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„Sportos” bemutatkozás
- Közepes focista, MTK-tarcsi (Borsó, Kermanidisz >> 

Torghelle, Nikolics)

- 3 gyerek: olimpiai sportágban magyar fiatal bajnok
- Bibe: 5X EU-bajnok, VB 4. „Cheer-leader”

- Ercse I. : heti 2X sport, 1X kultúra, vasárnap meccs, 3-4 
fellépés

- Kultúra = sport

- Pénzügypolitikus + történetfilozófia = ez a  mai foci
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1. A mai futball „3 pillére”

- Orosz VB után, 10 korábbi esszé alapján

- 150 oldalt 45 percben

- Rengeteg rész-tudás; bizonyos összefüggések össze 
nem rendezése

- VB: még felerősítette a tendenciákat.

>>>  20 perc: rövidítve
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1.1. Nemzeti/faji/ideológiai egység 
- A sport társadalmi beágyazottsága:

I. XIX. sz. végéig: „urak” és a „nép” sportja elválik  = nemzetté
alakulásig

>> iparosodás, bürokrácia, városiasodás = klub +„Nagy, ill. saját 
Stadion”: hetente, zártan, rendőri felügyelet alatt,  közösségben 
üvöltse ki magából a frusztrációit = „szórakozzon a tömeg!”

II. I. vh. után: 
1. Vesztes nemzetek (No,, Ausztria, Mo., Olasz) + Dél-Amerika (Br, Arg, 

Uru,) = büszkén visszatérni a világ figyelmébe (1954: Bern, No, 2018:  
„poszt-jugó” államok, horvátok…)

2. 1936, Berlin: faji felsőbbrendűség
3. 1945-1990: szocialista sport: ideológiai felsőbbrendűség
4.       Nagy- és közép-hatalmi bizonyítás: USA, Oro., Kína, Korea, 

Katar,   
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1.1. Nemzeti/faji/ideológiai egység 
(folyt. 1.)

MA: sport a nemzeti egység és egyenrangúság/felsőbbrendűség illúziójának 
legnépszerűbb alkotója és  összetartója
(Pertini,  II. Erzsébet, Merkel, Trump, Putyin)= nem teheti meg, hogy nincs ott, ha …
Horváth Ede: ha a győrieket érdekli…)

- Mindenütt:  „Fotel-nacionalisták” , „sport-nemzet”…! 

- „Több, mint sport” (?!): Mo.-Román, Cseh(szlovák)-Orosz(szovjet) hoki; angol-skót, 
angol-ír,  ill. Celtic-Rangers, Ajax- PSV, MTK-Fradi

- Franciák: fehérek + színesek, No: török + bajor; belgák

- Aki nem szereti a sportot, nem érti: minek ennyit a focira: miért nem az operára, 
színházra? (Felvonulás az EB után)

>>> 1.  Orbán, mint politikus + utódjai is: érthető, a nemzeti egység-teremtés eszközét 
látják benne. 

2. Sport: már  100 éve, nem csak sport!
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1.2. A „Nagy Üzlet”
I. korszak:        (Rádió), TV, Internet, Mobil előtt: alig üzlet (boksz)
II. korszak:  TV után (~ 1960): 100 milliók;  reklám, sportszer-, rendezvény-, turizmus-ipar, = profitabilis befektetés 

(NBA, NFL, NHL > foci, golf,  tenisz, úszás,            + jövő: mindenütt : EX-sportágak

Következmények:
1. Globális iparág lett: termelési tényezők világméretű optimalizációja: kapus, játékos, edző, rekreáció, pügyek

2. Klub-csapatok= világválogatottak= multinacionális vállatok >> <<

3.          „Kettős oligopol” = oligopson  piac  =
3.1. Kínálat:  6-12 premier-ligás  + X ezer többiek; 

>>>„kiemelkedő” >><< „kiemelt” (Milan, Inter; FTC, Vidi)
3.2. Kereslet: meghódítás előtt: Kína, É.-Amerika, Arab fsz.
>> Faji egyenlőség kampány, műsor-rend, sorsolás, helyszín (Katar), korrupció

4. Foci:  még extenzív növekedési szakaszban = le kell vinni a színvonalat (BCE)=
„3XLutz” helyett „2XLutz” ; 24-es EB, 48-as VB

5.      Sport-turizmus: nézők (nők, családok,) edzőtábor-turizmus, edzés-turizmus 
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1.2. A „Nagy Üzlet” (folyt.1.)

- Ronaldo =  + 100 robot az Audi gyárban 

A)     Megtérül: 1 év, 16 nap, 18 óra, ebből-abból;  Üzemszünet-biztosítás” is azonos!

B)      Nem térül meg, de VIP-szobában busásan (Abramovics, sejkek) = 
- Kulcskérdés: az „externáliák terhe” és „haszna” a profi  fociban ugyanannál

(tulajdonosnál)  vagy külön-külön van:  „közpénz” + „magán-elsajátítás”.  
- VIP-páholy > angol klub, „Koponyák” tagsága

I.     „Profi foci”= multinacionális tulajdonos, globális verseny, teljesítmény-kényszer,  
kemény „költségvetési korlát”, = kockázati  magántőke-befektetés

II.  ”Utólérő” , „Feltörekvő”, (ázsiai, keleti) foci”: Patrónus-modell, hazai versengés, 
alig teljesítmény is elég,  nincs is „költségvetési korlát” =  közpénz-újraelosztási 
képesség
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1.2. A „Nagy Üzlet” (folyt.2.)

Következmény: 

Klub jobb focit ad, mint a nemzeti válogatott  = 

„globális piacra globális erőforrásokból”
versus 

„hazai piacra termel   hazai anyagból”. 

(Vö. KGST-piac,  v. „kemény valutás” piac; 
NBA ><  USA Olimpiai kosár-csapat (min. 20 %)

(100 ezer. ><  160/2 = 80 + 10 főből válogat; fizetés, presztízs, háttér= 
Dárdai; Spanyol >< Real;  J. Löw maradása, évek>< napok)
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1.3. „Elmaradó” sport-ág 
VB: sport-szakmailag:

a) Vertikálisan: = térben:  „alap-tudás” versus „premier  ligások”
- miben fejlődött (futás, taktika, térbeli, bokapassz, kapus lövő-erő, sz.rúgás,)  (1. rész/17. pont)
- miben  fejlődött vissza: (kétoldalas fejelés, becsúszás, beadás, 11-es, szöglet)

b) Horizontálisan = időben: elmaradt a többi sportágtól 
= nem XXI. századi 

1.    Játék-idő: max. 60 perc
Nem hasznos(ítható) üresjárat>  1/3 = 30 perc (levonul, fetreng, sorfal-állítás, 

szöglet, viták,  cserék, video)

>>    Időkorlát mindenütt: 25-35 sec, kéz-felemelés, súlylökés, tenisz, birkózás
>>    Idő-kérés:  = hasznos üresjárat= reklámozható
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1.3. „Elmaradó” sport-ág (folyt. 1.) 

2. Játék: unalmas : alibi-foci
nem-hibázni, nem megindulni, 5-600 passz, ¾ érdektelen, 70 : 30 labda-
birtoklás, hazaadás-fesztivál, visszajátszás,  20 m. sávban: 20 ember  =

=  „rugós foci” vagy „pöri-foci”
(+ tévé-ismétlés = ki lehet menni sörért…)
De: mert már nem  „Eddy a Sas” =  max. 4-5 gól

Okai: 
(1) Nagy  tét = nagy pénz + „nemzeti hős” = nem lesérülni, 

takarékoskodni, évi 40-50 meccs (NBA 60-70)

(2) Extenzív növekedés: gyengébbek is tudják játszani (Faröer, 
Andorra, Irán) >>  „3X Lutz” helyett elég „2XLutz”
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2. Mibe kerül a „Nagy Foci”?
„Premier –minőség” költsége : 
2 sztár-csapat, 4-500 M. €, 14 jó”, 2. és 3. vonal, válogatottak, stadionok, 10 

évente 

felújítás, infrastruktúra, (orvos, bíró, reklám, stb.) 

a)  Befektetés: 4 Mrd € =1300 Mrd. Ft =

= magyar  GDP 4 %
(1 Mrd € stadion + 3 Mrd.  játékos- állomány)

b) Folyó ktsg: 2,3 Mrd. €/év = 800 Mrd. Ft/év = 

= magyar GDP 0,5 %, költségvetés: 1 %)
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3.1. Javaslatok: a XXI. századi 
labdarúgásért
Cél: XXI. századi= gyorsabb, dinamikusabb, nincs „alibi-foci”, „használható haszontalan” idő, 

Eszköze:   15 + 1 javaslat = csomag = 6 pontban

1. „Taktikai fault-ok”, szabálytalankodás „elfejtése”
(3-5 szabálytalanság után: kipontozódás cserével, szándékosnál csere nélkül lezavarás,
3„kipontozódás” után 2 hét „szünet”(eddzen, tanuljon!), edzők mérése: megtanította-e a sportra?) 

2.„Alibi-foci” büntetése
(600 passz, sarok tili-toli, csere, levonulás: legközelebbi oldalt, 10 sec;  sérült= aki 30 sec-en belül 
nincs a lábán = abban afélidőben nem jöhet vissza;  10. érintéssel, vagy 30  sec-en belül  16-oson 
belülre érni; félpályáról vissza-adásnál, ill. a  félidőnkénti 3., a „16-oson belülre szóló”
hazaadásnál: labda-elvétel; sorfal:  vagy síp után 10 sec,vagy ne legyen, bíró 2 m-re nem 
közelíthető meg, )

3.  A becserélhető játékosok számának emelése
(20 fő meccsenként, 9 cserére, félidőnként 5-5 csere-lehetőség; „sorok” cseréje; taktikai 
változtatás = gyors ellen-reagálás) 
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3.1. Javaslatok: a XXI. századi 

labdarúgásért (folyt. 1.)

4. „Les-szabály” eltörlése
(Kinyílik a pálya;  sokféle taktikai húzás és azonnali ellen-húzás; nem kell  (erre) partjelző, 16-
oson belül: max. 10 sec.) 

5. „Két bírós”-rendszer
(csak fél-pályányi koncentrálás, szándékos szabálytalanság , vagy ügyetlenség; képzetlent 
Zavarja-e le a pályáról, 2 döntés)

6. Adatok nyilvánossága
(Játékos, menedzser, csapat, edző, klub, stb. minden megmozdulást mérni, elemezni, 
nyilvános táblázatokban kitenni;  orvosi, lélektani adatokkal vigyázni; fizetés lehet nyílt, „élet-
record”) 

+1 = 7. (?) Félidőnként,  2-2 alkalommal, 1 perces időkérés ?!
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért
A) Mi nem megy? = 5 bizonyítottan 

rossz megoldás

1. „Premier-minőség” =   globális színvonal legyen! 
Költsége >><<  (magyar)  nemzeti erőforrásokkal bírni ?!  (V4 = világ 15. gazdasága)

a) Befektetés: 4 Mrd € =1400 Mrd. Ft = GDP 4 %
+ 100-200 Mrd. Ft. stadionokba, + 1000-1200 Mrd. Ft   (3 Mrd. €) játékosokba.                    

>>> mai  játékos-állomány : 80-100 M € =  30 Mrd Ft.
b) Folyó : 2,3 Mrd. € =800 Mrd. Ft/év = GDP 0,5 %, Költségvetés : 1 %)

>>> következő 3-5 év: 1000 Mrd FT/év = GDP 3 %-a
>><<    Jegy-bevétel: 3 X3 változatban : max. 15 %.

= 90 % közpénz=  vállalati költség, vagy/és  adó-bevétel

ALGY:   GDP   2,5 %-a kellene;  ennyit nem ér meg! (AU, Svájc, Holland)
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 1.)

2. 2018: „Kézilabda-modell „ = klub-világválogatott=
Veszprém, Szeged,+ Győr, FTC = Vidi, FTC

a) 10 M Ft/hó= 30 ezer €/hó, 400 ezer/év  = kéziben elég… >><< évi 10 M €
b) Fociban: meg is kell venni! Reklám és egyéb bevételek magyarul?!

3.  „Honosítási” modell: beleszürkülnek

4. 2019: „off-shore-modell”= 500 M FT/év-ig:  +35 % 
kvetés

a)  Itt keresi meg, vagy ott (EU)? Kettős adóztatás?  Marad: EU+ USA-n kívüli:
5 főnek jó

b) Sikerül: itt hány játékosnak fizetni évi 0,5 Mrd Ft-ot? (Annyiszor: - 150 M Ft)
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 2.)

5. „Patrónus-modell” = „Aranycsapat 2.0” módszerei …
felmelegítve 70 évvel később.
(2 csapatba a legjobbakat, külön finanszírozás, pénz nem számit, (helyi) NagyFőnöktől 
kérni és kapni, válogatott  több, mint sport, „nemzetpolitikai” ügy  (London v. Bern), 

Sportban = edzettség, teljesítmény, elszántság (érdekeltség)  számít
(Polgár-lányok, Hosszú K., Liu)

Mo.  szimuláljuk a piaci sport-világot. = 90 % államilag osztogatott pénz
De: nem szimulálható: 40-50 meccs a  világ legjobban küzdőivel
>>> Idehaza még elmegy (kiéhezett a néző); de ha ki kell lépni …

= 1968:UGM: „szocialista és belföldi  piacra” ≠ „devizás piacra” menő árú
+  Ladából néztük a Fiat 850,  VW-t, majd a  Ferrarit

(c) TPT 17



3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 2)

B) Talán „reális stratégia”? = „jó, közepes focit!”
= Selejtezőkön túljutni, felében  legjobb 16 közé, néha legjobb 8-ba, 
egyszer-egyszer: legjobb 4, BL és EL főtáblákra, néha csoportokig, egyszer 
a legjobbak közé, U-17-U-23: mindig  közép-csoportig.

4 kulcspont:

1. Más szervezet/piramis kell!
= 16 csapatos NB I;  8-8 cs. hely-osztós, kieséses „Rájátszás”; 300 fizetős 
meccs/év; x-jegyár: 2,4, és 6 e. Ft;  x-néző: 2,5, 10 és 20 e. fő; jegy-bevétel:   10 % 
(max: 15-20 %);  
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 3.)

2. Egész más  ösztönzés kell!

4  Elv:

a)   Felső költségvetési korlát: 180 Mrd. Ft/év = GDP 0,5 %-a  = 
kétszerese  a mainak  (90-100 Mrd /év?!). 

>>> Ennyi talán megér….

b) Teljesítmény-elv ≠, ~ eredményesség elv

c) Minden közpénzt  egyben nézni! (TAO, szubvenció, ÁSZ,  NAV, 
GVH)

d) Kalkulálható (~ stabil)  finanszírozás kell (5 év, előleg, stb.)
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 4.)

3. A szigorú és tételes költség-elszámolás jó!

A) 10 évente stadion-felújítás (30 +30= 60 Mrd Ft /év)

B)  Személyi költségre. : 120 Mrd.  Ft/év = 

= 180 Mrd = 6  ösztönzési csatorna 

1.     „Pont-pénz”: NBI: 759 x 60 M Ft= 50 Mrd. Ft    
(NB II.: 5 Mrd , NB III: 1 Mrd); ∑ = 55 Mrd

2.     Magyar Kupa: 12 Mrd. (Kis csapat: 3X annyit)
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 5.)

3.  Szurkoló-szám utáni pénz: 18 Mrd. Ft.
(jegybevétel: min 5 %; ülés-szám: min 33 %; afölött: 1 Ft-hoz + 20 Ft;
> 20 %-os bérletezést premizálni,  1+ 25 Ft,    X= 700 M Ft/cs/év; 

4.   Nemzetközi eredményesség : 45 Mrd. Ft 
(A-válogatott: 5-5 M Ft játékosnak, edzőnek klubnak , keretért is, 
pályára lépésért is,  B-válogatott,  U-17, U-19, U-21; 95 %-át  zártszámlára, 22 éves 
korára, BL, EL előrejutásért + pénz)

5    Játékosvagyon-növelési prémium : 21 Mrd Ft
(Nettó értéknövekedésre,  évi 70 M € „nettó játékos-exportra”)

6. „Fiatal tehetségekért” prémiuma: 18 Mrd Ft.
(Mindenütt B-válogatottak= „fülbe lihegés”; <21 évesek  Kelet –Nyugat csatája, 
legtöbb „fiatal-percet” kockáztató edzőnek, csapatnak;  női foci fejlesztésére is)
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 6.)

4. Professzionális   háttér-munka  kell!  (5  dolog)

a) Nyílt adatbankok, elemzések, élet-recordok  = 1 Mrd 
Ft. 

(Játékos: 90 %-ban a  nemzeti vagyon része; Központi adatbank: KLA;)

b) Kapott juttatások bejelentési kötelezettsége 

c) „Kalkulálható Tao”
(július 1-ig 100 %, év vége: 50 % adó-kedvezmény) 
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3.2. Javaslatok: a XXI. századi 
magyar labdarúgásért (folyt. 7.)

d) Színvonal-kiegyenlítés felé
(Jegybevétel  az otthonié legyen; minimális kivásárlási ár, 

„draftoláson” elől a kis-csapatok;)

e) Pénzügyi tervezés kell;  következményekkel.
(- 20%, + 10 %, felmentés kezdeményezése, 2. kezdemény után : előleg-

folyósítási tilalom; bevételi  terv  80 %-ára előleg;  
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Összefoglalás (Tézisek)
- A foci politikai és üzleti jelentősége tovább nőtt 
- A világfoci színvonala stagnál, s így elmarad a XXI. sportokétól 
- A foci a globalizálódó világ  oligopson jelképe
- A „világ-válogatottakat” összerakó „elit-klubok” a foci 

multinacionális  nagyvállalatai
- A  klubok játéktudása magasabb szintű, mint a válogatottaké
- Egy sor változás kell, hogy a foci is XXI. századi legyen.
- Magyarország jövedelme nem elegendő egy elit-labdarúgás, 

(„Aranycsapat 2.0) finanszírozásához. 
- Egy  jó közepes   futballt azonban a GDP 0,5%-ából, évi 180 

Mrd. Ft-ból lehetne, és érdemes is,  megcsinálni. 
- Ehhez azonban  a szervezési és ösztönzési rendszerek alapvető

megváltozatása, modell- és mentalitás-változás kell. 
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Köszönöm
a megtisztelő figyelmüket!

Dr. Asztalos László György,  CSc

a BCE  magántanára, 

a TPT elnöke

E-mail: tolerancia90@gmail.com
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