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Az NDHSZ

A sport köztestület 2016. december 22-én alakult meg a 
sporttörvény módosítása nyomán
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Az elnöki 
program 
lényege

2020 után új világ kezdődik, 3 évünk van a felkészülésre

A sportnak be kell bizonyítania, hogy milyen mértékben
járul hozzá a gazdasági növekedésünkhöz, és ezt
fokoznia kell. Amilyen mértékben hozzájárul, olyan
mértékben kell támogatni a fejlesztéseket

Új megközelítés kell: az egészségfejlesztő testmozgás
(HEPA, health-enhancing physical activity) legyen a
középpontban



HEPA

Az élethosszig tartó, mindennapi testmozgással
összefüggő tartalmaknak irányítottan, koordináltan meg
kell jelenniük a sporton túl a következő ágazatokban is:

 egészségügy

 oktatás, képzés (tudománypolitika)

 várostervezés

 közlekedésügy

 közbiztonság

 munkaügy (munkahelyi környezet)

 szociális ügyek (fogyatékosügy, idős polgárok, 
családügy)

Ez a jelenlegi minisztériumi struktúrákon átívelő
programalkotást és koordinációt igényel!



Cél

Célunk, hogy a magyar egészséges, sportoló nemzet 
legyen.

Ehhez olyan szolgáltatási színvonal emelésre és 
fejlesztésre van szükség a HEPA ágazatokban, amely 
gazdasági növekedést eredményez.

A gazdasági növekedés eredői:
 sportfogyasztás fokozása→ÁFA bevételek 

növekedése

 egészségügyi kiadások csökkenése



Eszközök

Infrastruktúrafejlesztések folytatása, pl.

 Tornaterem-építési program, Tanuszoda-
fejlesztési program

 Látvány-csapatsportok társasági 
adókedvezménye (tao.) beruházásai

 Kiemelt sportágfejlesztés (KSF) beruházásai
 Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 

Program
 Bejárható Magyarország Keretprogram
 Komplex Kerékpáros Program 

E programoknak kijelölt felelősei vannak, az NDHSZ 
velük is az együttműködésre törekszik



Eszközök

1. Tartalom- és programfejlesztés

2. Új szolgáltatási rendszer, hálózat kialakítása

3. Népszerűsítés, kommunikáció

Az NDHSZ ezeket az eszközöket kívánja integrálni 
egy hosszú távú programban.

Hosszú táv: tíz évet meghaladó időtáv, az NDHSZ 
szándékai szerint 15-20 év



Nemzeti 
Egészségfejlesztő 
Testmozgás 
Program

Ahogyan a látvány-csapatsportok, vagy a kiemelt 
sportágfejlesztés esetén, az új köztestületek esetében is 
szükség van programra

Az elnök előterjesztése alapján ezért az NDHSZ 
elnöksége döntött a Nemzeti Egészségfejlesztő 
Testmozgás Program kidolgozásának megkezdéséről.

Formája: munkacsoport

A Program kidolgozásnak tervezett határideje: 2017 
vége



Premisszák

Politikai:

 A Program hozzájárulhat a jövőbeli magyar
olimpiarendezés társadalmi és NOB általi
támogatottságának megalapozásához

 A Program a Kormány népegészségügyi és sport
politikájának közös zászlóshajója lehet

Gazdasági:

 2020 után az EU-s források nem - de legalábbis más 
struktúrában és mennyiségben - állnak majd 
rendelkezésre

 Fokozatosan saját lábra kell állnunk, új források 
bevonására van szükség



Forráshelyzet 
–
most

Jelenleg nincs elkülönített ágazati finanszírozás a 
HEPA-ra

A diák- és hallgatói sport, valamint a szabadidősport 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatok a sorsolásos
szerencsejátékok játékadójának 12%-ából építkeznek

Ezek nem csak HEPA célú források, sőt: 
tehetséggondozást, utánpótlás-nevelést céloznak 
döntően

A sporton túl érintett ágazatokban egyáltalán nincsenek 
tervezve HEPA források, a jogi és szakpolitikai környezet 
ugyanakkor adott új források bevonására



A NET 
Program 
potenciális új 
forrása 1.

A személyi jövedelemadó második 1%-a

 2015-ben a 4,1 millió adózó közül mintegy 3,4 millióan
rendelkeztek valamilyen módon az egy százalékok
felajánlásáról.

 A felajánlható 25,5 milliárd forintból csaknem 13,5 milliárdról
rendelkeztek.

 Tehát még további, évi 12 milliárd forintnyi felajánlható SZJA
1% van, amivel meg lehet szólítani az adózókat.

Terv: a Nemzeti Tehetség Programhoz hasonlóan a NET
Program is legyen címzettje a felajánlásoknak

Hozzuk létre ehhez a Nemzeti Egészségfejlesztő
Testmozgás Alapot mint elkülönített állami pénzalapot



A NET 
Program 
potenciális új 
forrása 2.

A népegészségügyi termékadó egészségmegőrző 
programokra fordítható része (10%) 

 A legfrissebb adatok szerint évi 25 milliárd a befizetett adó, 
ennek a 10%-a évi 2,5 milliárd forint

Terv: az adó alanyai és az Országos Gyógyszerészeti és 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet mellett a Programra, 
mint egészségmegőrző programra is fordítható 
legyen az adó ezen hányada, és az kerüljön a NET 
Alapba



A NET 
Program 
elképzelt 
finanszírozása

Központi 
költségvetés

•Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

oDiák- és hallgatói 
sport támogatása

oSzabadidősport 
támogatása

•Kiemelt 
költségvetési 
előirányzat

oNemzeti 
Egészségfejlesztő 
Testmozgás Alap

EU költségvetés

• Strukturális 
alapok (EFOP)

• ERASMUS + 
program

Magánforrások

• szponzoráció

• vállalati 
társadalmi 
felelősségvállalás

• közösségi 
finanszírozás

• adomány



Útvonalterv

A Program kidolgozását követően

1. Politikai döntés − OGY határozat −
 a NET Program elfogadásáról, a kapcsolódó elkülönített állami

pénzalap létrehozásának szándékáról és finanszírozásának elveiről

 a Program - NDHSZ keretein belül működő - koordinációs
fórumának (obszervatóriumának) kijelöléséről és működésének
elveiről

1. Törvény az elkülönített állami pénzalap (NET Alap)
létrehozásáról

2. Végrehajtási kormányrendelet elfogadása a 
 a Program finanszírozásának, munkaszervezetének részleteiről

3. A közjogi szervezetszabályozó eszközök - Korm. határozatok -
elfogadása
 a koordinációs fórum (obszervatórium) létrehozásáról és 

működéséről

 rendszeresen: a Programhoz kapcsolódó kétéves cselekvési 
programról



Az NDHSZ 
elképzelt 
finanszírozása 

Központi 
költségvetés

• Működési 
támogatás

SZJA

• A közhasznú 
civil 
szervezeteknek 
felajánlható 
első 1%

Tao.

• Személyi 
jellegű 
ráfordítások és 
képzésekkel 
összefüggő 
feladatok 
jogcím



Nemzeti 
Egészségfejlesztő
Testmozgás 
Program

Köszönöm a figyelmet és kérem támogassák az 
elképzeléseinket!

Balogh Gábor

elnök

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség


