pénzügyi
vonatkozásai az elsődlegesek, a sporttevékenység megszervezésének alapküldetése a
tulajdonosok profitszerzése (Dénes 2003). Természetesen versenygazdaságban ez csak
fogyasztói érték előállítása mellett mehet végbe, azaz az üzleti sportban is kitüntetett
figyelmet kap a fogyasztó – mint sportoló, de úgy is mint közönség, televíziós társaság
és szponzorvállalat (Dénes 1998, Kolah 2006, Berkes 2009).
3.5.3. A sportfinanszírozás elmélete - a sportfinanszírozás struktúrája
Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2007) szerint a sportfinanszírozás struktúráját
szerkezetileg több szegmensre bonthatjuk. A sporttevékenység előállítását szolgáló
bevételek alapján a következőképpen tudjuk csoportosítani a sporttevékenységek
finanszírozását:
1. Informális sport
2. Formális, magánfinanszírozású sport
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2.1. Részvételi finanszírozás
2.2. Külső finanszírozású
2.2.1. Közönség
2.2.2. Vállalati, marketingsport
2.2.3. Média
2.2.4. Vegyes külső finanszírozás
2.3. Vegyes magánfinanszírozás
3. Közösségi finanszírozású sport
3.1. Állami
3.2. Önkormányzati
A fejlett piacgazdaságokban a sportüzlet nagyjából azonos alapokon építkezik
mindenütt,

hasonló

erőforrásokat

mobilizál.

Így

tehát

a

sporttevékenység

finanszírozását, mint bevételi forrásokat, az alábbi egyenlettel írhatjuk le:
Y=Ra+Rs+Rm+Rf+Rg+Rp, és Y ≥ Σ Ci , ahol
Y: a sporttevékenység tulajdonosának a sporttevékenység előállításából
származó összes közvetlen bevétele;
Ra: a sportolótól származó bevétel;
Rs: a mások sportolását a sporttevékenység helyszínén megtekintő fogyasztóktól
származó bevétel;
Rm: a sporttevékenység médiumokban való közvetítési díj
Rf: a vállalatok által az adott sporttevékenység marketingeszközként
használatáért fizetett díj;
Rg: a sporttevékenység által generált járulékos, merchandising bevételek;
Rp: a sporttevékenység előállításának közösségi támogatása;
Ci: a sporttevékenység előállításához szükséges egyik (i) költségtényező.

1.

Az informális sport esetében Y=0., azaz a sporttevékenység létrejöttéhez nincs
szükség üzleti tranzakciók keretében megvalósuló cserekapcsolatra (pl.: sport a
szabadban).
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2.

Formális, magánfinanszírozású sport: a sporttevékenység létrejöttéhez üzleti
tranzakciók keretében megvalósuló cserekapcsolatra van szükség (pl.: gazdasági
társaságok által kínált szolgáltatások - fitness terem, kondicionáló terem, squash
pálya,

tenisz

pálya

stb.).

A

formális,

vagy

magánfinanszírozású

(Rprv=Ra+Rs+Rm+Rf+Rg) sport esetében Rprv>Rp., azaz a sporttevékenység
finanszírozásában a piaci szereplők által vállalt rész meghaladja a közösségi
támogatások mértékét. A formális vagy magánfinanszírozású sportnak számos
megnyilvánulási formája ismert:

2.1.

A magánfinanszírozás egyik alapesete a részvételi finanszírozás, ahol
Ra>Rs+Rm+Rf+Rg+Rp.

Ebben

az

esetben

a

sportolók

saját

maguk

finanszírozzák a sportolásukat, a sporttevékenység tulajdonosának a sportolótól
származó jövedelme meghaladja az összes többi szereplőtől származó bevételek
összességét. A sportoló a sportszolgáltatást vásárolhatja belépőjegy, bérlet,
egyesületi vagy klubtagsági díj, stb. formájában. A részvételi sport klasszikus
esete: Y=Ra, amikor a sportszolgáltatónak kizárólag a sportolótól származik
bevétele.
2.2.

A

magánfinanszírozás

másik

alapesete

a

külső

finanszírozás

Rs+Rm+Rf+Rg>Ra+Rp, amikor nem a sporttevékenységet végzők és nem is a
közösség finanszírozza a sportolást, hanem külső piaci szereplők: a közönségtől,
szponzoroktól, médiumoktól és a generált bevételekből származó összbevétel
meghaladja a sportoló által fizetett és a közösségi támogatás együttes összegét.
2.2.1. A klasszikus (korai) látványsportok közönség sportként értelmezhetők, ahol Rs>
Rm+Rf+Rg+Ra+Rp, azaz a közönségtől származó bevételek meghaladják a
minden más szereplőtől származó bevételek összességét.
2.2.2. Vállalati vagy marketingsportként határozhatjuk meg, amikor alapvetően a
vállalatok finanszírozzák a sporttevékenységét, Rf>Rs+Rm+Rg+Ra+Rp. Ezt
vagy belső (vállalati sportnapok, munkahelyi sport, stb.) vagy külső marketing
célokból teszik (E-on Kézilabdagála, Pannon Kupa, Mol-Jégkorong Liga,
Soproni Liga, Unicum Kupa, Indesit Roadshow, stb.). A külső marketingcéllal
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közelítő

vállalatok

(szponzorok)

esetében

feltétlenül

tisztázni

kell

a

szponzoráltakhoz fűződő viszonyt, s következetesen meg kell jeleníteni a
kettejük kapcsolatában a gazdasági funkciót, tisztázni kell a szponzorációt
vállaló motivációs tényezőit. Az üzleti sport finanszírozási kapcsolatait ez
esetben a kétoldalúság és motiváltság jellemzi. Ebben a tekintetben a Kornai
(Kornai 1986) által értelmezett piaci koordináció váltja fel a bürokratikus, s az
etikai jellegű koordinációt. Más esetnek tekintendő, ha a szponzoráló vállalat
azért áldoz ilyen célokra, mert a mindenkori vezető pozíciót birtokló
személyének saját érdeklődési körébe tartozik az adott sportág. Ebbe a körbe
tartozik az a - főként a futball területén terjedő - jelenség, melynek keretében a
vállalati

tulajdonosok

egyéni

imázs-építési

céllal

invesztálnak

a

sportvállalkozásokba (pl.: Abramovics-Chelsea, George Gillett és Tom HicksLiverpool FC). Az ilyen típusú finanszírozási megoldások hátterében formálisan
többnyire valamilyen vállalati szerződéses kapcsolatrendszer áll. Hasonló
okokból soroljuk ide a külső mecenatúra jellegű sportfinanszírozást is.
2.2.3. Médiasportként értelmezzük azt a sportfinanszírozást, amikor a médiumoktól
származó bevételek (jogdíjak) meghaladják a minden más szereplőtől származó
bevételek összességét (pl.: Red Bull Air Race): Rm>Rs+Rf+Rg+Ra+Rp. Ebben
az esetben a sporttevékenység immár kevéssé a sporthoz, mintsem a televíziós
műsorkészítéshez kötődik.
2.2.4. A modern sportban nem ritka, hogy bár a külső finanszírozás meghaladja a
részvételi magán- és a közösségi finanszírozás összességét, egyik külső
magánfinanszírozási forma sem dominál – ekkor beszélünk vegyes külső
finanszírozásról.

2.3.

Vegyes

magánfinanszírozásról

akkor

beszélünk,

ha

Rprv>Rp,

de

Rs+Rm+Rf+Rg≤Ra+Rp, azaz a sportolók által a sporttevékenység előállításért
fizetett díjának összességében van súlya a közösségi finanszírozással összevetve,
csak ennek beszámításával haladják meg a magánfinanszírozó befizetések a
közösségi finanszírozást.
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3.

A sporttevékenység közösségi finanszírozása esetében a közösségtől származó
bevételek

meghaladják

a

magánfinanszírozást:

Rprv<Rp.

A

közösség

támogathatja a sportolást a központi (állami) vagy a helyi (önkormányzati)
keresztül. A sporttevékenységek esetében a magán és közösségi finanszírozása
helyes arányának, egyensúlyának a megtalálása központi problémája a
sportfinanszírozási rendszereknek. Bár Dénes (Dénes 2006, 2007) írásaiban a
közösségi sportfinanszírozást kizárólag az állami és önkormányzati szintre érti,
ám több uniós dokumentum az állami monopólium alatt működő szerencsejáték
szegmenst is ideérti.

4.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A szakirodalmi munkát nagyban nehezítette, hogy tudományos igényű feldolgozása a
problémának az elmúlt években csak néhány esetben készült. Az áttekintett hazai és
nemzetközi kurrens szakirodalomban közzétett írások még nem állnak össze egységes,
konzisztens rendszerré.
A tudományos igényességgel bíró, empirikus alapokon nyugvó akadémiai jellegű
kutatások mellett fontosaknak tartottam a piaci, ún. alkalmazott kutatásokat is, ugyanis
a sporttudomány egyes szubdiszciplínáiban - amilyen a sportgazdaság stúdiuma is - sok
a heurisztika, a gyakorlati tapasztalatokra épülő általánosítás. Mindebből adódóan a
szakirodalmi áttekintésben mind az akadémiai, mind a piaci szférában megvalósult
kutatásokat is számba kívántam venni. Ez a fajta megközelítés egy meglehetősen
„eklektikus” jellegű irodalomjegyzéket eredményezett.
A szakirodalmi áttekintés alapvetően a tölcsérmodellen alapul, több dimenziót fog át. A
makrotrendek ismertetése után fokozatosan a hazai sportfinanszírozás viszonyaira
fókuszál, míg végül elérkezik ahhoz a piaci szegmenshez, mely a forrásbővítés
lehetséges színtereként jöhet szóba az olimpiai sportági szakszövetségek számára:
a magyar sportszféra makro-strukturális helyzetképe;
a sportfinanszírozás témakörével kapcsolatos uniós szintű dokumentumok;
az Európai Unió és a hazai sportgazdaság volumenelemzése;
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az uniós tagországok - hangsúlyozottan az angol modell - és az európaitól
merőben eltérő franchise ligák finanszírozási megoldásai;
a magyar sportfinanszírozás gyakorlata: a sportági szakszövetségek, a Magyar
Olimpiai Bizottság pénzügyi kondíciói;
forrásátcsoportosító, befektetést ösztönző, piacélénkítő javaslatok;
a szerencsejáték piac.

4.1.

A magyar sport tranzitív útja

Mielőtt a sportfinanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódó szakirodalmakat ismertetném,
nem érdemtelen egy rövid visszapillantás erejéig visszaidézni a magyar sportágazat
hullámvasútnak beillő pályán megtett kálváriáját a parlamentáris demokrácia és a
piacgazdaság útveszőiben.
A

magyar

sportot

az

1989/90-es

rendszerváltozással

szinte

szükségszerűen

transzformációs veszteség érte (Földesi 1994, 1996, Sárközy 2002). A gazdasági,
politikai rendszerváltozással a sportegyesületek gazdasági helyzete kritikusra fordult.
Számos sportszervezet a bázisszervezetének kiesése folytán megszűnt, jelentősen
csökkent az utánpótlás-nevelés, tragikus veszteségeket szenvedett a magyar diák-,
illetve egyetemi (főiskolai) sport (Bakonyi 2003).
A rendszerváltoztatást követő évek társadalmi-gazdasági folyamatai negatívan hatottak
a látványsport és a szabadidős sportpiac iránti kereslet szinte minden tényezőjére: a
rendelkezésre álló szabadidő, a rendelkezésre álló jövedelem és a kulturális attitűd,
szabadidő-eltöltés célja, a kínálat sokrétűsége. Az átmenet során a társadalom jelentős
része súlyos reáljövedelem csökkenést volt kénytelen átélni, a piacgazdaságra való
átállás miatt egyre kevesebben engedhették meg maguknak a sportolást. Mindez
egyértelműen

hátráltatta

sportszolgáltatások

piacán.

a

sport
Részben

összehasonlításban, Európa számos

iránti

fizetőképes

ebből
országához

is

kereslet

adódik,
képest

hogy

felfutását

a

nemzetközi

hazánkban lényegesen

alacsonyabb a rendszeresen sportolók aránya, és e jelzőszám alapján a kelet-közép
európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk. Jelenleg a felnőtt népesség
mindössze 16 százaléka végez sporttevékenységet valamilyen rendszerességgel,
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szűkebb értelemben véve a „sportolást” pedig - legalább heti két alkalom és minimum
fél óra alkalmanként - a 15-74 éves korosztály csupán 9 százaléka sportol (Sport XXI
Nemzeti Sportstratégia 2007).
A sport kapitalizálódása Magyarországon tehát csupán marginálisan éreztette hatását, a
sportban nem volt rendszerváltás, csak leépülés. A korábbi bázisintézményi rendszer
gyakorlatilag megszűnt, a sportlétesítmények java átkerült az önkormányzatokhoz vagy
magukhoz az egyesületekhez, amelyeknek csak igen korlátozott lehetőségük volt a
fenntartásukra, a fejlesztés pedig gyakorlatilag elképzelhetetlenné vált. A sportvezetők
nem vették észre, hogy a privatizáció kihúzza alóluk az anyagi alapokat, mert az állami
vállalatokba mesterségesen beépített sportfeladatokat az új, profitorientált tulajdonosok
nem voltak hajlandóak átvállalni (Sárközy 2008). Néhány kivételtől eltekintve még
azokon a sporttelepeken sem történtek meghatározó beruházások, amelyek az állam
kezében maradtak, s költségvetési pénzből gazdálkodhattak.
A sportszövetségek, egyesületek - főként gazdasági vonatkozásban - nem voltak
felkészülve az autonóm működésre. Az ország igen nehéz gazdasági helyzete miatt
drasztikusan csökkent a sportszövetségek, egyesületek állami támogatása, az 1990-es
évek végéig reálértékben jóval kevesebbet költött az ország sportra, mint korábban, sőt
a többletfinanszírozási lehetőségek elmaradásával a sport egyre inkább háttérbe is
szorult. A pénzügyi elégtelenséghez szervesen kapcsolódott, mi több, sokszor oka volt
annak, hogy az egyes sportágak vezetése nem is volt - sajnos többségük azóta sincs azon tudás- és kompetenciák birtokában, amelyek biztosítani tudnák a piaci típusú
bevételek megszerzését.
A magyar olimpiai sportágaink is - a krónikus alulfinanszírozottsággal összefüggésben az elmúlt két évtizedben folyamatosan veszítettek az eredményességükből. Mindez a
sportra allokált elégtelen összegek mellett összefügg azzal is, hogy az 1970-es évektől a
világon kevésbé népszerű, de a hazánkban eredményes, ám kis marketing- és
médiaértékkel bíró, főleg egyéni sportágakat preferálták: vívás, öttusa, úszás, birkózás,
kajak-kenu (Urbán 1997). Az akkori magyar sportpolitika reakciója végső soron érthető
és logikus is volt: megpróbálták az erőforrásokat azokra a sportágakra koncentrálni,
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ahol a legkisebb anyagi befektetéssel volt elérhető a számszerűen is kimutatható
eredmény, így téve lehetővé, hogy az olimpiai érmekkel, s a hozzájuk kapcsolódó
propagandafunkcióval palástolják a társadalom bajait.
A rendszerváltás előtt tehát egy téves logika alapján helyezték előtérbe a kiválasztott
sportágakat. A helyzetet súlyosbította, hogy ezen sportágakat működtető finanszírozási
rendszer rossz hatásfokkal is működött, s működik ma is, ezért mára hagyományos
sikersportágaink eredményessége is veszélybe került (Schmitt és mtsai 2008).
A piacosodás következtében, a 80-as évektől kezdődően hazánk egyre sikertelenebbé
vált a labdarúgás, a kosárlabda, az atlétika, a tenisz és más sportágak területén, hiszen a
kommercializálódott sportágakban egyre nagyobb befektetésekre volt szükség az
eredmények eléréséhez, mivel a jelentős befektetői tőke üzletet látott ezekben a
sportdiszciplínákban. A fokozatos piacosodással mára az látszik körvonalazódni, hogy a
hagyományosan eredményes sikersportágaink területén is olyan erős a nemzetközi
verseny, hogy a rossz hatékonysággal működő, elsősorban állami sportfinanszírozás
mellett a kiemelt nemzetközi eredmények és sikerek elérése is egyre nehezebbé válik.
Ennek oka egyértelmű: a magába forduló, kizárólag a saját értékeit elismerő, idejétmúlt
magyar sportszerkezet és a benne, nemritkán belőle élők fundamentalista szemlélete.
Dénes (Dénes 1997) publicisztikájában már a kilencvenes évek vége felé jelezte, hogy a
magyar sport az aránytévesztés problémájával küszködik: „miközben a világ a
sportszférában egyre inkább a gazdasági teljesítménymutatókat csodálja, mi váltig
évtizedes naturális mutatóinkra hivatkozunk” (Dénes 1997). Megítélése szerint a
gondok abból származnak, hogy a magyar sportszféra a nemzetgazdasági fejlettséget
messze meghaladó teljesítményeket egyre csökkenő állami juttatások mellett éri el,
mely az olimpiai versenyeken elért eredményességünk fokozatos erodálódásán keresztül
jól figyelemmel követhető. Általánosságban elmondható, hogy az alacsony tőkésítés
magas társadalmi elvárásokkal párosul (Berkes és mtsai 2007, Berkes és Váczi 2009,
Berkes és mtsai 2009, Váczi és Berkes 2009).
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Ahhoz, hogy mindez alapjaiban megváltozzon néhány tényező elengedhetetlenül
szükséges: szenzitív piacismeret, stratégiai koncepció, menedzsment-szemlélet, a
gyakorlati megvalósítás hajlandósága. Azaz a sportipar képes legyen idomulni a
környezetéhez szakmai és gazdasági értelemben, amelyben minden pillanatban
globálisan méretődik meg a versenyképessége. Tudniillik a modern sportipar
sikerességének fő ismertetőjegye úgy foglalható össze, hogy sportszakmai (performance
on the pitch) és gazdasági értelemben (performance off the pitch) kell élet- és
versenyképesnek lennie a sportnak, mint iparágnak (Szabados 2003).

4.2.

A sportfinanszírozás kérdésköre az Európai Uniós dokumentumokban

A sport - kiterjedtsége révén - számos közösségi politikával érintkezik, sőt amennyiben
gazdasági tevékenységként jelenik meg, akkor a közösségi jog (a Szerződésben foglalt
szabályok és az Európai Bíróság esetjoga alapján) hatálya alá tartozik. Ennek
értelmében a professzionális sporttevékenységeknek, tekintve, hogy gazdasági
tevékenységnek minősülnek, az EU gazdasági-jogi szabályainak, elveinek megfelelően
kell működniük. Mivel a sport rendkívül szerteágazó, sokféle problémát felvető emberi
tevékenység, a sport témakörét érintő uniós dokumentumok is nagyon sokfélék: a sport
legkülönbözőbb vonatkozásaihoz kapcsolódnak.
Az Európai Bizottság 1985-ben fogadta el a milánói csúcstalálkozón az „Adonniojelentést”, amely a sport gazdasági jelentősége mellett annak társadalmi jelentőségét is
elismeri, és azóta törekszik arra, hogy munkájába a sportot is bevonja. Azóta az uniós
szintű dokumentumok sok szempontból érintik a sport világát: Amszterdami szerződés
(1997), Európai Sportmodell (1998), Helsinki Jelentés (1999), Nizzai Nyilatkozat
(2000) (Nádori 2003, Walter 2003, Karoliny és mtsai 2009, Kende és Szűcs 2009).
A sport gazdasági, azon belül is a finanszírozás aspektusaival azonban már jóval
kevesebb közösségi szintű munkaanyag, ajánlás látott napvilágot. A sportipar pénzügyi
hátterének jövőbeni stabilitásával érintőlegesen foglalkozik a Lisszaboni alapszerződés
165-ös, ún. „sport cikkelye”, a sportfinanszírozás kérdéskörével pedig mindössze
egyetlen közösségi szintű dokumentum - a Fehér Könyv (2007) - foglalkozik. E két
utóbbi dokumentum ismertetésére szorítkozom.
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4.2.1. A Lisszaboni alapszerződés 165. cikke
A Lisszaboni alapszerződés 165. cikkelye történelmű jelentőségű a sport számára, mert
az Unió történetében először kerül be az alapszerződés szövegébe a sport fogalma. Az
EU újonnan létrejött sport kompetenciája mindazonáltal továbbra is nagyon korlátozott.
A szubszidiaritás – az az elv, amely szerint az Unió csak azokon a területeken avatkozik
a tagállamok ügyeibe, amelyeken hatékonyabb munkavégzésre képes, minden más
esetben tagállami hatáskör marad az adott terület - miatt a sport továbbra is tagállami,
nemzeti kompetencia alá tartozik. A szabályozás továbbra is a tagállamok feladata, az
EU csak támogató, összehangoló, kiegészítő szerepet fog játszani, vagyis a tagállamok
közös tevékenységét, például kutatásait támogathatja. A 165-ös cikk életbe lépése azért
számít mégis mérföldkőnek az uniós szintű sportdokumentumok között, mert ennek
nyomán indulhat el az a folyamat, amelynek eredményeképpen létrejöhet a jövőbeni
közösségi sportpolitika alapját jelentő stratégiai dokumentum, valamint a sport
meghatározott területei számára elkülönített EU-s pénzügyi keret.
4.2.2. Fehér Könyv
A sportra vonatkozó uniós dokumentumok közül, a sportfinanszírozás témakörét
illetően, a 2007-ben született Fehér Könyv a legtartalmasabb (Fehér Könyv a sportról
2007). A Fehér Könyv a kormányzati és nem kormányzati felekkel folytatott széleskörű
konzultációkra, valamint a már meglévő jelentésekre és tanulmányokra támaszkodik,
melyek segítségével a Bizottság felismerte, hogy melyek azok a kiemelten kezelendő
területek, melyekkel egy sport terén hozandó politikai kezdeményezésnek foglalkoznia
kell. Az elemzés egyrészt megerősítette, hogy a legkülönfélébb elvárásokat támasztják
az Európai Unióval szemben, hogy - a sport autonómiájának megőrzése mellett - vegye
jobban figyelembe a sport sajátságos jellemzőit a közösségi politikában, és hogy számos
olyan terület létezik a sport terén, ahol az uniós kezdeményezések hozzáadott értéket
jelentenének a nemzeti szinten már meglévő intézkedések mellett. Másrészt azt is
megállapította, hogy a sportban rejlő lehetőségeket szociális és gazdasági területen is
jobban ki lehetne használni, elősegítve ezzel az Európai Unió stratégiai céljainak
elérését.
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A Fehér Könyv az első olyan politikai dokumentum, amely a sportágazat pénzügyi
viszonyairól is uniós szintű vitát kezdeményez. E kezdeményezés általános célja a sport
Európában betöltött szerepével kapcsolatos stratégiai iránymutatás, nagyobb láthatóság
biztosítása a sport számára az uniós politikaalkotásban, valamint a közfigyelem
felhívása az ágazat szükségleteire és sajátosságaira.
A Pierre de Coubertinről elnevezett részletes cselekvési terv - amely a Bizottság által
megvalósítandó és támogatott tevékenységeket tartalmazza - főként a sport társadalmi,
gazdasági, szervezeti vetületeivel, többek között a közegészségügy, oktatás, társadalmi
befogadás, önkéntesség, külkapcsolatok és a sport finanszírozása kérdésköreivel
foglalkozik (Fehér Könyv a sportról 2007).
A Fehér Könyv a sportfinanszírozás kérdéskörén belül a sport köztámogatásának
biztosabb megalapozásáról is számot ad. Deklarálja, hogy számos tagállamban a sportot
részben az állami vagy államilag engedélyezett szerencsejáték és lottószolgáltatásokra
kivetett adók vagy illetékek révén finanszírozzák. A Bizottság, a Fehér Könyvön
keresztül arra is kéri a tagállamokat, hogy küldjenek visszajelzést arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehetne a legjobban kidolgozni és fenntartani a sportszervezeteknek
biztosított hosszú távú támogatás fenntartható finanszírozási modelljét (Fehér Könyv a
sportról 2007).

4.3.

A sportgazdaság volumenelemzése

Sajnos, nincs egységes metodológia alapján készült felmérés arra vonatkozóan, hogy az
egyes

országokban

mekkora

a

sportágazat

hozzájárulása

a

nemzetgazdaság

teljesítéséhez. Amennyiben készül felmérés, akkor sokszor a módszertan sem ismert,
ami alapján a sportágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepét értékelik. Létezik
azonban egy olyan aggregát mutatószám (GDSP - Gross Domestic Sport Product),
amely a bruttó hazai össztermék számításának analógiáján alapulva mutatja a
sportágazat nemzetgazdasági részesedését (Ming és mtsai 2001, Nana és mtsai 2002,
Fried és mtsai 2003, Fort 2006, Leeds és Allmen 2007). A GDSP mutató öt komponenst
foglal magában:

38

GDSP = PSC+GSI+GSP+NSE+ENB, ahol a betűk jelentése
PSC: Personal Sport Consumption (állampolgárok sportfogyasztása);
GSI: Gross Sport Investment (bruttó sport beruházás);
GSP: Government Sport Purchases (kormányzati sportcélú kiadások);
NSE: Net Sport Exports (nettó sport export);
ENB: the Advertising Expenditure of Non-sport Businesses (nem sportprofilú
vállalkozások sportcélú kommunikációs kiadásai).
4.3.1. Az Európai Unió sportipara
Az Európai Unió a hivatalos dokumentumaiban különböző időszakra vonatkozó,
különböző módszertan alapján készült felmérésekre alapozva közli hivatalos adatait. Az
Unió sportgazdaságáról az első adat még az Európai Közösségek időszakából való:
1985-ben az Európa Tanács országaiban nagyságrendileg 35-40 milliárd dollár forgalmi
értéket produkált a sportipar, mely az összefogyasztás 1,5 százalékát tette ki (Nádori
2003). Jó két évtizeddel később, a 2006. évi osztrák elnökség idején benyújtott
tanulmány szerint a sport szélesebb értelemben 407 milliárd euró hozzáadott értéket
generált, ami az EU GDP-jének 3,7 százaléka, s az uniós sportipar 15 millió embert,
azaz a munkaerő 5,4 százalékát foglalkoztatta (Dimitrov és mtsai 2006).
Ha egyes országokra bontjuk a sportágazat részesedését, akkor az európai
sportgazdaságok közül Olaszországban a legnagyobb a sportágazat súlya, azaz 2,5
százalék, az Egyesült-királyságban 2 százalék, Franciaországban 1,7 százalék,
Németországban 1,4 százalék, Magyarországon 0,7-1 százalék (lásd 3. ábra).
A Nyugat európai országokban a sportra fordított összes közvetlen állami források
részaránya a teljes éves költségvetésnek általában 0,05 – 0,25 százalékát adja.
Magyarországon a közvetlen állami sportfinanszírozás értéke az állami költségvetés
0,25-0,3 százalék között mozog, mely leginkább csak a skandináv országokban jellemző
magas állami szerepvállaláshoz hasonlítható (Dénes és Keserű 2006, 2007). A
legmagasabb részarány Norvégiában és Finnországban van, azonban ezekben az
országokban is a sportra fordított kiadások az összkiadásoknak csupán 0,2 – 0,25
százalékát teszik ki (lásd 4. ábra).
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4.3.2. A magyar sportipar
Hazánk sportgazdaságával kapcsolatban az egyik legkorábbi adat szerint a sportipar
árbevétele 2002-es bázisadatokon számolva 350 milliárd forint volt, mely az akkori
nemzetgazdasági részesedés 0,9 százalékát tette ki. Az elemzés készítői úgy számoltak,
hogy ha a szektor befizetéseit (általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, társasági
adó) összevetjük a központi költségvetésből a sportra szánt támogatás összegével,
látható, hogy a sport az államnak több milliárdos nagyságrendben termel jövedelmet.
Megállapítható tehát, hogy a sportágazat nettó költségvetési befizető (Sport XXI
Nemzeti Sportstratégia 2007).
Más, későbbi felmérések szerint a magyar sportágazat részesedése a GDP-ből 0,7-1
százalék, ami kirívóan alacsony arány az Uniós országokat illetően, ahol ez ma már ahogy láthattuk - általában 1,4-2,5 százalék (Dénes és Keserű 2007).
4.4. Finanszírozási modellek az Európai Unióban
Ahogy azt már korábban is olvashattuk, az uniós sportipar fokozatosan erősödik. Az
iparág érettségi fokát jelzi, hogy az európai sportról folytatott politikai eszmecsere
gyakran komoly jelentőséget tulajdonít az ún. „Európai sportmodellnek”. Tekintettel
azonban az európai sportstruktúrák sokszínűségére és összetettségére, nincs realitása
annak, hogy az európai sportstruktúrát, sportirányítási és sportfinanszírozási modellt
egységesen

definiáljuk.

Ezek

tagállami

hatáskörben

maradnak,

a

közösségi

versenyszabályokra azonban tekintettel kell lenni (Nádori 2003, Walter 2003, Fehér
Könyv a sportról 2007).
4.4.1. Az Európai Uniós tagországok sportrendszerei
Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2006) úgy véli, hogy az uniós tagországok
sportirányítási és finanszírozási szempontból átmenetet képviselnek a liberálisvállalkozói USA és az állami-bürokratikus Kína sportmodellje között. Sokszereplős az
együttműködés, amiben országonként jelentős intenzitással, de mindenütt aktív szerepet
játszanak az állami-miniszteriális szervezetek, ugyanakkor a sportszervezetek,
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szövetségek, és azok konföderációi meghatározó módon vesznek részt a sportszféra
irányításában, vezetésében. Jelentős súllyal képviseltek a területi (régiós, megyei és
helyi) önkormányzatok. Az Uniós tagországok körében alapvetően négy nemzeti
sportrendszert különböztethetünk meg:
bürokratikus (pl.: Franciaország, Finnország), amelyben a közhivatalok aktív
regulátor szerepet töltenek be;
küldetéses (pl.: Németország, Olaszország), ahol az önkéntes civilszféra a
domináns és amely döntési önállósággal rendelkezik;
vállalkozási (pl.: Egyesült Királyság), ahol a közgazdasági „kereslet” határozza
meg a rendszer működését;
szociális

(pl.:

Hollandia),

ahol

a

sportszférát

a

szociális

partnerek

együttműködése jellemzi.
Meg kell jegyeznem, hogy a volt szocialista országok - például Magyarország,
Csehország, Szlovákia, Lengyelország, stb., ellentétben más uniós tagországokkal, még
mindig rendkívül centralizáltan működnek, ezért az ismertetett négy különböző
sportrendszer közül a bürokratikus szisztéma vonásait hordozzák magukon.
4.4.2. Az Európai Uniós tagországok finanszírozási alapelvei
A sportfinanszírozás módszere a rendelkezésre álló források szerint a tagállamok
viszonylatában meglehetősen különböző. A sportra fordított források jellemzően az
állami, az önkormányzati, a szerencsejáték és szponzori bevételekből állnak, valamint
jelentős az egyének hozzájárulása is (Walter 2003). Az országok többségében a
települési és helyi önkormányzatok számítanak a sporttevékenységek legjelentősebb
költségvetési támogatójának. A legtöbb uniós tagországban az önkormányzatok a
központi finanszírozási források (állam, önkormányzat, szerencsejáték) körülbelül 1,52,5-szeresét

költik

sportfinanszírozásra

(Dénes

és

Keserű

2007).

Dániában,

Németországban, Olaszországban és Svédországban például a helyi önkormányzatok
fordítják

a

legtöbb

forrást

sportcélú

fejlesztésekre,

melyek

jellemzően

a

létesítményépítést és azok működtetését célozzák (Walter 2003, Dénes és Keserű 2006).
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Az egyes országok finanszírozási gyakorlatának összehasonlító elemzésre azért nincs
lehetőség, mert az országok eltérő sportfinanszírozási gyakorlata alapján az egyes
finanszírozási kategóriákhoz másfajta tartalom tartozik, valamint a rendelkezésre álló,
nyilvános adatokat tartalmazó adatbázisok mindezt nem teszik lehetővé. Azt azonban
érdemes leszögezni, hogy - a sok ellentmondással, pénzügyi instabilitással tarkított,
negatív externális hatások által tépázott hazai sportvilágunk esetében - sokszor fontos
üzenetértékkel bíró megállapításokat hordozhat a hazainál fejlettebb sportfinanszírozási
szisztéma tanulmányozása.
Az általam is kívánatosnak tartott sportfinanszírozási modellhez, és a disszertációban
ismertetésre kerülő innovatív finanszírozási komponenshez a legközelebb valószínűleg
az angol szisztéma áll, ezért elemzésemben ennek az országnak a sportfinanszírozási
rendszerét mutatom be - Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2006) kutatásai alapján főbb vonalakban.

Az objektív okok mellett az angol szisztéma választását egy

szubjektív tényező is befolyásolta: felsőfokú tanulmányaim során két szemesztert is
eltölthettem egy angol egyetemen, s ebből adódóan volt lehetőségem tanulmányozni az
angol sport működését. Mivel értekezésem az állami sporttámogatás rendszerére
fókuszál, így az angol sporttámogatási rendszerben is főként a közösségi elemeket
kívánom hangsúlyozni.
4.4.3. Az angol sportfinanszírozás rendszere

4.4.3.1.

A sportfinanszírozás szervezetrendszere

Az Egyesült Királyságban a sportpolitikai irányítást kormányzati szinten a Kulturális,
Média és Sportminisztérium végzi. A minisztérium és a sportszervezetek között a
kapcsolatot a UK Sport, illetve a Sport England, Sport Scotland, Sport Wales és a sport
Észak Írország biztosítja. A UK Sport a korábbi átfedések megszüntetése érdekében
2006. április 1-től az elit sport fejlesztéséért és finanszírozásáért felelős. A Sport
England feladata a kormányzati sportcélok elősegítése, a közösségi sportnak juttatott
kormányzati támogatás és a Nemzeti Lottó Alap forrásainak hatékony felhasználása.
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Az állami források felosztását végző Sport England, illetve a UK Sport a rendelkezésére
álló pénzügyi források felhasználási hatékonyságának javítása, és az átláthatóság
növelése

érdekében

2003-ban

jelentősen

egyszerűsítette

a

korábbi

évek

sportfinanszírozási gyakorlatát. A korábbi 75 különböző finanszírozási alap helyett csak
két

sportfinanszírozási

programot

működtet:

a

nemzeti

és

a

közösségi

sportfinanszírozást. A programok keretében rendelkezésre álló forrásokat egyrészt
pályázatok útján, másrészt a sportági szakszövetségek által elkészített sportterv alapján
juttatják el az érintetteknek.
Mind a klubok, mind a szövetségek független szervezetek, sem az önkormányzatoknak,
sem a központi kormányzatnak nem tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Angliában
a sportfinanszírozási rendszert úgy alakították ki, hogy a sportági szövetségek a
központi támogatásért cserébe egyfajta üzleti tervet készítenek, amely a következő évi
központi finanszírozás alapja. Hasonló törekvés látszik hazánkban is kibontakozni,
hiszen a sportági szakszövetségeknek az állami támogatás fejében sportágfejlesztési
tervet kell készíteniük.
A Brit Olimpiai Bizottság önálló szervezetként működik, de befolyása csekély, állami
finanszírozási forrásokból pedig nem részesül. A központi kormányzati pénzek (Lottó
Alap) felosztásába érdemi beleszólása nincs.

4.4.3.2.

A közösségi sportfinanszírozás forrásai

Az állami sportfinanszírozás rendszere alapvetően az Oktatási Minisztérium által az
iskolai sport rendelkezésére bocsátott forrásokra, a Kulturális – Média - és
Sportminisztérium által a sportra fordított kiadásokra, a szerencsejáték-bevételekre
(Nemzeti Lottó Alap, Olimpiai Lottó alap), az önkormányzatok által a sport területének
juttatott forrásokra és a sporttermékeket, szolgáltatásokat érintő adókedvezményekre
épül.
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4.4.3.2.1.

A Nemzeti Lottó Alap bevételeinek hasznosulása

1994. óta Angliában a lottóbevételek 28 százaléka egy speciális finanszírozási alapba az
ún. Nemzeti Lottó Alapba kerül, amelyből kulturális, nemzeti örökségi és sportcélokat
finanszíroznak. A finanszírozási szerkezet a következő: 16,6 százalék sport, 16,6
százalék nemzeti örökség és 16,6 százalék kultúra, a fennmaradó 50 százalék pedig az
ún. Nagy Nemzeti Lottó Alapba kerül, amely a bevételeit a sport, kultúra, nemzeti
örökség mellett egyéb jótékonysági programokra is fordítja. (A Nagy Nemzeti Lottó
Alap bevételeinek megoszlása nagyságrendileg megegyezik a Nemzeti Lottó Alap
felosztásával, de mert ez inkább projekt alapon működik, nem lehet előre rögzített fix
értékeket meghatározni.) Angliában a lottó bevételek 23 százaléka a UK Sport-hoz, 77
százaléka a Sport England-hoz kerül. A Sport England évente részletes kimutatást készít
a kitűzött célok teljesüléséről, a rendelkezésre álló erőforrások hasznosulásáról és a
Nemzeti Lottó Alap bevételeiről (Sport England 2009).

4.4.3.2.2.

Olimpiai lottó, mint speciális finanszírozási forma

Speciális finanszírozási megoldás az „Olimpiai lottó” szerencsejáték-termék, mely a
„Go for Gold” (Irány az aranyért) címet viseli. 2005 júliusában azért hozták létre, hogy
a 2012-es Londonban rendezendő nyári olimpiai játékok számára újabb pénzügyi
forrásokat biztosítsanak. Bevezetését komoly üzleti elemzés előzte meg, ahol
megpróbálták megbecsülni, hogy a bevezetést követően mekkora bevétel realizálható
általa. Az üzleti modellezés szerint az olimpiai játékokkal kapcsolatos költségek
fedezésére ebből az új pénzügyi csatornából 2005-2014 között 750 millió font bevételt
prognosztizálnak (lásd 5. ábra). Külön érdekessége ennek a bevételi forrásnak, hogy
kezelésére külön mini-szakmai gárdát hoztak létre, mely 5-6 főt foglal magában. A
működési költség a bevétel 0,45-0,76 százaléka között alakul (Olimpiai Lottó Alap
2008).
Az általam is kívánatosnak tartott, a hazai szerencsejáték-piacon bevezetendő termék
küldetését tekintve, meglehetősen sok hasonlóságot mutat az angol „Olimpiai lottó”
termékkel. Amíg az angol verzió az olimpiai játékok megrendezéséhez szükséges
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pénzügyi eszközök megteremtéséhez járul hozzá, addig az én koncepcióm az olimpiai
játékokra való felkészülés pénzügyi kondícióit javítaná.

4.4.3.2.3.

Az önkormányzat, mint sportfinanszírozó

Angliában a sport nem kötelező önkormányzati feladat, ezért az egyes önkormányzatok
önállóan döntenek működtetéséről. Ebből kifolyólag valamennyi helyi önkormányzat
valamilyen szinten támogatja a sportolást, sporttevékenységet, de ezek színvonala, a
támogatás mértéke önkormányzatonként jelentős eltéréseket mutat. Az önkormányzati
sportfinanszírozás szinte teljes egészében a közösségi sportinfrastruktúra létesítését és
fenntartását szolgálja.

4.4.3.2.4.

Adókedvezményen keresztüli sporttámogatás

Sajátos sportfinanszírozási módszert jelent bizonyos fajta adókedvezmények biztosítása,
amely az elvonások mértékének csökkentésével növeli a rendelkezésre álló
finanszírozási források értékét. Angliában adómentességeket a sport területén csak szűk
körben biztosítanak azoknak a sportkluboknak, amelyek megkapták az Amatőr Sport
Klub státuszt. A rendelkezésre álló adókedvezmények a következők:
80 százalékos adókedvezmény;
teljes adómentesség a vállalati nyereségadó alól azon amatőr sportklubok
részére, amelyek éves bevétele nem éri el a harminc ezer fontot;
ingatlanadó mentesség azon amatőr sportklubok részére, amelyeknél az
ingatlanból származó bevétel nem éri el az évi húsz ezer fontot;
28 százalékos adó-visszaigénylés lehetősége az adományokhoz kapcsolódóan
(ez csak az adományok egy részére vonatkoztatható);

4.4.3.2.5.

A nemzeti sportfinanszírozás fókuszában álló sportágak

A Sport England illetve a UK Sport a nemzeti sportfinanszírozási program keretében a
sportstratégia kialakítása során kiválasztott 30 sportágat. A kiválasztott 30 sportág
(10+10+10) közül 10 a tradicionális/sikeres angol sportágak, 10 a tradicionális/sikeres
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brit sportágak, 10 pedig az angol és nemzetközi fejlődő sportágak közül került
kiválasztásra. A nemzeti sportfinanszírozási program keretében a UK Sport az ún.
„Irány a világklasszis” támogatási programot működteti. A program a sportági
szövetségeken keresztül támogatja az olimpiai éremesélyes sportolókat és három
támogatási szintet különböztet meg:
Világklasszis pódium program - azokat a sportolókat támogatja, akiknek a
következő olimpiai/paraolimpiai játékok során reális esélye van éremszerzésre.
A program maximum 4 éves távlatú és évenként értékelésre kerül. Pályázat útján
nyerhető el, megfelelő múltbeli eredményesség esetén;
Világklasszis fejlesztési program - azokat a sportolókat támogatja, akiknek reális
esélyük van a 2012-es olimpiai játékokon az éremszerzésre. A program 6 éves
időtartamú és szintén évenként kerül értékelésre;
Világklasszis talentum program - maximum 8 éves időtartamú és azokat a fiatal
versenyzőket támogatja, akikből világklasszis sportolók lehetnek;
A UK Sport az „Irány a világklasszis” programon túlmenően „Versenyzői személyes
támogatás” programot is indított, amelyet a versenyzők személyesen kaphatnak
maximum 1 éves időtartamra. A támogatást a nemzeti sportági szövetségek javaslata
alapján lehet elnyerni, és a megélhetési támogatáson túlmenően a versenyzéshez
szükséges kiegészítő szolgáltatásokat is támogatja: a versenyzőket felkészítő edzők
támogatása, az edzőtáborozások támogatása, az orvosi háttér biztosítása.

4.5.

Az amerikai franchise ligák finanszírozási specifikumai

Az uniós tagországok sportfinanszírozási rendszerének ismertetése után érdemes kis
kitérőt tenni az amerikai franchise ligák (NFL-amerikai futball, NBA-kosárlabda, NHLjégkorong, MLB-baseball, MLS-labdarúgás) világába. A tengerentúli kitérő oka, hogy
az 1980-as évek közepétől a nemzetközi sport fokozatosan amerikanizálódott és
kommercializálódott, egyre több sportág visel magán sportszakmai és üzleti érelemben
amerikai sajátosságokat (Rohony 2003). Pénzügyi, finanszírozási szempontból kétség
kívül az amerikai liga-menedzsmentek rendkívül sok specifikummal bírnak, melyek
közül néhányat az európai sportágak is adaptálni szeretnének.
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Kassay (Kassay 2006) szerint az amerikai franchise ligák a területi elv és a liga szintű
bevétel maximalizálás elvének egyidejű alkalmazásával működnek. Azokban a
városokban indítható ligacsapat, amely városok helyi piaca (háztartások és televíziós
csatornák lefedettségében mérve) nem fedi egymást – elkerülve ezzel az üzleti
kannibalizmust. Az amerikai ligák az európai versenyrendszerrel ellentétben nem
alkalmazzák a kieséses-feljutásos szisztémát és a sportszakmai szempontok mellett
kemény pénzügyi kritériumrendszert is fenntartanak. A franchise-tagság a tulajdonosok
legalább kétharmados többségi hozzájárulásával bővülhet, csökkenhet. Ha egy
klubtulajdonos a csapatát szeretné indítani valamelyik major liga franchiserendszerében, akkor be kell vásárolnia magát. A franchise-tagok a liga közös érdekében
működtetik a bajnokságot ahonnan még veszteséges működés esetén sem lehet kiszállni.
4.5.1. A versenyegyensúly fenntartásának eszközrendszere
A versenyegyensúly fenntartása a franchise-ok hatékony működésének fundamentuma:
a liga központosított bevételeinek elosztási mechanizmusán, a munkaerő-piaci
szabályozáson (draft), valamint a fizetési sapka (salary cap) intézményén keresztül
biztosítják a csapatok esélyét a közel azonos játékerő kialakítására, lehetővé téve ezzel a
mérkőzések bizonytalan kimenetelét. A bizonytalan kimenetel alapvetően további két
tényező függvénye, amely meghatározza a fogyasztóknak nyújtott hasznossági értéket.
Az elsődleges tényező a sportolók által nyújtott játék színvonala, míg a termék
minőségére ható másik tényezőt a mérkőzéshez kapcsolódó izgalom jelenti. E kettő
együttesen biztosíthatja a bizonytalan kimenetelt (Nagy 1995).
Ennek a versenykiegyenlítő folyamatnak a jogi hátterét a klubtulajdonosok és a
játékosok között kötött kollektív szerződés, a Bargaining Agreement adja.
Pénzügyi szempontból a legérdekesebb a fizetési sapka, azaz a bevételhez igazított
bértömeg-szabályozás, melynek értelmében a liga számított bevételeinek meghatározott
százalékát lehet a játékosok javadalmazására fordítani. A fizetési sapkának két
módozata ismert. Az egyik, az ún. kemény (hard) fizetési sapka, amely egy konkrét
összegben rendkívül szigorúan határozza meg a teljes csapat és az egyes sportolók
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fizetését is. A másik, a puha (soft) sapka, melynek lényege, hogy meghatároznak ugyan
egy felső limitet, amit fizetésekre költhetnek a csapatok, ezt azonban nem veszik
annyira szigorúan, s az egyes klubok, ha szeretnék, átléphetik. A túlköltekezés azonban
szankciókkal jár, általában ún. luxusadót kell fizetni a meghatározott összeg fölötti
részre. A salary cap intézmény az erősen eltérő piacméretek, üzleti lehetőségek miatt
kiegészül a csapatonként fizethető minimum-maximum összeggel (pay roll). Az egyes
csapatok bérkiáramlását szabályozó pay roll minimum és maximum összegét az egyes
ligák központosított bevételei határozzák meg, ami jelenleg 54-57 százalék között
mozog (Kassay 2006).
4.5.2. Az üzleti szemlélet megnyilvánulási formái
Ebben a részben néhány érdekes piaci összefüggésre, az egyes amerikai ligák közötti
piaci versenyre, s e verseny által kialakult üzleti szemléletre kívánom felhívni a
figyelmet (lásd 6. ábra) (TEAM Marketing Reports 2009). A 6. ábrán a franchise ligák
átlagos jegyára látható, melyből kiderül, hogy az amerikai futball (NFL) mérkőzések
átlagos 72,2 dolláros jegyárai a legborsosabbak. A legolcsóbb mérkőzésenkénti átlagos
jegyárat, 25,43 dollárral, a baseball-liga csapatai kínálták. A kosárcsapatok 49,97 és a
jégkorong 49,66 dolláros átlagos jegyárai a két szélsőérték között helyezkednek el.
A kiemelt ligák működtetése a nézők kiszolgálásán alapul: a vevő áll a középpontban,
minden az ő érdekében történik. A klubtulajdonosok pedig óriási erőfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy a kínált szolgáltatási csomaggal teljes mértékben kielégítsék a
szurkolók igényeit. A helyszíni vendéglátás - beleértve a merchandising-értékesítést komoly bevételi forrás, ezért a tulajdonosok a helyszínen fogyasztott termékek
árképzésével is igyekeznek bevételeiket maximalizálni. Érdekes információkat hordoz
az egyes ligák fogyasztói kosarának (FCI-Fan Cost Index) elemzése (lásd 7. és 8.
ábra).
Az FCI a sportesemény helyszínén eszközölt fogyasztói költések mutatószáma, amely
az összehasonlíthatóság érdekében az alábbi tényezőket foglalja magában: 2 felnőtt, 2
gyerek belépőjegye, 2-2 kicsi sör és üdítő, 4 normál hotdog, 1 parkolójegy, 2
mérkőzésprogram, 2 olcsóbb ajándéktárgy (sapka). A 7. és 8. ábrán jól látható, hogy
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átlagosan a legmagasabb „fogyasztói kosárral” az amerikai futball-ligában (NFL)
érdekelt csapatok rendelkeznek 396,36 dollár értékben, amelyet a kosárliga (NBA)
291,93 dollárral, a jégkorong-liga (NHL) 288,23 dollárral, a baseball-liga (MLB) pedig
191,92 dollárral követ. A fogyasztói kosár tartalmi elemeit vizsgálva azt láthatjuk, hogy
a kosárban lévő tényezők közül kivétel nélkül minden ligatípusban a parkolásért és az
ajándéktárgyakért kifizetett összegek a legmeghatározóbbak.
4.5.3. Fair Play a finanszírozásban, franchise-eszközök az európai sportpiacon
Az előbbiekben ismertetett franchise ligák versenykiegyenlítő mechanizmusa annyira
hatékonyan működik, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) is szemet vetett
rá. Az UEFA szakemberei szerint az európai futballpiacon tetten érhető féktelen
költekezés elleni megoldást az amerikai major ligákban már jó pár éve működő fizetési
sapka (salary cap) felé történő elmozdulás jelenthetné (Berkes 2009). Egyfajta
finanszírozási modellváltást vizionálva az amerikai profi ligák példájára az európai
labdarúgásban is korlátozni szeretnék a legnagyobb költségtételnek számító,
játékosokhoz köthető bérjellegű kiadásokat. A BigFive futballpiacokon (angol, német,
spanyol, olasz, francia) a Deloitte cég Football Money League kiadványa szerint a
játékos fizetések az összbevételnek körülbelül 70 százalékát teszik ki (Austin és mtsai
2009). Az UEFA nem titkolt szándéka, hogy a jövőben a nemzetközi kupákban csak és
kizárólag olyan csapatok szerepelhessenek, amelyek költségvetése kiegyensúlyozott. Az
UEFA szerint tovább már nem tartható fenn az az állapot, hogy az európai sztárcsapatok
a jövőbeni sikerek érdekében eladósítják magukat, s hitelből vásárolt játékosokkal
próbálják dominálni a nemzetközi kupaküzdelmeket.
Az angol World Soccer nevű kiadvány a közelmúltban publikálta a legnagyobb tartozást
felhalmozó klubok listáját (lásd 4. táblázat) (World Soccer 2008). A 4. táblázatból
kiolvasható, hogy az „adóslista” élén 699 millió euró adósságot felhalmozva a globális
márkaként létező Manchester United áll, ám a csapat szakmai és üzleti teljesítménye
nyomán képes kezelni és törleszteni hiteltartozásait. Természetesen az sem mindegy,
hogy ezek a csillagászati összegek milyen okból kifolyólag halmozódtak fel. Van olyan
csapat, például a Real Madrid, amely elsősorban a sztárok összevásárlása nyomán
görgeti egyre tetemesebb mértékűre adósságát. Van azonban olyan gárda is, például az
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Arsenal, amely hiteltartozásinak túlnyomó részét új sport-infrastruktúrális beruházások
teszik ki.

4.6.

A magyar sportfinanszírozás gyakorlata

A nemzetközi kitekintést követően ebben a fejezetben a hazai sportfinanszírozás
struktúráját és folyamatát elemzem, majd a fő finanszírozó komponenseket veszem
sorra. Külön kitérek az országos sportági szakszövetségek, ezen belül az olimpiai
szakszövetségek, és magának a Magyar Olimpiai Bizottságnak a finanszírozási
aspektusaira is.
Az állam a sportszféra finanszírozását a mindenkor hatályos költségvetési törvény, az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok és a sportcélú támogatási rendelet
alapján végzi. Döntően ún. „bázis-alapú” finanszírozás érvényesül, vagyis az adott év
kiadásai nőnek vagy csökkennek az államháztartás általános lehetőségei függvényében.
Sajátos ciklust jelent a sportköltségvetésben a nyári olimpiai játékokra való felkészülés,
a kvalifikáció és a részvétel, valamint a jutalmazás költségigénye, amit négyévente
terveznek.
4.6.1. A finanszírozás struktúrája és folyamata
Az állami támogatás rendszere jelenleg háromcsatornás (Sárközy 2002):

1)

állami támogatási szerződés keretében folyósítható összegek:
támogatási kérelem alapján;
pályázat útján;
a támogatási rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

2)

jogszabályban normatív módon megállapított mértékű támogatás;

3)

szerencsejáték bevételek, melyek meghatározott százaléka a sportszféra
különböző színtereire kerülnek:
a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50 százaléka;
sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12 százaléka;
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a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját külön jogszabályban foglaltak szerint kell
a sport támogatására fordítani és a sport legfelső szintű irányító szervének
költségvetési fejezetében kell megtervezni.
A 2000. évi sporttörvény kifejezetten megjelölte a szerencsejáték bevételek
kedvezményezetteit is (Wesselényi Közalapítvány, labdarúgás, stb.). A 2004. utáni
szabályozás ezt a kitételt azonban már nem tartalmazza, így a szerencsejáték bevételek
„felszívódnak” az általános sportköltségvetésben.
A sportfinanszírozási gyakorlat átalakításával kapcsolatban erős kritikát fogalmazott
meg a Nemzeti Sporttanács elnöki tisztét jelenleg betöltő Sárközy Tamás is. Megítélése
szerint egy polgári társadalomban nem az állam irányítja a sportot (v.ö. állami és üzleti
alapú sportmodell), ami annyit jelent, hogy az autonóm civil szervezeteknek
(sportszövetségek,

sportegyesületek)

egy

polgári

államban

maguknak

kell

gondoskodniuk a létfenntartásról. Költségeik fedezetéhez csak kiegészítő jelleggel
járulhat hozzá az állami támogatás. Az államnak ki kell jelölnie a stratégiailag fontos
ágazatokat, a „sportpénzek” elköltését ellenőrizni kell, piaci feltételeket kell teremtenie,
a piaci „tökéletlenségeket” pedig korrigálnia kell (Sárközy 2004, 2008).
Sárközy (Sárközy 2008) nézete szerint a magyar sportnak alkalmazkodnia kellene a
tényleges társadalmi-gazdasági realitásokhoz. Az általa hasznosnak vélt alapelvek a
következők:
nem lehet az államot vezető politikai elit propagandaeszköze a sport;
a társadalomnak Nemzeti Sportstratégiával kell rendelkezni;
a főszerepet az autonóm sportszervezeteknek, sportszövetségeknek kell játszani;
az állami sportszabályozás csak szubszidiárius (kiegészítő) jellegű lehet;
a közvetlen költségvetési támogatás terén az élsport és a szabadidősport közötti
finanszírozásbeli különbséget (70 százalék élsport, 30 százalék rekreatív sport)
közelíteni kell az egészségesebb 50-50 százalék felé.
Az alapelvek konkrétabb formában pedig az alábbiakban összegezhetőek:
1) Növelni kell a sport „közvetett” költségvetési támogatását:
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a) a közoktatásban és a felsőoktatásban;
b) az egészségügyben (pl. rekreációs sport);
c) a szociális költségvetésben (pl. roma fiatalok sportjának támogatása, szegényebb
rétegek sporteszközökkel való támogatása);
d)

bizonyos

sportágakban

(lövészet,

vívás,

lovaglás,

repülősportok)

a

sportlétesítmény-fejlesztést a fegyveres erők keretében lehetne megoldani, a
fegyveres erők álláslehetőséget is biztosíthatnának bizonyos sportolói csoportoknak,
felszabadítva a sportösztöndíj rendszert mások számára;
e) a létesítményfejlesztésnél pályázni kell európai fejlesztési pénzekre;
2) Az állami támogatás alapvetően normatív legyen, és pályázati alapon, jóval
kevesebb csatornán, kevesebb áttétellel, kevesebb adminisztratív teherrel és
gyorsabban jusson el a sporttevékenység kifejtésének helyére;
3) Az állam elsődlegesen az élő sportot, a programokat és ne az intézményeket
finanszírozza. Kevesebbet költsön az elit élsportra, többet a gyermek-, ifjúsági és
diáksportra. Kevesebbet költsön működési költségre és javadalmazásra, többet
sportlétesítmény-fejlesztésre, infrastruktúrára;
4) A magyar élsport civil vezetői értsék meg, hogy lakossági támogatás nélkül, a
vállalatok, vállalkozások támogatása nélkül a zuhanórepülés megállíthatatlan;
5) A magyar sport túlpolitizáltsága komoly gátja a fejlődésnek. A magyar
sportszövetségek, egyesületek jelentős részének élén politikusok állnak, így a
sportszakmai ügyek rendszeresen belekeverednek a napi politikai küzdelmekbe;
A civil sporttársadalom mindezt azzal egészíti ki, hogy a jelenlegi finanszírozási és
igazgatási rendszer a piramis csúcsát támogatja, ami sokszor az alacsonyabb szervezeti
egységek (egyesületek) perifériára szorulását eredményezi. Az államnak magának
kellene intéznie a költségvetés tervezését, a források leosztását, az állami sportvagyon
kezelését, fejlesztését, beleértve a létesítményeket, azok fejlesztését, a sportegészségügy
szakmai rendszerének és a doppingellenes küzdelem felügyeletét, a sportszakemberképzést (edző, sportszervező, menedzser, humánkineziológus, testnevelő tanár), a
sporttudományos kutatást (Kovács 2007).
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4.6.2. A magyar sportfinanszírozás nagysága, szerkezete
A magyar állam a sporttevékenység folytatásához évente a költségvetési törvényben
meghatározott összegű pénzügyi támogatást nyújt. A magyar sport legfontosabb
finanszírozási elemeit az alábbi táblázat mutatja (lásd 5. táblázat). A központi
költségvetés, önkormányzatok, a lakosság, a vállalatok és a szerencsejáték-típusú
összegek vannak nevesítve.
Az 5. táblázat adataiból és az aktuális költségvetési törvényből látjuk, hogy 2010-ben a
központi kormányzat 16 milliárd forintot, az önkormányzatokkal együtt pedig mintegy
55-60 milliárd forintot költ a sport támogatására. Mindezt össze kell hangolni az Unió
versenypolitikai elveivel, mivel az esetleges állami szubvencióknak eurokonformnak
kell lenniük. A 16 milliárd forintból az alábbi jelentősebb tételek érdemelnek említést:
utánpótlás nevelés (verseny- és élsport): 1,335 milliárd;
iskolai, diák és felsőoktatási sport: 271 millió, mely fokozatosan csökkentő
tendenciát mutat (2008: 316, 2009: 298);
verseny- és élsport: 1,872 (2009: 2,329);
szabadidősport: 209,5 (2008: 442);
egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidő, diáksport): 100 millió;
jégkorong (utánpótlás): 170 millió;
sportteljesítmény megbecsülése: 1,9 milliárd;
sportlétesítmények PPP-konstrukcióban: 1,529 milliárd
sportlétesítmény fejlesztés, fenntartás: 190,4 millió;
kiemelt nemzetközi sportesemények (FORMA I): 4,178 milliárd (A Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 2010).
Ezen legutóbbi tétel - a Forma 1 állami támogatása - az elmúlt években évi 3 milliárd
forint körül mozgott. A jogdíjak évi 10 százalékos emelkedésének következményeként
viszont 2010-ben már 4,178 milliárd forint. Az európai gyakorlatban a Forma 1
megrendezését a sportköltségvetéséből nem támogatják. Az országos sportági
szakszövetségek többsége is ellenzi a Forma 1 hazai futamával kapcsolatban fizetett
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jogdíj sportköltségvetésbe történő „bepántlikázását”, hiszen annak direkt és indirekt
haszna nem elsősorban a sportgazdaságban, hanem a turizmus területén érezhető.
Az 5. táblázat adatain tovább haladva a háztartások kiadásait, az egyének anyagi
ráfordításait találjuk. Itt mindenképpen meg kell jegyezzük, hogy a fizikailag aktív
lakosságnak az aránya, ha csak néhány százalékkal is nő, az az egészségügyi kiadások
oldalán akár több tízmillió, esetenként milliárdos megtakarítást eredményezhet az állam
számára (Neulinger 2003, 2006, 2009). A sportminiszterek 1999-es találkozóján is
elhangzott az az érv, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003-ban „Health
and development through physical activity and sport” címmel kiadott dokumentumában
meg is erősített, hogy minden egyes dollár, melyet a fizikai aktivitásba fektetnek, 3,2
dollár megtakarítást jelent az egészségügyben (Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007).
A kilencvenes évek közepén Magyarországon minden harmadik családnak voltak
sporthoz kötődő kiadásai, ez abban az évben 21-22 milliárd forintot tett ki (Neulinger
2003). Szakmai becslések szerint a hazai szabadidősport forgalma jó egy évtizeddel
később mintegy 70-90 milliárd forintos sportpiaci keresletnek felel meg hazánkban
(Dénes és Keserű 2007). Ez a szám első hallásra még nagynak is tűnhet, ám ha az egyén
sportcélú kiadásait és annak összetételét nézzük, már korántsem ilyen idilli a kép (lásd
6. táblázat) (Dénes és Keserű 2007).
A háztartások sportcélú kiadásait elemezve az látszik, hogy a magyar lakosság költési
szerkezetében a sportcélú kiadások aránya 0,43 százalék. A sportkiadásokon belül a
magyarok főleg sportruházatra költenek, melynek aránya 48,5 százalék. Jóval kisebb
részarányt fordítanak sport javak (35 százalék) és sportszolgáltatások vásárlására (16,5
százalék). Az állam a szólamok és stratégiai dokumentumok terén elkötelezett a
„sportoló nemzet” irányába, ám pénzeszközöket nem igazán rendel az iparágba. Elég,
ha a 2010-es költségvetésre pillantunk, amelyből láthatjuk, hogy „szabadidősport”
címszó alatt 209,5 millió forint került meghatározásra, miközben 2008-ban ez az összeg
még 442 millió forintit tett ki.
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Az 5. táblázatban feltüntetett további finanszírozási szereplőket elemezve a vállalati
szektor sportbeli szerepvállalása is gondolatokat ébreszt. Nemzetközi viszonylatban, a
különböző szponzorációs területeket szemlélve azt láthatjuk, hogy a sport igen kedvező
helyzetben van, hiszen a szponzorációs költések 86 százaléka megközelítőleg ide
érkezik (Kassay 2008).
Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2007) saját elemzésében arra a megállapításra jut,
hogy hazánkban a vállalatok 15-20 milliárd forint közötti összeggel finanszírozzák a
magyar sportot. A nemzetközi tendenciáknak megfelelően ennek az összegnek nagy
részét a professzionális sportba fektetik. Ez a 15-20 milliárd forintra becsült összeg a
magyar professzionális sport bevételeinek mintegy kétharmada. A szakértők az elit
sportban a labdarúgást is tartalmazó teljes szövetségi szektorban 3-4 milliárd forint
körüli reklám- és médiabevételt becsülnek. Míg a szabadidősport-iparágat érintő
szponzorációs invesztíció körülbelül egy milliárd forint.
Nemzetközi kutatások szerint a vállalatok a marketingkommunikációs költségvetésük
17,6 százalékát fordítják szponzorációra (IEG Performance Research 2009). A hazai
marketing és kommunikációs gyakorlatban azonban nem jellemző, hogy a cégek a
büdzséjük ekkora hányadát szponzorációra fordítanák. Az elsősorban vidéki, hazai
kisvállalatok előszeretettel támogatják a helyi kezdeményezéseket, sok esetben
pénzmozgást nem igénylő barter formában, akár a rendelkezésükre álló erőforrások
teljes erejéig. Az országos érdekeltségű nagyvállalatok a büdzséjüknek többnyire csak
töredékét fordítják szponzorációra és a jogok megvételén túl minimálisan költenek a
szponzoráció „kreatív” aktiválására, életre keltésére. Ezeket a gyakorlati tapasztalatokat
is figyelembe véve a nyugat-európai 17,6 százalékos középértékkel szemben maximum
8-9 százalékos átlagos büdzséfelhasználással lehet kalkulálni a szponzorációra
vonatkoztatva (Kassay 2008).
Néhány ok, amely magyarázhatja, hogy a vállalati szponzoráció miért képvisel kisebb
súlyt a finanszírozásban a nyugat-európai országokhoz viszonyítva:
kevés a tőkeerős hazai tulajdonú vállalat;
nem ismerik a szponzorációs tevékenység know how-ját;
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a cégek szponzorációval kapcsolatos döntéshozatala sokszor szubjektív alapon
történik;
a multinacionális cégek szponzorációs tevékenységével kapcsolatban a döntések
sokszor regionális, vagy európai szinten születnek és nem egy-egy ország
sportjára vonatkoznak;
a nagy szponzorok kevesen vannak, a nagyszámú kis szponzor számára
biztosítható felület viszont kicsi, azaz nem hatékony;
a médiaközvetítések és a megfelelő publicitás hiánya kevésbé teszi attraktívvá a
szponzori megjelentést;
a reklám hatékonysági mérhetőségével szemben nincsenek hasonló, adekvát
mutatók a szponzorálásra;
a reklámköltségek megtérülési ideje jóval gyorsabb, mint a szponzorációé
(Berkes 2005, Berkes és Váczi 2006, Kolah 2006, Berkes és mtsai 2007, Sport
XXI Nemzeti Sportstratégia, 2007, Váczi és Berkes 2010a).
Az 5. táblázatban az előzőekben vázolt három finanszírozási szereplő - állam,
önkormányzat, vállalati szektor – viszonylatában, a háztartások nélküli sportráfordítások
megoszlását tekintve az „50-30-20” modell tekinthető irányadónak (Dénes és Keserű
2006). Ebben a szerkezetben a sportráfordítások 50 százalékát az önkormányzatok
biztosítják a sport számára, a központi költségvetés a finanszírozás 30 százalékát
biztosítja, 20 százalékot pedig a vállalatok (lásd 9. ábra). A franciaországi modelltől
való eltérését feltehetően az országban hagyományos területi közigazgatás súlya, benne
az erős regionális területi szervek finanszírozása magyarázza. Az angolok kiugróan
magas vállalati finanszírozási arányának hátterében egyértelműen a világ egyik
leglátványosabb sportszórakoztatása, a Premier League futballüzleti sikerei állnak.
4.6.3. Az országos sportági szakszövetségek finanszírozási szerkezete
Ebben a részben a sportági szakszövetségek finanszírozási szerkezetét (bevétel- és
kiadási tételek) értékelem.
Dénes és Keserű (Dénes és Keserű 2007) felmérése alapján a magyar országos sportági
szakszövetségek átlagos éves bevétele - a labdarúgást nem beleszámítva - 170-180
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millió forint. Akadnak hagyományosan magas állami támogatásban részesülő, az elmúlt
rendszerben

szocializálódott,

elkényelmesedett

szövetségek,

miközben

az

új

sportágak/szakágak szövetségeit általában dinamikusabb, hatékonyabb működés
jellemzi. A kimutatott bevételek meghatározó része, 31 százaléka származik állami
támogatásból, a másik két jelentős forrás a saját tevékenységből származó bevétel 26
százalék, illetve a reklámozóktól (szponzoroktól) származó pénz 25 százalék (lásd 10.
ábra).
Az állami támogatás mértéke átlagos értéket jelent, az egyes szövetségek értékei ettől
nagyságrendileg eltérhetnek. Az eltérést egyrészt a sportág sajátosságai, másrészt a
sportvezetés eltérő rátermettsége okozza. A 10. ábrán látható, hogy a sportági
szakszövetségek bevétel-szerkezetében a teljes bevételen belül az egyéb bevételek,
támogatások aránya meghaladja a 10 százalékot, viszont a labdarúgáson kívül nincs a
médiumoktól származó bevétele a sportnak. Ez alól kivételt jelenthet néhány, főként
csapatsportág (pl.: kosárlabda, kézilabda, vízilabda). A bevételek között a tagdíj bevétel
értéke minimális, 1 százalékos nagyságrendű, miközben az európai gyakorlat szerint ez
az arány eléri 25-40 százalékot (Dénes és Keserű 2007). Az olimpiai sportágat gondozó
szakszövetségek esetében a szubvenció további fontos részét képezik még a Magyar
Olimpiai Bizottságon keresztül nyújtott felkészülési támogatások, illetve a központi
edzőtáborok szövetségi használatának „rejtett” támogatása.
A sportági szakszövetségek kiadási szerkezetében a legnagyobb kiadási tételt a
válogatottak felkészítésére és versenyeztetésére fordítják a szövetségek, amely a teljes
ráfordításuk 24 százalékát teszi ki. A szövetségek feladataikat magas működési és
személyi költségekkel látják el, erre átlagban a teljes kiadások 22 százaléka fordítódik.
Ez azonban igen volatilis kiadási tétel, hiszen egyes szövetségek esetében ez az arány
meghaladja a 60, sőt 80 százalékot is (lásd 11. ábra). Ezért mondhatjuk azt, hogy
jellemző a sport számos területére a Moldova Györgytől származó „tékozló koldus”
hasonlat, azaz egyszerre van jelen a rendszerben a pénzszűke és a rendelkezésre álló
összegek nem kellő hatékonyságú felhasználása.
Összességében megállapítható, hogy a hazai szakszövetségek pénzügyi helyzete
meglehetősen

ingatag,

infrastruktúrájuk
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elavult,

jövedelemtermelő

képességük

minimális. Kevés - egyes szövetségek esetében elenyésző - a szövetségek nem állami
támogatásból származó, azaz önerőnek számító bevétele. Bár magas a tényleges állami
támogatások aránya a szövetségek valós bevételszerkezetében, mégis erőforráshiányban szenvednek. Egy részük mindennapi működési problémákkal küzd, valamint a
koncepció nélküli működés jellemzi, nem rendelkezik fejlesztési stratégiákkal, illetve
operatív tervekkel. Ezek kidolgozásához és különösen a végrehajtásukhoz nincsenek
meg a személyi, tárgyi és különösen az anyagi feltételeik. A működési kiadások tetemes
hányada - átlagban 22 százalék - jelentős összegeket von el a szakszövetségek
költségvetéséből.
Ezek a problémák inkább az olimpiai ciklus vége felé szoktak felszínre kerülni, s
elsősorban a Magyar Olimpiai Bizottság szócsövén jut el a szélesebb közvéleményhez
4.6.4. A Magyar Olimpiai Bizottság finanszírozási háttere
Ebben a részben az olimpiai játékokon való részvétel, eredményesség mögött megbújó
sportszakmai és sportgazdasági összefüggéseket vázolom, melyet a Magyar Olimpiai
Bizottság finanszírozási rendszerének bemutatása követ.
4.6.4.1.

A magyar olimpiai sikeresség agóniája

Az olimpiai játékokon elért eredményeink talán az egyetlen olyan nemzetgazdasági
területként él a kollektív tudatban, ahol az utóbbi évtizedekben tartósan és a világ által
is rendszeresen elismerten a legjobbak között szerepeltünk. Függetlenül attól, hogy mi
volt a mozgatórugó a kiemelkedő sportteljesítmények hátterében, a négyévenként
megrendezésre kerülő újkori olimpiai játékok mindig is nemzeti üggyé kovácsolták
össze az amúgy sokszor, sokfelé húzó társadalmunkat. Egy magyar siker pártpolitikai,
világnézeti véleményektől függetlenül egyformán szerez örömet időseknek, fiataloknak,
erősíti a nemzettudatot, a lokálpatriotizmus szellemét.
Bár az olimpiai játékok és azok támogatása mindig kiemeltebb prioritást élvezett
minden politikai vezetés számára, úgy tűnik nem elegendő a négyévenkénti erős
támogatás az olimpiára készülő csapatunknak, hazánk kiszorulóban van az eredményes
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sportnemzetek sorából. Elég csak a mögöttünk hagyott 2005-2008-as olimpiai ciklus
eseményeiből a teljesség igénye nélkül, sina ira et studio jegyében szemezgetni.
Gondoljunk csak az olimpiai eredménytelenség/tisztes helytállás körül kialakult
paradox magyarázkodásra, melyek sportszakmai és sportgazdasági síkon egyaránt
összegezhetőek.

4.6.4.2.

Az olimpiai eredményességünk sportszakmai aspektusból szemlélve

Sportszakmai értelemben az utolsó három olimpia magyar eredményeit elemezve
megállapítható, hogy az olimpiai eredményességünk egy „féllábú óriás”, hiszen a
pontok alapján három sportág teljesítményétől függ - kajak-kenu, úszás, vívás - és ebből
elsősorban a kajak-kenu a legmeghatározóbb. Ezzel szemben a pekingi olimpián mért
nézettségi sorrendben első az atlétika, ezt követik a vizes sportok (úszás, műugrás,
vízilabda együtt), a nekünk fontos vívás például a kilencedik, az öttusa pedig utolsó
előtti (Schmitt és mtsai 2008).
Az utolsó három olimpián - Sydney, Athén, Peking - 16 sportágban végeztünk
pontszerző helyen: kajak-kenu, vívás, úszás, vízilabda, birkózás, súlyemelés,
sportlövészet, öttusa, atlétika, kézilabda, torna, ökölvívás, evezés, asztalitenisz,
kerékpár, taekwondo. Ebből a 16 sportágból 7 sportág nem tudott pontot szerezni
Pekingben. A kajak-kenu, úszás, vívás az elmúlt három olimpián az összeredmények 63
százalékát szerezte meg, pontszám, érmek, aranyérmek tekintetében. Az olimpiai
eredményességhez szélesebb alapokra volna szükség, sokkal szélesebb bázison kellene
mozognia a magyar sport olimpiai eredményességének. Az ún. látványsportokban kevés
a nemzetközi szinten is piacképes sporttermékünk (Schmitt és mtsai 2008).
Athén, Sydney, Atlanta és Barcelona aranyai elfedték - sőt lehetetlenné tették - a
magyar sportélet valóságos teljesítőképességének reális értékelését. Sokan egyetértenek
abban, hogy társadalmi és gazdasági hátterünkhöz képest a pekingi eredmények nem is
kirívóan rosszak. Egyes sportközgazdászok szerint meg kell békélnünk a gondolattal,
hogy az aranyérmek számát tekintve kurtára sikeredett pekingi olimpia előtti játékokon
„teljesített túl” a magyar csapat. A korábbi „béketáborból” egyedül a románok és
Csehszlovákia utódállamai értek el jobb eredményeket a 2000-es évek olimpiáin, mint
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Münchenben, Montrealban vagy akár Szöulban. Mindez azt sugallja, hogy az
aranyérmekben kifejezett eredmény romlása nem specifikusan magyar probléma, mint
inkább a sport társadalmi és politikai beágyazódásának a rendszerváltást követő
gyökeres megváltozásáé. Visszaesésünk okait külső és belső tényezők egyaránt
meghatározták (Szigel 2008).
A külső tényezők közül említést érdemlő jelenség, hogy világszerte egyre több ország
tekinti stratégiailag kiemelt területnek a versenysportot. A nemzetközi verseny
éleződésénél érdemes szót ejteni a Szovjet utódállamok önálló indulási jogairól,
valamint a Kína-jelenségről. Kína az az ország, amely az elmúlt 8 évben szinte a
semmiből sportnagyhatalommá nőtte ki magát: a legutóbbi játékok házigazdája az
olimpiákon megszerzett aranyérmeinek számát a korábbi 5-ről a 2000-es évek játékain
110-re tornázta fel, és ezzel az Egyesült Államokat is megelőzve a legsikeresebb ország
lett. A The New York Times jóvoltából egy sokat mondó vizualizáció is készült arról,
hogy mely országokból érkeztek a pekingi olimpia bajnokai (lásd 12., 13., 14. ábra).
Szigel (Szigel 2008) szerint noha, kétségtelen ugyan, hogy egy új sportnagyhatalom
született, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez nem változtathatta meg gyökeresen az
erőviszonyokat a kisebb országok rovására a 70-es, 80-as évekhez képest. Időközben
ugyanis egy másik sportnagyhatalom, nevezetesen az NDK kiesett a versenyből. A
kelet-német sportolók Münchenben, Montrealban és Szöulban összesen 97 aranyat
nyertek, ami szám szerint kisebb ugyan mint a kínaiak 110 medálja az utolsó három
olimpián, a megszerezhető érmek számához viszonyítva (636 vs. 903) azonban még
többnek is értékelhető. Úgy is mondhatnánk tehát, hogy Kína felváltotta a
sportnagyhatalmak között az NDK-t, kiszorító hatását tehát ehhez képest talán hiba
lenne túlértékelni.
Az egyre erősödő verseny - mint külső tényező - következtében tehát szinte
szükségszerű volt, hogy a magyar olimpiai csapat eredményessége, akár változatlan
teljesítmény mellett is, előbb-utóbb csökkenni kezdjen. Ezt a visszaesést - a pekingi
játékokon elért eredményünk tükrében - módszertanilag többféleképpen követhetjük
nyomon. Az első ilyen értékelő eljárás keretében az arany, ezüst, bronzérmek számát
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vizsgáljuk. Ebben az esetben - a nemzetek közötti hagyományos sorrend alapján, az
arany, ezüst, bronzérmek abszolút összesítésén nyugvó besorolásnál a sorrend Kína,
USA, Oroszország, Nagy-Britannia, Németország, Ausztrália, Koreai Köztársaság,
Japán, Olaszország, Franciaország, míg hazánk a 21-dik helyen áll. Ebben a
szisztémában azonban érezhetően túl nagy súllyal szerepelnek az aranyérmek.
Érdemes alternatív rangsorolási módszerek alapján is megvizsgálni az eredményeket.
Az egyik ilyen alternatív eljárás az összes érem számát veszi figyelembe, függetlenül
attól, hogy az a dobogó melyik fokát jelenti. Az élboly sorrendje kissé megváltozott,
Kína helyet cserélt az USA-val, Japán kikerült az első tízből. Hazánk így is a 21-dik
helyre kerül a nemzetek rangsorában.
Azonban ez az összesítés sem túl szerencsés, hiszen nem lehet ugyanúgy értékelni a
különböző színű érmeket. Létezik azonban egyéb, pontrendszerű értékelési módszer is.
Ám ez sem túl szofisztikált, de talán szerencsésebb, mint a fenti kissé egyoldalú, az
érmesekkel túlságosan is demokratikus megoldás: a helyezésekért sorrendben
aranyérem (3), ezüstérem (2), bronzérem (1) pontot adunk. Ezen értékelési módszer
alapján is Kína nyert, de sokkal szorosabban, mint az eredeti éremtáblázaton tűnik.
Kialakulóban van tehát a nemzeteknek egy olyan élbolya, amely Athénban és
Pekingben is ugyanaz volt, csak a helyezések cserélődtek fel: Kína 223 pont, USA 220
pont, Oroszország 139 pont, Nagy-Britannia 98 pont, Ausztrália 89 pont, Németország
83 pont, Franciaország 70 pont, Koreai Köztársaság 67 pont, Olaszország 54 pont,
Japán 49 pont.
Érdekesség, hogy ha az Európai Uniót egy egységként kezelnénk, akkor bármelyik
fentebb vázolt, alternatív számítás szerint kétszeresen verne meg bármely más országot.
Ha Magyarországra vetítjük a 3-2-1 számítás továbbfejlesztett változatát, amelyet a
„népesség” komponenssel egészíthetünk ki, akkor a hazánkhoz hasonló lakosságszámú
országok (például Csehország, Belgium, Svájc) szinte mindegyikét könnyedén
megelőzzük.
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Persze az ilyen aggregát statisztikákból óvatosan lehet csak következtetéseket levonni:
hiszen ezek a számok elfedhetik például, hogy ugyanannyi érem megszerzéséért a
korábbiaknál már jóval magasabb erőfeszítésekre van szükség. Így tehát a verseny
erősödéséről az érmek eloszlása alapján csak gyenge állításokat tehetünk.

4.6.4.3.

Az olimpiai eredményességünk sportgazdasági aspektusból szemlélve

Pellényi (Pellényi 2008) írásában arra az összefüggésre világít rá, hogy az élsportot olimpiai felkészülés - a világ számos országában kiemelten támogatja az állam, így
tanulságosak lehetnek mások tapasztalatai. E téren úttörők voltak a szocialista országok,
akik a szocializmus fölényét a sportban igyekeztek bizonyítani. Kelet-Németország az
olimpiai sikereinek a „fénykorában” a GDP-je 1 százalékát költötte élsportolóira. Ennek
meg is lett az eredménye: a szocialista országok több mint 3 százalékkal több érmet
szereztek, mint amit a népességük, fejlettségük és korábbi teljesítményük indokolt
volna. Azóta sok nyugati ország tanult a „béketábortól”.
Sportgazdasági, sportpénzügyi értelemben többnyire konszenzus van a szakemberek
között azt illetően, hogy társadalmi és gazdasági hátterünkhöz képest a pekingi
eredmények nem is kirívóan rosszak. Magyarország pontszerzési képességét
összehasonlítva más országokkal azt állapíthatjuk meg, hogy az olimpiai versenyeken
stabilan a legjobb hat között szerepel hazánk, amennyiben a megszerzett érmek számát
az országok egy főre jutó bruttó hazai összterméke (GDP) alapján arányosítjuk (Szigel
2008, Pellényi 2008).
A kérdéskör árnyalásában segíthetnek azok a statisztikai modellek, amelyek
megbízhatóan jelzik előre az érmek számát néhány magyarázó változó segítségével:
minél nagyobb a népesség, annál több az éremesélyes tehetség;
minél nagyobb az életszínvonal, annál jobb körülményeket biztosíthatnak a
versenyzők felkészítéséhez;
a megelőző olimpián szerzett érmek száma is magyarázó erővel bír;
jelentős lehet a hazai pálya előnye is (Bernard és Busse 2004, Bernard 2008,
Pellényi 2008).
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A hannoveri Tuck School of Business professzora, Andrew B. Bernard, a fent nevezett
változókhoz hasonló sportgazdasági és sportszakmai kulcsfaktorok (népességszám, egy
főre jutó GDP, múltbeli teljesítmény, hazai pálya előnye) segítségével hat pekingi
aranyat jósolt a magyar csapatnak (Bernard 2008). Főként a sportközgazdászok között
van egyetértés a tekintetben, hogy ebből a soktényezős rendszerből két tényező az,
amely a legmeghatározóbb lehet. Egyrészt, ha két ország azonosan fejlett, de az
egyikben jóval többen élnek, mint a másikban, akkor a nagyobb lélekszámú ország
sportolói várhatóan több aranyhoz jutnak. Másrészt, ha két azonos lélekszámú országból
az egyik szegény, a másik gazdag, akkor a gazdagabb ország sportolói több aranyat
szerezhetnek. Ha mindkét állítás valószínű, akkor az is valószínű, hogy ahol nagyobb a
bruttó hazai össztermék (GDP), ott több arany várható az olimpiai játékokon (GDP =
lélekszám × fejlettség) (Csillik 2008).
Ezt az összefüggést taglalja Csillik (Csillik 2008) a tanulmányában, mikor arra keresi a
választ, hogy hogyan alakul az országok közötti sorrend a bruttó hazai össztermék és a
birtokolt aranyérmek számának függvényében. A GDP adatoknál az ún. vásárlóerőparitáson számított 2003. évi Gary-Khamis-dolláradatokat vette figyelembe (lásd 7.
táblázat).
A 7. táblázat oszlopai azt mutatják, hogy mennyi volt az adott ország GDP-je, mennyi
aranyérmet gyűjtött a pekingi olimpián, a világ GDP-jének hány százalékával
rendelkezik, illetve az olimpiai aranyérmek hány százalékát érték el az ország sportolói.
Azt látjuk, hogy Magyarország a világ GDP 0,197 százalékával és az aranyérmek 1
százalékával rendelkezik. Olyan ország, amelyik kisebb GDP-arány mellett több
aranyéremmel

rendelkezik

öt

van:

Jamaica,

Kenya,

Etiópia,

Románia

és

Fehéroroszország. Olyan ország, amelyik szegényebb, de ugyanannyi érmet szerzett,
mint hazánk további három van: Új-Zéland, Szlovákia és Grúzia.
A makrogazdasági adatok és az olimpiai eredményesség közötti korrelációt vizsgálva
arra a következtetésre juthatunk, hogy minél nagyobb aranyaránnyal rendelkezik azonos
fejlettség mellett egy ország, annál nagyobb a sporthatékonysága. Ebből a
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makrogazdasági aspektusból szemlélve a magyar sporthatékonyság még mindig a világ
élvonalába tartozik.
Összességében tehát a pekingi szereplés gazdasági nézőpontból egyáltalán nem
tekinthető

tragikusnak.

Volt

már

az

előző

olimpiai

játékokon

ún.

nagy

sportnemzeteknek kudarcos szereplése. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a franciák
Tokióban egy aranyat nyertek, az ausztrálok az 1976-os Melbourne-i olimpia után
voltak kénytelenek aranyérem nélkül hazakullogni, az angolok pedig 1996-ban
mindössze egyetlen aranyéremmel gazdagodtak. Ezek a nemzetek higgadtan értékelték
a kudarc okait, megfelelő stratégiát dolgoztak ki, sokat áldoztak a siker érdekében,
amely alapvetően két tényezőnek volt köszönhető: az állam más alapokra helyezte a
sport finanszírozását, és mindezt perspektivikus stratégiai tervezettség jellemezte.
A mai versenysport szerkezete az utóbbi évtizedekben alapvetően megváltozott. Az
eredmények egyre szignifikánsabb összefüggést mutatnak a befektetett erkölcsi és
anyagi - többnyire állami - erőkkel és ösztönzőkkel. A nemzetközi tapasztalatok is azt
sugallják, hogy állami rásegítéssel javíthatók az olimpiai eredmények, ám a társadalom
széles rétegei számára ez nem biztos, hogy kézzelfogható haszonnal jár. Ebből a
szempontból Ausztrália esetét említhetjük, ahol például azután indította be a
nemzetközileg elismert, Australian Institute for Sport nevű „elitképzőjét” a
sportkormányzat, hogy az 1976-os olimpiáról aranyérem nélkül tért haza az olimpiai
válogatott. Az állami programnak köszönhető többek közt az ausztrál úszósport
látványos felemelkedése: az intézmény az 1980-90-es években (mai áron) 1 milliárd
forintos átlagköltséggel „termelt” aranyérmeket. Más szempontból azonban az elitsport
támogatása kudarcnak bizonyult. Az ausztrál kormányzat abban bízott, hogy a
sportsikerek meghozzák a kedvet a tömegsporthoz, ami számos társadalmi haszonnal
jár: például javul a népesség egészségi állapota vagy csökken a fiatalkori bűnözés. Ám
ez nem következett be: az extra olimpiai érmek nem ösztönözték a fiatalokat a sportra.
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4.6.4.4.

A Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi kondíciói

Ahogyan az előző fejezetben jeleztem, az olimpiai játékokon a visszaesésünk okait
külső és belső tényezők egyaránt meghatározták (Szigel 2008). Többen kívánnak
egyenlőségjelet tenni a nemzetgazdaság (él)sportiparának sikeressége (értsd olimpiai
játékokon való sikeres részvétel) és a finanszírozási javak nagysága között. Mivel az
olimpiai sportágat gondozó szakszövetségek költségvetésének fontos részét képezik a
Magyar Olimpiai Bizottságon (MOB) keresztül nyújtott felkészülési támogatások,
vizsgáljuk most meg néhány gondolat erejéig ennek a sportköztestületnek a financiális
hátterét. Hazánk esetében is feltétlenül törvényszerű-e, hogy a finanszírozás nagysága
arányban áll az olimpiai sportversenyeken elért eredményességi szinttel?
A 2000. évi Sporttörvény jelentősen növelte a MOB korábbi hatáskörét. Többek között
döntési jogkörrel ruházta fel az olimpiai felkészülésre fordított állami támogatások
elosztásáról. Ez a döntés jelentős előrelépés volt az 1996-os Sporttörvényben rögzített
gyakorlathoz képest, a sportirányítás és a sportfinanszírozás társadalmasítása irányában.
Ezt követően a támogatásokról, azok célszerinti felhasználásáról a döntések ott
születtek, ahol azokról a legtöbb volt az információ. A Magyar Olimpiai Bizottság a
2000-ben meghozott Sporttörvény határozatának köszönhetően válhatott az olimpiai
felkészülés valóságos szakmai irányítójává (Schmitt és mtsai 2008).
A törvényi felhatalmazás alapján dolgozta ki a MOB a jelenleg is elfogadott, öt pontból
álló támogatási rendszerét, amelyben meghatározó módon jelen van az eredményességet
értékelő normatív támogatásra irányuló törekvés, de nem nélkülözi az időszerű
sportszakmai ismereteket sem:
előző évi eredményességi pontok;
eredményességi támogatás;
szakmai feladatok alaptámogatása;
olimpiai műhelytámogatás;
NOB-ösztöndíj.
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A 2004-es Sporttörvény azonban elvette a köztestületektől, így a MOB-tól is a
feladatokra biztosított állami támogatásokkal kapcsolatos döntési jogosítványokat.
A MOB pénzügyi hátterét a költségvetésből kapott - egyedi alkuk során „kierőszakolt”
támogatások és saját marketing- és pályázati tevékenységből befolyó összegek képezik.
Az államtól kapott keretösszeg változó tendenciát mutat, az olimpiai ciklusok vége felé
picit több, az olimpia évét követően pedig kevesebb. Az állami költségvetésből az
olimpiai felkészülésre biztosított állami támogatások terén az utóbbi olimpiai ciklusban
egy folyamatosan csökkenő tendencia képe rajzolódik ki. 2005-ben 1,263 milliárd
forint, 2006-ban 1,340 milliárd forint, 2007-ben 1,710 milliárd forint, 2008-ban 1,810
milliárd forint (2007. év végén megítéltek egy 630 milliós miniszterelnöki extra
támogatást, de ennek a felosztására nem a MOB rendszerében került sor), 2009-ben
1,053 milliárd forint. Ez nemcsak reál, hanem nominálértékben is jelentős csökkenés. A
hiányzó összegek pótlására az állami sportirányítás vezetői több alkalommal is ígéretet
tettek arra vonatkozóan, hogy különböző összegű „edzőtábori voucher” biztosításával
segítik a nehéz pénzügyi helyzetbe jutott sportági szakszövetségeket. Az ígéret
megvalósítása azonban nem történt meg.
A következő táblázatban azt próbálom szemléltetni, hogy a MOB a nehéz pénzügyi
helyzet ellenére, jelentős támogatást nyújt a sportági szakszövetségek, az olimpiai
sportműhelyek és a felkészülésben résztvevő-versenyzők számára (lásd 8. táblázat)
(Schmitt és mtsai 2008). Sőt, az olimpiai ciklus alatt rendkívüli támogatásokkal,
előlegekkel és kölcsönökkel folyamatosan igyekezett biztosítani az állami támogatások
késedelmes

utalása

miatt

sokszor

nehéz

helyzetbe

került

sportszövetségek

fizetőképességének fenntartását.
Ahogy látjuk, nem dúskálnak olimpiai sportágaink a pénzügyi javakban. A helyzet
megoldása érdekében többféle javaslat is elhangzott már. Egyesek a rendelkezésre álló
erőforrások elosztási-hatékonyságának növelésében, míg mások a többletbevétel
előteremtésében látják a kiutat.
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4.7.
Ebben

Forrásteremtő elképzelések
a

részben

egy

rövid

összefoglalás

erejéig

bemutatom

azokat

a

forrásátcsoportosító, befektetést ösztönző- és piacélénkítő megoldásokat, amelyek eddig
felmerültek,

ám

mindezidáig

nem

lettek

megvalósítva,

a

sportfinanszírozás

hatékonyabbá tétele, illetve a szükséges többletforrás előteremtése érdekében.
Mivel az állam a jelen gazdasági helyzetben nem vállalhatja fel valamennyi sportág
támogatását, jól meghatározott kritériumok alapján kell a legjobbakat, a legjobb
perspektívát nyújtó sportágakat finanszíroznia, hosszútávon és tervezhető módon. A
sportfinanszírozás megújítása egyszerre kell, hogy célozza a sportba jutó források
növelését, valamint ezen források hatékonyabb felhasználását. Ez annyit jelent, hogy a
magyar költségvetésben levő pénzügyi forrásokat átláthatóan, hatékonyan és
ellenőrzötten kell a sportszféra rendelkezésére bocsátani. Másrészt, kiemelt fontosságú a
sport finanszírozásához szükséges többletbevételek előteremtése. El kell végre
fogadnunk, hogy ha látványos fejlődést szeretnénk elérni a magyar sportban, nem elég
csak a költségvetésben levő forrásokra támaszkodnunk, új források bevonására is
szükség van.
4.7.1. Forrásátcsoportosítás - a GDP-hez, költségvetés kiadási főösszegéhez kötött
normatív finanszírozás
Ahogy a korábbiakban láthattuk, hazánkban a sportágazat részesedése 07-1 százaléka a
bruttó hazai összterméknek, ellentétben az uniós országok 1,5-2,5 százalékos átlagával.
A költségvetés kiadási főösszegében mért sportcélú kiadások összege pedig 0,25-0,3
százalék között mozog. A nemzeti GDP-hez mérten tehát jelentősen elmarad a
sportágazat részesedése az EU-s átlagtól. Egyes javaslatok jogszabályban határoznák
meg azt a minimumot, amit az állam éves költségvetésének összeállításánál köteles a
sport rendelkezésére bocsátani. Elképzelések vannak azzal kapcsolatban, hogy meg
kellene alkotni a nominális GDP-alapú, vagy a költségvetés kiadási főösszegében
meghatározott automatizmus rendszerét.
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4.7.2. Befektetést ösztönző javaslatok
A 2004. évi II. törvény, vagyis a hatályos ún. Filmtörvény olyan adó- és egyéb
támogatási rendszert alakított ki a filmszakmában, amelynek alapja nem a normatív
állami támogatások mértékének emelése, hanem a forrásbevonás ösztönzése. E módszer
sportszférába való átültetését az alábbi indokok támasztják alá:
Magyarország

ország-marketingjének,

nemzetközi

megítélésének

szempontjából a magyar sport nem jár a filmipar mögött;
a

filmtörvény

támogatási

rendszerének

célja

a

magyar

filmek

vonatkozásában a nézőszám emelése volt. A sportesemények támogatása
esetén is emelkedik a jegybevétel, hiszen a sportversenyek népszerűsége
hazánkban vitathatatlan;
egy Magyarországon szervezett nemzetközi sportesemény nagyban növeli
a magyar sportolók győzelmi esélyeit, ezáltal növekszik a magyar sport
eredményessége és nemzetközi hírneve;
a vidéki sportesemények szervezése és a sportlétesítmények építése is
támogatottá válik és így olyan régiók gazdasági fellendülésére is számítani
lehet, ahova működő tőke beáramlására egyébként nem kerülne sor.
Az elképzelés szerint támogatásban részesülhetne sportszervezői tevékenységet,
illetve opcionálisan sporttevékenységet támogató minden jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A támogatás tárgyi hatálya alá
esnének

a

sportot

támogató

szponzorok

és

sportesemény-szervezők,

sportegyesületek, sportszövetségek, sportvállalkozások, illetve sportlétesítmények
építtetői között köttetett sportesemény-szervezést támogató szerződések, tehát:
sportesemény szervezését közvetlenül támogató szerződések;
sportegyesületet támogató szerződések;
sportszövetséget támogató szerződések;
sportvállalkozást támogató szerződések,
sportlétesítmény építését, meglévő fejlesztését támogató szerződések,
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a Sporttörvény V. fejezetében meghatározott sportolók és támogatók
között köttetett kereskedelmi arculat-átviteli szerződések köre.
A támogatás azokat a szponzorokat illetné meg, akik bármely sportesemény
megszervezését, sportegyesület, sportszövetség, sportvállalkozás munkáját, vagy
valamely sportlétesítmény építését támogatják, s akik ezért az általuk befektetett
összeg akár 100 százalékával is csökkenthetik adójukat, és 50 százalékával
adóalapjukat,

úgy,

hogy az

adókedvezmény három

adóéven

keresztül

érvényesíthető.
A fenti adótámogatási rendszer alkalmas lehet arra, hogy olyan motivációként
működjék, ami a gyakorlatban is arra sarkallja a befektetőket, támogatókat,
vállalkozókat, hogy a sportszférába juttassák működő tőkéjüket, a sport élvezzen előnyt
támogatási döntéseikben, és ezáltal ún. „dinamikus motivációs tőke” áramoljék a
magyar sportba. A gazdasági szféra motiválása mellett a magánszemélyek számára is
érdemes megteremteni e támogatási rendszer lehetőségét, hiszen sok kisebb egyesület,
vagy

sportvállalkozás

esetében

a

tagok,

vagy

magánszemélyek

támogatása

kulcsfontosságú a finanszírozásban - ezért szükséges a magánszemélyeket érintő
adókedvezmények rendszerének kidolgozása is.
4.7.3. Piacélénkítő megoldások
4.7.3.1.

Magyar Sportmarketing Kft. - Magyar Csapat program

A sportfinanszírozási rendszert átalakító piacélénkítő megoldások keresésében 2001-ig
kell visszamennünk az időben. Az akkori Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) Magyar
Sportmarketing Kft. néven állami tulajdonú céget alapított. Gazdaságilag megalapozott
és stratégiailag kidolgozott elképzeléseik között szerepelt a piaci szereplők útján történő
forrásbevonás, melyet a szakszövetségek együttes képviseletével képzeltek el. Az így
szerzett összegeket sportági fejlesztésekre fordították. A minisztérium elképzelései
szerint a Magyar Sportmarketing Kft. három alapvető funkciót látott el:
a magyar válogatott csapatok kereskedelmi (marketing-, szponzorációs és
közvetítési) jogainak értékesítése;
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a szakszövetségek marketingjének kidolgozása;
a minisztérium kommunikációja.
A társaság a magyar sportfinanszírozást szándékozott volna megreformálni azzal, hogy
az

eddig

a

saját

maguk

értékesítési

nehézségeivel

küzdő

szakszövetségek

marketingtevékenységét átvállalva egységes formában lépett volna a hirdetési piacra,
növelve ezzel a reklámhelyek felületi értékét. Hiszen eddig egy kevésbé népszerű
sportág alig talált eseményeihez szponzort, de a csomag részeként ők is kaphattak volna
a hirdetési bevételekből. A szövetségeknek plusz bevételt, a szponzoroknak pedig
átlátható marketingstratégiát kínáltak. A cég úgy kalkulált, hogy 12 szövetséggel történt
szerződéskötést követően, a hirdetőknek sokkal több eseményt, ennek következtében
nagyobb számú megjelenést tudnának kínálni.
A Kft.-nek meg kellett volna egyeznie a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) is, ám
csupán arról született döntés, hogy a cég konzultánsi munka keretében együtt dolgozik a
MOB-bal. Az elképzelések realizálódása azonban nemcsak a MOB-on múlt, hanem
azon is, hogy sikerül-e a tárcának annyi szövetségest maga mögé állítani, amennyivel
érdemes szponzorok után kutatni. Az ötletet egyébként jónak tartották, ám a kevésbé
népszerű sportágak szövetségei úgy érezték, rajtuk nemigen tud segíteni egy ilyen
kezdeményezés. Ennek ellenére a 2001-ben indult Magyar Csapat program egy év alatt
négy támogatón keresztül 240 millió forint bevételt realizált és emellett 500 millió
forintot meghaladó médiaértéket generált.
Majd 2003-ban végleg megfeneklett a Sportmarketing Kft. ténykedése, mivel immár az
új kormány által létrehozott legfőbb állami irányító sportszerv, a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium (GYISM) a marketingmunkát végző Magyar Sportmarketing Kft.-t
megszűntette és helyette megalakította az Ifjúsági és Sportkommunikációs Kft.-t.
4.7.3.2.

Európai Uniós források

Az elmúlt néhány évben jelentős forrásbevonást tehettek volna lehetővé az Európai
Uniós fejlesztési források. Ezeknek a pénzeknek a sikeres pályázásához azonban
szemléletmód-váltásra lett volna szükség a sporttársadalomban, illetve a sport
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fejlesztésével

foglalkozó

valamennyi

intézményben.

Közvetlenül

a

sport

finanszírozására az Európai Unió nem biztosít forrásokat. Ezért nyitott, széles látókörű
szemléletmódra van szükség, meg kell találni azokat a pályázati lehetőségeket, melyek
nem kifejezetten sportra irányulnak, de ennek ellenére a sportterület is élhet a
lehetőségekkel (képzés, regionális kapcsolatok, fejlesztések, esélyegyenlőség). Az EUforrásokhoz való hozzáférésre csak akkor van esély, ha elkészülnek a sport különböző
területeire vonatkozó fejlesztési stratégiák, rendelkezésre áll a pályázatok elkészítéséhez
szükséges szaktudás, és biztosítható a kedvezményezett intézményektől megkövetelt
önrész.
4.7.3.3.

A dohányipari terméket gyártók és forgalmazók szerepvállalása

Javaslatok, elképzelések hallhatóak voltak azzal kapcsolatban is, hogy meg kellene
teremteni a jogszabályi hátterét annak, hogy a dohányipari termékeket gyártó vagy
forgalmazó társaságok az éves értékesítésük százalékban meghatározott összegét az
élsport ágazat mellett szintén jelentős forráshiánnyal küszködő diáksport, vagy
utánpótlássport támogatására fordítsák. Továbbá a dohányiparra vonatkozó törvény
mintájára az egészségtelen ételeket - chips, hamburger és cukor tartalmú üdítőitalokat
gyártó cégeket is be kell vonni a diák- és utánpótlássport támogatásába.
4.7.3.4.

A szerencsejáték-piac forráslehetőségei a sportágazat számára

Amint azt a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007 is megállapítja, a Szerencsejáték
Zrt. sportban betöltött szerepvállalása messze elmarad az EU átlagától (lásd 15. ábra)
(Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007).
Magyarországon a szerencsejáték bevételeiből mind relatív, mind abszolút értékben
aránytalanul kevés összeg kerül vissza a sportba. Ezért a sportköltségvetésben jóval
nagyobb szerepet kellene betöltenie a szerencsejáték alapú bevételeknek. A
szerencsejátékokból befolyó adó - s itt nem csak a sportfogadásokból, hanem a
számsorsjátékokból befolyó adó is értendő - egy bizonyos százaléka (javaslatok szerint
körülbelül 20 százalék) kerülhetne célzottan sportcélú felhasználásra. Ezen bevételek
“Olimpiai Alap” vagy „Nemzeti Sportfejlesztési Alap” címen kerülhetnének az állami
sportigazgatás legfelsőbb szintű irányító szervéhez, vagy az általa működtetett
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alapítványhoz (Wesselényi Miklós Sportközalapítvány), amely létesítményfejlesztésre-,
építésre, sportcélú beruházásokra, valamint a versenysport támogatására fordítaná az
összeget programfinanszírozáson és pályázatokon keresztül (Bánki 2009). Az
elképzelés nem példa nélküli hazánkban, hiszen a 2010-től megszűnő kulturális
járulékbevétel helyett az ötös lottó játékadójának kilencven százalékából a Nemzeti
Kulturális Alap gazdálkodhat.
Meglátásom szerint a sport és ezen belül az olimpiai felkészülés pénzügyi támogatása
terén nem elég csupán a pénzügyi javak hatékony elosztására törekedni. Akkor fog
bekövetkezni számottevő változás, ha a rendelkezésre álló forrásokat szignifikánsan
növelni

tudja a sportkormányzat.

Az

állami

sportköltségvetéshez

szükséges

többletforrás megteremtését - igazodva az európai trendekhez - elsősorban a
szerencsejátékból származó bevételek növelésében látom.

4.8.

A szerencsejáték-piac, mint a többletforrás színtere

Mielőtt részletesen kifejteném az Olimpiai lottó elnevezésű forrásbővítő koncepciómat,
be kívánom mutatni azt a piaci szegmenst - szerencsejáték piac -, amely az általam
javasolt Olimpiai lottó megvalósítási feltételét adja.
4.8.1. A szerencsejáték típusai az Európai Unióban
Számos tagállam sportfinanszírozási rendszerében központi helyet foglalnak el az
állami vagy államilag engedélyezett szerencsejáték-és lottószolgáltatásokra kivetett
adók, illetékek. A sporttámogatásra is felhasználható szerencsejátékok négy típusát
különböztetjük meg Európában:
jelentős állami ellenőrzés alatt működő szerencsejátékok (pl. az osztrák, finn,
spanyol);
az állam és a civil szféra (sportmozgalom) közös ellenőrzése alatt működő
szerencsejátékok (pl. a dán és az izlandi);
a sportmozgalom ellenőrzése alatt működő szerencsejátékok (pl. az olasz);
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a szerencsejáték-adó meghatározott alapokba vagy alapítványokon keresztül
történő sportcélú felhasználása (pl. a belga, szlovén, brit).
A játékadó mértéke 0 és 55 százalék között változik és nincs egységes gyakorlat az
adott összeg sportra fordított részében sem: az arány 4 és 100 százalék között mozog
(Walter 2003, Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007). Angliában, Olaszországban,
Ausztriában, Dániában vagy Finnországban már évekkel ezelőtt törvényileg
szabályozták a szerencsejáték-bevételek visszaforgatását a sportba. Franciaországban
például a televíziós jogdíjak 5 százalékát egy központi sportfinanszírozási alapba
irányítják (Dénes és Keserű 2006). Angliában láthattuk, hogy az 1993-as Szerencsejáték
Törvény elfogadását követően külön szervezet felel azért, hogy a szerencsejátékból
származó források hatékonyan és célirányosan kerüljenek a felhasználókhoz.
Magyarországon a Szerencsejáték Zrt., mint a szerencsejáték piaci szegmens
legmeghatározóbb szereplője, sportban betöltött szerepvállalása messze elmarad az EU
átlagától. Véleményem szerint a sportköltségvetésben jóval nagyobb szerepet kellene
betöltenie a szerencsejáték alapú bevételeknek.
4.8.2. A magyar szerencsejáték-piac
A magyar szerencsejáték-piac az európai uniós csatlakozás előtti időszakban
konszolidálódott. A vásárlóerő növekedésével e piac kétpólusú jellege tovább erősödött.
Az egyik póluson a számsorsjátékokat, sportfogadásokat és a sorsjegyeket kizárólagos
jogkörrel forgalmazó Szerencsejáték Zrt. helyezkedik el sajátos játékkínálatával, míg a
másik pólust a mintegy ezer vállalkozás által működtetett 35 ezer pénznyerő automata
alkotja. A speciális adók nagyága tekintetében a két piaci szegmens megközelítőleg
egyensúlyban van, együttesen a piac 90 százalékát fedik le. A társaság 100 százalékos
tulajdonosa a magyar állam. A Szerencsejáték Zrt. nettó árbevétele az utóbbi három
évben dinamikusan emelkedett: 2006-ban 141,694 milliárd forint, 2007-ben 144,935
milliárd forint, 2008-ban pedig már elérte a 158,60 milliárd forintot. A játékpalettán a
számsorsjátékoknak van a legjelentősebb bevételtermelő képessége (106,255 milliárd
forint), amit a sportfogadás (23,095 milliárd forint), a sorsjegyek (10,485 milliárd
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forint), és a gyorsjáték (12,200 milliárd forint) követ (lásd 16. ábra) (Szerencsejáték
Zrt. Üzleti Jelentés, 2008).
A társaság jelenleg hét számsorsjátékkal (Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker,
Kenó, Luxor, Puttó), három sportfogadással (Totó, Tippmix, Góltotó) és 10-15 kaparós
sorsjegyből álló kollekcióval van jelen a piacon. Az egyes játéktípusok „piacirészesedése” az alábbi módon alakul: Ötöslottó - 23,8 százalék, Tippmix - 20,7
százalék, Hatoslottó - 15,6 százalék, Puttó - 8,4 százalék, Skandináv Lottó – 8 százalék,
Sorsjegyek - 7,6 százalék; Totó - 5,1 százalék, Kenó - 4,9 százalék, Joker - 2,6 százalék,
Luxor - 2,4 százalék, Tippmax - 0,5 százalék, Tangó - 0,3 százalék, Góltotó - 0,1
százalék (lásd 17. ábra) (Szerencsejáték Zrt. Üzleti Jelentés, 2008).
A termékeket rendszeresen vásárolja a felnőtt lakosság kétharmada, mintegy ötmillió
ember. A dinamikus fejődés következtében az egy lakosra számított szerencsejátékárbevétel a legmagasabb az Európai Unióhoz 2004 májusában csatlakozott KeletKözép Európai nemzeti lottótársaságok között (lásd 18. ábra) (Szerencsejáték Zrt.
Üzleti Jelentés, 2008).
A játékosok bruttó nyereménye az árbevétel 45 százaléka, a nettó nyeremények pedig
36 százalék. Az állami szerencsejátékok bevételét 12 százalékos játékadó, 9 százalékos
személyi jövedelemadó, valamint osztalék és nyereségadó terheli (lásd 19. ábra).
A Szerencsejáték Zrt. nyereménnyel csökkentett tiszta árbevételének jelentős része
speciális adók formájában a költségvetést gazdagítja. Az adókkal és az osztalékkal
együtt a Szerencsejáték Zrt. évek óta a legnagyobb magyarországi adózók egyike. A
forgalmi típusú adókból - játékadó, nyeremény SZJA, iparűzési adó, innovációs járulék,
hatósági engedélyezési díjak - 50,566 milliárd forint, egyéb adók és járulékokból 7,604 milliárd forint, társasági adó és osztalékból - 6,891 milliárd forint folyt be a
költségvetésbe a 2008-as évben (lásd 20. ábra) (Szerencsejáték Zrt. Üzleti Jelentés,
2008).
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A befizetett összeg nagyobb hányada a költségvetés nagy elosztási rendszerein keresztül
közvetve szolgálja a társadalom jóléti és kulturális céljainak megvalósítását. A
közvetlen befizetések mellett a társaság arányaiban kisebb mértékű, de fontos
szponzorációs tevékenységet is folytat. A cég tájékoztatása szerint jelentős összegeket
címzetten a sportutánpótlás nevelésére, a szabadidős sporttevékenységre és a magyar
olimpiai mozgalom támogatására használtak fel: „2008-ban a Totó, a Góltotó, a
Tippmix és a Tippmax játékok bevételéből a költségvetésbe összesen 3,3 milliárd
forintot fizetett be adóként a Szerencsejáték Zrt., ezt később a sport támogatására
fordították. Ezen kívül a társaság a szponzorációs keretéből évi 230 milliót juttat a
magyar sportnak” (Szerencsejáték Zrt. Üzleti Jelentés, 2008).
4.8.3. A szerencsejáték-piac online szegmense, mint új szponzorációs szereplő
A szerencsejáték piac a hirdetővállalatok aktivitását is felcsigázza. Egyre több - főként
az online sportfogadás területén érdekelt piaci szereplő lát komoly üzleti lehetőséget a
szektorban. A Bwin International Ltd., a Full Tilt Poker, a Win.com, a BetClick, és a
Sportingbet PLC csak néhány azokból a cégekből, amelyek a szerencsejáték piac egy
sajátos szegmensét - az online sportfogadás területét - reprezentálják. A szerencsejáték
piacon az online sportfogadási szegmens a szereplők száma, a játékosok számának
növekedése, valamint e két tényező következtében megnövekedett hirdetési aktivitás
miatt is egy jelentős, új iparágat képvisel.
Heszler (Heszler 2009) szerint a szerencsejáték piac online szegmense egy dinamikusan
(egyes felmérések szerint több tízmilliárdos forgalmú) növekvő piacrész, ennek
megfelelően nagy intenzitással is hirdetik magukat az itt érdekelt szereplők. Ezen
vállalatok számára talán a szponzoráció - s ezen belül is például a labdarúgócsapatok
mezfelületének használata - lehet az egyik olyan reklámkommunikációs eszköz,
amelyen keresztül a leghatékonyabban tudják elérni a szóba jöhető célközönséget. Az
ismertség építés, s a fogyasztókban való tudatosítás fázisában pedig megtérülő
befektetésként jöhet számításba a globálisan népszerű labdarúgóklubok szponzorálása
(pl.: Lyon FC - BetClick, Real Madrid - Bwin International Ltd, Milan - Win.com).
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Becslések szerint a külföldi tulajdonú online sportfogadási oldalak forgalma nagyjából
50 milliárd forint körül lehet (Heszler 2009). Ehhez jönnek még a pókerből származó
bevételek, amelyek óvatos becslések szerint is több tízmilliárd forintot tehetnek ki. A
2008-as év közepéig csak elvétve találkozhattunk ezeknek a cégeknek a hirdetéseivel,
ennek az oka pedig az volt, hogy a reklámtörvény tiltotta az ilyen hirdetések
megjelentetését. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a terület nem teljesen
egyértelmű jogi szabályozása következtében megnyílt a lehetőség a zömében offshore
cégek által működtetett nemzetközi sportfogadási, illetve az internetes pókeroldalak
magyar változatai előtt. A kibújási lehetőséget az teszi lehetővé, hogy a magyar
szabályozás nem felelt meg az uniós versenyjognak. Nem lehet ugyanis megtiltani
semmilyen szolgáltatás reklámozását csupán abból kifolyólag, mert más európai cég
működteti. Azaz, vagy megtiltják a Szerencsejáték Zrt.-nek is, vagy engedik minden
uniós vállalkozásnak. A szerencsejáték-törvény eközben továbbra is tiltja ilyen játékok
szervezését, de a külföldi székhellyel működő internetes oldalak felett nincs hatásköre, s
így a magyar játékosokat is elérő külföldi internetes sportfogadás-szervezők nem
fizetnek adót, járulékot a magyar államkasszába (Heszler 2009).
Azt, hogy az online sportfogadás mekkora üzlet, jól mutatja, hogy a szabályozás lazítása
után hogyan jelentek meg fokozatosan az ezzel foglalkozó cégek hirdetései. A TNS
Media Intelligence mérése szerint a 2009-es év első kilenc hónapjában több mint
kétmilliárd forintot költöttek el Magyarországon ezek a cégek, s ez év végére elérheti a
hárommilliárd forintot (lásd 21. ábra). Amennyiben feltételezzük, hogy a listaáras
költés harmada-negyede lehet a tényleges nettó reklámkiadás, akkor egy év alatt 750–
900 millió forint értékben hirdettek csak Magyarországon, beleértve azokat a nem
klasszikus reklámmegoldásokat is, mint a tévéműsorok, újságrovatok szponzorációja.

5.

CÉLKITŰZÉS

A sportfinanszírozás belső struktúráját tekintve - főként a meglévő szűkös anyagi
erőforrások pótlása érdekében - azonnali változtatásokra van tehát szükség. A
döntéshozók azonban sok esetben a problémamegoldásnak nem a megoldás részére,
hanem kizárólag a probléma azonosítására fektetik a hangsúlyt.
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Szakmai nézetem szerint azonban ál-közgazdasági okoskodások helyett addicionális
források bevonását előirányzó konkrét lépésekre van szükség. Éppen ezért értekezésem
a puszta ötletelésen túl a sportfinanszírozás rendszerében innovatív megoldásokra kíván
javaslatot megfogalmazni.
Olyan alapkérdésekre keresem a választ, hogy:
hogyan bővíthetőek az egyre szűkösebb mértékben rendelkezésre álló állami
források?
az olimpiai eredményesség és a finanszírozási javak bősége között fennáll-e
valamiféle direkt korreláció?
milyen módon lehetséges a jelenleg rendelkezésre álló források mellé pótlólagos
bevételek bevonása a magyar sport, azon belül is az olimpiai sportági
szakszövetségek finanszírozásába?
Legfőbb célom az olimpiai szakszövetségek finanszírozása terén jelentkező probléma
feltárása és megoldása. Az olimpiai felkészülés finanszírozási rendszerét kívánom
átalakítani az Olimpiai lottó elnevezésű forrásteremtő eszközzel. Tudományos
értekezésem középpontjában egy olyan újszerű finanszírozási komponens áll, amely
segítségével az olimpiai sportokat illetően lehetővé válna az állami sportköltségvetéshez
szükséges többletforrás és ezáltal a kiszámíthatóbb és tervezhetőbb jövő megteremtése.
Doktori disszertációmmal egy innovatív finanszírozási komponens körvonalazásával
kívánom gazdagítani az állami sporttámogatás rendszerét.

6.

ANYAG ÉS MÓDSZER

6.1.

A kutatás hipotézise

Ha

a

problémamegoldás

folyamatát

hipotézis

megfogalmazásával

szeretném

előmozdítani, akkor feltételezem, hogy létezik olyan finanszírozási konstrukció, amely
az olimpiai sportágak szakszövetségei számára biztosított állami támogatásokhoz
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szükséges többletforrás megteremtését a szerencsejáték-bevételek növelésével teszi
lehetővé.

6.2.

A kutatás módszere

Értekezésem módszertani magalapozáshoz Babbie (Babbie 1998) munkáját vettem
kiindulási alapul. A probléma összetevőinek jobb megértése végett elsőként szekunder
adatok gyűjtésére került sor. A szekunder adatok megszerzése érdekében sajtóelemzést,
dokumentum-elemzést, külföldi kutatási beszámolókat is igénybe vettem. Segítségükkel
pontosabb képet kaphattam a nemzetközi- és a magyar sportfinanszírozás rendszeréről.
Primer kutatási módszereket illetően szakértői mélyinterjú módszert alkalmaztam,
melynek keretében hét interjú lebonyolítására került sor. Ismeretszerző modellem három
terület szakembereinek megkérdezésén alapult:
politikai vetület;
sportszakmai vetület;
(sport) gazdasági vetület.

Politikai
vetület

Sportgazdasági
vetület

Sportszakmai
vetület

A megkérdezett személyek között volt állami sportvezetésben, a sport civil irányító
testületében tapasztalatot szerző szakember (2 db), valamint sportköztestület marketingtevékenységéért felelős, illetve sportrendezvény-szervező- promóter (2 db), nemzetközi
sportvezetési tapasztalttal rendelkező sportvezető, sportközgazdász (3 db). Az
interjúalanyok

kiválasztása

során

törekedtem
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a

teljességre,

azaz,

hogy

a

sportfinanszírozás kérdéskörében érintett szakterületek releváns és szignifikáns
tudásbázissal rendelkező szakembereit megszólaltassam.
A szakértői mélyinterjú módszer mellet több szempont miatt döntöttem:
egyrészt, mert általa a válaszadók saját kifejezésekkel fogalmazhatták meg
gondolataikat, elképzeléseiket;
továbbá ez a módszer alkalmas arra, hogy egy csoportbefolyástól mentes, a válaszadó egyedi szemléletéből adódó véleményére, tapasztalatára, jövőképére
lehessen rávilágítani - nincsenek olyan csoporttagok, akiknek dominanciája gátolná a válaszok megszületését és nem áll fönn csoportnyomás.
Mivel kvalitatív kutatási eljárásról beszélünk, ezért nem reprezentatív és nem statisztikai jellegű eredményeket szolgáltat, hanem a miértekre és a hogyanokra keresi a válaszokat. Minden esetben egy 11 kérdést tartalmazó rugalmas interjúvázlat (guide-line)
segítségével történt a célszemély interjúztatása, a nyitott kérdéseket a megkérdezett személy gondolkodásához, beszédkészségéhez, szóhasználatához igazítva, ezzel is elősegítve a bizalmas légkör létrejöttét. Az interjúk időtartama 50-60 percet vett igénybe.
A strukturált interjúk két moderátoros technikával készültek: az egyik moderátor a vita
gördülékenységéért, a másik az információk rögzítéséért felelt (lásd 1. melléklet).
A beszélgetés 11 kérdése két nagyobb kérdésblokk köré csoportosult:
a sportfinanszírozásról általában - (a magyar sport transzformációs válsága, a
magyar sportfinanszírozás);
az Olimpiai Lottó, mint forrásbővítő eszköz - (az uniós tagországok
finanszírozási rendszere).

7.

EREDMÉNYEK

Elképzelésem szerint a szerencsejáték piacon bevezetésre kerülő, Olimpiai lottó nevet
viselő új terméknek a segítségével lényegesen bővíthetőek lennének az olimpiai sportági
szakszövetségek számára rendelkezésre álló pénzügyi források. Modellem módszertani
megalapozása, illetve a gyakorlati megvalósíthatósága érdekében primer kutatást, s ezen
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belül

szakértői

mélyinterjúkat

folytattam.

Ezek

összegzése

következik.

Az

interjúalanyok által adott válaszok feldolgozása a rugalmas interjúvázlat (guide-line)
által tartalmazott kérdések sorrendjében történik (lásd 1 melléklet). Elsőként minden
esetben

a

politikai

döntéshozók,

másodsorban

a

sportgazdasági

szakértők,

harmadsorban pedig a sportszakmai oldal képviselőinek válaszait közlöm. A három
oldal képviselői által adott válaszok egyrészt hozzásegíthetnek a sportfinanszírozás
anomáliáink felszínre hozatalában, valamint megjegyzéseikkel fontos inputot,
koncepcionális hátteret jelenthetnek az Olimpiai lottó program kidolgozásában.

7.1.

A szakértő mélyinterjú eredményei - a sportfinanszírozásról általában

1.

Hogyan határozná meg az állami sportfinanszírozás fogalmát, funkcióját?

Az első kérdés keretében az állami sportfinanszírozás fogalmát szerettem volna
konceptualizálni. Ennek a kérdésnek a tisztázása rendkívül fontos, hiszen a
finanszírozás egy többrétegű, differenciált fogalom, s nem mindegy, hogy az egyes
területek képviselői miként is értelmezik, mit várnak el tőle. Csak ennek tisztázása után
lehet, van értelme a finanszírozás rendszerét közvetlenebbül érintő kérdéseket feltenni.
Itt tehát arra voltam kíváncsi, hogy vajon a három oldal képviselői egyöntetűen
ugyanazt

a

tartalmat,

célorientáltságot

értik-e

az

úgynevezett

közösségi

sportfinanszírozás fogalma alatt?
Politikai döntéshozó #1:
„Az állami sportfinanszírozás a magyarországi központi költségvetés azon része, mely a
magyar sport működésére és fenntartására irányul. Elsődleges funkciója, hogy a
magyar sportot támogassa és biztosítsa a fenntartásához szükséges alapfeltételeket.”
Politikai döntéshozó #2:
„Összetett fogalom, melyet egyszerű funkcióval, átlátható és nyomon követhető
végrehajtással kellene működtetni. Jelenti a sport közvetlen és közvetett támogatását.
Jelentős

szerepe

van:

az

államháztartás
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költségvetési

rendszerében

való

gondolkodásnak, a központi költségvetésből történő előre meghatározott fokozatos
támogatás növelésének, az önkormányzatok célzott, normatív alapú támogatásának, az
önkormányzatok és más szervezetek ösztönző támogatásának, pályázatoknak, óriási
szerepe lehetne egy jól működő, a sport értékeit és speciális működését figyelembe vevő
jogszabályi környezetnek, beleértve az adójogszabályokat, sport-beruházásokat élénkítő
szabályokat.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„Az állami sportfinanszírozás a mindenkori költségvetésben biztosított olyan központi
forrás, amit célzottan a magyar sport működésére allokálnak. A szerepe az, hogy főként
normatív, pályázati, vagy projekt alapon a sport különböző területeit támogassák,
annak működését biztosítsák. Az állami sportfinanszírozásnak világos alapelveket kell
követni, hogy elosztása hatékony legyen, felhasználása pedig számon kérhető és
átlátható. Az állami sportfinanszírozás ugyanakkor nem helyettesíti és helyettesítheti a
sport szektor egyéb bevételeit - lakossági, szponzori, önkormányzati szerepvállalás.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Az állami sportfinanszírozás szűken vett értelemben a sporttal kapcsolatos közösségi állami vagy önkormányzati feladatok előre meghatározott célok és szabályok szerinti,
lehetőleg kiszámítható finanszírozását jelentené. A modern, szociális állam biztosítja az
államszervezet,

társadalom

működéséhez

szükséges

kereteket

-

rendet

tart,

igazságszolgáltatás, stb. - és közjavakat állít elő. Az állam által előállított közjavak
jellemzője, hogy az azokhoz való hozzáférés vagy alapvető joga az állampolgárnak (pl.
közvilágítás) vagy fogyasztása az egyén és vagy a közösség szempontjából hasznos (pl.:
sportolni).

További jellemzője e közjavaknak, hogy tisztán piaci alapon történő

előállításuk vagy nem lehetséges, vagy csak úgy valósulna meg, hogy ahhoz a
társadalom tagjai nem tudnának egyenlő mértékben hozzáférni (pl.: vagy épít valaki
uszodát a térségben, vagy nem). A sport esetében a közösségi funkció, közérdek ott van
jelen, hogy mind egyéni, mind össztársadalmi szinten jó, ha sportol az egyén. Aki
sportol, az egészségesebb, hosszú távon alacsonyabbak az egészségügyi kiadások vele
kapcsolatban, többet és hatékonyabban tud dolgozni. Ez az alfája az állami
sportfinanszírozásnak. Ami nem állami feladat, arra ne költsön az állam, ami meg igen,
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azt meg finanszírozza egészségesen. Azonban mégsem ilyen egyszerű a helyzet:
történelmi, érzelmi, akármilyen okokból dönthet úgy egy közösség, hogy ennél sokkal
több, más fontos funkciója is van az államnak a sport terén. Meg kell határozni,
lehetőleg minél inkább konszenzusos módon, hogy mik a célok, melyek a fontos dolgok a
sport terén. Ha a célok elérésében a piac nem nyújt megoldást, vagy nem elégségeset,
ott az államnak nagyon fontos szerepe van a finanszírozás terén. Ha viszont az a döntés,
hogy valami nem állami feladat, akkor nem szabad erőforrást pazarolni rá.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„Az állam, mint a társadalom irányításáért és jólétéért felelős közhatalmi jogokkal bíró
fennhatóság a törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében, a rendelkezésre
álló anyagi erőforrásainak terhére és törvényen alapuló mértékben támogatásban
részesíti az államtól átvállalt társadalmi és kulturális feladatokat teljesítő autonóm és
önkormányzati alapokon működő sportszervezeteket.”

Sportszakmai oldal #1:
„Törvényalkotás, folyamatos együttműködés a társtárcákkal, kormánylobby a magyar
sport fejlődéséért, mindennapos testnevelés óra országos bevezetése, létesítmény-építésés

fenntartás,

rekonstrukció,

utánpótlás

nevelés,

diáksport,

szabadidősport

/adókedvezmények/, szemlélet formálás, kommunikáció.”
Sportszakmai oldal #2:
„A közösségi sportfinanszírozás az állami (sportszövetségek), megyei- és települési
önkormányzati rendszeren keresztül jut a sportba. A közvetítési díjak elhanyagolhatók
és a szerencsejáték bevételekkel együtt sem váltják ki az állam szerepét. Az állam nem
pozícionálja a sport szerepét és fontosságát, ebből a szemléletből adódóan alacsony a
sport média értéke, néhány kivételtől eltekintve. A magyar sportigazgatás nem tudja
kezelni a sportba befolyó állami pénzek mibenlétét azt, hogy az itt eszközölt kiadások
egyben

jelentős

gazdaság-befolyásoló

tényezők

is.

A

finanszírozás

eddigi

szokásrendszerében irritálóan magas a működési költségek aránya. Nem keresik és így
nem is találják a rendszer működtetési, létesítmény üzemeltetési szinergiákat és a
források felhasználását sem ellenőrzik. Az adófizetők érdekeit nem veszik figyelembe a

82

sportfinanszírozásban és a sport valódi igényeinek megfelelő feladatokhoz történő
forrás-allokációban sem. A sportba áramló források felhasználásának racionalizálása
belső

tartalékokat

teremthetne.

A

költséghatékonyság

szándéka,

a

sport

versenyképességének fokozása csak a szavakban létezik az intézkedésekben nyoma sincs.
Gyenge mecenatúra, a magántőkével közös együttműködések nem hidalják át a
strukturális anomáliákat (pl.: PPP-public private partnership). A lassan növekedő
szponzoráció csak kiegészíti a központi finanszírozást.”

2.

Hogyan ítéli meg a rendszerváltás előtti és az azt követő kormányok
sporttámogatási rendszerét (élsport és szabadidősport részpiac)?

Ebben a kérdésben arra kívánok rávilágítani, hogy vajon a megkérdezettek hogyan
vélekednek a szocialista-sportmodell és a rendszerváltás után, pluralista elven működő,
demokratikus viszonyok között kialakulóban lévő piaci vagy üzleti alapú sportmodell
támogatási szisztémájáról, a sportipar egyes szegmenseit érintő finanszírozási
momentumokról. Arra keresem a választ, hogy finanszírozási szempontból a sport mely
területein érezhető ma is a helyzet konzerválódása és milyen szegmensekben sikerült
egyáltalán elérni valamilyen előrelépést. Vajon a rendszerváltást követően az egyes
kormányok milyen mértékben tekintették stratégiai ágazatnak a sport területét, s milyen
mértékben volt preferált társadalmi alrendszer az állami redisztribúciós folyamatban?
Politikai döntéshozó #1:
„A szocialista időknek talán egyetlen pozitívuma az volt, hogy a sportolást piedesztálra
emelték. A munkahelyi egyesületek állami finanszírozása akkoriban evidensnek
bizonyult. A rendszerváltás idejében ellenben a források csökkentek és a vállalatokból
eltűnt az élsport. A sportszféra a rendszerváltást követően napjainkig teljesen átalakult.
Nem jött létre egy modern, működőképes sportfinanszírozási rendszer, az állam
támogatása – anyagi és erkölcsi értelemben – egyre csak csökken. A szabadidősport
pedig teljes mértékben alultámogatott és értékelt mind az állam, mind pedig a civil
szféra tekintetében.”
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Politikai döntéshozó #2:
„A rendszerváltás előtt az élsportra és szabadidősportra ugyanaz a hatásmechanizmus,
funkció volt a jellemző, mint a szocialista rendszer többi társadalmi területén. Ennek
voltak látszólag akár hatékony módszerei is, létszámát tekintve a jelenlegihez képest
sokkal többen vettek részt a „sportban”. (pl.: a kötelező vállalati sportrendezvények,
vagy a több helyen jól működtetett sportiskolák, célzottan támogatott kiemelt
sportegyesületek). Ugyanakkor éppen ebből adódóan is talán pont a sportban maradtak
meg a régi beidegződések, sem az állami, sem a civil vonalon nem következett be a
„sport rendszerváltása”, holott az egyik „legmozgékonyabb”, több szempontból
legjobban „eladható értékről” van szó. 1990-94 között hatásos, szükséges - talán
szakmailag nem kellően átgondolt - program volt az országos tornaterem építési akció.
Mind szakmailag, mind költségvetését illetően az 1998-2000 közötti pályázati rendszer,
de különösen a 4-5 kategóriás sportlétesítmény fejlesztési program kiemelkedően jó
volt, illetve a sport társadalmi elfogadottsága és a kormányzaton belüli hatékony
érdekképviselet miatt is a minisztériumi szintű felemelés óriási lökést adott.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„A rendszerváltás előtt szocialista jellegű sportfinanszírozás működött. Elsősorban
nagy vállalatok és minisztériumok pénzelték a klasszikus felállásban működő, erősen
versenysport szemléletű egyesületeket. A sport nem piaci körülmények között működött
nem a gazdaság logikája és törvényei szabályozták az egyesületek működését, a
szabadidősport piac pedig rendkívül fejletlen volt. Az elmúlt 20 évben átalakult a sport
szektor. Megszűnt az előző rendszer, azonban nem tudott helyette kialakulni egy olyan
kapitalista, piacelvű sportipar, amely a tőlünk nyugatabbra levő országokat jellemzi.
Jelentősen csökkent az élsport szerepe és ezzel egy időben megerősödött a
szabadidősport szegmens, azonban ehhez az állam minimális támogatást nyújt.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„A rendszerváltás előtti sportfinanszírozási rendszer katasztrófa volt. Urambátyámos
kijárós rendszer, de legalább világos célokkal: minél több ún. „olimpiai pont”
megszerzése a nyári olimpiákon. Azaz azokba a sportágakba nyomták bele a pénzt, ahol
a legkisebb egységnyi ráfordítással lehetett a legnagyobb valószínűséggel olimpiai
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érmet vagy helyezést szerezni. Ahogy Magyarország maradt le a világtól nemcsak sport,
hanem gazdasági-társadalmi téren, ahogy a népszerű sportágakba egyre több tőke
áramlott, úgy lettek a stratégiai sportágak a keveseket érdeklő egyéni sportágak. Fontos
hozzátenni, hogy a rendszerváltás a sportban nem 1990-ben következett be, ha
bekövetkezett egyáltalán, hanem 1998-ban! Addig az ún. élsport támogatása a kijárásos
rendszer volt, a szabadidő- és diáksport pedig intézményi pénznyelő, maga az
intézményi háttér pedig kommunista kádertemető volt. 1998 és 2002 között volt egy
átmeneti tisztulás, fellángolás, pünkösdi királyság, ahol az állam megpróbált
kiszámítható, világos, előre meghatározott elvek, keretek és szabályok szerint pénzt
osztani. Lett is belőle felháborodás, a rendszer folyamatosan puhult is, de megmaradtak
az elvek. 2002 a visszatérés a múltba volt, de szerencsére nem teljesen: visszatért az
elvtársi alapon történő kijárás, de megmaradt az élsport előre meghatározott elvek
alapján történő normatív finanszírozása. Igaz, az a gyanúm, hogy a nagyobb összegek
egyedi döntések alapján kerülnek odaítélésre.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„A rendszerváltás előtti kormányok öncélú, legitimizációs célokat szolgáló, szubjektív
és politikailag motivált sportfinanszírozást folytattak. A rendszerváltást követően az
állami sportfinanszírozás liberális érvényesülése figyelhető meg, amely a sportból
történő kivonulás és gyenge alapokon álló, beszűkült sportpiacra való hivatkozásban
jelenik meg, miközben a magyar sport közigazgatási drámája játszódik és szakmai
kontraszelekció vihara tombol. A rendszerváltást követő szociál-liberális kormányok
képtelenek szakítani a rendszerváltás előtti időszakban kidolgozott és politikailag
motivált sportirányítási- és finanszírozási szemlélettel, amelynek következtében a sport
ismét politikai eszközzé silányul. A sport valódi társadalmi funkcióit egyedül a nemzetikonzervatív kormány ismeri föl az évezredfordulón, azonban közigazgatásilag alacsony
hatékonyságú, viszonylag drága rendszert hoz létre. Mindezzel együtt az évezred
fordulóján megindul a magyar sport alapjainak újbóli lerakása és önszerveződésének
állami elősegítése, amely hosszú távú célokat szolgál szemben a perc-emberek
elvárásaival.”
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Sportszakmai oldal #1:
„A nagy állami cégek megszűnésével a rendszerváltás után minden feladat lassanlassan a mindenkori állami sportirányításra maradt és ezt a mai napig elvárja a
társadalom. Ennek ellenére az elmúlt 8 évben a magyar sport mélyrepülésének vagyunk
szemtanúi költségvetésben, eredményességben, sportdiplomáciában, egészségügyi
mutatókban és a sportinfrastruktúra hiányában.”

Sportszakmai oldal #2:
„Az

állami

sportigazgatást

a

„központi”

gondoskodást

elváró

sportszféra

„pénzcsapnak” tekintette és tekinti ma is. Az előző rendszerben kialakultak bizonyos
magatartásformák,

szokásjogok,

mint

meghatározásának

hiánya,

sport

a

például

az

általános

állami

feladat

pontos

alulfinanszírozottsága.

A

sportadminisztráció nem tud és nem is akar megszabadulni ezektől a rossz
beidegződésektől. Az önkormányzati törvény értelmében a helyi közszolgáltatások
körében a sport támogatása is a települési önkormányzatok feladata, amelyet a
sporttörvény általános felsorolással részletez. A sport terület feladataihoz nincs
mellérendelve kötött felhasználású állami normatíva, így a nem kötelező feladatok
vállalása is csak esetleges. Látható és érezhetően működő sportpolitika 1998-2002
között volt, azóta a teljes leépülés és a megmaradt rozoga sportvagyon elkótyavetyélése
folyik, úgy, hogy az ilyen körülmények között csodának minősíthető sportsikerek
propaganda értékét is restek kihasználni. A fennálló sportközigazgatási rendszer civil
irányító testületei közül a legpazarlóbb a MOB, amely rendszeren felülállónak tekinti
magát.”

3.

Egyes vélemények szerint a magyar sportszféra krónikusan alulfinanszírozott!
Ön szerint melyek az alulfinanszírozottság alapvető okai?

Ebben a kérdésben arra szerettem volna választ kapni, hogy vajon melyek a
legfontosabb indokai annak, hogy a magyar sportágazatba alapvetően kicsi a
tőkebefektetés mértéke? A kérdés keretében nem csupán az állami sportpénzek
dimenziójában, hanem szélesebb, a sportiparral valamilyen összefüggésben lévő

86

tényező nézőpontjából (egyén, önkormányzat, szponzor, szerencsejáték-piac) próbáltam
meg összegyűjteni a lehetséges okokat.
Politikai döntéshozó #1:
„A jelenlegi magyarországi gazdasági helyzetben a sportnak nagyon nehéz kitörnie
alulfinanszírozott állapotából. Amíg a többi alrendszer is alultámogatott, rossz
körülmények között található, addig nehezen oldható meg, hogy éppen a sportnak
jusson nagymértékű állami támogatás. Mégis a legnagyobb problémát a 2002-es
Orbán-kormány óta soron következő kormányok, így a most hatalmon lévő politikai elit
sporthoz való hozzáállásában látom. Másik alapvető gond, hogy az embereknek sokszor
nincsen lehetőségük a testmozgásra, gondolok itt egyrészt az anyagi lehetőségeikre,
másodsorban pedig az idejük végességére, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán a létfenntartás
alapvető feltételeit biztosítani tudják maguk és családjuk számára, minden idejüket
munkával kell tölteniük.”
Politikai döntéshozó #2:
„Egyszerűen a meglévő társadalmi, gazdasági okok miatt. Nem csak a kevés állami
támogatásban kell a hiányt keresni, sokat jelentene a finanszírozás döntési
mechanizmusának a támogatási csatornák egyszerűsítése, valamint a szponzoráció
kedvező jogi, szakmai alapjainak megteremtése.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„A legfontosabb ok az, hogy az országnak a gazdasági ereje csekély. Amíg nincs forrás
az egészségügyben, az oktatásban, rossz állapotban van például az úthálózat, nehéz
elvárni, hogy a sportban legyen pénz. A magyar költségvetésben egyszerűen nincs elég
pénz arra, hogy ezt a területet kiemelten támogassa az állam. Hiányzik a pénz azonban
a fogyasztói oldalról is. A magyarországi fizetésekből a középosztály többsége
egyszerűen nem tud annyit félretenni, hogy megvásárolja a sportszolgáltatásokat vagy
termékeket. Inkább másra költik az emberek a pénzüket és ez jelenti szerintem a
legnagyobb finanszírozási lyukat.”
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Sportgazdasági szakértő #2:
„Általános hüvelykujjszabály, hogy a fejlett demokráciákban a GDP min. 1 százaléka
fordítódik sportra. Ez nem feltétlenül állami pénz kell, hogy legyen, privát is lehet. A
magyar sport valóban alulfinanszírozott, de nemcsak az állam hibája. A privát szféra
(lakosság, üzleti szféra) sem fordít eleget sportra, viszont az önkormányzatok sok
esetben erőn felül, csak épp rossz szerkezetben az élsportra szórják el az értékes
közösségi forintokat. Az alulfinanszírozottság lehetséges okait az alábbiakban
összegezném:
lakosság szintjén: a sport nem alapvető fogyasztási jószág, nem tartozik az
alapszükségletekhez. Rosszabb anyagi helyzet esetén ezen lehet spórolni,
fűtésen, étkezésen nem. A sporthoz nemcsak pénz, hanem intelligencia,
polgárosodás sem árt. Itt is lemaradásban van a magyar társadalom.
állami oldalról: szintén nem alapvető közösségi jószág a sport, itt lehet spórolni.
Az ország ugyanúgy működik, ha egy darab aranyérmet sem nyernek a
sportolóink, vagy ha nincs mindennap testnevelés óra, viszont nem működik, ha
a mentő nem ér ki a balesethez, mert nincs megfelelő mentőhálózat.
Az alulfinanszírozottság megszűnésének két alapfeltétele: Magyarország gazdasági
talpra állása, és a társadalom anyagi-szellemi gyarapodása.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„Elsődlegesen az elmúlt kettő szociál-liberális kormányzati ciklus öncélú és politikailag
motivált sportpolitikáját lehet felelőssé tenni a magyar sport alulfinanszírozottságáért.
Az ál-liberális értékeket képviselő és a szociál-liberális kormányok szócsöveként
működő „main-stream” média szintén felelős a drámai társadalmi értékrend, illetve
„trend” váltásért, amely a sport devalválódását gyorsítja. Harmadik helyen felelős a
sport értékvesztéséért és a finanszírozási vákuum kialakulásáért a politikai alapokon
álló személyi érdekszférák markáns térnyerése.”

Sportszakmai oldal #1:
„Sportlobby hiánya a kormányon belül, az állami költségvetés 0,1 százalékára sok az
éhes fóka (pl.: köztestületek, szakszövetségek, egyesületek stb.), Forma 1 jogdíj a sport
költségvetésben szerepel.”
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Sportszakmai oldal #2:
„A tagolt, így költséges szervezeti struktúra konzerválja a sport szétdaraboltságát.
Külön köztestülettel rendelkezik a szabadidősport (Nemzeti Szabadidősport Szövetség),
a fogyatékossággal élők sportja (Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége), valamint a
versenysport (Nemzeti Sportszövetség), továbbá az olimpiai sportágak (Magyar
Olimpiai Bizottság), valamint a paralimpiai sportok (Magyar Paralimpiai Bizottság).
Együttműködés helyett rivalizálnak. A finanszírozási rendszer manifesztált hatalmi
helyzetbe hozta a köztestületeket, ahelyett, hogy modern finanszírozási technikák,
modern menedzsment kialakítását ösztönözte volna. Ezen szervezetek mindegyike
pazarló gazdálkodást folytat, vízfejű és drága irányító testületekkel, akik mindent
akadályoznak, ami nem tőlük származik. Téves hatalmi irányítás, amelyben nem a
fizetett vezetők vannak a sportért, hanem leereszkedő stílusban tárgyalnak a tagokkal,
nulla érdekképviselet mellett.”

4.

Hogyan értékeli a jelenlegi állami sporttámogatás mértékét (2010-es évben
kevesebb, mint 13 milliárd forintot költ az állam sportcélú kiadásokra)?
Elégséges, elégtelen?

Számos szakmai jellegű publikációban olvasható, hogy a sportágazat nettó költségvetési
befizető. Vajon a sportágazat szereplőitől a költségvetésbe különböző jogcímeken
befolyó összegekhez képest az állami redisztribúciós csatornákon visszaosztott
nagyságrend elégségesnek bizonyul-e? Az elmúlt évek sportköltségvetésének tükrében
hogyan értelmezhető mindez nominál és reálértéken?
Politikai döntéshozó #1:
„A központi költségvetés sportra fordított összege egyértelműen elégtelen. Ahhoz, hogy
a sportszféra működőképes legyen a jelenlegi állami támogatásnak minimum a
négyszeresére kell növekednie, hiszen a magyar sportszféra felépítésénél, adottságánál
fogva nem tud kizárólagosan piaci alapokon működni, az állam beavatkozó szerepe
szükséges a magyar sport fejlődéséhez.”

89

Politikai döntéshozó #2:
„A magyar sport múltját, eredményeit, a jelenlegi állapotát és a jövőt jelentő sok
tehetséges potenciális világbajnok gyermekcsoda miatt is méltatlan, felháborító!”
Sportgazdasági szakértő #1:
„Ha stratégiailag fontos ágazatnak tekintjük a sportot, akkor elégtelen ez a támogatás.
Hogy az arányokat érzékeljük: egy US Open, vagy Wimbledoni bajnokság egy hét alatt
több bevételt termel, mint a magyar versenysport egy éves állami támogatása. A magyar
sporttól nem lehet elvárni, hogy eltartsa magát a piacról. Ahhoz, hogy hosszabb távon
piacosítani tudjuk legalább egy részé, először pénzt kell beleinvesztálni. A 13 milliárd
forint maximum a szinten tartáshoz, vagy a lassú amortizálódáshoz elég.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Kevés információm van a mostani helyzetről, régóta elszakadtam a sporttól. Azért az
beszédes, hogy 1998-ban volt 14 Mrd Ft a sportminisztérium költségvetése, amiből a
sport tette ki a legnagyobb részt, legalább 8-9 Mrd Ft-ot, ha nem többet. 12 év alatt
sikerült nominálisan másfélszeresére növelni, ami reálértéken nézve csökkenés.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„A politikai elit által felülről irányított sportdevalválódás összhangban áll az állami
költségvetésből kiolvasható célokkal és tételek támogatási mértékével. A jelentős
kontraerők ellenében és kivéreztetve álló magyar sport elvesztette versenyzői
tömegbázisának több mint felét, állami funkciókat átvállalni képtelen sportszervezetek
adósság és csődmenedzselést folytatnak és az állam eközben a magyar családok amúgy
is megrendült költségvetését terheli tovább törvényi kötelezettségeinek teljesítése
érdekében.”

Sportszakmai oldal #1:
„Megítélésem szerint elégtelen. Elég ha csak azt hozzuk fel érvként, hogy 7 km
autópálya bekerülési költsége nagyságrendileg 10 milliárd Ft.”

90

Sportszakmai oldal #2:
„Abszolút elégtelen és szerintem nem is igaz, de racionalizálással ezt is lehetett volna
jobban felhasználni. Például mi értelme érem esély nélkül a téli olimpiára óriási
delegációt kiutaztatni?”

5.

Véleménye szerint milyen célokat kell minden körülmények között támogatni
az állami (sport) költségvetésből?

Ez a kérdés arra fókuszált, hogy vajon a megkérdezettek hasonlóan vélekednek-e az
állami sportpénzek felhasználását illetően. Itt arra vállalkoztam, hogy az egyes szakmai
oldal képviselőit arról kérdezzem, hogy vajon melyek lehetnek az állami sporttámogatás
fókuszterületei? Melyek azok a területek, amelyeket piaci alapon nem lehet
megszervezni, mindenképpen állami pénzek felhasználását igénylik.
Politikai döntéshozó #1:
„Az egyik legfontosabb cél, melyet a mindenkori kormánynak szem előtt kell tartania, az
a mindennapos testnevelés megvalósítása az iskolákban, valamint a kötött diáksportnormatíva újbóli bevezetése. Ezen túlmenően elengedhetetlen az infrastrukturális
beruházások

állami

támogatása,

valamint

szükség

van

stadionrekonstrukciós

programok, illetve különféle sportszakmai programok indítására.”
Politikai döntéshozó #2:
„Három alapvetően fontos területet kell magában foglalnia: létesítményfejlesztés,
egészséges életmód jegyében iskolai testnevelés és diáksport rendszer hatékony
működtetése, valamint utánpótlás-nevelés.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„A világon mindenhol részt vesz az állam a sportlétesítmények fejlesztésében,
építésében sőt, sok helyen a fenntartásában, üzemeltetésében is. Ezt nem lehet piaci
alapon megoldani, mert nem találunk rá befektetőt. Ha létesítményfejlesztési programot
akarunk indítani, ahhoz elengedhetetlen az állami szerepvállalás. Állami feladat még az
utánpótlás-nevelés és az iskolai sport, testnevelés biztosítása. A magyar versenysport
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struktúra sajátossága miatt pedig a hazai, elsősorban olimpiai sikersportágaink
többsége sem tud boldogulni állami támogatás nélkül.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Véleményem szerint az alábbi területekre kellene összpontosítani: iskolai sport,
sportlétesítmény-fejlesztés.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Az Alkotmányban megfogalmazott másod és harmadgenerációs jogok érvényesülése
érdekében biztosítani szükséges a lehető legszélesebb körben az állampolgárok
testedzéshez való jogát, sportlétesítmények, elsősorban oktatási-nevelési intézmények
testnevelési célokat szolgáló létesítményeinek építését, állami funkciókat átvállaló
sportszervezetek támogatását, stratégiai fontosságú világversenyek rendezését, valamint
a nemzeti identitást erősítő olimpiai és nem olimpiai nemzeti válogatottak
felkészülését.”

Sportszakmai oldal #1:
„Az állami finanszírozás fókuszterületeinek az alábbiaknak kellene lenniük:
létesítményfejlesztés, utánpótlás, szabadidő és diáksport, valamint szemlélet formálás
kommunikáció útján.”

Sportszakmai oldal #2:
„Az alábbi területeket tartanám állami pénzből támogatandónak: iskolai sport, verseny
és szabadidősport, sportfejlesztések, európai és világversenyek hazai rendezése.”

6.

Véleménye szerint melyik érintett-csoportnak kellene többet áldozni a
sportcélú

kiadásokra:

állami

költségvetés,

önkormányzat,

szponzorok,

lakosság, szerencsejáték-piac?
Egy ország sportipara (GDSP - Bruttó Hazai Sporttermék) számos a sportiparral
közvetlen, közvetett érintetti (ún. stakeholder) kapcsolatban lévő tényezőből tevődik
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össze. Vajon ezen érintettek közül kinek van lehetősége, hogy nagyobb mértékben
hozzájáruljon a sportfinanszírozási javakhoz?
Politikai döntéshozó #1:
„A fent felsorolt csoport mindegyikére szükség van ahhoz, hogy egy jól működő
sportrendszere legyen hazánknak. Napjainkban a legtöbbet talán az önkormányzatok
fordítják a sportra, a lakosság lehetőségei – mint már mondottam – behatároltak, a
szponzoráció mértéke elenyésző, a szerencse-játékban pedig sokkal több adottság rejlik,
mint gondolnánk.”
Politikai döntéshozó #2:
„A települési önkormányzatok sok helyen erejükön felül támogatják a sportot számtalan
formában, jelenleg ők tartják még életben. Az összes többi felsorolt esetében jelentős
lehetőségek rejlenek.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„A válaszom az, hogy mindenkinek. Különösen fontosnak tartom a lakosság
hozzájárulását, valamint a szponzori és szerencsejáték bevételek növelését. Érdemes
lenne törvényileg szabályozni a sporttámogatásokkal kapcsolatos adókedvezményeket,
mert ez különösen recesszió idején motiválná a gazdasági élet szereplőit, hogy sportba
invesztáljanak. A szerencsejáték bevételek jelentősen elmaradnak az EU országokban
működő arányoktól, ezen is változtatni kellene.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Önkormányzatoknak át kéne strukturálni a ráfordításokat, el kellene felejteniük a profi
sport támogatását. Miközben nem jut elég pénz iskolai sportra, abnormális több
tízmillió forintokat áldozni profi kosárlabda, kézilabda, futball csapatokra, hiszen ez
nem önkormányzati feladat. Az önkormányzatokat leszámítva minden más szereplő
alulvállalja magát. Nemcsak az állam és a lakosság, de a szponzori piac is nagyon
gyenge.”
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Sportgazdasági szakértő #3:
„Az állami és önkormányzati költségvetésből kizárólag a törvényben megfogalmazott
célok érdekében és mértékében szükséges és lehetséges támogatást biztosítani. A
szponzori támogatás jogállását tekintve a magánszféra része, amelynek következtében
egyéni, piaci motivációk jellemzik és irányultsága, illetve mértéke sem közigazgatásilag,
sem jogilag nem meghatározható. Az elmúlt kettő kormányzati ciklus tevékenységének
köszönhetően tárgyilagosan megállapítható, hogy a magyar lakosság, de főleg a
magyar családok adóterhei és kiadásai tovább nem növelhető, kiadási körük nem
bővíthető. A megnevezett területek közül és a fenti tények következtében az igazán
hatékony finanszírozási megoldás a sportalapú szerencsejáték-bevételek sportba történő
visszaforgatása.”

Sportszakmai oldal #1:
„Az állami költségvetés minimum 1 százalékát a sportra kell allokálni. Olaszországban
2006 óta van sportminisztérium, ott egyből megszavazták a 3 százalékot úgy, hogy a
labdarúgás nincs is benne. Döntés és elhatározás kérdése az egész. Hazánkban volt egy
ún. Szponzorok Tanácsa szervezet, melyet újra kellene éleszteni.”

Sportszakmai oldal #2:
„Növekvő sorrendben, fontosság szerint: állam- és az önkormányzati szféra,
szerencsejáték piac, szponzor. Ezen utóbbi tényező nagyobb térnyeréséhez a hatályos
sport törvény változtatására lenne szükség a film törvény mintájára.”
7.1.1. A szakértő mélyinterjú eredményei - Olimpiai lottó, mint forrásbővítő
eszköz

1.

Egyetért-e az alábbi kijelentéssel: a magyar sportban akkor fog bekövetkezni
számottevő változás, ha a rendelkezésre álló forrásokat szignifikánsan növelni
tudja a sportkormányzat? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?

Itt arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek hogyan vélekednek arról, hogy mind az
élsportbeli sikereink megőrzése, mind a szabadidősport ágazat kiszélesítése érdekében
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szükséges-e a többletfinanszírozási - költségvetési, piaci - források megtalálása.
Természetesen a forrásbővítés önmagában nem elegendő, a rendelkezésre álló pénzügyi
javak hatékony felhasználására és a felhasználásának a szigorú kontrolljára is szükség
van.
Politikai döntéshozó #1:
„Igen, egyetértek, egyértelműen növelni kell az állami sportfinanszírozás mértékét, mert
csupán így lehet olyan körülményeket biztosítani e szegmensnek, hogy eredményes
legyen és hatékonyan tudjon működni.”
Politikai döntéshozó #2:
„Igen, mivel annak további hatásai sok esetben „láncreakció szerűen” hatnak.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„Egyetértek, hiszen egyértelmű, hogy vagy a költségvetési, vagy a piaci forrásokat kell
növelni ahhoz, hogy a krónikus alulfinanszírozást enyhítsük. Amíg ez nem következik be,
folyamatos tűzoltásról beszélünk, ráadásul a létesítmények tekintetében egyre romlik a
helyzet.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Attól függ mi az a változás, amit el szeretnénk érni. Az biztos, hogy a jelenlegi szint,
csak a vegetációhoz, a lassú kimúláshoz elég, 13 milliárdos sportköltségvetésből nem
fog új Puskás-stadion épülni.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„Természetesen a rendelkezésre álló erőforrások, ideértve mind a humán, mind az
anyagi erőforrásokat, meghatározzák a mozgásteret. Azonban hiába áll rendelkezésre
korlátlan erőforrás, ha nem kellő hatékonyságú, célszerűtlen és a szakmaiságot
nélkülöző tervek készülnek (lásd: számtalan nemzeti sportstratégia, Fehér könyv, stb.).
A magyar sport jelenlegi állapotában muszáj az építkezés újrakezdése és az alapok
újrarakása, amihez a rendelkezésre álló anyagi erőforrások volumenét feltétlen növelni
szükséges, de a sportfinanszírozás hatékonysága és célba érése meghatározó tényező
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kell, hogy legyen. Megvalósítható, reális, és tárgyilagos tervek szükségesek annak
érdekében, hogy az állami pénzek célt érjenek és a befektetések megtérüljenek. A
szakmai

tervek

kizárólag

valós

képet

mutató

gazdasági

tervekkel

lehetnek

eredményesek.”

Sportszakmai oldal #1:
„Igen, mert a jelenlegi gazdasági, morális válság kilábalásából csak állami
forrásnöveléssel lehet kimászni.”

Sportszakmai oldal #2:
„Egyetértek, azzal a kiegészítéssel, hogy ha annak felhasználását is kontrollálja. Az
elmúlt 8 év példája alátámasztja, hogy mi történik a magyar sporttal ha kiszivattyúzzák
a pénzt és még a maradékot is koncepciótlanul használják fel vagy ellopják. Szükséges a
szervezeti átalakítás, és nyelveket beszélő szakembereket kell a sportügyek élére állítani,
olyanokat akik rendelkeznek piaci tapasztalatokkal.”

2.

Az ismert gazdasági környezetben lehet-e érdemben növelni az állam sportcélú
kiadásait? Ha igen, hogyan? Milyen kitörési pontokat említene?

Ezúttal azt kívántam feltérképezni, hogy az interjúalanyok szerint vajon milyen
csatornák jöhetnek szóba, ha a sportköltségvetést akarjuk érdemben növelni. Vajon
csakis a költségvetésen belüli átcsoportosításokkal lehet növekményt elérni, vagy
léteznek befektetés-ösztönző piaci források is?
Politikai döntéshozó #1:
Azt mondom inkább, hogy szükséges növelni. A sportot jómagam stratégiai területnek
gondolom, így elengedhetetlen, hogy az állam a saját erőforrás-allokációja során
emelje e területtel kapcsolatos kiadásait. Összegszerűen, reál és nominál értékben is
növelni kell, valamint a belső átcsoportosításokkal is el lehet érni, hogy nagyobb
fejezeti előirányzatot kapjon a sport szektora.
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Politikai döntéshozó #2:
„Hasonlóan az önkormányzatok belső költségvetéséhez, az lehetetlen, hogy nagyobb
arányt nem bír el a terület. Továbbá vannak közvetett támogatási formák is, pl.
közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei módosításával a diáksportra, tanórai
testnevelésre nagyobb időkeret.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„Három területet látok különösen fontosnak fejlesztés tekintetében. A már említett
sportlétesítményeket, amelyek lassan teljesen alkalmatlanná válnak a funkciójuk
betöltésére. Érdemes megnézni a Puskás Stadiont, amelynek a felső részét évek óta nem
lehet megnyitni, mert élet és balesetveszélyes. Az iskolai sport fejlesztése
kulcsfontosságú, hiszen a szétmállott egyesületi rendszer mellett ez az egy olyan terület,
ahol a jövő sportolóit a gyerekeket szervezett formában el lehet érni. És fontosnak
tartom, hogy az állam részt vegyen a szabadidősport népszerűsítésében is, ennek
azonban alapfeltétele, hogy legyenek sportolásra alkalmas létesítmények.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Előbb a gazdasági környezetnek kell javulnia érdemben, utána lesz több mozgástere az
állami költségvetésnek. Jelenleg nem a sportköltségvetés mértékének ugrásszerű
növelése a legfontosabb feladat, hanem pl. az, hogy legyen közbiztonság mindenhol,
legyen vállalható mértékű és kiszámítható adórendszer, és hasonlók. Most az államnak
meg kell szabadulnia minden felesleges kiadástól.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„Meggyőződésem, hogy nem feltétlen a támogatási volumen növelésével, hanem a
hatékonyság,

a

direkt-finanszírozás

és

a

rendszerben

„kallódó”

pénzek

felhasználhatóságának bevonásávál is lehetséges eredményes sportfinanszírozási
politikát folytatni. Ezzel párhuzamosan hatékony finanszírozási megoldás a sportalapú
szerencsejáték-bevételek sportba történő visszaforgatása.”

Sportszakmai oldal #1:
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„2011-ig biztos nem, de aztán fontos kitörési pont lenne a Forma 1 jogdíjának
átcsoportosítása más fontosabb területekre, mint például sportlétesítmény-fejlesztés, de
csökkenteni kellene a köztestületek számát is. Jelentős forráselszívó hatást fejt ki az is,
hogy jelenleg 74 bejegyzett szakszövetség létezik és mind állami forrásért kilincsel,
eközben pedig a 3200 sportegyesület 50 százaléka haldoklik.”

Sportszakmai oldal #2:
„Átcsoportosítás az energiaitalok, cukros italok, dohányáruk, alkohol és a hizlaló,
egészségre káros termékek extra bevételeiből, illetve a szerencsejáték bevételek
növelésével.”

3.

Egyetért-e Ön az alábbi állítással: az állami sportköltségvetéshez szükséges
többletforrás megteremtését igazodva az európai trendekhez - elsősorban a
szerencsejáték-bevételek növelése adhatja? Ha igen, miért? Ha nem, miért
nem?

Számos országban a szerencsejáték-piac meghatározó forrásokat biztosít a sportágazat
számára. Ebben a kérdésben azt kívántam körüljárni, hogy a korábban azonosított
finanszírozási források közül vajon a szerencsejáték-bevétel lehet-e hazánkban is egy
releváns finanszírozási komponens?
Politikai döntéshozó #1:
„Ahogyan már korábban is említettem - az európai példákon is látva – a szerencsejátékpiacban sokkal több lehetőség rejlik, mint ahogyan gondolnánk. E szegmens
meghatározott többletforrást biztosíthatna a magyar sportnak.”
Politikai döntéshozó #2:
„Igen, mert a társadalom számára – értve ez alatt a játékot játszók és fizetők körét egyértelműen elfogadható cél a sport, utánpótlás-nevelés, egészséges életmód
támogatása. És persze a jelenlegi támogatáshoz képest óriási összegről van szó.”
Sportgazdasági szakértő #1:
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„Igen, egyetértek. Szinte minden jól működő sporttal rendelkező országban jelentős
szerencsejáték bevétellel dolgozik a szektor. A szerencsejáték bevételek viszonylag
kiszámítható, stabil forrást jelentenek a költségvetésben, arányaiban többet kellene
áldozni belőle a sportra. Talán Anglia a legjobb példa, ahol külön sportfejlesztési
programot is hoztak erre létre.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Skandináviában jól bevált módszer. Előnye, hogy állami eszközzel a magánszféra
pénzét csatornázza be a sportba az állam érintésével. További előnye, hogy a
szerencsejátékot űzők és a sportért rajongók, azt támogatni kívánók tábora erős
átfedésben van egymással, ami normális, ugyanis a modern sport kialakulásának egyik
fontos eleme volt, hogy fogadni lehetett rá, mivel számokban mérhető a teljesítmény.
Azaz igazságos társadalmi szempontból a szerencsejáték bevételek sportra fordítása.
Gondolom egyik szerencse-játékosnak sem lenne ellenére, ha az így beszedett
adóforintját sportra fordítják, miközben gondolom idegesebben fogadnák, ha
ugyanebből a pénzből esélyegyenlőségi programokat finanszíroznának. Összegszerűen
kiszámítható a forrás mértéke, ráadásul a szerencsejáték-bevételek jellemzően mindig
túlteljesítenek a bázishoz képest, így nem éri meglepetés a költségvetést. A hátránya az
lehet, hogy nem egészséges elvileg a költségvetési bevételek pántlikázása, rendszeren
kívül helyezése. A költségvetés szerkezete bruttó elven működik, azaz az összes
bevételből fedezik az összes kiadást, a két oldal között csak a végösszeg terén lehet
összefüggés, a kiadási tételek forrását nem lehet meghatározni.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„Mint alapelv a sport által kitermelt bevételek sportba történő visszaforgatásával
maradéktalanul egyetértek, ennek megfelelően és az előbbi elvet kiterjesztően
értelmezve a szerencsejátékból származó bevételek sportba történő befektetése hatékony
megoldás, amelyet több nemzetközi és európai példa is alátámaszt.”

Sportszakmai oldal #1:
„Igen, egyetértek minden sport nagyhatalom országában komoly pénzeket forgatnak
vissza a szerencsejátékokból sport célokra.”
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Sportszakmai oldal #2:
„Igen. Azért, mert az európai példák jól mutatják, hogy ez jól működhet, az éves állami
sporttámogatás mértékét pedig minden esetben a bruttó nemzeti termékhez kellene
kötni, ez reális bázist ad a gazdaság működéséhez viszonyítva. A GDP-hez egyrészt
azért nem viszonyíthatjuk, mert az torzítottan nagyobb adatot mutat, másrészt a
multinacionális cégeknek egy jelentős része valósággal kiszivattyúzza a profitját
hazánkból.”

4.

Hallott-e már Ön az „Olimpiai lottó” elnevezésű forrásbővítő megoldásról?

Az állami sportköltségvetés érdemi növelése érdekében kialakításra került az Olimpiai
lottó

elnevezést

viselő

innovatív

finanszírozási

koncepció,

melyet

jelentős

médiaérdeklődés kísért. E kérdés arra utalt, hogy a sporttal kapcsolatos kérdések iránt az
átlagpolgárnál felkészültebb és tájékozottabb szakemberekhez egyáltalán eljutott-e az
Olimpiai lottó programnak az üzenete?
Politikai döntéshozó #1:
„Igen, hallottam erről a nagyszerű ötletről, csak támogatni tudom, biztosan sikeres
lenne egy ilyen kezdeményezés, hiszen például már egy ehhez hasonló megoldás
Angliában is bebizonyította, hogy hatékonyan képes működni és stabil forrást biztosít a
sportnak.”
Politikai döntéshozó #2:
„Igen.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„A sajtóból, illetve ebből a kutatásból hallottam az Olimpiai Lottó programról.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Igen, jelentős médianyilvánosságot kapott az Olimpiai Lottó ötlete. Szinte minden
fontosabb sajtóorgánum beszámolt róla, így az én figyelmem sem kerülte el.”
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Sportgazdasági szakértő #3:
„Igen hallottam. A rendszerváltást követően volt egy olimpiai sorsjegy próbálkozás,
azonban a kaparós sorsjegyek kibocsátása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
ezért hamar le is kerültek a Szerencsejáték palettájáról.”

Sportszakmai oldal #1:
„Igen, pozitív ötletnek tartom, amely biztos növelné az élősport támogatottságát.”

Sportszakmai oldal #2:
„Igen, hallottam róla és nagyszerű ötletnek tartom.”

5.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a 35 olimpiai sportszövetség az „Olimpiai lottó”
eszközzel egy kiszámítható többletforráshoz juthatna a költségvetés állapotától
függetlenül?

Ezt a kérdést egy szövegrészlet előzte meg, amelyben a válaszadók információt kaptak
az Olimpiai lottó lényegéről. Ennek ismeretében kellett választ adniuk, hogy vajon ez a
szerencsejáték-piacot érintő megoldás hatékony eszköze lehet-e a többletforrások
előteremtésének?
Politikai döntéshozó #1:
„Igen, egyetértek. Bízom a kutatás szerzőinek kimutatásaiban, miszerint az olimpiai
játékokra való felkészülésre szánt összeg akár a kétszeresére is növekedhet a szelvények
eladásával. Ráadásul új, piaci alapú bevételekre épít a kezdeményezés, nem az állami
támogatás újraelosztására.”
Politikai döntéshozó #2:
„Igen, viszont gondolkodni kell a nem olimpiai sportágakról is.”
Sportgazdasági szakértő #1:
„Ha ezt a programot be tudják vezetni, akkor jó eséllyel fog többletbevételt hozni. Azért
tartom jó ötletnek a kezdeményezést, mert nem a költségvetési források újraosztására
épít, hanem új, piaci alapú bevételekkel számol. Ráadásul a résztvevő fogadók
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érzelmileg is motiváltak lesznek, hiszen maguk is beleszólhatnak az elosztásba.
Örömmel látom, hogy minden résztvevő - sportszövetségek, Magyar Állam, a
Szerencsejáték Zrt., Magyar Televízió - jól járhat vele. Azt gondolom, hogy ha megvan
az akarat a megvalósításra, akkor a logikusan és jól követhetően kidolgozott program
fontos részese lehet a sportfinanszírozásnak.”
Sportgazdasági szakértő #2:
„Az nem rossz, ha így kerül többletpénz a sportba. De hogyan osztják fel egymás között
a pénzt az olimpiai sportágak és miért csak olimpiai sportágak kaphatnak?
Magyarországnak túl kéne lépnie az olimpiaközpontúságon, ehhez jó kezdés volt a
pekingi 3 arany. Nem ettől jó a magyar sport, hogy hány aranyunk van az olimpián, ne
ez legyen a sikerkritérium.”
Sportgazdasági szakértő #3:
„A magyar sport forrásbővítése és új csatornák felderítése elengedhetetlen, elsősorban
oly módon, hogy a költségvetés kiadási oldalát ne legyen szükséges tovább növelni.
Amennyiben a MOB átruházza megfelelő jogi formában a Szerencsejáték Zrt.-re törvény
által védett kizárólagos olimpiai jogait, jelentős finanszírozási csatorna alakítható ki.
Ehhez azonban úgynevezett „win-win”, azaz a mindkét fél számára előnyös konstrukció
kidolgozása megkerülhetetlen.”

Sportszakmai oldal #1:
„Igen.”

Sportszakmai oldal #2:
„Új termékként jó ötlet, mert olyanok is megvásárolnák, akik elzárkóznak a
szerencsejátékoktól, de nem értek egyet az olimpiai elnevezéssel nemcsak a MOB furcsa
magatartása miatt, hanem azért mert ez extra költségeket generálna a logo és a
névhasználat miatt. Továbbá nagyon fontos, hogy ebből a bevételből ne csak az olimpiai
sportok kaphassanak, mert azok eleve jobb helyzetben vannak az egyéb sportokhoz
képest akkor is, ha jelentős közönség-érdeklődést nem generálnak.”
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7.2.

Olimpiai lottó, mint forrásbővítő megoldás

A korábbiakban jeleztem, hogy a sportköltségvetésben jóval nagyobb szerepet kell
játszania a szerencsejáték-alapú bevételeknek. A szakszövetségek bevételeit növelendő,
Olimpiai lottó elnevezésű koncepcióm megalapozása érdekében a szakértői interjúk
során nyert véleményeket, egyéb szóbeli konzultáción elhangzott javaslatokat is
figyelembe vettem.
Javaslatom szerint a 35 olimpiai sportszövetséget (28 nyári, 7 téli) egy, a Szerencsejáték
Zrt. termékpalettáját színesítő új termék - az Olimpiai lottó - bevezetésével jelentős,
akár 1,5 milliárd forintot elérő bevételhez is lehetne juttatni. A héttalálatos szelvény
esetében több százmilliós nyereményhez is juthatna a fogadó. A skandináv lottó
esetében a legnagyobb nyereményt 2007-ben érték el, több mint 540 millió forintot
nyert az egyik szerencsés játékos.
Egy országos lefedettségű, lehetőleg közszolgálati televízió bevonásával zajló játékból
befolyt fogadói pénzek játékadóját a sportszövetségi finanszírozás logikájával
megegyező módon lehetne eljuttatni a résztvevő szövetségekhez úgy, hogy az így
megjelent támogatás számukra tiszta többletbevételt jelenthessen.
A Skandináv lottóhoz hasonlóan a hetenként rendezett Olimpiai-lottó sorsolás
alkalmával az 1-35-ig terjedő (35 olimpiai sportágat reprezentáló sportági
szakszövetség) számhalmazból 7 számot húznának ki visszatevés nélkül. A játékosok
35 számból 7 számot játszhatnának meg, melyből legalább négy találat jogosítana
nyereményre. A játékos eldönthetné azt, hogy melyik sportágat jelöli be, mint a
sorsoláson esélyest, tudatában annak, hogy jelölésével közvetlenül is támogatja a
számára „szimpatikus” sportszövetséget. A szimpátia párosulna a többletforrásesélyének megteremtésével és a demokrácia érzésével.
Egy

új

szerencsejáték

termék

bevezetésekor

természetesen

érdemes

azon

elgondolkodni, hogy vajon tudatossá tehető-e a fogadók részéről a támogatások
irányultsága?

Beleszólhatnak-e

a

játékosok

a

szerencsejáték-bevételből

sport

szférájának juttatott támogatás mértékébe, irányába? Egyáltalán kik és miért játszanak:
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a nyerés lehetősége, a játék élvezete, szórakozás, megszokás, állandó számok birtoklása
a meghatározó motivációs komponens? Egy biztos, a fogadók többsége nyerni akar.
Számításaim szerint, ha az Olimpiai lottó elérné a Szerencsejáték Zrt. termékpalettáján a
8 százalékos részarányt (most a Skandináv lottó részesedése ekkora), s mindezt
arányítjuk a 158,6 milliárd forintos árbevételhez, akkor ez körülbelül 12,56 milliárd
forintos tételt is jelenthetne a Szerencsejáték Zrt. árbevételében.
A teljes nyereményalap - mint más számsorsjátékok esetében is - az árbevétel 100
százaléka lenne. A nyereményalapot 12 százalékos játékadó terhelné. A fogadók az
árbevétel bruttó 45, nettó 36 százalékát tudhatnák magukénak, mint nyereményalapot. A
várt 12,56 milliárd forintos árbevételt terhelő 12 százalékos játékadó alapján
nagyságrendileg 1,5 milliárd forint keletkezhet. Ez az az összeg, melyet teljes
mértékben az olimpiai szakszövetségek kaphatnak, mégpedig két csatornán keresztül
(lásd 22. ábra). Az előálló összeg 80 százalékát a húzás során nyertes sportágak
szakszövetségei kapnák (1,2 milliárd forint), mégpedig a Magyar Olimpiai Bizottság és
a Nemzeti Sportszövetség által működtetett finanszírozási logika alapján. A fennmaradó
20 százalékot (300 millió forint) a fogadók szimpátiajelölései - azaz a játékosok
jelölései által a leginkább favorizált sportágak - alapján allokálná a játékrendszer (lásd
23. ábra).
A szerencsejáték-termékek esetében fontos kérdés a nyereményhalmozódás kezelése.
Az át nem vett nyeremények sorsáról külön sorsolással lehetne dönteni. Ma is hétről hétre halmozódik az át nem vett nyeremények összege, melyet a Szerencsejáték
Törvény értelmében - meghatározott időn belül - visszaforgat a Szerencsejáték Zrt. a
játékosoknak, fogadóknak. Például akciós időszakban óránkénti sorsolással autó vagy
készpénz-nyerési lehetőségeket biztosít. Az Olimpiai lottó esetében Európai és
Világversenyeken való részvétel, az Olimpiát megelőző két évben pedig az Olimpián
való részvétel lenne a nyeremény tárgya, így növelhető lenne a világversenyekre utazó
magyar szurkoló-tábor létszáma is.
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7.2.1. Az Olimpiai lottó bevezetése mellett szóló érvek
az első és legfontosabb érv a krónikus forráshiány orvoslása;
A Nemzeti Sporttanács előterjesztésében nagyságrendileg az általam prognosztizált
összeg előteremtéséről ír (1,3 milliárd forint pótlólagos forrásra van szüksége a magyar
sportnak), mely kapcsán még határozatot is elfogadott, amelyben kéri a kormányt,
illetve az országgyűlést, hogy a 2010-es költségvetés elfogadása során a Forma 1 futam
jogdíjának egymilliárd forintos növekedése (3,140 milliárd forintról, 4,178 milliárd
forintra) ne a magyar sport költségvetését terhelje.
az állam költségvetése plusz bevételre tesz szert az új fogadási lehetőség
nyomán, egyéb jogcímeken befolyó adókból (személyi jövedelemadó, osztalék,
vállalati nyereségadó);
a Szerencsejáték Zrt. árbevétele növekszik, a vállalat image tovább erősödik;
A Szerencsejáték Zrt. játékpalettája színesedik, a játékosok lehetőséget kapnak
egy új játékra;
a 35 olimpiai sportszövetség végre egy kiszámítható többletforráshoz jut a
költségvetés állapotától függetlenül;
a játékosok úgy érezhetik - szimpátiajelölések alapján -, hogy maguk is
beleszólnak az elosztás irányába, befolyásolhatják annak mértékét;
az olimpiai sportszövetségek is érdekeltté vállnak, hiszen eredményeikkel, a TVs szerepléseikkel befolyásolhatják a játékosokat döntésük meghozatalában.
Egyenlő esélyekkel indulhatnak a játékban szereplő szövetségek, jól lehet a
szerencse is párosul az eredmény kialakulásához;
a közszolgálati televízió részvétele - az olimpiai sikeresség, mint közügy,
közjószág miatt nem lehet kérdéses - a közszolgálati funkciót erősíti;
a lottóhúzás köré épített médianyilvánosság és a kiemelt műsorsávban
sugárzandó magazinműsor okán a sportágakat szponzoráló cégek is nagyobb
nyilvánosságot kapnak;
a rendszer eleget tenne az Európai Bizottság Fehér Könyvben lefektetett
stratégiai iránymutatásnak.
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7.2.2. Az Olimpiai lottó bevezetését övező technikai részletek
a játék értékelő szoftvere és a kísérő előkészületek 6 - 8 hónap alatt
elvégezhetőek;
a Tippmix játék kifejlesztése és bevezetése két évig tartott, de itt egy jóval
egyszerűbb a számsorsjátékokhoz hasonló fejlesztésről van szó.
a bevezető szakaszban 7 héten keresztül a közszolgálati televízióban történne
meg a sportágak játék-mezőn elfoglalt helyének kisorsolása;
minden alkalommal 5 sportág mutatkozna be és kapná meg helyét a
játékszelvényen,
a 7 hetes bevezetés után 1 - 2 hét technikai szünetre van szükség;
ez idő alatt a nyomdai munkák elkészülnek és az Szerencsejáték Zrt. a
szelvényeket eljuttatja a lottózókba.
ezt követően indulhat a heti sorsolás;
a legalkalmasabb időpontnak a hétvégi sportműsor keretében megvalósuló húzás
tűnik, vagy a Luxort leváltó külön sorsolási műsorban, ahol a sorsolásban is
sportolók asszisztálnak.
a játék színesíthető, ha a sorsolás időpontja egybeesik egy - egy hazai, európai
vagy világversennyel;
a játékszelvényen elfoglalt pozíció nem biztosít versenyelőnyt. Erre bizonyíték a
Skandináv lottó, melyet 1999-ben vezették be, s a közel 400 sorsolás
eredményén látható, hogy a szórás kicsi, egyik pozíció sincs hátrányos
helyzetben (lásd 24. ábra).
7.2.3. Az Olimpiai lottó bevezetését megakadályozó, hátráltató tényezők
Az előnyök mellett fontos azt is számba venni, hogy milyen akadályokba ütközhet az
Olimpiai lottó bevezetése. A következőkben megpróbáljuk megfogalmazni a program
bevezetésévével kapcsolatban esetlegesen felmerülő opponensi kérdéseket.
a Szerencsejáték Zrt. szerint a játék-kínálati paletta elég széles, nem bővíti
tovább;
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Erre a cáfolat az, hogy bár a kínálati paletta elég széles, a játékszervezési tevékenység
expanziója megvalósulhat egyéb várakozáson alul teljesítő játékok helyett. A megoldás
az, hogy egyszerűen le kell cserélni a legkisebb árbevételi arányt képviselő „Gól-totó”
illetve a „kifulladás” jeleit mutató, magas költségráfordítást igénylő „Luxor” játékot.
Sőt, nem példa nélküli a Szerencsejáték Zrt. játékszervezéssel kapcsolatos expanziós
törekvése sem. A Szerencsejáték Zrt. 1991-es megalakulása óta folyamatosan bővíti
termékpalettáját. Legutóbb 2008 áprilisában az interneten játszható Tippmaxot, majd
2009 áprilisában a Bingo játékot vezette be.
a játékfejlesztéshez pénzre van szükség;
Ennek az érvnek a cáfolata az lehet, hogy a játék kifejlesztésének, bevezetésének
természetesen van költségvonzata, de az abból realizálható hosszú távú haszon
egyértelműen fedezi a költségráfordításokat.
a sportszövetségek nem támogatják az időnként plusz feladattal járó játék
bevezetését;
Erre a válasz az, hogy a játékkal többletfeladat is felmerül (pl.: sportolók
szerepeltetése), ám mindez jelentős többletbevételt is jelent.
a Magyar Televízió pénzhiányra hivatkozva nem partner az ügyben;
A Magyar Televízió állami tulajdonú társaság, közfeladatai vannak, az olimpiai
sikeresség pedig közjószág, mely által keltett sikerérzetéből kizárni senkit nem lehet,
továbbá a játékhoz kapcsolódó magazinműsor vélhetően jelentős nézettséget jelent a
résztvevő televíziónak.
az ügy politikai viták kereszttüzébe kerülhet;
A politikai

csatározásokat elkerülendő, szükséges

megteremteni

a többpárti

konszenzust, hiszen a sikeres olimpiai szereplés minden fél érdeke.

8.

MEGBESZÉLÉS

Ahogy láthattuk a sportfinanszírozás bajaira megoldásként eddig javasolt terápiák vagy
csupán a forrásallokáció hatékonyságát javították volna, vagy az igazán piacélénkítő
megoldások a gyakorlati megvalósítás következtében véreztek el. A meg nem
valósulásnak azonban oka lehet a stratégiai átgondolatlanság is.
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Az uniós forrásbevonást pedig az nehezíti, hogy az EU csak mérsékelten, jól
körülhatárolható célok, elvek mentén fordít forrásokat sportcélú fejlesztésekre:
sporttevékenységekre nem (különösen nem a verseny-, ill. professzionális sport terén),
azonban bizonyos szabadidősport, többcélú, illetve oktatási célú (infrastrukturális)
fejlesztésekhez a Strukturális Alapok forrásaiból nyerhető támogatás.
Ahhoz, hogy pénzügyi és szakmai értelemben érdemi változások történjenek a magyar
sportban, elengedhetetlen egy új sportfinanszírozási szemlélet kialakítása, mely hosszú
távra biztosítja a sport gazdasági önállóságát. A sportfinanszírozás terén átlátható,
kiszámítható és világos struktúrára van szükség, melyben a sportági szakszövetségek
stratégiai központúságának hangsúlyosnak kell lennie. Hiszen, egy adott sportág
tekintetében a szakszövetség feladata a sportággal kapcsolatos stratégia kialakítása és
végrehajtása, a sportág utánpótlásának fejlesztése, a bajnoki rendszerek működtetése,
illetve a válogatott csapatok felkészítése és versenyeztetése.

8.1.

Az Olimpiai lottó, mint forráseszköz hatékonyságát elősegítő szervezeti

feltételek
Olimpiai lottó nevet viselő megoldási javaslatommal olyan forrásmérték-emelkedés
következne be, amely az olimpiai sportági szakszövetségek egyik legkiszámíthatóbb
anyagi bázisaként szolgálhatna. Úgy vélem, hogy koncepcióm betöltheti a hazai
sportfinanszírozás rendszerében meglévő űrt.
A felvázolt Olimpiai lottó modellhez némiképp hasonló sporttámogatási szisztéma
Angliában működik, szintén Olimpiai lottó néven, ám az ottani verzió a 2012-es Nyári
Olimpiai Játékokhoz szükséges pénzügyi forrásokhoz járul hozzá. Tehát egy nem
teljesen új, rendszeridegen elemet kellene beintegrálni a szerencsejáték szegmensbe és
azon keresztül a sportfinanszírozás rendszerébe. Koncepcióm kialakításakor ezt a fajta
megoldást tekintettem irányadónak. Annak ellenére vannak az angol verziónak
átültethető elemei, hogy míg ott az olimpiai rendezés gondolata hívta életre a
szerencsejáték-terméket, addig hazánkban az olimpiai felkészüléshez szükséges
pénzügyi javak megteremtéséhez járulhatna hozzá.
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Az Olimpiai Lottó, mint innovatív finanszírozási komponens önmagában is jelentős
addicionális forrásokat juttathat az olimpiai sportági szakszövetségekhez, ám néhány
szervezeti- és a finanszírozás rendszert érintő elv megváltozása esetén hozhat igazán
érdemi változásokat és fellendülést. A szervezeti autonómia tiszteletben tartása mellett
ösztönözni kell az egyszerűbb szervezeti struktúra kialakulását, és a működési
hatékonyság javítását mind az állami, mind a civil sportirányítás területén.
8.1.1. Az állami sportirányítás intézményi megújulásának lehetőségei
A nemzetközi téren a sportban lezajlott folyamatok és tendenciák jelentette kihívásokra
a magyar sport sem szervezetileg, sem a működéshez szükséges forrásallokáció terén
nem tudott megfelelően reagálni. Éppen ezért többen odáig merészkednek, hogy annak
a véleményüknek adnak hangot, hogy a magyar sportágazat strukturális, pénzügyi
problémáira a miniszteriális szintű sportképviselet lehetne az adekvát megoldás, mert ez
a következő előnyökkel járna:
közvetlen és állandó képviselet a kormányüléseken;
sporttal kapcsolatos jogszabályok közvetlen előterjesztésének lehetősége;
önálló költségvetési fejezet.
Korábban a tárcát felügyelő, később a miniszterelnöki posztot is betöltő Gyurcsány
Ferenc is hasonlóan vélekedett: „A minisztérium megszüntetése szakmailag és
politikailag is hibás döntés lenne! A magyar sportnak erős képviseletre van szüksége a
kormányban, de az élet más területén, például az üzleti tárgyalások során is. Nemcsak
hiba lenne a minisztérium megszüntetése, hanem végzetes kárt okozna! A várható
költségvetési előnyök messze nincsenek arányban azzal a kárral, amit a megszüntetés
jelentene” (Farkas 2008). Ezt a nézetet árnyalja Gallov (Gallov 2004) és Sárközy
(Sárközy 2008) álláspontja, akik szerint egyértelműen bizonyítható, hogy Európában a
sport társadalmi jelentősége nem a sportnak a kormányzatban való képviseletétől függ.
A magyar sport kormányzati képviseletéhez hasonló megoldások dominálnak a legtöbb
erős

sportkultúrájú

országban,

ahol

a

sportágazat

egyfajta

interszektorális

együttműködésben párosul valamely más kormányzati területtel, például az oktatással,
kultúrával, egészségüggyel, az önkormányzatokkal.
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8.1.2. A civil sportirányítás intézményi megújulásának lehetőségei
A jelenleg túlburjánzó intézményi szerkezet helyett a hazai civil sporttársadalom
decentralizáltabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb sportirányítást tartana kívánatosnak. A
szervezeti struktúra racionalizálása, méretgazdaságossággal járó költséghatékonyság, a
közös érdekképviseletben és együttes fellépésben rejlő szinergia érdekében a
szervezetek összeolvadását szükséges elősegíteni. Ez azért fontos, mert a nem kellő
hatékonyságú forrásfelhasználás okán a sporttámogatási rendszerből feltehetően
legalább 15-20 százalék elcsurog (Sárközy 2008).
A sportirányítás civil szektorának szervezeti modernizációját az jelenthetné, hogy két
csúcs köztestület jönne létre. Míg a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) az olimpiai
sportágakat, paralimpia, felnőtt és ifjúsági téli-nyári olimpiai felkészülést kezelné és a
Magyar Paralimpiai Bizottság e szerv tagozataként működne tovább, addig a Nemzeti
Sportszövetség (NSSZ), mint a multisport tagozat égisze alá a nem olimpiai sportágak,
szabadidő, fogyatékos, diák és egyetemi sport tartozna. Ez a két köztestület átfedések
nélküli hatáskörökkel rendelkezne és mindkét szervezet önálló sportirányítási és
finanszírozási feladatokat látna el (Scmitt és mtsai 2008).

8.1.3. A

sportági

szakszövetség

finanszírozási

mechanizmusának

megújulási

lehetőségei

A működési hatékonyság javításának érdekében a sportági szakszövetségeknek a
jelenleginél nagyobb arányban kell hozzájárulniuk saját működésük költségeinek
fedezéséhez. Ennek érdekében a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 2007 (Sport XXI
Nemzeti Sportstratégia 2007) dokumentuma szerint kívánatosak a alábbi elvek:
maximalizálni szükséges, hogy a jelenleg nagyrészt közpénzből gazdálkodó
szervezetek teljes bevételének hány százalékát teheti ki az állami támogatás,
illetve ezen összegek hány százalékát lehet működési költségek fedezésére
fordítani. Ezt az arányt több lépésben, előre megadott menetrend szerint 5 év
alatt kell elérni. A szövetségek esetében az állami támogatás 5 év múlva nem
haladhatja meg a szövetség teljes bevételének 50 százalékát. Ezt fokozatosan
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kell megkövetelni: 1. évben – max. 70 százalék; 2. évben – max. 65 százalék; 3.
évben – max.60 százalék; 4. évben – max. 55 százalék; 5. évben – max. 50
százalék. Ez a rendszer a jelenleg túlságosan nagymértékben állami támogatásra
számító szövetségeket egyéb bevételi források megteremtésére, illetve a
szolgáltató szemlélet megvalósítására ösztönzi;
amennyiben a támogatott szervezet általános, adminisztrációs működési
költségei (programokhoz nem kötött: pl. irodabérlet, telefon, személyi bérek
stb.) elérik az összes bevétel meghatározott százalékát, úgy további állami
támogatás nem folyósítható. Hatékonyabb működés esetében a rendszer
működtetése

a

teljes

költségvetés

maximum

15

százaléka,

azaz

az

adminisztrációs működési és személyi költségekre fordított összes kiadás nem
érhetné el a szövetség teljes költségvetésének 15 százalékát.
Nagyságrendileg 5 év múlva az a szervezet kaphat tehát állami támogatást, amely
bevételének minimum 85 százalékát közvetlen feladatai végrehajtására fordítja (pl.
versenyrendszerre, válogatott versenyeztetésére, képzésre stb.), ezen belül is a kiadások
minimum 30 százaléka fejlesztésekre, sportágfejlesztésre fordítódik.

8.2.

Az Olimpiai lottó, mint forráseszköz hatékonyságát elősegítő finanszírozási
feltételek

javítani szükséges az állami sportfinanszírozás átláthatóságát és biztosítani kell
az elszámoltathatóságot;
szigorú ellenőrzési rendszer mellett valósítandó meg a finanszírozás;
a sportra fordított állami támogatások minél nagyobb hányadával kell
közvetlenül a sport valódi szintereit támogatni;
az

állami

források

szétosztása,

folyósítása

az

állami

sportirányítás

kompetenciája;
a sportági szövetségeknek stratégiai szerepet kell játszaniuk a forrásallokáció
elveinek kialakításában.
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Az interjúk során megszületett válaszokból, valamint saját kalkulációim alapján úgy
vélekedem, hogy a korábban megfogalmazott hipotézisem igaznak bizonyul, mivel a
központi költségvetés által az olimpiai sportágak szakszövetségei számára biztosított
állami

támogatásokhoz

szükséges

többletforrás

megteremtése

elsősorban

a

szerencsejáték-bevételek növelésével lehetséges.

9.

KÖVETKEZTETÉS

Koncepciómat a forráshiánnyal küzdő magyar sportágazat számára a kiszámíthatóbb
pénzügyi környezet megteremtésén túl, különösen az olimpiai szakszövetségek
pénzügyi lehetőségeinek bővítése és az Európai Bizottság által készített Fehér
Könyvben írottak is motiválták. A Fehér Könyvben ugyanis azon szándékát fejezi ki az
Európai Bizottság a tagállamok felé, hogy küldjenek visszajelzést arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehetne a legjobban kidolgozni és fenntartani a sportszervezeteknek
biztosított

hosszú

távú

támogatás

fenntartható

finanszírozási

modelljét.

A

sportfinanszírozással kapcsolatos visszajelzésekhez való hozzájárulásként a Bizottság
független tanulmányt fog készíteni a sport állami és magánforrásokból történő
finanszírozásáról, valamint az e téren végbemenő változásokról.
Amennyiben sikerülne bevezetni az Olimpia lottót a magyar piacon úgy vélem, hogy a
kezdeményezés az európai uniós tagországok számára adás-vétel (licence) szerződés
tárgyát is képezhetné a jövőben. Hiszen a sport gazdasági értékének egyre nagyobb
része kapcsolódik a szellemi tulajdonjogokhoz, szerzői joghoz, a kereskedelmi
kommunikációhoz, a védjegyekhez, az arculathoz és a médiajogokhoz.
A bevezetéssel azonban sietni kell, hiszen a szerencsejáték piacon megtermelt bevételre,
több fogyasztói szegmens - köztük a kultúra és a szerencsejáték online területe - is
igényt tart. A kultúra és szerencsejáték piac kapcsolatáról azt érdemes megjegyezni,
hogy 2010-től a megszűnő kulturális járulékbevétel helyett az ötös lottó ún.
játékadójának 90 százalékából gazdálkodhat a Nemzeti Kulturális Alap. A „lottópénz”
ilyen irányú - mármint a kultúra területét érintő - felhasználásának az Európai Unió
tagállamaiban már bevett hagyományai vannak. A megoldási módozatok meglehetősen
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sokrétűek, az egyes tagállamok a szerencsejátékból kultúrára szánt összeget vagy
hozzáadják a szakminisztérium költségvetéséhez, vagy ezzel megbízott szervezeteken
keresztül osztják el. A szerencsejáték piac online szegmensével kapcsolatban pedig az
állítható, hogy viharos gyorsasággal növekszik és ezzel együtt hódítja el a
szerencsejáték piacon keresleti hajlandósággal és vásárlóerővel megjelenni képes
játékosokat. Önmagában ez a két tényező is arra enged tehát következtetni, hogy az
Olimpiai lottó, mint offline termék bevezetésével sietni kell.
Remélem, a felvázolt forrásteremtő koncepcióval sikerült megragadni az állami
sportpénzügyek terén döntéshozói kompetenciával rendelkező szakemberek figyelmét
és el tudják képzelni, amint reményeim szerint a nem túl távoli jövőben Kovács Katalin,
Szávay Ágnes vagy épp Kucsera Gábor rántja ki a bűvös gömbből azokat a
sportágneveket, melyek egyúttal kiszámítható és jelentős bevételt is jelentenek majd a
sportszövetségek büdzséjében és természetesen a nyertesek zsebében.
A magyar sportágazat a finanszírozás tekintetében válaszút elé érkezett. A kérdés most
már csak az, hogy melyik nyomtávon halad tovább. A jövőorientált európai út egyik ma
még kitaposatlan ösvényét választja, vagy marad továbbra is az egyre nehezebben
járható, állami forrás-elosztó rendszer pumpolásán alapuló paternalista vonalon.
A labdát tehát feldobtam. Most már csak ütni kell, hogy megkezdődjön a következő
menet. Lássuk a folytatást!
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ÖSSZEFOGLALÓ
Ahhoz, hogy a sportpiaci folyamatmodell „súrlódásmentesen” üzemeljen, szükség van
az eddigieknél nagyobb mértékű financiális javakra. A sportfinanszírozás bajaira
megoldásként eddig javasolt terápiák vagy csupán a forrásallokáció hatékonyságát
javították volna, vagy az igazán befektetés-ösztönző, piacélénkítő megoldások a
gyakorlati megvalósítás következtében véreztek el. Feltételezésem szerint a központi
költségvetés által az olimpiai sportágak szakszövetségei számára biztosított állami
támogatásokhoz szükséges többletforrás megteremtése a szerencsejáték-bevételek
növelésével lehetséges. Elképzelésem szerint a szerencsejáték piacon bevezetésre
kerülő, Olimpiai lottó nevet viselő, új terméknek a segítségével lényegesen bővíthetőek
lennének az olimpiai sportági szakszövetségek számára rendelkezésre álló pénzügyi
források. Hipotézisem bizonyítása céljából primer kutatási módszereket illetően
szakértői

mélyinterjú

módszert alkalmaztam, melynek keretében

hét

interjú

lebonyolítására került sor. Ismeretszerző modellem három terület - politikai döntéshozó,
sportgazdaság,

sportszakma

interjúalanyok

kiválasztása

során

szakembereinek
törekedtem

megkérdezésén
a

teljességre,

alapult.

azaz,

hogy

Az
a

sportfinanszírozás kérdéskörében érintett szakterületek releváns és szignifikáns
tudásbázissal rendelkező szakembereit megszólaltassam. Az interjúk megerősítettek
abban, hogy Olimpiai lottó megoldási javaslatommal olyan forrásmérték-emelkedés
következne be, amely az olimpiai sportági szakszövetségek egyik legkiszámíthatóbb
anyagi bázisaként szolgálhatna. Számításaim szerint, ha az Olimpiai lottó elérné a
Szerencsejáték Zrt. termékpalettáján a 8 százalékos részarányt (most a Skandináv lottó
részesedése ekkora), akkor ez körülbelül 12,56 milliárd forintos tételt is jelenthetne a
Szerencsejáték Zrt. árbevételében. A várt 12,56 milliárd forintos árbevételt terhelő 12
százalékos játékadó alapján nagyságrendileg 1,5 milliárd forint keletkezhet. Ezt az
összeget az olimpiai szakszövetségek kaphatnak, mégpedig két csatornán keresztül. Az
előálló összeg 80 százalékát közvetlenül a résztvevő sportági szakszövetségekhez jutna,
mégpedig a Magyar Olimpiai Bizottság és az állami sportvezetés által működtetett
finanszírozási logika alapján. A fennmaradó 20 százalékot a fogadók szimpátiajelölései
- azaz a játékosok jelölései által a leginkább favorizált sportágak - alapján allokálná a
játékrendszer.
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SUMMARY
What are the key factors from the sports industry point of view that influence the
direction of activities of the sports market? Sports facilities, sports administration,
federation and club management, innovative elements (selection and youth
development, sports medicine, human resources, sports science, sports information
system, sports diplomacy, sports marketing, sports communicational strategy). But to
make this work efficiently, we need increased financial resources. The remedies which
were designed to alleviate the problems of funding were either focusing on the better
distribution of funds, or the true investment encouraging measures never got off the
ground during the implementation phase. I assume that additional funds necessary to
supplement the government budget to finance Olympic sports federations can be
attained by increasing the revenues from lottery. In my opinion the available funds
supporting the Olympic federations could be increased by a new product of the lottery
market called Olympic Lottery. To support my hypothesis, I used a primary data
collection method by conducting seven structured expert interviews. I was interviewing
three segments of decision makers: political decision makers, sports economists and
representatives from the sports industry. By selecting the respondents, I intended to
fully cover all aspect of sports financing by finding people with relevant and appropriate
knowledge. The interviews confirmed that with the implementation of the Olympic
Lottery program more income could be achieved in such a way that it would serve as
one of the most stable revenue sources for Olympic sports federations. According to my
calculations, if the Olympic Lottery could reach the predicted 8% market share (it is the
current share of Scandinavian Lottery) of Szerencsejáték Zrt., then it would mean a
12.56 billion HUF revenue of the company. The 12 % gambling tax of this revenue
should yield approximately 1.5 billion HUF. This sum should go directly to the
Olympic sports federation via two channels. 80 % of this money should be allocated,
based on the financial structure and strategy developed and used by the Hungarian
Olympic Committee and the State Secretariat for Sports. The remaining 20 percent
should be distributed based on player’s preferences, so that money would go to support
the most popular sports.
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Mindenekelőtt köszönetet mondok családomnak tanulmányaim során nyújtott
támogatásukért, amiért türelemmel viseltettek irántam a dolgozat megszületésének teljes
folyamatában.
Hálás köszönettel tartozom az Indiana University volt dékánjának Dr. Tony Mobleynak, és kutatótársamnak Dr. Berkes Péternek a dolgozat elkészítésében nyújtott
segítségéért, valamint értékes útmutató tanácsaiért. Személyükben olyan segítőkész,
felkészült szakembereket ismerhettem meg, akik kritikai észrevételeikkel és
javaslataikkal folyamatosan egyengették tudományos munkásságomat.
Az akadémiai szférán kívül a módszertani megalapozásom tekintetében nagy
segítségemre voltak a sportpolitikai döntéshozók, sportgazdasági szakértők, a sport
szakmai oldalán tevékenykedő szakemberek. Válaszaik fontos szakmai inputot,
koncepcionális hátteret jelentettek az Olimpiai lottó program kidolgozásában.
Hálával tartozom továbbá Virág Györgynek aki kitalálta és kidolgozta az Olimpiai
Lottó ötletét.
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Az állami sportfinanszírozás új útjai
FÜGGELÉK
(táblázatok, ábrák)
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1. táblázat
A sport egyes területeinek társadalmi elismertsége

a munkahelyek teremtsék meg a sportolási lehetőségeket a dolgozóiknak
legyenek színvonalas hazai bajnokságok, versenyek
legyenek világszívonalú csapataink
Járjanak közösségbe az emberek
a lakosság többet mozogjon a fittség, jobb munkabírás, jobb közérzet
érdekében
fordítsunk többet az "átlagemberek" sportolási lehetőségeire
legyenek kiemelkedő eredményű sportolóink
Őrizzük meg az ország hagyományosan sikeres élsport eredményességét
legyenek bajnokok, akik a gyermekek példaképei lehetnek
világbajnoki aranyérem dicsősége hazánknak
az emberek sportoljanak egészségük érdekében
olimpiai aranyérem dicsősége hazánknak
legyenek megfelelő szabadidősportra alkalmas létesítmények
a gyermekek szabadidejüket sporttal, mozgással töltsék
a gyermekek szeressék meg a mozgást, a sportot

egyáltalán
nagyon
inkább nem vagy
fontos
fontos
fontos
kevésbé
fontos
37,5
30,3
19,0
13,2
42,9
32,2
15,2
9,6
43,4
33,8
15,5
7,4
44,7
31,0
16,2
8,1
45,8
46,5
47,8
49,4
50,4
51,8
53,3
54,0
56,0
56,2
66,4

33,7
32,2
32,1
30,1
30,9
23,4
28,2
24,7
30,2
29,9
23,9

2. táblázat
Mi gátolja leginkább a hatékony szervezeti munkát
Korlát

Pontszám
7,40
6,93
5,67
5,60
5,47
4,80
4,73
4,60
4,07
3,93

1.
Állami források
2.
Vállalati szponzoráció
3.
Elismertség
4.
Humán erőforrás
5.
Kormányzati célok
6.
Sportszervezeti keretek
7.
Infrastruktúra
8.
Jogi szabályozás
9.
Bürokrácia
10. Vezetési problémák
1: legkevésbé gátol
10: leginkább gátol
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13,2
13,8
12,7
14,0
12,1
15,1
12,7
12,7
9,9
10,4
7,4

7,4
7,4
7,3
6,5
6,5
9,6
5,7
8,6
3,9
3,5
2,3

3. táblázat
Az állami és az üzleti alapú sportmodell összehasonlítása
Állami modell

Üzleti modell

Finanszírozás forrása

állami bevételek

üzleti bevételek

Költségvetési korlát szerepe

Puha költségvetési korlát

kemény költségvetési korlát

Tulajdonos jellemzője

Nincs valós tulajdonos

valós tulajdonos megléte

Működési kerete

non-profit:
társadalmi, üzleti:
egyesületi forma
forma

A sport jellemző szerepe

Politikai
legitimálása,
javítása

gazdasági

rendszer
szolgáltatás a szórakoztató
közhangulat
iparág részterületeként

4. táblázat
Az európai futballpiac legnagyobb adósságfelhalmozói
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

Millió euró
699
494
449
441
416
384
339
330
313
257
210
197
147
133
125
120
106
98
96
93

Klub
Manchester United
Real Madrid
Atlético Madrid
Valencia
Arsenal
Barcelona
Chelsea
AS Roma
Liverpool
Deportivo
Villarreal
Fulham
Manchester City
Espanyol
Internazionale
Racing Santander
Newcastle United
Real Zaragoza
Sevilla
Middlesbrough

128

társasági

5. táblázat
A sportágazat szereplői és az általuk biztosított források nagysága
Sportfinanszírozó
Központi költségvetés
Területi közösségek
Helyi önkormányzatok
Megyei önkormányzatok
Háztartások
Sportfelszerelés
Sportruházat
Sportszolgáltatás
Vállalatok
Professzionális sport
Elit sport
Szabadidősport
Szerencsejáték

Mrd Ft
16
35-40
35-39
0,5-1
70-90
15-20
40-50
15-20
15-20
11-14
3-4
1-2
A cég tájékoztatása szerint évente több milliárd
forintot címzetten a sportutánpótlás nevelésére, a
szabadidős sporttevékenységre és a magyar
olimpiai mozgalom támogatására használnak fel. A
közvetlen befizetések mellett a társaság arányaiban
kisebb mértékű, de fontos szponzorációs
tevékenységet is folytat

Forrás: Dénes és Keserű (2007) alapján saját számítás
6. táblázat
Egy átlag magyar háztartás sportcélú kiadásai
Háztartás sportcélú kiadása
Sportruházat
Sport javak
Sportszolgáltatás
Arány a fogyasztói kosarában

%
48,50
35
16,50
0,43

7. táblázat
Az olimpiai aranyérmek száma és a bruttó hazai össztermék (GDP) kapcsolata
GDP (2003) Arany

Világgazdasági
GDP-arány Aranyarány

Egyesült államok

8430,8

36

20,732%

12,0%

Kína

6188,0

51

15,217%

17,0%

Japán

2699,3

9

6,638%

3,0%

India

2267,1

1

5,575%

0,3%

Németország

1577,4

16

3,879%

5,3%

Franciaország

1315,6

7

3,235%

2,3%

Nagy-Britannia

1280,6

19

3,149%

6,3%

Olaszország

1110,7

8

2,731%

2,7%
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Brazília

1012,7

3

2,490%

1,0%

Oroszország

914,2

23

2,248%

7,7%

Indonézia

762,5

1

1,875%

0,3%

Dél-Korea

758,3

13

1,865%

4,3%

Kanada

748,4

3

1,840%

1,0%

Mexikó

740,2

2

1,820%

0,7%

Spanyolország

684,5

5

1,683%

1,7%

Ausztrália

459,5

14

1,130%

4,7%

Törökország

458,5

1

1,127%

0,3%

Thaiföld

455,2

2

1,119%

0,7%

Taivan

390,7

0

0,961%

0,0%

Irán

372,0

1

0,915%

0,3%

Hollandia

348,5

7

0,857%

2,3%

Argentína

297,0

2

0,730%

0,7%

Lengyelország

296,2

3

0,728%

1,0%

Pakisztán

293,7

0

0,722%

0,0%

Egyiptom

226,7

0

0,557%

0,0%

Belgium

219,1

1

0,539%

0,3%

Kolumbia

217,8

0

0,536%

0,0%

Fülöp-szigetek

214,6

0

0,528%

0,0%

Malajzia

195,5

0

0,481%

0,0%

Svédország

193,4

0

0,475%

0,0%

Dél-afrikai Köztársaság

191,7

0

0,472%

0,0%

Szaúd-Arábia

190,1

0

0,467%

0,0%

Vietnam

175,6

0

0,432%

0,0%

Ausztria

173,3

0

0,426%

0,0%

Venezuela

172,3

0

0,424%

0,0%

Chile

171,5

0

0,422%

0,0%

Ukrajna

169,1

7

0,416%

2,3%

Nigéria

165,7

0

0,407%

0,0%

Svájc

164,8

2

0,405%

0,7%

Hongkong

164,1

0

0,404%

0,0%

Görögország

145,3

0

0,357%

0,0%

Portugália

144,7

1

0,356%

0,3%

Szíria

135,4

0

0,333%

0,0%

Banglades

130,0

0

0,320%

0,0%

Dánia

124,8

2

0,307%

0,7%

Norvégia

118,6

3

0,292%

1,0%

Kazahsztán

115,6

2

0,284%

0,7%

Peru

108,8

0

0,268%

0,0%
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Finnország

106,7

1

0,263%

0,3%

Csehország

101,5

3

0,250%

1,0%

Izrael

100,1

0

0,246%

0,0%

Algéria

99,4

0

0,244%

0,0%

Üzbegisztán

97,9

1

0,241%

0,3%

Írország

97,1

0

0,239%

0,0%

Marokkó

92,4

0

0,227%

0,0%

Szingapúr

92,1

0

0,226%

0,0%

Burma

87,3

0

0,215%

0,0%

Magyarország

79,9

3

0,197%

1,0%

Románia

78,6

4

0,193%

1,3%

Fehéroroszország

76,2

4

0,188%

1,3%

Új-Zéland

69,4

3

0,171%

1,0%

Puerto Rico

56,2

0

0,138%

0,0%

Szlovákia

50,9

3

0,125%

1,0%

Jemen

50,7

0

0,125%

0,0%

Tunézia

49,0

1

0,121%

0,3%

Bulgária

47,6

1

0,117%

0,3%

Guatemala

46,5

0

0,114%

0,0%

Ecuador

44,7

0

0,110%

0,0%

Egyesült Arab Emírségek

44,3

0

0,109%

0,0%

Eritrea és Etiópia

44,1

4

0,108%

1,3%

Szudán

41,5

0

0,102%

0,0%

Horvátország

32,5

0

0,080%

0,0%

Dominikai Köztársaság

32,5

1

0,080%

0,3%

Kenya

32,1

5

0,079%

1,7%

Mozambik

31,5

0

0,078%

0,0%

Kuba

28,9

2

0,071%

0,7%

Litvánia

28,9

0

0,071%

0,0%

Ghéna

28,6

0

0,070%

0,0%

Szlovénia

28,2

1

0,069%

0,3%

Szerbia-Montenegró

27,9

0

0,069%

0,0%

Nepál

26,7

0

0,066%

0,0%

Azerbajdzsán

26,6

1

0,065%

0,3%

Costa Rica

25,4

0

0,062%

0,0%

Irak

25,3

0

0,062%

0,0%

Bosznia

25,1

0

0,062%

0,0%

Jordánia

23,0

0

0,057%

0,0%

Uruguay

23,0

0

0,057%

0,0%

Lettország

22,6

1

0,056%

0,3%
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Bolívia

22,5

0

0,055%

0,0%

Kuvait

22,1

0

0,054%

0,0%

Uganda

21,7

0

0,053%

0,0%

Tanzánia

21,6

0

0,053%

0,0%

Elefántcsontpart

20,4

0

0,050%

0,0%

Örményország

20,0

0

0,049%

0,0%

Észtország

19,4

1

0,048%

0,3%

Oman

19,4

0

0,048%

0,0%

Kamerun

19,3

1

0,048%

0,3%

Grúzia

19,0

3

0,047%

1,0%

Trinidad és Tobago

18,6

0

0,046%

0,0%

Afganisztán

18,1

0

0,044%

0,0%

Paraguay

17,8

0

0,044%

0,0%

Panama

17,6

1

0,043%

0,3%

Kambodzsa

16,7

0

0,041%

0,0%

Szenegál

15,8

0

0,039%

0,0%

Mauritius

14,3

0

0,035%

0,0%

Líbia

13,3

0

0,033%

0,0%

Honduras

13,2

0

0,033%

0,0%

Libanon

13,1

0

0,032%

0,0%

Zimbabwe

12,8

1

0,032%

0,3%

Burkina Faso

12,6

0

0,031%

0,0%

Türkmenisztán

11,9

0

0,029%

0,0%

Kirgizisztán

11,8

0

0,029%

0,0%

Moldova

11,5

0

0,028%

0,0%

Mali

11,3

0

0,028%

0,0%

Albánia

11,2

0

0,028%

0,0%

Madagaszkár

11,1

0

0,027%

0,0%

Benin

9,9

0

0,024%

0,0%

Jamaica

9,9

6

0,024%

2,0%

Angola

9,7

0

0,024%

0,0%

Gáza

9,0

0

0,022%

0,0%

Botswana

8,1

0

0,020%

0,0%

Nicaragua

8,0

0

0,020%

0,0%

Laosz

7,8

0

0,019%

0,0%

Tádzsikisztán

7,6

0

0,019%

0,0%

Namíbia

7,5

0

0,019%

0,0%

Malawi

7,5

0

0,018%

0,0%

Zambia

7,4

0

0,018%

0,0%

Katar

7,3

0

0,018%

0,0%
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Ruanda

7,2

0

0,018%

0,0%

Szomália

7,0

0

0,017%

0,0%

Egyenlítői-Guiena

6,9

0

0,017%

0,0%

Kongó

6,8

0

0,017%

0,0%

Macedónia

6,7

0

0,016%

0,0%

Niger

5,9

0

0,015%

0,0%

Haiti

5,8

0

0,014%

0,0%

Guinea

5,4

0

0,013%

0,0%

Gabon

5,0

0

0,012%

0,0%

Csád

4,8

0

0,012%

0,0%

Bahrein

3,7

1

0,009%

0,3%

Burundi

3,5

0

0,009%

0,0%

Lesotho

3,4

0

0,008%

0,0%

Sierra Leone

3,2

0

0,008%

0,0%

Mauritánia

3,1

0

0,008%

0,0%

Szváziföld

3,1

0

0,008%

0,0%

Libéria

3,0

0

0,007%

0,0%

Mongólia

2,8

2

0,007%

0,7%

Közép-afrikai Köztársaság

2,1

0

0,005%

0,0%

Gambia

1,3

0

0,003%

0,0%

Zöld-foki Köztársaság

0,8

0

0,002%

0,0%

Bissau-Guinea

0,8

0

0,002%

0,0%

Dzsibuti

0,5

0

0,001%

0,0%

Seychelle-szigetek

0,5

0

0,001%

0,0%

Comoroe-szigetek

0,4

0

0,001%

0,0%

40664,6

300

100,000%

100,0%

Összesen
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8. táblázat
A MOB által az olimpiai sportági szakszövetségeknek nyújtott támogatása
2005-2008
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1. ábra
A támogatásban részesülő sportoló közösségi- és magán-jövedelemforrásai
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2. ábra
A sportigazgatás állami (GO) és civil (NGO) szervezetrendszere

3. ábra
A sportipar nemzetgazdasági részesedése
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4. ábra
A közvetlen sportfinanszírozás aránya az állami költségvetésből
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5. ábra
Az Olimpiai lottó bevétele Angliában 2005-2014
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6. ábra
Az amerikai franchise-ligák átlagos jegyára, és változása az előző szezonhoz képest
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7. ábra
Az amerikai franchise ligák fogyasztói kosarának (FCI) elemzése
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NHL

Fogyasztói kosár (FCI) - 2008
Változás (2007-08) (%)

8. ábra
Az amerikai franchise ligák fogyasztói kosarának (FCI) elemei
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9. ábra
Háztartások nélküli sportráfordítások megoszlása (%)
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10. ábra
Egy átlagos magyar sportszövetség bevételszerkezete (%)
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11. ábra
Egy átlagos magyar sportszövetség kiadási szerkezete (%)
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12. ábra
A Pekingi nyári olimpiai játékok éremmegoszlása (Kína)

Forrás:
http://www.nytimes.com/interactive/2008/08/04/sports/olympics/20080804_MEDALC
OUNT_MAP.html
13. ábra
A Pekingi nyári olimpiai játékok éremmegoszlása (USA)

Forrás:
http://www.nytimes.com/interactive/2008/08/04/sports/olympics/20080804_MEDALC
OUNT_MAP.html
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14. ábra
A Pekingi nyári olimpiai játékok éremmegoszlása (Magyarország)

Forrás:
http://www.nytimes.com/interactive/2008/08/04/sports/olympics/20080804_MEDALC
OUNT_MAP.html
15. ábra
A Szerencsejáték bevételek sportban betöltött szerepvállalása
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16. ábra
Szerencsejáték árbevétel fő játékcsoportok szerint

17. ábra
Az egyes játékok részesedése az árbevételből
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18. ábra
Egy lakosra számított állami szerencsejáték 2006-2008

19. ábra
A szerencsejáték piac bevételeinek hasznosulása
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20. ábra
A szerencsejáték bevételek utáni költségvetési hozzájárulás

21. ábra
Az online sportfogadás terén érdekelt cégek hirdetési aktivitása
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22. ábra
Az Olimpiai lottó által generált bevétel

23. ábra
Az Olimpiai lottó által generált bevétel elosztási struktúrája
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24. ábra
A Skandináv lottósorsolás keretében kihúzott számok megoszlása
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1. melléklet

SPORTFINANSZÍROZÁS
avagy az
Olimpiai Lottó, mint a forrásteremtés
egy lehetséges eszköze

- marketingkutatás

(a)

Kutatásvezető

Váczi János
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Kedves Hölgyem/Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a hazai sportfinanszírozási rendszer
hatékonyságát javítani kívánó kutatásomat.
1.)
A magyar sportipar problémái sokkal összetettebbek annál, hogy pusztán
finanszírozási kérdésekre lenne leegyszerűsíthető - egyéni és közösségi (társadalmi)
motivációk, pszichológiai és szociológiai komponensek hatnak -, mégis ha a piaci
logika megjelenésének a következményeit vizsgáljuk, akkor elsősorban a finanszírozás
konfliktusai kerülnek előtérbe.
2.)
Évek óta beszélünk a piaci logika hiányáról és a szféra alulfinanszírozottságáról,
azonban a „nincs elég pénz a sportban” megállapításon túl még senki nem vázolt fel
egy olyan forrásbővítő-koncepciót, amely választ adna a hiányzó források
előteremtésére. A jelenben tapasztalható helyzet funkcionális ágazatok közötti
összefogást, szabályozási és szerkezeti átalakításokat és aktív állami „finanszírozási”
szerepvállalást kíván. Ál-közgazdasági okoskodások helyett addicionális források
bevonását előirányzó konkrét lépésekre van szükség.
3.)
Kutatásom a puszta ötletelésen túl az állami sportfinanszírozás rendszerében
innovatív megoldásokra kíván javaslatot megfogalmazni. Arra keresem a választ, hogy
milyen módon lehetséges a jelenleg rendelkezésre álló források mellé pótlólagos
bevételek bevonása a magyar sport finanszírozásába.
4.)
Legfőbb célom az olimpiai szakszövetségek finanszírozási problémájának a
megoldása. Az olimpiai felkészülés finanszírozási rendszerét angol mintára, egy
Olimpiai-lottó forrásteremtő eszközzel kívánom orvosolni. Ezzel kapcsolatban kérném a
véleményét.
A kutatás elsősorban akadémiai célokat szolgál. Nem titkolt szándékom - a felmérés
eredményeinek a kiértékelése és az érdemi elemző munka elvégzése után fejlesztő
javaslatok megfogalmazása. Az eredmények publikációk, szakcikkek, konferencia
előadások, jelentések és doktori disszertáció formájában kerülnek nyilvánosságra.
A kutatási folyamat egésze során az adatgyűjtési törvényeknek megfelelően minden
információt titkosítva és anonim módon kezelek.
A kérdőív egységes értelmezése és a kiértékelés hatékonyságának megőrzése miatt
kérjük, hogy a kérdőívet a kézhez vételtől 2 héten belül, kitöltve szíveskedjen
visszaküldeni.
Szíves együttműködését előre is köszönöm
Sportbaráti üdvözlettel,
Váczi János
kutatásvezető
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Strukturált mélyinterjú
I.

Bevezető kérdések - sportfinanszírozás általában

1.)

Hogyan határozná meg az állami sportfinanszírozás fogalmát, funkcióját?

2.)

Hogyan ítéli meg a rendszerváltás előtti, s az azt követő kormányok sporttámogatási rendszerét
(élsport és szabadidősport részpiac)?

3.)

Egyes vélemények szerint a magyar sportszféra krónikusan alulfinanszírozott! Ön szerint melyek
az alulfinanszírozottság alapvető okai?

4.)

Hogyan értékeli a jelenlegi állami sporttámogatás mértékét (2009-es évben 15,2 milliárd forintot
költ az állam sportcélú kiadásokra)? Elégséges, elégtelen?

5.)

Véleménye szerint milyen célokat kell minden körülmények között támogatni az állami
(sport)költségvetésből?

6.)

Véleménye szerint melyik érintett-csoportnak kellene többet áldozni a sportcélú kiadásokra:
állami költségvetés, önkormányzat, szponzorok, lakosság, szerencsejáték-piac?

II.

Az Olimpiai Lottó, mint a forrásbővítés egyik lehetséges eszköze

1.)

Egyetért-e az alábbi kijelentéssel: a magyar sportban akkor fog bekövetkezni számottevő
változás, ha a rendelkezésre álló forrásokat szignifikánsan növelni tudja a sportkormányzat? Ha
igen, miért? Ha nem, miért nem?

2.)

Az ismert gazdasági környezetben lehet-e érdemben növelni az állam sportcélú kiadásait? Ha
igen, hogyan? Milyen kitörési pontokat említene?

3.)

Egyetért-e Ön az alábbi állítással: az állami sportköltségvetéshez szükséges többletforrás
megteremtését
- igazodva az európai trendekhez - elsősorban a szerencsejáték-bevételek növelése adhatja? Ha
igen, miért? Ha nem, miért nem?

4.)

Hallott-e már Ön az „Olimpiai Lottó” elnevezésű forrásbővítő megoldásról?

5.)

Kérem, olvassa el az alábbi – „Olimpiai Lottó” eszközt - bemutató szövegrészt:
A 35 olimpiai sportszövetséget a Szerencsejáték Zrt. termékpalettáját színesítő új termék - az
Olimpiai-lottó - bevezetésével jelentős, akár 1 milliárd forintot meghaladó bevételhez is lehetne
juttatni. Számításaink szerint, ha az Olimpiai-lottó elérné a Szerencsejáték Zrt. termékpalettáján
a 8%-kos részarányt, akkor ez körülbelül 11 milliárd forintos tételt is jelenthet a Szerencsejáték
Zrt. árbevételében. A várt 11 milliárd forintos árbevételt terhelő 12%-kos játékadó alapján
nagyságrendileg 1,3 milliárd forint keletkezhet. Ez az az összeg, melyet teljes mértékben az
olimpiai szakszövetségek kaphatnának.

6.)

Egyetért-e Ön azzal, hogy a 35 olimpiai sportszövetség az „Olimpiai Lottó” eszközzel egy
kiszámítható többletforráshoz juthatna a költségvetés állapotától függetlenül?
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