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Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat 
 

Elnök, MOB alelnök: 
Monszpart Sarolta: (Tájékozódási futó világbajnok, magyar bajnok sífutó, maratonista, a 
Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke, a lakosság, és azon belül az idősek aktív 
életmódjának lekötelezettje.) 
Tagok: 
Garancsi István: A VIDEOTON FC tulajdonosa, aktív szabadidő-sportoló, a turizmus, azon 
belül a kerékpáros turizmus népszerűsítésének elkötelezettje. Horváth András: A Magyar 
Szabadidősport Szövetség elnöke, Szeged város korábbi sportigazgatója és a Matyéri 
Olimpiai Központ volt vezetője. Katus Tamás: Aerobik sportágban hatszoros világbajnok, 
testnevelő tanár, a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar adjunktusa, 
aerobik sportágban sportági vezető és edző. Elkötelezettje a fitnesz területén a 
szabadidősportos szemlélet elterjesztésének. Máth István: A Budapest Sportiroda Kft. 
társtulajdonosa, az utcai lakossági sportmegmozdulások szakértője, számos kiemelkedő 
szabadidősport megmozdulás főszervezője. Nádas Pál: A Mozgásjavító Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 
igazgatója, testnevelő tanár, gyógypedagógus, szabadidősportos pályázati szakértő. Péter 
Zoltán: Az IBM regionális kereskedelmi igazgatója, elkötelezett szabadidősport támogató 
cégvezetőként és magánemberként, több mint egy évtizede vállal szerepet a hazai 
szabadidősport életben. Pogány Éda: Coca-Cola HBC Magyarország Kft. vállalati 
kapcsolatok és kommunikációs igazgatója, a Testébresztő névvel fémjelzett szabadidő- és 
munkahelyi sportprogram mentora, fitnesz oktató, szponzorációban jártas szakértő. Salga 
Péter: A Magyar Szabadidősport Szövetség és a Nemzeti Szabadidősport Szövetség főtitkára, 
számos kiemelkedő szabadidősport megmozdulás főszervezője, a Wesselényi Miklós 
Sportközalapítvány kurátora. Schneider Béla: A labdarúgás amatőr területén dolgozik, az 
Magyar Labdarúgó Szövetség egyik területi igazgatóként, járatos a természetben űzhető 
sportokban, ismeri a sportlétesítményekkel kapcsolatos feladatokat, rutinos szabadidősport 
vezető. 
 
Tagozat ügyrendje (1. sz. melléklet) 

 
Korábbi évek (központi) költségvetési szintje  (ezer forintban) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
3226600 397900 1838900 701400 580900 605000 686000 639500 662451 413300 
 
2012. éves költségvetés (táblázatos formában lásd 3. sz. melléklet) 
 
A 2012. évi kiírt pályázatok helyzete 
Pályázat Összeg 

(M Ft) 
 

Pályázók 
 

Aktuális helyzet 
 

MOB-KJSZE-12 84  sportszövetségek és 
sportszervezetek 

A MOB elnöksége 2012.10.12-i ülésén 
döntött. 

MOB-HSZE-12 136  sportszövetségek és 
sportszervezetek 

Formai ellenőrzés folyamatban, ezt 
követően kerülnek áttekintésre a 
pályázatok. 

MOB-MSZT-12 14  belföldi székhelyű a 
szabadidősport terén 
működő megyei, 

A MOB elnöksége 2012.10.12-i ülésén 
döntött. 



 

2 
 

megyei jogú városi 
hatókörű 
sportszövetségek 

A pályázati munka ütemezése (5. sz. melléklet) 
 

A szabadidősport terület 2012. évi nehézségei (azaz a megfelelő működést hátráltató 
tényezők) 
 A szabadidősport terület a többi területtel ellentétben nem a teljes központi 

költségvetésben megjelölt összeget – 413,3 millió Ft – kapta meg az EMMI-től. 
A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/23/23 jogcím szám „Szabadidősport 
események támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata soron 413,3 millió Ft jelent 
meg. Ebből a MOB költségvetésében 350 millió forint került feltüntetésre. 63,3 millió Ft az 
EMMI-nél maradt. 
 
 A támogatási összeg csökkent és a területre történő eljuttatása a harmadik negyedévre 

elhúzódott 
- A 413,3 millió Ft-ból a 2012. március elejéig tartó egyeztetések alkalmával 350 millió 

forint volt megjelölve, amely szabadidősportos pályázatokra és szakmai feladatok 
ellátására kerül a MOB-hoz. 

- Ez az összeg hónapok alatt szóbeli egyeztetések és az EMMI közlései alapján 300 M 
Ft-ra, majd a központi költségvetést érintő elvonások következtében 150 millió 
forintra apadt. A központi elvonás csak 2 területet érintett, de közel nem azonos 
százalékban.  

- Az EMMI-MOB szerződés megkötésére (a maradék 150 millió Ft támogatási 
összeggel) 2012. augusztus 15-én került sor. A 2012. évi pályázatok kiírására is csak a 
nyáron kerülhetett sor. 

A MOB a nagyarányú forrásvisszaesés részbeli kompenzálására a Wesselényi Miklós 
Sportközalapítvány (továbbiakban: WESKA) megszüntetésével a MOB-hoz kerülő vagyonból 
150 millió Ft-ot bocsát a szabadidősport szakterület részére. Így ma a terület 2012. évi 
keretösszege 300 millió forint. 
A WESKA megszűnésével teljes vagyona a szabadidősportot illeti Alapító okirata szerint. Ez 
több, mint 300 millió és a több szobás helység, ahol a WESKA működött.  
 
Ezzel szemben pl. a diák és egyetemi sport a 2012. évi központi költségvetésben megjelenített 
335,2 millió forint mellé plusz 70 millió Ft kiegészítés kap a WESKA megszüntetéséből 
származó összegből, így a területen 484,4 millió forint áll rendelkezésre (ennek értelmében 
2012-ben itt forrásnövekedés tapasztalható az előző évhez hasonlítva). 
 
Tehát a fogyatékosok sportja, a diák és felsőoktatási sport és a nem olimpiai sportok állami 
támogatása változtatások nélkül (vagy pluszforrásokkal), jóval korábban a MOB 
rendelkezésére álltak.  
 
 A támogatási keretösszeg eljuttatásának módja 
A diák és egyetemi sport, valamint a fogyatékosok sportja területek esetében a teljes összeg 
közvetlenül a szövetségekhez szakmai feladatok és működési feladatok ellátására került 
eljuttatásra.  
 
Diáksport: 2012-ben összesen 484,4 millió Ft keret* 
Fogyatékosok sportja: 2012-ben összesen 411 millió Ft keret ** 
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A nem olimpiai sportágaknál meghatározott pontérték táblázat alapján, szintén közvetlenül 
került felosztásra a rendelkezésre álló keretösszeg.  
 
A szabadidősport területén fentiekkel ellentétben a rendelkezésre álló összeg döntő része 
nyílt pályázat útján, kerül kiosztásra.  Tehát nem a Magyar Szabadidősport Szövetség 
kapja meg, hogy saját tevékenységéhez felhasználhassa és tagszervezetei részére azt 
eljuttassa, hanem pályázat útján kerül a szabadidősporttal foglalkozó szervezetekhez. 
 
 Arányos pénzelosztás a közösen létrehozandó „Sportoló nemzet” eredményhez 
 
Az olimpia évében, 2012-ben a sport szinte minden területe a szabadidősport megalázóan 
kevés pénze után nyúlt: 

- NEFMI/EMMI Sportállamtitkársága (63,3 millió+ 200 millió= 263,3 millió összesen a 
visszatartott forrás) 

- WESKA felszámolása utána MOB-hoz kerülő összeg (ami törvény szerint a 
szabadidősporté) 351,12 millió Ft, de csak kisebb részben (150 millió Ft) kerül a 
jelenlegi álláspont szerint a szabadidősporthoz. Ehhez jön még pár kisebb milliós 
forint tétel, és a több szobás alapítványi terület. (MOB és Diáksport a pénz elvonó) 

- A szabadidősport pályázati pénzeire – külön részükre kiírt pályázat keretében szerettek 
volna igényt tartani – a diáksport, a főiskolai és egyetemi sport, valamint a 
fogyatékosok sportjának döntéshozói. A kiírt pályázatok integráltak, mindenkinek 
szólnak, de a szegregált kiírás a saját terület pénzéből a megoldható. 

- Valószínűleg, esetenként a MOB és az olimpiai sportok kiadásai is lehetnének 
költséghatékonyabbak. 

Javaslatok a problémák kezelésére:  
I. A MOB a 2013. évi költségvetésben feltüntetett teljes „Szabadidősport 

támogatása” fejezeti összeget kérje az EMMI-től. 
II. A MOB a WESKA vagyonból a szabadidősportra történő felhasználást részesítse 

előnyben. 
III. A MOB költségvetésében a területek közötti arányos pénzelosztást részesítse 

előnyben. 
 

 


