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BEVEZETÉS 

Korunk domináns koordinációs mechanizmusa a piac (Kornai, 1986). A gazdaság és a piac 

logikájának térnyerése a sport világában is tetten érhető. Az elmúlt néhány évtizedben 

látványos változások zajlottak le a fejlett piacgazdaságok sportjában, mely fizetőképes 

keresletet eredményezett a sportipar mind a látvány-, mind a szabadidősport részpiacán 

(András, 2003, 2004). A modern társadalmakban megnőtt a sport(fogyasztás) szerepe, ami 

együtt járt az egyes részszegmensek - látvány és szabadidősport - gazdasági súlyának a 

növekedésével (Guttman, 1978). A 80-as évektől kezdve, mely a sportipar 

kommercializálódásának is tekinthető, a sportba áramló tőke már nem presztízsfogyasztásként 

került az iparágba (Dénes & Misovicz, 1994). Chelladurai (1994) megállapítását Sárközy 

(2002) továbbgondolva, ebben az üzletiesedési folyamatban az alábbi tényezőkre hívja fel a 

figyelmet: 

 egy értékrendi átrendeződés ment végbe a fejlett sportpiaccal bíró nyugati 

országokban - posztmaterialista és posztmodern értékek kerültek előtérbe; 

 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 hivatásos versenyrendszer szétfeszítette a hagyományos, non-profit jellegű 

intézményi kereteket; 

 a sportlétesítmények építése jövedelmező tőkebefektetésekké vált; 

 a sportesemények szervezésében megjelent a primer profitelvárás; 

 a sportszponzorálási üzletág az egyik legprofitábilisabb marketingkommunikációs 

eszközzé vált (Kolah, 2006); 

 megteremtődtek a keretfeltételei a merchandising, piacépítő arculatátvitel 

tevékenységeknek;  

 a pénz tőkeként való funkcionalitásának fokozatosan létrejött a megfelelő szervezeti 

kerete, melyben a sporttevékenységet üzletszerűen folytatják;  

 

András (2003) szerint a sportipar ezen üzletszerű működésének azonban van három fő 

feltétele, melyek 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; 



 a fogyasztó-orientált üzleti szolgáltatás szemléletének érvényesülése; 

 a sportipar üzleti intézményrendszerének, infrastruktúrájának kiforrottsága; 

 

A KUTATÁS CÉLJA 

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. 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. Tanulmányunk a puszta ötletelésen túl a sportfinanszírozás 

rendszerében innovatív megoldásokra kíván javaslatot megfogalmazni. Arra keressük a 

választ, hogy milyen módon lehetséges a jelenleg rendelkezésre álló források mellé pótlólagos 

bevételek bevonása a magyar sport finanszírozásába.  

Egyes vélekedések szerint jelenleg a piacbővülésnek a keresleti oldal szab gátat, 

melyet az állam indirekt gazdasági ösztönzőkkel, kedvezményrendszerrel támogathat. Mi 

azonban egy ettől merőben eltérő utat választunk! A többletforrás megteremtéséhez a legfőbb 

kitörési pontot - igazodva az európai trendekhez - elsősorban a szerencsejáték-bevételek 

növelésében véljük felfedezni.  

Az elemzésünk során nem volt cél a magyar sportfinanszírozási területet teljes 

részletességében, egyfajta átvilágításként történő bemutatása, hanem arra törekedtünk, hogy a 

finanszírozási rendszer főbb elemeit és összefüggéseit vázoljuk. Legfőbb célunk az egyes - 

főként olimpiai szakszövetségek - finanszírozási területen jelentkező részprobléma feltárása 

és megoldása. Az olimpiai felkészülés finanszírozási rendszerét kívánjuk átalakítani az 

általunk felvázolt Olimpiai-lottó forrásteremtő eszközzel. Tanulmányunkban egy innovatív 

finanszírozási komponens körvonalazásával kívánjuk gazdagítani az állam sporttámogatási 

rendszerét.  

 

A MAGYAR SPORT ÁTALAKULÁSA 

A magyar sportot az 1989/90-es rendszerváltozással szinte szükségszerűen transzformációs 

veszteség érte (Földesi, 1994, 1996; Sárközy, 2002). A jelenben a szocialista sportmodell már 

nem, a kapitalista, üzleti alapú sportmodell még nem működik rendeltetésszerűen. A sport 

kapitalizálódása Magyarországon csupán marginálisan éreztette hatását. 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 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 rendszerváltoztatást követő évek társadalmi-gazdasági folyamatai negatívan hatottak 

a sport iránti kereslet szinte minden tényezőjére: a rendelkezésre álló szabadidő, a 

rendelkezésre álló jövedelem és a kulturális attitűd, szabadidő-eltöltés célja, a kínálat 

sokrétűsége. A rendszerváltozást követően 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 a sport iránti 

fizetőképes keresletet a sportszolgáltatások piacán. Nemzetközi összehasonlításban, Európa 

számos országához képest 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%-a végez sporttevékenységet valamilyen 

rendszerességgel, szűkebb értelemben véve a „sportolást” pedig - legalább heti két alkalom és 

minimum fél óra alkalmanként - a 15-74 éves korosztály csupán 9%-a sportol (Sport XXI 

Nemzeti Sportstratégia, 2007).  

 A magyar élsport - a krónikus alulfinanszírozottságával összefüggésben - az elmúlt két 

évtizedben folyamatosan veszített az eredményességéből is. 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. Így alakultak ki az elmúlt évtizedek magyar sikersportágai, például a 

vívás, az öttusa, úszás, birkózás, kajak-kenu (Urbán, 1997). A fokozatos piacosodással mára 

azonban az látszik kialakulni, 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. A magyar sportágazat tehát mára már nem csupán gazdasági, hanem 

sportszakmai értelemben is válaszút elé érkezett. Szükséges annak az eldöntése, hogy melyik 

modell szerint kívánjuk működtetni sportiparunkat. 



A sportipar működési modelljei 

András (2004) szerint a sportipar működési modelljének leírása esetében két modell 

különíthető el egymástól. Az államszocializmus idején az állam által működtetett modell 

(állami sportmodell). 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, 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.  

 A sportipar másik működési modellje az üzleti szféra által működtetett modell (üzleti 

sportmodell). Ez esetben a bevételek nagy része közvetve vagy közvetlenül az üzleti szférától 

származik. A két működési modell a finanszírozás forrásán túl tulajdonosi jellemzőiben is 

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, azaz az üzleti modellben a bevételi oldal alakulása gátat szab a kiadásoknak. A 

valós tulajdonos 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 & Nagy, 2003). 

 

A SPORTFINANSZÍROZÁS ELMÉLETI 

A fejlett országok sportfinanszírozási gyakorlatát a következő dimenziókban elemzi a 

sportgazdasági szakirodalom: 

 az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása; 

 a sport szervezetrendszerének finanszírozása; 

 a sport intézményrendszerének finanszírozása; 

 

A sportipar finanszírozási kérdéseit elemző kutatásokban - hasonlóan a gazdasági indíttatású 

elemzésekhez - megtalálhatóak a makro-, mezo-, mikro szintek (András 2003; Berkes, 2006). 

Mivel tanulmányunk elsődlegesen a sportipar egészének elemzését tekinti céljának a 

makroszintű elemzések sorába tartozik. 



A sportszolgáltatás elmélete – szabadidősport és a látványsport 

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. Látványsport, ahol a csere tárgya mások sportolásának megtekintése, azaz a 

fogyasztó azért ad pénzt, hogy mások sportolásának látványát élvezhesse. A látványsport 

fogalma a csere tárgyára utal, nem a látványosságra. A sporttevékenység - legyen az 

szabadidős vagy látvány - végzése erőforrásokat igényel. Az erőforrások összegyűjtését, azaz 

a sporttevékenység finanszírozását, mint bevételi forrásokat, az alábbi egyenlettel írhatjuk le:  

Y=Ra+Rs+Rm+Rf+Rm+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; 

 Rm: a sporttevékenység által generált járulékos bevételek; 

 Rp: a sporttevékenység előállításának közösségi támogatása; 

 Ci: a sporttevékenység előállításához szükséges egyik (i) költségtényező; 

 

A sportszolgáltatás elmélete - egyesületi és az üzleti sport 

Nagyon fontos annak vizsgálata 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 tulajdonosának 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, szponzor, televíziós társaság (Dénes, 1998; Kolah, 2006). 

 

Finanszírozási modellek az Európai Unióban 

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 sportstruktúra-, sportirányítási és 

sportfinanszírozási modellt egységesen definiáljuk.  

Az Európai Sport Modell átmenetet képvisel a liberális-vállalkozói USA és az állami-

bürokratikus Kínai sportmodell között. Sokszereplős az együttműködés, amiben országonként 

jelentős intenzitással, de mindenütt aktív szerepet játszanak az állami-miniszteriális 

szervezetek, ugyanakkor a sportszervezetek, 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 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 

A sportfinanszírozás tagállami rendszerére vonatkozóan nem igazán léteznek uniós előírások, 

a közösségi versenyszabályokra azonban tekintettel kell lenni. Az EU csak mérsékelten, jól 

körülhatárolható célok, elvek mentén fordít forrásokat sportcélú fejlesztésekre. (Walter, 2003; 

White Paper on Sport, 2007). 

 A sportra vonatkozó uniós dokumentumok közül, a sportfinanszírozás témakörét 

illetően, a 2007-ben született Fehér Könyv a legtartalmasabb. Ennek a kezdeményezésnek az 

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 tervben a sport szocializációs, kulturális nevelési funkciói 

mellett a gazdasági, finanszírozása kérdésekkel is foglalkozik (White Paper on Sport, 2007).  

 A Fehér Könyvben foglaltak szerint a sportfinanszírozás módszere a rendelkezésre 

álló források szerint a tagállamok viszonylatában meglehetősen különböző. A sportra fordított 

pénzek jellemzően az állami, az önkormányzati, a szerencsejáték és szponzori bevételekből 

állnak, valamint jelentős az egyének hozzájárulása is (Walter, 2003). Az önkormányzati 

sportfinanszírozás esetében nem tudunk egységes módszerről beszélni, mert a finanszírozás 

módszerei és lehetőségei önkormányzatonként változnak. Ugyanez a helyzet a vállalati 

finanszírozás esetében. Nincs egységes metodológia alapján készült felmérés arra 

vonatkozóan sem, hogy az egyes európai országokban mekkora a sportágazat hozzájárulása a 

nemzetgazdaság teljesítéséhez. Ezért az Európai Unió hivatalos dokumentumaiban is 

különböző időszakra vonatkozó, különböző módszertan alapján készült felmérésekre alapozva 

közli hivatalos adatait. A 2006. évi osztrák elnökség idején benyújtott tanulmány arra utal, 

hogy a sport szélesebb értelemben 407 milliárd euró hozzáadott értéket generált 2004-ben, 

ami az EU GDP-jének 3,7%-a, s az uniós sportipar 15 millió embert, azaz a munkaerő 5,4%-

át foglalkoztatta (Dimitrov et al., 2006). A magyar sportszektor árbevétele 350 milliárd forint 

(1,7 mrd € 1 EUR=300 Ft), mely a nemzetgazdaság egészén belül 0,9%-ot képvisel. A 

sportban foglalkoztatottak és az egyéni vállalkozók száma több, mint 23 000 fő, mely a 

nemzetgazdaság összes foglalkoztatottjából 0,9%-nak felel meg (Sport XXI Nemzeti 

Sportstratégia, 2007). 

 Az uniós tagországokban a sport támogatása általában a sportprogramok támogatását, 

a sportlétesítmények támogatását és személyi támogatási rendszer működtetését jelenti. Az 

állami támogatás elosztása egyrészt a sportági szövetségeken keresztül „üzleti”, vagy sport 

terv alapján, másrészt „nyilvános” (Anglia, Finnország), vagy „irányított pályázatok” 

(Franciaország) alapján történik. A sportszövetségeken keresztül általában a sportprogramok 

támogatása és a személyi támogatási rendszer működtetése történik, míg a sportlétesítmények 

fejlesztése szinte minden országban pályázatos formához köthető. Az állami források 

elosztását vagy közvetlenül a sportot felügyelő minisztérium, vagy annak regionális szervei 

végzik (pl. Franciaország, Finnország), vagy a kormány által létrehozott önálló szervezet, 

melynek napi működésébe az állam közvetlenül nem szól bele (pl. Anglia). 

Bár a tagállamokat illetően a finanszírozásra vonatkozóan kevés a közös kiindulópont, 

annyi talán teljes bizonyossággal állítható, hogy a sportfinanszírozásban meghatározó a 

közösségi (állami, önkormányzati, szerencsejáték) sportfinanszírozás értéke. A közösségi 



sportfinanszírozásból az állami szerepvállalás mértékére vonatkozóan állnak rendelkezésre 

adatok. A nyugat európai országokban a sportra fordított összes közvetlen állami források 

részaránya a teljes éves költségvetésnek általában 0,05% – 0,25%-át adja. Magyarországon a 

közvetlen állami sportfinanszírozás értéke az állami költségvetés 0,25-0,3% között mozog. 

Ugyanakkor viszont a magyar sportágazat részesedése a GDP-ből 0,7-1%, ami viszont már 

kirívóan alacsony arány az Uniós országokat illetően, ahol ez ma már általában 1,5-2,5%. 

Finnországban például az egy főre jutó közösségi sportfinanszírozás a legnagyobb, éves 

szinten meghaladja a 80 ezer forintot (267 € 1 EUR=300 Ft), míg ez az érték Németország és 

Franciaország esetében évi 30 ezer forint (100 € 1 EUR=300 Ft) körül alakul. Hazánkban 

mindössze 6 ezer forintot éri el. A közösségi sportfinanszírozásból szinte kivétel nélkül 

minden országban a helyi önkormányzatok részesedése a legnagyobb (például Dániában, 

Németországban, Olaszországban és Svédországban). (Sport XXI Nemzeti Sportstratégia, 

2007). 

 

A magyar sport finanszírozás folyamata 

Az állami támogatás rendszere jelenleg háromcsatornás. Elsőként említendő az állami 

támogatási szerződés keretében folyósítható összegek. Másodsorban a szerencsejáték 

bevételek, melyek meghatározott százaléka a sportszféra különböző színtereire kerül: 

 a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-ka; 

 sorsolásos játékok játékadójának 12%-ka; 

 a totó játékadóját külön jogszabályban foglaltak szerint kell a sport támogatására 

fordítani; 

Harmadsorban a támogatási rendszerben vannak közvetlen normatív támogatások is (Sárközy, 

2002). 

 A jelenlegi állami sportköltségvetés elosztásának intézményi rendszere - köztestületek, 

ernyőszervezetek, szövetségek, közalapítványok - túlstrukturált, melynek következtében a 

pénz nem jut le az alsó szintekre. Az elosztás mechanizmusa bonyolult, sokcsatornás 

rendszerben működik. Az alulfinanszírozottság mellett a nem hatékony forrásfelhasználás is 

súlyosbítja a helyzetet. Hiszen az országos sportági szakszövetségek feladataikat magas 

működési és személyi költségekkel látják el, erre átlagban a teljes kiadások 36%-a fordítódik. 

Egyes szövetségek esetén ez az arány meghaladja a 60, sőt 80%-ot is (lásd 1. ábra)!  

  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. Ezért a feladatok ellátásához szükséges a sportra 

szánt állami források hatékony elosztása tekintetében is fontos szerepet kell kapniuk. 

 Megállapításunk szerint a magyar sportban 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 szerencsejáték-bevételek növelésében látjuk.  

 

A szerencsejáték-piac, mint a többletforrás színtere 

Számos tagállam sportfinanszírozási rendszerében központi helyet foglal el az állami vagy 

államilag engedélyezett szerencsejáték-és lottószolgáltatásokra kivetett adók, illetékek. 

Angliában, Olaszországban, Ausztriában, Dániában vagy Finnországban már évekkel ezelőtt 

törvényileg szabályozták a szerencsejáték-bevételek visszaforgatását a sportba. Angliában 

például külön szervezet, a Sport England felel azért, hogy a szerencsejátékból származó 

források hatékonyan és célirányosan kerüljenek a felhasználókhoz. A sportra 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); 

 a szerencsejáték-adó meghatározott alapokba vagy alapítványokon keresztül történő, 

sportcélú felhasználása (pl. a belga, szlovén, brit); 

A játékadó mértéke 0 és 55% között változik, s nincs egységes gyakorlat az adott összeg 

sportra fordított részében sem: az arány 4 és 100% között mozog (Walter, 2003; Sport XXI 

Nemzeti Sportstratégia, 2007). 

 Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. -, mint a szerencsejáték piaci szegmens 

legmeghatározóbb szereplője - sportban betöltött szerepvállalása messze elmarad az EU 

átlagától. Véleményünk szerint a sportköltségvetésben jóval nagyobb szerepet kellene 

betöltenie a szerencsejáték alapú bevételeknek. 



ANYAG ÉS MÓDSZER 

Tanulmányunk profiljából adódóan, a módszertani magalapozáshoz Babbie (Babbie 1998) 

munkáját vettük kiindulási alapul. A probléma összetevőinek jobb megértése végett elsőként 

szekunder adatok gyűjtésére, valamint primer adatgyűjtésként, strukturált interjúra került sor. 

A szekunder adatok megszerzése érdekében sajtóelemzést, dokumentum-elemzést, külföldi 

kutatási beszámolókat, is igénybe vettünk. Segítségükkel pontosabb képet kaphattunk a 

nemzetközi- és a magyar sportfinanszírozás rendszeréről. 

Feltáró kutatásunk keretében hét strukturált interjú lebonyolítására került sor, mely két 

moderátoros technikával készült. Az egyik moderátor a vita gördülékenységéért, a másik az 

információk rögzítéséért felelt. A beszélgetés négy nagyobb kérdésblokk köré csoportosult: a 

magyar sport transzformációs válsága, az uniós tagországok finanszírozási rendszere, a 

magyar sportfinanszírozás, illetve az Olimpiai-lottó program. 

 

EREDMÉNYEK 

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: a nyerés lehetősége, a játék élvezete, szórakozás, 

megszokás, állandószámok birtoklása a meghatározó motivációs komponens? 

 

Olimpiai lottó, mint a többletforrás megteremtésének egy lehetséges eszköze 

Javaslatunk szerint a 35 olimpiai sportszövetséget (28 nyári, 7 téli) egy, a Szerencsejáték Zrt. 

termékpalettáját színesítő új termék - az Olimpiai-lottó - bevezetésével jelentős, akár 1 

milliárd forintot meghaladó bevételhez is lehetne juttatni. 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 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 többletforrás-esélyének 



megteremtésével és a demokrácia érzésével. Számításaink szerint, ha az Olimpiai-lottó elérné 

a Szerencsejáték Zrt. termékpalettáján a 8%-kos részarányt, akkor ez körülbelül 12,5 milliárd 

forintos tételt is jelenthet a Szerencsejáték Zrt. árbevételében.  

 

Az Olimpiai lottó által generált bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyereményalap az árbevétel 100%-ka lenne. A nyereményalapot 12%-kos játékadó 

terhelné. A fogadók az árbevétel nettó 36%-kát tudhatnák magukénak, mint nyereményalapot. 

A várt 12,5 milliárd forintos  árbevételt terhelő 12%-kos játékadó alapján nagyságrendileg 1,5 

milliárd forint keletkezhet. Ez az az összeg, melyet teljes mértékben a sport szektora 

kaphatna, mégpedig két csatornán keresztül. Az előálló összeg 80%-kát a húzás során nyertes 

sportágak szakszövetségei kapnák, míg a fennmaradó 20%-kot a fogadók szimpátiajelölései - 

azaz a játékosok jelölései által a legfavorizáltabb sportágak - alapján allokálná a 

játékrendszer.  

Az Olimpiai lottó által generált bevétel elosztási struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az át nem vett nyeremények sorsáról külön sorsolással lehetne dönteni. Ebben az esetben 

Európai és Világversenyeken való részvétel, az Olimpiát megelőző két évben az Olimpián 

való részvétel lenne a nyeremény tárgya, így növelhető lenne a világversenyekre utazó 

szurkoló-tábor létszáma is. 

 

Érvek az Olimpiai-lottó bevezetésével kapcsolatban 

 Az állam költségvetése plusz bevételre tesz szert az egyéb jogcímeken befolyó 

adókból (személyi jövedelemadó, osztalék, vállalati nyereségadó);  

 A Szerencsejáték Zrt. árbevétele is növekszik, a vállalat image tovább erősödik, a 

játékosok ismét lehetőséget kapnak egy új játékra. Bár a kínálati-paletta elég széles, a 

játékszervezési tevékenység expanziója megvalósulhat egyéb várakozáson alul 

teljesítő játékok helyett;  

 A 35 olimpiai sportszövetség végre egy kiszámítható többletforráshoz jut a 

költségvetés állapotától függetlenül;  

 A játékosok/fogadók úgy érezhetik – szimpátiajelölések alapján -, hogy maguk is 

beleszólnak az elosztás irányába, befolyásolhatják annak mértékét;  

 Az olimpiai sportszövetségek is érdekeltté vállnak, hiszen eredményeikkel, a TV-s 

szerepléseikkel, befolyásolhatják a játékosokat döntésük meghozatalában. Egyenlő 

esélyekkel indulhatnak a játékban szereplő szövetségek, jól lehet a szerencse is 

párosul az eredmény kialakulásához;  

 Mivel a sport közügy, a közszolgálati televízió részt kell, hogy vállaljon a 

szervezésben, így a játék nincs kiszolgáltatva a kereskedelmi televíziózásban kialakult 

árstruktúrának;  

 A lottóhúzás médialefedettsége okán a sportágakat szponzoráló cégek is nagyobb 

nyilvánosságot kapnak;  

 A bevezető szakaszban 7 héten keresztül a közszolgálati televízióban történne meg a 

sportágak játék-mezőn elfoglalt helyének kisorsolása. Minden alkalommal 5 sportág 

mutatkozna be, s kapná meg helyét a játékszelvényen;  

 A 7 hetes bevezetés után 1 - 2 hét technikai szünetre van szükség, míg a nyomdai 

munkák elkészülnek és az Szerencsejáték Zrt. a szelvényeket kijuttatja a lottózókba. 

Ezt követően indulhat a heti sorsolás, ahol ismert sportolók asszisztálnának;  

 A rendszer eleget tenne az Európai Bizottság Fehér Könyvben lefektetett stratégiai 

iránymutatásainak;  



KÖVETKEZTETÉS 

Megoldási javaslatunkat a forráshiánnyal küzdő magyar sportágazat kiszámíthatóbb pénzügyi 

környezetének a megteremtésén túl a 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.  

 Az felvázolt Olimpiai-lottó modellhez némiképp hasonló sporttámogatási szisztéma 

Angliában működik. Angliában az állami sportfinanszírozás rendszere alapvetően az Oktatási 

Minisztérium által az iskolai sport finanszírozására rendelkezésére bocsátott forrásokra, a 

Kulturális Média és Sport Minisztérium által a sportra fordított kiadásokra, valamint a 

Nemzeti Lottó Alapból származó forrásokra épül. Az állami pénzek elosztását - beleértve a 

Nemzeti Lottó Alap-ból származó forrásokat is - Angliában a UK Sport, illetve Sport England 

végzi. 1990-es évek közepe óta Angliában a lottóbevételek 28%-ka egy speciális 

finanszírozási alapba az ún. Nemzeti Lottó Alapba kerül, amelyből a kulturális, nemzeti 

örökségi és sportcélokat finanszíroznak. A finanszírozási szerkezet a következő: 16,6% sport, 

16,6% nemzeti örökség és 16,6% kultúra, a fennmaradó 50% pedig az ún. Nagy Nemzeti 

Lottó Alapba kerül, amely a bevételeit a sport, kultúra, nemzeti örökség mellett egyéb 

jótékonysági programokra is fordítja. (A Nagy Lottó Alap bevételeinek megoszlása 

nagyságrendileg megegyezik a Lottó Alap felosztásával, de mert ez inkább projekt alapon 

működik, nem lehet előre rögzített fix értékeket meghatározni). (Walter, 2003). 

   Az Olimpia-lottó magyar piacon történt bevezetése után úgy véljük, hogy az 

európai uniós tagországok számára adás-vétel (licence) szerződés tárgyát is képezheti. Hiszen 

a sport gazdasági értékének egyre nagyobb része kapcsolódik a szellemi tulajdonjogokhoz, 

szerzői joghoz, a kereskedelmi kommunikációhoz, a védjegyekhez, az arculathoz és a 

médiajogokhoz. Egy egyre globalizáltabb és dinamikusabb ágazatban pedig a szellemi 

tulajdonjogok hatékony érvényesítése a világban a sportgazdaság szerves részévé válik. 
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