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I. Jogszabályi környezet 
A 2004. évi I. számú törtvény a sportról a 
hazai sport terület számos szereplőjének 
állapít meg kötelezettségeket, feladatokat a 
szabadidősport területével összefüggésben, 
többek között: 
 
• a magyar állam számára; 

• a sportpolitikáért felelős miniszter részére; 
• a helyi önkormányzatok számára; 
• a Magyar Paralimpiai Bizottság; 
• valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és 

Szabadidősport Szövetség részére. 
 

 
 

 



A magyar állam feladatai: 
 
• az állam feladata, hogy elősegítse az egészséges 

életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését; 

• a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás 
előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források 
rendelkezésre bocsátásával részt vegyen  a 
szabadidősport finanszírozásában. 

 
 

A sportpolitikáért felelős miniszter feladatai: 
 
• az országos jelleggel működő szabadidősport 

szövetségeken keresztül támogatja a 
szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet; 

• hozzájárul a sport tömegbázisának szélesítéséhez; 
• a testmozgás, egészséges életmód népszerűsítésére 

vonatkozó programok támogatásával hozzájárul a 
sport kedvező hatásainak, értékeinek 
elterjesztéséhez. 
 

 



A helyi önkormányzatok számára 
megállapított feladatok: 
 
• a helyi sportfejlesztési koncepció 

meghatározása és megvalósítása; 
• az önkormányzati tulajdonban lévő 

sportlétesítmények fenntartása és 
működtetése; 

• a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel történő 
együttműködés. 
 



Állam által biztosított szabadidősport 
finanszírozását szolgáló támogatások 

 
I. 2012-2014. 
 

Ebben a támogatási periódusban az Stv. Korábbi 
módosításának köszönhetően az állam által biztosított 
szabadidősport támogatások java része a Magyar Olimpiai 
Bizottság szakmai felügyelete mellett került felhasználásra, 

a szabadidősport terület aktív szereplőinek továbbadásra. 
 
A támogatások a Magyar Szabadidősport Szövetség, a 
Magyar Természetjáró Szövetség részére közvetlenül, illetve 
a MOB kezelésében lévő pályázati rendszer keretein belül 
kerültek a végső kedvezményezettek részére továbbadásra. 

 
 



Támogatási időszak Állami támogatások 
összértéke 

2011 591,4 millió Ft 

2012 248,5 millió Ft 

2013 372 millió Ft 

2014 601,2 millió Ft 

Az MSZSZ, illetve az MTSZ részére dedikáltan biztosított 
állami támogatások mellett, a MOB pályázati 
rendszerének keretében az évek során több száz kiemelt 
és helyi jelentőségű szabadidősport esemény 
megvalósítása elősegítésének érdekében biztosított 
forrást a központi költségvetés terhére a magyar állam. 



II. 2015-2016. 

 
A mindenkori központi állami sportirányítás döntése 
értelmében a 2015-2016. közötti időszakban az EMMI által 
kezelt a szabadidősport szakterület releváns költségvetési 
előirányzatain rendelkezésre álló források java része 
közvetlenül, a  területen sportszakmai értelemben 
egyértelműen szabadidősport jellegű profillal működő 
szervezetek részére került biztosításra, egyéb, nagy egyedi 
szabadidősport programok finanszírozása mellett.  

Kedvezményezett 2015 2016 

Magyar 
Szabadidősport 
Szövetség 

142,5 millió Ft 142,4 millió Ft 

Magyar 
Természetjáró 
Szövetség 

300 millió Ft 300 millió Ft 

Magyar Olimpiai 
Bizottság (Nagy 
Sportágválasztó, 
Olimpiai Ötpróba 
támogatása) 

35 millió Ft 35 millió Ft 



III. 2017 – 
 
A Stv. 2017. évben életbe lépett, ismételt 
módosításával a kormányzat a központi 
sportirányítás hatáskörébe tartozó feladatok és az 
ahhoz szükséges források biztosítása kapcsán a 
centralizált szakmai felügyelet melletti 
feladatmegvalósítás mellett döntött.  
 
Ez magában foglalta egyrészről az egycsatornás, 
közvetlen támogatási rendszer létrejöttét, 
másrészt megadta a lehetőséget a központi 
sportirányításnak, hogy a szakmai programok 
kidolgozásában tevékenyen szerepet vállaljon. 
Emellett bevonásra kerültek a szabadidősport 
jellegű feladatmegvalósítás finanszírozásába az 
Európai Uniós fejlesztési források is. 



Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) keretében a szabadidősport 
területéhez szervesen kapcsolódó sportszakmai 
fejlesztési területek számára – a Sportért Felelős 
Államtitkárság közreműködése eredményeként – 
14 milliárd forint forrás lehívására nyílt 
lehetőség: 
 
• Az EFOP 3.2.8 a T.E.S.I. - 2.0 – Beavatkozások a 

minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés 
megvalósítása érdekében; 

• Az EFOP 3.2.10 – Tehetséggondozás sport által; 
• Az EFOP 1.8.6 – A felnőtt lakosság prevenciós célú 

egészségfejlesztése a szabadidősport révén elnevezésű 
projektek esetében. 
 

Az EFOP keretében a következő három évben 37 szervezet 
számára 10 milliárd forint értékben kerül fejlesztési forrás 
biztosításra. 

 



 
A 2017. évben a szabadidősport területnek 
biztosított támogatási források összege 
összességében nagy mértékben bővült a 
korábbiakban a  szakmai előirányzaton 
rendelkezésre álló források terhére finanszírozott 
és jelenleg is támogatással érintett projektek, 
kedvezményezettek esetében. 

Szabadidősport feladatok 
finanszírozása  (teljesség igénye 

nélkül:  az MSZSZ- szervezésben - 
Kihívás Napja, a Családi 

Mozgásfesztivál, Világ Gyalogló 
Nap, Tisza tavi sportfesztivál vagy 

a Szépkorúak Sportfesztiválja.  
 

327,4 millió Ft 

Olimpiai Ötpróba Program (Korm. 
Határozat alapján)  

285 millió Ft 

Magyar Természetjáró Szövetség  150 millió Ft 



A Sportért Felelős Államtitkárság saját 
hatáskörben kidolgozott projektjei 

 
A közvetlen finanszírozási rendszer adta 
lehetőségek mentén a számos sport terület 
mellett a szabadidősport területének érdemi 
fejlesztése is az Államtitkárság feladatává vált, 
amelynek érdekében eltérő szakmai programokat 
hozott létre: 
 
• Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Program; 
• HISZEK Benned Sport Program. 



 

 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
 
 
A szabadidősport-infrastruktúra fejlesztést igényel. 
A Kormány és az Államtitkárság célja, hogy a jövőben minél  
több, mindenki számára elérhető, akár ingyenesen igénybe  
vehető sportlétesítmény jöjjön létre a kisebb településeken is. Az 
Államtitkárság ennek érdekében dolgozta ki a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programot, amelynek keretében szabadtéri sporteszközök és 
futókör telepítésére kerül sor szerte az országban a településszerkezeti 
vertikum tág lefedésével: 
 
• Program I. ütemének keretében 1,5 milliárd forintból 110 településen jött 

létre szabadidős-egészség sportpark és/vagy rekortán borítású futókör;  
 
• A Program II. ütemében 5,5 Mrd forint értékben összesen 558 sportpark, 

valamint 67 futókör megvalósítására kerül sor. 



Forrás: https://www.palyazatihirek.eu  

https://www.palyazatihirek.eu/
https://www.palyazatihirek.eu/
https://www.palyazatihirek.eu/


HISZEK Benned Sport Program 
 
A HISZEK Benned Sport Program I. és III. 
alprogramjának célja: 
 
• hogy lakóhelyükön kedvező feltételekkel 

biztosítsanak sportolási lehetőséget mindenkinek, 
helyi szintű szabadidősport események 
megvalósításával (Megyei Jogú Városok számára 
biztosított források), 

• illetve alapvetően a rendelkezésre álló 
sportlétesítmények és egyéb sportinfrastruktúra 
hasznosításának elősegítését, ösztönzését 
támogassa (Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus 
Program). 



I. Alprogram – Megye Jogú 
Városok támogatása 

 
 
 
 
 

Az I. Alprogram a 23 megyei jogú város 
számára kíván forrásokat biztosítani a helyi 
szintű, szabad hozzáférésű szabadidősport 
projektek megvalósításához.  
 
Az I. Alprogram I. - II. ütemében egyaránt 100-
100 millió forint került továbbadásra a megyei 
jogú városok részére. 
 



III. Alprogram -Fitt, Egészséges 
Nemzetért Tárt Kapus Program   

 
 
 
 
 
A III. Alprogram keretében az Államtitkárság a Magyar 
Szabadidősport Szövetség közreműködésével 250 millió 
forintot biztosít az I. Ütemben annak érdekében, hogy a 
sportlétesítmények és egyéb sportinfrastruktúra 
hasznosítása a létesítmények és az abban a III.  
Alprogram keretében biztosított források terhére 
megvalósuló projektek szabad hozzáféréssel minél több 
állampolgár és valamennyi korosztály számára 
alternatívát kínáljon a testmozgásra. 
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