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1. Bevezetés 

1.1 A kutatás előzményei, problémafelvetés  

A civil társadalom, azaz az önkéntes tevékenységen, önkéntes tagságon alapuló 

szervezetek alkotta szektor a fejlett, demokratikus társadalmak jellemzője. Természetes tehát, 

hogy a szektor kutatásával foglalkozó szociológusok elsősorban az utóbbi évtizedek során 

mélyedtek el a szektor kialakulásának, szerkezetének, a társadalomban betöltött szerepének 

vizsgálatában. Ennél is természetesebb, hogy megkülönböztetett figyelem övezte a volt 

szocialista országokban – köztük Magyarországon – a szektor újjászületését az 1989-es 

rendszerváltást követően.  

A civil társadalom kialakulásának, fejlődésének, életképességének talán legfontosabb 

tényezője elsősorban a jogi szabályozás, a finanszírozás tekintetében a civil szektor és az 

állami szektor viszonya. A szocializmus örökségeként a civil szféra Magyarországon sokkal 

jobban kötődik az állami szervekhez, mint például a nyugati demokráciákban vagy az 

Egyesült Államokban. 

A civil szervezetek között a sport különleges helyet foglal el. Társadalmi hasznát 

tekintve a közgondolkodásban alacsonyabb presztízzsel bír, mint a szféra más szereplői, a 

szervezetek számát tekintve azonban az egyik legnagyobb csoportot alkotja. Abban is élesen 

elkülönül más társadalmi szervezetektől, hogy a rendszerváltás után nem a semmiből 

keletkezett, hanem egy átalakulási folyamaton ment keresztül. Érdekes módon a civil 

társadalmat kutató magyar szociológusok is távolságtartással kezelik a nonprofit szektor 

sporttal foglalkozó szegmensét. Eltérőnek tűnik a többi, „természetes” módon, alulról 

építkező civil szervezeti csoport mellett, annak ellenére, hogy a sport nonprofit szektorának 

nagy része is alulról szerveződött csoportokból áll. Ugyanakkor a „civil” fogalomhoz 

elsősorban a jótékonyság, érdekképviselet, a szakmaiság független képviselete kapcsolódik, 

amely talán kevésbé jellemző az elsősorban sporttevékenység előállításával foglalkozó 

szervezetekre. 

Az Európa Tanács által 1992-ben megalkotott és hazánk által is ratifikált Európai 

Sport Charta szerint „sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként vagy 

szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi 

kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése.” A 
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meghatározás kiemeli a társadalmi kapcsolatok kialakításának célját a sport által, így 

egyértelműen utalva a sport civil természetére. Fontos és érdekes a meghatározásban szereplő 

sorrend, amely a társadalmi tevékenység keretében űzött sportolást (tehát a szabadidősportot) 

a versenyeken való szereplés elé helyezi.  Ez teljesen ellentétes a korábbi szocialista ideológia 

sportjával, amely kirakatként, a hidegháború egyik eszközének tekintette a versenysportot. Ezt 

azért szükséges megjegyezni, mert a sport fogalmi meghatározása nem egyértelmű: a 

nonprofit szervezetek körében sem lehet a sportszervezeteket egyértelműen elhatárolni. Azért 

fontos még a széles körben elfogadott definíciót idézni, mert a magyarországi szemlélet 

erősen élsport-orientált, s ez a közfelfogás, illetve a szegmens öndefiníciója is megnehezíti a 

sport közösségépítő szerepének társadalmi elfogadottságát, integrációját a magyar civil 

szférába. 

Az állam és a civil sportszféra közötti kapcsolat vizsgálatát tovább bonyolítja, hogy 

mindeközben az állam szerepe, valamint az állami finanszírozás is nagy átalakuláson ment 

keresztül. A központi állami támogatás és kontroll, illetve a területi (megyei) sportirányítás 

jelentősége nagymértékben csökkent, miközben a helyi önkormányzatok szerepe megnőtt, 

olyannyira, hogy mára a sport legnagyobb támogatóivá léptek elő.  

Ezek a kérdések együttesen még összetettebb problémákat vetnek fel, mint külön-

külön, s az a tény, hogy a sport civil szférájának összetételéről, fejlődéséről csak részleges 

vizsgálatok születtek - az ide vonatkozó statisztikák is pontatlanok -, rendkívül időszerűvé 

teszi a kérdéskör vizsgálatát. A civil sportszféra vizsgálatát lehetetlen az államhoz fűződő 

viszonyától függetlenül vizsgálni, hiszen létét, fejlődését ez a viszony alapvetően 

meghatározza.  

1.2  A doktori értekezés céljai, a kutatás megközelítései 

A disszertáció célja megvizsgálni, hogy a sport, a sportolás társadalmi funkciója 

hogyan értékelődött át a rendszerváltás után; a sport nonprofit szervezetei válaszoltak-e erre a 

kihívásra, és ha igen, hogyan tették azt. Végül arra kerestem a választ, hogy a helyi 

közösségek többi szereplői – elsősorban az önkormányzatok – hogyan segítették elő ezt a 

folyamatot. A kutatás leíró jellegű, a fenti területeket 1989-től a 2012-es évvel bezárólag 

elemzi. 
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A kutatás három fő célkitűzése: 

1. A magyar nonprofit sport szektor elemzése a teljes civil szférán belül. 

2. Az önkormányzati szerepvállalás a sportban, erről egy átfogó kép megrajzolása. 

3. A civil szervezetek és a helyi önkormányzatok együttműködésének vizsgálata a 

sportban. 

A téma áttekintését, ezzel együtt a hozzá kapcsolódó irodalom feldolgozását két 

irányból kezdtem. Az egyik irány, a kutatás módszertanának vezérfonala: a magyar civil 

társadalom kutatásával foglalkozó szakirodalom, illetve statisztika tanulmányozása. A civil 

sportszervezetek vizsgálatának felépítését is az általános nonprofit szervezeti kutatások 

módszertanához igazítottam. Az 1989 utáni civil szervezeti kutatások egyrészt a nemzetközi 

szakirodalom fordításából táplálkoznak, másrészt a korábbi, majd 1993-tól rendszeressé váló 

civil szervezeti felmérésekből. A hazai, a civil szektorral foglalkozó kutatók (Harsányi 

László. Kuti Éva, Széman Zsuzsa, Bocz János, Bartal Anna Mária, Sebestény István, Kákai 

László) munkái, a Nonprofit Kutatócsoport1 kiadványai, valamint a 2004-ben alapított Civil 

Szemle folyóirat tanulmányai alaposan és rendszeresen vizsgálták a magyar civil társadalmat 

az elmúlt húsz évben. Az említett szerzők nemzetközi összehasonlító kutatásokba is 

bekapcsolódtak, ennek köszönhetően a magyar civil társadalom fejlődését nemzetközi 

kontextusban is megfelelően el lehet helyezni. A civil szektor kutatói az egyes 

tevékenységcsoportok külön-külön való vizsgálatát is megkezdték, az egészségügyi, a 

természetvédelmi, a kulturális civil szervezetekről már készült önálló felmérés. A nonprofit 

szféra fent említett kutatói a sport és a szabadidős tevékenységeket végző civil szervezetekről 

nem készítettek még önálló felmérést, tulajdonságaikat sem kísérelték meg leírni. A 

kutatásban az általános nonprofit statisztikai adatokat használtam fel, azonban a sportszféra 

ismeretében az adatok módosításra szorultak, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 

alkalmazott kategóriák sok esetben átfedéseket tartalmaztak, és általános probléma volt, hogy 

a sportszervezetek tevékenységcsoportja – főként az alapítványok köre – nem választható el 

teljes mértékben más (elsősorban a szabadidős) tevékenységcsoportoktól. 

A kutatás másik kiindulópontja a rendszerváltás környéki és az azóta eltelt időszak 

kutatásai. Elsősorban sportpolitikai aktualitások adták az apropóját több olyan tanulmány-

sorozatnak, amelyek a magyar sport társadalmi viszonyait igyekeztek feltárni. 1989-ben 
                                                

1 A Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 1993-ban alapított egyesület, elsősorban nonprofit kutatásokkal, 
azok publikálásával foglalkoznak. 
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készült egy ún. „fehér könyv”, amely közvetlenül a rendszerváltás után jelölte ki a magyar 

sport fejlesztési irányait. 1995-ben az akkori sportfőhatóság, az Országos Testnevelési és 

Sporthivatal, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezésére készült egy felmérés a 

magyar sport állapotáról, valamint 1996-ban került kiadásra egy sportszociológiai 

tanulmánykötet, amely a sport valamennyi aspektusát társadalmi kontextusban vizsgálta. Az 

1998-as, majd a 2002-es kormányváltást követően szintén összefoglalásra került a magyar 

sport állapota, az azóta megszületett két sporttörvény (a rendszerváltás után összesen három) 

elé szintén készültek tanulmányok 2000-ben és 2003-ban. 2004-ben az utóbbi évtized 

legátfogóbb, legalaposabb elemzése készült a magyar sportról: a Nemzeti Sportstratégia és 

annak részletes háttéranyaga, melynek megalkotásában a doktori értekezés szerzője is 

szerepet vállalt. Emellett szinte minden jelentősebb városban önkormányzati sportkoncepció 

is született, amelyek fontos és érdekes adatokat szolgáltatnak az egész magyar sportszférát 

illetően. 

E dokumentumok mellett a sportszervezetek, sportegyesületek természetét több kisebb 

kutatás vizsgálta, gyakran helyi, területi kontextusban. Az említett felmérések, tanulmányok 

fontos adalékul szolgáltak a disszertáció témájához, amely az empirikus kutatás, azaz a 

sportegyesületek és az önkormányzatok felmérése mellett a magyar sport civil szférájának 

átfogó felmérésére is vállalkozott, mivel a rendszerváltás utáni magyar sportszociológia egyik 

hiányterületének találta. 

1.3 A kutatás módszertana 

A nonprofit szféra kialakulásáról szóló elméletek, a közösségfejlesztéssel, az egyéni 

motivációval való összefüggések vizsgálata deduktív módszerrel történik. A hazai civil 

társadalom jellemzőinek, a civil-önkormányzati kapcsolatnak általában és a sport területén 

jelentkező sajátosságai leíró, értelmező és összehasonlító elemzés keretében kerültek 

feldolgozásra. 

A kutatás legmeghatározóbb eleme két, egymást kiegészítő kérdőíves felmérés. Az 

egyik önkormányzatokat, a másik sportegyesületeket vizsgál (a kérdőíveket l. a 3. és a 4. 

számú mellékletben). A kérdőívek mellett kikérdezést, valamint dokumentumelemzést (főként 

a KSH elektronikus és nyomtatott non-profit statisztikai kiadványait, önkormányzati 

sportkoncepciókat, sportrendeleteket, önkormányzati statisztikákat) használtam módszerként. 

Elsősorban önkormányzati sportvezetőkkel, valamint sportegyesületi vezetőkkel készítettem 
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mélyinterjúkat, több esetben kerekasztal-beszélgetést több résztvevővel, mindkét vizsgált 

csoportból. A kérdőíves felmérés 2001 és 2005 között született. 

Az elemzett adatok és dokumentumok az alábbi fő forrásokból származnak: 

 A Központi Statisztikai Hivatal éves nonprofit adatfelvételei 2002 és 2012 között. 

 A KSH 1996-os, 2000-es és 2004-es adatfelvételei az önkormányzatok és a 

nonprofit szervezetek kapcsolatáról. A 2000-es adatfelvétel önkormányzati 

sportfinanszírozásra és sportegyesületekre vonatkozó kérdéseket is tartalmazott. 

 A KSH sport nonprofit szervezetekről készült 2003-as felvételének teljes 

adatbázisa 

 A Megyei Jogú Városok Szövetsége Sporttanácsának2 2001-es és 2004-es 

adatgyűjtése a megyei jogú városok sportlétesítményeiről, sportfinanszírozásáról és 

a települések sportszervezeteiről. 

 Települési sportkoncepciók, sportrendeletek. 

Az empirikus kutatás feldolgozását excel program segítségével végeztem. 

Az önkormányzati sport átfogó vizsgálata, valamint a sport civil szférájának leírása 

mellett az empirikus felmérés a két fél viszonyával, a sportegyesületek helyi szerepével 

kapcsolatban  négy fő kérdést tárgyal: 

1. Milyen szerepet töltenek be a sport civil szervezetei egy település társadalmi 

életében? 

2. Mennyire befolyásolja az önkormányzat sporttal kapcsolatos politikája a sport 

és a sport civil szervezeteinek a település társadalmi életében betöltött 

szerepét? 

3. Mekkora szerepet játszik egy sportegyesület tevékenységében az 

önkormányzat? 

4. Tudnak-e a sportszervezetek civil érdekérvényesítő partnerei lenni az 

önkormányzatnak? 

                                                

2 A Megyei Jogú Városok Szövetségének Sporttanácsa 1993-2011 között létező nonprofit szervezet, az 
önkormányzati sportvezetők szakmai és érdekegyeztető fóruma. 
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Hipotézisek a kérdésekre vonatkozóan: 

1. A sport egy település lakosságának életében fontos integráló szerepet tölt be, a település 

és lakossága identitásának megteremtésében kulcsszereplő. A sportszervezeteknek 

általában nagyobb a lakosságot bevonó képessége, mint a más területeken tevékenykedő 

civil szervezeteknek. Ennek ellenére a sportegyesületek nagy része nem tud megfelelni 

annak az igénynek, amely a lakosság részéről a sportolás iránt jelentkezne. 

2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos politikája döntően befolyásolja a civil szervezetek 

tevékenységét ezen a területen. Ugyanakkor, ha az önkormányzat saját intézményén belül 

lép fel sporttevékenység-szervezőként, az gyengíti, „lustítja” a sportszervezeteket. 

3. Az önkormányzati támogatás mértéke döntően befolyásolja az egyesületek nagy részének 

tevékenységét. Az egyesületek költségvetésében azonban növekvő szerepet játszanak a 

saját és a szponzori bevételek. 

4. Az önkormányzati döntés-előkészítésben való civil részvétel a sportban természetessé 

vált, az együttműködés szükségességét mindkét fél fontosnak tartja. Jellemző némi 

kölcsönös bizalmatlanság és a két szféra egymásrautaltsága. A kapcsolatok, személyes 

döntések, a lobbitevékenység még mindig túl nagy szerepet játszik a döntéshozatalban. 

Az egyes kérdéskörök esetében alkalmazott indikátorok: 

I. A sportegyesületek szerepe a település társadalmi életében 

 a sportegyesületek száma a településen 

 a sportegyesületek aránya a település összes civil szervezetéhez képest 

 a sportegyesület tagsága, önkéntes segítői, foglalkoztatottjai 

 a sportegyesület tevékenysége, a lakosság bekapcsolódásának szintje 

 a sportegyesület támogatói köre az üzleti szférából 

 a sportegyesület sportszövetségi, egyéb civil szervezeti tagsága 

II. Az önkormányzat és a sportegyesületek együttműködése a település sportjában 

 az önkormányzattal kapcsolatot tartó civil szervezetek aránya a településen 

 az önkormányzat sporttal kapcsolatos politikája, a sporttal foglalkozók helye az 

önkormányzat szervezetében 
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 az önkormányzat által működtetett sportlétesítmények száma, ezek aránya az 

összes sportlétesítményt tekintve 

 az önkormányzat által kiemelten kezelt egyesületek száma és jellege 

 az önkormányzatok és a civil szervezetek között létező szerződéses 

kapcsolatok száma és jellege 

 az önkormányzatok támogatáspolitikája, pályázati rendszere, a támogatott 

tevékenységek köre 

III. Az önkormányzat szerepe a sportegyesületek tevékenységében 

 az önkormányzati támogatás aránya a sportegyesület bevételein belül 

 az önkormányzati támogatás sportegyesület által igénybe vett formája 

 természetbeni támogatás formái 

 a sportegyesület pályázási szokásai 

IV. A sportegyesületek részvétele az önkormányzati döntéshozatalban 

 a sportegyesületek meghívása érdekegyeztető, döntés-előkészítő fórumokra 

 az önkormányzati vezetők száma a sportegyesületek vezetőségében  

A kérdőívek vegyesen zárt és nyílt kérdéseket tartalmaztak, valamint attitűd-vizsgáló, 

véleményeket mérő kérdéseket, melyeket kumulatív skála használatával értékeltem.  

Az önkormányzatok esetében rétegzett mintavételt végeztem. Mivel a sporttal, 

sportegyesületekkel való kapcsolatrendszer annál nyilvánvalóbb, minél nagyobb egy 

település, elsősorban a városokra és kerületekre koncentráltam. A 23 budapesti kerület és a 22 

megyei jogú város esetében a teljes mintával dolgoztam (a felmérés idején Érd még nem 

tartozott a megyei jogú városok közé). Rajtuk kívül a kérdőív visszaküldése alapján 48 

további város önkormányzata szerepel a mintában. Átlagos lakosságszámuk kicsit nagyobb, 

mint az összes város átlaga, de sporttevékenység szempontjából az ötezer fő alatti települések 

egyáltalán nem jelentősek, márpedig az összes magyar város 16%-a ilyen. Az általam vizsgált 

városok között mindössze öt tízezer fő alatti lakosú van.  

A kisvárosi kategóriában azok a települések kerültek be a mintába, amelyek a postai 

úton elküldött kérdőívet visszaküldték: ez nagyobb százalékban történt meg abban az esetben, 

ha az önkormányzat önálló sportmunkatársat alkalmaz, hiszen a kitöltő sportreferens 

állásának léte vagy nem léte már fontos jelzője az önkormányzati sportpolitikának. 
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Feltételezem, hogy a sporttal többet és intenzívebben foglalkozó településekről több kérdőívet 

kaptam vissza, mint az erre a területre kevésbé figyelőktől, közülük többen esetleg nem 

büszkék a város hozzáállására, s nem szívesen foglalkoztak a kérdőívvel, vagy egyszerűen 

nem jutott rá idejük. Az általam vizsgált 93 település közül 36-nak az aktuális 

sportkoncepcióját, 65-nek a hatályos sportrendeletét is meg tudtam vizsgálni. 

A 189 sportegyesület esetében néhány kivételtől eltekintve a mintavétel megyei jogú 

városokban történt. Azért ott, mert a rendkívül heterogén mintából ezen a településtípuson 

található meg valamennyi fajta az általam osztályba sorolt egyesületi típusok közül, amelyek 

az elemzésnél almintákat alkotnak.  

1.4 A kutatás témájához kapcsolódó fogalmak áttekintése 

1.4.1 A nonprofit szervezetek elnevezései 

 A civil vagy nonprofit szervezet három fő kritériumnak kell megfeleljen: szervezetileg 

függetlennek kell lennie a kormányzattól; jogi személyiséggel kell rendelkeznie; elsődleges 

céljait tekintve nonprofit alapon kell működnie. Nem alapvető feltétel, de nagyon jellemző a 

civilekre az önkéntesség jelenléte, illetve a köznapi és jogi értelemben vett közhasznúság 

(Kuti 1998). 

A szektor megnevezésénél a magyar és a nemzetközi szakirodalom is használ 

különböző fogalmakat, melyek gyakran megközelítésbeli ismérveket is jelentenek (Bartal 

2005). A leggyakrabban használt elnevezések a civil, a nonprofit, a társadalmi, az önkéntes, 

öntevékeny, független, valamint harmadik szektor. Előfordul még a jótékony, adómentes, 

közhasznú megnevezés is, de ezeknél a fogalmaknál érezhető, hogy valamennyi nonprofit 

szervezet nem állná ki a megnevezés próbáját. Egyáltalán nem minden nonprofit szervezet 

végez jótékony tevékenységet, a közhasznúság mértéke is rendkívül változatos, és az 

adómentesség sem elfogadható a szféra minden szereplőjére. Az angolszász nemzetközi 

irodalomban leggyakrabban az NGO, azaz Non-Governmental Organisation kifejezés 

olvasható, ez az államtól való függetlenség szemszögéből közelíti meg a kérdést. A sport 

területén is az NGO kifejezés jelöli legtöbb esetben a számos sportszervezetet.  

A disszertációban főként a civil és a nonprofit, olykor a társadalmi szervezet vagy 

szektor kifejezéseket használom egymás szinonímáiként. 
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1.4.2 A sport és a sportszervezetek fogalmi kérdései 

A sport területén is használatos számtalan fogalom, melyek elsősorban a sport 

alrendszereit kísérlik meg megnevezni, elhatárolni a többitől.  

Legnehezebben a minőségi versenysport határait nehéz meghúzni. Élsportként, elit 

sportként lehet definiálni az általában nemzetközi eredményeket felmutató, a hazai élvonalba 

tartozó, rendszeres felkészüléssel, szakmai háttérrel rendelkező sporttevékenységet. Ezen 

belül jogilag is meghatározott réteg a hivatásos sport, melyben a sportolók munkaviszonyban 

végzik tevékenységüket. A sport másik fontos alrendszere a szabadidősport, melyet rekreációs 

sportnak, tömegsportnak is definiálnak. Ennek az alrendszernek a legfontosabb jellemzője, 

hogy a célja nem az eredmények elérése – s ezáltal akár anyagi javak szerzése – hanem a 

szabadidő hasznos és kellemes eltöltése mozgásos tevékenységgel. Teljes mértékben 

körülhatárolható a diáksport fogalma, mely a tanulói jogviszony keretében végzett sportolást 

jelenti, s nincs gond a fogyatékosok sportjával sem, hiszen a résztvevők itt is behatárolhatók.  

A sport nonprofit szférájának részletes elemzésére a harmadik és az ötödik fejezetben 

kerül sor. Fontosnak tartom azonban előre leszögezni, hogy az általam sokat hivatkozott KSH 

nonprofit adatfelvételek tevékenységcsoport szerinti besorolásában mit tekintek 

sportszervezetnek. A sport tevékenységcsoportba tartozó valamennyi alakulat mellett a 

szabadidő, hobbi tevékenységcsoport három alkategóriáját is ide sorolom: természethez 

kötődő sporttevékenység; tömegsport, játék, szabadidős tevékenység; valamint sport és 

szabadidős nonprofit gazdasági társaság. Ezen kategóriák szervezeteiről valószínűleg csak 

egyenként lehetne megállapítani, hogy a sport bármelyik alrendszeréhez sorolhatók-e, esetleg 

többcélú tevékenységük miatt ez a kategorizálás nem is lehetséges. A sport sajátossága, hogy 

bizonyos egyesületek több szakosztállyal is rendelkeznek, melyek némelyike egyértelműen 

élsport, míg mások a szabadidős, vagy éppen nem is a klasszikus sporttevékenységek közé 

sorolhatók.  

A KSH felmérésén külön csoportot képeznek a nonprofit szövetségek, köztük 

legnagyobb számban a sport-, szabadidő- és hobbiszervezetek szövetségei. Ezen egyesülések 

egyes szervezetei – feltehetően a nagyobbik részük – szintén sporttal foglalkoznak.  

A disszertációban a KSH adtok elemzésekor gyakran a statisztikai hivatal által sport 

kategóriába sorolt szervezetek mutatóit használom, esetleg a szabadidős kategóriát is – a 

tendenciák tekintetében ezek az összesített adatok kellő útmutatással szolgálnak. Amennyiben 
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az általam sportszervezeti kategóriaként értelmezett alakulatok összességének tulajdonságait 

elemzem (főként olyan esetben, amikor csak a sportegyesületi csoport kerül szóba), külön 

jelzem a szövegben. 

1.5 A doktori értekezés felépítése 

A disszertáció második fejezete a civil társadalom kialakulását mutatja be néhány 

elmélet segítségével, valamint elemzi a közösségfejlesztés, az önkéntesség és a közhasznúság 

jelentéstartalmát. Ezután górcső alá veszi a sport társadalmi, közösségi és közhasznú funkcióit 

a történelem során és napjainkban. A harmadik fejezet a magyar civil szektor, azon belül a 

sport civil szektorának rendszerváltás utáni jellemzőit mutatja be. A fejezet elsősorban a sport 

civil szektorának méretét igyekszik megadni, valamint a különböző szervezettípusok 

rendszerváltás utáni fejlődéstörténetét. A magyar sport civil szférájának „térképét” bemutató 

rész olyan információt ad a sport magyar civil szférájáról, ami ilyen formában korábban még 

nem készült. A fejezet ezen túl a magyar civil szféra gazdasági jellemzőit elemzi, főként a 

foglalkoztatottságot, az önkénteseket és a bevételi szerkezetet. 

A disszertáció negyedik fejezete tér rá az önkormányzatok és a civil szervezetek 

kapcsolatára, elsősorban a kapcsolat általános jellemzőit bemutatva, a statisztikai adatok és a 

téma kutatóinak vizsgálatait elemezve, a tendenciákat a sportban tapasztalható tendenciákkal 

összehasonlítva. A viszonyrendszert vizsgálva a fejezet azon jellemzők – támogatás, döntés-

előkészítésbe való bevonás – mentén foglalkozik a tendenciákkal, amelyek később az 

empirikus kutatás során a sportegyesületek és az önkormányzatok kapcsolatának vizsgálatánál 

is előkerülnek. 

A disszertáció ötödik fejezete tartalmazza az empirikus kutatás eredményeinek leírását 

és elemzését. Először az önkormányzatok sportéletének jellemzői kerülnek bemutatásra 

valamint a sportegyesületek jellemzőinek vizsgálata és kategorizálása. Ezután a kérdőíves 

felmérések eredményeinek ismertetése következik. Ez a rész a kutatás kérdésköreire bontva 

négy részre tagolódik. 

A kutatási eredmények összefoglalása, a hipotézisekre adott válaszok, a kutatás 

megállapításainak gyakorlati felhasználásra vonatkozó javaslatok a hatodik fejezetben 

találhatók. Az empirikus kutatás eredményei mellett összefoglalásra kerülnek a többi 

fejezetben leírt elemzések legfontosabb megállapításai is. 



 14

2. A civil társadalom kialakulása és a közösségek, a sport 

közösségi és társadalmi funkciói 

2.1 A civil szektor kialakulásának okai 

A civil társadalmat kutató szociológusok elsődleges kérdése az, hogy miért alakultak 

civil szervezetek, milyen társadalmi igény eredményezte, hogy napjainkra jelentős társadalmi-

gazdasági tényezővé vált a szervezetek alkotta ún. „harmadik szektor”. A különböző elméleti 

megközelítések egyvalamiben szinte teljesen megegyeznek: a harmadik szektor létrejöttét 

abból eredeztetik, hogy az állam már nem képes valamennyi társadalmi problémára felelni, s 

erre a piaci szektor sem képes, sőt: a két „klasszikus” szféra együttesen is kevés ahhoz, hogy a 

megnövekedett társadalmi igényeket kielégítse (Kondorosi 1998). A történelem során az 

állam és az állampolgár kapcsolata „stabil” volt, vagy azért, mert a totális rendszerekben 

mindent uralt az állami szabályozás, vagy azért, mert a demokratikus 

intézményrendszerekben az egyének kielégítették a közszereplési igényeiket. Ugyanakkor 

sem a totális rendszerek, sem a liberális kapitalizmus nem kedvezett a civil szférának, hiszen 

előbbinél az önkéntes tevékenység nemkívánatos elem volt, míg utóbbiban az öntevékenység 

színtere szinte kizárólag a piac volt (Weisbrod 1991). 

Nem szabad azonban összetéveszteni az egyes civil szervezetek létét a civil szektor 

meglétével: egy-egy önkéntes társulás minden rendszerben létezett, az intézményesülés 

azonban a modern társadalmak sajátja, nagyjából a XIX. század közepétől jellemző. B. A. 

Weisbrod amerikai szociológus szerint az emberek akkor elégedettek, ha a keresletüknek 

megfelelő közjavakat és magánjavakat el tudják érni. Az egyes emberek kereslete azonban 

különböző – azoknak az embereknek, akiknek keresletét az állam és a forprofit szféra képes 

kielégíteni, nincs szükségük harmadik lehetőség keresésére. Azok viszont, akik nem 

elégedettek az állam által kínált közjavakkal (akár mennyiségi, akár minőségi szempontból), 

elsősorban megpróbálhatják az állami hozzáállást megváltoztatni. Amennyiben ez nem sikerül 

(például a soron következő választások alkalmával nem tudják megbuktatni a kormányt), két 

választásuk van: vagy a forprofit szférához fordulnak, vagy az öntevékeny szektorhoz 

(Weisbrod 1991:19). A történelem során bebizonyosodott, hogy az állam önmagában nem 

képes kielégíteni az állampolgári igényeket. Ekkor következett be az a rövid időszak, amikor 

ezt a hiányt a forprofit szféra be tudta tölteni, elsősorban a magánjavak kínálatával. Ma is 

nagyon sok esetben választhatunk a forprofit és a nonprofit szolgáltatások között, gondoljunk 
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csak a sportra, ahol ideális esetben eldönthetjük, hogy a vállalkozásban működtetett fitness 

klubba iratkozunk be, vagy keresünk egy tornával, gimnasztikával is foglalkozó egyesületet, 

ahol tagként élvezhetjük a szolgáltatást, sőt jellemzően magunk is részt vehetünk annak 

szervezésében és előállításában.  

Weisbrod szerint tehát az öntevékeny szektor kiegészíti a közjavak állami kínálatát. A 

sport esetében azonban úgy érzem, nem megfelelő a „kiegészíteni” ige. A sport ugyanis olyan 

igény, amely nem az állami kínálat elégtelenségéből táplálkozik, hanem önmagától 

jelentkező, elsősorban az egyén számára fontos igény, amelynek intézményesült formájára 

kezdetben sem az állam, sem a forprofit szféra nem volt alkalmas, így természetes, hogy csak 

az öntevékeny szféra volt képes válaszolni erre a kihívásra. Az sem véletlen, hogy az első 

egyesületek (pl. Magyarországon is) a sporthoz és a rekreációhoz kötődtek. Az, hogy az 

államszocializmus sem talált más létezési formát a sportkluboknak, így kénytelen-kelletlen 

civilként is eltűrte őket az önkényuralom időszakában, szintén erre az „extra” igényre 

vezethető vissza. A sport erős társadalmi mivoltával magyarázható talán az a tény is – bár 

nem szívesen merészkedek erre a terepre -, hogy a sport állami támogatása korántsem olyan 

elfogadott és egyértelmű a társadalomban, mint a kultúráé vagy az oktatásé. 

Valamennyi civil szektort kutató szociológus elfogadja, hogy a civil szféra eszménye 

megegyezik a demokrácia eszményével, s nem véletlen, hogy a fejlett jóléti demokráciákban 

találtak leginkább táptalajra. Ezek az eszmények: a szervezkedés, egyesülés szabadsága, a 

szólásszabadság, a közügyek intézésének joga, a választás és a választhatóság joga 

(Kondorosi 1998). A civil szervezetek önszabályozó, önszervező természete alátámasztja 

ezeket a felsorolt ideákat. A civil szervezetek alapításának szabadsága hozzátartozik a 

liberális, nyitott társadalmak alapjogaihoz. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás utáni első 

törvények egyike az 1989. évi II. törvény az egyesülési és gyülekezési jogról szólt. Az is igaz, 

hogy ez a törvény adott lehetőséget a pártok alapításához - így közvetve a szabad 

választásokhoz -, ugyanakkor startvonala volt a mennyiségben legalábbis hihetetlenül nagy 

civil szervezeti növekedésnek. Hankiss Elemér egyébként a civil szférát korábban „második 

társadalom” néven emlegette, mint a politikai rendszerből kivonuló, önálló emberi 

tevékenységek területét (Hankiss 1984:27). A ’80-as évek végén ez a megállapítás teljesen 

igaz volt, a rendszerváltással és az egyesülési törvénnyel azonban mindez érvényét vesztette, 

és a politikai, illetve nem politikai tevékenységek egy szektort képeztek, s természetesen nem 

beszélhetünk tovább egységes politikai rendszerről sem. 
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A civil szféra a demokratikus állam legitimitását is nagyban erősíti, éppen a 

demokráciával azonos alapjai miatt. A harmadik szektor ugyanis pluralizmust, sokszínűséget 

jelent a társadalomban, a döntések előkészítésének széles társadalmi részvételét segítik elő, 

így minden államnak érdeke, hogy támogassa, elősegítse létét. A civil szektor emellett fékezi, 

ellenőrzi is a kormány túlkapásait, elősegíti az egyének részvételét a közösségi 

intézményekben, valamint erős integráló szerepe van (amennyiben érdekeket kapcsol össze és 

képvisel) (Kondorosi 1998). A civil szervezetek integráló szerepe abban mutatkozik meg 

leginkább, hogy a társadalom valamennyi szektorát képes bekapcsolni és az általa elérni 

kívánt cél szolgálatába állítani. A nonprofit szervezetek természetesen számíthatnak állami 

forrásokra, hiszen általában olyan területeken működnek, amelyek az állam felelősségi körébe 

tartoznak. A sportszervezetek esetében pl. a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód 

népszerűsítése részben az állam feladata, különböző eszközökkel igyekszik is a feladatot 

ellátni, ugyanakkor a sport területén működő civil szervezetek aktivitásukkal szolgálják ezt a 

célt. Ezért természetes, hogy különböző csatornákon (pályázati vagy egyéb támogatással, a 

feltételek biztosításával) az állam támogatja a sport szervezeteit.  

Emellett a civil szféra az üzleti szektort is be tudja kapcsolni, amennyiben szponzori 

pénzeket tud szerezni tevékenységéhez. Napjainkban a forprofit és a nonprofit szféra közötti 

kapcsolat arra is kiterjedhet, hogy a civil szervezet szolgáltatásokat kínál a tevékenységi 

területén a vállalatoknak. Az üzleti szektor támogatási hajlandósága szintén függ a társadalmi 

nyomástól is, hiszen ennek a szférának is van felelőssége a társadalmi jóléttel kapcsolatban 

(Kuti 2004). A sport esetében azonban jóval jelentősebb a kétoldalú üzleti kapcsolat létrejötte, 

bár a jótékony, felelős vállalati szféra szerepe is megjelenik például a fogyatékos sportolók 

vagy a gyerekek sporttevékenységének támogatásában. 

Nem utolsósorban a civil szektor a magántámogatásokat is vonzza, természetesen a 

tagdíjakat, a tagság befizetéseit, s azokon túl az esetleges mecénásokat is. A sportban az 

utóbbiak elsősorban érzelmi kötődésük, illetve személyes kapcsolatok miatt támogatják a 

szervezeteket. Végül az egyes civil szervezetek a civil szféra más szereplőinek a forrásait is 

vonzzák, gondoljunk csak arra, hogy mennyi alapítvány támogat egyesületi tevékenységet. 

 R. M. Jenkins amerikai szociológus azt hangsúlyozza, hogy a civil társadalom 

közvetítő az egyén és az állam között (Jenkins 1997). Ez kétségtelenül igaz, ugyanakkor 

vitatható az az álláspontja, hogy a forprofit szféra is a civil társadalom része. A két szféra sok 

hasonlóságot mutat, elsősorban magánkezdeményezés eredete miatt, mégis jelentős 
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eltéréseket mutat célja és működése szempontjából, ezért szerintem nem indokolt az 

összemosása. 

A civil társadalom kialakulásának, létének vizsgálatakor még egy fontos problémakört 

érdemes tisztázni, illetve kísérletet tenni a tisztázására: ez a jólét, az életszínvonal, valamint a 

civil szerveződések kapcsolata. A civil szektor kialakulására két ellentétes tényező hathat: a 

jólét megléte, illetve a jólét hiánya. Az előbbivel kapcsolatban nem vitás, hogy a civil szektor 

a jóléti állam teremtménye (Salamon-Sokolowski-List 2003). A civil szervezetekben való 

részvétel – és itt elsősorban az önkéntes szervezetekre gondolok – elsősorban szabadidő 

kérdése, attól függ, hogy a szervezetben tagságot, önkéntes munkát vállaló egyénnek 

biztosítottak-e az anyagi igényei, meg tud-e élni a munkájából, el tudja-e tartani magát. Nem 

véletlen, hogy a civil társadalom hajnalán az első egyletek, civil szerveződések alapítói a 

gazdagok, az arisztokraták voltak. A modern sport és az első sportegyesületek létrehozói is 

gazdagok voltak, hiszen nekik volt idejük rá, ők engedhették meg maguknak azt az „úri 

huncutságot”, hogy olyan tevékenységet végezzenek, amelyért nemhogy pénzt nem kapnak, 

hanem inkább maguk áldoznak rá (Földes-Kun-Kutassi 1989). (Nem beszélve arról, hogy 

mivel nem dolgoztak, a fizikai aktivitás is az ő életükből hiányzott.) Természetes tehát, hogy a 

nem megfelelő életszínvonalon élő társadalomban kisebb az aktivitás az öntevékeny 

szektorban. 

Némileg más a helyzet azokban a civil szervezetekben, ahol a szervezet tevékenységét 

fő- vagy mellékállásban, de mindenképpen fizetésért végzik. Ezeket a szervezeteket azonban 

vagy jelentős mértékben támogatja az állam, vagy hosszú, küzdelmes utat tettek meg ahhoz, 

hogy finanszírozhassák a foglalkoztatottjaikat. A kettő ugyanis összefügg: ahhoz, hogy igazán 

minőségi munkát végezzen egy civil szervezet, időre és energiára van szükség, olyan 

munkaerőre, amely képes a támogatásokat, a szponzorokat, a tagságot a szervezethez vonzani. 

Márpedig az ilyen munkaerőt valamilyen mértékben meg kell fizetni. Amennyiben a 

szervezet a tagságának adományaiból meg tud élni, akkor elég az önkéntes munka is, az 

viszont megint összefügg a jóléttel, hiszen a jelentős fizetőképes tagság csak jóléti 

társadalomban képzelhető el (Széman 1996). 

A jólét hiánya annyiban serkenti a civil szervezetek létrejöttét, hogy a fentiekkel 

összhangban a civil szféra gyakran az állam által gyengén vagy egyáltalán nem ellátott jóléti 

feladatokat veszi (részben) át. Így feltételezhetnénk, hogy az állam jóléti szolgáltatásainak 

hiányakor több civil szervezet jön létre. A rendszerváltáskor hazánkban is elsősorban azokon 
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a területeken szaporodtak el a civil szervezetek, amelyek a nehéz gazdasági helyzet miatt 

válságágazatok lettek, ahonnan az állam mint finanszírozó, részben kivonult: oktatás, kultúra, 

szociális ellátás (Kuti 1998). A sportban annyiban eltérő volt a helyzet, hogy a 

sportszervezetek nem az állami finanszírozás pótlására alakultak, hanem a régi megszokás 

alapján természetes adományként várták az állam anyagi szerepvállalását. Feltűntek olyan 

jelenségek is, amelyek a szocializmus idején nem léteztek, s amelyek megoldására a civil 

szféra gyorsabban és rugalmasabban reagált: pl. a munkanélküliség vagy a hajléktalanok 

problémája (Harsányi 1997). 

Megállapítható tehát, hogy a civil társadalom fejlődését a jólét megléte és annak 

hiánya is befolyásolja, a minél magasabb életszínvonal azonban mindenképpen kedvez a civil 

társadalom erősödésének (Salamon-Anheier 1999). 

2.2 A közösségek, a közösségfejlesztés és az önkéntesség szerepe a civil 

társadalom fejlődésében 

A civil társadalom fejlődését, a civil szervezetek kialakulását, az informális csoportok 

szervezetekké fejlődését érdemes megvizsgálni a közösség és annak társadalmi szerepe, 

valamint az egyéni részvételi motiváció kérdésköre felől is. 

2.2.1 A közösség és az egyén 

A civil társadalom a benne aktívan résztvevő egyén és a közösség párhuzamos 

fejlődésének színtere, a kettő egymás kölcsönhatásában létezik. Fontos tehát megvizsgálni a 

téma pedagógiai aspektusait is. 

Életünk során gyakran veszünk részt olyan tevékenységekben, amelyekben szinte 

észrevétlenül sajátítjuk el az adott kultúrát, civilizációnk normáit. Ez a szocializációs folyamat 

általában nem is tudatosul az egyénben, saját személyiségének, illetve a közösségének 

fejlődésében azonban kulcsfontosságú (Striker 2010). 

A civil szervezet az egyén egyik fontos tanulási terepe, ahol a személyisége formális és 

informális módon is fejlődik (Arapovics 2011). Éppen ezért a nonprofit szféra – csakúgy, 

mint az informális közösségek – az önkéntességen, a részvételen, a felelősség-vállaláson 

keresztül fontos szerepet játszhat az egyes állampolgárok szocializációjában. Napjainkra a 

tanulás korántsem korlátozódik kizárólag az iskolára; időben kitágult a folyamat, az egész 
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életen át tartó tanulás során az oktatásról az egyénre, az egyén motivációjára helyeződik a 

hangsúly, aki a folyamatos önfejlesztéssel a társadalmi, kapcsolati tőkéjét képes fejleszteni. 

Bábosik István az európai uniós normákkal összhangban a pedagógia legfontosabb 

feladatának a konstruktív életvezetés megtanítását tartja, amelynek két komponense van: az 

önfejlesztő és a közösségfejlesztő tevékenység (Bábosik 2004:14). A szociálisan értékes, de 

egyénileg is eredményes életvitel megvalósításában a kettő szerves egységet alkot; a 

közösségfejlesztés az erkölcsi normákra, az önfejlesztés a szociális életképességre nevel, 

önállóan egyik sem vezet sikeres életvitelre. Az erkölcsi nevelés formái között van a toleráns 

magatartás, illetve a fizikai, szellemi vagy közéleti munka, de a kulturális és egyéb értékek 

védelmének eszméje is. Az önfejlesztés formái között pedig megtaláljuk az egészséges 

életmód normáit követő magatartást, valamint az intellektuális művelődési tevékenységet.  

Bábosik szerint napjaink komoly problémája, hogy az iskolák tevékenységprofilja 

szűk, nem képesek a konstruktív életvezetés kulcskompetenciáinak megtanítására (Bábosik 

2004). Ez pedig a felnőttkorra is kiható probléma lehet, amennyiben gyermekkorban nem 

sikerül a fogékonyságot, az attitűdöt kialakítani. Márpedig ahhoz, hogy az egyénből aktív és 

felelős állampolgár legyen, elengedhetetlen lenne a sokoldalú tevékenység megteremtése az 

iskolákban.  

Az Európai Unió a 2000-es években kiemelten foglalkozott az egész életen át tartó 

tanulás fejlesztésével, a tudásalapú társadalom megteremtésével, amely nem kizárólagosan a 

formális nevelés színterein zajlik. 2000-ben, Lisszabonban kerültek először megfogalmazásra 

azok a kompetenciák, amelyek az alap-kompetenciákon (pl. írás, olvasás) túl az egyén 

társadalmi beilleszkedéséhez, alkalmazkodó-képességéhez elengedhetetlenek. Az öt készség 

között volt az idegennyelv-ismeret, az informatikai készség, illetve a társadalmi 

kommunikációs készség is. Később a Tanács által létrehozott munkacsoport összesen nyolc 

kulcskompetenciát fogalmazott meg, melyekben megtalálhatók a hagyományos és az ún. 

civilizációs kompetenciák is. Az Európai Tanács 2006/962/EK3 ajánlása definiálta véglegesen 

a kulcskompetenciákat. A civil társadalom szervezeteiben való részvétel szempontjából a 

három legfontosabb készség a szociális és állampolgári, a kezdeményező és vállalkozói, 

valamint a kulturális tudatosság es kifejezőkészség. 

                                                

3 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_hu.htm 
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Arapovics Mária (2009:155) a Delphi-módszer segítségével vizsgálta azokat a 

kompetenciákat, amelyeket a civil szervezetekben való részvétellel sajátíthatunk el. A 

vizsgálatba bevont szakemberek egyetértettek az Európai Unió egész életen át tartó tanulással 

kapcsolatos alapvetéseivel, valamint azzal, hogy a civil aktivitás, a civil szervezetben való 

tevékenység révén az emberek állampolgári, szociális, kommunikációs és vállalkozói 

kompetenciákra tehetnek szert, általában spontán módon. A szakértők által készített 

kompetencia-rangsorban a legfontosabbak az együttműködési készség, a civil társadalmi élet 

ismerete, a kommunikációs készségek fejlesztése, a közösségi élmény, az érdekek kezelése, a 

felelősségérzet kialakulása (Arapovics 2009:171). A szervezet működtetése kapcsán 

hangsúlyosak voltak a szervezőkészség, a pályázati, forrásbevonó, szervezet-menedzsment 

tevékenységek. Ezeknek a készségeknek az elsajátítása az egyén és a közösség sikerességéhez 

is nagyban hozzájárulhatnak.  

A sportolás szocializáló és nevelő hatását mind formális, mind informális keretek 

között kiválóan lehet eszközként használni, erre számos példát találunk a múltban és 

napjainkban is. 

A modern sport kialakulásában, fejlesztésében a katonai felkészülés mellett fő tényező 

volt a fiatalok nevelésének szolgálatába állított sporttevékenység. Már Comenius 

pedagógiájában is megfogalmazásra került, hogy a sokat mozgó gyerekeknek nemcsak a testi 

fejlődése figyelemreméltó, hanem tanulási készségeik is jelentősen javulnak. Nagy hatása volt 

az angol college-okban kialakuló keresztény fiatal arisztokrata eszménynek, amelynek 

életmódjához szorosan hozzátartozott a sport magas szintű művelése. Charles Kingsley és 

Thomas Arnold angol nevelőtanárok az atlétikát, labdarúgást, rögbit a fiatal angol gentleman-

ek fölös és rossz irányba fordított energiáinak levezetésére használták (Kun 1998). Ez a 

szemlélet és vele a különböző, kifejlesztett mozgásanyag gyorsan elterjedt Európában és 

Észak-Amerikában is. Coubertin bárót is elsősorban pedagógiai tanulmányai és a sport 

nevelésre gyakorolt jó hatása indította el azon az úton, amely a modern olimpiai játékok 

felelevenítéséhez vezettek (Zamarovsky 1978). A testmozgás jelentőségét minden jelentős 

ifjúsági mozgalom magáévá tette: a cserkészek, később az úttörőmozgalom, és napjainkban az 

Európai Unió támogató programjai is a sport nevelési funkcióját helyezik előtérbe. 

Az iskolai testnevelés és sport pedagógiai hatásai is komplexebbé váltak az utóbbi 

évtizedben, elsősorban azokra a társadalmi elvárásokra reagálva, amelyek az egyén 

felelősségét hangsúlyozzák a saját egészséges életmódja és életszemlélete kialakításában. Az 
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önmagát lelkileg és fizikailag is kontrollálni tudó, fitt és kiegyensúlyozott emberré válást 

szolgáló, modern iskolai testnevelés már jóval túlmutat a tananyag puszta megtanulásán, és 

inkább a sport, a mozgás örömét, játékosságát helyezi a középpontba (Mikulán 2013). 

Az Unió az utóbbi másfél évtizedben nagy figyelmet fordított a sport sajátosságainak 

vizsgálatára, kiemelve annak társadalmi hatásait. Kiemelkedő helyet foglal el ezek között a 

sport pedagógiai aspektusa mind a gyerekek, mind a felnőttek esetében. 2004-ben az Európai 

Parlament és Tanács 291/2003/EC határozatával meghirdette a Sport Általi Nevelés Évét 

(European Year of Education Through Sport – EYES). A programév célkitűzései között 

szerepelt többek között „a fiatalok személyiségfejlődése a fizikai teljesítményen, a 

csapatszellemen, szolidaritáson, fair play-en keresztül”; az “önkéntes (társadalmi) munka 

jelentősége a fiatalok fejlődésében”; a “diákcserékben rejlő lehetőségek kiaknázása sport és 

kulturális találkozók segítségével”. Ezek a célkitűzések jól jelzik azt, hogy a 

sporttevékenységet, annak nonprofit szervezetben történő szervezését az EU fontos eszköznek 

tartja a személyiségfejlődés és a fentiekben megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztése 

szempontjából.  

2.2.2 A közösségi értékek Magyarországon 

A civil társadalom nemcsak az a terep, ahol a modern ember a saját érdekeit elégíti ki, 

hanem az a szféra is, ahol megtanulja a csoportos cselekvésnek, a társadalmi szolidaritásnak 

az értékét, ahol azt kényszerül tudomásul venni, hogy a saját jóléte a másokétól is függ. Ez az 

elmélet hangsúlyozza a civil szférának azt a sajátosságát, hogy nemcsak az egyéni jólét, az 

egyéni jóérzés és kiteljesülés színtere a civil szervezet, hanem feltétlenül hordoz egy többlet-

értéket, a közösség számára hasznos cselekvés értékét (Kondorosi 1998). 

Vercseg Ilona (2010) a civil szervezeti részvételt egyszerre magyarázza az emberek 

kötődési igényével és szabadságvágyával. Valóban, az önkéntes részvétel a társadalom, a köz 

vagy csak egy szűkebb érdekcsoport ügyeinek intézésében egyszerre feltételezi a lehetőséget, 

a cselekvés szabadságát, és azt a szükségességet, hogy egyedül nem intézhető dolgokat lehet a 

közösségekben megoldani.  

Hazánk és a többi poszt-szocialista ország a közösségi élet szempontjából 

ellentmondásos örökséggel küzd mind a mai napig. A rendszerváltás előtt természetesen 

egyfajta passzivitás, közönyösség alakult ki a közügyek iránt, az állampolgárok hozzászoktak, 

hogy ezeket az ügyeket az állam és szervezetei intézik. Kivételt képeztek ez alól a kultúra, a 
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sport és a szabadidő területei. A rendszerváltás utáni civil szektor kialakulásában ezek a 

területek hagyományokkal, rutinnal, előnnyel rendelkeztek a többi tevékenységcsoporthoz 

képest – átalakulásuk, a szemléletváltozási kényszer mégis válságot, zavarodottságot okozott 

ezeken a területeken is. A sport szervezetei közül nagyon kevés tudta az állami gondoskodás, 

főképpen az állami források megcsappanásának helyzetét kezelni, és sajnos a mai napig sem 

tudta a sportszféra definiálni az állami, civil és az üzleti szféra feladatait, nem kristályosodott 

ki egy új, a modern társadalmakban szokásos munkamegosztás (Földesiné 1996). 

Ennek a jelenségnek az egyik oka, hogy az önszerveződés két fontos feltétele, a 

demokratikus berendezkedés kialakulása és a modernizáció közül csak az előbbi zajlott le, az 

utóbbiban nem történt valódi áttörés (Vercseg 2010). A gazdasági, politikai, társadalmi 

modernizáció magával kellene, hogy hozza a személyiség modernizációját, amely azt jelenti, 

hogy az egyének képesek önmagukért, környezetükért, közösségükért tenni, ki tudják 

használni a lehetőségeiket. Nálunk azonban ma is jellemzőbb a kivárás, a függés, a túlélés 

kultúrája, az egyén ilyen szempontú felszabadulása nem következett be, mint ahogy az igazi 

gazdasági jólét és politikai stabilitás sem jellemző még Magyarország mindennapjaira. A 

társadalmi tőke hanyatlása, a túl drasztikus, közösséget romboló változások, a globalizáció 

beszűrődése azt eredményezte, hogy a poszt-szocialista országokban bár magas az ún. 

„szociális részvétel”, de alacsony a „civil részvétel” mértéke (Vercseg 2010:11). A megoldás 

a társadalmi szolidaritás, az egymás iránti bizalom erősödése, a közösségi normaépítés lenne, 

amelyhez azonban még sok idő szükséges. 

A kultúrában, sportban meglévő hagyományok egyfelől segítik napjaink önszerveződő 

folyamatait, hiszen az ezeken a területeken tevékenykedőknek ma is aktív az a generációja, 

amelyik tudását, tapasztalatait használja a közösségi élet szervezésében. Ugyanakkor ez a 

generáció egy felülről szervezett, centralizált szolidaritás részeként tevékenykedett, 

hiányoztak a lokális közösségek. A mai civil társadalom legerősebb, legreménytelibb 

szervezetei már nélkülözik ezt az örökséget, alulról építkező, a helyi közösség igényeiből, 

lehetőségeiből kiinduló szerveződések. A sport világában nagyon gyakran emlegetik, hogy a 

rendszerváltás valójában nem történt meg, folyamatosan a korábbi reflexek átmentése zajlik; a 

valódi rendszerváltás azoknak a fiataloknak a szemléletváltásával jöhet el, akik az 1989 utáni 

világban, lehetőségek közepette építették fel azokat az értékeket, amelyek a sport új 

társadalmi funkcióit is képesek megjeleníteni. Meglátásom szerint azonban az utóbbi néhány 

év folyamatai ezen a területen is visszafejlődéssel fenyegetnek; túlzott és felülről vezérelt 

állami támogatások, centralizált sportpolitika és az alulról jövő kezdeményezéseket egyre 
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szűkösebben vagy alig támogató légkör alakult ki, amelyben a függőségek megint csak 

erősödnek a szabad cselekvéssel szemben. 

A közösség fogalmának erős értéktartalma van, amely túlmutat a csoporton, több 

ember összességén. Kifejezhet minőséget, valahová tartozást, együttműködési képességet, 

gazdálkodási formát, életmódot, nemzeti-politikai hovatartozást, és még számos járulékos 

tartalmat (Varga-Vercseg 1998). Hankiss Elemér szerint (1982) a közösséget a közös érdek, a 

közös cél, a közös értékrend, és mindezek tudata, vagyis a „mi” tudat határozza meg. 

A vonatkozó szakirodalomban a közösség fogalmához szorosan hozzátartozik a 

lokalitás, a szomszédság kifejezése is. A helyi közösségek Warren amerikai szociológus 

szerint öt funkciót hordoznak magukban: a szocializációt, a gazdasági boldogulást, a 

társadalmi részvételt, a társadalmi kontrollt és a kölcsönös támogatást (Varga-Vercseg 1998). 

Ezek a funkciók nemcsak a lokális, hanem az erkölcsi közösséget is feltételezik tagjaik között, 

és nem nehéz ráismerni a civil társadalom alapvető funkcióira sem. Így aztán a közösségek 

társadalmi szerepét is meghatározhatjuk: 

1. A közösségi munka a civil társadalom kiépülését felgyorsító tevékenység, 

amelyben az emberek érvényesíthetik tudásukat, aktivitásukat, akaratukat 

különböző ügyekben. 

2. A közösségek a demokrácia gyakorlóterei, ahol a meghallgattatás és a másik 

meghallgatása alapvető értékek a közjóért folyó közös tevékenységben. 

3. A közösségek a hatalom alternatívái 

4. Hiánypótló intézmények is, melyek a társadalom más intézményei által ki nem 

elégített igényeket tudják pótolni.  

Ilyen módon a közösségi élet ösztönzése jó befektetés, a társadalom többi 

szereplőjének is érdeke – a demokráciákban, ahol a politikai élet vezetői nem félnek sem a 

hatalommegosztástól, sem az emberek tudásának, akaratának összegződésétől, sem pedig 

attól, hogy bizonyos szolgáltatásokat jobban tudnak ellátni, mint a hatalom birtokosai. 

Felmerül még egy érdekes kérdés a közösségek és a civil társadalom összefüggésében: 

mennyire hasznosak az informális csoportok, illetve mennyire képesek a formális civil 

szervezetek betölteni a szerepüket? Napjainkban a globalizáció, a virtuális társadalom 

kiépülésének korában lépten-nyomon azt érzékeljük, hogy blogközösségek, civil mozgalmak, 

informálisan szerveződött csoportok képesek nagyon komoly társadalmi fellépésre az élet 
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számos területén, anélkül, hogy szervezetekké válnának. Arapovics Mária a 

tanulóközösségek, az informális tanulás terepeinek felsorolásakor szintén felveti, hogy a 

fiatalok körében oly népszerű virtuális világ nem tekinthető-e egyre inkább a közösségi 

tanulás egyik jelentős platformjának (Arapovics 2013:17). 

2.2.3 Az önkéntesség fogalma és szerepe a civil társadalom kiépülésében, önkéntes 

motivációk 

A civil szervezetekben folyó tevékenység, a közösségépítés és az önkéntesség 

elválaszthatatlan fogalmak; a szektor kialakulásában és működtetésében, aktivitásában is 

óriási szerepet játszik azoknak a tevékenysége, akik térítésmentesen, önszántukból vállalják a 

másokért való cselekvést, sőt gyakran ezért hozzák létre a civil szervezetet.  

Az önkéntesség definícióját az utóbbi másfél évtizedben nemzetközi és hazai 

kutatások, szakemberek, valamint jogszabályok is igyekeztek pontosítani.  (A 2005. évi 

LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről, Czike-Kuti 2006:24, Bartal-

Saródy 2010:23.) Ezek mind megegyeznek abban, hogy az önkéntes tevékenység három 

alapvető feltétele: 

 nem anyagi ellenszolgáltatásért (esetleg költségtérítés vagy jelképes díjazás 

mellett) 

 szabad akaratból, tehát önkéntesen 

 más egyének vagy csoportok hasznára irányul (a családtagokon túl). 

Az Európai Parlament által 2008-ban elfogadott jelentés a hármas definíciót kiegészíti 

azzal, hogy az önkéntes tevékenység mindenki számára elérhető, tehát mindenki tud 

csatlakozni (Bartal-Saródy 2010). A nemzetközi önkéntes motivációs kutatások során a 

definíció kiegészült azzal, hogy az önkéntesség tervezett segítés kell, hogy legyen, és 

szervezeti keretek között kell megvalósulnia (Bartal-Kmetty 2011).  

Ettől függetlenül számos dilemmát felvet még az önkéntesség fogalma, és kérdés, hogy 

a különböző kutatások, adatfelmérések során a válaszadók pontosan mit értenek önkéntes 

munkán. Beleérthető-e a fogalomba például egyesületi vezetőként rendszeresen tanácskozni, 

időt áldozni a szervezet aktuális feladatainak megbeszélésére? Hol választható el pontosan a 

tagság és az önkéntesség fogalma? Ha a fenti hármas, illetve négyes kritériumokat nézzük, 

akkor a tagsági aktivitás, vagy az egyesület vezetésében való részvétel egyértelműen önkéntes 

aktivitásnak minősül – feltéve, ha az valóban tágabb közösség érdekében történik. 
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A sport és a szabadidő területén tevékenykedik az önkéntesek 25%-a (KSH 2012), 

közülük sokan elsősorban a saját, vagy csak a szervezet hasznára tevékenykednek.  Ezt 

azonban nagyon nehéz teljes mértékben leválasztani a társadalmi hasznosságtól. Egy 

szabadidős rendezvény (például városi futóverseny) megszervezésében való közreműködés 

végső soron hozzájárul az egészséges életmód terjesztéséhez, az aktív életmód 

népszerűsítéséhez a szervezeten túli világban is. 

A 2011-es Eurobarometer4 felmérés szerint a legtöbb önkéntes az Európai Unióban is a 

sportban tevékenykedik, a tevékenységi körbe a horgászat és a vadászat is beletartozik (egyéb 

szabadidős klubtevékenység viszont nem).  

Az önkéntes tevékenység felmérése során Czike és Kuti (2006:27) meghatározták a 

segítségnyújtás formáit és kategóriáit. Ezek szerint egyértelműen határvonal húzható a főleg 

jótékonysági indíttatású, ún. hagyományos önkéntesség, illetve az új típusú, gyakorlat, tudás 

megszerzésére irányuló, karrier-vezérelt önkéntesség között. Előbbire az adományozás, a 

vallási, szolidaritási okokból létrejövő segítés a jellemző, és természeténél fogva az idősebb 

korosztályra, valamint a vallási közösségekre jellemző inkább. Az új típusú önkéntesség 

sokkal inkább a fiatalok, az élettapasztalatokat gyűjtő, a munka világára tudatosan felkészülő 

egyének terepe, s ezt a fajta önkéntességet célozzák az EU-s támogatások, az élethosszig tartó 

tanulást előtérbe helyező kezdeményezések is (Czike-Kuti 2006). A sport világában ilyen 

támogatott önkéntes programokkal a nagy világversenyek szervezésekor találkozhatunk. 

Egy másik tipizálás szerint létezik képzett, fejlesztett, tudatos önkéntesség, illetve ad 

hoc önkéntesség (Bartal-Kmetty 2011), és korosztályonként is más a motiváció: a fiatalok az 

önéletrajzba írható tevékenységet keresik, az idősebbek új célokat, kihívást, elfoglaltságot 

igyekeznek találni. A tevékenységek fajtái között a rendezvényekhez kötődő önkéntesség a 

legjellemzőbb, azon túl az adminisztratív feladatokkal, ifjúságvédelemmel, tisztviselői 

feladatokkal foglalkoznak még jelentős számban.  

Az önkéntes tevékenység vállalásakor nagyon fontos motiváció a közösségi élmény 

keresése, melyet az táplál, hogy minden ember jól érzi magát olyan más emberek 

társaságában, akikkel az élet valamely területén megegyezik a véleménye, közös az 

érdeklődése. A mai individuális világban az elidegenedés ellen kiváló eszköz a civil szervezet 

                                                

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%
20benevolat_en.pdf (2014.04.21.)   
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– tekintet nélkül a közhasznúság mértékére, mivel a közösségi élmény keresése és megtalálása 

elsősorban az egyén számára érték. 

2010-11-ben Bartal Anna Mária és munkatársai nemzetközi multifaktoriális modell 

adaptálásával széleskörű vizsgálatot végeztek a magyar önkéntesek motivációiról (Bartal 

2010, Bartal-Kmetty 2011). A céljuk a hazai önkéntesek általános felmérésén túl az volt, hogy 

eszközöket, módszereket ajánljanak az önkénteseket foglalkoztató szervezetek számára saját 

társadalmi aktivistáik megtalálására, tervszerű képzésére és motiválására. Ez utóbbi kevéssé 

jellemző a magyar nonprofit szervezetekre, nálunk eddig – a sport területén is – kevés 

figyelmet fordítottak az önkéntesek fejlesztésére, motivációjuk fenntartására. 

A vizsgálat eredményei szerint a hazai önkénteseket leginkább az értékek (vagyis a 

társadalmi ügy iránti elköteleződés), az elismertség keresése és a közösségi élmény motiválja 

a tevékenységükben. Fontosak még a kulturális és a környezeti szempontok, miközben a 

vallásosság, a társadalmi minta és a karrierfejlesztés alig játszik szerepet. A vizsgálat 

egyértelműen bizonyítja, hogy a társadalmi munka örömforrás, és az elismertség-hiányos 

magyar társadalomban fontos kiegészítő tevékenység lehetne a munka mellett. A szociális 

interakciók iránti igény nagyon fontos jelzőszáma annak, hogy napjainkban kevés a valódi 

közösség, így a nonprofit szervezetek ezt a hiányt be tudnák tölteni. 

Érdekes tanulság, hogy a karrierfejlesztés még nem elég erős motivációs faktor, ennek 

az lehet az oka, hogy kevés példa van hazánkban az önkéntességen át vezető 

munkalehetőséghez. A társadalmi minta hiánya arra vezethető vissza, hogy a jelenlegi 

felnőttek szülei nem tudtak ilyennel szolgálni, generációjuk számára nem volt elérhető a 

valódi önkéntesség választásának lehetősége. 

Arapovics Mária vezetésével az ELTÉ-n 2011-ben „Egyetemes értékek az egyetemen” 

címmel 1750 fő bevonásával végzett kutatás az elsőéves egyetemista, főiskolás hallgatók 

véleményét mérte fel a demokráciáról, az öntevékenységről és értékpreferenciáikról. A 

fiatalok általában nyitottnak bizonyultak a programok, lehetőségek iránt, mégis nagyon 

kevesen váltak egyesületi tagokká, és alig végeztek önkéntes tevékenységet. A 

megkérdezetteknek csak 7%-a vesz részt egyesületi vagy önkéntes tevékenységben. Az összes 

megkérdezett közül 44% szabadidőhöz kapcsolódó tevékenységekben, 40% internetes 

közösségi oldalon, 7%-uk egyesületi tevékenységekben, önkéntességben, 5% karitatív 

akciókban vesz részt (Egyetemes értékek 2011). 
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  A motivációs faktorok között szerepelt a kormányzati, illetve az önkormányzati 

hiányok kompenzálása, amelyek a faktorok közül az erősebbek közé kerültek. Ez a poszt-

szocialista társadalmakban teljesen érthető, sok olyan szolgáltatásról, amelyben jelentős 

számú önkéntes tevékenykedik, az az általános vélekedés, hogy részben vagy egészben az 

állami szerveknek kell gondoskodniuk az ellátásáról. Fontos tanulság, hogy a kormányzati 

hiányok faktor magasabb értéket kapott, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok feladat-

ellátásával elégedettebbek az önkéntesek, vagy egyszerűen jobban ismerik, ezáltal jobban 

értékelik az erőfeszítéseiket.  

A sportban önkénteskedőknek a vizsgálat szerint nem olyan erős a motivációja, mint 

más területeknél, a faktorok értékelése viszont nem tért el az átlagtól. Ez azt jelenti, hogy a 

sport területén tevékenykedők számára is a legfontosabb az ügy iránti elköteleződés, vagyis az 

érték-motiváció, és ugyanilyen fontos az elismertség, valamint a közösségi élmény. 

A sport területén munkám során megismert számtalan önkéntes, de még a sport 

szférában dolgozók között két generációt ismertem meg. Az idősebbeket egyrészt a régi 

érában szocializálódott, a sport – általában a saját sportáguk – iránti erős elköteleződésük 

jellemzi, az a tántoríthatatlan hit, hogy az általuk oly nagyon szeretett sportágban ma is 

legyenek követőik, vegyék komolyan, legyenek eredmények, legyen mire büszkének lenni. Ez 

a megszállottság viszi őket hétvégenként, családjuktól és szabadidejüktől elvonva őket a 

sportpályákra. Azokban a sportágakban, amelyek kezdenek kimenni a divatból, ez a 

ragaszkodás, a tevékenység életben tartásáért folytatott harc még szembetűnőbb. A fiatalok 

esetében viszont egyértelműen a közösségi élmény, a kapcsolatteremtés lehetősége számít 

elsősorban, az ő elköteleződésüket főleg ez az élmény táplálja. Az általános tendenciákkal 

szemben nekem az a meglátásom, hogy a sportban, az önkéntesség jellemzőbben vezet 

karrierlehetőséghez – a rendelkezésre álló szűkös lehetőségekhez képest. Az ELTE 

sportszervező alapképzésben tanuló hallgatók szakmai gyakorlatuk vagy egyéni ambícióik 

révén önkénteskednek hazai sportszervezetek programjaiban, és közülük az utóbbi néhány 

évben hárman is el tudtak helyezkedni sportági szövetségnél. 

2.3 A sport és a sportegyesületek közösségi és társadalmi funkciói  

2.3.1 A sportmozgalmak és a sportegyesületek közösségi többlet-funkciói a történelem során 

A sport, a sportolás fogalomkörének, kialakulásának vizsgálatakor tisztázni kell a 

fogalom jelentéstartalmát. A doktori értekezés tárgykörére is jelentősen kihat, hogy a 
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közvetlen fizikai tevékenységen túl sokkal tágabban értelmezhető testkulturális fogalomkörről 

kell beszélnünk, amely az emberi kultúra része, testi-lelki folyamatok összessége, mely 

számos társadalmi értéket hordoz magában.  

A testkultúra eredetéről szóló elméleteknek nagyjából három csoportját tekintik 

elfogadottnak (Kun 1998:23):  

- a vallási, mágikus eredetű elméleteket (Reinach, Guttmann), amelyek a rítusokat, 

táncokat, vallási célzatú testgyakorlást tartják a sportolás eredőjének. Ezek a 

motivációk számtalan természeti nép kultúrájában fölfedezhetők, de feltétlenül a 

vallási célzat volt a mozgatórugója a magasan fejlett görög testkultúrának is, amely a 

nemes, vérrel, verítékkel járó küzdelmet egyfajta isteneknek bemutatott áldozatnak 

tekintette; 

- a játékelméletet (Schiller, Huizinga, Rubinstein), amely szerint a sportolás tét nélküli, 

öncélú esztétikai tevékenység, a homo ludens megnyilvánulása, ezáltal a 

kikapcsolódást, élményszerzést, lelki feltöltődést szolgálja elsősorban; 

- az energiafelesleg-elméletet (Spencer), amely a sportolást a mozgásszegényebb 

életmódot folytató emberiség szükséges fizikai-lelki cselekvéseként fogja fel. 

Ezek az elméletek önmagukban nem adnak választ a testkultúra kialakulására, 

általánosan elfogadott tény, hogy ezek együttes jelenléte határozta meg a mai modern 

sportkultúrához vezető utat. Míg a játékelmélet a kezdeti és a modern sportkultúra fejlődésére 

is hatással lehet, addig a vallási motívumok mára eltűntek, az energiafelesleg okozta 

problémákra viszont – főleg a szabadidős, széles rétegeket érintő sporttevékenység esetében – 

mai világunkban is választ nyújt a sportolás (Guttmann, 1978). 

A sport funkcióinak vizsgálatakor természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett, 

hogy a vallási célzatú testmozgás jóval a fizikai erőkifejtésen túlmutató jelentéstartalommal 

rendelkezett, közösségi, összetartó ereje volt, spirituális egységet hozott létre. Ennek nyomait 

a mai közös szurkolás, közösségben megélt törzsi típusú élmények sporthoz kapcsolódó 

rítusaiban még fel lehet fedezni, sajnos szélsőséges és túlzott formában is (Szabó 2003). A 

sportnak tét nélküli játékként való értelmezése azonban kihat társadalmi megítélésére is, a 

civil társadalmon belül hátrányos helyzetbe hozza az egészségügy, szociális ellátás, de még a 

szegmensre legjobban hasonlító kultúra fontosságához viszonyítva is (Bakonyi 2007). Ha 

csak játék, akkor nyilván háttérbe kell, hogy szoruljon a társadalom számára hasznosabb 

területek támogatásakor. 
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A testkultúra kialakulásától azonban hosszú út vezetett el az egyletek létrehozásáig. Az 

ókori társadalmak vallási indíttatású rituáléi után a középkori kereszténység testi örömöket 

elvető, a játékot, az örömforrásként jelentkező testmozgást teljesen elutasító évszázadai 

következtek, amelyben a sportolás kizárólag a katonai, lovagi felkészítésben állt, a társadalom 

igen szűk rétegét érintve. Ezt az ideológiát a reneszánsz szabadabb, a testi egészség felé 

forduló irányzatai oldották, majd a fordulatot a felvilágosodás és az azt megelőzően 

jelentkező nevelési eszmények hozták el. Ekkor – elsősorban az angol gentleman sportok 

kollégiumokban való kialakulásakor – találkozhatunk először a sport nevelési eszközként való 

szereplésével. A sportolás és a versengés a diákokat a káros szenvedélyektől vonták el, igen 

sikeresen. Az első sportegyesület feltehetőleg az 1742-ben alakult edinborough-i korcsolyázó 

klub volt (Kun 1998), és ettől az időszaktól számíthatjuk a civil társadalomban intézményként 

megjelenő, elsősorban sporttal foglalkozó szervezetek jelenlétét.  

Rendkívüli tanulságokkal szolgál a sportolás és a hazafias mozgalmak összefonódása a 

XVIII-XIX. században, de még a XX. század első felében is. A német polgárság közösségi 

igényeit a német tornaegyletek elégítették ki a XIX. század erősen abszolutista porosz 

légkörében. A torna az önfegyelem, az összetartás, a kitartás szempontjából is többletjelentést 

hordozott, kevésbé volt az örömszerzés vagy a kikapcsolódás eszköze. A német 

tornamozgalom szervezője, kitalálója, Ludwig Jahn a mozgásformát elsősorban a harci 

felkészüléshez idomította, ugyanakkor az 1816-ban Hamburgban tornaegyletbe szerveződött – 

főként városi polgár – követői a francia felvilágosodás eszméit követték és reformokat vártak 

a napóleoni háborúk utáni német államokban is. Miután ezen törekvéseiknek hangot is adtak, 

a porosz kormány veszélyesnek ítélte a tornaegyleteket, Jahnt várfogságra ítélte és 1820-tól 

1842-ig tartó tornazárlatot vezetett be (Kun 1998). Később aztán rehabilitálták Jahnt, a német 

tornaegyletek a zárlat feloldása után elszaporodtak és tovább hordozták a forradalmi-

reformista többletideológiát. A másik jelentős európai tornairányzat, a svéd torna kialakulása 

is mutat összefüggéseket a svédországi felvilágosodás eszméivel. 

A Habsburg-birodalomban élő szláv népek, főként a csehek kezdeményezésére a XIX. 

század második felében jöttek létre az ún. Szokol-mozgalmak, amelyek szintén összefonódtak 

a népek függetlenedési kísérleteivel, és valójában a német tornamozgalmak példáján 

felbuzdulva hordoztak nacionalista jelentéstartalmat. Az 1862-ben alapított prágai 

tornaegyletet hamarosan követték a szlovén, horvát és lengyel Szokol-társaságok (Kun 1998). 
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Magyarországon a magyar felvilágosodás korában alakult és a reformkorban 

elszaporodott egyletek töltöttek be hasonló politikai funkciót, köztük szép számmal találunk 

lövész- és vívóegyleteket is, de Széchenyi István kezdeményezésére hajós egylet és 

„csónakda” is létesült (Földes-Kun-Kutassi 1989). Érdekes epizódja a kornak, hogy a 

lóversenyzés meghonosítása és számos egyéb sportág hazai kezdeményezése mellett a 

legnagyobb magyar nem tudta elérni, hogy Pesten labdaházat létesítsenek – túlságosan friss 

volt még a francia forradalom és a hozzá kapcsolódó helyszín szimbolikája… (Földes-Kun-

Kutassi 1989:120). 

Az 1848/49-es szabadságharc leverése után az egyleteket Haynau bezáratta, a 

fegyvereket elkobozták. A dualizmus időszakában azonban a nyílt politikai tevékenységet 

folytatni nem tudó nemesség éppen a kulturális, sport célú tömörülésekben találta meg 

önkifejezési lehetőségeit, és az egyre engedékenyebb Habsburg politika sem akadályozta a 

szerveződések meg- vagy újjáalakulását. A Nemzeti Tornaegylet 1863-as megalakulása után 

pedig a „nemzeti” jelző sem volt többé vörös posztó, a kiegyezés pedig végképp teret nyitott 

az ekkor már külföldről beáramló további sportágak (atlétika, evezés, korcsolyázás) 

művelőinek az egyesületek szabad alapításához (Földes-Kun-Kutassi 1989). 

A fenti példákból egyértelmű tehát, hogy a sporttevékenységgel foglalkozó 

egyesületek – az ártatlan ténykedés álcája mögött – valamiféle hiánypótló funkciót is 

biztosítottak az önkéntes, szabad egyesülésnek, a különböző nemzeti és polgári eszmék 

hangoztatásának azokban az időkben, amikor erre nyílt politikai csoportosulások révén nem 

volt lehetőség. Magyarország számára az osztrák-magyar monarchia korszakában, majd 

Trianon után is nagy jelentősége volt a sport nemzeti egységet, erőt kifejező szerepének, nem 

véletlen, hogy a nemzetközi sportmozgalmakba is olyan korán és lelkesen kapcsolódtunk be.  

2.3.2 A sportegyesületek szerepe a szocialista érában 

Az előző fejezetben szó esett már arról, hogy a szocialista érában a sport és kisebb 

mértékben a hobbi volt (az önkéntes tűzoltóegyletek mellett) a civil szféra megtűrt 

megnyilvánulása. A politika nem igazán tudott ugyanis mit kezdeni a sportszervezetek 

egyesületi formájával, az államosítás ezen a területen nem működött. Így a Magyar 

Kommunista Párt (MKP), amely a 40-es évek végén a többi párthoz hasonlóan saját 

sportszervezetet hozott létre, változtatott az államosítás irányán, és a létező, nagy 

hagyományú sportszervezetekben szerzett befolyást (Bakonyi 2007).  
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A II. világháború utáni helyzetben, akármilyen furcsának tűnik is, a sport – főként 

propaganda szerepe miatt – kiemelt fontosságú lett az ország számtalan sokkal súlyosabb 

problémája ellenére. Ennek több oka is volt: részben a magyar élsport legsikeresebb korszakát 

élte meg a háború utáni évtizedben, többek között a Horthy-korszak erősen militarista célzatú 

sporttámogatásának köszönhetően. Három kiemelkedő olimpiai szereplés (1948, 1952, 1956), 

a labdarúgó Aranycsapat felemelkedése a közhangulatot nagymértékben képes volt javítani, 

és a politikai hatalom ezt az erőt tudatosan ki is használta. Nem véletlen, hogy az elcsigázott 

magyar társadalom az 1954-es labdarúgó vb-döntőben elszenvedett vereséget nemzeti 

tragédiának fogta fel, komoly zavargások kezdődtek az utcákon, sokan egyenesen ’56 

előszelének tekintették a nép reakcióját a váratlan verségre (Arday-L. Papp-Thury 2006). 

A sport hangulatjavító hatását a „tömegekre” is ki akarták terjeszteni: pályaépítési 

programok kezdődtek, a kommunizmus által nagyon kedvelt tömegrendezvényeket, 

tornaünnepélyeket, sportos felvonulásokat rendeztek. Megkezdődött a jelentős társadalmi 

munkában létrehozott Népstadion építése, melyet lóhalálában, 1953. augusztus 20-ára sikerült 

átadni. Szovjet mintára létrehozták a Munkára, Harcra Kész mozgalmat, amelynek viszont 

már kevésbé a szórakoztatás, inkább a katonai felkészültség javítása lett az elsődleges feladata 

(Bakonyi 2007). 

A kommunista sportvezetés az élsport egyesületeit a vállalatok, nagyüzemek 

környékére koncentrálta (bányák, közlekedési vállalatok, ipari létesítmények), és 

finanszírozásukra kötelezte az állami cégeket. Ez elsősorban az ún. „sportállások” 

létrehozásában öltött testet, de a létesítmények fenntartásában is jelentős szerepet játszottak. 

Budapesten némileg másképp festett a helyzet. A nagy múltú, és elsősorban polgári gyökerű, 

a háború előtt profiként ténykedő sportegyesületeket az ágazatokhoz, szövetkezetekhez 

próbálták sorolni, soknak megváltoztatták a nevét. „…1950-ben brutálisan átalakították a 

futballcsapatokat, valamennyiüket egy-egy minisztérium, gazdasági ágazat vagy területi 

egység alá rendelve. A kommunista rezsim megkísérelte megfosztani a csapatokat korábbi 

jelentéstartalmaiktól, anyagi bázisuktól, sőt gyakran szurkolótáboruktól is.”(Dénes-Sándor 

2003:123) Az MTK-ból Textilest, a Ferencvárosból ÉDOSZ-t (élelmiszeripari dolgozók 

szervezete) hoztak létre. Az MKP elfoglalta a Vasast, és szovjet mintára belügyi klubbá tették 

az Újpestet, Dózsa néven (ez rímelt a szláv országokban bevett, de nálunk meghonosíthatatlan 

Dinamó kezdőbetűjére), a Szpartak-klubok mintájára létrejött a Honvéd. Ez utóbbi főleg 

Farkas Mihály honvédelmi miniszter sport- és labdarúgó rajongásának köszönhetően lett a 

korszak kirakat-egyesülete (Kő 1997). 
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 1956 után felhagytak az erőszakos központosítás nyilvánvaló lépéseivel, és bár a főleg 

adminisztrációs kontroll mellett működő egyesületek továbbra sem mentesültek az állami 

befolyástól, a légkör némileg szabadabbá vált.  

Közben az MHK is kifulladt, a „tömegsport” felülről szervezettsége elhalt, a 

vállalatoknál nem tudták megoldani a dolgozók rendszeres testmozgásának szervezését, így a 

szabadidősport színtere a nagy egyesületekben működő sakk, természetjáró, teke és egyéb, 

nem versenysporttal foglalkozó szakosztályokba került át. Ha valahol civilséget keresünk a 

sportban, akkor ezekben a közösségekben találjuk meg őket, itt adódott lehetőség az önkéntes 

szerveződésre, a közösségi életre, a társadalmi ambíciók kiélésére. Ezek a lehetőségek újabb 

hobbiszervezetek, szakosztályok létrejöttével, ha nem is óriási léptékben, de folyamatosan 

bővültek a 60-as, 70-es években. Minél közelebb jutunk a rendszerváltáshoz, annál szabadabb 

légkörben. A folyamatokat az életmódváltás, a külföldről beszivárgó szabadidős mozgalmak 

(aerobik, fitness), az új sportágak hazai megjelenése (keleti harcművészetek, tollaslabda, 

biliárd stb.) is elősegítette, és az 1989 utáni sport nonprofit szférának az összetételére is 

jelentős hatással volt. 

Összegezve, a szocialista érában a létező sportegyesületek, bár jelentős állami kontroll 

mellett működhettek, mégis kínáltak civil, közösségi funkciókat az erre motivált, sportszerető 

polgárok körében: 

1. Karrierlehetőséget mind a sportpályafutás, mind a sportszakemberi, mind a 

sportvezetői lehetőségek tekintetében. Egy 1995-ben készült sportegyesületi felmérés 

szerint 1985-ben a szervezetek adminisztratív dolgozóinak száma 2300 körül volt, 

amely 10 év múlva jelentősen, 25%-kal lecsökkent (Lang, 2006). Feltehetően a 

korábbi időszakban még többen dolgoztak a sportszervezeteknél, hiszen a 

bázisvállalatok nagyobb mértékben tudták finanszírozni a klubokat, ám a hanyatlás 

következtében a 80-as évekre minden mutatót tekintve csökkent a sportszféra ereje.  

2. Klasszikus értelemben vett közösségfejlesztésre, közösségépítési lehetőségre (nem 

szabadidő terhére kötelezően elvárt társadalmi munkára, brigádépítésre, stb.) a 

szocialista érában szinte csak a sport és a kultúra területén nyílt lehetőség. Ennek 

színterei a centralizált, felülről szervezett „mozgalmakon” túl a kisközösségekben, 

helyi kezdeményezésekben is jelentkeztek. Azok az aktivisták, akik a sport területén 

ebben az időszakban tevékenykedtek, ma is nagyon aktív szereplői a sportéletnek, sok 

tekintetben munkájuk sem különbözik a korábban begyakorolt, rutinszerű 
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szervezéstől. Fontos megemlíteni, hogy például a nagyon jól szervezett diáksport és 

iskolai sporttevékenység keretében tevékenykedők szintén teret kaphattak szervezői 

ambícióik érvényre juttatásában, a sportban a nonprofit szervezethez kötődők és az 

azon kívüli, önkéntes vagy munkájuk miatt sporttal foglalkozók (testnevelő tanárok, 

edzők, önkormányzati sportszakemberek) munkája korábban is, napjainkban is 

összefonódott. 

3. A társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére a sport mindig jó lehetőséget adott. Bár 

éppen a szocializmus az a rendszer, amelyben ezek a határok a mindennapi életben 

sem jelentkeztek élesen, és nem okoztak olyan problémákat, mint a háború előtt vagy 

akár a rendszerváltás utáni korszakban, mégis mindenki számára átélhető élvezetet 

nyújt a sportpálya „társadalmon kívülisége”, ahol csak a sporttevékenység szabályai 

érvényesülnek. Gólt lehet rúgni a főnöknek, jó teljesítmény esetén a diákot tanára 

ellenében ünneplik, a szegény sorsú kisgyerek tehetsége révén átélheti a kiválóság 

érzését olyan társaival szemben, akik jobb családba születtek.  

4. A sport jó terep a közös élmények megélésére, örömforrás szerzésére, a nemzeti vagy 

helyi büszkeség átélésére, függetlenül attól, milyen szerveződés keretében jön létre. A 

válogatottnak, az olimpián szereplő sportolóknak vagy a helyi kis csapatoknak 

közösen szurkolni mindig is nagy élmény volt. A kommunista éra éveiben paradox 

módon éppen az erősen támogatott sportban lehetett identitásunkat, 

magyarságtudatunkat legálisan ünnepelni, miközben a hatalom éppen annak elfojtásán 

dolgozott. A sportszervezetek ma már tudatosan igyekeznek építeni imázsukat, de a 

szocializmus évtizedeiben is összefonódott velük identitásuk, szimbólumaik, színeik. 

Helyi, közösségi kötődésük okán bármennyire is hierarchizált, ellenőrzött volt a 

működésük, egyfajta „civilséget” a sport közös örömének megélhetősége mindig 

hordozott. 

2.3.3 A sportszervezetek funkcióinak változása a rendszerváltás utáni időszakban 

A rendszerváltás a sportéletben, a sportszervezetek világában is jelentős változásokat 

hozott. Az egyesületek, egyéb nonprofit szervezetek létszámában, szerkezetében, 

tulajdonságaiban bekövetkezett változásokat a későbbi fejezetek bőségesen fogják taglalni. Itt 

csak néhány alapvető törvényszerűséget szeretnék hangsúlyozni, amelyek eredendően 

befolyásolták a sportegyesületek tevékenységét. 
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A sportegyesületeket a szocialista érában működtető bázisvállalatok egy része 

megszűnt, sokat privatizáltak, sok cég jelentős átalakuláson esett át. Mivel a kormányzat felől 

megszűnt a sport támogatási kényszere, a sportklubok további működtetéséről, az anyagi 

segítségnyújtásról ezek a vállalatok önállóan döntöttek (Földesiné 1996). A legjellemzőbb 

magatartás a sportegyesületek csökkenő szintű támogatása volt, de szélsőséges példák is 

akadnak. Az államhoz közeli vállalatok (pl. a Dunaferr) fenntartásában működő sport 

jellemzően továbbra is virágzott, de nyugati mintára egyes cégek (pl. a Tungsramot megvevő 

General Electric) dolgozóik szabadidős sportolását helyezték előtérbe5.  

A sport célú ingatlanok egy része a privatizáció forgatagában eltűnt. Mivel a 

tulajdonosi viszonyok meglehetősen tisztázatlanok voltak, a sportlétesítmények sorsát olykor 

csak a véletlenek döntötték el (Nagy 1996). Fontos szerepet játszottak ezekben a 

folyamatokban az önkormányzatok, amelyek sok létesítményt vettek a saját tulajdonukba, 

gyakran megmentve az enyészettől a  rossz állapotúakat is. Törvényi védelmet a sport célú 

ingatlanok csak 1992-ben kaptak6, majd 1996-ban született meg a sport célú ingatlanok 

elidegeníthetetlenségéről szóló jogszabály7. A sport fejlődését természetesen az sem segítette 

elő, hogy új sportlétesítmények a rendszerváltás utáni években – az Antall-kormány 

tornaterem-építési programjától eltekintve – alig-alig létesültek. 

A rendszerváltás legnagyobb vesztese a sportszférán belül az élsporttal foglakozó 

egyesületek köre volt. A sportági szövetségnek, vagyis a hazai sport legelitebb rétegének 

továbbra is közvetlen állami támogatás jutott, bár a sportágak hazai elterjedésével egyre 

többfelé oszlott a dotáció. Az egyesületek viszont elvesztették korábbi vállalati „eltartóikat”, a 

kormányzat itt nem akart és nem is tudott jelentős mértékű közvetlen finanszírozást vállalni, a 

szponzorációs gyakorlat pedig még nem igazán alakult ki (Lang 2006). A lakossági 

szolgáltató jelleg az élsport egyesületeit nem jellemezte, nem is sikerült egyhamar profilt 

váltani. A kormányzat nem dolgozott ki sem az egyesületek, sem a sportolók támogatására 

egységes követelményrendszert, erre nagyjából egy évtizedet kellett várni. Az önellátás 

fogalma az élsportban olyannyira nem volt ismert az 1989 előtt létrehozott egyesületeknek, 

hogy a valamilyen állami támogatást kieszközölni nem tudó klubok, szakosztályok 

megszűntek. Gyakori technika volt még a köztartozások felhalmozása, ennek mértékét 2005-

                                                

5 http://www.tungsramsc.hu/ 
6 1992. évi LIV. törvény az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról 

és védelméről 
7 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 
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ben 3-4 milliárdra becsülték, s amelyet az állam 1993 és 2000 között több alkalommal is 

elengedett (Lang 2000). 

Mindezen körülmények között a sportnak azok a területei tudtak fejlődni, vagy 

legalább a korábbi színvonalon maradni, amelyek önellátóak voltak. Ezek nagyrészt a 

szabadidősporthoz kötődnek, így az egyesületek számában is a szabadidős kluboknál 

jelentkező boom okozta a növekedést. Azok az új egyesületek, amelyek 1989 után alakultak, 

általában szintén a saját tagjaik, sportolóik befizetéseiből kezdtek el működni, így számukra 

sem okozott megrendülést a sportpolitika megváltozása.  

A sportszféra és a sport nonprofit szegmensének átalakulását olyan tényezők is 

erőteljesen befolyásolták, amelyek a teljes hazai civil szféra kiépülésében is fontos szerepet 

játszottak. 

2.3.3.1 Új társadalmi kihívások jelentek meg a sportban  

A sport és a sportszervezetek szerepét a rendszerváltáson kívül az általános társadalmi 

változások, tendenciák is befolyásolták. A civil szektorban bőven találunk olyan szereplőket, 

amelyek addig nem létező, új társadalmi kihívásokra találtak választ (hajléktalanok, 

munkanélküliek ellátása). A sportszervezetek között nagyobb számban jelentek meg a 

fogyatékosokkal foglalkozó klubok, a hátrányos helyzetűeket felkaroló kezdeményezések. Az 

egyik legismertebb közülük a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete8, amely 

csellengő gyerekeknek kínált sportprogramot az utcán lődörgés helyett. A kezdeményezés 

elindítóját, dr. Faragó Sándor pszichológust „Pingpong Dokinak” nevezték el. 

Önmagában a sport szerepe is felértékelődött az olyan negatív társadalmi jelenségek 

mellett, mint a drogfogyasztás, az egészségtelen életmód elleni küzdelem. Az iskolákban, 

ifjúsági közösségekben az úttörő- és egyéb mozgalmak eltűnése után nagyon fontossá vált a 

közösségek létrehozása. A kötelezőség miatt nem túl népszerű iskolai testnevelés 

alternatívájaként jelentek meg a gyerekek fantáziáját jobban megmozgató sporttevékenységek 

(kerékpár, gördeszka, síelés), és a szakemberek hamar felismerték a sport informálisan nevelő 

hatását.  

Ezt a felismerést az Európai Unió sporttal kapcsolatos politikája is elősegítette. Az EU 

egészen az 1990-es évekig nem foglalkozott a sport kérdéseivel, és a figyelme először a 

                                                

8 A MÉSE honlapja: www.holdsugar.hu 
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hivatásos sporttevékenység gazdasági aspektusaira irányult. Ugyanakkor, a sport európai 

szerepének vizsgálatakor világossá vált, hogy társadalmi vonatkozásai miatt kiváló eszköz 

lehet az európai értékekhez kapcsolódó fontos célok elérésében. Ilyenek az egészséges 

életmód terjesztése, a társadalmi integráció, a gyermek-elhízás elleni küzdelem, az 

önkéntesség népszerűsítése, az informális nevelés, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a 

hátrányos helyzetűek bevonása. Az Európai Tanács ezért 2004-et a Sport Általi Nevelés 

Évének nyilvánította, és számos projektet támogatott a fenti célkitűzésekkel. 2007-ben 

elkészült a Fehér Könyv a sportról9, amely nyolc pontban foglalja össze a sport társadalmi 

hatásait. Hangsúlyozza a sport közösségépítő, nevelési, integrációs szerepét, a rasszizmus és a 

dopping elleni küzdelmet, az önkéntesség és aktív állampolgárság, illetve a nemzetközi 

párbeszéd színterének jelentőségét (Fehér Könyv:3-10). 

2.3.3.2 A szolgáltatások előtérbe kerülése, új irányzatok meghonosodása 

A központilag vezérelt sport nagy része átalakult a lakosság igényeinek kiszolgálására. 

Ebben szerepet játszottak új divatok, tendenciák kialakulása, a globalizáció hatására 

begyűrűző újfajta tevékenységek. Bizonyos harcművészetek, spirituális irányzatok, az extrém 

sportok, a torna és a táncművészetek számtalan új válfaja a 90-es években honosodott meg 

hazánkban (Hárshegyi 1996). Előtérbe került az egészséges életmód, a kövérség elleni 

küzdelem, divat lett a mozgásgazdag életmód. Bizonyos kihívásoknak (pl. maratoni táv 

lefutása, hegymászás, teljesítménytúrák) való megfelelés elismerést vált ki a 

közvéleményben. Azok az egyesületek, amelyek ezeket a változásokat ügyesen a maguk 

javára fordították, nem szorulnak állami támogatásra vagy egyéb külső segítségre. 

2.3.3.3 A helyi tevékenység előretörése: a sport nonprofit szervezeteinek funkciói  

Nemcsak a világ változott meg a sportszervezetek körül, hanem a centralizált, 

hierarchizált sportegyesületi világ is a feje tetejére fordult: a grass-roots kezdeményezések 

előtérbe kerültek. Nemcsak a nonprofit szervezetek körében vált jellemzővé a helyi 

kezdeményezések dominanciája, hanem az államigazgatás színterei közül is a helyi 

önkormányzatok lettek a főszereplők a sportélet szervezésében (Nagy 1996). Az új helyzetben 

mindkét félnek szüksége volt a másik támogatására, segítésére, és ehhez – főként vidéken, a 

kisebb településeken – segítettek a régi reflexek, régi ismeretségek, a diáksport 

szervezésében, helyi sportrendezvények közös szervezésében addig együttműködő tanácsi 

                                                

9 Fehér könyv a sportról COM (2007) 391 
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munkatársak és sportegyesületi önkéntesek át tudták menteni a közös munka értékét az 1989 

utáni körülmények között is. 

Sebestény István a civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában hét konkrét 

funkciót határoz meg a civil szervezetek számára, amelyek mindegyike a helyi 

együttműködést szolgálja (Sebestény 2011:68). Ezek kapcsán többé vagy kevésbé 

definiálhatók a sport jellemző helyi civil szervezeteinek funkciói is, ezt kísérlem meg a 

következő táblázatban összefoglalni, valamint jellemző példákkal bemutatni: 

1. táblázat: A civil szervezetek funkciói a helyi együttműködésben – példák a 
sportszervezetek tevékenységéből 

Szolgáltató 
funkció 

Az önkormányzatok nemcsak a rendszerváltás utáni örökség 
továbbviteleként, hanem modern feladatkörként is értelmezik a lakossági 
sportolási lehetőségek kielégítését. Ebben, bár szerepüket létesítmény-
fenntartóként is elégséges lenne megadni, szinte minden helyhatóság 
szerepet vállal. 
A sportegyesületek a programok szakmai kivitelezésében tudnak 
partnerek lenni. Ideális esetben itt valósulhat meg a valódi 
együttműködés: nem csupán támogatja az önkormányzat az egyesületet, 
hanem a szolgáltatását veszi igénybe, kifizetett munkát ad neki.  
Pl: úszásoktatás, gyógytestnevelés, fogyatékosok sportoltatása, 
táboroztatás, rendezvények szakmai lebonyolítása. 

Forrásteremtő 
funkció 

A sportegyesületek bevonják a helyi szponzorokat,  lakossági 
adományokat gyűjtenek, stb. A pályázatoknál megvalósulhat az 
együttműködés pl. létesítményt használók esetében, vagy rendezvények, 
programok közös létrehozásában. 

Kommunikációs 
funkció 

A sportegyesületben lecsapódik a lakossági vélemény, ezt közvetíti az 
önkormányzat felé. Pl. uszodaépítési igény. 

Döntés-
előkészítő 
funkció 

Sportstratégia, sportrendelet kialakításakor, vagy létesítmények 
fejlesztése kapcsán (a sportegyesületek megfogalmazhatják az igényeket, 
szakmai érveket). 

Legitimációs 
funkció 

A sporttal kapcsolatos önkormányzati döntések az alulról szerveződött 
sportegyesületektől is jöhetnek. (pl. igény óvodai úszásoktatásra – az 
egyesület felől megy be az önkormányzati döntéshozókhoz.) 

Mozgósító 
funkció 

Elsősorban sportrendezvények kapcsán – csapatsportoknál a  nézők, a 
közösségi élmény, a lokálpatriotizmus kialakulásában van  jelentősége 
(pl. a veszprémi kézilabdacsapat a Cozma-ügy10 kapcsán) 

Presztízsnövelés 

Az élsportnak van presztízsnövelő funkciója is, az eredmények a 
településnek jó hírnevet, városmarketing eszközöket adhatnak. Ezen túl a 
sokszínű sportprogramok, sportolási lehetőségek növelik a település 
élhetőségét. 

 
                                                

10 Marian Cozma kézilabdást 2009. február 8-án meggyilkolták. Veszprém teljes lakossága részt vett a 
megemlékezéseken, saját halottjuknak tekintették a klubjukban sportoló román fiatalembert. 
http://mariancozma.com (letöltés ideje: 2014. február 28.) 
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A sport és a sportegyesületek célja a rendszerváltás előtt elsősorban a versenyrendszer 

működtetése, az abban való szereplés volt. A felülről irányított rendszerben az állam és az 

állami vállalatok fizették ki a költségeket. A rendszerváltás után előtérbe kerültek az alulról 

jövő kezdeményezések, melyek a sportegyesületek tevékenységi körét is kiszélesítették, 

lakossági igények alapján. Megnőtt a jelentősége a helyi kezdeményezéseknek, a sport 

közösségi funkciói felértékelődtek, ezáltal a sportegyesületi-önkormányzati együttműködés is 

nagymértékben fejlődött. 

2.3.4 A közhasznúság és a sport kapcsolata 

A civil szféra különböző szereplői tevékenységük közhasznúságának megítélésében 

feltétlenül különböznek, de abban mindenképpen megegyeznek, hogy a civil szervezetben 

való tagság és az önkéntes részvétel mind az egyén, mind a közösség szempontjából 

feltétlenül hasznos. Az értékítélet széles skálán mozoghat attól a ponttól, hogy a civil 

szervezet a puszta létezésével példát mutat, értelmes elfoglaltságot ad tagjainak, egészen 

addig, amíg a szervezet óriási anyagi és emberi ráfordításokkal mások életét, egészségét 

menti. A sport, a hobbi, a szórakoztatás céljait szolgáló egyesületek inkább a kisebb 

érzékelhető társadalmi haszonnal járó egyesülések körébe tartoznak, függetlenül attól, hogy 

az egyes személyiségek fejlődésében közvetve akár óriási szerepet játszhatnak. Mindazonáltal 

a széles körben közhasznúnak ítélt (pl. karitatív) szervezetek tagjai is feltétlenül kielégítik 

saját egyéni igényüket: a hasznos cselekvés örömét, az általuk fontosnak vélt célok 

szolgálatában kifejtett cselekvés jó érzetét.  

Sebestény István a közösségi szervezetek fogalmának körüljárásáról szóló 

tanulmányában (2005:53) több szempont alapján csoportosítja a szervezeteket. A szempontok 

között szerepel a szervezet célja és célcsoportja is, a közhasznúság megítéléséhez ezek adnak 

némi támpontot. A sport szervezetei (főleg az egyesületek) leginkább az önkiszolgáló 

kategóriába tartoznak, bár a nagyszámú szövetség és ernyőszervezet inkább 

csoportkiszolgálónak mondható. Csoportkiszolgálónak mondanám a különböző rétegeket 

célzó szabadidős sporttevékenységek egyesületeit is: idősek, nők, hátrányos helyzetűek, 

nemzetiségek, fogyatékosok számára szolgáltatást nyújtók. A sportban tevékenykedő nem túl 

nagyszámú alapítvány elsősorban céltámogató, míg a nonprofit gazdasági társaságok üzleti 

típusú szervezetek.  

A sportszervezetek tevékenységének közhasznúságát hétköznapi és jogi értelemben 

lehet(ne) megvizsgálni, ha a közhasznúság pontos jelentését meg lehetne adni. Az általános, 
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köznapi értelemben vett közhasznúságról azonban hazánkban nem alakult ki konszenzus, s 

ennek elmaradása, vagy nehezen definiálhatósága a jogi szabályozást is megnehezíti. Bartal 

Anna Mária a 2011-es Civil Törvény kapcsán egy interjúban arról beszél, hogy a jogszabály 

alkotásakor az igazi kihívás a „közjó” definíciója lett volna, amely elmaradt.11 (Az Ökotárs 

Alapítvány Civil Társ programirodájának tanulmánya12 a köz kétféle értelmezéséről beszél: 

míg a jóléti államokban (főként Nyugat-Európában és az USA-ban) a köz az emberek 

közösségét jelenti, addig nálunk inkább az államot (Civil Társ 2013). Ilyenformán a magyar 

civil szféra közhasznúságát gyakran azon mérik, mennyire „hasonlít” feladat-ellátásában az 

állami szervekre. Sebestény István a fogalmak értelmezésekor rávilágít arra, hogy a „köz” 

mennyiségi alapon nem adható meg, míg a „haszon” a legtöbb tevékenység esetében 

megmérhetetlen. Okfejtésében addig is eljut, hogy a közhasznúság kategóriája jelenlegi jogi 

formájában fölösleges, a közfeladat ellátását az állam és az adott civil szervezet szerződés 

keretében megfelelően tudja rendezni (Sebestény 2013:24). Erre a sport világában is adott a 

lehetőség, hiszen a korábban is közhasznú státuszt elnyert szervezetek (pl. az országos 

sportági szakszövetségek) nagy része kap közvetlen állami támogatást. 

A közhasznú szervezetté válás jogi szabályozására eddig két kísérlet történt 

hazánkban, 1997-ben és 2011-ben13. A korábbi szabályozás két fokozatot különböztetett meg: 

közhasznú és kiemelten közhasznú szervezeteket. Utóbbi esetében követelmény volt, hogy a 

nonprofit szervezet közfeladatot lásson el – vagyis törvényben meghatározott állami vagy 

önkormányzati feladatot. A közhasznúságot a szervezetek szinte bármelyike elérhette, a 

törvény majdnem minden olyan tevékenységet nevesített, amelybe a civil szervezetek 

beletartozhattak. Ráadásul a megfelelést csak a közhasznúsági státuszra való jelentkezéskor 

kellett bizonyítani, amely ún. „passzív” státuszt eredményezett. Nem csoda, hogy a 

közhasznúság jelentéstartalma kiüresedett, főleg, mivel a státusszal járó kedvezmények is 

megcsappantak (Bartal 2005). 

Az újabb nekifutásról sem lehet azt mondani, hogy megfelelő választ talált volna a 

közhasznúság jogi definiálására. A 2011-es civil törvény ugyan sokkal konkrétabb 

kritériumokat határozott meg, mégis megint majdnem minden szervezet számára elérhető a 

lehetőség, bár jóval több odafigyelést és adminisztrációt igényel. A jelenleg hatályos 

                                                

11 www.volunteermotivation.hu (Letöltés ideje: 2013. március 4.) 
12 www.civiljogok.hu (Letöltés ideje: 2014. április 1.) 
13 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
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szabályozás egyrészt megfelelő erőforrásokkal rendelkezést, másrészt elegendő társadalmi 

támogatottságot kíván meg a szervezetektől.14 Ennek érdekében három-három kritériumot 

támaszt, melyek közül csak egy-egynek kell megfelelni, márpedig ez a szervezetek jelentős 

részének nem okozhat gondot (Sebestény 2013). A feltételek megvizsgálásakor világosan 

látszik, hogy a jog a közhasznúságot elsősorban a nagyobb bevételű, alkalmazottakkal 

rendelkező, komolyabb mennyiségű 1%-os felajánlással, önkéntes segítőkkel rendelkező 

szervezeteknek tulajdonítja. Kicsit blazírtan fogalmazva: legyen „komoly”, a szervezet, és 

tevékenykedjenek benne elegen. A másik kihívás, amelyet a törvény a civil szervezetek elé 

állít, a közfeladat vállalása, amelyhez elegendő törvény által meghatározott állami vagy 

önkormányzati feladatot találni – márpedig ezek elég nagyvonalúan szoktak 

megfogalmazódni. Ráadásul a végleges törvényszöveg a közfeladat ellátását közvetlen vagy 

közvetett módon is megengedi, ami miatt sok szervezetnek nem támad nehézsége 

bebizonyítani, hogy tevékenységével áttételesen hozzájárul egy közfeladat végrehajtásához. 

Az 1997-es törvény után joggal volt elmondható, hogy a közhasznúság fogalmának 

nem volt egyértelmű jelentéstartalma (Sebestény 2013). A 2011-es törvény után viszont 

egyértelmű, hogy a közhaszon az állami szereplők által is végzett közfeladathoz való 

hozzájárulás, vagyis az állam számára fontos tevékenységekhez való hozzájárulás. 

Ilyen elméleti háttér mellett nem könnyű meghatározni azt, hogy a sport civil 

szervezetei milyen mértékben közhasznúak. Nézzük először a jogi értelemben vett 

közhasznúságot! 

                                                

14 A civil törvény 32. § (4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, 
ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele 

nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két 

lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 

felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő 
százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 
két év átlagában, vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően. 
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A 2004. évi I. törvény a sportról rögzíti az állami és önkormányzati feladatokat. Az 

állami feladatok felsorolásában olyan megfogalmazásokkal találkozhatunk, mint pl. 49. § c) 

elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, e) 

az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 

sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. l) részt 

vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben. m) támogatja az olimpiai, a 

paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az olimpiákon, 

paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő 

jelentőségű nemzetközi sportversenyein. Ezeknek a feladatoknak az ellátását közvetve, de 

olykor közvetlenül is segíti szinte valamennyi sportszervezet. Az m) és az l) pontnak például 

közvetlenül megfelelnek a sportági szövetségek, az élsporttal foglalkozó sportegyesületek.  

Az önkormányzati feladatok esetében a sporttörvény15 jóval szűkszavúbb, de igen 

általánosan fogalmaz. A törvény négy pontja közül három is igen szélesre tárja a kaput a 

közfeladatot kereső sportegyesületek számára: 55. § (1) A települési önkormányzat - 

figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára a) meghatározza a helyi 

sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, c) fenntartja és működteti 

a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés 

és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. Ha ez nem volna elég, a 10.000 lakosnál 

nagyobb lélekszámú városok sportrendeletei még részletesebben felsorolják a sport 

valamennyi területét, általában az „elősegíti” igével bevezetve.  

A közhasznúság megfelelő erőforrás feltételei közül a sportegyesületek nagy részének 

gondot okozna a személyi jellegű kiadások magas aránya, és soknak az évi minimum 

egymillió forintos bevétel. A két év egybeszámított eredménye nem negatív – ezt a 

követelményt már sokkal könnyebb teljesíteni. A támogatottság tekintetében az 1%-os 

felajánlások mértéke a legtöbb szervezetnél nem érné el a 10%-ot, azonban a közhasznú 

tevékenység érdekében eszközölt kiadások és a tíz önkéntes megléte is sokaknál teljesülne.  

A hatályon kívül helyezett 1997-es közhasznúsági törvényben a sporttevékenység 

meghatározásánál kizárták a hivatásos sporttevékenységet, de ennek nem volt túl nagy 

jelentősége, mivel a profikat alkalmazó szervezetek általában vállalkozások. 2012-ben a sport 

nonprofit szervezeteinek több, mint 61%-a nem rendelkezett közhasznú státusszal (KSH 

                                                

15 A 2004. évi I. törvény a sportról. 
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2012), a szabadidős szegmensben az arány még egy kicsit nagyobb (65%). Feltételezhető, 

hogy az új szabályozás után sem kíván a két szegmens több, mint 40%-a közhasznúvá válni, 

így azoknak, akik ezért a státuszért folyamodnak, a kritériumok akár mindegyikének 

teljesítése sem okozhat gondot. A sportszervezetek közül egyébként a sportági szövetségek, a 

Magyar Olimpiai Bizottság, az országos ernyőszervezetek, szakmai szervezetek illetve a 

nagyobb sportegyesületek szinte mind közhasznúak voltak az új szabályozás bevezetése előtt.  

A sport nonprofit szervezeteinek nem jogi értelemben vett közhasznúságát a korábban 

ecsetelt fogalmi bizonytalanság miatt még nehezebb meghatározni. A sport és a szabadidős 

szegmens szervezetei nagyrészt tagjaik számára nyújtanak előnyöket, a különböző szakmai 

szervezetek pedig a társadalom egy-egy szegmense számára nagyon közhasznúak, mások 

számára pedig teljesen semlegesek. A sport esetében senki nem kérdőjelezi meg például a 

fogyatékos sportolók sportszervezeteinek kiemelt társadalmi hasznát, miközben egy baráti 

társaságból alakult, hobbiból focizgató kisegyesület megalakulása üdvözlendő, de léte 

kevésbé a társadalom, mint inkább tagjai számára fontos. Kuti Éva fogalmazza meg 

tanulmányában (1997:13), hogy „gyakran az önmagában nem különösebben magas 

színvonalú szabadidős közösségi tevékenység is súlyos társadalmi és egészségügyi problémák 

kialakulását előzheti meg.” 

A sportszervezetek közül a „nyugati típusú” közjót - azaz a társadalom egyes 

csoportjainak életminőségét javító - tevékenységet végzők a gyerekekkel, hátrányos 

helyzetűekkel, fogyatékosokkal, idősekkel foglalkozó sportegyesületek. A sportban rejlő 

nevelési, egészség-megőrzési, közösségfejlesztési, kulturális és társadalmi integrációt rejtő 

potenciál mindenképpen ezt a típusú közjót szolgálja. 

Az állam igényeinek és a hatályos törvénynek megfelelő közhasznúság viszont inkább 

az élsporttal, az ország nemzetközi szereplésével foglalkozó, nagyobb méretű 

sportszervezetek jellemzője. Feltehetőleg ez utóbbi csoportból lesznek jóval nagyobb 

számban közhasznú szervezetek is. 
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3. A magyar civil társadalom 1989 után 

3.1 Civil szervezetek Magyarországon 1989 előtt – történelmi 

visszatekintés 

Az embernek a túléléshez, a megfelelő életkörülmények biztosításához a történelem 

kezdetei óta szüksége van a társaival való összefogásra. A „kölcsönös segítség” általános elve 

mellett van egy nem viszonossági alapú segítés, amely elsősorban a bibliai indíttatású 

„felebaráti szeretet”-ből táplálkozik (Bartal 2005:155). A jótékonyság, az adományok 

intézménye ezért sokáig elsősorban az egyházakhoz kötődött, s Magyarországon is létezett 

gyakorlatilag az államalapítás óta. A városok és az ipar, valamint a céhek fejlődésével 

elsősorban az érdekvédelmi szervezetek kialakulása volt jellemző, majd később a kulturális 

szervezetek, olvasókörök terjedtek el. A szervezetek ekkor még nem alkottak önálló szektort, 

jelentőségük kicsiny volt (Kuti 1998). Magyarországon a szervezetek elszaporodását és 

szektorrá szerveződését a kiegyezés utáni időszakra, a századfordulóra tehetjük. Bár a 

reformkor szabadabb légkörében azok a szervezetek, amelyeket már valóban civil 

szerveződéseknek nevezhetünk (védegyletek, irodalmi társaságok, kaszinók, diáktársaságok), 

a reformfolyamatok szerves részei voltak, a forradalom és a szabadságharc leverése után 

megszűntek, vagy tevékenységüket lehetetlenné tették a hatóságok, s így szektorrá 

szerveződésüknek sem volt realitása. 1862-ben 579 civil szervezetet tartottak nyilván, a mai 

országterületet figyelembe véve mindössze 319 szervezet volt. 1878-ra a szervezetek száma 

megközelítette a 2000-et, azaz 16 év alatt majdnem megötszöröződött a számuk. A 

szembetűnő fejlődést az 1870-es évek hozták, s ez azután töretlennek bizonyult hosszú ideig, 

változást csak az első világháború kitörése eredményezett. Az akkor életbe léptetett törvény 

felhatalmazta a kormányt arra, hogy a veszélyesnek ítélt civil szervezetek tevékenységét 

betiltsa. Ez a szabályozás egészen 1945-ig fennmaradt, s a Horthy-rendszerben a civil szféra 

ugyan létezett, de fejlődése stagnált (Kuti 1998). 

A sport civil szférája a modern sport intézményesülésével, az olimpiai eszme 

elterjedésével szintén gyors fejlődésnek indult. Az első világháborúig már nem csupán 

egyesületek, hanem szövetségek, érdekvédelmi szerveződések is születtek, bizonyítva ezzel, 

hogy a magyar versenysport nemzetközi vonatkozásban is a legfejlettebbek közé tartozott. 

Azért a élsport, mert a szabadidősport még meglehetősen fejletlen volt, s mivel a 

társadalomnak csak szűk rétegeihez jutottak el, a sport társadalmi jótékony hatásai ekkor még 
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igen csekélyek voltak. Fontos azt is megemlíteni, hogy a XVIII-XIX. század fordulóján 

Magyarország számára a nemzetközi porondon a sport jelentette a legjobb lehetőséget a 

független országként való megjelenésre, így az olimpiai sportágak, valamint a labdarúgás 

előretörésében az állam pénzügyi és egyéb eszközökkel való ösztönzésének is nagy 

jelentősége volt (Földes-Kun-Kutassi, 1989). 

A modern sport megszületésének kezdetén a sporttevékenység a gazdagok és 

elsősorban a férfiak kiváltsága volt. Az 1920-as években a sport nemhogy kiegyenlítette volna 

a társadalmi egyenlőtlenségeket, hanem gyakran éppen hangsúlyozta azokat. A klubok között 

köztudottan léteztek az exkluzív egyesületek, a liberális ellenzéki értelmiség klubjai, valamint 

a középosztály egyesülései. Szabó István filmjében, A napfény ízében is találkozunk ezzel a 

jelenséggel, a „polgári” és „tiszti” klub ellentétével. A cégsport esetében még a munkásoknak 

és a cégvezetőknek is külön-külön egyletei voltak. A működésbe a politika is beleszólt, volt 

olyan egyesület, amely segélykérelmét az Országos Testnevelési Tanács16 azzal utasította el, 

hogy a sportkör „veszélyes tűzfészek” (Szikora 2000). 

Mindenesetre a sportszervezetek 1932-ben is jelentős helyet foglaltak el az összes 

létező civil szervezet között (Dobrovits 1932). A 14 365 egyesület közel 10%-a 

sportegyesület volt, szám szerint 1331. A társaskörök, az érdekképviseleti szervezetek és az 

önsegélyező egyletek után a negyedik helyet foglalták el a tevékenységcsoport szerinti 

rangsorban. A kulturális szervezetek száma kevesebb volt, igaz, az 1932-es statisztikában a 

művészeti és irodalmi célú egyesületeket külön tevékenységként kezelték. Az adatok szerint a 

sportegyesületi taglétszám 207 152 volt, s érdekesség még, hogy míg az összes sportszervezet 

mindössze 25,5%-a működött Budapesten, a tagsági körnek majdnem a fele, több mint 90 

ezren budapesti lakosok voltak. Ez a tendencia valószínűleg a kialakuló nagy, sok 

szakosztállyal működő egyesületek létezését jelzi, vidéken ekkor még inkább kisebb 

szervezetek voltak. Feltehetően jelentős szerepet játszik a Budapest-központú sportélet 

kialakulásában az is, hogy az utazás ekkor még nagyon költséges volt a sportegyesületek 

számára, több sportágban is létezett külön Budapest- és vidék bajnokság.17  

                                                

16 Az Országos Testnevelési Tanács 1913-tól 1941-ig működött, a magyar sport első kormányzati 
sporthivatala volt. 

17 A futballban pédául 1904-ben szerveztek ún. „kerületeket”, ezeket nevezték vidék bajnokságoknak. 
Győztesei kihívhatták a magyar bajnokcsapatot. először 1907-ben tudtak négy kerületben bajnokságot rendezni. 
(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/1907%E2%80%931908-as_magyar_labdar%C3%BAg%C3%B3-
bajnoks%C3%A1g_%28els%C5%91_oszt%C3%A1ly%29, letöltés ideje: 2014. 04.03.) 
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A 30-as évek társadalmi viszonyait ismerve azonban mindenképpen kétségek merülnek 

fel a közel 15 ezer szervezet tagságának önkéntességét és a civil érdekérvényesítés erejét 

illetően. 

A II. világháború után a kommunista diktatúra kiépülésével a civil szervezetek 

nagyrészt eltűntek (Molnár 2005). A sport az állam egyik kiemelt propaganda területévé vált. 

A legtöbb versenysport egyesület esetében semmiféle civilségről nem beszélhetünk: 

közvetlenül vagy állami vállalatokon keresztül finanszírozott, szigorúan ellenőrzött, 

pártkáderek által vezetett sportszervezetekként működtek az egyletek.  

1970-ben 8886 civil szervezetet regisztráltak, melynek több mint fele (51%-a) 

sportegyesület volt. A civil szférából 30%-os arányban részt vállaló önkéntes tűzoltó egyletek 

mellett még a szabadidős egyesületek voltak számottevőek, nyilván azok ártalmatlan volta 

miatt tűrte meg őket a hatalom (Harsányi 1997). 1982-re csökkent a civil szervezetek száma 

(összesen 6570-re), s ennek oka nagyrészt a sportegyesületi szféra hanyatlásában keresendő. 

A gazdasági problémák, az állami vállalatok nehezedő helyzete miatt a sport civil társadalma 

a 80-as években számottevő mértékben hanyatlott, s ez mind az egyesületek, mind a 

szakosztályok számának csökkenésében megmutatkozott. 1982-ben a sportegyesületek már 

csak az összes civil szervezet 46%-át tették ki, 1989-re pedig ez az arány 36%-ra csökkent.  

1. ábra: A sport nonprofit szervezetek arányának változása az összes nonprofit 
szervezet számához képest 1970-2012 

 
Forrás: KSH 2002, 2012 
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Szinte természetes megállapításnak tűnik, hogy a szocializmus időszakában a civil 

társadalom nem a klasszikus civil társadalom volt, sőt bátran mondhatjuk, hogy nem 

beszélhetünk ilyenről. A sportszervezetek függősége az államtól nem kérdőjelezhető meg. A 

civil szervezeti jellemzők közül tehát az egyik kritériumnak (az államtól való 

függetlenségnek) nem feleltek meg, annak ellenére, hogy az önállóság látszatát az állam is 

igyekezett fenntartani. Ez a torz helyzet nagymértékben meghatározta a sport civil 

társadalmának 1989 utáni történetét is. 

3.2 A magyar civil szektor mérete és szerkezete a rendszerváltás után 

3.2.1 A nonprofit szervezetek száma, a szektor belső szervezeti arányai 

A bevezető fejezetben már esett szó arról, hogy a civil társadalom fejlődését szerte a 

világon az állam és az állami szociálpolitika válsága erősítette föl. A kutatók „globális 

egyesületi forradalomról” beszélnek a világ valamennyi olyan részén, ahol a jóléti államokban 

a civil szektor kialakult (Salamon-Anheier 1999:11). Az okok azonban különbözőek az egyes 

régiókban. A magyar civil társadalom fejlődése két fő dologban tér el az általános fejlődési 

folyamatoktól: egyrészt az ugrásszerű fejlődés sokkal rövidebb idő alatt zajlott le, és sokkal 

intenzívebb volt, mint például a fejlettebb országokban. Ennek oka természetesen a 

rendszerváltás és a demokratikus társadalom gyors kiépülése. A másik jelentős eltérés a 

szektor kétarcúsága: az újonnan létrejött, alulról szervezett, hagyományok, tapasztalatok és 

általában tulajdon nélküli szervezetek, valamint a már korábban létezett és gyakran az állam 

által erősen támogatott és finanszírozott, vagy éppen az állam által létrehozott civil 

szervezetek párhuzamos léte (Enyedi-Tamási 1997). 

A volt szocialista országokban a nonprofit szektor általában kisebb, mint a fejlett 

országokban. Ez mind a szféra kiadásaiban, mind a foglalkoztatottak számában jelentkezik 

(Salamon-Sokolowski-List 2003). Az egyes régiók a szektor szerkezetét tekintve is jól 

körülhatárolható jellegzetességekkel rendelkeznek. Hazánk és a közép-európai országok 

esetében egyértelműen a kultúra, a sport és a szabadidős tevékenységek dominanciája 

jellemző. Bár az 1990-es évek eleje óta ez csökkenő tendenciát mutat, e három terület még 

mindig a civil szervezetek több mint 40%-át teszi ki, s ez az arány tartósnak tűnik, mivel az 

utóbbi években rögzültek a magyar civil szektor mérete és arányai (KSH 2012). Mellettük az 

érdekképviseletek nagy aránya is közép-európai jellegzetesség. Mindkét jelenség arra 

vezethető vissza, hogy az állam a szocializmus időszakában ezeket a tevékenységeket 



 47

hathatósan támogatta. A nyugat-európai országokban a kultúra és a szabadidős tevékenységek 

szervezetei általában a negyedik-ötödik helyre szorulnak az oktatás, a szociális ellátások és az 

egészségügyi szervezetek mögött, részarányuk a szektoron belül 10% körül mozog. Ennek az 

lehet az oka, hogy régiónkban a szociális-egészségügyi, illetve az oktatási feladatokat még 

mindig jórészt állami szervezetek látják el.  

A rendszerváltást követő időszakban a magyar társadalomnak és gazdaságnak szinte 

minden ágazatában visszaesés, válság következett be. Ezzel szemben természetesen azok a 

területek fejlődtek, amelyek a demokrácia intézményrendszeréhez kötődnek. Ilyen terület a 

civil szféra is, amely nagyon imponáló számadatokat produkált a 90-es évek első felében. A 

robbanásszerű fejlődés több tényezővel magyarázható: nyilvánvalóan az a tény, hogy 1989 

előtt a civil szervezetek alapítása nehézkes folyamat volt, s gyakorlatilag a szabad egyesülést 

a politika akadályozta, azt eredményezte, hogy a civil szervezetek száma az 1989-es 

egyesülési törvény előtt rendkívül csekély volt, összesen 8796 szervezetet számoltak (KSH 

2002). Mindössze 400 alapítvány működött, hiszen alapításuk csak 1987-től volt 

engedélyezett. Az 1989/II. törvény az egyesülési jogról a magyar társadalom demokratikus 

működésének egyik legfontosabb alappillére volt. Az egyesülés szabadságával a szerény 

számok hihetetlenül megugrottak. A rendszerváltással az állampolgárok is felismerték, hogy 

lehetőségük van az önkéntes cselekvésre: egy közösség céljainak elérésére hivatalos, jogilag 

elismert formában léphetnek fel. Az egyesületek, alapítványok létrehozása egyébként is 

egyszerű folyamat, ugyanakkor az állam részéről is támogatást élveztek a civil 

kezdeményezések. Nem egy nonprofit szervezetet az állam, illetve állami szervek alapítottak. 

A motivációk között nemcsak a demokratikus elvek érvényesíthetőségét, hanem az 

adókedvezmények, a kedvező jogi szabályozás kihasználását is megtalálhatjuk, főként az 

alapítványok esetében. A jogi szabályozás fokozatos szigorításával ez a tendencia 

visszaszorult, de sajnos szinte törvényszerű volt, hogy az első időszakban a civil szféra adta 

lehetőségeket – elsősorban az adókedvezmények területén – ügyeskedők ki fogják használni 

(Kuti 1998). 
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2. ábra: Nonprofit szervezetek száma 1932-2012 között 

Forrás: KSH 2002, 2012 

Mindennél többet mond, hogy ilyen körülmények között és ilyen okok mentén a civil 

szervezetek száma egy év alatt a duplájára, újabb egy év alatt a triplájára emelkedett.  

Érdekesség, hogy egy év leforgása alatt a szervezetek száma elérte az 1932-ben 

regisztrált 14 ezres számot, amely a XX. század elején több évtizedes folyamat eredménye 

volt. 1990-ben tehát ezt a számot sikerült meghaladni, 1991-ben már 30 ezernél is több civil 

szervezetet regisztráltak, és a növekedés üteme egészen 1994-ig nem is lassult.  

Ekkor még mindig jelentős volt a szervezetek számának éves növekedése, de kiugró 

fejlődésről ekkor már nem beszélhetünk. 1997 és 2001 között gyakorlatilag stagnált a szféra, 

46-48 ezer szervezetet tartottak nyilván, míg az azóta eltelt időszakban újból figyelemre 

méltóan emelkedett a szám, 2003-ban meghaladta az 50 ezret, 2012-re 65 ezer fölé 

emelkedett. Ezek a folyamatok is törvényszerűnek mondhatók, minden robbanásszerű fejlődés 

lelassul és szerényebb méreteket ölt egy idő után. Emellett a lassulás oka a szigorúbb és 

bonyolultabb jogi szabályozás, a gazdasági előnyök csökkenése, valamint egy normális 

tisztulási folyamat. Van a civil szervezetek között egy természetes verseny is, ugyanúgy, mint 

az üzleti vállalkozások piacán, az erősebbek fennmaradnak, a gyengébbek, ha feladatukat 

jobban működő, életképesebb szervezetek ellátják, általában eltűnnek, feloszlanak.  

Az alapítványok és a társas nonprofit szervezetek (egyesületek) aránya a 2000-es 

évekig a teljes civil szektoron belül folyamatosan változott, egyértelműen az alapítványi 

forma javára. 1989-ben még csak az összes nonprofit szervezet 5%-át tették ki, 1990-ben már 

csaknem a 12%-át, 1992-ben pedig már minden harmadik civil szervezet alapítvány volt. 

2000-ben az alapítványok aránya már 42% volt, ez volt a maximum, azóta az egyesületek 
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növekedési rátája duplája volt az alapítványokénak, így az utóbbi években az arány az 

egyesületek felé tolódott el. 2012-ben 35% volt az alapítványok aránya, ez évek óta ezen a 

szinten stabilizálódott.  

A többi nonprofit jogi szervezeti forma aránya nem haladja meg a 10%-ot, az 

érdekképviseletek csoportja követi az alapítványokat 6%-os aránnyal. Az utóbbi években 

egyre népszerűbb nonprofit gazdasági társasági forma (korábban közhasznú társaság) aránya 

már meghaladja a 4%-ot (KSH 2012). 

3. ábra: Az alapítványok és a társas nonprofit szervezetek arányának alakulása a 
magyar civil szférán belül 1989-2012 között 

 

Forrás: KSH 2002, 2012 

Nagyon sok olyan eset van a kis szervezetek körében (angolul „grass-roots”-nak, azaz 

alulról, a „fűből” szerveződöttnek nevezik őket), amikor a szervezet nem tudott megerősödni 

és talpon maradni, nem volt, aki továbbvigye, s így végül tevékenysége megszűnt. Az ilyen 

szervezetek egy része hivatalosan nem szüntette meg önmagát, vagy azért, mert lát még 

reményt a tevékenysége folytatására, és inkább fenntartja azt, kvázi szünetelteti - hiszen 

általában nem kerül sok pénzbe és energiába egy-egy szervezet életben tartása - más részüknél 

viszont már arra sem maradt energia vagy ember, hogy bejelentsék a megszűnést, s a 

szervezet csak papíron létezik, gyakorlatilag megszűnt. Ez a két csoport alkotja a nagyszámú 

„passzív” szervezetek körét. Ennek a körnek a nagyságáról azonban nincs még megbízható 

becslés sem. Széman Zsuzsa 1996-os tanulmányában nem statisztika, hanem tapasztalatok 

alapján állítja, hogy a civil szféra egyharmada csak papíron létezik (Széman 1996:96).  A 
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sport szervezetei kapcsán több önkormányzati sportvezető említette, hogy az általa aktív 

tevékenységéről jól ismert helyi sportegyesületeken túl a hivatalos bírósági statisztikákban 

jócskán szerepelnek „ismeretlen”, tehát megalapított, de nem működtetett sportszervezetek is. 

Az utóbbi évek statisztikai adatai is beszámolnak inaktív szervezetekről. 2012-ben a 

nonprofit szervezetek hozzávetőlegesen 4–4%-a egyáltalán nem, vagy pénzfogalom nélkül 

működött, az egyesületek körében több ilyen szervezetet találunk, mint az alapítványoknál, és 

az érdekképviseletek körében is jellemzőbb a passzivitás.  

3.2.2 A háromosztatú civil szféra kialakulása 

A magyar civil szféra a kezdetektől fogva erős kétarcúságot mutat. A szektor 

legerősebb szereplői (kb. 10%-a a teljes körnek) azok a szervezetek, amelyek vagy már 

léteztek a rendszerváltás előtt (s akkor is jelentős támogatásban részesültek), vagy az állam, 

illetve az önkormányzatok hozták őket létre 1989 után. Ezek a szervezetek tehát zömében 

felülről jöttek létre, nem csupán tagjaik akaratából. Sok esetben már saját tulajdonnal is 

rendelkeztek (ingatlannal, eszközökkel, berendezésekkel). Bevételben, munkaerőben 

(foglalkoztatottak számában), érdekérvényesítő képességben a teljes civil szférát tekintve 

nagy arányban részesülnek (Harsányi 1997, Enyedi-Tamási 1997). A többi szervezet, azaz a 

szféra 90%-a nagyrészt alulról, tagjaik akaratából szerveződött, induló vagyon nélkül, 

önkéntes munkából, saját bevételekből, alkalmi támogatásokból élnek, szakmai jelentőségük, 

érdekérvényesítő képességük csekély. Nagy számuk ellenére a nonprofit szféra bevételeinek 

kis százalékával rendelkeznek. Ezek a szervezetek általában 1989 után alakultak, alapítóik 

lelkesedése hajtotta őket, s amennyiben ez a lelkesedés kitartott és szakmai tudással, 

erőforrások koncentrálásával párosult, a szervezet megmaradt, sőt a legjobb példák esetében 

igazi erős civil szervezetté fejlődött. A nonprofit statisztikában ezek a szervezetek az 

úgymond „klasszikus civil szervezetek”, ma már megkülönböztetik őket az „egyéb nonprofit” 

szervezetektől, illetve az érdekképviseletek csoportjától. 

Az 1993-as XCII. törvény létrehozta a köztestületek, közalapítványok, közhasznú 

társaságok18 intézményét, amelyeket az állam alapított meg és az esetek nagy részében az 

állam is finanszíroz, bár működésüket, bevételeiket tekintve nagyok az eltérések. Néhány évig 

ez a jogszabály nem okozott drasztikus változást a szektoron belül, bár kétségtelen, hogy az új 

szervezeti formák alapítása elindított egy folyamatot.  
                                                

18 Az 1993. évi XCII. törvény a polgári törvénykönyv egyes rendelkezésének módosításáról 
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A 2000-es évek civil statisztikáiban viszont már egyértelműen megmutatkozott az a 

tendencia, amelyet Kákai László (2005:45) a civil szektor torzulásának, „második nonprofit 

szféra kialakulásának” nevez. A civil szervezetek számában az évezred utolsó éveiben 

stagnálást figyelhettünk meg, miközben az állam-közeli nonprofit szervezetek száma – kivéve 

az egyébként is kis számú köztestületeket - jelentősen nőtt. A közalapítványok esetében ez a 

folyamat a kezdeti lendület után az évtized közepére lelassult, a közhasznú társaságok (2009 

óta nonprofit gazdasági társaságok19) száma viszont azóta is dinamikusan növekszik.  

4. ábra: Az államközeli nonprofit szervezetek számának alakulása  
1999-2012 

 

Forrás: KSH 1999, 2003, 2006, 2009, 2012 

A nonprofit gazdasági társaságok alapításánál a motiváció egyértelmű: az állami, 

illetve főként önkormányzati alapítású, közvagyont működtető szervezeteket a rugalmatlan 

állami szervezetrendszerből igyekeznek kiszervezni a rugalmasabb feladatellátás, a minél 

erőteljesebb üzleti tevékenység érdekében. Esetükben szó sincs önszerveződésről, 

állampolgári cselekvésről, még kevésbé az államtól való függetlenségről – vagyis a civil 

szervezeteket meghatározó jellemzőkről. A nonprofit jelleg ennél a szervezettípusnál 

szigorúan a gazdálkodásra értendő. A szektor bevételeinek jelentős emelkedését is ilyen 

„torzulásként” értelmezhetjük: az állam és az önkormányzatok burkolt önfinanszírozásaként 

(Kákai 2005). Ugyanakkor a nonprofit gazdasági társaságok jogi-gazdasági lehatárolását 

                                                

19 A nonprofit gazdasági társaságok létrehozásáról a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 
rendelkezett. Hatályba lépésével felváltotta a közhasznú társaság intézményét. 
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profiltisztításként is lehet értékelni. Kétségtelen, hogy ezek a szervezetek gyakran ellátnak 

közhasznú vagy éppen teljes mértékben közfeladatokat, gazdaságilag és jogilag kedvező 

környezetben, s új elnevezésük abban is segít, hogy a közvélemény ne keverje a közhasznúság 

és a nonprofit működés fogalmát. Alfred Zauner szerint a civil szférában léteznek 

államközeli, gazdaságközeli és bázisközeli szervezetek, azonban a magyar nonprofit 

szektorban főként az első és második kategória közti határvonal elmosódottabb (Kákai 2009, 

Bartal 2005). Kétségtelen, hogy nálunk a jelentős szolgáltatási bevételekkel rendelkező 

nonprofit gazdasági társasági kör alapítója is az esetek többségében az önkormányzat vagy 

más állami szerv. 

A közhasznú társaságok és a közalapítványok számbeli növekedésénél sokkal 

erőteljesebb a bevételeik növekedése (illetve a foglalkoztatottak számának nagysága – a kettő 

természetesen szorosan összefügg.) Az 1995-ös adatokhoz képest a Kht.-k bevételei 2003-ra 

30-szorosára növekedtek, miközben a szervezetszám éppen csak megtriplázódott. A 

legbeszédesebb adat szerint a nonprofit társaságok 2012-ben a szektor bevételeinek 49,5%-át 

hozták, miközben létszámbeli arányuk csak 4,5% volt. Az egy szervezetre jutó bevétel évek 

óta 200 millió Ft fölött van, szemben a magánalapítványok 10, az egyesületek átlagosan 7,5 

milliós éves bevételével. A közalapítványok esetében egy szervezetre jelenleg 20 milliós 

bevétel jut, a növekedés a szervezettípus esetében 2003-ig volt feltűnő (ötszörös) mértékű, az 

utóbbi két évben viszont jelentősen csökkent. Az egy szervezetre jutó bevétel tekintetében a 

köztestületek is jól állnak: 165 millió Ft körül mozog az összeg, az utóbbi években a 

szervezetszám csökkenés mellett az összbevétel esetükben jelentősen emelkedett.  

5. ábra: A különböző jellegű nonprofit szervezetek számának és bevételeinek 
megoszlása, 2012 

 

Forrás: KSH, 2012  
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A magas bevételi mutatók mellett az is beszédes, hogy a közalapítványok és a 

nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek mintegy 50%-a az államtól származik, a 

köztestületek esetében ez az arány 37%-os. A „klasszikus” szervezetek esetében csak a 

bevételek 31%-a származik az államtól, az egyesületeknél az arány 28%-os (KSH 2012). 

Az utóbbi tíz évben tehát a szektor feladat-ellátását tekintve három részre szakadt: a 

klasszikus, valódi civil szervezetek létszámában nagy tábora mellett létrejött két kisebb, ám 

bevételeit tekintve nagy jelentőséggel bíró, „kvázi civil szektor”, a köztestületek és 

közalapítványok, valamint a nonprofit gazdasági társaságok tábora. Bocz János „Jéghegyek” 

című írásában a klasszikus szervezeteket civil, a fenti két tábort nem civil nonprofit 

szervezetekként definiálja, vagyis a klasszikus szervezeteket nevezhetjük civilnek, míg a 

szektor egyéb szereplői „csak” nonprofitok (Bocz 2007:25). Az éves KSH nonprofit 

adatgyűjtés elemzésekor, 2005-ben került először definiálásra a „klasszikus” civil szervezetek 

kategóriája, amely csak az egyesületek és a magánalapítványok csoportját jelenti, lényegesen 

valósabb képet festve a hazai civil társadalom erejéről, jellemzőiről.   

3.2.3 A nonprofit szektor finanszírozási jellemzői 

Kialakulása óta a hazai nonprofit szektor gazdasági súlya fokozatos erősödést mutat: 

1993-tól 2011-ig a bevételek reálértéke 81%-kal növekedett (KSH 2012). A foglalkoztatottak 

száma három és félszeresére nőtt, de ez az adat legfőképpen a nonprofit gazdasági 

társaságoknak köszönhető. Az egy szervezetre jutó bevételek alakulását tekintve már nem 

ilyen jó a helyzet, ingadozásokkal ugyan, de jelentősen kisebb mértékű, folyamatos 

növekedés figyelhető meg, ám ez az infláció miatt gyakorlatilag reálértékben stagnálást jelent.  

Ez abból adódik, hogy a nonprofit szervezetek bevételének reálértéke a rendszerváltás 

után ugyanolyan mértékben növekedett, mint a szervezetek száma (KSH 2012). A különbség 

a két fejlődési görbe között az, hogy míg a szervezetek száma a kilencvenes évek elején 

ugrásszerűen, később lendületesen emelkedett, végül stagnálás mutatkozott, addig a bevételek 

a kezdeti időkben nemhogy növekedtek volna, hanem enyhe csökkenést mutattak. 1997-ig 

csak nagyon lassú növekedés tapasztalható, s éppen akkor, amikor a szervezetek számának 

növekedése megáll, a szektor bevételei jelentősen emelkednek. Ennek oka nyilvánvalóan az 

előző fejezetben is ecsetelt közhasznú társaságok elterjedése, mivel ezen szervezetek bevételei 

meredeken emelkednek 1997 óta. A másik nagyobb mértékű emelkedés a 2000-es évek 

elejére tehető, 1999 és 2004 között a civil szféra bevétele nominálértéken megduplázódott. 

2012-ben a bevételek összege meghaladta az 1256 milliárd forintot. A civil szervezetek 
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bevételei mellett jelentősen növekedett a szervezetek (elsősorban az alapítványok) által 

kiosztott támogatások mértéke is, ami a szektor újraelosztó funkciójának erősödését is jelzi.  

A bevételeket illetően a szektoron belül meglehetős egyenlőtlenségek mutatkoznak, 

nemcsak a szervezeti forma szerinti, hanem a területi eloszlás alapján is. Előbbi leginkább a 

fővárosnak, illetve a központi régiónak (Budapest és Pest megye) kedvez, hiszen a budapesti 

szervezetek bevételei jelentik az összbevétel több mint 53%-át, miközben a szervezeteknek 

csak 24%-a található a fővárosban (KSH 2012). Az is igaz viszont, hogy általában budapesti 

székhelyűek azok az országos szervezetek, amelyek országos hatókörű tevékenységeket 

végeznek, illetve amelyek adott esetben Magyarország egész területére továbbosztják az 

általuk termelt bevételt. Ilyen szempontból talán mégsem nevezhető indokolatlannak az 

eltolódás.  

A tevékenységcsoportokat figyelve a 2000-es évek elején a kultúra, az oktatás, a 

gazdaságfejlesztés, valamint a szakmai érdekképviseletek köre rendelkezett a legtöbb 

bevétellel. Hozzájuk csatlakozott napjainkra a településfejlesztés és a szociális ellátás 

tevékenységcsoportja.  Ez megfelel annak a statisztikának, amely szerint ezeken a területeken 

nagy a nonprofit gazdasági társaságok aránya, illetve inkább az alapítványok dominálnak a 

társas nonprofit szervezetekkel szemben. A sportszervezetek bevételei 2012-ben 67,6 

milliárdra rúgtak, a teljes nonprofit szférán belül ez 5,4%-ot jelent. Hasonló a bevételnagyság 

és az arány a szabadidős szegmensben is, feltételezhetően a sport szabadidős szervezetei 

kisebb bevételekkel rendelkeznek például a vadász- vagy horgásztársaságok szervezeteihez 

képest (Bukta 2008). 

A sport tevékenységcsoport bevételei ugyanakkor 2011-hez képest jelentős növekedést 

mutatnak. Ennek oka a vállalkozások társasági adójának sportcélokra történő 

felajánlhatóságának (röviden: Tao.) bevezetése20, melynek hatásait elsőként 2012-ben érezték 

a sportszervezetek. (A Tao. öt látvány-csapatsportág – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 

jégkorong és vízilabda – utánpótlásának, szervezeteinek és létesítményeinek fejlesztésére 

ajánlható fel sportegyesületeknek, sportági szövetségeknek és sportvállalkozásoknak.) A 

teljes tevékenységcsoport bevételei 25%-kal emelkedtek, vagyis közel 17 milliárd forint 

                                                

20 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól  
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áramlott civil szervezetekhez a vállalatok átengedett társasági adójából. A statisztikában ez a 

típusú támogatás magánadományként jelenik meg, valójában itt is burkolt állami támogatásról 

beszélhetünk. 

Bevételi forrásaikat tekintve a nonprofit szervezetek összességében nagyjából 40-40%-

ban szereznek állami támogatásokat és saját (alaptevékenységből vagy gazdasági 

tevékenységből származó) bevételeket, a maradék 20% a magántámogatások aránya. Ebből 

azt a pozitív következtetést mindenképpen levonhatjuk, hogy a szféra több lábon áll, és elég 

erőteljesebben a sajátján is. Fontos viszont megjegyezni, hogy a fent említett társasági 

adóbevétel 2012-ben a magántámogatások arányát 15-ről 20%-ra növelte.  

3.2.4 Foglalkoztatottság, önkéntesek, tagság 

3.2.4.1 Foglalkoztatási jellemzők nemzetközi és hazai szinten 

1995-ben a világon a nonprofit szervezetek összes kiadása 1,1 ezer milliárd dollár volt 

(Salamon-Anheier 1999). Ezzel az összeggel a civil szektor a világ nyolcadik legnagyobb 

gazdasága lenne, a 19 millió, nonprofit szférában fizetett alkalmazott pedig megközelíti a 

közlekedésben foglalkoztatottak számát. Más összehasonlításban ez kb. a világ legnagyobb 

multinacionális cégeinél foglalkoztatottak számának hatszorosát jelenti. Országonként és 

régiónként azonban jelentősek a különbségek, csakúgy, mint a szerkezetet és a számokat 

illetően.  

Közép-Európában a kisebb és gyengébb civil szféra természetesen jóval kisebb 

kiadással rendelkezik, mint a fejlettebb országokban, de Dél-Amerikától is jelentősen 

elmarad. Ezeket a különbségeket leginkább a szektorban foglalkoztatottaknak (fizetett és 

önkéntes munkaerő) a teljes foglalkoztatottságon belüli aránya jellemzi. Közép-Európában ez 

az arány csupán 1,7%, míg Nyugat-Európában és a többi fejlett országban (USA, Ausztrália 

stb.) ennek majdnem a tízszerese. Latin-Amerikában 3% a foglalkoztatottak aránya, amely 

szintén nem túl sok, mégis kétszerese a mi régiónkénak. A fizetett alkalmazottak esetében a 

vizsgálatba bevont 22 ország átlaga 4,8%, Magyarországé 1,3%, csak Szlovákiát, Romániát és 

Mexikót előzzük meg. Az éllovas Hollandiában és Írországban 10% fölött van az arány. 

Érdekes eredménye a kutatásnak, hogy az Egyesült Államok, amelyet a legnagyobb civil 

szférával rendelkező országnak tartanak, a foglalkoztatottakat tekintve nincs az elsők között, 

csak 7,8% a civil alkalmazottak aránya (Salamon-Sokolowski-List, 2003). 
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6. ábra A nonprofit szektorban foglalkoztatottak számának aránya tevékenységi 
területek szerint, nemzetközi felmérés adatai alapján 

 

Forrás: Solomon-Sokolowsi-List  2003 
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a kultúra, szabadidő és sport területén dolgoznak, mégpedig kiemelkedő arányban, 36,8%-

ban, míg a szakmai szervezetekben és a szociális ellátás területén a szféra 

foglalkoztatottjainak csak 15-15%-a dolgozik (Salamon-Anheier 1999).  

Teljesen más képet mutat viszont a hazai nonprofit szféra, ami a 

tevékenységcsoportonkénti fizetett munkaerőit illeti. A KSH 2012-es adatai szerint 

Magyarországon a civil szféra számított főállású21 foglalkoztatottainak száma 116 498 fő. Ez 

az összes foglalkoztatotthoz képest 4% körüli arányt jelent, amely csekély növekedés az 

1995-ös számokhoz képest. A foglalkoztatottak aránya a többi tevékenységi területhez képest 

a sportban kifejezetten alacsony (2,9%), az egy főre jutó éves bér 2 295 ezer forint volt, ami 

éppen valamivel meghaladta a teljes szektor átlagát. 2011-ről 2012-re azonban – elsősorban a 

Tao. támogatásoknak köszönhetően – jelentősen változott a sport tevékenységcsoportban a 

foglalkoztatottak száma: 2668 főről 3374-re, azaz közel 21%-kal nőtt a létszám. A szabadidős 

szegmensben, amelyet nem érint ez a lehetőség, nincs jelentős változás. A támogatás 

felhasználhatósága miatt a sportszervezetekben létrejött új állások elsősorban utánpótlás-

edzői, valamint ügyvivői feladatkörök, gyakran korábban „feketén” vagy megbízással 

                                                

21 Számított fállású foglalkoztatotti létszám: a főállású teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, hozzáadva a 
főállású részmunkaidőben foglalkoztatottak számának felét és a nem főállású foglalkoztatottak számának 
egytizedét.(KSH 2012) 
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foglalkoztatottak pozíciójának kifehérítése. Azt a jövő dönti el, hogy a támogatási forma 

kiesésével fenntarthatók maradnak-e ezek a munkahelyek. 

7. ábra: A nonprofit szektorban foglalkoztatottak megoszlása tevékenységi terület 
szerint, Magyarországon, 2012 

 

Forrás: KSH, 2012 

A Salamon és Anheier-féle kutatásban a kultúra-szabadidő-sport területek együtt 

kezelése miatt nincs arról adat, hogy a sport aránya ezen belül mennyi. A KSH 1996-os 

felvételén sem szerepel a munkaerő megoszlása tevékenységcsoport szerint, így nem lehet a 

két forrás között időben egyező összehasonlítást végezni. Ez azt jelenti, hogy bár a 

szervezetek számát tekintve még a mai napig is a sport az egyik legnagyobb szegmense a 

hazai civil szférának, a munkát elsősorban önkéntesek végzik, s a foglalkoztatottak aránya a 

sportban jóval gyengébb. Olyan tevékenységcsoportokban nagy az alkalmazotti létszám, mint 

a településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a szociális ellátás.  

Fontos még megjegyezni, hogy a nonprofit szervezetekben ténylegesen elvégzett 

munka csak becsülhető, mivel a foglalkoztatottakon kívül sok, a szervezetnek dolgozó 

munkaerővel mint önálló vállalkozóval kötnek megbízási szerződéseket és sok a fekete- és 

szürkemunka is.  

3.2.4.2 Tagsági jellemzők 

A tagság, a tagdíjbevételek a foglalkoztatottság mellett fontos jelzőszámai a nonprofit 

szférának. 2012-es adatok szerint a magyarországi nonprofit szervezetek tagsága összesen 
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nagyjából 3,8 millió főre becsülhető. Közülük több mint 400 ezren a sportszervezetekben, 

közel kilencszázezren a szabadidős szervezetekben tagok. Természetesen figyelembe kell 

venni, hogy ez a szám nem abszolút értékű, számos magánszemély lehet több szervezetnek is 

tagja. 

Az adatok alapján a tagság nagy arányban Budapesten van, a 3,8 millió fő majdnem 

fele fővárosi szervezethez kötődik.  

Érdekesség, hogy 1999 óta a teljes nonprofit szférában, illetve a sport és a szabadidős 

szegmensben is folyamatosan ingadozott a tagok összlétszáma, és az átlagos egyesületi 

taglétszám is indokolatlanul nagy változásokat produkált akár egy év távlatában is. A sportban 

2008-ban volt a legmagasabb a taglétszám, közel 520 ezer fővel, a szabadidős szervezeteknél 

is ez az év volt a csúcs, majdnem egymilliós taglétszámmal. 2012-re a sportban 100 ezer fővel 

csökkent az összlétszám, a szabadidős csoportban több, mint hatvanezerrel. Az átlagos 

egyesületi taglétszám a sportszervezeteknél 60 és 90 között váltakozott, a mélypontnak 

tekinthető 2012, 64 fő/egyesülettel. A szabadidős szegmensben általában 100 fölött van ez a 

szám, de 2012-ben itt is csak 85 az átlag. A teljes szférában mért 100 fős átlagos egyesületi 

taglétszámtól mindkét tevékenységcsoport elmarad. 

Saját empirikus kutatásomban a sportegyesületek átlagos taglétszáma 130 fő, amely 

jóval nagyobb, mint a KSH által mért szám. Két tényező játszhat ebben szerepet. Az egyik, 

hogy a valós arányokkal szemben az én mintámban nagyobb aránnyal szerepelnek a több 

szakosztályos, hagyományos versenyző egyesületek, illetve a diáksport egyesületek. A másik 

tényező elég bizonytalan, de feltehetően a „bemondásos” módszer – amely ugyan mindkét 

felmérést jellemzi – némi túlzást, „kozmetikázást” is tartalmazhat. 

A magyar nonprofit szférán belül a sport és szabadidős szegmensnél több tagot és 

tagdíjbevételt csak a szakmai, gazdasági érdekképviseletek tudnak felmutatni, a többi 

tevékenységcsoport jelentősen elmarad tőlük. Az átlagos tagdíj is relatíve magas, 10 ezer 

forint körül alakul a sport és a szabadidős szervezeteknél. A tagdíjbevételeknek a teljes 

bevételhez viszonyított aránya a sportban alacsony, csak 6%, míg a szabadidős szegmensben 

14,1% (KSH 2012). 

3.2.4.3 Az önkéntesség tendenciái 

A szocializmus örökségeként a magyar társadalom a kötelező-utált önkéntességet, a 

közérdekű kötelezettségvállalást, a “kommunista szombatok” emlékét hozta magával, ennek 
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eredményeként az 1990-es évek elején meglehetősen negatívan viszonyult az önkéntesség 

kérdéséhez. Az azóta eltelt két évtized azonban örvendetes szemléletbeli változásokat hozott, 

és elsősorban a 2001-es ENSZ által meghirdetett Önkéntesek Nemzetközi Évének a hatására 

számos intézményi, program-szintű előrelépést is eredményezett (Bartal 2011). Előtérbe 

kerültek az átfogó önkéntes programmal rendelkező szervezetek, létrejött az Önkéntes 

Központ Alapítvány, az Önkéntesek Hete, megalkották a 2005. évi LXXXVIII. törvényt a 

közérdekű önkéntes tevékenységről.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2012-ben a hazai civil szervezetekben 

504 ezer fő volt az önkéntesek száma, az év során 50 millió teljesített munkaórával. (A 2000-

es évek adatfelvételeiben a szám minden évben nagyjából 400-480 ezer között mozgott). A 

szám tekintélyes, ám mégis csak Magyarország lakosságának 5% körüli arányról beszélünk, 

miközben a Salamon-Anheier-féle kutatásban vizsgált országok népességének átlagosan 28%-

a végez önkéntes munkát. Ez még akkor sem jó arány, ha nagyon sokan végeznek nem 

szervezethez kötődő önkéntes tevékenységet. Lakossági felmérés alapján a magyaroknak 

kevesebb, mint 10%-a végez önkéntes munkát (Czike-Kuti 2005). 

Általában aktívabbak a középosztály tagjai, a családosok, az idősebbek, az 

iskolázottabbak és a nők. A legtöbben ismerősök vagy a lakóközösség számára végeznek 

önkéntes tevékenységet. A tevékenységtípusok közül az egyháznak végzett munka az első, 

utána a kultúra és a sport következik (Czike-Kuti 2005). 

A sport- és a szabadidős szegmensben mind a rendszeres, mind az alkalmi önkéntesek 

száma magas, a teljes nonprofit szférán belül 25% feletti az arányuk, az összlétszámot 

tekintve is elmondhatjuk, hogy 2012-ben minden negyedik önkéntes sport vagy szabadidős 

területen tevékenykedett (KSH 2012). 

3.3 A sport civil szférájának mérete és szerkezete 

A sport civil szférája csakúgy, mint a teljes civil szféra, társas nonprofit szervezetekből 

és alapítványokból áll. A tevékenységi területen egyértelműen az egyesületek dominálnak, és 

alapvetően nagy a klasszikus civil szervezetek aránya, bár a sportban is növekszik a nonprofit 

gazdasági társaságok száma. Az egyesületek nagyjából három kategóriára oszthatók: 

sportegyesületek, sportszövetségek, ernyőszervezetek (főként érdekképviseleti funkcióban). A 

sportszféra (főként annak sportegyesületi és sport célú alapítványi része) pontos 

feltérképezése a hiányos vagy nem pontos statisztikák, valamint az Állami Sportinformációs 
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Rendszer (ÁSR)22 elégtelen működése miatt elég nehéz, kísérletet teszek különböző 

adatforrások alapján a minél pontosabb szervezetszám megadására.  

A sport teljes nonprofit szférájának szervezettípus szerinti csoportosítása és számai az 

1. számú mellékletben találhatók. 

3.3.1 Sportegyesületek 

A sportegyesületek a sport legrégebbi, legtermészetesebb szervezeti formái. A 

különböző vívó, lövő, evezős vagy egyéb fizikai tevékenységgel foglalkozó egyletek már a 

XIX. század előtt megjelentek Európa országaiban, de igazán nagy számban az 1800-as évek 

utolsó harmadában kezdtek elterjedni. Hazai létezésüket a szocializmus éveiben sem kellett 

feladniuk, bár lényegesen kevesebb mozgástérrel és önállósággal rendelkeztek, 

tevékenységük is jórészt a magas szintű versenysportra korlátozódott. A rendszerváltás a 

sportszféra civil társadalmának belső szerkezetét is jelentősen megváltoztatta. 

A nonprofit sportszféra legnagyobb csoportját adó sportegyesületek valódi számának 

meghatározásakor három fő forrásból lehet adatokat meríteni, melyek némileg eltérő, olykor 

ellentmondó adatokat is tartalmaznak.  

Az első, az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) statisztikái az 1990 előtti 

sportegyesületi létszámról közölnek pontos adatokat (Buda-Greminger 1996), melyeket a 8. 

ábra szemléltet. Érdekes, de egyáltalán nem meglepő, hogy az 1996-ban kiadott kötetben 

megjelent egyesületi statisztikai adatokat „a versenysport szervezettségi adatai”-ként közlik. 

Természetesen feltételezhető, hogy az egyesületek között kifejezetten szabadidős 

tevékenységet végző klubok is vannak, ugyanakkor a statisztikai adatok a sportági 

szövetségek nyilvántartásai alapján készültek, amelyek főként a versenyrendszerekben 

résztvevő egyesületeket jelentik.  

A kötetben szereplő, 1994-es sportegyesületi létszám valószínűleg ezért kisebb 

jelentősen a nonprofit statisztikai adatnál (3240 a közel 6000-es KSH adathoz képest), mivel 

azok tartalmazzák a sporttal foglalkozó egyesületeknek azt a körét, amely nem kerül a 

versenyrendszerbe, ezáltal a szövetségek látókörébe: a szabadidős, hobbijellegű, lakossági 

sporttal foglalkozó szervezeteket. 

                                                

22 Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján. 
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8. ábra: Sportegyesületek száma 1965-1990 

 

Forrás: Buda-Greminger 1996 

A 2004-es, Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programban (OSAP) készült felmérés is 

csak a szövetségek jogi személy tagjairól ad pontos felvilágosítást, amely viszont a 

szakosztályok számát adja meg (8780), s ebből nem tudunk pontos közelítést adni a klubok 

számáról. Az OTSH felmérése csak a sportegyesületekre vonatkozó adatokat tartalmazza, 

egyéb szervezeti formájú (alapítvány, köztestület) nonprofit sportszervezetre nem terjedt ki. 

Jelenleg az ÁSR 8549 sportklubot tart nyilván, ez a szám azonban nem adatgyűjtésből, hanem 

bírósági bejegyzési adatból származik. 

9. ábra: Nonprofit sportszervezetek száma KSH adatok szerint 1993-2012 

 
Forrás: KS, 2012 

A második fő forrás a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa. (KSH 2000, 2001, 

2004, 2006, 2009, 2012) Az adatbázisokban az általam sportegyesületeknek tartott 

szervezetek a sport, illetve a hobbi, szabadidő kategóriában is megjelennek, emiatt nehéz 

megállapítani a sporttevékenységgel foglalkozó valamennyi szervezet számát. A hobbi, 

szabadidő kategória két alcsoportját is ide számítom: ezek a természethez kötődő 

sporttevékenység, illetve a tömegsport, játék, szabadidős tevékenység alcsoportot.  
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Ennek alapján 2012-es adatok szerint a 6552 sportegyesülethez 1741 természethez 

kötődő sporttevékenységgel, illetve 2544 tömegsporttal, játékkal foglalkozó egyesület járul, 

ez így összesen 10 837. Ugyancsak az egyesületek körét gazdagítják az egyesületek által 

létrehozott szövetségek, melyek a KSH-nál „sport-, szabadidő- és hobbiszervezetek 

szövetségei” kategóriaként vannak számon tartva. Ide tartoznak az országos és területi szintű, 

sportági- és egyéb sportszövetségek, ernyőszervezetek, de a 2012-es felmérés által számolt 

492 szövetségnek valószínűleg egy kisebb hányada nem a sporthoz kapcsolódik, mint ahogy a 

tömegsport, játék, szabadidő csoport tagjairól is csak egyesével lehetne megállapítani, hogy 

melyikük végez döntően sporttevékenységet. 

10. ábra: A sporthoz kötődő nonprofit szervezetek KSH által besorolt 
tevékenység szerinti megoszlása, 2012 

 

Forrás: KSH 2012 

Az utóbbi tíz év tendenciái alapján elmondható, hogy a 2000-es évek körüli számbeli 

stagnálást, kismértékű csökkenést hozzávetőlegesen 10%-os növekedés követte 2003 és 2009 

között, valamennyi besorolt tevékenységi területen utóbbi évben elérve a csúcspontot. 

Különösen feltűnő a szabadidősporthoz kötődő egyesületek, nonprofit szervezetek számának 

növekedése. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy a sporttevékenység és a hozzá kötődő 

szolgáltatások köre mellett a közösségi tevékenységek köre is szélesedett. A jelenség másik 

oka feltehetően a Nemzeti Civil Alapprogramból23 nyerhető működési támogatások jelenléte, 

amely szinte minden sportegyesület számára könnyen elérhető volt, a működési támogatások 

                                                

23 A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2003-ban jött létre, működési és programtámogatások pályázati 
kereteként. Jelenleg Nemzeti Együttműködési Alap néven működik. 
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biztos forrást jelentett sokuknak. Másrészt az önkormányzati támogatások, illetve 

szolgáltatás-megrendelések ekkorra kialakult gyakorlatát, megszilárdulását, illetve a stabil 

gazdasági környezet meglétét is fontos oknak gondolom. A KSH utóbbi három éves (2010-

2012) jelentései már arról tanúskodtak, hogy a sportszervezeteknél kismértékű 

létszámcsökkenés, a szabadidős szervezeteknél inkább stagnálás, a bővülés megtorpanása 

tapasztalható. A nonprofit támogatási rendszer átalakulása, kedvezőtlenebbé válása mellett 

feltétlenül a gazdasági válságnak tudhatjuk be ezt a tendenciát, amely a költséges 

versenysportot és a szabadidősportot egyaránt érinti. Előbbieknél a támogatók, utóbbiaknál a 

lakossági befizetések csökkenése okozhat problémát.  

A két másik adatforrás mellett a legmegbízhatóbb források az önkormányzatok listái. 

Az egyesületek általában bejelentkeznek az önkormányzathoz, mert hasznosnak találják a 

kapcsolattartást. Az önkormányzat rendszerint csak akkor ad támogatást, ha meggyőződött a 

szervezet jogszerű működéséről, tudja a legfontosabb adatait. Így az ottani listák naprakészek, 

arról nem is beszélve, hogy a legnagyobb városok, illetve kerületek kivételével (de gyakran 

még ott is!) a sportban dolgozók ismerik egymást, az egyesületek tevékenysége lokális 

színtéren jól nyomon követhető, az önkormányzati referens személyesen ismeri a klubok 

vezetőit, így nem nehéz pontos listát vezetnie a változásokról.  

A 2003-ban az önkormányzatoknál számon tartott egyesületek száma kb. 8500 volt 

(Bukta 2005). A budapesti kerületekben átlagosan 67, a megyei jogú városokban 84, az egyéb 

városokban 13, míg a nem városi rangú településeken átlagosan 2 sportklub van. Ennek 

tanúsága szerint annál nagyobb a sportszervezetek „sűrűsége”, azaz annál kevesebb lakosra 

jut egy sportegyesület, minél kisebb a település. Ez a megállapítás egyedül Budapest esetében 

sántít, itt valamivel több lakosra jut egy sportegyesület, mint az átlagosan nagyobb 

lakosságszámú megyei jogú városok esetében (l. 8. táblázat, 100. oldal). A községek, falvak 

sportegyesület-ellátottsága arányaiban legjobb, gyakran egy pár száz lelkes falura is jut egy 

sportklub, igaz, az általában egy amatőr bajnokságban szereplő focicsapatot jelent.  

Nyugat-Európában, a fejlett civil társadalom országaiban a sportegyesületek is 

rendkívül nagy számban léteznek. Franciaországban 330 lakosra jut egy sportegyesület, 

Dániában a lakosság 36%-a tagja sportklubnak, Németországban 30%, amely közel 23 millió 

embert jelent (Tokarski-Steinbach-Petry-Jesse 2004). A többi nyugati országban is virágzik a 

civil sportélet, az emberek életmódjának szerves része a klubtagság, sokan választják a 

sportegyesületekben való tagságot, amely sok esetben egyéb tevékenységeket is jelent. 
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Magyarországon ehhez képest 1000-1500 főre jut egy egyesület (a mélyponton, 1989-ben ez a 

szám elérte a 4000-et is), s ennél is problémásabb, hogy versenysport-orientáltságuk miatt 

csekély a lakosság becsatlakozási lehetősége. A szabadidősport klubok is inkább 

versenyszervezéssel foglalkoznak, kevés az életmód-jellegű sportegyesület, amely alternatívát 

jelentene a dinamikusan fejlődő, azonban korlátozott sportolási lehetőséget nyújtó 

sportvállalkozásokkal szemben. Ez utóbbiak 2002-ben cégbírósági adatok alapján 11 983-an 

voltak – fő tevékenységként megjelölve a sportot. Még akkor is, ha a bírósági adatok nem 

pontosan tükrözik a valódi sportvállalkozási tevékenységet, illetve a 12 ezres létszámban 

benne foglaltatnak azok a sportegyesületek is, amelyek bejelentették sportszolgáltatás 

végzését. A vállalkozások száma még így is közel duplája az egyesületek összlétszámának 

(Nagy 2002). 

A 2005. évi Nemzeti Sportstratégia háttéranyagához készült lakossági felmérés szerint 

a felnőttek 16%-a sportol legalább heti egy alkalommal, míg összesen 9% végez testmozgást 

legalább heti kétszer és legalább 30 perces időtartammal. Az így becsülhető nagyjából másfél 

millió aktív sportoló nagyobb része informális keretek között végzi tevékenységét. A 

klubtagsági adatok szerint (a diáksport klubok tagságát, tehát a kötelezően testnevelésben 

résztvevő tanulók nagy részét is beleszámítva) nagyjából 700 ezren mozognak sportklub 

kereteiben, azaz a lakosság 7%-a. Ebből a körből is joggal feltételezhetjük, hogy egy bizonyos 

százalék csak passzív tag (Nemzeti Sportstratégia 2005). 

A nyugat-európai egyesületi létszámtól, szabadidős sportolási szokásoktól, klubtagsági 

aktivitástól tehát minden mutatót tekintve elmaradunk. 

3.3.2 Sportszövetségek, ernyőszervezetek 

A sportban igen nagy a különböző, elsősorban jogi személyiségű, tehát más civil 

szervezetekből álló szövetségek száma és a szférában játszott szerepe. Ennek elsődleges oka a 

versenyrendszer felépítése (a hazai bajnokságokat az egyesületek által alapított sportági 

szövetségek szervezik, hasonló a helyzet a diáksport színterein is), de vannak kifejezetten 

szakmai érdekképviseleti funkciók ellátására létrejött egyesülések is. Létezik egy köztestület – 

a Magyar Olimpiai Bizottság -, kilenc egyesületi státuszú ernyőszervezet, 72 sportági 

szakszövetség (a sporttörvény országos sportági szakszövetség és sportági szövetség 

kategóriát állapít meg, de tevékenységüket tekintve nagyon hasonlóak), négy országos 

szabadidősport szövetség, hat fogyatékosok sportjával foglalkozó országos szövetség, négy 

diák- és egy egyetemi-főiskolai sportszövetség. A nem országos (elsősorban megyei szintű) 
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szövetségek között vegyesen találunk jogi személyt, származtatott jogi személyt, vagy olyan 

szervezetet, amely nem rendelkezik jogi személyiséggel. Majdnem minden megyében, illetve 

Budapesten is létezik a sportági szövetségek ernyőszervezete, diáksport szövetség, 

szabadidősport és fogyatékosok sportszövetsége. Összesen tehát a KSH által sportszervezetek 

szövetségeiként kategorizált, jogi személyiségű szervezetből hozzávetőlegesen van országos 

szinten 120, területi szinten 150. Amennyiben nemcsak a jogi személyiségű szervezeteket 

számoljuk, területi, illetve helyi szinten nagyjából további 600-700 sportszövetség létezik.  

Az egyesülési törvény okozta szervezetesedési láz a sportszövetségek számában is 

megmutatkozott. Az országos sportági szövetségeknek csak a fele (36-37) létezett 1989-ben, 

de a rendszerváltás előtt ezek nem civil szervezetek, hanem az aktuális sport főhatóság részei 

voltak. Önállósodásuk után röviddel a számuk több, mint a duplájára nőtt az új sportágak 

megtelepedése és esetleges sportági szétválások miatt, de az egyesülés szabad lehetősége is 

nagyot lendített a szövetségek létrehozásának ütemén (Hárshegyi 1996). A regionális és helyi 

sportszövetségek nagy része ugyan létezett a rendszerváltás előtt is, de az esetek többségében 

nem önálló jogi személyként. Az ő esetükben tehát inkább átalakulásról lehet beszélni, 

semmint új szervezetek létrejöttéről, már csak azért sem, mert tevékenységük ugyanaz 

maradt, mint korábban. Az is jellemző, hogy az új sportágaknak csak országos szövetsége 

van, mert nem terjedtek még el olyan szinten, hogy területi szerveződéseket legyen értelme 

alapítani. Az egyéb szövetségek is újjáalakultak – a Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben, a 

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 1990-ben – valódi társadalmi szervezetekként 

működtek tovább (Hédi 2004). 

A magyar sport bizonyos fokú leépülését itt is tetten érhetjük: ugyan a szervezetek 

száma általában, s a jogi személyiséggé vált szervezetek száma is nőtt, a valódi 

sporttevékenységnek a szervezetszám növekedése nem fokmérője, inkább intézményesülésről, 

a szervezeti formák átalakulásáról beszélhetünk, s a sporttevékenység fejlődésének 

vizsgálatakor nem pusztán a szervezeti adatokat kell figyelembe venni. Üdítő és előremutató 

kivételként említhetjük a megyei sportági szövetségek ernyőszervezeteit, melyek valóban új 

minőséget hoztak a magyar sportba, s megyei szinten lassanként az önkormányzat civil 

partnereivé tudnak válni. Ezt akkor is fontos megjegyezni, ha képességeiket, szellemi és 

kapcsolati potenciáljukat, érdekérvényesítő erejüket tekintve még a mai napig gyenge lábakon 

állnak. Számos példa van az utóbbi évtizedből arra is, hogy a megyei sportfeladatokat az 

önkormányzat szerződés keretében átadja ezeknek az egyesüléseknek. Hasonlóan 

„civilebbek” az újonnan létrehozott, hazánkban az utóbbi évtizedekben elterjedt sportágak 
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szövetségei, amelyek nem tapasztalták meg az állami gondoskodást, valós igény merült fel a 

létrehozásukra, önfenntartási képességeik ezért természetes körülmények között erősebbé 

váltak. 

A magyar sportból valójában fájóan hiányoznak a valódi civil érdekképviseleti 

szervezetek. Azok az alakulatok, amelyek ezt a szerepet tölthetnék be, túlságosan kötődnek az 

államhoz hagyományaik, finanszírozási gyakorlatuk, tevékenységük jellege miatt. Amikor a 

sportszféra talán megérett volna ilyen szervezetek létrehozására, akkor a törvényhozás 

megelőzte őket: a 2000-ben elfogadott sporttörvény a sport egyes területein köztestületeket 

hozott létre, majd 2011-ben (mire közülük nem egy már felismerte valódi civil feladatait) 

feloszlatta ezeket, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagozataivá tette őket. Bár a MOB 

nonprofit szervezet, oly mértékű az állami feladatainak és finanszírozásának mennyisége, 

hogy semmiképpen sem definiálhatjuk klasszikus értelemben vett civil szervezetként.  

3.3.3 Sport célú alapítványok 

A sport célú alapítványok számáról csak a KSH adatai adnak útmutatást. Ezek szerint 

2012-ben 961 sport célú alapítvány létezett, amely az összes sport célú nonprofit szervezet 

12,6%-a. Közülük 910 alapítványi és 51 közalapítványi státuszú. Általában elmondható, hogy 

a sport civil szférájában az alapítványok aránya jóval kisebb, mint az egyéb 

tevékenységcsoportok esetében. Míg pl. a szociális ellátás, az oktatás, vagy az egészségügy 

esetében az alapítványok száma meghaladja a társas nonprofit szervezetek számát, addig a 

sportban csak minden kilencedik szervezet alapítvány. A teljes nonprofit szférát tekintve, az 

egyesületek közül ma nagyjából minden ötödik szervezet sportegyesület, míg az összes 

magyarországi alapítványnak csupán 4%-a sport célú. Az alapítványok természetét ismerve 

bizonytalanságra ad okot, hogy sok vegyes célú alapítvány van, amelynek támogatási körébe 

a kultúra, oktatás, sport egyaránt belefér, nem is beszélve a civil szervezeteket vagy a helyi 

közösséget általában, tevékenység megkötése nélkül támogató alapítványokról.  

3.3.4 Nonprofit gazdasági társaságok a sportban 

A nonprofit szféra többi tevékenységi területéhez hasonlóan a sport területén is egyre 

népszerűbb a nonprofit gazdasági társasági forma választása. Kevés kivételtől eltekintve 

valamennyi szervezet elsősorban sportlétesítmények fenntartásával foglalkozik, és nonprofit 

Kft.-ként működik.  
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Az utóbbi másfél évtizedben nagyobbrészt a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, 

kisebb részt a hatóságinál nagyobb rugalmasságot igénylő önkormányzati sportszervezői 

munka érdekében hozott létre egyre több települési önkormányzat sportcentrumot, 

sportintézményt, és - részben vagy teljes egészében - az önálló intézményre bízta a 

sportszakmai munkát is. Ezek az intézmények a 90-es években még főként önkormányzati 

intézményként működtek, esetleg közös városüzemeltető intézménybe vagy önálló holdingba 

tartoztak. A közhasznú társaságok, majd nonprofit társaságok ezekből az intézményekből 

vagy sportcentrumokból alakultak, egyre növekvő számban.  

A KSH 2012-es adatfelvétele szerint a szabadidős szegmensben 142 szabadidős 

nonprofit társaság található. Az adatok alátámasztják, hogy a szervezettípus alapítása az 

utóbbi néhány évben lett „divatos”. 2007-ig nem igazán beszélhetünk tendenciákról, évente 

csak néhány Kht. alakult. Szembetűnő viszont, hogy a szervezetek több mint kétharmada – 

összesen 102 – 2007 és 2012 között alakult meg. 2009-ben24 99-ből 68 szervezet nevében volt 

benne a sport vagy valamilyen sportággal kapcsolatos kifejezés, a többiek nagyrészt 

üdültetéssel, rendezvényszervezéssel, ifjúsági szolgáltatással kapcsolatba hozható nonprofit 

társaságok. Könnyen elképzelhető, hogy más tevékenységcsoportoknál is megjelenik részben 

sportlétesítmény-üzemeltetéssel foglalkozó nonprofit társaság: például a kultúra vagy a 

településfejlesztés kategóriájában. A statisztikai adatgyűjtésre válaszoló 59 szervezet 

nagyjából összesen 10 mrd Ft éves bevétellel rendelkezett 2009-ben, ez szervezetenként 

átlagosan 170 millió Ft-nak felel meg.  

A kollégák egybehangzó véleménye szerint az önkormányzatok egyre nehezedő 

helyzetében az alapítás fő motivációja a gazdasági racionalizálás. Az is fontos tényező, hogy a 

rendszerváltás után az önkormányzatok által átvett sportingatlanok általában leromlott 

állapotához képest az utóbbi húsz évben jelentős fejlesztések mentek végbe, és a tulajdonos 

felismerte, hogy beruházásokkal hosszútávon csökkenthetők a kiadások. Egy rossz állapotú 

sporttelepen például a bitumenes pályákra műfüveseket építettek, a rossz állapotú klubházba 

fitnesz termet, bérbe adható helyiségeket alakítottak ki. A minőségi szolgáltatásokat nyújtó 

sportlétesítményekre már van fizetőképes kereslet, érdemes őket reklámozni, hirdetni, minél 

több bevétellel segíteni a fenntarthatóságot – s az ilyen jellegű profizmus jobban igényli a 

szakemberek alkalmazását, az üzleti alapú működést, a minőségi munkában érdekelt, 

független szervezetként (Bukta 2011).    
                                                

24 A legfrissebb, 2012-es adatok név szerinti részletességgel nem voltak hozzáférhetőek. 
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Fentieket összefoglalva megállapítható, hogy 1989 óta a sport és rekreációs célú 

nonprofit szervezetek aránya a teljes nonprofit szférához képest folyamatosan csökkent, 

jelenleg kb. 12%-os. A sportszervezetek számában nagyon jelentős változás nem történt, 

illetve később történt, mint más tevékenységcsoportok esetében, ugyanakkor három fontos 

tényt meg kell említenünk az 1989 utáni civil sportszférával kapcsolatban: 

 A sportban párhuzamosan zajlott egy hanyatlási és egy fejlődési folyamat. Előbbi a 

rendszerváltás előtt is létezett tradicionális, sok szakosztályos, nagy egyesületek 

esetében következett be. Lényegében a 80-as években megkezdődött leépülési 

tendencia gyorsult fel 1989 után (Lang 2000). Az ok az állami támogatás drasztikus 

csökkenése, az állami vállalatok megszűnése vagy krízishelyzete, valamint a sport 

célú ingatlanok egy részének elvesztése volt. Sok egyesület teljesen megszűnt, 

nagyobb részük azonban túlélte a rendszerváltást, de jelentős erőforrásokat veszített: 

szakosztályokat, csapatokat, munkavállalókat, ingatlanokat, eszközöket. A leépülési 

folyamat néhány év alatt lelassult, tendenciáról nem beszélhetünk, viszont jellemzően 

a fővárosban még mindig a túlélésért harcoló, napi gondokkal küszködő egyesületek 

vannak, amelyek egy bő évtized alatt sem tudták megoldani a kiesett állami támogatás 

okozta finanszírozási gondokat. A sport szférájában a fejlődési folyamat azokra a fent 

említett, alulról szerveződő, klasszikus egyesületekre vonatkozik, amelyek nagyrészt 

1989 után jöttek létre, s amelyek fejlődésükben és jellemzőikben nagy hasonlóságot 

mutatnak a civil szféra más területein szintén ebben az időszakban létrejött 

szervezetekkel. 

 A civil szféra általános, ugrásszerű fejlődéséhez képest a sportban nem történt kiugró 

fejlődés. A sportszervezetek 1989 előtti erős dominanciája a civil szférán belül 

megszűnt, annak ellenére, hogy jelenleg is az egyik legnagyobb szegmense, aránya 

15-20% körül mozog, s ez valószínűleg tartós is marad. (A 2012-es adatok esetében a 

csupán sport kategóriába sorolt szervezetek aránya az összes civil szervezethez képest 

12%, a valójában sporttevékenységet folytató szervezetek aránya 19%-os, csak az 

egyesületeket tekintve a sporthoz köthető a teljes szférában minden negyedik társas 

nonprofit szervezet). A sportszervezetek számában a fent említett ellentétes tendenciák 

hatására kisebb mértékű növekedés következett be, mint a szektor egészében, bár a 

szabadidős tevékenységhez köthető sportszervezetek száma folyamatosan növekedett. 

A szférán belül a sportban az egyesületek aránya az alapítványokkal szemben jelentős.  
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  A sport civil szférájában jelentős az egyesületek és egyéb szervezetek által létrehozott 

szövetségek szerepe és aránya. Ez elsősorban a sport természetéből adódik: a piramis-

rendszerű versenyek, bajnokságok szervezése miatt. Ezeknek a szövetségeknek mind 

számukban, mind tevékenységükben nagy lendületet adott a rendszerváltás, s egyre 

inkább haladnak afelé, hogy alaptevékenységükön túl erős, érdekérvényesítő 

szervezetekként partnerei legyenek a kormányzatnak. 

 A nonprofit szektor egészében megfigyelhető tendencia, a nonprofit gazdasági 

társaságok számának növekedése a sport és a szabadidős tevékenységi terület esetében 

is megfigyelhető, bár a viszonylag csekély létszám miatt merész következtetéseket 

még nem lehet levonni. Ennek fő oka a sportlétesítmények működtetésének minél 

hatékonyabbá tétele, elsősorban a tulajdonos önkormányzatok részéről. 
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4. Az önkormányzatok és a civil szféra kapcsolta 

Magyarországon 

4.1 Néhány gondolat az állam és a civil szféra kapcsolatáról 

A civil szféra létrejöttének folyamatából világosan látszik, hogy az állam hozzáállása, 

a társadalmi szervezetek kialakulásában játszott szerepe az egyik legfontosabb tényezője egy-

egy ország nonprofit szektorának. A politikai szándék, a jogszabályi háttér, a finanszírozás 

gyakorlata, az állami-civil partnerség kialakítása a civil társadalom minőségét alapvetően 

befolyásolja, s a kormányzatnak ebben oroszlánrésze van. 

Fejlett nonprofit szféra csak jóléti demokráciákban alakulhat ki, sem a harmadik világ 

országaiban, sem a diktatúrákban nem lehet a civil szféráról mint komoly társadalmi 

tényezőről beszélni (Salamon-Sokolowski-List 2003). A magyar nonprofit szféra története is 

jól példázza ezt: a századfordulós békeévek alatt kialakuló és virágzásnak indult civil szféra a 

második világháború után, a szocializmus időszakában szinte teljesen eltűnt, az engedélyezett 

szervezetek pedig erősen függtek az államtól (Kuti 1998). 

A kelet-európai társadalmak civil szférái magukon hordozzák azokat a jellemzőket, 

amelyeket a szocialista rendszer örökségeként kaptak. Amellett, hogy a civilek részéről 

hiányzik az öntevékenység rutinja, az állam részéről a szféra szerepének komolyan vétele, az 

egyenrangú partnerség kialakítása nehezen megy a szocialista évtizedek után (Nilda-Simon 

1997). A tevékenységcsoportok közül a sport és a kultúra szervezetei azok, amelyek részben 

átmentődtek a korábbi rendszerből, és ezek államhoz való kötődési igénye a szabadságvágy 

ellenére is nagyrészt megmaradt (Vercseg 2010). Ennek a két területnek a fejlesztése ugyanis 

fontos volt az államszocializmus számára, a sport és a népművelés kiemelt szerepet kapott. E 

területek felülről szervezett, centralizált struktúrája ugyan ellentmond a modern civil 

társadalom eszméjének, mégis közösségszervező, aktív generációt nevelt fel, melynek 

aktivitása a ma nonprofit szervezeteinek is egyik alappillére. Az állami gondoskodástól az 

önellátásig azonban hosszú út vezet, amelyet megnehezítenek a rögzült reflexek, a történelmi 

előzmények. 

Az állam a rendszerváltás után több okból is támogatta a szféra kialakulását és 

fejlődését: a civil szervezetek a demokrácia letéteményeseiként, a pluralizmus elengedhetetlen 

szereplőiként jelentek meg a hatalom szemében; emellett azokban a közszolgáltatásokban, 
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amelyekből az állam a forráshiány miatt részben vagy teljesen kivonult, a civil szféra vette át 

a szerepét. Ez a számok tanúsága alapján jó munkamegosztást eredményezett. 1995-ös adatok 

szerint az államnak az alapítványoknak nyújtott adókedvezmények 11 mrd Ft-os 

bevételkiesést jelentettek, miközben abban az évben további 30-35 mrd Ft értékű 

megrendeléssel támogatta az állam a nonprofit szektort. Mindezt a támogatást a szféra az 

üzleti szektorból és a magánadományokból 150 mrd Ft-ra egészítette ki, ezzel 

megtöbbszörözve a támogatott célokra jutó forrás összegét. Jó befektetésnek bizonyult tehát a 

nonprofit szektor támogatása (Harsányi 1997, Kuti 1998). A civil szervezeteknek igazából az 

az egyik legnagyobb erénye, hogy az államitól eltérő forrásokból is képesek bevételt vonzani. 

A szféra politikai szerepe, súlya Magyarországon még a mai napig nem olyan jelentős, 

mint amit a szervezetek száma, a szféra fejlődése indokolna (Jenkins 1997). A központi 

költségvetési szervekkel és az önkormányzatokkal való viszony gyakran hordoz 

ellentmondásokat annak ellenére, hogy mára a szerepek, a finanszírozási gyakorlat nagyjából 

tisztázódott.  

4.2 Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatának értelmezése 

Az önkormányzatok és a magyar civil szféra kapcsolata abban az időszakban alakult 

ki, amikor a rendszerváltás után mindkét szektor kereste a feladatait, megpróbált szembenézni 

az új kihívásokkal. Ennek eredményeképpen a saját identitás meghatározása mellett a másik 

terület sajátosságainak megismerése is hasonló kihívást jelentett, mint a saját szervezeti 

felállás, a feladatmegoldás hatékony módjának megtalálása. Sebestény István (2011:67) az 

önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatát három korszakra osztja: kezdetben a 

távolságtartó, bizalomhiányos időszakot, később a kényszerű együttműködés korszakát, míg 

végül a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés szakaszát. Fontos megjegyezni, hogy 

gyakran az önkormányzatok és a civil szervezetek egymás funkcióit egészítik ki, míg más 

esetekben egymás riválisaként is megjelenhetnek a helyi szolgáltatások kapcsán.    

Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata párhuzamosan fejlődött a 

magyarországi civil szférával a rendszerváltás után (Széman 1996). Ma már alig van olyan 

önkormányzat, amelyiknek ha az illetékességi területén létezik civil szervezet, azzal ne lenne 

kapcsolatban, akár támogatóként, akár partnerként, akár alapítóként. A KSH később tárgyalt 

2004-es felmérése szerint abban az évben már csak az önkormányzatok 12%-a nem állt 

kapcsolatban nonprofit szervezettel, ezek többségének illetékességi területén nincs is civil 
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szervezet (Sebestény 2011). A tevékenységi köröket tekintve nagyjából két csoportot 

különböztetünk meg a civil szervezeteken belül aszerint, hogy az önkormányzat miként 

viselkedik a velük való kapcsolatban (Kuti 1992). 

1. Az első csoport az olyan szervezetek köre, amely valamilyen közfeladatot25 vállal át 

az önkormányzattól, illetve a kötelező önkormányzati feladatot egészíti ki, színesíti a 

saját tevékenységével. Ezek elsősorban szolgáltató jellegű szervezetek, amelyek 

speciális társadalmi problémákat kezelnek, olyan részigényeket elégítenek ki, amelyek 

megoldását ugyan ”rá lehetne hagyni” az önkormányzatra, illetve az államra, de 

gyakran rugalmatlansága, állami szereplő volta miatt az önkormányzat figyelme 

ennyire nem tud kiterjedni, a speciális igényekre nem tud reagálni. Az is tény, hogy a 

kötelező önkormányzati feladatok megállapítása gyakran önkényes, szubjektív, 

sokszor az önkormányzati költségvetés lehetőségein múlik, így nagyon nehéz 

megtalálni a határt a kötelező és az ellátható feladat között. Elsősorban a szociális 

ellátás, az egészségügy, az oktatás területének szervezetei tartoznak ebbe a körbe, de 

valamennyi tevékenységi területen található olyan szervezet, amely a többinél 

nagyobb, a helyi közösség számára fontosabb feladatot lát el, s ezért az 

önkormányzatoknak kiemelt partnerei. A sportban is megtaláljuk ezeket a 

szervezeteket – főleg a fogyatékosokkal, gyerekekkel, utánpótlás-neveléssel 

foglalkozó egyesületeket. 

2. A másik csoportba azok a szervezetek sorolhatók, amelyek főként a tagjaik érdekeit 

szolgálják, nem látnak el elsődlegesen közfeladatot, de nagy a szerepük a társadalmi 

integrációban, s létükkel, a lakosság aktivizálásával járulnak hozzá egy település 

életminőségének jobbításához. Az önkormányzatoknak ezekkel a civil szervezetekkel 

lazább a kapcsolata, viszont jelentőségük – éppen a települések lakosság-megtartó 

képességének érdekében – napjainkban egyre növekszik. Nagy a szerepük a település 

arculatának alakulásában, nemzetközi kapcsolataiban, s ez már nemcsak a helyi 

lakosság jobb életérzését eredményezi, hanem várospolitikai és gazdasági (főleg 

turisztikai) jelentősége is van. A sport és a kultúra civil szervezetei inkább ebbe a 

csoportba tartoznak. Gyakran múlik a városvezetés szubjektív megítélésén, hogy ezek 

közül a tevékenységek közül melyiket választja, mert sokszor nagy költségeket 

jelentenek (például egy hivatásos csapat támogatása egy csapatsportágban, egy 

                                                

25 Közfeladat a törvényben rögzített állami vagy önkormányzati feladat. 
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zenekar vagy egy néptánccsoport fenntartása a kultúra területén). Ezeknek a 

területeknek a támogatása egyenes arányban van a település fejlettségi szintjével: 

amikor az önkormányzati költségvetés jól áll, prosperál egy város vagy község, 

szívesen és sokat költenek ezekre a tevékenységekre. Megszorítások idején azonban 

ezek a területek is hanyatlanak, a spórolás ezeknél kezdődik, itt lehet viszonylag nagy 

veszteségek nélkül csökkenteni a kiadásokat. A sportszféra gyakran hányja az 

önkormányzatok szemére ezt a magatartást, de valószínűleg polgármesterként ők sem 

tudnának más utat választani. 

Az önkormányzati-civil kapcsolat lehet formális és informális. A formális viszony 

abban nyilvánul meg, hogy a felek az átadandó feladatokról szerződést vagy együttműködési 

megállapodást kötnek. A formális kapcsolat egyre jobban terjed, a KSH adatai szerint mind a 

szerződéses viszonyban lévő önkormányzatok, mind a szerződő nonprofit szervezetek száma 

több, mint duplájára emelkedett az 1996-os és a 2004-es felmérés között. Ettől függetlenül ez 

az arány még mindig alacsonynak számított, a jellemző még mindig az informális kapcsolat 

volt, amelyet legfeljebb támogatás esetén szabályoztak alkalmi szerződéssel.  

Sebestény István (2011:48) kilenc olyan funkciót nevez meg, amely a civil társadalom 

hozzájárulását jeleníti meg egy közösség életében. Ezek a funkciók szorosan az 

önkormányzati feladatellátás mellett, azokra reagálva értelmezhetők. Ezen funkciók közül a 

közszolgáltatások biztosításában való együttműködés, a speciális lakossági igények 

kielégítése, vagy az állami közintézmény-rendszer támogatása kevéssé jellemzi a 

sporttevékenységgel foglalkozó nonprofit szervezeteket, bár kétségtelen, hogy például a 

sportlétesítmények fenntartásában vagy a diáksport szervezésében gyakran vállalnak az 

önkormányzatit kiegészítő feladatot. A szolidaritás, az érdekképviselet vagy a hatalom feletti 

társadalmi kontroll funkciói még kevésbé jellemzőek a sport és szabadidős szegmensre. Annál 

inkább nevezhetjük a sport és szabadidős szegmens legfőbb erényének a közösségépítésben, 

civil közéleti aktivitásban, illetve az önkifejezés színterének biztosításában betöltött szerepét. 

Mindennek következtében nem véletlen, hogy a sport és a szabadidős nonprofit szféra 

önkormányzattal való kapcsolatának legjellemzőbb formája a támogatás, legyen az anyagi 

vagy természetbeni. 
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4.3 Az önkormányzatok és a civil szervezetek véleménye a kapcsolatról 

A kapcsolat minősége nagyon gyakran múlik egymás megítélésén. 1996-ban Lévai 

Katalin készített felmérést erről a kérdésről civilek és önkormányzati szakemberek 

megkeresésével (Lévai 1997). A felmérés kérdései mindkét félhez szóltak és két fő kérdést 

tartalmaztak: egyrészt, hogy miben látják a civil-önkormányzati partnerség fontosságát, 

hasznát; másrészt, hogy milyen nehézségeket, problémákat látnak a kapcsolatrendszerben. 

Az önkormányzatok a civilek jelentőségét elsősorban az információ átadásában, 

terjesztésében látják. A civilek az önkormányzati szolgáltatások hiányait pótolják, illetve a 

szervezetek versenyeztetésével (pl. a pályáztatás útján) a szolgáltatások minőségének, 

színvonalának javítása miatt keresik a partnerséget. Tipikus válasz volt még a civil 

szervezetek rugalmassága, alkalmazkodó-készsége, amely a közszférára oly kevéssé jellemző.  

Az együttműködés jelentőségét a civilek is elsősorban ez utóbbiban látják: a civil 

szolgáltatás olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb, a civilek közelebb állnak az emberekhez, 

kreatívabbak, innovatívabbak, jobban ismerik a problémákat. A civil részről válaszolók 

kiemelték még az önkéntes munka lehetőségének szerepét, illetve azt a funkciójukat, hogy az 

állampolgárok és az önkormányzat között közvetítő szerepet tudnak játszani. 

Természetesen a viszony nem minden feszültségtől mentes, mindkét oldal felsorolt 

problémákat is az együttműködésben. Önkormányzati oldalról elsősorban három dolgot látnak 

aggályosnak: a civilek „amatőr”, hozzá nem értő magatartását, a nyerészkedés, korrupció 

gyakori előfordulását, valamint a civil szféra felelőtlenségét a felvállalt feladatuk 

teljesítésével kapcsolatban. 

A civil oldalról elhangzó kifogások is többfélék: egyrészt a civilek működését 

megnehezíti az állandó változás, a pénzharc, a kiszámíthatatlan önkormányzati támogatás. 

Másrészt a személyes, kapcsolatok által befolyásolt döntések gyakorisága, amelyet helyi 

szinten szinte lehetetlen elkerülni, illetve hogy az önkormányzatok kevésbé partnernek, mint 

inkább ügyfélnek tekintik őket. A civil szféra egyik legnagyobb dilemmája az együttműködés 

területein az állami támogatás miatt a függetlenség csorbulása, relatív elvesztése, valamint az 

a tény, hogy egyszerre próbálnak meg alternatívát kínálni a szolgáltatásokban - kvázi az állam 

konkurensévé válni -, miközben a tevékenységük nagyban függ az állam, így az 

önkormányzatok egyetértésétől és támogatásától (Sebestény 2004). 
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Szabó István 2000-ben végzett vizsgálata a két fél kapcsolatáról az önkormányzatok 

véleményét vizsgálta a civilekkel való kapcsolat előnyeiről és hátrányairól a közfeladatok 

ellátásában (Szabó, 2000). Az előnyök között legnagyobb arányban a feladatellátás 

hatékonyabbá válását, a személyi jellegű kiadások csökkenését, illetve a tényleges igények 

jobb kielégítését emlegették az önkormányzati referensek. A hátrányok között kiemelkedően 

magas arányban emlegették az ellenőrizhetetlenséget, amelynek veszélyeit a civilek 

bevonásával – főleg a kapcsolat kezdetén, a bizalom, tapasztalat meglétének hiányában – 

kétségtelenül vállalnia kell  az önkormányzatnak. Sokan említették azt is, hogy nem mindig 

jogszerű a tevékenység, vagyis a nonprofit szervezetek „lazábban” kezelik a jogszabályok 

betartását. Figyelemreméltó viszont az, hogy a megkérdezettek (159 önkormányzat 

munkatársa) 12,5%-a semmilyen hátrányt nem említett a közös feladat-ellátásban. 

Nárai Márta és munkatársai a Nyugat-Dunántúlon végeztek felmérést a nonprofit 

szervezetek megítéléséről. Ennek érdekes tanulsága, hogy az önkormányzatok a sport- és 

szabadidős szervezetek tevékenységét ítélték a településük számára legjelentősebbnek a civil 

szervezetek között. Hasonlóan jó a sportszervezetek megítélése a többi nonprofit szervezet 

részéről: ez egyértelműen azt jelzi, hogy a közösségi funkciókat a helyi szereplők akár a 

szociális szolgáltatásoknál is fontosabbnak érzik (Nárai 2010). Általában jó a civilek 

megítélése, az önkormányzat ott adott kevesebb pontot, ahol valószínűleg könnyebb 

konfliktusba kerülni, és amit a helyhatóság is ellát. 

Az önkormányzatok a központi költségvetési szerveknél azért vannak könnyebb 

helyzetben, mert rugalmasabbak, könnyebben fel tudják dolgozni és hasznosítani a 

tapasztalatokat. Olyan településeken, ahol a polgármester és a városvezetés második, 

harmadik, esetleg negyedik ciklusát éli, már bőven volt idő arra is, hogy sikertelen 

együttműködési próbálkozásokba kezdjenek és azokat módosítsák, kialakítsanak egy 

koncepciót a civilekkel való együttműködésre. Az sem mellékes, hogy Budapestet leszámítva 

kis lakosságszáma miatt Magyarország egyetlen településén sincs arra lehetőség, hogy civil 

szervezetek hosszú távon rejtve visszaéljenek az önkormányzat bizalmával. 

4.4 Tendenciák az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatában 

Ebben a fejezetben elsősorban a Központi Statisztikai Hivatalnak az önkormányzatok 

és a civil szervezetek kapcsolatát vizsgáló felméréseiből válogattam ki a legfontosabb 

tendenciákat, azokat a mennyiségi elemeket sorba véve, amelyek általában meghatározzák a 
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két szféra helyi viszonyait. A KSH 1996-ban és 2000-ben végzett és publikált felméréseket, a 

2004-es felmérés nem publikált eredményei Sebestény István (2011) disszertációjából 

ismerhetők meg. 2004 után nyolc év szünettel, 2012-ben készült újabb adatfelvétel, de ennek 

eredményei még nem kerültek feldolgozásra. A 2000-es adatfelvételkor a kérdések között 

szerepelt néhány, konkrétan az önkormányzat és a sport nonprofit szervezetek kapcsolatát 

firtató kérdés is, amelyekre külön szeretnék kitérni. A sport-specifikus kérdések, 

összehasonlítások tekintetében többször maradok a 2000-es adatoknál, mivel nem nagyok a 

különbségek a négy évvel későbbiekhez képest, a saját felmérés adatai sem elsősorban egy-

egy évre, hanem az időszakra vonatkoznak. 

4.4.1 A kapcsolat természete, általános tendenciák 

A nonprofit statisztika az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának hat 

formáját különbözteti meg. Az összefoglaló táblázatban jól látható, hogy a legelterjedtebb 

kapcsolati forma az önkormányzati támogatás nyújtása – pénzbeli és természetbeni formában 

is. A városi rangú települések között csak elvétve akad egy-kettő, amelyik nem támogat 

egyetlen szerveződést sem, s az ezer fő feletti kisebb települések háromnegyede is nyújt 

pénzügyi támogatást civileknek. A természetbeni támogatás – a számokból, arányokból 

szintén kitűnik – egy kedvelt és bevett támogatási forma az önkormányzat részéről, a sportban 

is igen gyakori jelenség.  

Jellemző, hogy a valódi civil-önkormányzati együttműködést nem tartalmazó 

alapítvány-, illetve Kht.-létrehozás is nagyarányú. Itt olyannyira nem beszélhetünk társadalmi 

partnerségről, hogy éppen ezek a szervezetek azok a civil szervezetek, amelyeknek nagy része 

nem független az államtól. Ugyanakkor számos lehet köztük olyan, amely valójában 

önkormányzati források elosztásáról dönt civil szervezetek és delegáltjaik bevonásával, 

ezáltal intézményesítve az együttműködést, ezáltal „civilesítve” az önkormányzati feladat-

ellátást. Mindenesetre az inkább a 90-es évtizedre jellemző alapítvány-létrehozásában az 

egyik motiváció sejthetően a támogatás-elosztás technikai megkönnyítése, s emiatt valódi 

civil tevékenység bizonyára kevéssé jellemzi őket (Kákai 2005:45). A közhasznú társaság 

létrehozása is sok önkormányzatnál megtörtént, a 2000-es években sokkal nagyobb 

mértékben, mint előtte, és itt is dominálnak a nagyobb városok. A 2004 óta eltelt időszakban 

általában a Kht.-k, illetve nonprofit gazdasági társaságok száma megduplázódott, köztük 

feltehetően az önkormányzati alapítású szervezetek száma is növekedett (KSH 2012). A 
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sportban a létesítmények üzemeltetésére gyakori az ilyen szervezeti forma választása, és bár 

összességében nincs sok belőlük, folyamatosan nő a számuk az utóbbi években.  

2. táblázat: Az önkormányzati-civil kapcsolat típusai és előfordulási arányai, 
2000, 2004 

Civil-önkormányzati kapcsolat 
formája 

Ilyen kapcsolatot 
kialakító 

önkormányzatok aránya 
2000-ben 

Ilyen kapcsolatot 
kialakító 

önkormányzatok aránya 
2004-ben 

1. Közreműködés alapítvány 
létrehozásában 45,3% 46,6% 

2. Közreműködés közhasznú 
társaság létrehozásában 18,1% 21% 

3. Szerződéses viszony nonprofit 
szervezettel közfeladat ellátására 20% 22,2% 

4. Együttműködés nonprofit 
szervezettel közös pályázat 

benyújtása érdekében 
5,7% 6,2% 

5. Pénzügyi támogatás nonprofit 
szervezet részére 63,9% 79,3% 

6. Természetbeni támogatás 
nonprofit szervezet részére 35,4% 40,5% 

7. Nincs kapcsolat 20,7% 12% 
Forrás: KSH 2001, Sebestény 2011 

A valódi, tartalmas civil-önkormányzati együttműködés, amely nyilvánvalóan 

tartalmaz közös tevékenységet, egyrészt a szerződéses viszony, másrészt a közös pályázás. 

Előbbi elterjedtsége egyre inkább növekszik (1996-ban még csak 338 önkormányzat, azaz 

alig több, mint 10% kötött civil szervezettel szerződést), a közös pályázat gyakorisága pedig 

folyamatosan vált általánossá. Feltehetőleg 2004 után tovább nőtt az arány, mivel az európai 

uniós pályázatok megjelentek és az uniós pályázási elvek egyre elterjedtebbek lettek más 

pályázatok esetében is. Ezen elvek egyik legfontosabbika ugyanis a partnerség, mely sok 

esetben önkormányzati-civil partnerséget jelent. 

A táblázatból kiderül, hogy szinte alig van olyan település, amelyben nincs kapcsolat a 

civilek és az önkormányzat között. A három év felméréseinek tendenciái jól mutatják, hogy a 

civil szervezetekkel való együttműködés napjainkra természetessé és általánossá vált, azaz a 

korábbiakban tárgyalt, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés mindkét fél részéről 

kívánatossá vált. 
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2004-ben a 702 önkormányzatból, amely szerződéses viszonyt hozott létre valamely 

civil szervezettel, 220, azaz 30% szerződött olyan civil szervezettel, amelyik a sport, hobbi, 

szabadidős tevékenységi körbe tartozik. Az önkormányzattal szerződő nonprofitok száma 

2004-ben 2358 volt, ebből 467 tevékenykedik a sport és szabadidő területén. A 

tevékenységcsoport nagyságrendjét (a létező szervezetek nagy számát) figyelembe véve ez a 

szám nem túl magas, az arány más területeken sokkal jobb. Általános és teljesen érthető 

jelenség, hogy a nem önkormányzati közfeladattal foglalkozó civil szervezetekkel ritkábban 

jön létre szerződéses, hosszú távú viszony, mint a közfeladattal foglalkozó, szolgáltató típusú 

szervezetek esetében (egészségügyi, szociális, településfejlesztési, gazdaságfejlesztési 

területeken.) A sportszervezetek kapcsán szembetűnő, hogy viszonylag nagy számban jön 

létre szerződéses viszony a fővárosban és a kerületekben, vidéken ez a szám szinte 

elhanyagolható. 

4.4.2 Önkormányzati támogatás a civil szervezeteknek 

A magyarországi civil szektor bevételei között a rendszerváltás után egészen 2003-ig 

nem az állami támogatás, hanem a saját bevétel dominált. Jelenleg a két bevételi forrás aránya 

megközelítőleg egyenlő. Hozzá kell tenni, hogy a megszaporodott „állam közeli” civil 

szervezeteknek juttatott állami támogatás növelte meg jelentősen a teljes szféra államtól 

származó bevételeit, a „klasszikus” civil szféra esetében az állami támogatás jelentősége 

maradt a korábbi szinten. Önkormányzati támogatást a nonprofit szektor minden ötödik 

szervezete kap, de az 53 milliárd forintnyi végösszeg jelentősége a teljes szektort figyelembe 

véve nem nagy, jelenleg kb. 4%-os (KSH 2012). 

A leggyakoribb kapcsolat az önkormányzati és a civil szféra között tehát az 

önkormányzati támogatás. 2012-es adatok tanúsága szerint az összes civil szervezet 20%-a, 

azaz 13 057 civil szervezet vett igénybe egyedi vagy pályázati úton nyert anyagi támogatást 

az önkormányzattól. További 4700 szervezet helyi költségvetési intézménytől kapott 

támogatást, ennek eredeti forrása is lehet az önkormányzati költségvetés. A klasszikus civil 

szervezetek a teljes nonprofit szférához képest valamivel nagyobb arányban vesznek igénybe 

ilyen támogatást, de a szféra egészéhez hasonlóan az önkormányzattól származó támogatás 

összege esetükben is 4%. 

Az önkormányzati támogatások négy tevékenységi kört érintenek leginkább: a sport, a 

szabadidős szervezetek, a kultúra és a településfejlesztés területét. Általános kapcsolatuk a 

lokalitás természete miatt is jóval szorosabb, intenzívebb, mint országos szinten (Kuti 1998).  
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A sport szervezetei közül 2012-ben 2662-en részesültek nem normatív önkormányzati 

pénzügyi támogatásban (feltehetőleg pályázati úton), vagyis a sportegyesületek 35%-a. Ennél 

is több szervezet juthatott normatív vagy egyéb úton (pl. önkormányzati költségvetési szerven 

keresztül) támogatáshoz. A többi tevékenységcsoport közül csak a polgári védelem és a 

közbiztonság területén tevékenykedők részesültek nagyobb arányban ilyen jellegű 

támogatásban – de a végösszeg jóval kevesebb. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok az 

általuk anyagilag támogatott civil szervezetek körén belül a sport szervezeteit támogatták 

legnagyobb számban. A támogatási összeg (8,4 milliárd Ft) ugyan nem a sportban a 

legmagasabb, de csak a kultúra (15,9 milliárd Ft) előzi meg (KSH 2012). Az egy szervezetre 

jutó önkormányzati támogatás tekintetében a sport már nincs a legmagasabb tételek között. 

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az önkormányzatok sok szervezetet támogatnak 

kisebb összegekkel. A helyhatóságok támogatási politikájára egyébként is jellemző a 

„mindenki kapjon valamennyit” elve, amellett, hogy léteznek kiemelt szervezetek (pl. a 

nonprofit gazdasági társaságok vagy nagyobb, versenysport célú klubok), melyeket nagyobb 

összeggel támogatnak. Ez a támogatáspolitika részben megegyezik a más tevékenységi 

területeken tapasztalható tendenciákkal, vagyis hogy a saját alapítású, illetve állam-közeli 

nonprofit szervezetek támogatási nagyságrendje teljesen elrugaszkodott a klasszikus civil 

szervezetekétől. Másrészt a kutatási eredményekből is visszaköszönő „elit” réteget feltételez a 

sport civiljei között, amelyekkel az önkormányzat is „kiemelt” viszonyt ápol. 

4.4.3 Természetbeni támogatások az önkormányzattól 

Az önkormányzatok, de az üzleti szféra szereplői részéről is gyakori támogatási forma 

a nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatás. A sportban, ahol azt szoktuk mondani, hogy 

az állam feladata a feltételrendszer biztosítása, ez különösen igaz: a legtöbb sportlétesítmény 

tulajdonosai az önkormányzatok, így azoknak az ingyenes vagy kedvezményes rendelkezésre 

bocsátása már nagy értékű támogatás. Az ingatlanhasználat egyébként a teljes civil szféra 

részére az egyik legjelentősebb természetbeni juttatás.  

Az ingatlanhasználat a fentiek miatt nagyon elterjedt támogatási forma, hiszen a 

legtöbb közösségi célú ingatlannak az önkormányzat a tulajdonosa. Érdekesség, hogy 

mennyivel kevesebb a kedvezményesen használók száma, mint az ingyenes juttatást igénybe 

vevőké: ezek szerint ha az önkormányzat nem adja piaci áron bérbe a helyiséget, akkor nem 

bíbelődik a kedvezményekkel, inkább ingyen odaadja. Persze az adatokból az nem derül ki, 
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hogy mennyi civil szervezetnek nem biztosít semmilyen kedvezményt, ha azok az ingatlanját 

használni akarják. 

3. táblázat: Az önkormányzati természetbeni támogatások formái és 
előfordulásuk, 2004 

Támogatási forma 
Önkormányzatok száma és 

aránya, amelyek ilyen támogatást 
adnak 

A természetbeni támogatásban 
részesült civil szervezetek 

száma 
Ingyenes ingatlanhasználat 946 29% 3054 

Kedvezményes 
ingatlanhasználat 145 4,5% 661 

Kommunikációs segítség 544 17% 1793 
Jármű használat 361 11% 801 

Könyvelés, nyilvántartás 258 8% 530 
Szellemi segítségnyújtás 624 19% 2880 

Egyéb támogatás 136 4% 478 
Forrás: Sebestény, 2011 

A sport területén bevett szokás, hogy az utánpótlás-nevelő, a diáksporttal, gyerekekkel, 

fogyatékosokkal foglalkozó egyesületeknek, azaz a nagyobb társadalmi hasznot hajtóknak 

ingyen jár a sportlétesítmény, míg az öncélúbb szabadidősport szervezeteknek vagy a komoly 

szinten versenyzők egyesületeinek fizetniük kell. Természetesen az is előfordulhat, hogy 

például egy szélesebb tevékenységi körű egyesületben a gyerektornának ingyen, a felnőtt 

teremfocinak térítés ellenében biztosítják a sportlétesítményt. 

4.4.4 Civil részvétel az önkormányzat döntés-előkészítésében 

A civil szervezetek céljai és tevékenységei igen sokrétűek. Egy dologban azonban 

mind megegyezik: a politikával, a hatalom döntéshozóival szemben a civil, általában szakmai 

szférát testesítik meg, amely egy modern, pluralista demokráciában ugyanúgy résztvevője a 

döntéshozatalnak, mint maga a döntéshozó fórum. A civil szervezetek érdekképviselő 

tevékenysége tehát egyre inkább fejlődik, ennek a feladatnak az ellátása egyre nagyobb 

kompetenciát igényel. Az állam és az önkormányzatok részéről is jelentkezik az igény, hiszen 

a döntések legitimitását a széleskörű társadalmi konszenzus adja.  

Mindkét szektor törekszik arra, hogy a civil társadalom képviseletét egy, a heterogén 

szervezetek halmaza által felhatalmazott szervezet lássa el, hiszen technikailag is 

megoldhatatlan a valamennyi szervezettel való egyeztetés. A nonprofit szövetségek, 

egyesülések kialakulásának a motivációja elsősorban ennek a funkciónak a betöltése. Kérdés, 

hogy a gyakorlatban nem válik-e el túlságosan a szféra és annak érdekképviselő szerve, 
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működik-e a képviseleti rendszer, valóban minden kérdésben egyeztetnek-e a tagsággal, 

vagyis legitim-e (Sebestény 2004). Az együttműködésnek, együtt-gondolkodásnak ez nehéz 

próbája, de ha sikerül, nagy hatékonyságú működést eredményezhet. 

A civilek döntéshozatalba való bevonásának a mérése nem könnyű, egzakt adatokat 

nagyon nehéz nyerni. Az önkormányzati közgyűlésen, bizottsági ülésen való állandó vagy 

eseti meghívottként való részvétel; civil kerekasztal vagy tanács létrehozása, illetve az azzal 

való együttműködés; a pályázati programok elbírálásába, a források elosztásába civilek 

bevonása – ezek gyakorlatának kialakulásán lehet mérni a beleszólás mértékét. Kismértékű 

ugyan, de tényező, hogy civil szervezetek milyen döntéshozatali pozíciókba (polgármester, 

alpolgármester, bizottsági elnök, helyi képviselő) tudnak választások útján delegáltakat 

juttatni. 

Van még egy gyakran mért mutató, amely azonban inkább a szervezetek lobbierejét, a 

két szféra összekapcsolódását méri, nevezetesen, hogy az önkormányzati vezetők részt 

vesznek-e civil szervezet munkájában, vállalnak-e pozíciót civil szervezetek élén. A sportban 

erre sok példa van, annak ellenére, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról összeférhetetlenséget állapít meg az önkormányzati 

támogatások kapcsán, amennyiben a kedvezményezett szervezet vezetésében döntéshozó 

funkcionárius szerepel. 

2004-es adatok szerint a döntés-előkészítési folyamatba való bevonás formái közül a 

legelterjedtebb a civil szervezetekkel való egyeztetés (az önkormányzatok 69,4%-a), a 

véleménykérés (53,8%), szakmai anyagok készítése (49,2%), szakértői tevékenységre való 

felkérés (36,7%), illetve a közgyűlésre való eseti meghívás (44,8%). A közgyűlésre a városi 

önkormányzatok 24,2%-a hívja meg civil szervezet képviselőjét állandó jelleggel (Sebestény 

2011). A szakbizottságokba való meghívásról nem szól a KSH adatfelvétele, az arányok 

valószínűleg itt is hasonlóak, a gyakorlatban a civilekkel való párbeszéd inkább a 

bizottságokban zajlik, hiszen sokkal inkább ott zajlik a szakmai egyeztetés, mint a 

közgyűlésben, amely sok esetben már csak dönt. A 2004-es adatok nem mutatnak jelentős 

változást a 2000-es felvételhez képest, kivételt képez a civil egyeztető tanács vagy fórum 

intézménye, amely 2000-ben még csak a városok 19%-ában, négy év múlva már 29%-nál 

működött. A civil ház létesítése is jellemzőbb lett, ez az adat 17%-ról 24%-ra nőtt. 
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5. Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata a 

sportban – a kutatási eredmények elemzése 

A disszertáció második részében az önkormányzatok és a sportegyesületek körében 

végzett empirikus felmérés eredményeinek leírása következik, amely három fő részből áll. 

Elsőként az önkormányzatok általános sportpolitikáját, egy-egy település jellemző „sport-

térképét” kívánom felvázolni, majd a hazai sportegyesületek sajátosságait, típusait elemzem, 

elsősorban a kérdőíves felmérésből nyert adatok alapján. Végül legnagyobb terjedelemben az 

önkormányzatok és a sportegyesületek kapcsolatát vizsgáló kérdőíves felmérés négy fő 

kérdéscsoportját a hipotézisek mentén, az indikátorok alapján a kapott adatok segítségével 

elemzem és a felvetett kérdéseket igyekszem megválaszolni. 

Az önkormányzatok és a sportegyesületek párhuzamos, kérdőíves felmérése 2001 és 

2006 között készült, az adatokat excel program segítségével dolgoztam fel. A mélyinterjúk, 

beszélgetések 2003 és 2011 között zajlottak, a vizsgált dokumentumok és statisztikai adatok 

2002 és 2012 közé datálódnak. 

5.1 A helyi önkormányzatok és a sport 

5.1.1 Az önkormányzatok sportfeladatai és a jogi szabályozás 

Európában a települési önkormányzatoknak a lakosság sportjában, elsősorban a 

feltételek megteremtésében betöltött szerepe igen nagy. A rendszerváltás után 

Magyarországon is a sport legfőbb támogatóivá léptek elő a helyhatóságok. Az Európai Sport 

Charta26 4.§ 3. bekezdése is fontosnak tartja az önkormányzati szerepvállalást, főként a 

létesítmények építésében, fejlesztésében és fenntartásában: „Mivel a sportolási lehetőség 

részben a létesítmény ellátottságtól, a létesítmények számától és kihasználtságától függ, azok 

tervezését és kialakítását állami (kormányzati és önkormányzati) feladatnak kell tekinteni.” 

Az Európai Parlament a 2007-es sportról szóló Fehér Könyvről27 alkotott állásfoglalásában 

szintén kiemeli az önkormányzatok szerepét: „(…) hangsúlyozza régiók és a helyi 

önkormányzatok jelentőségét a következő területeken: hivatalos sportrendezvények és 

                                                

26 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-
án átdolgozott ajánlások, melyet hazánk is ratifikált. 

27 Az Európai Bizottság 2007. július 11-én kiadott helyzetjelentése a sport európai jelentőségéről. 
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tömegsport-rendezvények szervezése, infrastruktúra kiépítése, valamint a sport és az 

egészséges életmód uniós polgárok – különösen az iskolaköteles fiatalok – körében való 

előmozdítása.” 

Az EU-s, illetve más nemzetközi hivatalos dokumentumok rendre kiemelik a 

sportszervezetek, az önkéntesség szerepét a sport szervezésében, viszont az állam és az 

önkormányzatok szerepvállalását mintegy garanciának tartják arra nézve, hogy a 

sportfeladatok ellátásához biztosítottak a feltételek.  

Az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak jogszabályi megjelenése jelenleg 

ellentmondásos. Az önkormányzati sportvezetők, illetve jegyzők nem egyöntetűen értelmezik 

a feladat kötelező vagy nem kötelező voltát. A 2013. január 1-jétől hatályos  CLXXXIX. 

számú törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a korábbi  önkormányzati 

törvényekhez hasonlóan közfeladatként sorolja fel a sportot: „13. § (1) A helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

különösen: (…)15. sport, ifjúsági ügyek;”.   

A 2004-ben hatályba lépett Sporttörvény (Stv.) 55. §-a kötelező feladatokat sorol fel 

valamennyi helyi önkormányzat részére, de meglehetősen általánosan fogalmaz. Minden 

településnek a helyi sportfejlesztési koncepció alapján írja elő a sportfeladatok támogatását, 

vagyis a részleteket rábízza a helyhatóságokra. Külön bekezdésben teszi kötelezővé a 

sporttörvény az iskolai sportkörök (ISK) támogatását, a közoktatási törvénnyel összhangban – 

a megfogalmazás azért furcsa egy kicsit, mert az iskolákban az ISK-k helyett létezhetnek 

valódi jogi személyiségű diáksport egyesületek is, sok esetben magasabb színvonalú iskolai 

sportot szervezve, a törvény mégsem nevesíti őket. Az iskolai sporttevékenységről szóló 

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az önkormányzatok részére előírja a 

létesítmény feltételek térítésmentes biztosítását a tanórán kívüli iskolai sporttevékenység 

minimális időtartamára. Ha az adott iskolában ez nem megoldható, akkor az önkormányzat 

által üzemeltetett más sportlétesítményben kell neki helyet adni. Jelenleg, a mindennapos 

testnevelés fokozatos bevezetése miatt ez a feladat-ellátás egyre inkább együttműködésre 

ösztönzi a helyi oktatási intézményeket és az önkormányzatot is. 

Valójában az önkormányzatok igazán kötelező feladatának az iskolai sport támogatását 

tekinthetjük, annál is inkább, mert ilyen feladat a települések szinte mindegyikében 

jelentkezik. 
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Az állam és az önkormányzatok egyik alapvető feladata a sportban a jogszabályi 

feltételek megteremtése. A Sporttörvény előírja, hogy a helyi önkormányzatok kötelesek 

sportfejlesztési koncepciót, valamint – 10 ezer fő lélekszám felett – a sportról szóló rendeletet 

alkotni, amely a helyi adottságok figyelembevétele mellett az önkormányzatokat valamiféle 

sport melletti elkötelezettség, hosszú távú gondolkodás hivatalos, írásba foglalt 

kinyilatkoztatása felé tereli. A sportrendeletben meg kell határozni a részletes 

sportfeladatokat, valamint a település költségvetéséből sportra fordítandó összeget. Az érintett 

városok nagy részében létezik is ilyen rendelet (internetes keresés alapján 2012-ben kb. 85%-

ban), ám a költségvetési nagyságrendeket ritkán betonozzák bele az önkormányzatok ezekbe a 

jogszabályokba. Mindenesetre a törvény abban feltétlenül bölcsen jár el, hogy nem kényszerít 

rá semmilyen egységes módozatot a helyhatóságokra, ezzel a szubszidiaritás elvét 

hangsúlyozva. A sportban ez feltétlenül jobb hatékonyságot eredményez. Hozzá kell azért 

tennem, hogy interjúim során gyakran merült fel sarkalatos kérdésként – főleg az idősebb, a 

rendszerváltás előtti viszonyokat megszokott sportreferensek részéről – hogy mennyivel 

jobban szeretnék, ha a törvény ereje kötelezné az önkormányzatokat valamiféle kötelező, 

pontosan megfogalmazott feladatvállalásra. Nyilván ez az ő munkájukat könnyítette volna 

meg. 

Magyarországon a rendszerváltás előtt a helyi és megyei tanácsok sporttal foglalkozó 

egységei, munkatársai leginkább felügyeleti szerepet játszottak a sportban. Ellenőrizték, 

nyilvántartották az egyesületeket, támogatásokat osztottak (túlnyomórészt egyedi döntések 

alapján). A jogszabályi felügyelet azóta a civil szervezetek esetében az ügyészséghez került, 

az önkormányzatoknak nincs sem szakmai, sem más jogköre velük kapcsolatban (Nagy 

1996). Kizárólag akkor beszélhetünk valamilyen szintű ellenőrzésről, ha pályázati pénzt 

ítélnek meg, vagy ha szerződéses viszonyba lépnek egy-egy sportegyesülettel. Amellett, hogy 

ez a viszony is gyakran előfordul, a közös projektek, rendezvények, az informális 

együttműködés megkívánja az egymás iránti bizalmat, így annak elvesztése elég komoly 

hátrányként érheti a kötelezettségeit nem teljesítő sportklubot. 

A sportlétesítmények 1989 előtt vagy egy állami nagyvállalat tulajdonában, vagy 

közvetlenül állami tulajdonban voltak. Mindenesetre a rendezetlen viszonyok a 

rendszerváltást követő privatizációkor nagy problémát okoztak (Földesiné 1996). Mivel a 

sporttevékenységre használt területeket és ingatlanokat nem védte jogszabály, azokat nem 

sport céljára is értékesítették, eladták, felszámolták.  Véglegesen az 1996. évi LXV. törvény 

rendezte az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetét. Ez a jogszabály elsősorban 15 éves 
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elidegenítési tilalmat szavatol, amely alapján a sportpályákat más célra eladni vagy átalakítani 

nem lehet, legfeljebb külön méltányossági eljárás keretében, illetve ingatlancserével. Ez a 

szabályozás az állami, önkormányzati és egyesületi tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozik, 

és meghatározza az önkormányzatok sportlétesítményekkel kapcsolatos politikáját. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a sport önkormányzati közfeladatként jelenik meg a 

jogszabályokban, de a feladat-ellátás módját, formáját minden helyhatóság maga határozhatja 

meg. Az egységes feladat- és szervezetrendszert szerintem szükségtelen is lenne felállítani, 

mivel az önkormányzatok és a helyi adottságok nagyon különbözőek. A gyakorlat azt mutatja, 

hogy az önkormányzatok nagy része felismerte saját érdekét a sport támogatásában, és 

különböző mértékben meg is valósítja. A sporthoz való hozzáállás nagyban személy- és 

szimpátiafüggő, erősen átszövik a politikai szándékok és érdekek, bár van összefüggés a 

gazdasági fejlettséggel, a hagyományokkal vagy a földrajzi-területi adottságokkal is.  

5.1.2 Az önkormányzati sportfeladat-ellátás jellemzői, egy település sportélete 

A települések feladatvállalása – különböző mértékben – a sport minden alrendszerére 

kiterjed: a helyi versenysportra, az utánpótlás-nevelésre, a lakosság szabadidős 

sporttevékenységére, a fogyatékosok sportjára, illetve a diáksportra. A szerepvállalás mértéke 

részben a terület igényeitől, részben az önkormányzati szándéktól függ: 

 A minőségi versenysport támogatása elsősorban várospolitikai jelentőségű, presztízs 

kiadás, csakúgy, mint nagy nemzetközi események szervezésének felvállalása. Annak 

ellenére, hogy a magántőke és a szponzorok bevonhatósága a sportnak ezen a területén 

a legnagyobb mértékű, az önkormányzati szerepvállalás mindkét fél számára nagyon 

fontos: az egyesületnek (ma már sok esetben vállalkozásnak) a létbiztonságot, a 

létesítményt és az utánpótlás-nevelés finanszírozását jelenti, az önkormányzatnak a 

város hírnevének öregbítését, a fiatalok sportolásra motiválását, a közösségi élmény 

egy forrását, s ezáltal természetesen politikai tőkét. Összegét tekintve a létesítmények 

üzemeltetése után ez a legnagyobb tehertétel az önkormányzatok büdzséjében. 

 Az utánpótlás-nevelés támogatása európai intézmények deklarációi szerint is állami 

feladat. A helyi gyerekek sportoltatásának egyik fő lehetősége, a tehetséggondozás 

mellett egészséges, sportos életmódra nevel. A város versenysport tevékenysége miatt 

is fontos, általában oktatási intézmények, sportegyesületek és sportiskolák 

támogatásában nyilvánul meg.  
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 Az alacsonyabb szintű, szervezett amatőr versenysport és a szabadidősport 

egyesületek, valamint rendezvények közvetlen finanszírozása a benne résztvevő 

lakosságnak nyújtott szolgáltatásnak minősül, csakúgy, mint a fogyatékosok, az 

idősek, a hátrányos helyzetűek sporttevékenységének támogatása. 

 Az iskolai testnevelés és a diáksport támogatása a leginkább kötelező feladatként 

értelmezhető ügy. E két terület működéséhez alapvetően kevesebb forrásra van 

szükség, ezzel összhangban az önkormányzati támogatás is kisebb összegű, bár az 

egyes szervezetek életében ez is nagy jelentőségű. 

Az önkormányzatok sportfeladat-ellátását a település mérete nagyban meghatározza. 

Minél nagyobb ugyanis a település, annál több sportegyesület, sportszövetség működik, annál 

több a sportlétesítmény, annál valószínűbb, hogy nagy, eredményes csapat vagy sikeres 

egyéni versenyzők készülnek fel a városban. Ha nagy a település, akkor sok az iskola, az 

iskolai sportkör, a testnevelő tanár és a sportszakember is. Ehhez nagyjából igazodik az 

önkormányzat hivatalában sporttal foglalkozó munkatársak száma is.  

A nagyobb budapesti kerületekben és a megyei jogú városokban a legjellemzőbb 

felállás szerint az önkormányzat valamelyik (általában kultúrával, oktatással, ifjúsági 

ügyekkel) összevont osztályán 2-3 munkatársat alkalmaznak, illetve a város 

sportlétesítményeit üzemeltető nonprofit gazdasági társaság, önkormányzati intézmény vagy 

gazdasági társaság kötelékében további néhány, sportszervezéssel (is) foglalkozó munkatárs 

van. Minél kisebb a település és minél gyengébb a szándék a sportfeladatok ellátására a város 

vezetésében, annál kevesebb a köztisztviselőként, közalkalmazottként vagy egyéb 

munkakörben az önkormányzat által foglalkoztatott sportmunkatárs. Ez nem lenne feltétlenül 

baj, hiszen a sportszervezési feladatok nagy részét az egyesületek, szövetségek munkatársai is 

elvégezhetnék: sőt, az lenne a természetes. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a 

sportklubban önkéntesen dolgozóktól nem lehet elvárni, hogy a város sportjának érdekeit 

szem előtt tartva felelősen dolgozzanak. A megoldás mindenképpen az, hogy a 

sportfeladatokat az önkormányzati munkatársak és az egyesületi aktivisták együttműködve 

lássák el. 

A sporttal kapcsolatos döntéshozatalban minden önkormányzatnál a sportügyekkel 

foglalkozó bizottság játszik főszerepet. A támogatások elosztása, a létesítmény beruházások, a 

szerkezeti változtatások kérdésköréről általában a bizottság, nagyobb horderejű döntéseknél a 
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bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt. A kisebb horderejű, főként sportszakmai 

döntéseket általában az önkormányzati sportvezető hozza.  

5.1.3 Az önkormányzati sporttámogatás jellemzői 

A fővárosban, a kerületekben, a megyei jogú városokban és a többi város nagy 

részében is jelentős összeg jut a sport támogatására az önkormányzati büdzséből.  

Megyei jogú városokban stadionok, versenyuszodák, esetleg jégpálya, összességében 

akár több száz létesítmény is van. A városi rangú településeken az iskolai sportlétesítmények 

és a futballpálya mellett általában van sportcsarnok, esetleg uszoda, bitumenes vagy egyéb 

borítású kispályák. Nincs mindegyeik feltétlenül önkormányzati tulajdonban, de a 

legnagyobbak, legmagasabb rezsivel rendelkezők szinte egytől-egyig. A kisebb településeknél 

a sporttámogatás általában a helyi iskolai tornaterem, sportudvar, egyéb iskolai 

sportlétesítmény fenntartására, a helyi futballpálya és annak kiegészítő helységeinek 

működtetésére irányul, illetve az egy-két helyi sportegyesület, az iskolai sport, táborok, 

néhány települési sportrendezvény támogatására korlátozódik. 

A sportegyesületek száma is befolyásolja a támogatási gyakorlatot. Az általam vizsgált 

93 városban átlagosan 37,2 egyesület van. A fővárosi kerületekben átlag 35, a megyei jogú 

városokban 84, a kisebb városokban 17. Érdekes, ugyanakkor indokolt jelenség a városi 

szövetségek intézménye, amelyek klasszikusan alulról szerveződött alakulatok, de elenyésző 

kivétellel nem jogi személyiségűek. Céljuk, hogy főként a labdajátékokban és a csapatban, 

bárki által gyakorlat nélkül is könnyen végezhető sportágakban (labdarúgás, kosárlabda, teke, 

asztalitenisz, sakk stb.) szabadidős amatőr bajnokságokat szervezzenek. Tagságukat tekintve 

ezek a szervezetek nem hoznak többletet,  kis klubokból állnak, az esetek nagy többségében 

nem is jogi személyként működnek. 

A létesítmények és az egyesületek mellett az önkormányzatok több formában 

támogatják még az iskolai sportot és a diákolimpiai rendszert. A testnevelési feladatok 

ellátásához az iskolafenntartók (legtöbb esetben a helyi önkormányzat) 2005-ig tanulónként 

1300 Ft/tanuló diáksport normatívát is kaptak. (Ennek kötött a felhasználását megszüntették, 

amely sok iskola esetében gondokat okozott a diáksport feladatok ellátásában.) A települési 

önkormányzatok támogatási politikájában találkozhatunk például azzal is, hogy 

finanszírozzák a mindennapos testnevelés megvalósítását, a többi sportegyesülethez 

hasonlóan dotálják a diáksport egyesületeket és az iskolai sportköröket is, esetleg kiegészítik a 
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testnevelő tanárok juttatásait, ha azok diáksport versenyekre kísérik a gyerekeket. A 

diákolimpiai rendszert általában a létesítmények ingyenes használatával támogatják, illetve a 

települési diáksport bizottságon28 keresztül. 

A szabadidősportot szintén egyesületeken keresztül támogatják, viszont rengeteg példa 

van arra, hogy főként alkalmi szabadidősport eseményeket (pl. városi sportnap) közvetlenül 

az önkormányzat szervez, vagy az apparátusban sporttal foglalkozók, vagy – ez a gyakoribb – 

a létesítményeket kezelő önkormányzati intézmény, nonprofit gazdasági társaság, esetleg 

gazdasági társaság munkatársai, akik sportszervezési feladatokat is ellátnak. Ugyanez a 

helyzet az alkalmi nemzetközi versenyek, bajnokságok szervezésével is. Ilyenkor egy 

településen általában elmosódnak a civil-önkormányzati határok, s aki csak érdekelt a 

sportban (köztisztviselő, testnevelő tanár, sportvezető, egyesületi önkéntes) vállvetve küzd az 

esemény sikeréért. 

A városi közösségek életében napjainkban óriási szerepet játszik a minőségi elit sport, 

elsősorban a csapatsportágakban. A közös szurkolás, a nemzetközi szereplés, a település 

nevének, sikereinek országos és nemzetközi szinten való megjelenése a város arculatában és a 

lakosság életében is nagy jelentőségű. Az önkormányzatok és a város, a régió, illetve az 

ország szponzorálni kész vállalatainak teherbíró képessége városonként egy, maximum két 

nagy költségvetésű csapatot tud eltartani. Nem véletlen, hogy egy-egy nagyvárosra egy 

sportág kiemelt támogatása jellemző: Veszprémre, Szegedre, Győrre a kézilabda, Sopronra a 

kosárlabda, Egerre a vízilabda stb., míg a többi sportágban csak alacsonyabb színvonalú 

egyesületeik vannak. A színvonalas labdarúgás, amelyre viszont mindenhol nagy lenne a 

szurkolói kereslet, ma nem létezik Magyarországon. Közösségi szempontból a 

kistelepüléseken élvezhető ez a sportág, ahol az ismerős játékosok miatt érdekes a körzeti, 

megyei derbi is, és egyébként sem nagyon van egyéb élőben nézhető sportesemény. S mivel a 

futball akkora üzlet, hogy a rossz fociban is látnak fantáziát, nézők nélkül is elvegetál 

rengeteg profi és félprofi csapat, sokkal több és sokkal drágábban, mint amit a minőség 

indokolna. Az önkormányzatok változó módon viszonyulnak a legköltségesebb sportághoz, a 

direkt vagy burkolt pénzbeli támogatás, a csak az utánpótlás-nevelési célok támogatása, néhol 

a teljes elzárkózás is jellemezheti a hozzáállást – gyakori, hogy az önkormányzati vezetés 

szubjektív véleménye meghatározó a kérdésben. 
                                                

28 A nagyobb településeken, jellemzően a városokban, ahol helyi diákversenyeket rendeznek iskolák 
között is, általában testnevelő tanárokból álló bizottság, amely a versenynaptárt, a lebonyolítás szabályait 
határozza meg. Hatásköre változó lehet. 
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Az önkormányzatok feladatvállalása a sportban a támogatásaik, sportra fordított 

költségvetési összegeik nagyságrendjéből is kitűnik. A helyi önkormányzatok a sportfeladat-

ellátáshoz állami normatívát29 kapnak, amelynek összegénél nagyságrendileg többet költenek 

a sportra. Általában a normatíva megléte vagy nemléte, csökkenése közvetlenül nincs 

semmilyen befolyással az önkormányzati feladat-ellátásra. 

4. táblázat: A sport egyes területeinek önkormányzati támogatása 
településtípusonként és százalékos arányban, illetve a településtípusok éves átlagos 

sportköltségvetése (millió Ft-ban, 2005.) 

Forrás: Nemzeti Sportstratégia 2005. 

A településtípusok teherviselésekor feltűnő, hogy a megyei jogú városok (amelyek 

nagy részénél Budapest számos kerülete népesebb) mennyivel több forrást szánnak a sportra, 

mint a kerületek. Ennek oka, hogy Budapesten lényegesen kevesebb az önkormányzati 

tulajdonú sportlétesítmény (és általában kevesebb az egy kerületre jutó összes létesítmény is), 

illetve a versenysport tevékenység is kevésbé támogatott. Ez főleg a csapatsportágakra 

vonatkozik, amelyeket vidéken több helyen űznek profi szinten. Budapesten a 

lokálpatriotizmus hiányában az önkormányzatok nem érezték fontosnak, hogy átvegyék a 

csapatok finanszírozását a kluboktól. Az egyéni sportokban Budapesten versenyző 

kiválóságokat az egyesületeiken keresztül zömmel az állami forrásokból támogatják. 

                                                

29 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai megnevezéssel, 
összevont normative hozzájárulást kapnak.  

30 A meglévő sportlétesítmények fenntartásának és karbantartásának költségei. Fejlesztést, beruházást 
nem tartalmaz. 

 Megyei Jogú 
városok 

Egyéb vidéki 
települések 

Budapesti 
kerületek összesen 

Versenysport, UP-
nevelés 3 270 (40%) 2 600 (40%) 750 (38%) 6 620 

Szabadidősport 
(rendezvények, 

programok, 
sportszervezetek) 

1 103 (13,5%) 877,5 (13,5%) 425 (21%) 2 405,5 

Diáksport 368 (4,5%) 292,5 (4,5%) 125 (6%) 7 85,5 
Sportlétesítmények 

fenntartása30 3 495 (42%) 2 730 (42%) 650 (33%) 6 875 

Összesen 8 177 6 500 1 950 14 521 
Átlagos éves 

sporttámogatás 
településtípusonként 

395 22 (csak 
városok) 105  
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A létesítmények kapcsán is hátrányban vannak a budapesti kerületek, de ez nem okoz 

nagy problémát, hiszen a fővárosban könnyen át lehet jutni más városrészbe is sportolni. A 

belvárosi kerületek közül néhányban nincs is sportlétesítmény. 

Számos város deklarálja sportrendeletében vagy sportkoncepciójában, hogy a 

költségvetés legalább 1%-át sportcélokra fordítja. A megyei jogú városok és néhány kerület 

esetében ez az arány meg is valósul, sőt, bőven túlteljesül. Abban az esetben, ha az adott 

évben nagyobb összeget költenek sportlétesítmény fejlesztésre, ez az arány jelentősen 

megváltozik. A 23 megyei jogú városból 20 tartósan 1% fölött költ sportra, 7 város 2% fölött. 

Ennél kiugróbb adat ritka, csak akkor fordul elő, ha adott évben egy megyei jogú város 

versenysport csapatokra extra sokat költ. A kisebb településeknél viszont jól megfigyelhető, 

hogy a magas adóbevételekkel rendelkező városok (Százhalombatta, Paks, Tiszaújváros) 

költenek nagy arányban sportra, ők a sportberuházások terén is sokkal aktívabbak, mint a 

hasonló méretű kisvárosok. 

Az arányok megértéséhez fontos hozzátenni, hogy az egyes területek költségigényében 

is hasonlóan nagyok az eltérések: 

 A diáksport számára általában ingyen bocsátják rendelkezésre a létesítményeket, 

alacsonyak a nevezési díjak és a bírói költségek, nincsenek jelentős utazási költségek.  

 A szabadidősportban hasonló a helyzet, kiegészítve azzal, hogy a résztvevők maguk is 

fizetnek a szolgáltatásért, amely kiegészíti az egyéb (önkormányzati, szponzori) 

támogatásokat.  

 Az élsport csapatoknál a nevezési díjak, az utazás, a felszerelés, a bírók, a szövetségi 

tagdíj mind magas. Az önkormányzatok egy része az élcsapatok támogatásánál kiköti 

(rendeletben vagy szerződésben), hogy a támogatást személyi költségekre nem 

használhatják a klubok.  

Ettől függetlenül szembetűnő, mennyire kevés támogatási összeg jut olyan területekre, 

amelyek a korábban ecsetelt fontos társadalmi funkciókat töltenék be. Különösen a diáksport 

támogatások aránya siralmas, illetve a szabadidősportnak azon elemei, amelyek erősen 

forráshiányosak: a fogyatékosok szabadidősportja, a kis egyesületek, amelyek nem töltenek 

be versenysport funkciót. A nekik jutó támogatások túlélésre, szokásos programjaikra elég, jó 

kezdeményezésekre, innovációra kevés. (Még akkor is, ha az egyesületek rendelkeznek 

jelentős saját bevétellel.) Az önkormányzatok kedvezményekkel, természetbeni 
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szolgáltatásokkal kompenzálhatják a szervezeteket és a kezdeményezéseket, illetve 

valamilyen formában garantálhatják a két terület minimális támogatását. 

Általános vélekedés szerint a támogatásoknál megjelenő versenysport – egyéb 

területek érdekellentét akkor nem éleződik ki, ha megfelelő a diáksport és a szabadidősport 

támogatása: ebben az esetben nem irritál senkit, hogy a versenysport nagyságrendekkel többől 

gazdálkodhat. 

5.2 A magyarországi sportegyesületek jellemzői 

A hazai sportegyesületek szerkezetének, működésének átfogó elemzésével tudomásom 

szerint a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem foglalkozott semmilyen felmérés. A szféra 

méreteinek és fő szervezettípusainak a meghatározására a harmadik fejezetben már kísérletet 

tettem. Ennek megfelelően a jelenleg hazánkban működő, elsősorban sporttevékenységgel 

foglalkozó nonprofit szervezetek számát 9-10 ezerre, a sportegyesületi státuszú szervezetekét 

7-8 ezerre becsülhetjük. Az átlagos működési jellemzőket figyelembe véve gyaníthatóan a 

valóban működő, rendszeres tevékenységet folytató egyesületek száma ennél kisebb, 

hozzávetőlegesen 6 ezer körüli. 

A sportegyesületi felmérés adatai alapján jól elhatárolható sportegyesületi típusokat 

határozhatunk meg. Vegyük sorra azokat a tipikus jellemzőket, amelyek alapján a 

sportegyesületek kategóriákba sorolhatók. 

1. Az alapítás éve 

Hazánkban az 1989 előtt alapított sportegyesületek meglehetősen homogén képet 

festettek. Alapításuk oka nagyon ritkán volt az öntevékeny, civil közösségépítés, az egyszerű 

szabadidő-eltöltés egyesületi keretek közötti megvalósítása. Általában egy-egy sportág 

versenyrendszerébe való beilleszkedés, a sportolók számára az edzéskörülmények, a 

versenyzés biztosítása, az 1989 előtt hazánkban meghonosodott, jórészt tradicionális, 

olimpián szereplő sportágakban folyó szakmai munka volt létrehozásuk meghatározó 

indítéka. Az 1960-as években tetőzött sportegyesületi létszám után a rendszerváltásig 

folyamatos csökkenés volt megfigyelhető (Buda-Greminger 1995). 
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2. A sportegyesület szakosztályainak (sportágainak) száma 

A szocialista sport egyik legfontosabb eleme a bázisvállalatok köré szerveződő, 

felülről jól átlátható és irányítható, központosított irányítású sportegyesületi modell volt. 

Ennek megfelelően egy-egy településen, főként az ottani vállalatok (közlekedési társaságok, 

gyárak, bányák stb.) finanszírozásában a sok szakosztályos sportegyesületek voltak a 

jellemzőek (Lang 1996). Gyakran azok az esetlegesen civil kezdeményezésű 

sporttevékenységek is inkább ezekhez a létező egyesülésekhez „csapódtak”, amelyeknek ez az 

út járhatóbbnak bizonyult, mint az ellenőrzött, önálló egyesület-alapítás. Fontos megjegyezni, 

hogy a fejlett demokratikus országokban, illetve hazánkban 1989 óta ez az egyesületi modell 

egyáltalán nem jellemző. Finanszírozhatóságában, fenntarthatóságában, működésében az egy-

egy sportággal vagy egy-két hasonló jellegű sportággal, esetleg általában szabadidősporttal 

foglalkozó kluboknak a mai körülmények között sokkal nagyobb a létjogosultsága. 

3. A sportegyesületben igazolt versenyzőként szereplő tagok száma 

Ez a mérőszám egyértelműen meghatározza a sportegyesület versenyrendszeren belüli 

vagy azon kívüli tevékenységét, létezésének célját. Az elsősorban szabadidő-eltöltésre vagy 

egy-egy sportág közös gyakorlására létrejött klubokban a tagok nem lesznek szövetség által 

igazolt versenyzők, nem végeztetik el magukon az ehhez szükséges sportorvosi vizsgálatot, 

nem fizetik ki a verseny- vagy rajtengedélyt cserébe a versenyrendszerben való részvétel 

szervezéséért. 

4. A sportegyesület országos vagy területi szövetségi tagsága 

Szintén a versenyzési aktivitásról ad információt egy-egy sportklub szövetségi tagsága. 

Amennyiben az országos szövetség tagja, a hazai versenyrendszer bármely szintjén 

megjelenhet (ez jelentősen sportág-függő), ha csak a területi szövetség tagja, akkor 

jellemzőbb, hogy alacsony szinten versenyez, ha egyáltalán bekapcsolódik a versenyekbe. 

Ennél a jellemzőnél azonban már a közös érdekkörbe való tartozás, az érdekképviselet, a 

finanszírozási csatornákhoz való könnyebb eljutás is szerepet játszik, ezért ennél a mutatónál 

többet árul el az igazoltak száma és az egyesület tényleges tevékenysége. 
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5. A sportegyesületek tevékenységi köre (sportágak köre, versenysport, versenytípusok, 

lakossági sport szervezése, utánpótlás-nevelés)  

A sportági besorolás útmutatást adhat ahhoz, hogy a sportegyesület milyen szinten és 

mikortól tud az adott sportágban versenyezni. A sportágak egy jelentős köre ugyanis csak az 

utóbbi évtizedekben honosodott meg Magyarországon, követői közül jóval kevesebben 

tudnak magas szinten versenyezni, mint más, évtizedek óta – esetleg nemzetközi szinten is 

sikeresen – működő sportágban. A tevékenységi körök közül a sportban klasszikusan használt 

versenysport, utánpótlás-nevelés, szabadidősport, diáksport, fogyatékosok sportja alcsoportok 

közül jelölték meg az egyesületek a rájuk jellemzőket, ez is útmutatást ad a tevékenységükre 

nézve. 

6. A sportegyesületek kiadásainak nagyságrendje és célja 

A sportegyesület kiadásaiból szintén jól lehet következtetni a tevékenységének 

fókuszára. A versenyeztetés nevezéssel, utaztatással, szakemberek fizetésével, nagyobb 

mértékű eszközvásárlással jár, volumene jóval nagyobb, mint a csak szabadidő-eltöltéssel, 

alacsony szintű versenysporttal vagy diáksporttal, rétegsportok szervezésével foglalkozó 

tevékenységek esetében. 

Ezen hat mutató alapján már biztonsággal megkísérelhetünk kategóriákat felállítani a 

létező egyesületi típusokról. Az egyes kategóriákban megtalálható sportegyesületek számának 

meghatározásához – a korábban kikalkulált számokat alapul véve – a sportági szövetségi 

adatokat, állami műhelytámogatási adatokat, illetve az önkormányzatok által megadott 

adatokat és részben becsléseket alkalmaztam. 

I.  A sikergyárosok 

A sportegyesület fogalmának hallatán az átlagember azokra a „hagyományos”, híres 

sportegyesületekre gondol, amelyek a magyar élsport, a nemzetközi sikerek nagy részét adják, 

sok szakosztállyal, nagy taglétszámmal, a klubot irányító apparátussal. Ezek az egyesületek 

működésükben sokkal inkább hasonlítanak egy vállalkozáshoz: több foglalkoztatottjuk, 

székházuk, infrastruktúrájuk van, nagy költségvetéssel dolgoznak. Ennek ellenére feltételeik 

szinte kivétel nélkül elégtelenek, alulfinanszírozottak, a sajtóra figyelve a problémáikról nap 

mint nap tájékozódhatunk. Attól függetlenül, hogy a közvélemény számára ők jelentik a 

sportklub fogalmát, ez a réteg igen szűk, összesen kb. 60-80 ilyen klub van. A 

sportegyesületek számához képest ez 1%-ot sem jelent. Ezen klubok nagy része Budapesten 
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vagy vidéki nagyvárosban található, kevés a több sportágban is jelentős eredményekkel 

rendelkező klub, egy-egy sportágban inkább műhelyek, illetve utánpótlás-nevelő bázisok 

vannak. 

II. A hagyományos versenyzők 

A sportegyesületek következő csoportját azok az általában 1989 előtt létrehozott egyesületek 

jelentik, amelyek szintén nagy múlttal, több szakosztállyal rendelkeznek, valamelyik 

sportágukban legalább az országos élvonalba tartozó versenysport tevékenységet végeznek. 

Fontos jellemzőjük az előző csoporthoz képest, hogy költségvetésük kisebb, ugyanakkor 

városukban vagy kerületükben a sportéletben olyan jelentős, vezető szereppel bírnak, amely 

miatt az önkormányzat kiemelt támogatását élvezik. Versenysport tevékenységük mellett 

általában megjelenik a lakossági szabadidősport szolgáltatás nyújtása, és a legtöbb esetben 

komoly utánpótlás-nevelő munka folyik – sok esetben az előző kategóriához tartozó klubok 

viszik el az itt felnevelt tehetségeket. A megyei jogú városok és néhány kerület mellett néhány 

kisebb, a sport szempontjából jelentős városban találhatók ilyen klubok, településenként 

átlagosan 3-4. Számuk országosan 300-350 körülire becsülhető.  

III. A modern szolgáltatók 

A harmadik csoportot a tipikusan egy- vagy kevés szakosztályos sportklubok alkotják, 

amelyek általában 1989 után alakultak. Köztük van olyan, amely korábban nagy egyesületből 

kivált vagy megmaradt szakosztályból vált önálló egyesületté, illetve újonnan alakult, újabb, 

„divatos” sportág elterjesztésével, népszerűsítésével foglalkozik. Versenysport tevékenységük 

általában a hazai élvonalnál alacsonyabb osztályokban jelenik meg, alapvetően 

sportszolgáltatásokat nyújtanak: sokan szerveznek tanfolyamokat, táborokat, és lehetőséget 

biztosítanak a szabadidős sportra is. Az egyesületek legnagyobb része (kb. 3000-3500) ebbe a 

kategóriába tartozik. 

IV. A szabadidősportos klubok 

A negyedik fajta sportegyesület a szabadidős klub. Nem végez élsport tevékenységet, több 

sportág űzésére ad lehetőséget, versenyeket, túrákat szervez. Tagságát tekintve vagy egy 

területre (általában településre) koncentrálódik, vagy egy társadalmi rétegre, korcsoportra, 

munkahelyi vagy egyéb közösségre. A természetjáró, technikai és tömegsport klubok, 

lakótelepi egyesületek, vállalati, szervezeti sportegyesületek, életmód klubok tartoznak ide, 

számuk szintén jelentős, kb. 3000. 
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V. A diáksport klubok 

Diáksport és egyetemi, főiskolai sportegyesületek. Jelenleg hozzávetőlegesen 600 Diáksport 

Egyesület működik31 (2823 Iskolai Sportkör mellett, amelyek nem jogi személyek), valamint 

nagyjából 15-20 egyetemi vagy főiskolai sportklub32. A diáksport klubok inkább a 

szabadidősport klubokhoz hasonló, alacsony szintű versenysport és szabadidősport 

tevékenységet végeznek elsősorban. Az egyetemi-főiskolai sportegyesületek tevékenységüket 

tekintve nagyon különbözők lehetnek (Hajós-terv, 2013), de a hagyományos, nagy múltú 

klubok inkább az I-es és II-es kategóriával mutatnak hasonlóságot. 

Érdemes még megjegyezni, hogy azokat a sportvállalkozásokat, amelyek valamelyik 

csapatsportágban (Magyarországon jelenleg főként labdarúgásban, kézilabdában, 

kosárlabdában, vízilabdában, röplabdában és jégkorongban) látványsport tevékenységet 

végeznek, a sporttársadalom továbbra is sportegyesületként kezeli.  Ezen vállalkozások 

professzionális bajnokságokban szerepelnek, a hivatásos sportolóikat munkavállalókként 

fizetik, a jogszabályok értelmében nem lehetnek civil szervezetek.  Ezeknek a száma ma közel 

100-ra tehető, nemcsak jogi státuszuk miatt különülnek el az egyesületektől, hanem 

jellemzőik is – főként anyagi lehetőségeik, munkaerő-foglalkoztatottságuk - elválasztják őket 

a civil szférától.  

A sportegyesületek ezen kategóriákba való besorolása nem lehet teljesen objektív, a 

tökéletes lehatárolásra nem használható, az egyes sportklubok számtalan egyéb tulajdonságát 

megvizsgálva még árnyaltabb képet lehet festeni a kifejezetten heterogén csoportról. Célom 

természetesen nem is lehetett más, mint a kutatásban szereplő egyesületek kategóriákra 

bontása, az elemzés megkönnyítése, hiszen az egyes típusok az önkormányzattal és a 

lakossággal való kapcsolatukat tekintve jelentősen eltérő tulajdonságokat mutatnak.  

 

                                                

31 http://diaksport.eu/mdsz/megyei-szervezetek (letöltés ideje: 2014. április 2.) 
32 http://www.mefs.hu/mefs/tagok (letöltés ideje: 2014. április 2.) 
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5. táblázat: Az öt fő sportegyesületi típus jellemzői meghatározott mutatók 
alapján 

jellemzők 
a 

sikergyárosok 
(I. típus) 

a hagyományos 
versenyzők (II. 

típus) 

a modern 
szolgáltatók 
(III. típus) 

a szabadidős 
sportklubok 
(IV. típus) 

a diákok 
sportklubjai 

(V. típus) 

Az alapítás éve 1989 előtti 1989 előtti 1989 utáni 1989 utáni 1989 
előtti/utáni 

Szakosztályok 
száma magas Magas/közepes alacsony alacsony magas 

Igazolt 
versenyzők 

száma 
magas magas közepes alacsony közepes 

Sportszövet-
ségi tagság igen, országos igen, országos 

és területi 

igen, 
országos és 

területi 

nem 
jellemző, 
inkább 
területi 

nem 

Legjellemzőbb 
tevékenységi 

kör 

élsport, 
versenysport, 
UP-nevelés 

UP-nevelés, 
versenysport 

UP-nevelés, 
versenysport, 

szabadidő-
sport 

szabadidő-
sport, 

fogyatékosok 
sportja 

diáksport 

Kiadások 
nagyságrendje, 

célja 

magas; 
versenyeztetés 

magas; 
versenyeztetés 

közepes/ala-
csony, 

működés 

alacsony; 
működés 

alacsony; 
működés 

 

5.3 A sportegyesületek és az önkormányzatok kapcsolata – a kutatási 

eredmények leírása 

A kérdőíves felmérések eredményeit a sportegyesületek esetében a bemutatott öt 

szervezettípus szerint, általában elkülönítve vizsgáltam. Mivel a disszertáció és az empirikus 

felmérés az I-es kategóriába sorolt sportklubokkal nem foglalkozik, valamennyi adat esetében 

csak a II-es, III-as, IV-es V-ös csoport bontásában jelennek meg az eredmények, valamint 

természetesen összesítve.  
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6. táblázat: A mintában szereplő egyesület-típusok száma 

Egyesületi típusok Becsült számuk 
Magyarországon 

A mintában szereplő 
számuk 

II. típus: a hagyományos 
versenyzők 340 48 

III. típus: a modern 
szolgáltatók 3500 87 

IV. típus.: a szabadidős 
sportklubok 3000 39 

V. típus: a diákok 
sportklubjai 560 15 

Összesen: 7500 189 
 

Az önkormányzati vizsgálat esetében a mintát a városok nagyságrendje és jogi státusza 

szerint négy csoportra osztottam. A budapesti kerületek és a megyei jogú városok mellett a 

többi várost két csoportra osztottam: a 24 ezer lakos felettieket (16) és a 24 ezer lakos 

alattiakat (32) definiáltam az eredmények elemzésekor. 

7. táblázat: A mintában szereplő városok 
Településtípus A mintában szereplő számuk 

fővárosi kerület 23 
megyei jogú város 22 

24 ezer fő lakos feletti városok 16 
24 ezer fő lakos alatti városok 32 

Összesen 93 
 

5.3.1 A sport és a sport civil szervezeteinek szerepe a település társadalmi életében 

Hipotézis: 

A sport egy település lakosságának életében fontos integráló szerepet tölt be, 

kulcsszereplő a település és lakossága identitásának megteremtésében. A sportszervezeteknek 

általában nagyobb a lakosságot bevonó képessége, mint a más területeken tevékenykedő civil 

szervezeteknek. Ennek ellenére a sportegyesületek nagy része nem tud megfelelni annak az 

igénynek, amely a lakosság részéről a sportolás iránt jelentkezne. 

Indikátorok: 

- a sportegyesületek száma a településen 

- a sportegyesületek aránya a település összes civil szervezetén belül 
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- a sportegyesület tagsága, önkéntes segítői, foglalkoztatottjai 

- a sportegyesület tevékenysége 

- a sportegyesület támogatói köre az üzleti szférából 

- a sportegyesület sportszövetségi, egyéb civil szervezeti tagsága 

5.3.1.1 A. A sportegyesületek száma az egyes településeken, arányuk az összes civil 

szervezethez képest 

Országos szinten az összes egyesület 15,8%-a sportegyesület, ezen túl pedig minden 

negyedik klub a szabadidős kategóriába tartozik (KSH 2012). Ez azt jelenti, hogy nagyjából 

minden negyedik egyesület tevékenysége a sporthoz vagy a szabadidő mozgásos eltöltéséhez 

kapcsolódik. Az országos és a települési arányok az összes civil szervezet és a sporthoz 

kapcsolódó civil szervezetek esetében nagyjából megegyeznek. (A sportegyesületek aránya az 

összes egyesülethez képest természetesen jóval nagyobb, mint a sport célú alapítványoké az 

összes alapítványéhoz.) Magasabbak az arányok, ha csak azokat a településeket nézzük, ahol 

van sportegyesület; köztük is leginkább a megyei jogú városok és az egyéb városok esetében 

közelíti meg az arány a 40%-ot. Ennek feltételezhetően a jó létesítmény-ellátottság, valamint 

a sok oktatási intézmény az oka: az adottságok gyakran meghatározzák a sportklubok 

szerveződését. 

A KSH 2012-es felmérésén az összes egyesületnek 24,9%-a található nem városi rangú 

településen, a sport és a szabadidős tevékenységet folytató szervezetek aránya ennél nagyobb, 

a tisztán sport kategóriáé 27,3. Egy budapesti kerületben átlagosan 60, egy megyei jogú 

városban 91, egy városi rangú településen 8 sporttevékenységet folytató egyesület van. A 

községekben, falvakban egy vagy két sportegyesület működése jellemző (KSH 2012). A teljes 

civil szférával ellentétben a Budapest-centrikusság a sportszférára kevéssé jellemző, viszont 

az országos hatókörű sportszervezetek (főként a szövetségek) általában a fővárosban vannak 

bejegyezve. A kistelepüléseken a sportnál nagyobb arányban csak a polgári védelem és 

tűzoltás, valamint a településfejlesztés szervezetei vannak jelen.  

Az összes civil szervezethez (tehát az egyesületek és az alapítványok összességéhez) 

képest a sportegyesületek aránya Budapesten 9%, a megyei jogú városokban 12%, a 

városokban és a civil szervezettel rendelkező kisebb településeken 13-13%. Ezek az adatok is 

alátámasztják azt a feltételezést, hogy sportklub majdnem mindenhol van, így a kisebb 
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településeken nagyobb az aránya az összes civilhez képest, valószínűleg azért is, mert az 

alapítványok száma itt jóval kevesebb. 

5.3.1.2 A sportegyesületek tagsága 

A sportegyesületek tagsági jellemzői a 8. táblázatban képet adnak arról, hogy a 

lakosság mekkora részét képesek aktivizálni. Országos szinten kb. 800 ezer lakos sportol 

egyesületekben, amely a lakosság 8,5-9%-át jelenti. Ebben a számban benne foglaltatnak azok 

a diáksport egyesületek, amelyek tagjai valószínűleg iskolai keretek között egyébként is 

sportolnak.  

Az OTSH és a KSH számait egyedül 1994-ben tudjuk összehasonlítani, amikor előbbi 

még, utóbbi már rendelkezett sportegyesület-szám adattal. A különbség jelentős, a KSH 

száma gyakorlatilag a duplája az OTSH által mértnek. Utóbbi a sportági szövetségek 

tagszervezeteit összesítette, és ebben a létszámban így a versenyrendszeren kívül létező (főleg 

szabadidős és diáksport klubok) nem szerepelnek. A lakossághoz viszonyított arányt és a 

taglétszámot érdekességképpen mindkét számadattal kiszámoltam.  

 

8. táblázat: Becsült sportegyesületi taglétszám és a lakosságszámhoz viszonyított 
aránya, 1975-2011 

Év Sportegyesületek 
száma 

Becsült 
sportegyesületi 
taglétszám (130 
fő/egyesület***) 

Egy 
sportegyesületre 

jutó lakosok 
száma**** 

A sportegyesületi 
tagság aránya a 

lakosságszámhoz 
viszonyítva**** 

1975 4 154* 540 020 2 578 5% 
1987 3 263* 424 190 3 179 4% 
1990 2 716* 353 080 3 819 3,4% 
1994 3 240* 421 200 3 202 4% 
1994 6 906** 897 780 1 502 8,6% 
1999 5 603** 728 390 1 820 7,1% 
2002 5 385** 700 050 1 893 6,8% 
2006 6 204** 806 520 1 601 8,1% 
2009 6 831** 888 030 1 454 8,9% 
2012 6 552** 851 760 1 516 8,6% 

Forrás: *OTSH, **KSH, ***saját kutatás, ****KSH népszámlálási adatok 1980, 1990, 2001, 2011 

A egyesületi taglétszámot a teljes magyar nonprofit szférát tekintve a statisztikák 4,4 

millióra becsülik, a sportegyesületek becsült taglétszáma napjainkban megközelítőleg 420 

ezer fő (KSH 2012), ebben azonban csak a KSH sport kategóriába sorolt szervezetei vannak 
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benne. Egy egyesület – a létező több ezer sportegyesület taglétszám szerint nagy 

különbségeket mutat – az empirikus felmérés szerint átlagosan 130 taggal rendelkezik, 6586 

ezer egyesületnél így jön ki a 856 ezres taglétszám. Fontos megjegyezni, hogy a KSH 

adatfelvételei szerint az átlagos sportegyesületi taglétszám ennél kisebb, 60 és 100 közé 

tehető. A rendszerváltás előtt alapított kluboknál és a diáksportban feltehetőleg inkább a 130 

fő/egyesület a helytálló, a modern, szabadidős és egyéb 1989 után létrejött egyesületeknél a 

kisebb átlagos taglétszám a jobbnak tűnő becslés. A táblázatban szereplő taglétszám így 

valószínűleg túlzó, a maximum értéket jelenti. Ha a KSH adataiból kiindulva a sport és a 

szabadidős szegmens egyesületeit 85 fő/egyesület átlaggal számoljuk, akkor a közel 10 ezer 

szervezetben valóban megkapjuk a 800 ezer fő körüli létszámot. 

A taglétszám az utóbbi évek tendenciája szerint stagnál, jelentős változás – a 

rendszerváltás utáni hirtelen esés óta – nem történt. 

A sportban való részvételről készült 2004-es közvélemény-kutatás alapján aktívan a 

felnőtt lakosság 16%-a (átlagosan legalább heti egy alkalommal), heti kétszer legalább egy 

órát 9%-a sportol. A felmérés alapján ezen rendszeresen mozgó populációnak legfeljebb 50%-

a végzi ezt a tevékenységet sportegyesületben, így a 16%-os arányt (1, 6 millió ember) alapul 

véve nagyjából az a szám jön ki, amelyet a klubok hozzávetőleges száma és hozzávetőleges 

taglétszáma alapján kapunk. Fontos megjegyezni, hogy egy szabadidő-sportoló vagy 

diáksportoló több egyesületnek is tagja lehet. További nehézséget okoz a becslésben, hogy a 

tagok sportolási intenzitásáról nem tudunk semmit; ez ugyanúgy bizonytalansági tényező, 

mint ahogy az egyesületek száma is az – nem tudjuk, mennyi közülük a passzív, már csak 

papíron létező szervezet.  

A Nemzeti Sportinformációs Rendszernek az igazolt versenyzők számát is 

tartalmaznia kellene, ám a korábban ecsetelt hiányosságok erre az adatra is vonatkoznak. A 

Magyar Olimpiai Bizottság munkatársai – akik  a sport különböző országos programjainak 

menedzselése miatt meglehetősen jó rálátással rendelkeznek a szövetségek, egyesületek 

munkájára – kérésemre az igazolt sportolói létszámot 300-350 ezer főre becsülték. A Magyar 

Labdarúgó Szövetség honlapja33 szerint jelenleg 160 ezer igazolt labdarúgó van 

Magyarországon, vagyis a versenyengedéllyel rendelkező sportolók közel fele labdarúgó. 

                                                

33terkep.mlsz.hu (2014.03.20.) 
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9. táblázat: A sportegyesületek tagsága és jellemzőik 

 Átlagos 
taglétszám 

A 
tagdíjfizetők 
átlagos száma 

A 
tagdíjfizetők 

aránya 

Az igazolt 
versenyzők 

száma 

Az igazolt 
versenyzők 

aránya 

Szakosz-
tályok 
száma 

II. (48) 157,83 127,8 81% 101,11 64% 2,61 
III.(87) 67,26 53,55 79% 40,98 60% 1,45 
IV. (39) 81,47 80,77 99% 30,27 37% 1,73 
V. (15) 342 329 96% 88,2 25,70% 4,73 
∑ (189) 118,26 99,85 84,43% 63,36 53,50% 2,15 

A számok az egy egyesületen belüli arányokat jelzik. 

A kutatás mintájában szereplő egyesületek összességének átlagos taglétszáma 118,26. 

(A 130 fő/egyesület átlagos létszámnál az I.-es, sikergyáros kategória taglétszáma is benne 

van.) A legnagyobb taglétszámú egyesületi csoport a diáksporté, ezeknek általában tagja 

valamennyi olyan iskolás, aki a diákolimpiai vagy más iskolai versenyrendszerben elindul, 

bármilyen szinten is versenyez. Passzív tagok lehetnek köztük, akik a sportegyesület 

kötelékében nem végeznek testmozgást, csak beléptették őket, viszont ezek a passzív tagok is 

az iskolarendszerben kötelező testnevelés miatt valószínűleg végeznek rendszeres 

testmozgást, akár az egyesület aktív tagjai is lehetnének. A szakosztályok száma is ennél az 

egyesülettípusnál a legmagasabb, ez szorosan összefügg a diákolimpiai versenyrendszerrel, 

illetve a nagy taglétszámmal. Mindamellett egy diáksport vezető véleménye szerint a 

valóságban kevesebb a valódi tevékenységet végző szakosztályok száma, s a diákolimpiai 

versenyrendszer nem is kívánja meg a szakosztályi tagozódást. Így lehetséges, hogy a 

kérdőívet kitöltők a sportágak számáról és nem a valódi szakosztályok számáról közöltek 

adatokat. Az igazolt sportolók alacsony arányának oka elsősorban az, hogy a diákolimpiai 

versenyrendszerben való részvételhez erre nincs szükség, diákigazolvánnyal lehet versenyekre 

járni. Ugyanakkor a diáksport egyesület alapításának egyik motivációja az, hogy tagjai 

szövetségi versenyrendszerben is indulhatnak, tehát a 25%-os aránynál nagyobb szám is 

indokolt lehetne. 

A második legnagyobb tagsággal és legtöbb szakosztállyal rendelkező csoport a II-es, 

azaz a hagyományos, bajnokságokban szereplő egyesületek köre. Esetükben magas az igazolt 

versenyzők aránya is, ez a hagyományok, az egyesület régi tagságának a megmaradása miatt 

van, illetve sokan közülük „ráálltak” a minőségi utánpótlás-nevelésre is. 
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11. ábra: Az egyesületi csoportok tagjainak életkor szerinti megoszlása 

 

Az életkori megoszlás jól mutatja, hogy a II-es kategória egyesületeivel együtt 

öregszenek a tagjai is, a klubon belül a 30 évnél idősebbek aránya a legmagasabb. Ez a tény 

alátámasztja azt a feltételezést, hogy ebben az egyesületi fajtában általában nem fordulnak elő 

tömegével a nemzetközi vagy a hazai elithez tartozó sikeres sportolók, mivel 30 év fölött a 

sportágak nagy részében már nem lehet a csúcson lenni. A sportági megoszlásból kiderül, 

hogy bizonyos nagy hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor általában letűnőben lévő 

sportágak (birkózás, súlyemelés, ökölvívás, vívás, teke, atlétika) ebben a szintén 

hagyományos sportegyesületi formában tűnnek fel leginkább. 

A III-as csoport, azaz a fiatal, feltörekvő sportegyesületek általában egy vagy két 

szakosztállyal rendelkeznek. Alulról építkező természetük is maga után vonja, hogy 

alapításkor egy-egy sportág, esetleg egy-két rokon sportág szakemberei indítanak el egy 

szervezetet, és eszük ágában sincs összeállni még több, teljesen más természetű sportággal. 

Ebben a csoportban jónéhány olyan egyesület található, amely korábban létezett, 

életképtelennek vagy nehézkesnek bizonyult több szakosztályos egyesületből vált ki, és 

alapított szervezetet önállóan. Az átlagos taglétszám sem túl magas, az igazoltak aránya 

viszont nagyobb, mint a nem igazoltaké: ebből következik, hogy a modern egyesületek nagy 

része részt vesz a sportági versenyrendszerben. Az életkori megoszlás teljesen egyenletes, 

jelezve, hogy az egyesületek profilja széles, az utánpótlás-neveléstől a szabadidős jellegű 

sporttevékenységig. 

A IV. csoport tagjai az elsősorban szabadidős, rekreációs céllal létrejött egyesületek. 

Többségüket (a vizsgált mintában 39-ből 29-et) 1989 után alapították. A modern 

egyesületekhez képest a legnagyobb eltérés, hogy igazolt versenyzőinek aránya mindössze 

30%, tehát a tagság nagy része nem vesz részt semmilyen versenyrendszerben sem. A 
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tagdíjfizetési fegyelmezettség is itt a legnagyobb, köszönhetően annak, hogy a csupán 

szabadidő-eltöltési célú sporttevékenységért a tagok elfogadottan megteszik a saját 

hozzájárulásukat (a rendszeresen versenyzőktől, akiknek különböző juttatásokat, 

költségtérítést adnak, nem biztos, hogy minden szervezet behajtja a tagdíjat, ezért kisebb az 

arány az első két csoportnál). Egyértelműen a IV. csoport klubjaiban legidősebbek a 

sportolók, a versenyzés másodlagosságát ez is hangsúlyozza. 

A diáksport klubjai hasonlítanak egymásra a leginkább. Nagy, fiatal és fegyelmezetten 

tagdíjat fizető tagsággal (gyakori, hogy az év eleji szülői hozzájáruláshoz hozzáteszik a 

„sportköri díjat”, így az automatikusan befizetésre kerül, még ha a gyerek nem is sportol 

rendszeresen a DSE-ben). Tevékenységük egyértelműen a diáksport versenyrendszerében 

való részvételre koncentrálódik, s egy oktatási intézmény tanulóihoz köthető. A főiskolai, 

egyetemi klubok esetében több a szabadidős jellegű tevékenység.  

A sportegyesületek tagsági jellemzőit megvizsgálva megállapítható, hogy a lakosságot 

leginkább bevonni képes típus a szabadidős sportszervezet. Természetesen a többi egyesületi 

típus is bőven toborozhat tagokat a lakosságból, ha vegyes profilú tevékenységet végez. Az 

ilyen jellegű nyitásra változatos szakosztályai és állami, önkormányzati támogatásai miatt a 

II-es kategória lenne a legalkalmasabb. Ezeket a hagyományos, versenyző klubokat ebben 

járatlanságuk és olykor szemléletváltásra való képtelenségük akadályozza leginkább. A 

modern sportkluboknak szintén akkor van lakosságot vonzó képessége, ha nem csak a 

versenyzésre koncentrálnak.  

5.3.1.3 Foglalkoztatottak és önkéntesek 

A sport nonprofit szervezeteinek általános jellemzője az alacsony foglalkoztatottság, 

ezzel párhuzamosan az önkéntesek nagyszámú alkalmazása.  

A 190 vizsgált egyesület közül összesen 19-ben van főállású foglalkoztatott, további 

15-ben mellékállásban vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező, 

adminisztratív vagy gazdasági munkaerő. A csupán alkalmanként (verseny vagy projekt 

lebonyolítására) foglalkoztatott munkaerő száma is igen kevés, erre csak hat egyesületben van 

példa. 141 egyesületben egyáltalán nincs sem munkaviszonyban, sem megbízással ténykedő 

ügyvivő: ez az összes vizsgált egyesület 75%-a. (Edzők tekintetében valamivel jobb az arány: 

azoknak a kluboknak, amelyeknél edző tevékenykedik, 57%-ában az edző ezt – papíron – 
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önkéntesként teszi. Feltételezhetően sokan rögzített munkaviszony, szerződés nélkül 

dolgoznak.) 

12. ábra: Sportegyesületek megoszlása foglalkoztatottak szerint 

 

 

A foglalkoztatási mutatók a saját kutatásban vizsgált egyesületek esetében azért is 

nagyon gyengék, mert a kisszámú, de jelentős bevételekkel rendelkező sportegyesületek nem 

szerepelnek benne. Nem sokkal, de érzékelhetően javulna az arány ezeknek a sportkluboknak 

a bevonásával. 

A szervezéssel, adminisztrációval, ügyvitellel foglalkozók hiánya mindamellett 

gondokat okoz a sportban a tevékenységek kiszélesítése, a felelős társadalmi szerepvállalás, 

illetve a forrásbevonás (támogatók szerzése az üzleti szférából, pályázás) szempontjából is.  

A KSH 2012-es nonprofit szervezeti felvételén a sportszervezetek 64%-a rendelkezik 

önkéntes munkaerővel, számuk nagyságrendileg 45 ezer fő (KSH, 2012). A szabadidős 

szervezeteknél jelentősen több, 80 ezret meghaladó ez a szám. A rendszeres önkéntesek 

száma ugyanakkor számottevően kisebb, mint az alkalmi önkénteseké, összesen 16 722. A 

sportban nagyon jellemző az alkalmi önkéntesség (versenyek, rendezvények esetén, a 

rendszeres irodai vagy szervezői önkéntesség sokkal ritkább), a statisztikai adatok szerint a 

sportban az alkalmi önkéntesek összlétszáma meghaladja a 27 ezret. Egy szervezetre 

átlagosan 2,2 fő rendszeres, 3,6 fő alkalmi önkéntes jut. Fontos megjegyezni, hogy az adatok 

az összes nonprofit szervezetre vonatkoznak, egyesületek esetében jobbak az önkéntes 

mutatók – alapítványoknál ugyanis kevéssé jellemző az önkéntes tevékenység. 
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A saját kutatás alapján hasonló tendenciákat figyeltem meg. Az alkalmi önkéntesek 

egy szervezetre jutó száma jelentősen nagyobb, mint a rendszeres önkénteseké. A 

sporttevékenységből ez logikusan következik, sok esetben az önkéntes segítők 

rendezvényeken jelennek meg. A rendszeres önkéntesség szintén lehet sportrendezvényeken 

való közreműködés, méghozzá olyan szervezetekben, sportágakban, amelyek heti 

rendszerességgel szerveznek sporteseményeket, bajnoki rendszerben. Ugyanakkor a 

rendszeres alkalmi munka inkább az adminisztrációs, szervezési, irodai munkára értendő, 

amely szintén sajátja a sportszférának. 

10. táblázat: A rendszeres és az alkalmi önkéntesek száma egyesületi típusonként 

 
Rendszeres 
önkéntesek 

összesen 

Egy szervezetre 
jutó rendszeres 

önkéntesek 
átlagos száma 

Alkalmi 
önkéntesek 

összesen 

Egy szervezetre 
jutó alkalmi 
önkéntesek 

átlagos száma 

Azon önkéntesek 
aránya, akik 
semmilyen 

tiszteletdíjat nem 
kapnak 

II.(48) 314 6,4 486 9,9 51% 
III.(87) 430 4,8 1308 14,8 76% 
IV.(39) 215 5,5 345 8,8 87% 
V.(15) 91 6 152 10,1 80% 
∑ (189) 1050 5,5 2291 11,9 72% 

 

Az egyesületi csoportok közül a legtöbb rendszeres önkéntes a II. típusnál található, 

ezek a sportegyesületek bajnoki versenyrendszerben szerepelnek, általában rendszeres 

tevékenységet végeznek, bár az is igaz, hogy az egyesületi típusok közül a II. kategóriában 

van a legtöbb fizetett munkaerő. Igaz, ezeknek az egyesületeknek is több, mint felében 

egyáltalán nincs foglalkoztatott, megbízással vagy részmunkaidőben sem. A többi 

kategóriában viszont tényleg csak elvétve van munkaerő, így ott az önkéntesek munkája 

jelenti az egyesület szervezői tevékenységét.  

Az alkalmi önkéntesek, azaz a sportban a rendezvényeken közreműködők legnagyobb 

arányban a III. egyesületi típusban fordulnak elő. A szabadidősport egyesületek körében 

némileg kevesebb önkéntes fordul elő, ez a tevékenység kevésbé rendszeres volta és kisebb 

intenzitása miatt van. A diáksport szervezetek körében az önkéntesek elsősorban a testnevelő 

tanárok köréből kerülnek ki – esetükben gyakran nem válik szét a hivatásukból fakadó 

munkaköri kötelesség, illetve a diáksport egyesületben végzett munka. 



 106

Az önkéntesek általában nem kapnak tiszteletdíjat a tevékenységükért (esetleg ezt nem 

vallották be.) A szabadidősport, a diáksport és a modern sportszervezetek esetében az 

önkéntesek több, mint háromnegyede nem kap sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést a 

tevékenységéért. A hagyományos klubok ebből a szempontból kis kivételt képeznek, 

ugyanúgy, mint a foglalkoztatott sportszervezők esetében, hiszen az önkéntesek fele a 

rendezvényeken való közreműködésért kap vagy költségtérítést, vagy tiszteletdíjat. Még 

ebben a kategóriában sem ez a jellemző, mégis jelentősen kisebb a semmilyen díjazást nem 

kapó önkéntesek aránya, mint a többi egyesület esetében.  

A mintában szereplő sportegyesületek arra a kérdésre, hogy az utóbbi években milyen 

tendenciát figyeltek meg a tagok és a mozgósítható önkéntesek számát illetően, teljesen 

semleges választ adtak. Nagy részük szerint nincs jelentős változás, a csökkenésre és a 

növekedésre nagyjából ugyanannyian szavaztak. 

5.3.1.4 A sportegyesületek tevékenysége 

A sportklubok tevékenységének vizsgálatakor a következőket vettem figyelembe: az 

egyesületben űzött sportágakat, a sportágak művelésének szintjét a versenyrendszerben, az 

utánpótlás-neveléssel kapcsolatos tevékenységüket, a sporton túli egyéb társadalmi 

tevékenységet, illetve az egyesületek kapcsolatait a vállalkozásokkal. Az önkormányzati 

kapcsolatot és az ezzel kapcsolatos tevékenységet a következő kérdéscsoportoknál elemzem 

részletesen. 

A sportágak versenyképessége, népszerűsége, elterjedtsége nagyon változó. Az, hogy 

az egyesületek mennyire képesek a közösségi élet színterei lenni, nagyban múlik a sportági 

portfolión is. Belterjesebb, költségesebb, népszerűségében hanyatlóbb sportágaknál ez alig 

lehetséges, míg a népszerű, könnyen űzhető sportoknál könnyebb a lakosságot becsábítani.  

A sportágak előfordulása (l. a 2. sz. mellékletet) szolgál néhány érdekességgel, és 

megerősíti az egyesületi csoportok definiálásakor kialakult koncepciót. Vannak ún. 

hagyományos sportágak, melyek régen meghonosodtak hazánkban és nemzetközi szinten is 

elterjedtek. Ezek közül többnek (ökölvívás, birkózás, súlyemelés, atlétika) a népszerűsége az 

utóbbi időben érezhetően csökkent, a benne résztvevők (sportolók, edzők, szurkolók) száma 

szintén. Vannak töretlenül népszerű, hagyományos sportágak (a labdajátékok, főleg 

természetesen a labdarúgás), illetve feltörekvő, új sportágak, amelyek az utóbbi 15-20 évben 

terjedtek el Magyarországon. A csoportjukat jól el tudjuk különíteni annak alapján, hogy a 

magyar szövetség mikor alakult – hiszen általában ekkortól számíthatjuk a sportág 
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magyarországi versenyrendszerének kialakulását, illetve a nemzetközi színtéren való 

megjelenését.  

12. ábra: A leggyakrabban előforduló sportágak említésének száma a mintában 
szereplő egyesületekben 

 

Említések száma - egy sportszervezet több sportággal is foglalkozhat. 

A leggyakrabban előforduló sportágak a teljes mintában: labdarúgás, kosárlabda, 

természetjárás, atlétika, teke, karate, asztalitenisz, tenisz, sakk. Közülük egyedül a karate 

nevezhető új, feltörekvő sportágnak, ennek a válfajaiból viszont nagyon sok van. 

A sportági megoszlásból az egyesületi típusokat figyelembe véve néhány érdekes 

tendencia szűrhető le (elsősorban a mintában gyakran szereplőket vettem figyelembe): 

 csak a régi, hagyományos egyesületekben fordul elő a sportberkekben idejétmúltnak 

tartott modellezés, öttusa, súlyemelés és a postagalamb-röptetés (utóbbi nem is feltétlenül 

sportág). Zömében II-es típusú klubnál űzik a vívást, a kézilabdát, a birkózást, a sakkot és 

az atlétikát.  

 Ezzel szemben kifejezetten a modern, III-as típusú egyesületben űzik, a karatét, a triatlont, 

az úszást, a síelést, kick-boxot, a tájfutást és a táncot. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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 A diáksport egyesületek esetében egyértelműen a labdarúgás, az atlétika és a kosárlabda 

dominál. A torna és az atlétika főleg általános iskolában (a testnevelés tanterve is főleg 

ezeket a mozgásformákat tartalmazza), a kosárlabda a középiskolában elterjedt, a 

labdarúgás a legnépszerűbb minden korosztályban. 

 Kevés olyan sportág van, amely minden egyesületi típusnál egyenletesen megtalálható: a 

labdarúgás, asztalitenisz, teke, természetjárás, tenisz, kosárlabda, atlétika. Ezek a 

sportágak egyrészt a leggyakrabban előfordulók, másrészt van széles körben űzött 

szabadidősportos változatuk, régóta meghonosodtak nálunk és a diáksport 

versenyrendszerében is gyökeret vertek. 

 A szabadidősportnak nincs igazán „műfaja”, mutatja ezt a külön meghatározás is, amely 

valószínűleg a több mozgásformában, kedvtelésből űzött sportolást jelenti. A fentebb 

említett, sokszínű sportágakon kívül a lovaglás, ejtőernyőzés, paintball, horgászat 

mindenesetre ide tartozik. Érdekes, hogy a sokak által művelt aerobic vagy fitness, amely 

tipikus szabadidősport tevékenység, nem elsősorban az egyesületeknél jelentkezik. Az 

ilyen sportot űzők vagy vállalkozástól veszik igénybe a szolgáltatást, vagy esetleg 

egyénileg oldják meg. 

2004-ben a Nemzeti Sportstratégiához reprezentatív lakossági felmérés készült arról, 

hogy mely sportágakat űzik legszívesebben a sportoló emberek, illetve melyeket kezdenék el 

legszívesebben a nem sportolók. Az egyesületek szempontjából ez azért rendkívül érdekes, 

mert az első 12 helyre sorolt sportág nagy részének szabadidős változata jellemzően nem 

egyesületi formában szerveződik. Valójában a legkönnyebben, illetve legolcsóbban 

hozzáférhető mozgásformák ezek: az úszás, aerobic, kerékpározás, kocogás, tenisz, illetve az 

otthoni torna főként egyénileg zajlik. A labdarúgás, természetjárás is, bár sok klubban 

megtalálható, gyakran mégis egyéni szervezéssel művelik, s a lakossági igényt elsősorban a 

csapatjátékokban és a küzdősportokban tudják kihasználni a szabadidősportra is nyitott 

klubok. Az egyesületeknek mindenesetre fontos lenne odafigyelni az ilyen felmérések 

eredményeire, hiszen a lakosság aktivizálása nagyban múlik a kereslethez igazodó kínálaton. 

5.3.1.5 Az egyesületek versenyzési szintje 

A klubok tevékenységének több szempontból is fontos tényezője, hogy milyen szintű a 

versenysportjuk.  
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Nemzetközi szinten csak a II-es és a III-as csoport egyesületei szerepelnek, elég 

jelentős számban. Ebben a csoportban főként az országos szint és azon belül az élvonal 

szerepel leginkább, elenyésző számú az olyan sportegyesület, amelyben nem versenyeznek. 

Azonnal hozzá kell tenni, hogy az egyes sportágaknál máshol és máshol húzódik a 

nemzetközi, illetve hazai élvonal szintje. A III. csoport egyesületei közül sokan olyan 

sportágban versenyeznek, amelynek még szűk a hazai vagy akár a nemzetközi mezőnye is, a 

II. csoport jellemző sportágaiban viszont nehezebb odaférni a legjobbak közé. 

11. táblázat: Az egyesületek versenyzési szintje 

 nemzetközi 
élvonal hazai élvonal még országos 

szint 
területi 

szint nem versenyez 

II.(48) 20 29 21 24 2 
III.(87) 31 54 41 29 4 
IV.(39) - 1 5 10 21 
V.(15) 2 6 6 9 3 

∑ 53 90 73 72 30 
A táblázat az említések számát adja meg: a különböző szakosztályok és sportági csoportok miatt több 

választ is megjelölhettek.  

A szabadidősport egyesületek ugyanakkor teljesen érthető módon vagy nem 

versenyeznek, vagy alacsony szinten teszik azt. A polémia, hogy mi számít versenysportnak, 

szabadidősportnak, s hogy egyáltalán szét lehet-e választani a kategóriákat, nem tartozik ide. 

Nézetem szerint a csak a területi versenyrendszerben részt vevő egyesületek rendszeres 

szabadidősport tevékenységet kínálnak, így ehhez a kategóriához állnak közelebb. 

A vizsgált egyesületek 55%-a foglalkozik utánpótlás-neveléssel, legnagyobb arányban 

megint csak a II-es és a III-as kategória. Ritka az olyan egyesület, amelyik kizárólag 

utánpótlás-neveléssel foglalkozik.  

12. táblázat: Az egyesületek utánpótlás-nevelési tagtoborzó tevékenységi formái 

 

Iskolával 
áll 

kapcsolat-
ban 

Hirdetése-
ket ad föl 

Tagtobor-
zókat 

szervez 

Aki jön, 
azt 

fogadja 

Nincs 
UP-

nevelés 

Egyáltalán 
nem 

toboroz 

Egyáltalán 
nem 

toboroz, % 

II.(48) 33 6 25 10 1 8 16% 
III. (87) 54 33 45 17 1 9 10% 
IV. (39) 9 6 7 11 14 6 15% 
V. (15) 8 2 3 2 1 2 13% 

∑ 104 47 80 40 17 25 13% 
Össz % 54% 24,60% 42% 21% 9% 13% 13% 

Az egyesületek több választ is adhattak, a táblázat az említések számát tartalmazza. 
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Az utánpótlás-nevelésben résztvevőket iskolákkal való kapcsolat és tagtoborzók útján 

szervezik az egyesületek. Előbbi kézenfekvő és jó módszernek tűnik, utóbbi meglehetősen 

passzív és esetleges. Hirdetések útján csak az egyesületek egynegyede gyűjt tagokat, 

túlnyomó többségében a III-as csoportból. Semmit sem tesz a tagságának növeléséért az 

egyesületek 13%-a. A csoportok között ez legjobban jellemző a hagyományos egyesületekre 

(II-es csoport), amelyek valószínűleg hírnevükre is apellálnak, amikor nem érzik 

szükségesnek a tagtoborzást (illetve nem csak tanfolyami- és tagdíjakból élnek). A másik 

inaktív csoport a szabadidősport egyesületek köre, itt teljességgel érthető az ilyen irányú 

passzivitás. 

A kérdőíves felmérésben arra is kíváncsi voltam, hogy a sportegyesületek végeznek-e 

és milyen egyéb társadalmi tevékenységet. A válaszlehetőségek között volt az is, hogy a klub 

tagjainak szervez a sporttevékenységen kívül mást is (pl. ünnepségeket, klubnapot), kizárólag 

ezt a tevékenységet jelölte meg a klubok 20%-a. Egyáltalán nincs egyéb tevékenység az 

egyesületek 25%-ánál. Szabadidős tevékenységet sok egyesület (43%) végez, ebben az 

esetben nem lehet tudni, hogy sport jellegű szabadidős tevékenységről van szó, vagy egyéb 

másról. Feltételezhető, hogy a klubok egy részénél van valamilyen, sportnak nem minősülő 

tevékenység is (pl. gyűjtés, társasjáték stb.). 

A valódi több profilú egyesületek tevékenysége három részre osztható. Az első csoport 

az, amelyik kulturális tevékenységet is végez; ezek a klubok elsősorban táncsporttal, illetve 

fogyatékosokkal foglalkoznak. A másik csoport a szociális tevékenységeket is végzők 

csoportja, köztük is van fogyatékosokkal foglalkozó szervezet, illetve gyerekeket, fiatalokat 

segítő egyesület. A harmadik csoport az egyéb kategória, itt (amelyikről egyáltalán tudjuk, 

hogy mit csinál) megtalálható a rádiós, modellező, harci művészetekkel foglalkozó, ifjúsági 

táborokat, kiállításokat szervező egyesület. A három csoport aránya a teljes mintában 19%, 

tehát a kluboknak legalább háromnegyede kizárólag sporttevékenységet folytat. 

A sokoldalú egyesület a jövőben pályázatok, támogatások szempontjából előnyösebb 

helyzetben lesz, s ez a tevékenységi komplexitás egyébként is nagyon üdvözlendő, sikeres 

működés esetén kiválóan ötvözi a sportot az egyéb határterületekkel a célcsoport (általában a 

gyerekek, fiatalok) hasznára. 
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13. táblázat: Az egyesületek aktivitása a lakossági sport területén – szervez-e lakossági 
sport tevékenységet? 

 minden 
szakosztály 

nem minden 
szakosztály 

csak alkalmanként 
szervez 

egyáltalán nem 

II. 43% 21% 20% 18% 
III. 20% 8% 44% 23% 
IV. 41% 2% 26% 28% 
V. 26% 26% 23% 26% 

∑ 31% 11% 31% 23% 
Az említések számának aránya a teljes körhöz képest. 

A lakosság részére nyújtott sportszolgáltatások is különbözőképpen jellemzik az 

egyesületeket. A teljes minta 23%-a egyáltalán nem foglalkozik lakossági sporttal. A 

fogalom-értelmezéssel talán gond lehetett, számomra értelmezhetetlen, hogy a szabadidősport 

egyesületek (IV. csoport) 28%-a úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem. Nyilván a „nem” az 

egyesületen kívüli lakosságra vonatkozik. Ezzel szemben a II-es csoport hagyományos, főleg 

versenysportra koncentráló szervezetei igen aktívak ezen a területen. Az egyszeri, akció-szerű 

rendezvények leginkább a III-as csoport tagjait jellemzik, de gyakori a szabadidősportosoknál 

is. Egy másik kérdésnél a rendezvények természetére kérdeztem rá: ebből kiderült, hogy 

elenyésző számú az olyan sportegyesület, amely semmilyen rendezvényt nem szervez. Az 

eredmény másik érdekessége, hogy a sportágat bemutató rendezvények száma a III-as 

csoportban nagy (több, mint 50%), a II-es csoportnál pedig alacsony (8%), ez a sportági 

kínálatra rímel: a II-es csoport hagyományos sportágai nem szorulnak bemutatásra, 

elterjesztésre, míg a III-as csoport klubjainak ez az egyik legfontosabb tevékenysége. 

14. táblázat: Az egyesületek tanfolyam-, illetve táborszervező tevékenysége 

 sportági 
tanfolyam 

vízi-
túra sítúra Természet-

járó túrák 
egyéb 
túra 

egyéb 
tábor 

semmit sem 
szervezők 

aránya 
II.(48) 7 4 1 2 2 10 48% 

III. (87) 25 3 4 1 4 29 40% 
IV. (39) 5 4 3 3 6 6 54% 
V. (15) 3 2 4 4 2 6 20% 

∑ 40 13 12 10 14 51 43% 
Említések száma 

Az önköltséges tanfolyamok esetében szintén a III-as csoport a legaktívabb, elsősorban 

a saját sportágat bemutató tanfolyamok, valamint táborok szervezésével. A klubok 43%-a 

semmiféle önköltséges tanfolyamot, tábort nem szervez, s a speciális rendezvények (vízitúra, 
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sítúra, lovastábor, természetjáró tábor) száma is elenyésző. Figyelemreméltó még a 

szabadidősport klubok inaktivitása ezen a területen. Úgy gondolom, hogy közönségcsábító 

lenne ilyen rendezvények szervezése. 

5.3.1.6 Szponzoráció, kapcsolat az üzleti szférával 

A településeken a sportegyesületek kapcsolatrendszerét  három dolog határozza meg: a 

lakossággal, az önkormányzattal és a helyi üzleti szférával való kapcsolatuk. főként a komoly 

versenysport tevékenységgel foglalkozó sportegyesületeknek elengedhetetlen ez utóbbi is, 

ugyanakkor a kluboknak ebben van a legkevesebb a tapasztalatuk. A szponzorok keresése, 

meggyőzése a rendszerváltás óta sarkalatos pontja valamennyi civil szervezetnek. A sportban 

az eladhatóság főként az élsport egyesületeket jellemzi, a versenysportban a nemzetközi 

események, a szabadidősportban a tömegrendezvények, a diáksportban a fogékony korosztály 

a leginkább vonzó az üzleti szférának. Gyakran mondják a sportberkekben dolgozók, hogy a 

magyar sportban ma még inkább a mecenatúrára hasonlít a szponzorálás, és kevésbé lehet rá 

azt mondani, hogy kétoldalú üzlet. A kapcsolatrendszer valószínűleg folyamatosan fejlődik, 

és remélhetőleg mindkét fél megtalálja a számára kedvező elemeket. 

A szponzorok száma az egyesületek esetében átlagosan alacsony. 55 egyesület, azaz a 

vizsgált klubok 29 %-a egyáltalán nem rendelkezik szponzorral. Ezt az arányt sokan 

aggasztónak találhatják, de fontos megjegyezni, hogy az egyesületek közül soknak nincs 

valóban eladható tevékenysége, így nem is biztos, hogy érdemes ehhez a bevételi forráshoz 

fordulniuk. 41%-nak néhány szponzora van, 16%-nak 5 és 15 között. A kérdőív elkészítését 

megelőző egyik beszélgetéskor, amikor a szponzorok számát 15-ben maximáltam, az egyik – 

jellemzően szabadidősporttal foglalkozó – egyesület vezetője szinte kinevetett, hogy ők, és az 

övékhez hasonló egyesület 20-30 szponzortól szedi össze a tevékenységéhez szükséges pénzt, 

kis összegekben vagy természetben. Ezért megváltoztattam a kategóriákat; a megjegyzés  

jogosnak bizonyult, mivel az összes mintában szereplő klub 10%-a 15-nél több szponzorral áll 

kapcsolatban. A sok szponzor bevonása legjobban a II-es kategória egyesületeit jellemzi, a 

többi egyesület esetében elenyésző a számuk.  
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15. táblázat: A sportegyesületek megoszlása szponzorok száma szerint 

 Nincs 
szponzor 1-5 szponzor 5-15 

szponzor 
15-30 

szponzor 
30-nál több 

szponzor 
II. (48) 8 16% 21 43% 7 14,5% 5 10% 5 10% 
III. (87) 25 28% 39 45% 16 18% 2 2% 3 3% 
IV. (39) 17 43,5% 14 36% 3 7% 2 5% 1 2,5% 
V. (15) 5 33% 4 26% 5 33%     
∑ (189) 55 29% 78 41% 31 16% 9 5% 9 5% 

 

A sportegyesületeknek általában 1-5 szponzoruk van. Számomra meglepő, hogy a 

hagyományos egyesületek a legaktívabbak a szponzorok bevonásának területén, az is igaz 

azonban, hogy ők a legnagyobb költségvetéssel rendelkező klubok. Sok közülük a 

rendszerváltás előtt állami vállalathoz tartozott, és az utódvállalattal szorosabb maradt a 

kapcsolata. A tulajdonságaik alapján legmodernebb III-as kategória klubjainak 28%-a nem 

rendelkezik szponzorral: valószínűleg a saját bevételek magas arányával magyarázható a 

jelenség. A IV-es kategória esetében az a tény, hogy a klubok csaknem fele nem vesz igénybe 

szponzori támogatást, már nem meglepő, hiszen nekik van a legkevesebb „szponzorképes” 

tevékenységük. Hasonló a helyzet a diáksport esetében, mindenképpen dicséretes, hogy 

kétharmaduknak egyáltalán van szponzora. A DSE-k létrehozásának (azaz a jogi személyiség 

választásának) egyik motivációja is a szponzorok bevonásának lehetősége. 

Arra a kérdésre, hogy a szponzorok milyen jellegű vállalkozások, egyértelmű a válasz, 

zömében helyi vagy területi érdekeltségűek. A multinacionális vagy országos vállalatok 

korlátozott számban, de egy-egy sportegyesület esetében nagy összegben osztanak 

támogatásokat, míg a kisebb cégek jóval többen vannak, és jóval kisebb mértékben 

támogatnak sporttevékenységet. Az alacsonyabb szintű, kevesebb embert bevonó 

sporttevékenység támogatása természetesen a helyi érdekeltségű cégeknek jó üzlet. 

16. táblázat: A sportegyesületeket támogató szponzorok jellege hatókör szerint 
 Multinacionális 

cég 
Országos 
vállalat 

Területi 
érdekeltségű cég 

Helyi 
vállalkozás 

Csak helyi 
vállalkozást 

említett 
II. 14% 27% 48% 58% 16% 
III. 4,5% 18% 33% 64% 35% 
IV. 5% 15% 20% 46% 28% 
V. - - 6% 73% 66% 
∑ 7% 18,5% 32% 60% 32% 
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A hagyományos, II-es csoportba tartozó klubok említettek a legnagyobb arányban 

nagy cégeket, esetükben a helyi vállalkozások részvétele nem domináns, szemben a többi 

kategóriával. Azoknak az egyesületeknek, amelyeknek multinacionális vagy országos 

szponzora van, a bevételi szerkezetében a szponzori forrás aránya jóval magasabb, mint az 

összes vizsgált egyesületnél. 

A szponzori támogatási szokásoknál feltettem azt a kérdést is, hogy alkalomszerű 

támogatásokról van szó, vagy évek óta rendszeresen jön a támogatás. Az eredményekből 

messzemenő következtetést nem lehet levonni, a szponzorral rendelkező egyesületeknél 

nagyjából fele-fele az arány: 79 egyesület említette, hogy évek óta támogató szponzora van, 

65-öt kizárólag alkalmilag támogatnak vállalkozások. 

A szponzori támogatásban részesülő sportklubok 43%-ánál van olyan szponzor, 

amelyik nem határozza meg a felhasználás célját, általánosságban támogatja az egyesületet. A 

meghatározott célú támogatások között vezet a rendezvények támogatása, a szponzorok 

általában a sportrendezvények kapcsán kapják a legtöbb konkrét ellenszolgáltatást a 

támogatott szervezettől. Az utazást, versenyeken való részvételt és a szervezet működését is 

támogatják, de általában az egyesület többi tevékenységével együtt. 

A szponzorálási kérdéscsoport kapcsán végül azt vizsgáltam, hogy milyen összefüggés 

van az egyesületek bevételeinek nagysága és szponzoraik száma között. Leginkább az 

alacsony bevételű egyesületek esetében fordul elő, hogy egyáltalán nincs szponzoruk, s ha 

van, akkor is a kevés szponzor a jellemző. A milliós bevételű kluboknál már csak elvétve 

lehet olyat találni, amelyiknek nincs szponzora. (A 4 db, 2-5 milliós bevételű egyesületből 

kettő – igaz, alacsony százalékban – jelölt meg szponzori támogatást, de mind a négy 

egyesület vagy döntően saját bevételekből él, vagy önkormányzati támogatásból és saját 

bevételből.) 
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17. táblázat: Az egyesületek szponzorainak száma bevételnagyság szerint 
Bevétel-
nagyság szám Nincs 

szponzor 
1-5 

szponzor 
5-15 

szponzor 
15-30 

szponzor 
30-nál több 

szponzor 
500 ezer 

alatt 50 31 62% 16 32% 3 6% - - - - 

500 ezer -
2m 61 17 28% 31 51% 12 19% 1 2% - - 

2m-5m 34 6 18% 19 56% 6 17% 3 9% - - 
5m-10m 17 4 23% 8 47% 3 18% 1 6% 1 6% 

10m-20m 9 - - 2 22% 3 33% 2 22% 2 22% 
20m- 11 - - 1 9% 3 27% 2 18% 5 45% 

∑ 182 58 32% 77 42% 30 16% 9 5% 8 4% 
 

A bevételnagyságok és a szponzorok száma egyébként teljesen egyenes arányban 

vannak, bár a 15-nél több szponzor még a nagy bevételű kluboknál is ritka – az előfordulás 

alapján viszont természetesen itt találkozunk vele legtöbbet. Az előzőekhez hasonlóan persze 

az 1-5 támogató szponzor előfordulása a leggyakoribb. 

5.3.1.7 A sportegyesületek szövetségi tagsága, kapcsolatai 

A korábbi fejezetekben már kifejtésre került, hogy a sport civil szférája a 

versenyrendszer szabályai miatt piramis-szerű felépítéssel rendelkezik. Az országos 

versenyrendszerben szereplő egyesületek általában az országos szövetség tagjai. Emellett 

tagok lehetnek a megyei, sőt, ha létezik, a városi sportszövetségnek is. Ez főleg akkor valósul 

meg, ha az egyesület a városi vagy a megyei versenyrendszerben szerepel, s értelemszerűen 

ebben a két esetben inkább az amatőr, alacsony szintű versenysportban érdekelt klubok az 

érintettek. Megyei szövetség megyénként átlagosan 25-30 sportágban van, Budapesten a szám 

meghaladja a 40-et. A városi szövetség elsősorban a fociban, kosárlabdában, egyéb 

labdajátékban, a sakkban, a tekében létezik, ez már teljes mértékben a szabadidősport 

tevékenységekre jellemző, azokra, amelyekben egy város különösen aktív, és szükség van a 

több egyesület közötti koordinációra, szervezésre. A diáksport szervezetrendszere a leginkább 

kiépített, kisebb városokban is léteznek szövetségek vagy diáksport-bizottságok. A 

szabadidősport szövetségek léte változó, megyei szinten mindenhol, települési szinten inkább 

csak a nagyobb városokban alakultak meg. 
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18. táblázat: Az egyesületek szövetségi és egyéb civil szervezeti tagsága 

 Tag országos 
szövetségben 

Tag megyei 
szövetségben 

Tag városi 
szövetségben 

Tagja egyéb 
civil 

szervezetnek 

Nem tagja 
más 

szervezet-
nek  

II. (48) 38 33 11 18 4 
III. (87) 76 46 22 23 5 
IV. (39) 9 10 7 12 21 
V. (15) 9 11 4 5 - 

∑ 132 100 44 58 30 
Említések száma 

Az egyesületek 67%-a tagja sportága valamelyik szintű szövetségének. A IV-es 

kategória klubjai esetében ez szabadidősportot jelent, amely nem a versenyrendszer miatt, 

hanem a inkább a közös konferenciák, információ, tapasztalat-terjesztés miatt alakul így. 

Köztük van a legtöbb „független”, többségük nem tagja semmilyen formációnak. Ugyanez 

sem a diáksportban, sem a másik két kategóriában nem jellemző. 

Az országos szövetségi tagság nagy arányban jellemző a II-es és a III-as kategória 

egyesületeire, ami az országos versenyrendszerben való részvételüket jelzi. A II-es csoport 

tagjai, nyilván egyéb szakosztályaik révén, a megyei szövetségekben is aktívak. A III-asnak 

már csak a fele tag megyei szövetségben, igaz majdnem mindegyik országos szövetségben is 

tag. 30 egyesület esetében az is előfordul, hogy városi, megyei, és országos szövetségnek is 

tagja. Ha egy egyesület a városi szövetségben is részt vesz, az általában a másik két szinten is 

jelen van. 

Véleményem szerint a válaszadók nehezen értelmezték az egyéb civil szervezet 

fogalmát, de reményeim szerint az 58 igennel válaszoló klub valóban a szövetségeken túli 

civil szerveződésre gondolt. A sportban ilyen lehet a sportegyesületek vagy általában civil 

szervezetek országos vagy megyei, városi szintű szövetsége, valószínűleg a válaszadók ezekre 

gondoltak. 

5.3.2 Az önkormányzatok és a sportegyesületek együttműködése a település sportjában 

A kérdéskör vizsgálatakor elsősorban a települési önkormányzatok sportmunkatársai 

által kitöltött kérdőíveket vettem alapul, a feleletválasztós, valamint az attitűd-skála 

kérdéseket. A sportegyesületek felméréséből kiegészítő információkat fűzök hozzá. 
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Hipotézis: 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos politikája döntően befolyásolja a civil 

szervezetek tevékenységét ezen a területen. Ugyanakkor, ha az önkormányzat saját 

intézményén belül lép fel sporttevékenység-szervezőként, az gyengíti, „lustítja” a 

sportszervezeteket. 

Indikátorok: 

- az önkormányzattal kapcsolatot tartó civil szervezetek aránya a településen 

- az önkormányzat sporttal kapcsolatos politikája, a sporttal foglalkozók helye az 

önkormányzat szervezetében 

- az önkormányzat által működtetett sportlétesítmények száma, ezek aránya az 

összes sportlétesítményt tekintve 

- az önkormányzat által kiemelten kezelt egyesületek száma és jellege 

- az önkormányzatok és a civil szervezetek között létező szerződéses kapcsolatok 

száma és jellege 

- az önkormányzatok támogatáspolitikája, pályázati rendszere, a támogatott 

tevékenységek köre 

5.3.2.1 A sportegyesületek és az önkormányzatok kapcsolata általában 

Az általam vizsgált 93 településen összesen 3454 sportegyesület van, amelyből az 

sporttal foglalkozó munkatársak bevallása szerint az önkormányzatoknak összesen 2815-tel 

van rendszeres kapcsolata. Ez átlagosan 81%-os arány. Minél kisebb a település, ez az arány 

annál nagyobb, de még a budapesti kerületeknél is 78%-os. Összesen 50 településen, azaz a 

vizsgáltak több, mint felénél van kapcsolat valamennyi sportegyesülettel, legnagyobb 

arányban szintén a kisvárosoknál.  

Az önkormányzat sporttal foglalkozó munkatársait megkérdeztem, hogy van-e a 

területén működő sportegyesületek legfontosabb adatairól (székhely, tisztségviselők stb.) 

nyilvántartása. A 93 településből 49 helyen van az önkormányzatnak minden egyesületről 

adatbázisa. A városok 30%-a válaszolta azt, hogy csak azokról az egyesületekről van 

kimutatása, amelyek felvették a kapcsolatot az önkormányzattal. Kevés az olyan hely (14%), 
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ahol csak azokról készült regiszter, amelyek valamilyen formában támogatást kapnak a 

helyhatóságtól. A településtípusok között itt is a kisvárosok ismerik legjobban a 

sportklubjaikat, 65%-nál található pontos lajstrom. Legkevésbé a fővárosi kerületek 

rendelkeznek információval a területükön működő sportegyesületekről. 

19. táblázat: A településen létező sportegyesületek és az önkormányzattal 
kapcsolatot tartó egyesületek aránya településtípus szerint 

 

Azon önkormányzatok 
aránya, ahol minden 
sportegyesülettel van 

kapcsolat 

Az önkormányzattal 
kapcsolatban lévő 

sportegyesületek aránya 

Kerületek (23) 43% 78% 
Megyei jogú városok 

(22) 36% 79% 

24 ezer fő felett (16) 44% 84,5% 
24 ezer fő alatt (32) 78% 93% 

Összesen (93) 53% 81% 
Az önkormányzati felmérés adatai alapján. 

A kérdőíven szerepelt az önkormányzat sportegyesületekkel kapcsolatos szándékait 

firtató kérdés is, nevezetesen, hogy ösztönzi-e valamilyen formában az önkormányzat az 

együttműködést, vagy a kezdeményezést átengedi a kluboknak. Nos, a városok 55%-ában az 

önkormányzat keresi a kapcsolatot a sportklubokkal, 11%-uk egyenesen a bírósági 

nyilvántartás alapján próbál utánuk járni. Ez utóbbi leginkább a fővárosi kerületeket jellemzi, 

míg az aktív kapcsolatkeresés egyenletesen oszlik meg a településtípusok között. 27% véli 

úgy, hogy a lehetőség adott (pályázatok, létesítmény-használat útján), kezdeményezzenek a 

sportegyesületek. Mindössze 3-an gondolják úgy, hogy mindez csak a sportklubok dolga, s az 

önkormányzatnak nem érdeke utánuk menni. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a 

sportfeladatok ellátásában az élet kikényszeríti az együttműködés szükségességét, és nemcsak 

a támogatásért sorban álló egyesületeknek érdeke a kapcsolatfelvétel – bár kétségtelenül az ő 

működésükre van nagyobb hatással az önkormányzati kapcsolat, mint fordítva. 

Az egyesületek oldaláról nézve a kép hasonló. Bár arra a kérdésre, hogy milyen 

szervezetekkel vannak partnerségi kapcsolatban, 51 klub, azaz a megkérdezettek 27%-a nem 

említette a települési önkormányzatot, mindössze 22 egyesület nem vesz igénybe 

önkormányzati támogatást. Úgy tűnik, hogy többen a támogatás fogadását nem tekintik 

partnerségi kapcsolatnak. A kérdőív kitöltésének anomáliáit tovább erősíti, hogy az egyesület 

bevételeinél 49-en nem jelöltek meg önkormányzati támogatást, olyanok is, amelyek egy 
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korábbi kérdésnél megjelölték az önkormányzati támogatás valamelyik formáját. (A 49-ből 8-

an a bevételi forrásokra vonatkozó kérdéseket nem jelölték meg, további 5-en átengedett helyi 

adóból származó bevételt írtak be, ami tulajdonképpen önkormányzati támogatásnak fogható 

fel. Maradt tehát 36 egyesület, még ez is több, mint ahányan beikszelték, hogy az 

önkormányzat nem támogatja őket.)  

Arra a kérdésre, hogy hasznosnak tartja-e az önkormányzattal való kapcsolatot, és fel 

kívánja-e venni, összesen négy egyesület válaszolt nemlegesen. Ezek valamennyien 

szabadidősport jellegű tevékenységet folytatnak, technikai vagy fitnesz sportágban, jelentős 

saját és szponzori bevételekkel rendelkeznek. Az egyesületek 10%-a válaszolt úgy, hogy 

természetesen felvette a kapcsolatot, hiszen csak így kap támogatást az önkormányzattól. 

Valószínűleg többen is vannak, akik így gondolják, de szemtelenségnek tartották volna ezt a 

választ megjelölni, így maradt az, hogy hasznosnak és fontosnak tarja, ezért az egyesületek 

77%-a felveszi a kapcsolatot. 

Mind az önkormányzatokat, mind a sportegyesületeket megkérdeztem, hogy tartanak-e 

rendszeres fórumot, tanácskozást, hogyan működik az információ-áramlás. Az 

önkormányzatok válaszai alapján mindössze a települések 23%-a nem szervez ilyen fórumot, 

közöttük többségben vannak a fővárosi kerületek (ahol némileg lazább a kapcsolat) és a 

kisvárosok (ahol kevés a klub, egy fórumon esetleg tíz fő sem jelenne meg, ezért nincs 

értelme). A többi esetből 45%-ban az önkormányzat, 32%-ban az önkormányzat és az 

egyesületek közös kezdeményezésére tartanak rendszeres fórumot. Érdekesség, hogy az 

önkormányzatok egyetlen olyan választ sem jelöltek be, miszerint a fórum kizárólag az 

egyesületek kezdeményezésére jönne létre. 

A sportegyesületek megkérdezéséből is kiderül: a klubok 23%-a nem tud róla, hogy 

lenne ilyen fórum, 20%-uk egyenesen azt válaszolta, hogy nincs. A sportegyesületek fele 

válaszolt úgy, hogy van fórum és azon rendszeresen részt is vesz. Mindössze 7% viszonyul a 

dologhoz negatívan, azzal, hogy tud a fórumról, de nem jár oda. A kérdéskör pikantériáját az 

adja, hogy ugyanabban a városban tevékenykedő egyesületek válaszoltak különböző módon a 

kérdésekre. (pl. az egyikük határozottan állítja, hogy nincs, míg egy másik ugyanabból a 

városból jár is a fórumra.) 

Mindenesetre néhány kivételtől eltekintve, az önkormányzatok és az egyesületek 

válaszai ebben a kérdéskörben nagyjából fedik egymást. 
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Az attitűd skála vizsgálatok alapján az önkormányzati munkatársak nagy része egyetért 

abban, hogy az önkormányzat sporttal foglalkozó szervezeti egysége elsősorban azért van, 

hogy segítse az egyesületek működését.  Az 1-5 skálán ez az állítás 4-es átlagot ért el. 

Közepes mértékben értenek egyet azzal, hogy az önkormányzati támogatást és segítséget az 

egyesületeknek kell keresniük (3,49). Ebből arra lehet következtetni, hogy az 

önkormányzatok nemhogy nem tartózkodnak a sportegyesületekkel való kapcsolat 

keresésétől, hanem a helyi sportfeladatok megoldását csak együtt tudják elképzelni. A 

távolságtartás természetesen nem lenne indokolt, ugyanakkor a sporttámogatás mindenhol 

véges, a pénzt kérő egyesületek viszont egyre szaporodnak. 

Az önkormányzati sportvezetők véleményét a sportegyesületekkel kapcsolatos 

tendenciákról is megkérdeztem. Az állítással, hogy a településen vannak olyan egyesületek, 

amelyek tevékenységéről az önkormányzat nem tud, inkább nem értettek egyet a 

sportvezetők. Az 5-ös skálán 2,18-as összátlagot ért el a kérdés. Természetesen annál kevésbé 

értettek egyet, minél kisebb a város. A budapesti kerületek sportvezetői közül a többség 

inkább egyetértett, miközben a kisvárosi önkormányzatoknál elenyésző mértékben merül fel 

ez a probléma. Az állítást a megyei jogú városok sportvezetői is egyértelműen tagadták, 

esetükben 2,31-es az átlag. 

Egy másik állítás, miszerint a településen sok a passzív szervezet, melynek működése 

a minimális törvényi feltételeknek sem felel meg, szintén nem találkozott az önkormányzatok 

egyetértésével. Az összes település átlaga 1,78, a legalacsonyabb érték megint a kisvárosoknál 

jelentkezett, a kerületeknél pedig elérte a 2,5-öt. A többihez képest nagyobb érték 

valószínűleg megint az egyesületi körnek csak a részleges ismeretét jelenti. 

Kíváncsi voltam még arra, hogy az önkormányzati sportvezetők szerint milyen a 

lakosság megítélése a helyi sportéletről. Valamennyi település-típus önkormányzati képviselői 

visszafogottan nyilatkoztak, jelentős különbség nélkül, a teljes kör átlaga 3,47. A nagyobb 

településeké enyhén nagyobb, mint a kicsiké, de valójában nincs jelentős különbség. Ennél az 

állításnál nyilvánvalóan nem voltak könnyű helyzetben a válaszolók, hiszen ez részben a saját 

munkájuk külső megítéléséről is szólt, miközben csak a szubjektív érzéseikre 

hagyatkozhattak. 
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5.3.2.2 Szerződéses kapcsolat, kiemelt egyesületek 

Először is szükségesnek tartom tisztázni, mit értek szorosabb kapcsolaton az 

önkormányzat és az egyes sportegyesületek között: az egyszerű támogató-támogatott 

kapcsolaton túli, rendszeres együttműködést például sportrendezvények közös szervezésében, 

közös pályázásban, az egyesület vezetőinek bevonását az önkormányzati döntés-

előkészítésbe. Szorosabb kapcsolat esetén az egyesület általában meghatározó szerepet játszik 

a település sportjában, sok taggal, komoly eredményekkel, amelyek megtartása 

önkormányzati sportpolitikai érdekké válik. 

Az önkormányzatok 71%-a nyilatkozott úgy, hogy van legalább egy olyan kiemelt 

egyesület, amelyikkel szorosabb sportszakmai kapcsolatot ápol. A legnagyobb arányban a 

budapesti kerületeknél fordul ez elő, a 23-ból mindössze 2 kerületben tekintik teljesen 

egyenrangúaknak a sportklubokat. A többi településtípus esetében a válaszolók 

egyharmadánál nincs „kivételezés” egyik sportegyesülettel sem. A kiemelt státusz a 

települések nagy részében egyértelműen az önkormányzati támogatás nagyságával mérhető: 

ezek a klubok kapják a legnagyobb összegeket, és nagyrészt nem pályázat útján, hanem 

egyedi döntéssel. 

Az önkormányzatok és az egyesületek közötti együttműködési támogatás kérdésében 

sajnos csak a mennyiségi adatokat produkálta a kérdőíves felmérés. Az igazi jelentősége a 

szerződések tartalmának lenne, érdemesnek tartanám megvizsgálni, hogy pontosan milyen 

közös akciókra terjednek ki ezek. Sajnos ennek a kutatásnak a keretében erre nem volt 

lehetőség. 

Az önkormányzatok közel 50%-a tett említést hosszútávra szóló együttműködési 

megállapodásról, ami azért nagyon örvendetes, mert a pontosan meghatározott, rendszeres 

közös feladatmegoldást jelzi. Bár a legnagyobb arányban a kerületek rendelkeznek ilyennel, 

az is Budapestet jellemzi leginkább, hogy egyáltalán nincs ilyen. 

Az alkalmi szerződés, megállapodás valószínűleg az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szól, ami tulajdonképpen alapvető kritériumnak számít a támogatási 

kapcsolat esetében, ezért számomra nem jelez tartalmasabb kapcsolatot, mint az általános 

együttműködés. A településeknek mindenesetre egynegyede egyáltalán nem vet papírra 

semmit, amitől még nem biztos, hogy a település sportjának teendőit nem látják el 

maradéktalanul. 
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Valódi következtetéseket viszont csak az egyes megállapodások tartalmának 

ismeretében lehetne levonni. 

Bár megkérdőjelezhető a létjogosultsága, mindenképpen kíváncsi voltam arra, hogy az 

önkormányzatok milyen ellenőrzés-jellegű tevékenységet végeznek a sportegyesületeknél. 

Tettem ezt annak tudatában, hogy 1989 előtt a tanácsokon belül ún. sportfelügyelőségek 

léteztek, amelyek ellenőrzési jogosítványokkal rendelkeztek a sportklubok felett. Ma már 

ilyen hatósági jogkör nincs, de támogatóként az önkormányzat bizonyos határig elmehet az 

egyesületek tevékenységének ellenőrzésében.  

A válaszadó önkormányzatok 33%-a állítja, hogy figyelemmel kíséri és segíti az 

alapszabályi működést. Az állítás nem tartalmaz feltétlenül ellenőrzési, beleszólási aktust, és 

ez a valóságban feltehetően így is van. A sportegyesületek törvényes működését, mint minden 

civil szervezet esetében, az ügyészség felügyeli, törvényességi vizsgálatot csak ők 

rendelhetnek el. Az önkormányzati beavatkozás csak addig terjed, hogy a figyelemmel kísért 

egyesületi működés szabálytalanságaira az önkormányzati munkatárs felhívja a figyelmet, 

kérés esetén tanácsot ad. Megjegyzendő, hogy ezt a fajta tevékenységet csak azok az 

önkormányzati munkatársak jelölték be, akik megemlítettek valami mást is.  

Ez a más említés két dolog lehetett: a pályázati vagy egyéb támogatás ellenőrzése, 

illetve a rendszeres személyes kapcsolat, rendezvények látogatása. Mindkettőt az 

önkormányzatok 77%-a említette. A sportban a rendezvények látogatása egyébként egy 

teljesen kézenfekvő formája az ellenőrzésnek, hiszen a legtöbb esetben programtámogatást 

nyújtanak az egyesületeknek, amelyek sportrendezvény szervezésére veszik igénybe a forrást. 

Ez az ellenőrzési tevékenység, bár lazábbnak tűnik a tételes elszámolásnál, mégis 

tartalmasabb kapcsolatot feltételez a pénzbeli támogatás ellenőrzésénél, mivel azt 

valószínűleg csak papíron teszik meg az egyesületek. Elenyésző számú önkormányzat véli 

úgy, hogy semmi szükség nincs az ellenőrzésre, ennek motivációja – mivel főleg 

kisvárosokról van szó – nyilván az, hogy a tevékenység annyira szem előtt van, hogy 

intézményesített együttműködésre és ellenőrzésre nincs szükség.  

5.3.2.3 A sportfeladatok ellátásának helye és módja az önkormányzatoknál 

A kutatási téma, valamint a különböző munkahelyeimen végzett tevékenységem okán 

is évek óta figyelem az önkormányzatok sporttal kapcsolatos munkáját, sokat foglalkozva a 

szervezeti felépítés és a feladat-ellátás összefüggéseivel. A jogi szabályozás (l. 5.1.1 fejezet) 
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az önkormányzatok saját hatáskörébe rendeli a sportfeladat-ellátás módjának szinte minden 

elemét.  

Egyértelműen két tendencia rajzolódik ki számomra. Az egyik vonulat az erős 

önkormányzati vezetés (erős polgármester, határozott közgyűlés), mellette a végrehajtó-típusú 

szakmai stáb. A másik variáció a kezdeményező típusú, erős szakmai stáb, amely mellett az 

önkormányzati vezetés nem elsősorban kezdeményezőként, csak a kezdeményezés 

elfogadójaként, döntéshozóként szerepel. Hogy melyik eset a szerencsésebb a sport számára, 

azt az egyedi esetek döntik el, nincs egyetlen jó recept. Véleményem szerint a legjobb, ha az 

önkormányzati vezetés sportbarát, a sport sajátosságait jól értő, a település életében a szerepét 

megfelelően értelmező szereplőként jelenik meg, de nem avatkozik be a szakmai munkába, 

vagy csak nagyon sajátos esetekben. A szakmai stábnak viszont emellett az a jó, ha megvan a 

lehetősége a kezdeményezésre, a település sportjának meghatározó szereplői, és nem csak az 

önkormányzati döntés végrehajtására vannak kárhoztatva. 

A városok méretei és sportmunkája kapcsán fontos, hogy a megyei jogú városokban, 

illetve a budapesti kerületekben, nagyobb lakosságszámú városokban ne csak egy fő 

foglalkozzon sporttal, s az önkormányzaton belüli pozíciójuk megengedje azt, hogy a 

döntéshozatali fórumokhoz közel és talán velük összehangoltan végezzék a munkát. Kisebb 

városokban a sporttal elég, ha egy-két munkatárs foglalkozik, de ha nincs ez az egy-két fő, az 

mind a városok sport civil szervezeteivel való együttműködésén, mind a város közvetlen 

sporttal kapcsolatos tevékenységén megérződik.  

Több városban is létrehoztak olyan sportigazgatóság jellegű szervezetet, amely 

közvetlenül szervezi a város sportrendezvényeit. Bár nem tartom rossz gondolatnak az ilyen 

szervezeti egységek létét, mégis természetesebbnek tűnik a sportszervezési feladatokat a civil 

szervezetekre hagyni, illetve szerződést kötni arra, hogy bizonyos feladatokat ellássanak. Itt 

valószínűleg az önkormányzat azoknak a feladatoknak az ellátását szeretné garantálni, 

amelyek például a város által elvállalt nagy nemzetközi sportrendezvények szervezését illeti. 

A közelmúlt példái azt mutatják, hogy az ezeket szervező országos sportági szövetségek is a 

munkaviszonyban sporttal foglalkozó önkormányzati sportszervezőkkel veszik fel a 

kapcsolatot, a feladattal járó felelősség miatt, valamint azért is, mert az önkormányzatok 

ezeket az eseményeket komoly forrásokkal támogatják. A Magyar Kézilabda Szövetség 

például a nemzetközi rendezvényeit rendszeresen szervezi vidéki városokba, ahol a szervezési 

feladatok mellett az önkormányzat a létesítmények felújítását, fejlesztését is felvállalja. 
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Nehéz tehát megtalálni az egyensúlyt a települési sportfeladatok ellátásában. Sem az 

önkormányzati dominancia, sem a pusztán civil szervezeti munka nem a legideálisabb 

megoldás. 

Az önálló intézet egy saját gazdálkodású, önálló önkormányzati intézményt jelent, 

amely lehet humán főosztály, vagy közhasznú társaság utódjaként nonprofit gazdasági 

társaság, önálló sportintézmény, ritkább esetben önálló sportigazgatóság, illetve 

sportfelügyeleti csoport. A kerületek és a megyei jogú városok esetében gyakori az a felállás, 

amikor létrehoznak egy főként létesítmény-gazdálkodással foglalkozó önálló szervezetet, de 

emellett az önkormányzati apparátuson belül is megmarad a sportcsoport, illetve a 

sportreferens.  

A jellemző felállás a többfunkciós osztályon belüli elhelyezkedés, leginkább a 

művelődési, oktatási, kulturális és ifjúsági ügyosztályon talál helyet a sport. A 45 fővárosi 

kerület, illetve megyei jogú város közül összesen 25 esetben több munkatárs foglalkozik a 

sporttal, 12 önkormányzatnál csak egy-egy referens. Bizonyos fővárosi kerületekben ez 

kielégítő, megyei jogú városokban azonban nagyon kevés az egyetlen sportmunkatárs, ezek az 

emberek nagyon leterheltek. Az egy fő még akkor sem elég, ha mellette sportintézmény segíti 

a települési sportfeladatok ellátását. Csatolt munkakör (a referens a sport mellett más 

feladatokat is ellát) csak egy önkormányzatnál fordul elő; ebben a budapesti kerületben a 

sportélet nagyon gyenge, kevés a támogatás, a sportszervezetek ösztönzése, ezért érezhetően 

elhanyagoltak a sportfeladatok. 

A kisebb városokban már nem jellemző, hogy az önkormányzatban teljes állásban több 

munkatárs is sporttal foglalkozzon. Az egyszemélyes sportreferens a leggyakoribb felállás, a 

kisebb településeken viszont a sportreferensek egy része megbízással vagy csatolt 

munkakörben dolgozik. Két további szervezeti felépítés jellemzi a kisebb városokat: vagy a 

sportlétesítmények üzemeltetésével is foglalkozó önálló sportintézmény, vagy az 

önkormányzat egy bizonyos osztálya, ha kell, ellátja a szükséges sportfeladatokat. Utóbbi eset 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs külön pozíció, szervezeti egység a sportfeladatokra.  

Az önkormányzati munkatársak véleményét a szervezeti felépítésről és a feladat-

ellátásról kérdeztem. Az állításokkal kapcsolatos értékelés az alábbi eredményeket hozta: 
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Az Ön önkormányzatánál elégséges a jelenlegi sport-szakigazgatási egység 

létszáma. 

Településtípus átlag 5-ös skálán 
Fővárosi kerületek 3.15 

Megyei jogú városok 2,81 
városok 24 ezer fő felett 2,3 
városok 24 ezer fő alatt 2,41 

Összesen 2,67 
Ahol sportcsoport működik 3,18 

Ahol egyetlen sportreferens dolgozik 2,3 
1=egyáltalán nem ért egyet, 5=teljesen egyetért. 

A közepesnél gyengébb átlagok azt mutatják, hogy a sportmunkatársak inkább 

elégedetlenek a létszámmal, mintsem elégedettek. Érdekesség, hogy a fővárosi kerületekben 

érzik legkevésbé a munkaerőhiányt, míg a nagy- és kisvárosokban elégedetlenebbek. 

Természetes, hogy ahol több dolgozó foglalkozik a sportfeladatokkal, egy egésszel jobb az 

átlag, mint az egyetlen sportreferenst foglalkoztató önkormányzatnál. Mivel a nagy- és 

kisvárosokra jellemző leginkább az egyszemélyes sportreferens, érthető, hogy miért ott 

gyengébb az átlag. 

A 84 válaszoló településből 36-an osztályozták 1-esre az állítást, 4-en kettesre, tehát 

kb. a települések felénél tartják problémának a sportmunkatársak nem kielégítő létszámát. 

Egyértelmű volt, hogy az önkormányzati sportvezetők nagyra értékelik azt az állítást, 

hogy a helyi sportélet számára fontos az önkormányzat szervezetén belüli képviselet. Az 

értékelésben összesen 4,64-es átlagot ért el, s összesen 2-2 1-es, illetve 2-es osztályzatot 

kapott. A gyenge osztályzatot adók majdnem mindannyian az önkormányzat szervezetén 

kívüli intézmény, sportigazgatóság munkatársai, akiknek valószínűleg jó tapasztalataik 

vannak a saját munkájukkal, szervezetükkel kapcsolatban. A legmagasabb átlag megint a 

szélsőséges reakciójú fővárosi kerületeknél jelentkezett, érdekes módon a megyei jogú 

városok voltak a legvisszafogottabbak. 

Az ennek az állításnak némileg ellentmondó „ellenpróba” az volt, hogy a települési 

sportintézmények megfelelően el tudják-e látni a helyi sportigazgatási feladatokat 

önkormányzati szervezeti egység nélkül is. 
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a. A helyi sportéletnek szüksége van az önkormányzat szervezetén belüli képviseletre. 

b. A települési sportintézmények megfelelően el tudják látni a helyi sportigazgatási 

feladatokat önkormányzati szervezeti egység nélkül is. 

Településtípus a. állítás b. állítás 
Fővárosi kerületek (23) 4,78 2,05 

Megyei jogú városok (22) 4,4 1,3 
Városok 24 ezer fő felett (16) 4,69 2,18 
Városok 24 ezer fő alatt (32) 4,7 2,35 

Összesen (93) 4,64 1,98 
Ahol van sportintézmény (49) 4,53 1,87 

Ahol nincs sportintézmény (44) 4,76 2,11 
 

Némi ellentmondás érződik a második állításnak az értékelésénél az elsőhöz képest. 

Miközben az elutasítás egyértelmű, a sportintézményekkel rendelkező településeknél sokkal 

erősebb. Ez azért meglepő, mert az első állítás ennek teljesen az ellenkezője volt, és némi 

megengedő vélemény akkor inkább a nagyobb városoknál volt tapasztalható. Ha van a 

különbségeknek jelentősége, akkor úgy érzem, az egyetlen magyarázat az, hogy a 

kistelepüléseken nem tartják kardinális kérdésnek a szervezeti felépítést. Inkább legyen az 

önkormányzatnál a sportreferens, de ha nincs ott, az sem okozna olyan problémát, mint amit a 

megyei jogú városokban éreznek. 

Az önkormányzati sportvezetők a település döntéshozóinak hozzáállását is értékelték. 

a. A helyi önkormányzat számára fontos a sport, hozzáállásuk megfelelő. 

b. Az önkormányzati vezetés nem sportbarát, nehéz a sport ügyét képviselni. 

Településtípus a. állítás b. állítás 
Fővárosi kerületek (23) 4.15 1,31 

Megyei jogú városok (22) 3,9 1,63 
24 ezer fő felett (16) 3,71 1,76 
24 ezer fő alatt (32) 3,53 2,1 

Összesen (93) 3,8 1,74 
Ahol a sportra fordított összeg nagyobb a 

költségvetés 1%-ánál (28) 4 1,72 

Ahol a sportra fordított összeg kisebb a 
költségvetés 1%-ánál (65) 3,71 1,75 
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Némileg meglepő ismét, hogy az elégedettség ennél a kérdésnél is a nagyobb 

településeken nagy, s minél kisebb lélekszámú a település, annál kevésbé találják a 

sportmunkatársak, hogy az önkormányzati vezetés megfelelően áll a kérdéshez. Ennek egyik 

oka megint az lehet, hogy a bevétel százalékában legtöbbet sportra költő települések a megyei 

jogú városok. A fővárosi kerületekben viszont meglepőnek tartom a nagyfokú elégedettséget 

– az átlag magasabb, mint az 1% feletti településeké. 

Az önkormányzati sportvezetők saját munkájukkal és a sportegyesületekkel való 

kapcsolatukkal összefüggésben is értékeltek két, egymásnak ellentmondó állítást. 

a. A sport-szakigazgatási egység a sportszervezetek ügyét képviseli az 

önkormányzatnál. 

b. A sport-szakigazgatási egység az önkormányzati érdekeit képviselve működik 

együtt a sportszervezetekkel. 

Településtípus a. állítás b. állítás 
Fővárosi kerületek (23) 4.42 3,73 

Megyei jogú városok (22) 3,42 4,09 
Városok 24 ezer fő felett (16) 3,46 3,23 
Városok 24 ezer fő alatt (32) 3,34 3,42 

Összesen (93) 3,63 3,64 
 

A két állítás kétféle megközelítést takar, ezért nagyon tanulságos, hogy ugyanolyan 

mértékben tartották igaznak mindkettőt a kollégák. Az egyik, azóta sajnos már elhunyt 

sportvezető jegyezte meg tréfásan az első állítást olvasva, hogy ez tulajdonképpen így van, 

azonban ha a jegyzőjének is ezt mondaná, az jól fenéken rúgná érte. Az önkormányzati 

sportvezetők nagy része azonban elfogult a sporttevékenység és a civil szervezetek irányában, 

hiszen nagy részük korábban sportolóként, edzőként, testnevelő tanárként dolgozott. A 

legbátrabban a kerületi sportvezetők értékelték ezt az állítást, általában azonban kicsik a 

különbségek, mérsékelten értett egyet mindkét állítással valamennyi sportvezető. 

Fontos kérdés – bár a jó önkormányzati politika nem csupán ezen múlik – hogy 

mennyire tervszerű egy önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátása. A sporttörvény a 

kötelező feladatok között sorolja fel az önkormányzati sportkoncepció és sportrendelet 

megalkotását. Ezek a dokumentumok amellett ösztönzik koncepcionális gondolkodásra az 

önkormányzatot, hogy a lehetőségeire, szándékaira bízzák a részleteket. 2001-ben a 



 128

megkérdezett 93 önkormányzatból 81-nek volt sportkoncepciója, a kerületek és a megyei jogú 

városok közül csak egy-egy nem rendelkezett vele, s a másik hét település, amelyiknek akkor 

nem volt, mind 20 ezer lakos alatti. A rendelet kapcsán már nehezebb következtetéseket 

levonni, mivel a rendeletalkotás kötelezettségét a 2000-es sporttörvény írta először elő, s 

néhány évvel később sok önkormányzat még csak előkészítette azt. Így nem csoda, hogy a 

felmérésbe bevont önkormányzatok 60%-a esetében még csak folyamatban volt a 

rendeletalkotás, és mindössze 13 önkormányzatnak volt kész. Mára már a 93 önkormányzat 

nagy részénél megtörtént a rendeletek megalkotása.  

5.3.2.4 Az önkormányzatok sportegyesület-támogatási politikája 

Az önkormányzati támogatások rendszerét, sajátosságait, főként az önkormányzati 

kérdőívek eredményei alapján ebben az alfejezetben tárgyalom, a következő fejezetben pedig 

az egyesületi kérdőívek tanulságait elemzem ugyanebben a témakörben. 

Az eddigiekből kiderült, hogy valamennyi önkormányzat feladatának tartja a 

sportegyesületek támogatását, vagy más megközelítés szerint a helyi sportéletről való 

gondoskodás egyik legfőbb elemének tekinti az egyesületeken keresztüli finanszírozást. 

Ennek részleteiben, módozataiban viszont vannak különbségek a települések között. 

Az önkormányzatok négyféleképpen támogatják a sportegyesületeket: közvetlen 

egyedi támogatással, pályázatok útján, bizonyos költségek direkt kifizetésével, valamint 

természetben. 

Utóbbi két esetben, amely igen elterjedt és az önkormányzatok által egyre inkább 

preferált rendszer, az ellenőrzés teljes mértékben megvalósul, a támogatást az egyesületek 

nem is tudnák másra szánni, mint amire kapják, ugyanakkor a döntést, a felhasználás 

szabadságát elveszik tőlük, és ez a civil önállóságot némileg korlátozza. Ugyan teljes 

mértékben érthető és technikailag is jó megoldásnak tűnik például egy civil szervezet által 

rendezett sportverseny bírói díjainak direkt kifizetése, mégis bizalmatlanság érződik rajta. 

Ettől függetlenül több önkormányzat alkalmazza ezt a támogatási módot. A természetbeni 

támogatásban viszont semmi elvi kifogást nem lehet találni; mivel a sportban kulcsszerepet 

játszik a létesítmény-használat, a tulajdonos önkormányzatok részéről a kedvezményes vagy 

ingyenes szolgáltatás az egyesületek számára nagy értékkel bír. 
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Az egyedi, illetve pályázati támogatás kérdését vizsgáltam meg közelebbről az 

önkormányzati kérdőívben (a természetbeni támogatás sajátosságait a következő alfejezetben 

írom le). 

A finanszírozási módok szerint három fajta önkormányzati támogatás-politikát 

különíthetünk el:  

1. Az önkormányzat csak egyedi támogatást nyújt 

2. Az önkormányzat csak pályázati úton támogatja a sportegyesületeket 

3. Az önkormányzat mindkét módon támogatja a sportegyesületeket (vegyes rendszer) 

20. táblázat: Az önkormányzatok sportegyesület-támogatási rendszere 

 

Van egyedi 
támogatás 

kiemelt 
egyesületeknek 

Értékelési 
rendszer 

alapján van 
egyedi 

támogatás 

Csak egyedi 
támogatás 

van minden 
egyesületnek 

Csak 
pályázati 

támogatás 
van 

∑ 

Kerületek (23) 30% 13% 17% 40% 100% 
Megyei jogú 
városok (22) 23% 68% - 9% 100% 

Városok 24 ezer 
fő felett (16) 25% 25% 25% 25% 100% 

Városok 24 ezer 
fő alatt (32) 22% 28% 34% 16% 100% 

Van kiemelt 
egyesület (67) 31% 36% 15% 18% 100% 

Nincs kiemelt 
egyesület (26) 7% 27% 33% 33% 100% 

Összesen (93) 25% 33% 20% 22% 100% 
 

Vegyes finanszírozási rendszer működik az önkormányzatok többségénél, összesen 

58%-uknál. Esetükben kétféleképpen osztják az egyedi támogatást: vagy a kiemelt 

egyesületek kapnak közvetlenül, vagy értékelési rendszer alapján jutnak egyesek direkt 

támogatáshoz. Az előbbi megoldás a ritkább, arányaiban a kerületek alkalmazzák leginkább, 

igaz a fővárosi kerületekre sokkal inkább jellemző a kizárólag pályázati úton való pénzosztás. 

A megyei jogú városok döntő többsége viszont az értékelési rendszert választotta, a sok 

egyesület miatt ez indokolható is. A 24 ezer lakos feletti városoknál teljesen kiegyenlített a 

finanszírozási rendszer. 
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A kizárólag egyedi támogatás ugyanakkor a kisvárosokra a legjellemzőbb, a pályázat 

valóban nem tűnik indokoltnak kevés egyesület esetén. Az említett kerületeken kívül viszont a 

csak pályázati rendszerben juttatott támogatás sem túl elterjedt. Azoknál az 

önkormányzatoknál, ahol bevallottan van kiemelt egyesület, természetesen túlnyomó 

többségben vannak azok, amelyek egyedi támogatást is alkalmaznak, míg a kiemelt egyesület 

nélküli településeken a csak egyedi vagy csak pályázati támogatási rendszer a gyakoribb. 

A támogatott sporttevékenységek körét tekintve a következő sorrend alakult ki 

(aszerint, hogy az önkormányzatok hány százaléka támogat ilyen tevékenységet): 

21. táblázat: Az önkormányzatok által támogatott sporttevékenységek az 
említések aránya szerinti sorrendben 

Tevékenységi terület 
A tevékenységet 

támogató 
önkormányzatok aránya 

Diáksport 97% 
Sportrendezvények 95% 

Lakossági szabadidősport 85% 
Utánpótlás-nevelés működése 78% 

Iskolai testnevelés 75% 
Élsportnál alacsonyabb szintű versenysport 67% 

Óvodai testnevelés 66% 
Élsport 60% 

Természetjárás 52% 
Utánpótlás-nevelés céljául szolgáló táborok 40% 

Egy válaszoló többet – akár mindent – is megjelölhetett. 

Magasan vezet a diáksport, érdekes, hogy az iskolai testnevelést is a települések 

háromnegyede támogatta a 2006-ig érvényben lévő az állami normatíván felül. A 

sportrendezvényeket is majdnem minden önkormányzat támogatja, igaz ez valamennyi 

kategóriába besorolható, nehéz elválasztani például a harmadik helyezett lakossági sporttól, 

amely szintén főleg rendezvényeket jelent. Figyelemreméltó, hogy az élsportot a kerületek és 

a kisvárosok sokkal kisebb arányban támogatják a másik két település-típusnál. A kisvárosok 

nyilván azért nem, mert nincs élsport szintű sporttevékenység a városban. A kerületeknél 

viszont ez nem merülhet fel, hiszen az élsport Budapestre koncentrálódik. Mégis, az élsport 

Budapestről való kivonulásának egyik legfontosabb tényezője, hogy a kerületi 

önkormányzatok nem érzik magukénak a területükön tevékenykedő élsport egyesületek 

támogatását, nem településpolitikai céljuk őket támogatni. A vidéki városokat gyakran 

azonosítják például valamelyik élcsapatukkal vagy híres sportegyesületükkel, a Honvédról 
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viszont például senkinek sem a XIII. kerület jut eszébe, mint ahogy a Spartacusról sem 

Kőbánya.34 A kerületek ugyanígy kevésbé támogatják az utánpótlás-nevelés céljait, valamint 

az alacsonyabb szintű versenysportot, miközben ők a legaktívabbak az óvodai testnevelés 

támogatásában. A kisvárosok viszont a versenysportot és az utánpótlás-nevelést igen nagy 

arányban részesítik előnyben, vidéken tehát nem csupán a magas szintű élsport támogatása 

komoly sportpolitikai cél. 

Az egyéb támogatások között az önkormányzatok említették a fogyatékosok sportját, 

iskolai táborok támogatását, nem önkormányzati pályázati önrészhez való hozzájárulást, új 

egyesületek beindítását, kezdeti működését, nemzetközi versenyeket (ez utóbbit a 

versenysport különböző szintjeinek támogatásába is beleérthetjük). 

A pályázati támogatásokat elsősorban a sportegyesületek és a diáksport szervezetei 

vehetik igénybe. A mintában összesen 65 olyan önkormányzat van, amelyik kiír 

sportpályázatot. Az egyesületeken kívül 43%-ukhoz egyének is pályázhatnak (sportolók, 

edzőik); sportszövetségek, valamint sport célú alapítványok egyaránt 35%-hoz. 

Sportvállalkozás csak a városok 26%-ában folyamodhat támogatáshoz. A szervezeteket 

tekintve a megyei jogú városok a legliberálisabbak, legtöbbjükhöz valamennyi felsorolt 

formáció benyújthat pályázatot. Értelemszerűen a sportszövetségek a nagyobb lakosságszámú 

településeken pályáznak, kisvárosokban meglehetősen ritka a létük. 

A pályázati elveket tekintve érdekes dolog derült ki. Kialakult egy automatizmus: az 

önkormányzatok nagyjából fele évek óta ugyanazokra a tevékenységekre írja ki pályázatait. A 

másik csoport azt vallja, hogy rugalmasan, az igényekre reagálva készíti el a kiírásokat (ami 

még ugyanúgy jelenthet automatizmust, változatlanságot). Azt viszont senki sem jelölte be, 

hogy valamiféle rotációs elv szerint minden évben másra fektetik a hangsúlyt. Hozzáteszem: 

nemcsak a kérdőívekből derült ki számomra, hogy az önkormányzatok általában maximálisan 

próbálnak alkalmazkodni az szervezetek igényeihez, nem bátrak a prioritások megjelölésében. 

Egy-egy településen ritka, hogy valamennyi egyesület pályázik pénzre, a 

kisvárosokban persze nagyobb az arány, és nekik is van a legtöbb esélyük nyerni, mivel 

kevesen vannak. A többi településtípusban egyértelműen az egyesületek többsége pályázik és 

a többségük nyer is.  
                                                

34 A Budapesti Honvéd sportegyesületének központja és létesítményeinek nagy része a XIII. kerületi 
Tüzér utcában van, azonban a XIX. kerületi labdarúgó létesítmény miatt a közvélemény Kispesttel azonosítja a 
klubot.  
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Megvizsgáltam még, hogy a pályázati elvek és a pályázók száma hogyan aránylik 

egymáshoz, azaz hogy egy-egy városban hány sportklub próbál támogatáshoz jutni. A 

pályázati elvekben semmi további tendenciát nem tudtam felfedezni a fentebb leírtaknál. Az 

viszont, hogy valamennyi egyesület nyer a pályázaton, annál gyakoribb jelenség, minél 

kevesebb klub van egy településen. 

A sportpályázatok elbírálásának módszertanában négy jellemző módozatot lehet 

találni: 

 a sportbizottság értékel, javaslatot tesz és a közgyűlés dönt a városok 15%-ában. 

Ez az a módszer, amelyik a szakmát leginkább kizárja a döntéshozatalból. 

 A települések 33%-ánál a sport-szakigazgatási egység készíti elő a szakmai 

bírálatot, a politikai testület (bizottság vagy maga a közgyűlés) pedig dönt. Itt már 

jobban előtérbe kerül a szakma, de csak az önkormányzati sportmunkatársakon 

keresztül. 

 A városok 11%-ában kérnek fel külön szakmai testületet  az értékelésre. Ez már 

igazi civil – állami kapcsolat, szakmailag üdvözlendő, ugyanakkor nehéz lehet 

megoldani, hogy a bizottságban ne szerepeljen érintett sportvezető. 

 Egyetlen olyan várost találtam, ahol a sport-szakigazgatási szerv értékel és dönt is 

egyben. Ez azért nehezen elképzelhető, mert az önkormányzati támogatás, a 

közpénz felhasználásáról természetes lenne, hogy a választott önkormányzati 

testület döntsön. Mindenesetre, ha így van, ez szép példája a bizalomnak az 

önkormányzati munkatárs iránt. 

Ebben a témakörben önkormányzati sportvezetők véleményét három állítással 

kapcsolatban elemzem. Az első két állítás némiképp egymásnak ellenpróbája. Egyértelmű az 

önkormányzati sportvezetők véleménye: inkább kapjanak többen kevesebbet, mint hogy 

prioritásokat megszabva kiemeljenek egy-egy területet és szervezetet. Legnagyobb az 

elutasítás a kisvárosoknál, ahol valószínűleg minden megalakuló sportszervezetnek örülnek, 

és nem is jelent az összes sporttámogatás több tízmilliós összegeket. Az egyik megyei jogú 

város alpolgármestere lakonikusan megjegyezte: az ilyen támogatáspolitikának az az 

eredménye, hogy a sportklubok osztódással szaporodnak. Nehéz a politikusok és a 

szakemberek helyzete is, hiszen valóban az a város érdeke, hogy minél több sportolási 
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lehetőség legyen, nehéz viszont meghúzni a határt a valóban városi közérdek és a magánhobbi 

között. 

a. Hatékonyabb a helyi sportélet működése, ha az önkormányzat kevesebb sportegyesületet 

támogat, mert nem kell a meglévő forrásokat túl sokfelé szétosztani. 

b. Az a jó, ha minél több sportegyesület részesül önkormányzati támogatásban, még ha kis 

összegekkel is. 

c. A passzív egyesületek száma folyamatosan csökken, csak az tud fennmaradni, amelyik 

folyamatos működésről ad tanúbizonyságot. 

Településtípus a. állítás b. állítás c. állítás 
Fővárosi kerületek (23) 2,1 3,89 3,55 

Megyei jogú városok (22) 2,7 3,19 3,57 
24 ezer fő felett (16) 2,6 3,58 3,92 
24 ezer fő alatt (32) 2 3,26 4 

Összesen (93) 2,31 3,43 3,77 
1=egyáltalán nem ért egyet, 5=teljesen egyetért. 

Mindenesetre a nagyobb városok jobban elfogadják a kiemelés elvét, s az első állítás 

sem talált teljes elutasításra: 1-es osztályzatot csak 26%-tól kapott. Az ennek ellentmondó 

állítással sem közfelkiáltással értettek egyet a sportvezetők, nem érte el a 4-es átlagot. Teljes 

mértékben csak 23-an értettek egyet az állítással, a legtöbb a félig-meddig helyeslést kifejező 

3-as és 4-es. Persze azért az 1-esből van a legkevesebb. 

A passzív egyesületek csökkenése sem egyértelmű, pedig a korábbi elméleti elemzés 

és a nagy statisztikai számok alapján azt vártam volna. Az viszont igazolta a várakozásomat, 

hogy a városméretnek megfelelően, a kisebb helyeken erőteljesebb ez a csökkenési folyamat, 

mivel ott jobban szem előtt vannak az egyesületek, s a passzívak ezért gyorsabban feladják.  

Az önkormányzatok támogatáspolitikájának kérdésköréhez tartozik, hogy a 

városvezetés hoz-e létre sport célú alapítványt vagy közalapítványt. Véleményem szerint ez 

ugyan mellékes kérdés, és gyakran a támogatás technikai megkönnyítését szolgálja, mégis, az 

egyéb források bevonásának lehetősége miatt ez akár szerencsés megoldás is lehet. 

A vizsgált települések 32%-a hozott létre önálló sport célú alapítványt. Legnagyobb 

arányban a megyei jogú városok tették ezt, míg a kisvárosok közül csak néhányban van ilyen. 

Budapesten 7 kerület önálló sportalapítvánnyal, 2 kerület vegyes célúval rendelkezik. 2002-
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ben, a vizsgálat időpontjában a városok közel felének egyáltalán nem volt alapítványa, 

amelyből a sportot támogatta. Az eredményeket azonban fenntartással kezelem, nagyon sok 

olyan esetről van tudomásom, amikor olyan általános célú alapítványból kerül pénz a sportba, 

mint például egy város ifjúságának támogatása, vagy egyszerűen a város, a közösség 

fejlesztése. 

5.3.3 Az önkormányzatok szerepe a sportegyesületek tevékenységében 

A kérdéskör vizsgálatakor mind az önkormányzati, mind az egyesületi kérdőív adatait 

figyelembe vettem. 

Hipotézis: 

Az önkormányzati támogatás mértéke döntően befolyásolja az egyesületek nagy 

részének tevékenységét. Az egyesületek költségvetésében azonban növekvő szerepet 

játszanak a saját és a szponzori bevételek. 

Indikátorok: 

- Az önkormányzat szerepe a sportegyesületek tevékenységében 

- az önkormányzati támogatás aránya a sportegyesület bevételein belül 

- az önkormányzati támogatás sportegyesület által igénybe vett formája 

- természetbeni támogatás formái 

- a sportegyesület pályázási szokásai 

5.3.3.1 A sportegyesületek általános bevételi szerkezete, az egyesületek típusai 

bevételi szerkezet szerint 

A vizsgált sportklubok több, mint negyedének éves költségvetése 500 ezer Ft alatt van, 

összesen 59%-nak nem éri el a 2 millió Ft-ot. 5 millió Ft feletti éves költségvetése csak az 

egyesületek 24%-ának van. Ezek az adatok leképezik azt a magyar sportegyesületi struktúrát, 

amely szerint a költségigényes, nagy egyesületek száma kevés, míg a kicsi és kevés pénzzel 

gazdálkodó egyesületek rétege igen széles.  

Az egyesületek bevételei négy fő forrásból tevődnek össze: helyi önkormányzati 

támogatás, saját bevételek, központi állami támogatás (általában pályázati formában) illetve 
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szponzori támogatás. Míg a saját bevételekről és az önkormányzati támogatásról elmondható, 

hogy az egyesületek nagy része rendelkezik ilyen bevételi forrással, a szponzori bevételek az 

egyesületek mindössze 38%-ánál jelennek meg.  A klubok közel 80%-a kap önkormányzati 

támogatást. Azok, amelyek nem részesülnek ilyen támogatásban, vagy saját 

tagdíjbevételekkel rendelkező szabadidősport egyesületek, vagy vállalathoz, munkahelyhez 

kötődő egyesületek.  

14. ábra: A sportegyesületek megoszlása bevételnagyság szerint 

 

Egy törvényesen működő egyesületnek természetesen van tagdíja, tehát saját bevétele 

mindenképpen kell, hogy legyen – ettől függetlenül a megkérdezett egyesületek 15%-a 

nyilatkozott úgy, hogy nincs saját bevétele. Itt inkább arra lehet gondolni, hogy elenyésző – 

néhány százalékos – ez az összeg, vagy hogy a kitöltő nem értette meg a saját bevétel 

fogalmát. 

15. ábra: Egy átlagos sportegyesület bevételeinek megoszlása 

 

Központi költségvetésből (minisztériumi és pályázati forrásokból) az egyesületek 

46%-a jut anyagi támogatáshoz. Megdöbbentően kevés viszont a magánadományok 
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mennyisége, különösen annak fényében, hogy az SZJA felajánlható 1%-a is ebbe a 

kategóriába értendő. Összesen a klubok 41%-a kap magánadományt, mely bevételeiknek 

átlagosan 13,5%-át teszi ki. 

Általában a legtöbb egyesület bevételeinek egyharmadát a helyi önkormányzat, 

egyharmadát saját bevételei adják, a fennmaradó egyharmadot pedig változó mértékben 

szponzori, központi pályázati, illetve magántámogatások teszik ki. 

A mintában szereplő sportegyesületeket bevételi szerkezetük szerint osztályozva öt 

különböző típust különíthetünk el: 

a. a bevételi források eloszlanak, nincs domináns forrás – az egyesületek kb. 51%-a 

b. a saját bevétel dominanciája – az egyesületek kb. 20%-a 

c. a települési önkormányzati támogatás dominanciája – az egyesületek kb. 14%-a 

d. a szponzori bevételek dominanciája – az egyesületek kb. 6%-a 

e. a központi pályázati, a magánadományok, illetve egyéb bevételek dominanciája – 

az egyesületek 3-3-3%-a, összesen 9%. 

Abban az esetben tekintettem egy bevételi forrást dominánsnak, ha az meghaladta a 

60%-ot. A 189 egyesületből 8 nem válaszolt erre a kérdésre, további 3 értelmezhetetlenül tette 

ezt, így a mintából 178 klub tulajdonságait elemeztem. 

Mindenképpen örvendetes, hogy az első csoportba került a vizsgált egyesületek fele, 

hiszen a források egyenletes megoszlása az életképességet, a több lábon állást garantálhatja. 

Abban az esetben, ha egyik sem dominál, akkor ha valamelyik bevételi forrás megcsappan 

vagy teljesen kiesik, ezek az egyesületek feltehetően nem lehetetlenülnek el, támaszkodni 

tudnak a többi bevételi forrásra. 

Azoknál a kluboknál, ahol valamelyik bevételi forrás dominál, sokkal nagyobb annak a 

veszélye, hogy a kiesésével a klub életképtelen marad. A legkisebb veszély a többségében 

saját bevételekkel rendelkezőket fenyegeti, a forrás valószínűleg a tagoktól és a 

tevékenységtől származik, ami, ha bejáratott útja van, csak abban az esetben marad el, 

amennyiben a klub tevékenysége drasztikusan lecsökken. Az önkormányzati támogatás sem 

szűnik meg egyik pillanatról a másikra, ámbár könnyen csökkenhet, ha az önkormányzat 

nehezebb helyzetbe kerül. Azokat fenyegeti nagyobb veszély, akik pályázati úton nyernek 
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helyi önkormányzati támogatást, ha esetleg nem sikerül a pályázatuk – bár ezek a pályázatok 

általában nem bonyolultak, és az évek során mind a kiírások, mind a támogatottak köre 

rögzül. 

A nagy mértékben szponzori támogatásokra apelláló egyesületek viszont egyik napról 

a másikra bajba kerülhetnek, mivel manapság a leggyorsabban a vállalkozások tudnak 

kiszállni egy-egy terület finanszírozásából, és üzleti érdekeik miatt ezt a lépést könyörtelenül 

meg is teszik. Igaz, válságot ez a jelenség főként nagy támogatások esetén jelent, gyakran 

hallani olyan nagy egyesületek – sőt, vállalkozásként működő labdajáték-csapatok – 

problémájáról, amelyeket a több tízmillióval támogató szponzor nem finanszíroz többé. 

Ilyenkor hiába az egyéb forrás, a nagy összeg kiesése miatt vagy jelentősen visszaesik a 

teljesítmény, vagy akár meg is szűnhet a csapat. A hivatásos sportban a bevételek nagysága 

szinte előre meghatározza egy-egy bajnokság kimenetelét. Esetükben azonban olyan 

nagyságrendről van szó, amely mindenképpen több szereplős finanszírozási rendszert igényel. 

Az egyes típusok jellemzői 

a. a bevételi források egyenletesen oszlanak meg 

Ebbe a csoportba tartozik az egyesületek több, mint fele, s az öt egyesületi típusba 

tartozó klubnál is a legnagyobb arányban ez a típus található meg. Közülük is a II-es csoport, 

azaz a hagyományos klubok köre az, amelynek tagjai 64%-ban rendelkeznek kiegyenlített 

bevételi forrásokkal. A típusba tartozók valamennyien rendelkeznek önkormányzati 

támogatással, saját bevétellel, és egy-két kivétellel szponzori bevétellel is. A legnagyobb tétel 

mindamellett az önkormányzati támogatás, amely átlagosan 32%, valamivel kisebb arányú a 

saját bevétel, és ezt követi szorosan a szponzori támogatás. Nagyjából a klubok felénél 

jelentkezik magánadomány, illetve egyéb forrású bevétel is. Jellemzően a nagy bevételű 

egyesületeknél oszlanak el a bevételi források, szinte valamennyi, 20 millió Ft éves bevételnél 

többel rendelkező sportklub ebbe a kategóriába tartozik. 

b. domináns a saját bevétel 

Ennél a kategóriánál többségben vannak a kis költségvetésű egyesületek és a 

szabadidős klubok. Előbbinek nyilvánvaló oka, hogy a saját bevétel főként lakossági 

forrásnak tekinthető, és ennek nagyságrendje még nem jelentős. Rájuk jellemző a leginkább, 

hogy más bevételi forrásuk nincs, vagy csak elenyésző mértékben van. Jellemző továbbá, 
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hogy sportágaik az újabb, divatos sportágak, kevés a hagyományos, de mára megcsappant 

népszerűségű sportág. 

c. domináns az önkormányzati támogatás 

Az egyesületek becsületére legyen mondva, hogy 100%-ban önkormányzati 

támogatásból egyikük sem él, legalább saját bevétellel rendelkeznek az önkormányzatok 

támogatása mellett. Csekély mértékű, de szponzori támogatás is akad szinte minden 

egyesületnél, pályázati pénz, magántámogatás, egyéb bevétel viszont szinte alig. Döntően kis 

bevételű egyesületekről van szó, az egyetlen 20 millió Ft feletti klub az egy időben  híresen 

sportbarát Tiszaújváros fő sportegyesülete volt. 

d. domináns a szponzori támogatás 

A kevés (összesen 10) egyesület miatt nem szerencsés messzemenő következtetéseket 

levonni, mindenesetre a döntően szponzori támogatásokra támaszkodó egyesületeknek igen 

nagy százalékban a szponzori bevételekből áll a költségvetése: átlagosan 78%, egyéb 

bevételeik vagy saját források, vagy helyi önkormányzati támogatás. Döntően labdajátékkal, 

valamint rendezvények szervezésével foglalkoznak. A bevételeik nem túl nagyok, a legtöbb 

500 ezer Ft és 2 millió Ft közötti költségvetéssel dolgozik. 

5.3.3.2 Az önkormányzati támogatás mértéke, ennek tulajdonságai 

A bevételi szerkezetek vizsgálata után közelebbről is megvizsgáltam az önkormányzati 

támogatások mértékét és az ennek alapján felállítható tendenciák természetét. 

A 178 sportegyesületből 145 vesz igénybe önkormányzati támogatást, amely 81%-os 

arány. A maradék 33 egyesületből 17-nél a saját bevétel aránya 80% fölötti, nyolc esetben 

egyenesen 100%. A szponzori bevételek aránya csak három klubnál hasonlóan magas, a 

pályázati bevételek egynél, öt klubnak az egyéb bevételei, négy egyesületnek a 

magántámogatásai nagyon magasak. A maradék három egyesület költségvetésében 

megoszlanak a bevételi források. 

Az önkormányzati támogatással nem rendelkező egyesületek nagy része a III-as és IV-

es kategóriából való. Hatan közülük valamilyen természetbeni támogatást vesznek igénybe az 

önkormányzattól. A 33 klub közül 18-an állítják, hogy a települési önkormányzattal 

partnerségi kapcsolatban állnak, de a kapcsolatfelvételt firtató kérdésnél is csak négyen 

válaszolták azt, hogy nem tartják fontosnak az önkormányzattal való kapcsolatot. Ebből két 
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dologra lehet következtetni: a partnerség ezeknél a kluboknál elsősorban az információcserét, 

esetleg közös sportesemény rendezését, közös programokat jelenti, amely nem tartalmaz 

direkt önkormányzati támogatást az egyesület részére. 

22. táblázat: Az egyesületek megoszlása aszerint, hogy mekkora az 
önkormányzati támogatás a teljes bevételükhöz képest 

 50%-nál több 
ök.-i 

támogatás 

25-50% közötti 
ök.-i támogatás 

25% alatti 
ök.-i 

támogatás 

Nincs ök.-i 
támogatás 

II. (45) 27% 29% 38% 6% 
III. (82) 20% 27% 38% 15% 
IV. (37) 14% 12% 34% 40% 
V. (13) 31% 23% 31% 15% 

Össz. (177) 20% 23% 39% 18% 
Néhány egyesület nem adott választ a kérdésre. 

A táblázatból kiderül, hogy a II-es csoport egyesületei részesülnek a legnagyobb 

arányban önkormányzati támogatásban, igaz, ők más forrásokból is bőven kiegészítik a 

költségvetésüket, így ez nem feltétlenül jelent teljes önkormányzatra utaltságot. Ez inkább a 

másik három kategória elemeit érinti, ott viszont kevesebb ilyen klubot találunk. Általában 

elmondható, hogy az önkormányzati támogatások mértéke nem túlzott, a leggyakoribb a 

költségvetésben 50%-ot ki nem tevő finanszírozás. Ez egyrészt az egyesületek önállóságát, 

államtól való függetlenségét erősíti, másrészt alátámasztja azt a korábban tett megállapítást, 

hogy az önkormányzatok inkább több egyesületet támogatnak kevés összeggel, mintegy 

mindenkinek „betömve a száját”. A disztingvált finanszírozást ugyan megvalósítják, de ritkán 

zárnak ki sportklubot a finanszírozásból. 

Azok az egyesületek, amelyek költségvetésében az önkormányzati támogatás aránya 

meghaladja az 50%-ot, majdnem minden esetben rendelkeznek saját bevétellel is (átlag 14%-

ban), többségük szponzori támogatással is (átlag 17%). Kevesebb egyesületnek van központi 

pályázatból, magán vagy egyéb forrásból pénze, s ezek aránya is 10% alatti. 

Megvizsgáltam azt is, hogy van-e összefüggés az egyesület költségvetésének 

nagyságrendje és az önkormányzati támogatás között, de döntő következtetést nem lehetett 

levonni, legfeljebb néhány tendencia rajzolódik ki: 

 Az 500 ezer Ft bevétel alatti kluboknál, ha nincs önkormányzati támogatás, 

szinte a teljes költségvetés saját bevétel 
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 A 10 millió Ft-ot meghaladó költségvetésű kluboknál minden esetben van 

önkormányzati támogatás, többségében 25% felett 

 Minél nagyobb egy egyesület költségvetése, annál ritkább, hogy egyáltalán 

nem kap önkormányzati támogatást 

 A legtöbb egyesület költségvetése 500 ezer Ft és 2 millió Ft között mozog, 

64%-uk 50% alatti arányban rendelkezik önkormányzati forrással 

Az előző fejezetben már szó esett arról, hogy az önkormányzatok nemcsak közvetlenül 

támogatják a sportegyesületeket, hanem közvetve, átengedett iparűzési adó útján is. Ez 

általában vagy civil szervezetek számára jut el támogatásként, vagy az önkormányzat által 

megjelölt néhány cél (kultúra, oktatás, sport) érdekében lehet felhasználni. A pénzről való 

döntéshozatalnak több formája is ismert: vagy az adózó dönt róla, vagy valamilyen mutató 

alapján az önkormányzat. Zalaegerszegen például azt vették a számítások alapjául, hogy 

milyen tevékenységet űző civil szervezetek vannak. Szentesen az állampolgárok adójuk 1%-

ról dönthettek a város nonprofit szervezetei javára. Mindkét esetben győztesen került ki a 

sport, hiszen a korábbiakból is kitűnt, a civil szervezeti megoszlásban egy városon belül 

vezetnek a sport és szabadidős jellegű civil szervezetek. A sport az állampolgári felajánlások 

esetében is jól állt, népszerűsége miatt sokan választották, a szentesi polgármester 

tájékoztatása szerint magasan a sport kapta a felajánlások többségét a többi területtel 

szemben. 

A vizsgált egyesületek közül 33 rendelkezik ezzel a típusú bevétellel (közel 19%). 

Nagyságrendileg egy-két kivételtől eltekintve kis összegekről van szó, a bevételek arányában 

a klubok kétharmadánál nem éri el a 20%-ot. Az egyesületek nagy része csapatsportággal 

foglalkozik, de több diáksport egyesület, illetve sportiskolai egyesület is van. A 33-ból 5 az 

önkormányzati támogatásnak csak ezt a formáját jelölte be, a többinél azonban van közvetlen 

önkormányzati támogatás is, mégpedig elég jelentős mértékű. 

5.3.3.3 Természetbeni támogatások az önkormányzattól 

A közvetlen pénzbeli támogatások mellett az önkormányzatok részéről gyakori a civil 

szervezetek természetbeni juttatásokkal való segítése. Ezt a formát azért is kedvelik, mert 

hatékony, olcsóbb segítséget jelent (egy civil ház üzemeltetése biztosan olcsóbb, mintha 

egyenként támogatnák a benne lakó szervezetek irodabérlését). A másik kedvelt ok, hogy így 

a civil szervezetek biztosan csak arra tudják a támogatást felhasználni, amire az önkormányzat 

szándékozik adni. Az utóbbi időben a sportban az is gyakori jelenség, hogy pl. sportversenyek 
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költségeit (díjakat, felszerelést, közreműködők díjazását) az önkormányzat közvetlenül 

kifizeti, a számla nála jelentkezik. Ez a módszer talán egy kicsit vitatott. Miközben érthető az 

önkormányzat szándéka, és ezzel esetleg a kevésbé megbízható civil szervezeteket meg tudja 

fogni, korlátozza az egyesületek szabadságát, önálló döntéshozatalát. A demokrácia és a 

korrektség érdekében talán a szigorú ellenőrzés mellett mégis a támogatás átadása lenne 

üdvözlendőbb. 

A természetbeni támogatások nyújtása viszont mindkét fél által elfogadott, 

tapasztalataim szerint a civilek talán kevéssé becsülik meg, hiszen általában nem tudják 

pontosan, hogy pl. egy sportcsarnok néhány órás használata mekkora költséget jelent a 

fenntartónak. 

A KSH 2004-es adatai szerint a legfontosabb természetbeni juttatás az ingyenes vagy 

kedvezményes ingatlanhasználat, továbbá a szellemi segítségnyújtás (információ, 

tájékoztatás, képzés), illetve az adminisztrációs, könyvelési segítség. 

A sportban is hasonló jelenséget figyelhetünk meg. Az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények ingyenes vagy kedvezményes használata azért is nagyon fontos a 

szervezetek számára, mert a vizsgált kluboknak csupán alig 10%-a nem használ 

sportlétesítményt. Önkormányzati létesítményt a kérdőívek alapján 84 egyesület nem használ 

(összesen 21%), közülük 65 másképpen oldja meg a létesítmény-használatot. 

23. táblázat: A sportegyesületek létesítmény-használati szokásai 

 

Önkormányzati tulajdonú 
létesítményt Más tulajdonú létesítményt 

Nem 
használ üzemel-

tet bérel 
ingyen vagy 

kedvezményesen 
használ 

bérel 
ingyen vagy 

kedvezményesen 
használ 

II. (48) 4 6 19 6 11 3 
III. (87) 3 29 33 24 14 5 
IV.(38) 1 6 6 14 12 5 
V. (13) - 3 9 2 5 - 

Össz (186) 8 44 67 46 42 13 
Említések száma, egy egyesület többféleképpen is használhat sportlétesítményt. 

Az adatokból kitűnik, hogy a II-es és az V-ös típusú egyesületek csak elvétve bérelnek 

létesítményt, túlnyomó többségük a használatot természetbeni támogatásként veszi igénybe. A 

III-as csoport esetében többségük önkormányzati tulajdonú létesítményben sportol, de relatíve 
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sokan nem kedvezményt vesznek igénybe, hanem kifizetik az árát. A IV-es csoport klubjai 

viszont jellemzőbben más létesítményt bérelnek vagy használnak. 

Bár egyre elterjedtebb módszer, a mintában kevés az olyan sportegyesület, amely 

üzemeltetésre sportlétesítményt vesz át az önkormányzattól, anélkül, hogy tulajdonosává 

válna. A vizsgált egyesületek között csak nyolc ilyet találtam, az is igaz, hogy 19 

egyesületnek (10%-nak) van saját tulajdonú sportlétesítménye. Közöttük legnagyobb számban 

szintén a II-es csoport tagjai vannak, meglepő viszont, hogy hét szabadidősport egyesület is 

rendelkezik létesítménnyel. A jellegüket tekintve ezek azonban kis ráfordítással fenntartható 

létesítmények: klubhelyiség, turistaház, kulcsosház, bitumenes kispálya, öltözőépület. Egy-két 

esetben nagyon speciális használatú létesítmények is vannak a sportklubok tulajdonában: 

galambásztelep, repülőgép-hangár. 

Csekély számban, de létezik olyan természetbeni támogatás is, hogy az önkormányzat 

ingyenesen bocsát rendelkezésre irodahelyiséget. Ez a fajta szolgáltatás jelenleg a magyar 

sportban a megyei önkormányzatokra jellemző, mivel a korábbi sportigazgatóságoknak 

általában volt megyei sportszékháza, ott helyet találtak és találnak a megyei sportszövetségek 

is. Települési szinten inkább az a gyakori, hogy a sportcsarnokban, sporttelepen lévő 

ingatlanokban üres irodahelyiségeket bocsátanak a klubok rendelkezésére, főleg, ha 

rendszeresen a sportlétesítményben sportolnak, készülnek fel az egyesület versenyzői.  

24. táblázat: Az önkormányzattól igénybe vett természetbeni szolgáltatások 

 
Ingyen 
iroda-

használat 

Adminiszt-
rációs 

segítség 
Könyvelés Tanfolyami 

részvétel 
Létesít-
mény 

Nem 
vesz 

igénybe 

II.(48) 9 3 4 1 24 16 
III.(87) 5 2 4 1 36 42 
IV.(38) 6 2 3 - 11 21 
V.(13) 1 1 2 2 4 6 
össz. 
(186) 21 8 13 4 75 85 

Említések száma, egy egyesület többet is igénybe vehet. 

Összesen 21 olyan sportklubot találtam, amelyik kap ingyen irodát, ez 11%-os arány. 

Figyelembe véve, hogy 125 sportegyesületnek egyáltalán nincs irodája, a maradékból 20 

közösen használ mással, 12 mástól bérel és 8-nak van sajátja, ez a 11% is szép szám. Ebben a 

tekintetben azonban lehetne fejlődni, a „civil ház”, „inkubátor-ház” jellegű szolgáltatások 
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modern módszerek az állam és a civilek kapcsolatában, végtére is a feltételeket, az alapot 

segíti az önkormányzat, miközben a cselekvés, a tartalom már az egyesületek dolga. 

Egyéb szolgáltatásokat tekintve nem túl intenzív a kapcsolat. A szolgáltatások, 

képzések, könyvelési segítség kultúrája még nem alakult ki, reméljük, lassan ennek is eljön az 

ideje. Az ilyen fajta támogatás megyei szinten ugyanúgy jellemző, mint az irodahasználat.  

5.3.3.4 A sportegyesületek támogatásának formái, az önkormányzat támogatási 

rendszere 

Az előző fejezetből kiderült, hogy az önkormányzatok támogatáspolitikája változatos, 

leggyakrabban vegyes rendszerben működik. A kluboknál, aszerint, hogy bevételük mekkora 

része származik az önkormányzattól, szintén megfigyelhető néhány tendencia. 

25. táblázat: Az egyesületek önkormányzati támogatásának formái 
Az önkormányzati 
támogatás aránya Működési pályázati alkalmi mindhárom egyéb 

50% feletti (35) 91% 71% 63% 31% 14% 
25-50% közötti (41) 83% 76% 68% 44% 12% 

25% alatti (62) 61% 79% 60% 34% 16% 
Az említések számának aránya. 

Természetesen azok az egyesületek, amelyeknek a költségvetése legalább fele részben 

az önkormányzattól érkezik, majdnem minden esetben kapnak direkt működési, sok esetben 

pályázati, szintén sok esetben alkalmi támogatást is. Ezen klubok egyharmada kap direkt, 

pályázati és alkalmi támogatást is egy évben, további hét klub direkt és pályázati támogatást. 

A klubok jellegét tekintve azonban semmilyen azon túlmutató tendenciát nem lehet 

felfedezni, hogy a csoportban felülreprezentáltak a II-es kategória tagjai. 

További érdekesség, hogy a kisebb arányban önkormányzati támogatásból élő klubok 

nagy része is több címen kap pénzt a helyi testülettől, a 25-50% közöttiek közül 18-an direkt, 

pályázati és alkalmi támogatást is kapnak, a 25% alattiaknak több, mint harmada, összesen 

21-en. 

A kérdéskör másik tanulsága, hogy azok a klubok, amelyek döntő részben 

önkormányzati támogatásból élnek, ezt a dotációt, illetve ennek egy részét egyenesen a 

büdzséből kapják működésre, akár pályáznak is emellett, akár nem. A 25% alatti egyesületek 
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esetében viszont sokkal gyakoribb a pályázati támogatás, azaz ők kisebb arányban kapnak 

direkt működési támogatást. Köztük egyébként is jóval több a III-as és IV-es kategóriájú klub. 

5.3.3.5 A sportegyesületek pályázási szokásai 

A sportegyesületeknek feltettem azt a kérdést, hogy a helyi önkormányzati 

támogatáson kívül milyen egyéb szervezettől kapnak támogatást. Ez a támogatás nem 

feltétlenül pályázati úton kapott támogatás, mindenesetre a nagy része valószínűleg az. Az 

egyesületek 45%-a nem kap egyéb támogatást, az is igaz viszont, hogy a nemleges választ 

adók közel egyharmada helyi önkormányzati támogatást sem kap. Egyéb támogatásban a 

legkisebb arányban a IV-es kategória tagjai részesülnek. 

A pozitívan válaszolók közül legtöbben az országos szervezettől (pl. minisztériumi 

forrásból) kapott támogatást említették, utána az országos, majd a megyei sportági 

szakszövetségit. Városi szervezettől a klubok 12%-a kap támogatást, megyei szervezettől 

ennél valamivel kevesebb. A II-es kategóriába tartozó sportklubok nagyobb arányban 

részesülnek támogatásban az országos sportági szövetségtől, mint országos egyéb 

szervezetektől, a többi klub esetében viszont ez fordítva van. Városi szervezettől viszont 

inkább a kisebb egyesületek kapnak támogatást, legnagyobb arányban a diáksport és a modern 

(III-as) sportklubok.  

A szövetségi támogatásokról meg kell jegyezni, hogy nagyon sok esetben konkrét 

feladatra érkezik (pl. egy területi versenyrendszer megszervezésére), így nem tekinthető 

klasszikus értelemben támogatásnak, gyakorlatilag átfolyik a szervezeten. 

A pályázatok esetében 2004-ben két fő forrásból szereztek támogatást az egyesületek: 

a Wesselényi Miklós Közalapítvány35, illetve közvetlenül a minisztérium által kiírt 

pályázatokból. A klubok 56%-a fordult pályázati támogatásért a Wesselényi 

Közalapítványhoz, 39%-a a minisztériumhoz. Jellemző, hogy az egyesületek több pályázati 

lehetőséget is megpróbáltak, míg azok a klubok, amelyek csak egyet jelöltek be, legtöbb 

esetben a helyi önkormányzati pályázatot említették. (Természetesen a legtöbben a helyi 

önkormányzathoz pályáznak, amint az már a korábbi fejezetekből kiderült; összesen 76%-uk.) 

A két helyre pályázók leginkább a helyi önkormányzatot és a Wesselényi Alapítványt 

említették, a három helyre pályázók ezek mellett a minisztériumot is. Az egyesületek 
                                                

35 A Közalapítvány 2012-ben szűnt meg, fő feladata szabadidős- és diáksport programok, szervezetek 
pályázati úton történő támogatása volt, évi 2-3 milliárd Ft összeggel. 
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legnagyobb százaléka három helyre pályázik, de vannak 4, 5, sőt 6 lehetőséget megpróbálók 

is.  

Összesen 13% nem pályázott az utóbbi öt évben. Bevételeiket tekintve a nem pályázó 

egyesületek nagy arányban részesülnek valamilyen más forrásból – ez vagy a saját bevételük, 

vagy szponzori támogatás, sok esetben pedig a helyi önkormányzat direkt, nem pályázati 

támogatása.  

Nemzetközi pályázattal nagyon kevesen próbálkoztak – ennek oka nemcsak az, hogy 

kevés olyan lehetőség van, ahová sportegyesületek pályázhatnak, illetve nagyságrendjüket 

tekintve a sportszervezetek sokszor nem alkalmas pályázati alanyok az uniós, illetve egyéb 

nemzetközi forrásokra, hanem a tapasztalat, illetve a kapacitás hiánya, hiszen ezek a 

pályázatok jóval munkaigényesebbek a hazai kiírásoknál. Ennek megfelelően nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztésére csak 15% pályázott. Az alacsony arány mégis gyenge aktivitásra 

enged következhetni, hiszen a határmenti kapcsolatok, ifjúsági cserék, városok, civil 

szervezetek közötti nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére viszonylag könnyen megírható; sok 

pályázat van, amelyekben a sport jó eszközként tud megjelenni interkulturális jellege miatt. 

Emellett meglehetősen kevés az általában civil szervezetek fejlesztésére kiírt 

pályázatokkal való próbálkozás. Az adatokból kiderül, hogy a sportszervezetek nem látják a 

kifejezetten sporttevékenység céljára kiírt pályázatokon túli lehetőségeket. A felmérés 

elkészültekor még nem létezett a Nemzeti Civil Alapprogram, amely később viszont a 

sportegyesületek fontos pályázati forrása lett.  

Megyei önkormányzati támogatást is igénybe vesz az egyesületek 21%-a, köztük 

többségben vannak a III-as kategória klubjai, tehát a kisebb, alacsonyabb szintű bajnokságban 

szereplők.  

A pályázott tevékenységek közül a legnépszerűbb a működésre kért támogatás, az 

egyesületek 70%-a pályázott működési költségeinek támogatására, majdnem ennyien (66%) 

versenyen való részvételre (elsősorban utazási kiadásokra). 56% kért támogatást sportszerek 

és felszerelés vásárlására, az egyesületek fele versenyszervezésre. Eredetileg azt vártam, hogy 

a legnépszerűbb kategória a versenyszervezés lesz, de főként a II-es csoport klubjai 

lemaradtak ebben, nyilván, mivel ők főleg versenyrendszerben szerepelnek, s a bajnokságokat 

inkább a szövetségek szervezik, az egyesületek kiadásai inkább a részvételhez kapcsolódnak. 
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A III-as és IV-es csoport tagjai már nagyobb arányban pályáznak sportrendezvények 

szervezésére.  

Mivel kevés egyesület rendelkezik sportlétesítmény tulajdonjogával, érthető, hogy 

felújításra, rekonstrukcióra csak a klubok 19%-a nyújtott be pályázatot.  

Kíváncsi voltam arra is, hogy milyen arányban sikeresek a sportegyesületek pályázási 

kísérletei. Elenyésző számban vannak azok, akik a teljes összeget meg szokták kapni: ők vagy 

csak a helyi önkormányzathoz vagy a Wesselényi Alapítványhoz pályáztak. A 

sportegyesületek általában a pályázott összegnek több mint a felét kapják meg. 

5.3.4 A sportegyesületek részvétele az önkormányzati döntéshozatalban 

Végezetül a sportegyesületek érdekképviseleti lehetőségeit és erejét vizsgáltam, 

elsősorban az önkormányzati döntés-előkészítési folyamatban elfoglalt szerepük alapján.  

Hipotézis: 

Az önkormányzati döntés-előkészítésben való civil részvétel a sportban természetessé 

vált, az együttműködés szükségességét mindkét fél fontosnak tartja. Némi kölcsönös 

bizalmatlanság és a két szféra egymásrautaltsága jellemző. A kapcsolatok, személyes 

döntések, a lobbitevékenység még mindig túl nagy szerepet játszanak a döntéshozatalban. 

Indikátorok: 

- a sportegyesületek meghívása érdekegyeztető, döntés-előkészítő fórumokra 

- az önkormányzati vezetők száma a sportegyesületek vezetőségében  

Mind az önkormányzati munkatársaknak, mind a sportegyesületeknek feltettem a 

kérdést, hogy a sportegyesületek milyen módon vesznek részt az önkormányzat döntés-

előkészítő tevékenységében. Szembetűnő, hogy míg az önkormányzatok közül csak kettő 

válaszolt úgy, hogy sehogyan sem, az egyesületeknek közel 40%-a. Természetesen a két 

eredményt nem lehet összehasonlítani, mivel az önkormányzat akkor is pozitív választ ad, ha 

csak egyetlen egyesület is részt vesz, nem is beszélve arról, hogy ugyanabból a városból való 

egyesületek nyilatkoztak teljesen eltérően a kérdésről. Az egyesületek 40%-a egyébként arra a 

kérdésre válaszolt nemlegesen, hogy részt vesz-e a döntés-előkészítésben, tehát az is 

elképzelhető, hogy a lehetőség adott, viszont nem élnek vele. 



 147

Az alábbi táblázat az önkormányzati kérdőív eredményeit tartalmazza; a települések 

több választ is bejelölhettek, aszerint, hogy akár egy egyesületre is vonatkoznak a felsorolt 

lehetőségek. 

26. táblázat: A sportegyesületek delegáltjainak részvétele és annak formája az 
önkormányzati döntés-előkészítési folyamatban a településeken 

 Állandó 
meghívott 

Alkalmi 
meghívott 

Véleményt 
kérnek 

Csak a sport-
szakigazgatási 

egységen 
keresztül 

Egyáltalán 
nem 

Kerületek 
(23) 57% 57% 26% 22% - 

Megyei jogú 
városok (22) 36% 73% 55% - 4% 

Városok 24 
ezer fő felett 

(16) 
18% 69% 44% 6% - 

Városok 24 
ezer fő alatt 

(32) 
31% 72% 34% 3% 3% 

Összesen (93) 24 63 36 7 2 
Az említések számának aránya, több választ is meg lehetett jelölni 

A leggyakoribb forma kétségkívül az, amikor a sportegyesületi vezetőt érintettség 

esetén hívják meg a közgyűlésbe vagy a sportbizottságba. A közgyűlési meghívás jelentősége 

azért nem nagy, mert ezek nyilvánosak, bár nyilván más az egyszerű hallgatóként való 

részvétel és az, amikor a civil szervezet képviselője megszólalási lehetőséget kap, netán 

felkérik rá. A közgyűléseken viszont általában a képviselők nem merülnek bele a szakmai 

kérdésekbe, azok platformja sokkal inkább az érintett bizottság. A válaszokból úgy tűnik, 

hogy a civil szervezetek sportbizottságban való rendszeres megjelenése teljesen természetes, a 

városok nagyobbik részénél előfordul. A szakvélemény, javaslat szintén gyakori jelenség, de 

kevesebb városnál fordul elő, mint a sportbizottságba való meghívás. A sport-szakigazgatási 

szerv érdekképviselőként való szereplése ritka, érdekes módon főleg a fővárosban van rá 

példa.  

Az egyesületek nézőpontjából jóval vegyesebb a kép. A döntés-előkészítésben a II-es 

kategória egyesületei vesznek részt a legnagyobb arányban, mindössze 27%-uk nem teszi ezt 

semmilyen formában, még lobbizással sem. Legkevésbé megint a szabadidős klubok aktívak 

ebben a témában. Állandó meghívottként nagyon kevés egyesület képviselője ül ott a 
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sportbizottságban, a leggyakoribb beleszólási formának a klubok részéről is az alkalmi 

meghívotti státusz, illetve a javaslat, szakvélemény bizonyult. 

27. táblázat: A sportegyesületek részvétele az önkormányzati döntés-előkészítés 
folyamatában, egyesületi típus szerint 

 Állandó 
meghívott 

Alkalmi 
meghívott 

Bizottság, 
tanács 
tagja 

Szakvéle-
ményt 
kérnek 

Csak 
lobbizik 

Egyáltalán 
nem  

II. (48) 6% 21% 12,5% 29% 18% 27% 
III.(87) 1% 12,5% 5% 19,5% 36% 39% 
IV.(39) 5% 10% 10% 7,5% 18% 53% 
V.(15) 6,5% - 20% 20% 35% 40% 

össz. (189) 4% 13% 9,5% 19,5% 31% 39% 
Említések száma, több választ is meg lehetett jelölni 

 

A nagyobb egyesületek vezetésében bevett szokás, hogy társadalmi funkcióba olyan 

elnököt, igazgatót választanak, akinek kapcsolatai, presztízse, esetleg hírneve révén a 

sportklub forrásokhoz, kapcsolatokhoz juthat. A vizsgált kluboknak a nagy részében nincs 

társadalmi elnök, mindössze 20%-uk rendelkezik ilyen vezetővel. Közülük is sok a megyei 

vagy országos szövetségi funkcionárius, személyük könnyen adódhat az egyesület tagságából, 

s nem jelent feltétlenül hozzáadott értéket. A társadalmi elnökök másik része főként a 

gazdasági szférában dolgozik.  

Végül a kérdéskörrel kapcsolatban azt vizsgáltam meg, hogy az egyesületek 

funkcionáriusai között van-e önkormányzati vezető. Elenyésző számban találtam ilyen 

egyesületeket, a felvétel időpontjában összesen egy polgármestert, 12 önkormányzati 

képviselőt és 6 bizottsági elnököt. 82%-nak egyáltalán nem volt önkormányzati funkcióban 

lévő vezetője. A mintába nem került vállalkozások és a három I-es kategóriájú klub azonban 

mind rendelkezett befolyásos vezetővel, s az országos sportszövetségek, nagy 

sportegyesületek jelentős részének is ismert politikai-gazdasági vezető a társadalmi elnöke.  
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6. A kutatási eredmények összefoglalása, konklúzió és 

javaslatok 

6.1 A magyar civil társadalom és a sport civil társadalma a rendszerváltás 

után 

 A sportegyesületek, és általában a magyar sport helyzete egyre nehezebb lett a 

hetvenes, nyolcvanas években, a sportszervezeti leépülés már a rendszerváltás 

előtt erős tendencia volt. A rendszerváltás a magyar sportszervezetek életében a 

mélypontot jelentette, a korábban megkezdődött erózió elérte a tetőpontját. 

 A rendszerváltással a magyar civil társadalmon belül megkezdődött a 

szerkezeti átalakulás; a sportszervezetek aránya a teljes civil szférában 

folyamatosan csökkeni kezdett. 1989 és 2012 között 36%-ról 12%-ra csökkent 

az arány, azóta ez stabilizálódott. 

 A sport civil társadalma a rendszerváltás után részben eltérő utat járt be a 

magyar civil társadalom fejlődésétől.  

 A sport területén is kialakult a magyar civil szféra egészében tapasztalható 

háromosztatúság: a klasszikus civil szervezetek mellett léteznek az államhoz 

közeli szervezetek, valamint egyre növekvő számban jönnek létre a nonprofit 

gazdasági társaságok.  

 A sportban ugyanakkor nem egyértelmű a növekedés, hanem kettős folyamat 

zajlott le: erőteljes leépülés az addig létező nonprofit sportszegmensben, illetve 

egy alulról építkező, főleg szabadidős, lakossági sporttal és 

sportszolgáltatásokkal foglalkozó civil szervezeti kör kialakulása, amelynek 

fejlődését a szocialista sportörökség valamelyest jobban megnehezítette, mint 

más tevékenységi területen. 

 A sportban az alapítványok aránya az egyesületekhez képest jóval kisebb, mint 

a teljes civil szférában. Ugyanígy kisebb a közhasznú szervezetek aránya. A 

sport civil szféráját egyértelműen leírhatjuk a sportegyesületek és a 

sportszövetségek (összességében a társas nonprofit szervezetek) jellemzőivel. 
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 Bár a magyar civil szférában nemzetközi összehasonlításban is kevés a 

foglalkoztatott, a sportszférában, azon belül a sport civil szférájában ez az 

arány még kisebb. Ugyanígy kicsi a bérkifizetések aránya, ami egyrészt utal az 

alacsony foglalkoztatottságra, másrészt a megbízásos, számlás kifizetésekre, 

valamint a fekete és szürke munkára. Az egyéb személyi kifizetések nagy 

aránya viszont a sportban közreműködők (játékvezetők, versenybírók stb.) 

nagy számára utal. 

 A sportra nagyon jellemző az önkéntesség: a sport és a szabadidős 

tevékenységcsoportokban a kiszámított önkéntes munkanapok száma a teljes 

szférán belül a legmagasabbak között van. 

 A sportszervezetek tagságának átlagos száma megegyezik a teljes civil 

szférában tapasztalat átlagos egyesületi taglétszámmal.  

 A sport civil szférájának bevételei arányaiban kisebbek, mint a teljes magyar 

civil szféráé. A korábban említett nagy, államhoz közeli civil szervezetek és a 

budapesti szervezetek rendelkeznek jelentősen nagyobb bevételekkel mindkét 

csoporton belül. 

 A sport civil szférájában, csakúgy, mint a teljes szférában, a szervezetek saját 

bevételei dominálnak, általában a szervezetek bevételi szerkezete nem mutat 

nagy eltéréseket.  

6.2 Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata a sportban 

 A teljes nonprofit szférát tekintve a sportnak nyújtott önkormányzati támogatás 

mind összegében, mind a támogatott szervezetek számát tekintve mgas, a 

tevékenységcsoportok élmezőnyében szerepel. Általában és a sportban is a civil 

szervezetek önkormányzattól érkező támogatása a nem túl nagy összegű, mégis 

biztonságot jelentő forrás. 

 Egyelőre nem bevett gyakorlat a támogatások hatékony elköltésének 

ellenőrzése, inkább bizalmi-kapcsolati viszony alakult ki a két fél között 

 Ugyan gyakran egy cél érdekében dolgoznak, mégsem felhőtlen a viszony az 

önkormányzatok és a civil szervezetek között. Leginkább az ellentmondásos 
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kapcsolat jellemző, s nehezíti a két szféra egészséges együttműködését a fizikai 

közelség, az összefonódások. 

 A támogatások esetében az önkormányzatok jobban szeretik a direkt 

(természetbeni, közvetlen kifizetéses) támogatást a pénzátadásnál. 

 Egyre szaporodik az intézményesült kapcsolat az önkormányzatok és a civilek 

között: egyre több az írásos együttműködési megállapodás, az önkormányzatnál 

dolgozó civil referens, a civil kerekasztal, tanács, illetve civil ház.  

 Az önkormányzati döntés-előkészítési folyamatból ma már kihagyhatatlanok a 

civil szervezetek, a sport terén is. 

6.3 Az empirikus kutatás eredményeinek összegzése 

1. Kérdéskör: A sport és a sport civil szervezeteinek szerepe a település 

társadalmi életében 

Hipotézis: 

A sport egy település lakosságának életében fontos integráló szerepet tölt be, a 

település és lakossága identitásának megteremtésében kulcsszereplő. A sportszervezeteknek 

általában nagyobb a lakosságot bevonó képessége, mint a más területeken tevékenykedő civil 

szervezeteknek. Ennek ellenére a sportegyesületek nagy része nem tud megfelelni annak az 

igénynek, amely a lakosság részéről a sportolás iránt jelentkezne. 

A kérdéskörrel kapcsolatos legfontosabb megállapítások: 

 A civil szférában a tevékenységcsoportok közül a sport és a szabadodő szerepel 

a legnagyobb arányban a településeken, ha csak a társas nonprofit szervezeteket 

tekintjük, akkor kiemelkedően magas az arányuk. 

 A sport civil szférájában nincs Budapest-centrikusság, szemben a teljes civil 

szférával. Igaz, a sport országos civil szervezetei elsősorban Budapesten 

találhatóak. A sportegyesületeket tekintve a legnagyobb arány a megyei jogú 

városoknál van, ennek oka feltehetően az, hogy a sportlétesítmények ezeken a 

településeken találhatóak a legnagyobb számban. 
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 Az egyesületi modell a rendszerváltás után megváltozott a sportban: sok 

egyesület szakosztályokra bomlott, az új egyesületek csak egy vagy kevés 

szakosztállyal rendelkeznek. 

 A sportegyesületi tagság a lehetőségekhez, az egyesületi szférában rejlő 

potenciálhoz képest alacsony, a sportklubok kevéssé képesek alkalmazkodni a 

lakossági igényekhez (leginkább az új, feltörekvő egyesületek és a 

szabadidősport egyesületek figyelnek erre oda). 

 A sport civil szférájában magas az önkéntes tevékenység aránya, de a 

versenyrendszer és a sport természete miatt sokkal több az alkalmi 

önkéntesség, mint a rendszeres önkéntes munka. 

 A sportágak tekintetében kirajzolódik néhány tendencia: a hagyományos 

sportágak (pl. birkózás, súlyemelés) főként a hagyományos versenyző (II-es) 

egyesületi csoportban, az új alapítású egyesületek és az új, feltörekvő sportágak 

(pl. karate) a modernben (III-asban), a természetjárás, teke, és a 

meghatározatlan „szabadidősport” kategória a IV-es csoportban, míg az atlétika 

és a torna a diáksport klubokban (V-ösben) dominál. A labdarúgás és a 

kosárlabda minden egyesületi típusban magas arányban vesz részt. 

 Az egyesületek 75%-a versenyrendszerben vesz részt. A versenyrendszer 

szintje változó, az alacsony (kerületi, városi) szintű versenysport sokkal inkább 

szabadidősport tevékenységet jelent. 

 Az egyesületek szoros kapcsolatot ápolnak az iskolákkal, de nem használják ki 

az ebben az együttműködésben rejlő lehetőségeket, elsősorban a versenysport-

utánpótlásnevelés céljából jönnek létre az együttműködések. 

 Kevés a több tevékenységet integráló sportegyesület, pedig a szabadidősport 

nagyon jól kombinálható egyéb szabadidős tevékenységekkel. 

 Magas az olyan egyesületek aránya, amelyeknek nincs szponzora. A 

szponzorok között erősen dominálnak a helyi, területi érdekeltségű cégek, a 

kapcsolat közel áll a mecenatúrához. 

 Az egyesületek sportszövetségi tagsága nagy arányban jellemző, de szinte csak 

a versenyrendszerben való szereplésre korlátozódik, az egyéb együttműködési 

lehetőségeket korlátozottan használják ki. 

A HIPOTÉZIS: igaznak bizonyult. A sport integráló szerepét csak részben képes 

betölteni, az aktív sporttevékenység szintjén a gyenge feltételek és az egyesületek 



 153

rugalmatlansága, korlátozott alkalmazkodó-képessége miatt a lehetőségek nagy része 

kihasználatlan marad. 

2. kérdéskör: Az önkormányzatok és a sportegyesületek együttműködése a 

település sportjában 

Hipotézis: 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos politikája döntően befolyásolja a civil 

szervezetek tevékenységét ezen a területen. Ugyanakkor, ha az önkormányzat saját 

intézményén belül lép fel sporttevékenység-szervezőként, az gyengíti, „lustítja” a 

sportszervezeteket. 

A kérdéskörrel kapcsolatos legfontosabb megállapítások: 

 Az önkormányzatok és a sportegyesületek között szoros, élő kapcsolat van, 

bizonyos esetekben nem egészséges összefonódások is vannak. Minél kisebb a 

település, annál inkább jelentkezik ez a probléma. 

 A sportban tapasztalható alacsony foglalkoztatottság miatt az önkormányzati 

kezdeményezésű rendezvények esetében a felelősséggel, komolyabb 

szervezéssel járó városi sporttevékenységek gyakran a fizetett munkaerőre, 

azaz az önkormányzati munkatársra hárulnak.  Sportszolgáltatás biztosítását 

általában nem szerveznek ki civil szervezethez, viszont gyakori az 

együttműködés. 

 A kapcsolatfelvételben az önkormányzat aktív kezdeményező, a 

sportegyesületek elsősorban a saját érdekeik mentén foglalkoznak az 

önkormányzattal. Az állami szervvel szembeni természetesnek mondható 

ellenérzés mellett a legtöbb egyesület felismeri az együttműködés komplex 

hasznát. 

 A helyi sporttevékenység intenzitását, a lakosság erről alkotott megítélését az 

önkormányzati sportvezetők visszafogottan, de pozitívan értékelték. 

 A településeken szinte mindenhol létezik jelentősebb tevékenységet folytató 

egyesület, amelyet az önkormányzat támogatás és együttműködés 

szempontjából kiemelten kezel. Ezek a klubok általában a hagyományos, régi 

nagy városi egyesületek utódai, kiemelt státuszukat az átlagosnál nagyobb 

önkormányzati támogatás is jelzi. Ezek a klubok elsősorban a település elit 
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sportját jelenítik meg, vagy az utánpótlás-neveléshez kapcsolódnak (pl. sok a 

sportiskola mellett működő kiemelt klub). 

 A szerződéses kapcsolat a sportszférában is egyre gyakoribb, bár még több az 

alkalmi, támogatási feltételekről szóló megállapodás, mint a hosszú távú 

együttműködési szerződés. 

 A sportban a támogatások, az egyesületi tevékenység ellenőrzése főként 

személyes kapcsolatokon keresztül történik. Az önkormányzati támogatások 

esetében sokkal jobban megoldott az ellenőrzés, mint a központi sport célú 

pályázatok esetében. 

 Az önkormányzatnál dolgozó sport-szakigazgatási egység, a sportmunkatárs 

szerepe nagyon fontos, főként koordináló, stratégia-alkotó szerepe miatt. A 

sportban dolgozó köztisztviselők érzelmi alapú hozzáállása miatt a 

sportmunkatársak – más területeken dolgozó kollégáikhoz képest – gyakran a 

sportegyesületek érdekeit képviselik az önkormányzatnál, több forrásért, 

lehetőségekért lobbizva.  

 Az önkormányzati és civil szervezeti munka a sportban egymást egészíti ki, de 

nehéz meghatározni, melyik milyen mértékben kell, hogy szerepet játsszon a 

városok sportéletében. Ha túl erős az önkormányzati sport-szakigazgatási 

egység, akkor hatékonyabb a feladat-ellátás, de kevésbé kezdeményezőek a 

civil szervezetek. Ugyanakkor a két szféra jó együttműködés esetén egymást 

erősíti. 

 Az önkormányzati vezetés hozzáállását a kollégák megfelelőnek értékelik, 

részben azért, mert a politikusok felismerték a sport népszerűsítő erejét. 

Ugyanakkor a munkatársak leterheltnek érzik magukat, ami azt jelzi, hogy a 

sport szeretetéhez nem kapcsolódik minden esetben a sport megfelelő 

képviselete az önkormányzati apparátusban. 

 Az önkormányzatok a legtöbb helyen koncepció, fejlesztési stratégia mentén 

kezelik a sportügyeket, törvényi kötelezettségüknek eleget téve megalkották a 

sportrendeletüket. Ez azért fontos, mert főként az infrastrukturális 

fejlesztéseknek illeszkedniük kell a településfejlesztési elképzelésekhez. 

 A nagyobb sportlétesítmények legideálisabb tulajdonosai az önkormányzatok, 

bár magasak az üzemeltetési költségek, a legtöbb helyen mégis felvállalják a 

finanszírozását. Egyre gyakoribb, hogy a rugalmatlan önkormányzati 
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intézmények helyett nonprofit gazdasági társaságokat hoznak létre a gazdasági 

racionalizálás érdekében. 

 A támogatási politikában az önkormányzatok kedvelik a direkt formákat 

(természetbeni támogatás, költségek közvetlen kifizetése), ugyanakkor ez 

nyírbálja a sportegyesületek szabadságát. A sportpályázatok rendszere nagyon 

elterjedt, de kis városok és kiemelt egyesületek esetében indokoltabb az egyedi 

támogatás. Az önkormányzatok mindenkinek igyekeznek támogatást adni, nem 

akarnak prioritást kijelölni. 

 A vidéki városok számára várospolitikai érdek a sikeres sportágak, magas 

színvonalú versenysport (főleg a csapatsportágak) támogatása. Ilyen fajta 

lokálpatriotizmus Budapesten kevésbé tapasztalható. 

 Általában elmondható, hogy a prosperáló, nagy költségvetésű városokban a 

sportélet is fejlettebb, több a sportegyesület is. A települési költségvetés 

megcsappanásakor viszont a sporttámogatások is veszélybe kerülhetnek 

A HIPOTÉZIS igaznak bizonyult, bár nem egyértelmű, hogy az erős önkormányzati 

sportpolitika lustítja a sportegyesületeket; ideális munkamegosztás esetén erősíti a helyi civil 

szférát. Az önkormányzati hozzáállás azonban a kulcsa a lakosság és a sportegyesületek 

kapcsolatának. Jelenleg az önkormányzati-civil munkamegosztás az önkormányzati 

feladatellátás felé tolódott el, ennek megváltoztatására mindkét félnek törekednie kell. 

3. kérdéskör: Az önkormányzatok szerepe a sportegyesületek tevékenységében 

Hipotézis: 

Az önkormányzati támogatás mértéke döntően befolyásolja az egyesületek nagy 

részének tevékenységét. Az egyesületek költségvetésében azonban növekvő szerepet 

játszanak a saját és a szponzori bevételek. 

A kérdéskörrel kapcsolatos legfontosabb megállapítások: 

 Az egyesületek nagy részében meghatározó a saját bevétel és az önkormányzati 

támogatás. A kisebb egyesületeknél kevés az egyéb forrás, a nagyobbaknál van 

szponzori, pályázati és egyéb bevétel is, de az ő esetükben is dominálnak az 

önkormányzati és a saját bevételek. 

 A kis egyesületek számára az önkormányzati támogatás létszükségletet jelent, 

még akkor is ha az kis összegű. A nagyobb egyesületek esetében az 
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önkormányzati támogatás kiesése nem jelentene működésképtelenséget, mégis 

nagyon fontos a számukra, mert a bevételi típusok közül ez a legbiztosabb. 

 A sportegyesületek 80%-a kap önkormányzati támogatást, egyötödüknek ez az 

abszolút domináns bevételi forrás. 

 Az önkormányzatok szeretik a közvetlen támogatási formákat. A természetbeni 

támogatás egy hatékony és modern támogatási forma, a sportban kulcskérdés 

az ingyenes vagy kedvezményes sportlétesítmény-használat. Az egyesületek 

kevésbé becsülik meg ezt a formát, valószínűleg nincsenek tisztában a pontos 

fenntartási költségekkel. A természetbeni támogatás egyéb formái (civil ház, 

adminisztrációs segítség stb.) a sportban még nem túl elterjedtek, ezeket lehet 

fejleszteni. 

 Kevés egyesület birtokol sportlétesítményt, s azok is kis költségűeket. Kevés 

klubnál jelentkezik az üzemeltetésre átadott önkormányzati létesítmény is, csak 

nagy egyesületeknél jellemző. 

 Az egyesületek minél több pályázati lehetőséget igyekeznek kihasználni. A 

helyi önkormányzati sportpályázatra jelentkeznek a legtöbben, népszerűek 

voltak a Wesselényi Közalapítvány és az aktuális sportfőhatóság kiírásai. 

Általában csak az egyértelműen sport célú pályázatokkal foglalkoznak, kevés a 

nemzetközi vagy az általánosabb célú (képzések, civil szervezet fejlesztés) 

pályázás.  

A HIPOTÉZIS beigazolódott, azzal a megszorítással, hogy kevesebb egyesület él 

kizárólag, vagy nagyon magas százalékban önkormányzati támogatásból, mintaz 

feltételezhető volt.  

4. kérdéskör: A sportegyesületek részvétele az önkormányzati döntéshozatalban 

Hipotézis: 

Az önkormányzati döntés-előkészítésben való civil részvétel a sportban természetessé 

vált, az együttműködés szükségességét mindkét fél fontosnak tartja. Némi kölcsönös 

bizalmatlanság és a két szféra egymásrautaltsága jellemző. A kapcsolatok, személyes 

döntések, a lobbitevékenység még mindig túl nagy szerepet játszik a döntéshozatalban. 
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A kérdéskörrel kapcsolatos legfontosabb megállapítások: 

 Szinte valamennyi önkormányzat bevonja a döntés-előkészítésbe a 

sportegyesületeket, de inkább csak a jelentősebbeket. A bekapcsolódásra, 

hozzászólásra elvileg minden egyesületnek megvan a lehetősége, de csak egy 

részük él vele, főleg a nagyobb és az önkormányzati támogatással nagyobb 

mértékben élők. 

 A bevonás eszköze a legtöbb esetben a sportbizottsági ülésre való meghívás, 

állandó jelleggel vagy érintettség révén. Előbbi megint a kiemelt sportklubokra 

vonatkozik elsősorban. A meghívás mellett a szakvélemény kérdése a másik 

leggyakoribb bevonási forma. 

 A kapcsolatokkal, forrás-bevonási lehetőségekkel rendelkező társadalmi vezető 

inkább csak a nagy egyesületekre jellemző. A kisebb szervezetek maguk 

próbálnak lobbizni, potentát nélkül. Az önkormányzati vezetők szintén a 

nagyobb kluboknál jelennek meg társadalmi vezetőként, a mintában a számuk 

elenyésző volt, ugyanakkor a közismert sportszervezetek élén gyakran találunk 

ismert vezetőt. 

A HIPOTÉZIS beigazolódott, bár a lobbizással kapcsolatos megállapítás nemcsak a 

kutatásból, hanem személyes tapasztalatokból is származik. 

6.4 A javaslatok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

A sport és a sport civil szervezeteinek szerepe a település társadalmi életében 

 Mivel a lakosságnak szolgáltatást nyújtó civil szervezeti típusok közül a 

sportegyesületek nagy arányban vannak jelen a kistelepüléseken, a közösségi 

integráció fontos szereplői lehetnének. A helyi klub, diáksport vagy labdarúgó 

klub kiterjeszthetné a tevékenységét a lakosság más rétegeire is. 

 Kistérségenként ezek a sportszervezetek össze tudnának fogni, és a 

létesítmény-ellátottság függvényében szervezni a közös sporttevékenységet. 

 A sportegyesületi tevékenységet jobban a lakosságra kellene szabni: korosztály, 

nem, lakókörnyezet szerint. A lakosság olyan rétegei nem sportolnak 

rendszeresen, amelyekben meglenne az igény (pl. felnőtt nők, anyák, rájuk 
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szabott tornát szívesen végeznének, idősebbek könnyebb kirándulást, a fiatalok 

vízitúrákat, kalandosabb sportokat próbálnának ki.) Ezt úgy is lehet szervezni, 

hogy meglévő, nem sportra alakult klubok (pl. nyugdíjas klub, egyéb 

szabadidős klub) számára sportolási lehetőséget kínálni, együttműködni velük. 

 A lakossági sport tekintetében egyszerű, könnyen űzhető sportágakra kellene 

koncentrálni: kosárlabda, streetball, asztalitenisz, tenisz, tekézés, sportjátékok, 

természetjárás; illetve folyók, tavak közelében túrahajózás. Különböző 

sportjátékokat lehet szervezni, illetve nehezebb, eszközigényesebb sportokat 

kipróbáltatni, bemutatni. Az aktív tevékenységek mellett fontos egy település 

életében a látnivaló, a bemutatott, nézhető, látványos sporttevékenység. 

 A sportban nagy arányban jelenlévő önkéntességi lehetőséget a pályázatoknál 

ki kell használni, tovább kell erősíteni. Ugyanakkor fontos a foglalkoztatottsági 

arány növelése is, a folyamatos szervező munka fejlesztése, a fiatalok sport 

területén való munkához segítése, ezáltal a civil szervezeti munka 

hatékonyságának növelése. 

 A sportegyesületeknek sokkal aktívabban kell foglalkozniuk az iskolákkal: a 

gyerekek, szülők sporttevékenységre való megnyerését nem szabad csak a 

versenysportra koncentrálni. A sport nevelési funkcióját erősíteni kell, az uniós 

támogatásoknál is ennek a funkciónak van a legnagyobb értéke. 

 Fontos lenne ösztönözni az integrált tevékenységeket. Fogyatékosokkal, 

gyerekekkel, hátrányos helyzetűekkel, rétegcsoportokkal foglalkozó 

egyesületek a sport mellett kulturális, szociális tevékenységet is tudnának 

folytatni. 

 A sportban az üzleti szféra bevonása fontos tényező, az ezirányú képességeket 

képzésekkel, információval kell fejleszteni. 

 A sportban meglévő egyesület-szövetség-ernyőszervezet rendszert a 

versenyrendszeren túl egyéb tevékenységekben (közös pályázatok, 

együttműködés) is ki kellene használni. 
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Az önkormányzatok és a sportegyesületek együttműködése a település sportjában 

 Az a helyes önkormányzati politika, ha a sportélet támogatása mellett a 

sportegyesületek önállóságát, öntevékenységét ösztönzi, erősíti az 

önkormányzat. Ezt koncepcionális támogatási politika mentén lehet 

megvalósítani,(pl. a támogatást az önkormányzat a saját bevétel függvényében 

állapítja meg), információval, képzésekkel segítve a klubokat. 

 Az önkormányzati-sportegyesületi együttműködést pályázatok, közös 

fejlesztési koncepció mentén lehetne erősíteni.  

 Rendeletben, stratégiában, hivatalos formában meg kell állapítani az 

önkormányzatok és a civil szféra közötti munkamegosztást, a feladatokat, 

felelősségeket. Minél pontosabban elhatárolódnak a feladatok, annál kevésbé 

okoz problémát a ki mit csinál és milyen támogatásra tarthat igényt kérdésköre. 

 Az önkormányzatok vezetésével akár központi ajánlásokkal, nemzetközi 

példákkal kell megértetni a sport szerepét és fontosságát, s ennek megfelelően a 

város sportéletének kívánatos szervezeti felépítését mind az önkormányzat 

szervezetén belül, mind azon túl. 

 Az erősebb, jól működő szabadidősport egyesületeket, szövetségeket is kiemelt 

partnerként kell kezelni, nem csak a versenysport egyesületeit. A sportiskolák, 

sportiskolai egyesületek kiemelt fontossága nem kérdőjelezhető meg, a velük 

való kapcsolat erősítése is nagyon fontos. 

 Központilag koncepciót érdemes kidolgozni arra, hogy az önkormányzatokat 

hogyan lehet segíteni a sportlétesítmények fenntartásában, üzemeltetésében.  

Az önkormányzatok szerepe a sportegyesületek tevékenységében 

 A sportegyesületeknek az átlátható, hatékony működésükkel a bizalmat kell 

erősíteniük az önkormányzatban. A helyhatóságoknak viszont jobban kellene 

törekedniük a sportszervezetek szolgáltatásainak ösztönzésére. Mindkét félnek 

jobban kifizetődik, ha a támogatásokon kívül az önkormányzat megrendelőként 

lép fel, például rendezvény-szervezésben vagy létesítmény-üzemeltetésben. 
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 Az önkormányzatnak legyen koncepciója, kiszámítható, hosszú távú 

támogatáspolitikája; a sportegyesületek nagymértékben függenek tőle, a 

biztonságos működésükhöz elengedhetetlen, hogy előre lássák a lehetőségeket. 

 Az egyesületeknek is érdemes felépített programelemekben gondolkozniuk, 

mivel a különböző egyéb források bevonásának lehetőségét ezek mentén 

könnyen meg tudják határozni. Erősíteni kell a saját tevékenységet, ezáltal 

növelni a saját bevételeket is, mert az önkormányzati mellett az a másik biztos 

forrás, s a jó működés esetén azzal is túl lehet élni, ha az önkormányzati 

támogatás csökken. 

 Az önkormányzatoknak és az egyesületeknek is megéri a természetbeni 

támogatások körét kiszélesíteni, például civil ház, internet hozzáférés, 

információ, képzés biztosításával.  

 A nagyobb egyesületeknek, főleg Budapesten, érdemes sportlétesítményeket 

saját üzemeltetésbe venni, de csak megfelelő szakértelem mellett. 

 Az egyesületeknek a sportpályázatokon túli lehetőségeket is érdemes 

figyelembe venniük, ezek kihasználására több szervezettel összefogni. Az 

önkormányzat ebben főleg információval tud segíteni. 

A sportegyesületek részvétele az önkormányzati döntéshozatalban 

 A döntés-előkészítési folyamat hatékonyabb lehet, ha ad hoc esetekben, 

konkrét kérdéskör kapcsán hívják össze az érintett sport civil szervezeteket 

(illetve azok szakértő delegáltjait), amelynek működését egy jól felépített 

információs rendszer biztosítja. Emellett elengedhetetlen a döntéshozatali 

fórumok ülésein való részvétel, a szakmai anyagok véleményeztetése is. 

Nemcsak sportszakmailag fontos ez, hanem a demokrácia, érdekegyeztetés 

„tanulási folyamatában” is. 
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6.5 Összegző gondolatok 

A disszertáció bevezetőjében megfogalmazásra kerültek olyan gondolatok, melyek 

szerint a sport civil szervezetei – elsősorban a sportegyesületek – kevésbé szolgálják a felelős 

állampolgári részvétel eszméjét, tevékenységük presztízse nem éri el azoknak a 

szervezeteknek a szintjét, amelyek miatt a civil szektor olyan fontos eleme a modern 

demokráciának. Mégis, nagyon sok olyan haszna van a sportegyesületekben való 

tevékenységnek, amely a ma társadalmában kiemelkedően fontosak mind a közösség, mind az 

egyén szempontjából. A közös munka, az egyéni kezdeményezések kibontakozásának 

lehetősége, a szervezési és kommunikációs készségek fejlesztése, más kultúrák megértése, az 

összetartozás élménye olyan értékek, amelyekhez a népszerű sporttevékenység megfelelő 

keretet, hátteret tud adni, egészen kis helyi közösségektől az országos szintű szervezetekig. 

Fontos tehát, hogy a sportegyesületi szegmens fejlődjön a maga sokféleségében, akár a 

versenyeztetés, akár a szabadidősport, akár a gyerekekkel való foglalkozás a fő célja. Ehhez a 

kormányzati és önkormányzati szervezeteknek segítő ösztönzéssel kell hozzájárulnia, hagyva 

a lokális kezdeményezések kibontakozását, de támogatva a nehezen finanszírozható, mégis 

fontos, hasznos elemeit. A jövő útja mindenképpen az önálló, önmagát fejleszteni képes civil 

társadalom további fejlődése, amely átlátható, szakszerű működésével, az állampolgárok 

számára vonzó tevékenységek kínálásával járul hozzá a modern demokrácia kiteljesedéséhez. 
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10. Mellékletek 

10.1 A magyar sport civil szférájának szervezettípusai 

Szervezettípus számuk forrás 

Sportegyesületek 
Sportegyesületek 7500 A szerző által becsült érték 

Diáksport egyesületek 594 Magyar Diáksport Szövetség, Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 

Nem jogi személy iskolai sportkörök 2823 Magyar Diáksport Szövetség 
Sportszövetségek 

Országos sportági szakszövetségek 72 MOB - NSR 

Sportági szövetségek 11 MOB; tevékenységük nem tér el a 
szakszövetségekétől 

Szabadidősport országos szövetségek 2 MOB-NSR 
Fogyatékosok országos és megyei 

sportszövetségei 25 19 megyei, illetve fővárosi, 
valamint 6 országos szövetség 

Diák-, és főiskolai-egyetemi sportszövetségek 6 MOB - NSR 

Megyei sportszövetségek (jogi személyek) 109 
A megyei sport-szakigazgatási 

egységek adatszolgáltatása alapján. 
– 2005. 

Megyei sportszövetségek (nem jogi 
személyek) 578 

A megyei sport-szakigazgatási 
egységek adatszolgáltatása alapján. 

– 2005. 
Ernyőszervezetek 

Köztestületi státuszú ernyőszervezetek 1 Magyar Olimpiai Bizottság 

Egyesületi státuszú ernyőszervezetek (nem 
szövetségek) 9 

Pl.: Magyar Edzők Társasága, 
Magyar Sporttudományi Társaság, 

Sportegyesületek Országos 
Szövetsége 

Megyei ernyőszervezetek 20 A megyei sportági szövetségek 
ernyőszervezetei 

Sport célú alapítványok 
Közalapítványok 51 KSH-adat (2012) 

Alapítványok 910 KSH-adat (2012) 
Sport célú nonprofit gazdasági társaságok 

Nonprofit Gazdasági Társaságok 142 
KSH-adat (2012) Sport- és 
szabadidős szervezetek (kb. 

kétharmaduk sport célú) 
Forrás: KSH, saját kutatás, Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Sportinformációs Rendszer, 

Magyar Diáksport Szövetség honlapja, Nemzeti Sportszövetség, megyei önkormányzatok, Fogyatékosok 
Nemzeti Sportszövetsége 
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10.2 A mintába került sportegyesületek tevékenységei között előforduló 

sportágak 

 sportág II. III. IV. V. ÖSSZ 
1 AEROBIC  2  2 4 
2 AIKIDO  1   1 
3 ASZTALITENISZ 7 5 1 1 14 
4 ATLÉTIKA 7 3 1 7 19 
5 AUTÓSPORT  2   2 
6 BILIÁRD  1   1 
7 BIRKÓZÁS 3 1   4 
8 BOCSA  2   2 
9 BRIDZS 1    1 
10 BÚVÁRÚSZÁS 1 1   2 
11 DARTS  1   1 
12 EJTŐERNYŐZÉS   1  1 
13 ERŐEMELÉS  2   2 
14 EVEZÉS 1 1   2 
15 FALLABDA    1 1 
16 FITNESS  2   2 
17 GIMNASZTIKA    1 1 
18 GÖRHOKI   1  1 
19 HORGÁSZAT 1 1 2  4 
20 IJÁSZAT  2   2 
21 JÉGKORONG 1 1   2 
22 JUDO 2 1 1 2 6 
23 KAJAK-KENU 10  2 2 14 
24 KARATE 2 11 1 1 15 
25 KEREKESSZÉKES SPORT  1   1 
26 KERÉKPÁR 1 2 1  4 
27 KÉZILABDA 4   1 5 
28 KICK-BOKSZ 1 3  1 5 
29 KORCSOLYA 1 1   2 
30 KOSÁRLABDA 2 4 4 7 21 
31 KÖTÉLUGRÁS  1   1 
32 KÖZELHARC   2  2 
33 KUNG-FU  1   1 
34 LABDARÚGÁS 12 9 13 9 45 
35 LÁBTOLL-LABDA    1 1 
36 LOVASSPORT   2  2 
37 LÖVÉSZET 3 2 2  7 
38 MODELLEZÉS 2    2 
39 MŰUGRÁS 1    1 
40 ÖKÖLVÍVÁS 2 3   5 
41 ÖTTUSA 1    1 
42 PAINTBALL   1  1 



 175

43 PETANQUE  1   1 
44 POSTAGALAMB 2    2 
45 RÁDIÓAMATŐR 1 1   2 
46 REPÜLÉS  2   2 
47 RÖGBI  1  1 2 
48 RÖPLABDA 2 3  3 8 
49 RSG   1  1 
50 SAKK 7  2 2 12 
51 SÍELÉS  3 1  4 
52 SÚLYEMELÉS 5    5 
53 SUMO 1    1 
54 SZABADIDŐSPORT 3 3 17 2 23 
55    TAEKWONDO 1    1 
56 TÁJÉKOZDÁSI FUTÁS 1 3   4 
57 TÁNC 1 2   3 
58 TEKE 8 3 3  15 
59 TENISZ 4 4 3 2 12 
60 TERMÉSZETJÁRÁS 9 2 10 5 26 
61 TESTÉPÍTÉS  2 1  3 
62 TOLLASLABDA 1   3 4 
63 TORNA    4 4 
64 TRIATLON 1 6   8 
65 ÚSZÁS  3  1 4 
66 ÜLŐRÖPLABDA 1    1 
67 VITORLÁZÁS 1 1   2 
68 VÍVÁS 4 1   6 
69 VÍZILABDA  2 1  4 

Egy sportegyesület természetesen több sportágat is bejelölhetett, amennyiben több szakosztálya van. 
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10.3 Kérdőív az önkormányzati sportról 

 
Fogalmak /segítség a kérdőíven szereplő gyakori fogalmak pontos értelmezéséhez. / 
 
Sportszervezetek: gyűjtőfogalom, amely a társadalom minden szférájában előforduló 
sporttal foglalkozó szervezeteket takarja: sportegyesület, sport célú alapítvány vagy 
közalapítvány, sportszakmai szervezet, sportvállalkozás. A kerületi/területi 
sportszövetségeket is ebbe a kategóriába sorolom, a sporttörvény meghatározásával 
ellentétben. A sport körébe nem értendő a kifejezetten hobbijellegű tevékenység (kártya, 
galambászat stb.)  
Sportegyesületek: az 1989/II. törvény alapján létrehozott és annak alapján működő non-
profit szervezetek. Ide kell érteni azokat a rendszerváltás előtt is létezett nagy 
egyesületeket, amelyek egy része átalakult gazdasági társasággá. (Ha a kérdés lehetővé 
teszi, a válasz az egyesületi formában maradt részre vonatkozzon.) 
Sport-szakigazgatási egység: gyűjtőfogalom a különböző néven és szervezeti egységben 
létező önkormányzati sportrészleg elnevezésére. Lehet sportiroda, sportcsoport, 
sportreferens.  
 
 
ALAPADATOK 
 
Adatok a településről/kerületről 
/ A feleletválasztós kérdéseknél kérem, karikázza be a megfelelő betűt, vagy húzza alá a 
megfelelő választ./ 
 
Az adatszolgáltató személy neve és beosztása: 
Az adatszolgáltató önkormányzat neve és székhelye (város, kerület): 
A sport-szakigazgatási egység címe: 
Telefonszáma:……………………… 
Fax száma:………………………………. 
E-mail címe (amennyiben van):…………………………………… 
A település lakosságának száma:………………………….. 
A fiatalkorú (18 év alatti) lakosság száma megközelítőleg: (becsült érték, esetleg a 
lakosság százalékában megadva) 
 
Óvodás:…………………………. 
Általános iskolás:………………………….. 
Középiskolás:………………………. 
18 év alatti összesen:……………………… 
 
Mennyi, az illetékességi területen működő sportegyesületről van tudomása? 
(Megjegyzésként, ha meg tudja becsülni, adja meg a papíron, bírósági bejegyzés alapján 
létező klubok számát, és azt a számot, amelynek aktív tevékenységéről van tudomása.) 
 
Valószínűsíthető teljes szám:……………….. 
A sport-szakigazgatási egység vezetőjének aktív kapcsolata van:……… 
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A sport az önkormányzat szervezetén belül 
 
Hol helyezkedik el (mely önkormányzati intézményhez tartozik) a sport-szakigazgatási 
egység az önkormányzat szervezetén belül? 
 
Milyen a sport-szakigazgatási egység felépítése? 
 

a. sportiroda, több dolgozóval 
b. egyszemélyes, sportreferens 
c. egyéb, éspedig: ……………………………………………………………… 

 
Mennyi sportlétesítmény található az önkormányzat területén? …………….. 
 
Ebből önkormányzati tulajdonban:………………. 
Egyesületi tulajdonban:…………….. 
 
Van-e az önkormányzatnak külön szervezeti egysége a sportlétesítmények 
működtetésére (sportintézmény, sportközpont, sportlétesítményeket kezelő Kht., stb), s 
ha igen, mi a neve?…………………………………………….……………….. 
 
Megalkották-e már a sporttörvény által előírt rendeletet a sportról? 
 

a. igen 
b. folyamatban van 
c. nem, még el sem kezdődött az előkészítése 

 
Létezik-e önkormányzati sportkoncepció (tárgyalt, elfogadott, írásos koncepció legalább 
kétéves távra)?………………………………………………………………………… 
 
Létezik-e éves feladatterv, munkaterv? …………………………………………. 
 
A sport-szakigazgatási szerv vezetőjéről 
 
Mióta tölti be a tisztségét (ha más néven is, de hasonló feladatkört):………………… 
Milyen sportkötődése van, volt-e aktív kapcsolata a sporttal?……………… 
Milyen iskolai végzettsége van (milyen fokú és milyen irányú, TF-et végzett-
e)?………………………………………………………………………………………… 
 
 
Feleletválasztós kérdőív 
 
/A megfelelő válasz betűjelét kérem, karikázza be. Amennyiben bármilyen kiegészítést 
kíván a válaszhoz tenni, nyugodtan írja le egy mellékelt lapon, nagyon szívesen veszem 
az egyéb véleményeket is. A mellékelt útmutató tartalmaz segítő magyarázatokat, 
kiegészítéseket, kérem, a pontos válaszok érdekében olvassa el azt is. / 
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Az önkormányzatok és a sportegyesületek kapcsolatáról általában 
 
Az önkormányzatnak van-e nyilvántartása (a fontosabb adatokról) a területén működő 
sportegyesületekről? 
 

a. valamennyi bejegyzett egyesületről van nyilvántartás  
b. csak azokról a sportegyesületekről van, amelyek önkormányzati támogatást 

vesznek igénybe pályázati vagy egyéb formában 
c. részleges lista van azokról az egyesületekről, amelyek felvették a kapcsolatot az 

önkormányzattal 
d. nincs 

 
 
Milyen sportszervezetekkel tart fenn az önkormányzat rendszeres vagy alkalomszerű 
együttműködést (beleértve a támogatást is)? / Több válasz is adható / 
 

a. iskolák, diáksport egyesületek (ISK, DSE) 
b. sportegyesületek 
c. területi, kerületi sportszövetségek, egyéb sportszakmai szervezetek 
d. sport célú alapítványok 
e. sportvállalkozások 
f. egyéb, éspedig:……………………………………………………… 

 
Igényli-e az önkormányzat a kapcsolat-felvételt, ösztönzi-e valamilyen módon a 
sportegyesületeket? 
 

a. Az önkormányzat csak megadja a lehetőséget, mást nem tehet a kapcsolat 
felvételért 

b. Az önkormányzat megpróbálja valamilyen módon ösztönözni a 
sportegyesületeket a kapcsolatfelvételre 

c. Bírósági bejegyzés alapján az önkormányzat megpróbál utánajárni a 
sportegyesületeknek 

d. Nem igényli, ez a sportegyesületek dolga 
 
 
Van-e olyan „kiemelten kezelt” sportegyesület, amellyel az önkormányzat szorosabb 
sportszakmai együttműködést tart fenn? 
 

a. nincs 
b. igen, éspedig (sportszervezet neve):……………………………………………… 

 
Van-e közös fórum, rendszeres tanácskozás az önkormányzati sportiroda és a 
sportegyesületek között?  
 

a. van, az önkormányzat kezdeményezésére 
b. van, a sportegyesületek kezdeményezésére 
c. van, közös kezdeményezésre 
d. nincs 

 



 179

Ha igen, milyen gyakorisággal tartanak fórumot (éves szinten):……………… 
Milyen tendenciát figyelt meg a kapcsolatot tartó sportegyesületek számát illetően 1990 
óta?  

a. jelentősen nem változott  
b. növekszik 
c. csökken 

 
Van-e együttműködési megállapodás az önkormányzat és a sportegyesületek között? (A 
pályázatok kapcsán kötendő megállapodások nem értendők ide.) Igen válasz esetén, 
kérem, írja le, hogy hány egyesülettel! 
 

a. igen, folyamatos együttműködés céljából hosszú távú megállapodás ……… 
sportegyesülettel 

b. igen, egy-egy alkalomra szóló megállapodás van (pl. sportrendezvény 
szervezésére, sportlétesítmény igénybevételére) ………………………….. 
sportegyesülettel 

c. nincs 
 
Folytat-e a sport-szakigazgatási egység valamilyen formában a sportegyesületek 
működését ellenőrző tevékenységet a kapcsolattartás keretében? /Több válasz is 
adható!/ 
 

a. a sport-szakigazgatási egység munkatársai rendezvényeket látogatnak, 
személyes kapcsolatot tartanak, de tényszerű ellenőrzés nincs 

b. a pályázati, illetve egyéb támogatás felhasználását ellenőrzi 
c. az alapszabályi működést figyelemmel kíséri és segíti (pl. választások, 

közgyűlés megtartása) 
d. egyáltalán nem, nem érzi szükségét 

 
 
A sportegyesületek bevonása az önkormányzati döntés-előkészítésbe, az 
érdekérvényesítés lehetőségei 
 
 
Milyen módon vehet részt egy sportegyesület az önkormányzati sportszakmai döntés-
előkészítés folyamatában? /Több válasz is adható, amennyiben különböző 
sportegyesületek különböző módon vesznek részt a döntés előkészítésben./ 
 

a. Közvetlenül, a képviselőtestületi ülésen vagy a képviselőtestület 
sportbizottságában a sportegyesület küldötte állandó meghívottként vehet részt 

b. Közvetlenül, a képviselőtestületi ülésen vagy a képviselőtestület 
sportbizottságában alkalomszerű meghívottként vehetnek részt a 
sportegyesületek, ha őket érintő napirendet tárgyalnak 

c. Közvetve, a képviselőtestületi ülésen vagy a képviselőtestület sportbizottsága 
szakvéleményt, hozzászólást, javaslatot kérhet a sportegyesületektől 
sportszakmai kérdésekben 

d. Csak közvetetten, a sport-szakigazgatási szerven keresztül fejthetik ki 
véleményüket 

e. Egyáltalán nem vehetnek részt a döntés-előkészítésben 
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Finanszírozás, támogatás, pályázatok 
 
Hozott-e létre az önkormányzat olyan támogatási formát, amelyet éves 
rendszerességgel, pályázat nélkül biztosít? 
 

a. igen, az önkormányzat által valamilyen értékelési rendszer alapján „kiemelten 
kezelt” sportegyesületek részére 

b. igen, egy értékelési rendszer alapján a sportegyesületek egy része kap 
c. minden sportegyesület részére állapítottak meg állandó támogatást 
d. nem, nincs ilyen egyetlen egyesület részére sem, csak pályázati úton lehet 

támogatást nyerni 
 
Milyen sporttevékenységeket támogat az önkormányzat (normatív vagy pályázati úton)? 
(Amennyiben százalékos, vagy egyéb felosztást tud mellékletben küldeni, kérem tegye 
meg) /Több válasz is adható! / 
 

a. óvodai testnevelés 
b. iskolai testnevelés 
c. diáksport 
d. élsport (nemzetközi szintű, valamint a hazai élvonalba tartozó sporttevékenység) 
e. az élsport körénél alacsonyabb szintű versenysport (hazai második, harmadik 

vonal, versenyrendszerű sporttevékenység) 
f. utánpótlás nevelés működési támogatása 
g. utánpótlás nevelés célját szolgáló táborok támogatása 
h. lakossági szabadidősport  
i. természetjárás 
j. sportrendezvények szervezése 
k. sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése 
l. egyéb, éspedig: ………………………………………………………….. 

 
Amennyiben nincsenek a településen sport célra kiírt pályázatok, kérem, ugorjon a 18-
as kérdéshez! 
 
A sportjellegű pályázatokat milyen intézmények, szervezetek vehetik igénybe? /Több 
válasz is adható! / 
 

a. iskolák, diáksport egyesületek (ISK, DSE) 
b. sportegyesületek 
c. területi, kerületi sportszövetségek, egyéb sportszakmai szervezetek 
d. sport célú alapítványok 
e. sportvállalkozások 
f. egyének (sportolók, edzők, sportvezetők) 
g. egyéb, éspedig: …………………………………………………………….. 

 
Milyen elvek szerint készítik a sportpályázati kiírásokat? 
 

a. évek óta ugyanazokra a tevékenységekre írják ki, kialakult egy automatizmus 
b. rotációs elv szerint minden évben más területre fektetik a hangsúlyt 
c. rugalmasan, a helyi igényeknek megfelelően változtatják a pályázati kiírásokat 
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Az önkormányzat illetékességi területén létező sportegyesületek közül általában hányan 
vesznek részt a sport célú pályázatokon? /Az utóbbi 3-5 év tapasztalata alapján. / 
 

a. minden sportegyesület pályázik 
b. több, mint a fele pályázik, szám szerint: ………………………… 
c. kevesebb, mint a fele pályázik, szám szerint: …………………………. 

 
 
Az önkormányzati sportpályázatokon részt vevő sportegyesületek milyen arányban 
részesülnek pénzügyi támogatásban? (Milyen arányban eredményes a pályázatuk?) 
 

a. minden sportegyesület részesül 
b. több, mint a fele részesül, szám szerint:…………….. 
c. kevesebb, mint a fele részesül, szám szerint:……………………. 

 
Hogyan zajlik a sportpályázatok elbírálása? 
 

a. a sportbizottság tesz javaslatot a pályázatok elbírálására, a képviselőtestület 
pedig dönt 

b. a sport-szakigazgatási egység tesz javaslatot, a sportbizottság vagy a 
képviselőtestület pedig dönt 

c. egy külön szakmai testület (sporttanács, ad hoc bizottság)tesz javaslatot, a 
sportbizottság vagy a képviselőtestületi ülés pedig dönt 

d. a sport-szakigazgatási egység értékeli a pályázatokat és ő is dönt 
e. más módon, 

éspedig:………………………………………………………………. 
 
Milyen egyéb, természetbeni támogatást (ingyenes, vagy kedvezményes szolgáltatást) 
kapnak a sportegyesületek az önkormányzattól? /Több válasz is adható! / 
 

a. létesítményhasználat (sportpályák, sport célú létesítmények) 
b. irodahasználat (az önkormányzat irodájában fénymásolás, telefon, fax, stb.) 
c. adminisztrációs segítség, tanács, segítségnyújtás (pl. elszámolási, gazdasági 

ügyekben) 
d. tanfolyamon, továbbképzésben való részvétel biztosítása 
e. ingyen irodahasználat önkormányzati ingatlanban 
f. egyéb, éspedig: 

 
Van-e olyan kerületi/települési méretű sportrendezvény, amelyet az önkormányzat 
kezdeményez? /Több válasz is adható! / 
 

a. igen, ezt az önkormányzat teljesen önállóan szervezi 
b. igen, közösen szervezi helyi sportszervezetekkel 
c. igen, önálló szervezésben és sportegyesületek közreműködésével is vannak 

sportrendezvények önkormányzati kezdeményezésre 
d. nincs ilyen, az önkormányzat csak támogatja a sportszervezetek ilyen 

kezdeményezését  
e. Kérem, a legfontosabbakat nevezze meg!……… 
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Van-e az önkormányzatnak sport célú alapítványa, közalapítványa? 
 

a. Önálló, csak sport célú alapítvány van, alapító összege (ha több van, 
mindnek):…………………………………………………………… 

b. vegyes, nem csak sport célú alapítvány van, alapító összege (ha több van, 
mindnek):…………………………………………………………… 

c. nincs, de tervezik a létrehozását 
d. nincs 

 
Attitűd-vizsgáló kérdések 
 
A következőkben az önkormányzati szakigazgatási egység és a sportegyesületek 
viszonyáról, az állami szerepvállalásról, a sport-szakigazgatási egységek szerepéről, 
fontosságáról készítettem különböző állításokat. Kérem, olvassa el őket figyelmesen, 
gondolja át annak tartalmát, és válaszoljon aszerint, hogy milyen mértékben ért vagy 
nem ért egyet az állításokban foglaltakkal. Mindig az állításra adott válasza szerint 
döntsön! (Pl. negatív állításánál a negatív állítás tartalmával kapcsolatban foglaljon 
állást, ne annak ellenkezőjével.)  
 
Az értékelési rendszer egytől ötig terjed, a következőképpen: 
 
egyáltalán nem ért egyet 
kis mértékben ért egyet 
többé-kevésbé egyetért 
nagyrészt egyetért 
teljes mértékben egyetért 
 
X amennyiben nincs véleménye, nem kíván válaszolni, esetleg nem tudja értelmezni a 
kérdést, kérem tegyen egy X-jelet a négyzetbe. 
 
Kérem, írja a megfelelő számot az állítások előtti négyzetbe!  
 
 
A sportegyesületek és az önkormányzat viszonyáról. Ön szerint: 
 
  A sport a sportegyesületekben zajlik, az önkormányzat sportirodája 

elsősorban azért van, hogy segítse a működésüket. 
  A sportegyesületek dolga, hogy éljenek a lehetőséggel, és keressék az 

önkormányzatot támogatásért és segítségért. 
  Hatékonyabb a helyi sportélet működése, ha az önkormányzat kevesebb 

sportegyesületet támogat, mert nem kell a meglévő forrásokat túl sokfelé 
szétosztani. 

  Az a jó, ha minél több sportegyesület részesül önkormányzati 
támogatásban, még ha kis összegekkel is. 

  A sport-szakigazgatási egység a sportszervezetek ügyét képviseli az 
önkormányzatnál. 

  A sport-szakigazgatási egység az önkormányzat érdekeit képviselve 
működik együtt a sportszervezetekkel. 
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  A sportegyesületek létéről, a tendenciákról. Ön szerint 
 

  A településen/kerületben több olyan sportegyesület van, amelynek a 
működéséről az önkormányzat évek óta nem tud. 

  A passzív egyesületek száma folyamatosan csökken, csak az tud 
fennmaradni, amelyik folyamatos működésről ad tanúbizonyságot. 

  A településen/kerületben sok a passzív szervezet, amelynek a működése 
a minimális törvényi feltételeknek sem felel meg. 

  Sok aktív tevékenységet folytató sportszervezet agonizál, mert nem tudja 
működését fenntartani. 

 
 
 A sportirodákról, az önkormányzati sport szervezetéről, a napjainkban létrejövő, 
főleg sportingatlanokat kezelő sportintézményekről. Ön szerint 
 
  A helyi sportéletnek szüksége van az önkormányzat szervezetén belüli 

képviseletre. 
  Települési, kerületi sportintézményeket kell létrehozni az ingatlanok 

kezelésére, de nem szabad megszüntetni az önkormányzati képviseletet 
sem. 

  A települési/kerületi sportintézmények megfelelően el tudják látni a helyi 
sportigazgatási feladatokat önkormányzati szervezeti egység nélkül is. 

  A sportintézmények létrehozásával a hangsúly a sportszakmai munkáról 
túlzottan a gazdaságos ingatlankezelésre terelődne. 

  A sportintézmények létrehozásával az önkormányzatok igyekeznek a 
sportszakmai feladatokat áthárítani az új szervezeti egységre. 

 
 
A sport-szakigazgatási egység és a sport szerepének megítéléséről. Ön szerint 
 
  Az Ön önkormányzatánál elégséges a jelenlegi sport-szakigazgatási egység 

létszáma. 
  A lakosság részéről a helyi sportélet pozitív megítélése érezhető. 
  Az önkormányzati vezetés (polgármester, közgyűlés) részéről a helyi 

sportélet pozitív megítélése érezhető. 
  A települési/kerületi önkormányzat számára fontos a sport, hozzáállásuk 

megfelelő. 
  Az önkormányzati vezetés nem sportbarát, nehéz a sport ügyét képviselni. 
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A fővárosi/megyei és a kerületi/települési önkormányzatok sport-szakigazgatási 
egységeinek kapcsolatáról. Ön szerint 
 
  A kerületi/települési sportigazgatás elvárná, hogy a fővárosi/megyei 

sportirányítással intézményesedett együttműködés alakuljon ki. /Ha van 
intézményesedett kapcsolat, akkor helyesnek tartja, hogy létrejött. / 

  A fővárosi/megyei és a kerületi/települési sportkoncepciók, elképzelések 
összhangban vannak.  

  Szorosabb együttműködésre, véleménycserére lenne szükség a 
fővárosi/megyei és a kerületi/települési sportigazgatás között. 

  A helyi sajátosságok miatt a fővárosi/megyei és a kerületi/települési 
önkormányzatok sportfeladatai között nincsen különösebb összefüggés, 
így a feladatok összehangolására sincsen szükség. 

 
 
 
Az állami támogatások elosztásának rendszeréről a sportban. Ön szerint 
 
  Az ún. ernyőszervezetek (több sportszövetséget tömörítő társadalmi 

szervezetek) létrehozásával megfelelő fórumra került a döntéshozatal a 
támogatások elosztásáról. 

  Az ISM a felelősséget hárította át az ernyőszervezetekre, holott az elosztás 
az ő feladata és felelőssége lenne. 

  A sportegyesületeknek a sok szervezeten átfolyó támogatásból nagyon 
kevés, vagy semmi sem jut, és ez baj. 

  Helyes, hogy az állam a vállalkozások segítésével az üzleti szférát jobban 
be akarja vonni a sport támogatásába. 

 
 

Köszönöm megtisztelő együttműködését! 
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10.4 Kérdőív a sportegyesületek részére 

 
ADATOK A SPORTEGYESÜLETRŐL 
 
/ A feleletválasztós kérdéseknél kérem, karikázza be a megfelelő betűt, vagy húzza alá a 
megfelelő választ. Amennyiben több válasz is megfelelő, kérem mindet jelölje meg! / 
 
Az adatszolgáltató személy neve és egyesületi tisztsége: …………………………… 
Az adatszolgáltató sportegyesület neve: ………………………………………… 
A sportegyesület címe:………………………………………………………. 
Telefonszáma:……………………… 
Fax száma:………………………………. 
E-mail címe (amennyiben van):…………………………………… 
 
Van-e az egyesületnek állandó irodája? 
 

a. Igen, saját tulajdonú 
b. Igen, az önkormányzattól ingyen vagy kedvezményesen kapott helyiség 
c. Igen, mástól bérelt helyiség 
d. Más szervezettel közösen használt helyiség 
e. Nincs, csak levelezési cím van 

 
A sportegyesület alapításának éve:…………… 
A sportegyesület taglétszáma:…………… 
Hányan fizetnek tagdíjat? ………………… 
A sportegyesület igazolt versenyzőinek száma:………… 
A sportegyesület szakosztályainak száma:…… 
 
A tagok és az igazolt versenyzők száma szakosztályonként: 
 
 szakosztály Igazolt versenyzők 

száma 
A szakosztály 
tagjainak létszáma 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
 
Nagyjából milyen a tagok korbeli megoszlása? 
 
14 év alattiak: ………….% 
14-18 év között:…………% 
18-30 év között: ………..% 
30 év felett: ……………% 
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Tagja-e az egyesület a megyei sportági szövetségnek? ……………….. 
 
Tagja-e az egyesület az országos sportági szövetségnek? ……………… 
 
Tagja-e az egyesület egyéb civil szervezetnek (pl. sportegyesületek szövetsége, stb.)? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Milyen gyakran tartanak közgyűlést? 
 

a. Évente 
b. Félévente 
c. Negyedévente 
d. Egyéb, éspedig:………………………………………………… 

 
Van-e fő- vagy mellékállású edző a sportegyesületben? 
 

a. igen, főállású …….. fő 
b. igen, mellékállású ……… fő 
c. megbízással teljes munkaidőben foglalkoztatott …….. fő 
d. megbízással részleges munkaidőben foglalkoztatott …….. fő 
e. társadalmi aktívaként dolgozó edző ….. fő 
f. egyáltalán nincs edző 

 
Van-e fő- vagy mellékállású, fizetett ügyvezető, adminisztrátor, gazdasági, 
sportszervező munkaerő a sportegyesületben? 
 

a. igen, főállású …….. fő 
b. igen, mellékállású ……… fő 
c. megbízással teljes munkaidőben foglalkoztatott …….. fő 
d. megbízással részleges munkaidőben foglalkoztatott …….. fő 
e. csak alkalmanként foglalkoztat munkaerőt 
f. csak társadalmi aktíva van 

 
A sportszervezéssel foglalkoztatott alkalmazottak milyen végzettségűek? 
 

a. sportszervező, sportmenedzser 
b. testnevelő tanár 
c. edző 
d. sportoktató 
e. jogi vagy gazdasági  
f. egyik sem, de sportolt 
g. egyik sem, és nem is sportolt 

 
Hozzávetőlegesen hány fő társadalmi aktíva dolgozik rendszeresen a sportegyesületben  
/adminisztratív munkában, szervezésben /? …………………. 
 
Hozzávetőlegesen hány fő társadalmi aktívát tudnak mozgatni alkalmanként /pl.   
versenyeken /? ……………………. 
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Kapnak-e a társadalmi munkások tiszteletdíjat a közreműködésükért?  
 

a. igen 
b. csak a rendezvényeken való közreműködésért 
c. csak költségtérítést 
d. egyáltalán nem 

 
Van-e az egyesületnek az ügyvezető mellett társadalmi elnöke is? …………………….. 
 
A sportegyesület ügyvezető vagy társadalmi elnökének van-e egyéb társadalmi vagy 
gazdasági funkciója? /pl. képviselőtestületi tag, egyéb sportszervezet, sportszövetség 
tagja, vezetőségi tagja, gazdasági társaság vezetőségi tagja / ? Kérem, nevezze meg! 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Feleletválasztós kérdőív 
 
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 
 
Az egyesület versenysporttal foglalkozó szakosztályai 
 

a. A nemzetközi élvonalban szerepelnek 
b. A hazai élvonalban szerepelnek 
c. A hazai élvonalnál alacsonyabb szinten, de országos bajnokságban szerepelnek 
d. Területi, megyei vagy helyi szinten szerepelnek 
e. Nincsenek versenysporttal foglalkozó szakosztályok 

 
Foglalkozik-e az egyesület utánpótlás-neveléssel? 
 

a. igen, valamennyi szakosztály 
b. igen, de nem minden szakosztály 
c. csak utánpótlás-neveléssel foglalkozik az egyesület 
d. nem 

 
Honnan meríti az egyesület a szakosztályok utánpótlását? 
 

a. iskolákkal áll partnerségi kapcsolatban 
b. tagtoborzó rendezvényeket szervez 
c. hirdetések útján 
d. nem végez toborzó tevékenységet, aki jön, azt fogadja 
e. nem foglalkozik utánpótlás-neveléssel 

 
Foglalkozik-e az egyesület szabadidősport, lakossági sport szervezéssel? 
 

a. Igen, valamennyi szakosztály biztosít rendszeres sportolási lehetőséget a 
lakosságnak 

b. igen, de nem minden szakosztály 
c. bemutatókat, tömegrendezvényeket szerveznek, de folyamatos szabadidős 

sportolási lehetőség nincs 
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d. egyáltalán nem  
 
Milyen versenyeket, sportrendezvényeket szerveznek? 
 

a. Országos bajnoki fordulókat 
b. Megyei bajnoki fordulókat 
c. Utánpótlás bajnoki fordulókat 
d. Országos szintű kupát, emlékversenyt 
e. Megyei, területi szintű kupát, emlékversenyt 
f. Sportági bemutatókat, szabadidősport-jellegű rendezvényeket 
g. Egyéb rendezvényt, éspedig: …………………………………………………… 
h. Egyáltalán nem szerveznek rendezvényeket 

 
 
Éves szinten általában hány versenyt, bajnokságot szerveznek? 
 

a. 5-nél kevesebbet 
b. 5 és 15 között 
c. 15 és 30 között 
d. 30-nál többet 

 
Milyen önköltséges (a résztvevők által fizetett) sporttanfolyamokat, táborokat, túrákat 
szervez a sportegyesület? 
 

a. a sportág alapjait bemutató tanfolyamot 
b. vízitúrát 
c. sítúrát 
d. természetjáró táborokat 
e. lovastábort 
f. egyéb túrát: ………………………………………………………………………. 
g. Egyéb tábort: …………………………………………………………………….. 
h. Nem szervez ilyeneket 

 
Rendezett-e a sportegyesület nemzetközi versenyt az utóbbi öt évben? 
 

a. igen, rendszeresen rendez (minden évben) 
b. igen, alkalmanként 
c. az utóbbi 5 évben nem 
d. még soha nem szervezett nemzetközi versenyt 

 
Az egyesület tevékenységi körei, illetve szakosztályai közül melyiket tervezi fejleszteni, 
melyikre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Tervezi-e az egyesület, hogy valamelyik szakosztályát, illetve tevékenységét leépíti 
(illetve halódik-e valamelyik) ? 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Milyen tendenciát figyelt meg a tagok, illetve a mozgósítható társadalmi aktíva 
létszámát illetően az utóbbi évek során? 
 

a. jelentősen nem változott 
b. növekszik 
c. csökken 

 
Milyen intézményekkel, szervezetekkel áll a sportegyesület partnerségi kapcsolatban? 
 

a. A települési önkormányzattal 
b. A megyei önkormányzattal 
c. A helyi sportiskolával 
d. Iskolákkal, oktatási intézményekkel 
e. Vállalatokkal, vállalkozásokkal 

 
Végez-e az egyesület a sporttevékenységen kívül egyéb társadalmi tevékenységet? 
 

a. igen, kulturális tevékenységet 
b. igen, szabadidős tevékenységet 
c. igen., szociális tevékenységet 
d. csak a tagjainak szervez összejöveteleket (ünnepekkor, évfordulókra) 
e. igen, egyéb tevékenységet: …………………………………………………….. 
f. nem 

 
FINANSZÍROZÁS 
 
Milyen támogatási formákat vesznek igénybe a helyi önkormányzattól? 
 

a. működési támogatást (önkormányzati költségvetésből) 
b. pályázati támogatást 
c. egyéb, alkalomra szóló támogatást /pl. versenyrendezésre / 
d. egyéb támogatást:…………………………………………………………….. 
e. nem vesz igénybe önkormányzati támogatást 

 
Milyen természetbeni támogatást (ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatást) vesznek 
igénybe az önkormányzattól? 
 

a. ingyen irodahelyiség használata önkormányzati ingatlanban 
b. irodahasználat a helyi önkormányzat irodájában (fénymásolás, telefon, fax, stb.) 
c. adminisztrációs segítség, tanács, segítségnyújtás (pl. elszámolási, gazdasági 

ügyekben) 
d. tanfolyamon, továbbképzésben való részvétel biztosítása 
e. helyi önkormányzat tulajdonában álló létesítmény ingyenes vagy kedvezményes 

használata 
f. egyéb, éspedig: ………………………………………………… 
g. nem vesz igénybe természetbeni támogatást 
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A helyi önkormányzat támogatásán kívül kapnak-e egyéb támogatást (pályázati vagy 
egyéb formában)? 
 

a. igen, országos szervezettől (GYISM, más minisztériumi támogatás) 
b. igen, megyei szervezettől 
c. igen, városi szervezettől 
d. igen, az országos sportági szakszövetségtől 
e. igen, a megyei sportági szakszövetségtől 
f. nem 

 
Milyen nagyságrendű volt a sportegyesület éves költségvetése 2002-ben?  
 

a. 500 ezer Ft alatt 
b. 500 ezer – 2 millió Ft 
c. 2 millió – 5 millió Ft 
d. 5 millió – 10 millió Ft 
e. 10 millió – 20 millió Ft 
f. 20 millió Ft felett 

 
Nagyjából milyen arányban tevődik össze a sportegyesület éves bevétele (százalékban)? 
 

a. helyi önkormányzati forrás:…………%… 
b. központi állami forrás (GYISM, pályázatok):……………%… 
c. szponzori bevétel:……………..% 
d. saját bevétel (pl. tagdíj, gazdálkodásból származó bevétel):…………..% 
e. magánadományok (az adó 1%-a is ideértve):…………….%. 
f. egyéb bevételek (kérem, nevezze meg):……………………………………… 

 
Nagyjából milyen arányban tevődik össze a sportegyesület éves kiadása (százalékban)? 
 

a. versenyek, bajnokságok szervezése:………………% 
b. tanfolyamok, túrák, táborok szervezése: ………………..% 
c. bérek, díjazások, bírói díjak, jutalmak és járulékok: …………..% 
d. az egyesület egyéb működési költségei (felszerelés, létesítmény, irodai 

költségek, bérleti díjak): …………..% 
e. utazási költségek (versenyekre, bajnokságokra): …………..% 
f. egyéb költségek (kérem, nevezze meg):………………………………………% 

 
Pénzügyi támogatásért milyen kiírásokra nyújtottak be pályázatot az utóbbi öt évben? 
 

a. GYISM pályázatokra 
b. Mobilitás pályázatokra 
c. Wesselényi közalapítványhoz 
d. Egyéb országos pályázati kiírásra 
e. Nemzetközi pályázatra (EU, Phare, egyéb) 
f. Megyei önkormányzati sportpályázatra 
g. Helyi önkormányzati sportpályázatra 
h. Helyi vagy megyei szintű civil szervezeti pályázatra 
i. Egyéb pályázatra, éspedig: ……………………………………………………… 
j. Nem nyújtottak be pályázatot 
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Milyen tevékenységekre pályázik a sportegyesület? 
 

a. működés 
b. bajnokságon, versenyen való részvétel 
c. bajnokságok, versenyek szervezése 
d. sportszerek, felszerelés 
e. sportlétesítmény fenntartása, fejlesztése 
f. nemzetközi kapcsolatok 

 
Nagyjából milyen arányban voltak sikeresek a pályázataik az utóbbi öt évben? 
 

a. a teljes pályázott összeget megkapták 
b. a pályázott összegnek több, mint a felét megkapták 
c. a pályázott összegnek kevesebb, mint a felét kapták meg 
d. minden pályázatuk sikertelen volt 

 
Hány hivatalos szponzora volt a sportegyesületnek, vagy sportegyesületei 
rendezvénynek az utóbbi öt évben? 
 

a. egy sem 
b. 1-5 
c. 5- 15 
d. 15-30 
e. 30-nál több 

 
Milyen szponzorai vannak a sportegyesületnek? 
 

a. multinacionális vállalat 
b. magyar, országos vállalat 
c. területi, megyei jelentőségű vállalkozás 
d. helyi vállalkozás 

 
A szponzorok milyen rendszerességgel támogatják a sportegyesületet? 
 

a. van olyan, amelyik évek óta folyamatosan támogat 
b. nincs rendszeres támogató, csak alkalomszerűen támogatják az egyesületet 

 
A sportegyesület szponzorai milyen tevékenységet támogatnak? 
 

a. működést 
b. rendezvényeket 
c. versenyen való részvételt, utazást 
d. nem határozzák meg a támogatás felhasználását 
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A sportági szakszövetségtől kap-e támogatást a sportegyesület? 
 

a. az országos szövetségtől rendszeresen 
b. az országos szövetségtől alkalmanként 
c. a megyei szövetségtől rendszeresen 
d. a megyei szövetségtől alkalmanként 
e. a városi szövetségtől (ha van ilyen) rendszeresen 
f. a városi szövetségtől (ha van ilyen) alkalmanként 
g. egyiktől sem kap támogatást 

 
Milyen gazdasági tevékenységet végez a sportegyesület (amelyből profitot tud termelni 
és visszaforgatni)? 
 

a. ingatlant ad bérbe 
b. vendéglátóipari egységet üzemeltet 
c. önköltséges sportszolgáltatást nyújt (pl. fitness termet, női tornát szervez) 
d. nevezési díjat szed versenyeken 
e. sportszereket forgalmaz 
f. túrákat, tanfolyamokat szervez 
g. sportolókat ad és vesz 
h. egyéb, éspedig: ………………………………………………………… 
i. nem végez gazdasági tevékenységet 

 
Létrehozott-e az egyesület alapítványt a finanszírozásra? 
 

a. igen 
b. nem 

 
 
LÉTESÍTMÉNYEK, ÉRDEKKÉPVISELET, EGYÉB 
 
 
Van-e az egyesület tulajdonában sportlétesítmény, illetve egyéb ingatlan? 
 

a. nincs 
b. van,éspedig:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 
Amennyiben van, végzett-e fejlesztést, felújítást az utóbbi időben? 
 

a. igen, nagy volumenű felújítást, bővítést 
b. igen, csak kisebb felújítást, javításokat 
c. nem, de tervezi 
d. nem, és nincs is rá esély a közeljövőben 

 
Amennyiben nincs, hogyan tud sportlétesítményeket használni? 
 

a. a helyi önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményt üzemelteti 
b. a helyi önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményt bérli 
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c. a helyi önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményt kedvezményesen 
vagy ingyen használja 

d. más tulajdonban (vállalati, állami, magán) lévő sportlétesítményt bérel 
e. más tulajdonban lévő sportlétesítményt ingyen vagy kedvezményesen használ 
f. nem használ sportlétesítményt 

 
Ha van sportlétesítménye, illetve üzemelteti, tud-e gazdasági hasznot termelni belőle? 
 

a. igen, bérbeadásból 
b. igen, egyéb tevékenységből 
c. nem 

 
Milyen módon tud részt venni a sportegyesület az önkormányzati döntés-
előkészítésben? 
 

a. a közgyűlésen vagy a bizottsági üléseken állandó meghívott az egyesület 
képviselője 

b. a közgyűlésen vagy a bizottsági üléseken alkalomszerűen meghívják az 
egyesület képviselőjét, ha őket érintő kérdést tárgyalnak 

c. sporttanácsnak, bizottságnak a tagja, amellyel a döntés-előkészítéskor 
rendszeresen konzultálnak a döntéshozók 

d. szakvéleményt, javaslatot kérnek a sportegyesülettől a sportszakmai döntésekhez 
e. csak informális úton, kapcsolatokon keresztül próbálnak lobbizni 
f. az egyesület egyáltalán nem vesz részt a döntéshozatalban 

 
Tagja-e a képviselő-testületnek, illetve a sporttal foglalkozó bizottságnak a 
sportegyesület vezetői közül valaki? 
 

a. igen, önkormányzati képviselő 
b. igen, a polgármester vagy a jegyző 
c. igen, a sporttal foglalkozó bizottság elnöke vagy alelnöke 
d. igen, egyéb funkcióban: ………………………………………………….. 
e. nem 

 
Köszönöm megtisztelő együttműködését! 


