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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
egészségügyi intézmények labdarúgó sport általi támogatásáról” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

az egészségügyi intézmények labdarúgó sport általi támogatásáról

Az  Országgyűlés  –  felismerve,  hogy  a  labdarúgás  rendkívüli  módon  megemelt  költségvetési
támogatásai nem eredményezik a nézők számának növekedését, továbbá, hogy a sportágra és az
egészségügyre  történt  ráfordítások  között  indokolatlan  és  aránytalan  különbség  lelhető  fel,  a
sportszervezetek  hatékonyabb  gazdálkodásra,  valamint  a  labdarúgók  jobb  eredményre  való
ösztönzésére, továbbá az egészségügyi intézmények pénzügyi helyzetének javítása érdekében – az
alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy olyan jogszabályi környezetet alakítson ki, amely
által az a labdarúgó sportszervezet, amely a magyar labdarúgó-bajnokság legfelsőbb osztályában
játszik,  és  amely  az  adott  szezonban  TAO  támogatásban  részesül,  azon  hivatalos  mérkőzései
kapcsán, amelyre jegyet értékesít, az el nem adott belépők (üresen maradt székek) után 500 forint
támogatást fizet az általa kiválasztott egészségügyi intézménynek.

2. Az 1. pontban foglalt szabályozást 2020. május 31-ig kell megalkotni.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  Eurostat  adatai  szerint  több  pénzt  költött  a  Kormány  sportra,  mint  felsőoktatásra  vagy
gyógyászati segédeszközökre. Kiszolgáltatottá vált a hazai sporttámogatási rendszer és a sport
finanszírozása  a  jelenlegi  TAO-rendszer  miatt.  Sajnos  egyre  jobban  összefonódni  látszik  a
politika  a  sporttal,  és  ezzel  újabb  korrupciós  csatornát  nyit  meg.
A milliárdokból épülő stadionokban nem lett több néző, ugyanis az MLSZ és a Kormány rosszul
mérte fel azt, hogy mi is a hazai labdarúgás legnagyobb problémája: a szurkoló nem a stadion
állapota, hanem a gyenge színvonal miatt nem jár ki magyar focimeccsre.

Azzal, hogy mindenféle koncepció nélkül kezdte el beledobálni a magyar futballba a Kormány a
pénzt,  azt  érte  el,  hogy  az  egyesületek  nincsenek  arra  ösztönözve,  hogy  gazdaságosan
működjenek. Vérlázítóak a milliós fizetések, miközben nincs mögötte teljesítmény, és elenyésző
az  érdeklődés  a  meccseken.  A legjobb példa erre  a  Szombathelyi  Haladás  esete,  amely 100
milliós  adóssággal  küzd,  illetve  az  újonnan  épített  stadionját  nem  tudja  saját  büdzséjéből
finanszírozni. Eközben átlagosan 3,5 millió forintot keres egy NB I-es focista évente (néhol havi
10-12  milliót).  Nem  érdemes  elmenni  amellett  sem,  hogy  a  légiósok  aránya  meredeken
emelkedik  a  hazai  első  osztályú  bajnokságban.  Vannak  méregdrága  légiósok,  akik  idehaza
„sztárnak” számítanak, köszönhetően a nem túl magas színvonalnak. És vannak olyanok, akik,
mivel messziről jöttek, sokszor valódi feltérképezés nélkül próbálhatnak szerencsét, e játékosok
közül csak elvétve ér el valaki átütő sikert a bajnokságban. A jelenlegi NB I-ben közel 38% a
légiósok aránya! A TAO-rendszer átalakítása szükséges, továbbá olyan sporttámogatási módot
kellene  létrehozni,  amely  a  szakmát  és  a  teljesítményt  helyezi  előtérbe.  A vállalkozások  is
elégedettebbek lennének, ha a pénzük jó helyre kerülne, nem egy feneketlen kútba.

Az egészségügy egyre aggasztóbb helyzete mellett a stadionépítési hullám nem folytatható, jelen
javaslat célja ennek az ellentmondásos helyzetnek a javítása.
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