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Dr. Vágó Béla: Az utóbbi 40 évben hogyan alakultak a finanszírozási források a magyar 
atlétikában? I. rész 

 
 

Bevezetés 
 
Írásom célja, hogy átfogó áttekintést adjak az elmúlt 40 év finanszírozási szokásait és forrásait 
megvizsgálva, ahogy gyerekként, válogatottként, katonaként, egyetemistaként, alsó- és 
felsıszintő sportvezetıként tapasztaltam. 
Az írás második részében a jelenlegi helyzet áttekintéséhez segítségül Dénes Ferenc- Keserő 
Csaba: A magyar sportfinanszírozás helyzete címő írását vettem alapul, melyet megpróbáltam 
az atlétikára értelmezni és élı példákkal demonstrálni az említett cikkben megjelent 
állításokat. 
  

 
A sportfinanszírozás áttekintése / ahogy versenyzıként láttam / 
 
 
A gondolatmenetet az 1970-es évektıl kezdem. Mert ekkortól váltam részesévé az atléta 
társadalomnak, mint kezdı versenyzı palánta. 
Akkoriból természetesen semmi közvetlen információm nem volt a finanszírozási rendszer 
konkrét jellegérı, (félve jegyzem meg, hogy ez, számomra azóta is az állandó harmadik 
változóra épülı játszmák színtere). 
Kazincbarcikán, a városi 3 tusa bajnokságot megnyertem 19-10 évesen. Egy szép oklevél volt 
a jutalmam és a folytatás. A megyei bajnokságra az iskola Úttörı Csapatának vezetıje kísért 
el a Miskolcra. Nem a testnevelım, nem az osztályfınököm... 
Ez akkor olyan természetes volt. Ebbıl gondolom, hogy akkoriban a sport finanszírozását is 
szocialista politikai döntéshozók irányították és a rendezést, a részvételt, valamint utazásom 
költségeit a központi pénzekbıl fedezték. 
A leigazolásom a Kazincbarcikai Vegyész Sport Egyesületbe ezek után már 
szinte automatikus volt. Ma KBSC néven ismert. http://kbscfc.gportal.hu/ 
lehet, hogy Kazincbarcikának már atlétikai szakosztálya sincs?! 
Kék-sárga melegítıt, edzıcipıt a tagsággal együtt megkaptam és ezzel már 
szinte mindem sporteszköz álmom beteljesült. 
Az egyesületet a Borsodi Vegyi Kombinát / ma BORSODCHEM lásd. 
http://www.borsodchem.hu/hu/index.html / /költségvetésébıl támogatták és a május elsejei 
felvonulások is ünnepi mulatozások is a sportpályán értek véget. A sport szerves része volt 
még akkor a politikai életnek. 
1975-ben Miskolcra költöztünk és itt már mőködı sportiskolai rendszerbe tanulhattam tovább. 
Sporttagozatos osztályok rendszerébe kerültem (Selyemréti Általános Iskola) 
http://selyemreti.freeweb.hu/  
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4 tusa csapattal megnyertük a Pasaréten rendezett Úttörı Olimpiát és így 1976-ban 
Lengyelországba nemzetközi versenyen vettünk részt, az utazás elıtt 1 hetes 

edzıtáborban lehettünk a Csillebérci Úttörıtáborban, a finanszírozás ez 
alapján ismét nem volt kétséges! 

 
 Általános iskola után következett a Földes Ferenc Gimnázium.  

http://www.ffg.sulinet.hu/  
 
A „kötelezı” sportolást a DVTK-ban / Diósgyıri Vasgyárak Testgyakorló Köre / 
teljesítettem, mely egyesületet a Diósgyıri Vasgyár támogatta és mőködtette. Ma MISI SC 
néven folyik most ott élénk az atlétikai élet. http://misiatletika.dtsh.hu/misimain.phtml 

    
Versenyzıként már az elızı évben szerzett bajnoki pontok alapján meghatározott anyagi 
juttatásban és szerelés ellátásban részesültem. 
Az egyesületben, azokban az években legalább 8 fıállású atlétaedzı dolgozott! Az egészséges 
Nemzeti stratégia akkoriban még felismerte az edzık fontosságát a fiatalok sportolásának 
nemzeti érdekét. 
Az edzıi fizetések jelentısen meghaladták akkor a testnevelık bérét. 
Nyáron legalább 4-5 hétig edzıtáborban lehettünk, úgy hogy a Vasgyár diákmunkásokként 
alkalmazott minket. Persze kihelyezett munkakörben és a pálya melletti salakhegyet két edzés 
között egy kicsit rostálni kellett a bizonyítás kedvéért.  
Edzıtábor, fizetés ez volt a támogatás, büszkén viseltük a DVTK-ás piros-fehér melegítıt. 
1980-ban felvettek a TF-re és 10 hónap honvédség… 
Szerencsére hamar „felfedeztek” és 1 hét után az avatást megelızve már a kiskunfélegyházi 
sportszázadba vezényeltek, melyet akkoriban a Honvéd Kun Béla SE néven jegyeztek.  Ma 
Kiskunfélegyházi Honvéd TK http://www.magyarfutball.hu/hu/stadion/607 . 

   
Újabb piros-fehér melegítı, napi két edzés és természetesen a sporttelepre kihelyezettség 
igazolásául edzések között egy kis salakrostálás, mint bizonyíték… 
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Honvédségi válogatott viadalok, bajnoki versenyek, helyi sportversenyek és hamar letelt így a 
„katonai küldetés”. Fizetség a melegítın kívül az edzıtáborok lehetısége, hétvégi verseny, 
vagy eltávozás volt. Extra juttatás az volt, hogy a laktanyai étkezés alól felmentettek és azt a 
kvótát forintosítva kalória pénzként havonta megkaptam! 
A TF-en 1981-ben kezdtem el a tanulmányaimat. Kétféle kék-fehér melegítı egy TF-es, 
(melyért már akkor is fizetni kellett) és a TFSE feliratú „ingyenes”, adidas edzıcipı és trikó, 
nadrág, 2 féle szöges cipı… http://www.tfonline.hu/content/view/483/71/ 

           
A következıkben megpróbálok számot vetni sport révén akkoriban szerzett anyagi 
támogatásaimról / még nem volt személyi jövedelemadó/. 
Megyei ösztöndíj Miskolcról, MASZ támogatás az I. o. teljesítményemért, OTSH ösztöndíj, 
válogatott melegítı, versenyek, TFSE anyagi támogatása, mellette a jó tanulmányi 
eredmények után ösztöndíj, szülıi támogatás. Ennyi támogatás… / sok kicsi sokra megy / 
utólag visszagondolva összességében kisebb fizetés értékő összeg volt. 
Nem beszélve a külföldi versenyek indulási-pénzdíjairól, válogatott viadalokról behozott 
video kazettákból, farmerokból és a Commodore 64-es gépeibıl befolyt extra 
jövedelmekrıl… 
A 80-as években fıleg NSZK-ban volt kifizetıdı az atlétáknak túrázni /útlevelet csak 
versenymeghívóra kaptunk/. A szocialista országokból az útlevélszerzési nehézségek miatt 
ugyanis szinte kuriózum volt az indulás, ezért aztán jó kis rajtpénzt fizettek. Az alap rajtpénz 
akkoriban kb. egyhavi átlagfizetésnek felelt meg… 
 
1985-ben a TF elvégzése után a Budapesti Építıkbe igazoltam, ahol a Lift és Gépszerelı 
Vállalat betanított munkásaként havonta egyszer meg kellett jelennem a fizetésemért, no meg 

az újabb kék-fehér melegítı!  
Akkoriban finanszírozást még mindig állami pénzbıl legtöbbször a párttitkár, vagy a 
munkaügyis végezte, akit az élelmes szakosztályvezetık egy évben legalább kétszer 
„cserébe”csapatvezetıként nyugatra utaztattak. 
A vállalatom 2 évig garzonlakást bérelt a TF közvetlen közelében, hogy jól tudjak edzeni és 
kilátásban volt már egy lakáskiutalás is. 
1987-et írtunk akkor 2 évvel a rendszerváltás elıtt… 
Ekkor minden addigi gyakorlat fokozatosan összeomlott. A lakásbérlést megszüntették, 
helyette munkásszálló, lakáskiutalás lefújva… Kis pénz, kis atlétika, így inkább abbahagytam 
a versenyzést. 
Szerencsére akkor adódott a lehetıség, hogy tanársegédként a TF-re kerülhettem. 
Kb.20%-al kevesebb fizetés. Se melegítı, se lakás… 
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Így ért véget versenyzıi pályafutásom, jelenleg már 23 éve a TF-en dolgozom, ennyi idı alatt 
4 melegítı jutott, de legalább nem kellett rostálni, igaz a súlylökı pályára egy kis salak 
elterítésben már itt is volt részem… 
Istvánfi Csaba rektorsága alatt az elsı melegítıt, mint tanszéki munkatárs, kettıt évfolyam 
felelısként és a negyediket a külföldi hallgatók oktatásáért a Tamás István egykori kiváló 
rúdugrónk vezetése alatt álló Továbbképzı Intézettıl kaptam. 
 
 
A közelmúlt finanszírozás helyzete / ahogy, mint szövetségi kapitány láttam / 
 
2001-ben az addigi sikeres edzıi tevékenységeim alapján megkaptam a legmagasabb 
elismerést-bizalmat és a MASZ szövetségi kapitányává választottak / újabb melegítı / 
salakrostálás helyett jött a sok hidegzuhany. 
Akkoriban felmerült, hogy átláthatóbbá kellene tenni az atlétáink sportfinanszírozási 
rendszerét. 
A MASZ elnökség kívánságára felmérni a szakosztályok anyagi helyzetét, feltérképezni a 
helyi támogatási forrásokat és átlátni az akkor már mőködı különbözı sport alapítványok és 
önkormányzatok támogatási rendszerét. 
Mindenki ingerült, ha a tárcájában matatnak, emellett sokan féltek az egyesületi támogatások 
kiadásától, a versenyzık eligazolási átcsábításától tartva… 
Keservesen haladtak ezek törekvéseim, pár hét eltelt mire rájöttem, hogy ezek a feladatok 
inkább a fıtitkár asztalára valók. 
 
Az egyesületek sajnos ekkorra már teljesen tönkrementek, a legéletképesebbek is csak 20-30 
ezer forintos támogatásokat tudtak nyújtani a legjobb versenyzıknek, sokszor még ezt is 
benzinpénz és egyéb trükkök kíséretében valósítottá meg. 
MOB támogatások, NAP-, Heraklész pénzek, különbözı alapítványok, önkormányzati 
juttatások. 
Eléggé áttekinthetetlen és kiszámíthatatlan finanszírozási-világ volt ez már akkoriban is. 
 
Kulcsszavak: 
központi finanszírozás, átláthatatlan források,          salakrostálás,          melegítı. 
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Dr. Vágó Béla: Az utóbbi 40 évben hogyan alakultak a finanszírozási források a magyar 
atlétikában? II. rész 

 
A sport és az atlétika jelenlegi finanszírozási helyzete / ahogy, mint a TFSE 
szakosztályvezetıje látom/ 
Dénes Ferenc- Keserő Csaba: A magyar sportfinanszírozás helyzete címő mőve alapján. 
A jelenlegi finanszírozási rendszer jobb áttekinthetısége érdekében, a fent említett cikkbıl 
kiragadtam a számomra érdekesnek vélt részeket és ezek logikai felépítését követve 
megpróbáltam egyéni véleményeimmel, tapasztalataimmal kommentálni ıket (félkövér 
betőtípus). 
� A sportágazat részesedése Magyarországon a GDP-bıl 0,7-1 %-ra tehetı, amely 
jelentısen elmarad az európai országokban jellemzı 1,4 – 2,5 %-os értéktıl. 
Hosszabb távon a magyar részarány várhatóan közelít a más európai országok 
hasonló értékéhez, amely a GDP növekedést jelentıs mértékben meghaladó 
sportágazati növekedést feltételez. 
A mostani válságos pénzügyi helyzetben nem hiszem, hogy lehetıség lesz a 
prognosztizált felzárkózásra, annak is örülhetünk, ha nem lesz rosszabb a helyzet. 
A világválság kirobbanása után a banki konszolidációra felvett összegek felhasználásra 
kerültek és ez további megszorítások és elvonások kíséretében jelentkezik, ami a 
következı olimpia /London/ relatív távolsága miatt élesen érinti a sport szférát, így az 
atlétikát is. 
� Magyarországon a közvetlen állami sportfinanszírozás értéke az állami 
költségvetésbıl 0,25%-0,3 % közötti, amely a vizsgált országok között a 
legmagasabb és leginkább csak a skandináv országokban jellemzı magas állami 
szerepvállaláshoz hasonlítható. 
Sajnos ezek a nemzetközi összehasonlításban magasnak említett értékek valahol mégis 
„kevesek” szakemberek szerint az 1%-os érték lehetne a megfelelı! 
A központi költségvetésbıl folyósított összegek is sajnos különbözı csúszások és éves 
átcsoportosítások miatt úgy mőködtek, hogy nagy százalékban csak az olimpiát 
megelızı 1 évben realizálódtak.  � Magyarországon a sport költségvetésben a 
szerencsejátékból származó bevétel 
nem meghatározó. Az általunk vizsgált európai országokban a szerencsejátékból 
származó bevétel a sportfinanszírozás szempontjából jelentıs és ez egyben a 
mindenkori kormányzati döntésektıl független, jól tervezhetı bevételi forrást is 
garantál a sport számára. 

 
1987-ben Madridban tízpróba csapattal EK-t nyertünk, akkor azért tudtunk kiutazni, 
mert a Szerencsejáték ZRT. szponzorált minket. 
A versenyen szóróanyagokat, ajándékokat osztogattunk, amolyan reklámhordozóként… 
Akkor ez még így mőködött! 
Váczi János, sportközgazdász, valamint Dr. Berkes Péter, a TF Sportmenedzsment 
Tanszék egyetemi adjunktusa által kitalált, az olimpiai sportágak számára a 
szerencsejáték-piacról addicionális bevételeket juttató “Olimpiai lottó” koncepcióját jó 
ötletnek tartom, remélhetıleg megvalósul, és így több pénz jut az atlétáknak is a 
felkészüléshez! Cikküket lásd részletesen: Magyar Sporttudományi szemle 10. évf. 39-
40. szám 42-44. oldalán. 
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� Az önkormányzati finanszírozás állami finanszírozási forrásokhoz viszonyított 
aránya megfelel azon országok európai gyakorlatának, amelyek nem rendelkeznek 
erıs területi, regionális önkormányzatokkal. Nagyságrendileg a magyar és az 
európai gyakorlatban is ezek az önkormányzatok összesen a központi állami 
finanszírozási források 1,5- 2,5 szeresét költik sportfinanszírozásra. 
Ez a finanszírozási forma atlétikában csak vidéken mőködik rendesen, ott még a 
lokálpatriotizmus „dívik”, Budapesten, ahol az élversenyzık nagy százaléka él és 
felkészül, ez a támogatási hatás alig funkcionál, habár... 
1998-ban kiváló versenyzım a XI. kerületi Önkormányzattól a BEAC Atlétika 
Szakosztályvezetıinek támogatásával lakáskiutalást kapott. Akkor még mőködött 
valami önkormányzati-kerületi szinten… 
 
A központi sportfinanszírozás módszere 
 
� A magyar gyakorlatban az olimpiai, világbajnoki és Európa bajnoki érmeken, 
helyezéseken kívül, nincs olyan mérési, nyilvántartási, ellenırzési rendszer, amely a 
sportfinanszírozás hatékonyságát és eredményességét mutatná. 
Sajnos ez így van, és talán ezért egy kicsit szerencsés az atlétika, hogy bevezetik a 
kétévenkénti Eb-t, mert ott még valamennyire érem esélyeink lehetnek, talán még 
középtávfutásban is. 
Emellett úgy érzem, jobban ki kellene használnunk, hogy minden évben van fedett Eb, 
vagy Vb. � Magyarországon a központi költségvetésbıl elsısorban intézményeket, 
szervezeteket és eseményeket finanszíroznak, míg az európai gyakorlat szerint a 
központi finanszírozási forrásokat jól mérhetı és ellenırizhetı célok, feladatok és 
programok megvalósítására fordítják. 
� Az állami finanszírozási források felosztása szétaprózódott, elkülönült 
szervezeteken, döntési mechanizmusokon keresztül történik, amely egyrészt növeli 
a mőködési, fenntartási költségeket, másrészt megnehezíti az egységes céloknak és 
stratégiának megfelelı finanszírozást. 
Tudtommal intézményi szinten atlétikában csak a KSI életben tartása valósul 
meg tisztán központi forrásokból.  
Sporteseményeket, pedig Debrecenben a város apraja-nagyja összefogásával valósítanak 
meg világszinten! 
 
� A központi finanszírozási források szerkezeti aránya egyoldalúan az elit sportot 
preferálja. Az elmúlt évek finanszírozási sportstratégiája a jelentısen beszőkült 
erıforrások elit sportra koncentrálását jelentette. A források felosztása bázis alapon 
történik, amely a jelenlegi helyzet fenntartását, konzerválását jelenti. A sportban az 
egyes években megjelenı pótlólagos finanszírozási források elosztásáról egyedi 
döntések alapján, kevésbé transzparens módon döntenek. 
Keményen mőködik még az a jó magyar beidegzés, hogy: „kérjük a dupláját, mert 
akkor talán megkapjuk a felét”. 
A baj csak ez azzal, hogy a finanszírozást eldöntı szervek is hasonlóan gondolkodnak, 
így aztán a felének a felét utalják, és ha látják, hogy valami még így is mőködget, nagy 
mellénnyel az „ügy” mellé állnak egy kis pótlólagos finanszírozási forrás biztosításával. 
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Sportolói támogatás 
 
� Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon nem tudatos stratégia mentén, de 
összességében összeérı, egymásra épülı, árnyalt és egész életre szóló állami 
támogatásrendszer mentén válhatnak elit sportolóvá a legtehetségesebbek. 
Sajnos a fenti mondatban a nem tudatos kifejezés az, ami egyben a jónak tőnı 
koncepcióban a problémát jelentheti. 
Mi van akkor, ha valamelyik láncszem elszakad és az egész rendszer összeomlik?  

� A minıségi sportba való bekerülést, az elit sportolók megélhetését és 
sporttevékenységét sokrétően és nagyvonalúan finanszírozza a központi 
költségvetés. A különlegesen tehetségeseket ez a támogatás egész életükben 
elkíséri, akár 40-50 évvel a kimagasló sikert követıen is járadékot kapnak. A 
magyarhoz hasonló élethosszig tartó támogatási rendszer mőködtetésére nem 

találtunk példát az általunk vizsgált európai gyakorlatban. 
� Magyarországon a támogatásban részesülı sportolók száma (aktív és járadékos), 
jelentısen meghaladja még a nagyságrendileg népesebb országok által támogatott 
sportolók számát is. 
A sportolók sok nélkülözéssel és áldozattal lesznek bajnokok. 
Egyes sportágak / kézilabda, kajak-kenu, vízilabda stb./ szerencsére atlétikában fıleg 
dobóink még esélyesek olimpiai szinten, de a versenyzık sport utáni „civil” 
elhelyezkedése leszőkült területre korlátozódik. 
Manapság nincs szükség sajnos ennyi edzıre, sportvezetıre… 
Talán a médiában még megkapaszkodnak páran reklámokban, mősorok vezetésében, 
szakértı kommentárként stb… 
Ugyanakkor egyes olimpikonjaink médiás /celeb / szereplése számomra már nagyon 
kiábrándító jelenségnek tőnik. 
Az igazán jó nemzetközi szintő versenyzık az 1990-es évektıl fokozatosan az atlétikába 
áramló pénzdíjas versenyeken, világversenyek helyezéseik arányában szép összegeket 
nyerhetnek, azonban az addig vezetı út nagyon nehéz. A legjobb kalapácsvetık körül 
gyülekezett felhık szerencsére eloszlani látszanak a 2010-re meghirdetett permit 

versennyel.  
Hazai pénzdíjas versenyekre a 90-es évek elején volt ugyan próbálkozás, de csak kis 
pénzekkel és csak 1-2 évig mőködött. A versenyzık tudásszintjének megfelelı pénzdíjas 
versenyrendszerbe juttatásához nagy szükség van a szövetségi menedzselésre!  
Utánpótlás nevelés 
� A magyar utánpótlás nevelési rendszer egyoldalú. A túlnyomórészt az állami 
programokhoz kötıdı, a NUSI-NUPI koordinálásával folyó elitsportoló képzés jelenti  
elsısorban az üzletileg kevéssé vonzó elitsportok számára a hátteret. 
http://www.nupi.hu/webset32.cgi?NUPI@@HU@@1@@622876231 
 
A szponzorok minél hamarabb és folyamatos megjelenést és verseny-sikereket várnak 
pénzükért cserébe, sokszor az aktuális hivatalok, szervek döntéshozó apparátusa is 
ebben érdekelt. 
� Az utánpótlás nevelés az egészségmegırzés, egészséges életmódra szoktatás, a 
látványsportok fogyasztói szokások kialakítás feladatait csak szőkebb körben, 
korlátozottan tölti be. 
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Ezt a szerepet nem is az élsportnak, hanem az iskolai testnevelésnek, sportköri 
foglalkozásoknak, a hétvégi iskolai sporteseményeknek kellene jobban és 
szervezettebben átvennie. 
� Az európai professzionális sportban az elmúlt másfél évtizedben kiépített nevelési 
központok, akadémiák rendszere elsısorban a labdarúgás területén most kezd 
beépülni a magyar sportba, érdemi hatásuk évek múlva lesz érzékelhetı. 
A törekvés atlétikában is meg-megjelenik, de nem mőködik. 
Azaz csak Szombathelyen, ahol Németh Pali bácsi kialakított hosszú évtizedek 
megszállott munkájával egy hasonló konstrukciót, ez adja évek óta atlétikánk 
legbiztosabb dobó utánpótlását. 
http://dobose.uw.hu/ 
 
Sportlétesítmények 
� A szabadidısport és látványsportok tekintetében a hazai sportinfrastruktúra jelentıs 
lemaradásban van az európai országokétól mind a rendelkezésre álló 
sportlétesítmények mennyiségében, mind minıségében. A hazai sportlétesítmények 
80 %-a az európai gyakorlatnak megfelelıen önkormányzati tulajdonban van. 
� Az elit sport (elsısorban az olimpiai sportok) infrastruktúra ellátottsága még a nagy 
európai országokkal összehasonlítva is arányaiban versenyképes, állapotuk azonban 
leromlott, ezért az üzemeltetésük drága, jelentıs része felújításra szorul. 
� Magyarországon a sportlétesítmények fejlesztésének központi költségvetési 
támogatása jelentıs részben egyedi döntéseken alapul. A legjobb európai 
gyakorlatban a létesítmény fejlesztéseket, beruházásokat transzparens, mindenki 
által elérhetı pályázatok útján, mérhetı feltételek alapján valósítják meg. Ezekben 
az országokban fejlett sportinformációs rendszert mőködik, amely a 
sportlétesítmények állapotáról, használatáról, kihasználtságáról valós képet ad. 
� A Sport XXI. Nemzeti Stratégia keretében megfogalmazásra került sportlétesítmény 
fejlesztéshez a korábbi évek beruházásait nagyságrendileg meghaladó állami 
sportfinanszírozási hozzájárulás szükséges. 
Nagyon jól jönne egy jól mőködı sportinformációs rendszer kiépítése hazánkban is, 
amely reális képet alkotna és rávilágíthatna egyes területek infrastrukturális 
nehézségeire. Dr. Schulek Ágoston és Gyulai István számos törekvést tett az Európai 
Atlétikai Szövetségben, hogy Európa szintő nemzetközi sportközpontok jöjjenek létre 
hazánkban is. Szerencsére a szombathelyi központ megvalósult! A TF-en az elsı lépések 
megtörténtek, amikor a Csörsz-pályát Koltai Jenı Sportközponttá avatták. 
A TF –re látogató bizottság a személyi feltételeket elfogadta, azonban a tárgyi feltételek 
megoldatlanságára hivatkozva elutasította törekvésünket. 
Én vezettem végig az EAA akkori szövetségi képviselıjét, akinek arcán szertárunk 
szerény felszereltségé megpillantásakor nem kis döbbenetet észleltem… 
A TF pálya tulajdoni mizériája, és az atlétika fokozatos kiszorítása, azóta is tart, hiszen 
a mentı állomás miatt már csak a súlylökés valósítható meg versenyrendezési szinten. A 
mőfüves pálya miatt gerelyhajítás sem rendezhetı, az ugró és futópályára kiguruló 
labdák és az utána szaladó tíz év körüli gyerekek hada miatt az elmélyült technikai 
munka lehetetlen... 
Debrecen, - ha megépülne az évek óta ígérgetett csarnok- a már meglévı edzıi garnitúra 
kibıvítése mellett alkalmasnak tőnik egy európai szintő edzıközpont kialakítására!  
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Összegzés 
 
Összefoglalónkban egyértelmően kijelenthetjük, hogy ma Magyarországon spotfinanszírozás 
továbbra is esetleges szinten és intenzitással mőködik, az egyesületek helyzete rohamosan 
romlik sok megoldatlan kérdés tátong a jövıt illetıen. Túl sok a szereplı, a pénzek elosztása 
számos csatornán és állomáson keresztül sokszor késve jut el az egyesületekhez, az edzıkhöz 
és versenyzıkhöz! 
 A finanszírozási stratégia egyik mesterségesen kiélezett dilemmája  
- Sportnemzet, vagy Sportoló Nemzet- közt ırlıdnek a döntéshozók, mert nem tudják, hogy 
melyik a jobb, a régmúlt dicsısége, vagy az ebbıl kialakított jövıkép délibábja…   
A magyar atlétika számos forrásból változó színtereken és el-elapadó forrásokra támaszkodik. 
Az utánpótlás helyzete tragikus, az egyetemi sportélet eddigi szőkös forrásai is kétségesek. 
Egy erıs és finanszírozott egyetemi sportéletre nagy szükség lenne! 
Az ország gyenge gazdasági helyzetében nincs kiépülve az a gazdasági mecenatúra és 
szponzori hálózat, mely az atlétikát képes lenne finanszírozni, az állam pedig mást sem akar 
jobban, mint minél kisebb szerepet vállalni a sport finanszírozásában. Mindenki a MASZ- tól 
várja a megoldást, pedig ott sem az aranyat tojó tyúkot nevelgetik, ezernyi más feladatuk 
mellett központi pénzekre pályáznak és szponzorokat kutatnak. 
http://www.masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136:tervezes-2020-
ig&catid=42:beszamolok&Itemid=73  
A MASZ nemrégiben jól kidolgozott stratégiai programja 
pedig pénz hiányában hangzatos szólam marad csak. A 
még „életben lévı” egyesületek segítségért 
fohászkodnak! 
Aki tudja a megoldást, kérjük, segítsen! 


