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Hazánk olimpiai eredményessége csökken….



… bár még mindig jobban teljesítünk, mint a hasonló gazdasági, társadalmi vagy 
történelmi jellemzőkkel bíró versenytársaink, ugyanakkor….



Elvesztett milliárdok
… a magyar lakosság sportaktivitási aránya még mindig nagyon alacsony.

• 2010. Egészségveszteség által okozott gazdasági veszteség 950 milliárd Ft

• Magas vérnyomás 20%, 700 milliárd forint veszteség

• Dohányzás  964 milliárd Ft veszteség (2010. évi  GDP 3%)

• Túlsúly és elhízás 656 milliárd Ft veszteség

– Keringési rendszer betegségei, cukorbetegség, daganatos betegség, 
mozgásszervi panaszok

• Egészségkockázatok, légszennyezettség, környezeti tényezők 500 milliárd Ft

• Túlzott alkohol és kábítószer fogyasztás egészségveszteség 10 %

Forrás: Egészségjelentés 2015 NEI



Egyesületek helyzete

• A sport alappillérei  instabil pozíció

• A nemzetközi szintű versenyzőket kinevelő 120 sportszervezet, 

50 többszakosztályos egyesület és 32 olimpikonokat nevelő műhely adja 

• Kb. 10 egyesületi bázison tudtak tartósan olimpikonokat nevelni, 
amelyekből 5 többszakosztályos modellt követő központ fővárosi

• Az elit alatt működő „hátországban” a létszám kiürült és a szakmai színvonal 
a körülmények hatására zuhant

• Megváltozott piaci igények  cél: magas szintű szolgáltatás nyújtása



Minőségi egyesületek
1.) Teljes körű minőségmenedzsment (TQM)
rendszer bevezetése a sportegyesületek részére

Célja, hogy a szervezet megfeleljen a kifejezett
(effektív) és lehetőség szerint a rejtett (látens)
fogyasztói elvárásoknak, továbbá teljesítményét
folyamatosan javítsa. A piaci igények tartós és
magas színvonalú kielégítését célozza meg.

Ilyen rendszer segíti az egyesületekben végzett
munka hatékonyságának növelését, magasabb
fogyasztói elégedettséghez vezet és a
finanszírozó felé pontos információt nyújt.



Az egyesületek környezete

2.) Hatékony sportirányítási struktúra: biztosítja az utánpótlás
műhelyekből a tehetségek felfelé áramlását, a tömegbázisok kialakítását

• Angol modell – az élsport és tömegsport teljes szétválasztása 

3.) Finanszírozás:

Állami források   az egyes szakmai pozíciókhoz képzettségbeli 
kritériumok hozzárendelése (157/2004-es kormányrendelet)

- Állami forrást csak képzett szakemberekkel rendelkező szervezethez!





TESTNEVELÉSI EGYETEM 

• Infrastruktúra fejlesztés –

Világszínvonalú létesítmények 

• Ezzel egy időben:
- képzési tartalmak reformja (BSC, MSc, FSZ, OTN)

- új programok (edzőképzés, sportközgazdász, sportmédia, 
sportmérnök stb.) – képzett egyesületi szakemberek

- kapacitás bővülés

- kutató központok 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


