
• A „mostoha-gyermek” sportoló definiálása: Bármilyen versenysportról beszélünk, 
tevékenységükkel támogatják a magyar sportsikereket sportágtól függetlenül. Ebből 
kiindulva minden egyes sportág versenyzője hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország egy 
napon sportoló nemzetté váljék, a képviselt sportág elnevezésétől függetlenül. A hasonló 
helyzetet érthetjük az adott sportágakba fektetett energiára, időre, rendszerességre, illetve 
az adott sportág által meghirdetett versenyeken elért eredményekre. Hasonló helyzetű 
sportolókról beszélhetünk, hiszen az elért sikerek minősége egy és ugyan az. A 
gyakorlatban ennek az ellen példáját tapasztalhatjuk, aktívan megjelenik a sportban is a 
diszkriminatív jelenség. Hátrányos megkülönböztetést érthetjük azoknak a versenyzők, 
élsportolók körére, akik, sem a költségvetési törvény sem, adójog szabályozás (TAO) által 
biztosított állami támogatásokban nem részesülő sportolók, nem sorolhatók az olimpiai 
sportágak közé. Azokra a sportolókra, akik legalább olyan eredményeket produkálnak és 
ékesítik Magyarország sportolói hírnevét, mint az államilag elismert és anyagilag 
támogatott sportoló társai, mégsem kapnak egyenlő bánásmódot. Őket nevezhetjük 
mostoha- gyermek sportolóknak. Akiket nem a befektetett munka, és az elért eredmények 
által ismernek el, hanem a sportág elnevezése alapján kapnak egyfajta hátrányos 
megkülönböztetést. Nem részesülhetnek a felsőoktatáshoz szükséges plusz pontokban, 
nem kapnak támogatottságot a felkészüléshez, kiesnek az állami elismertség kosarából. 
Életszerű mintában: a labdarúgás és a fitness. 



• Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának 

hazai szabályozása: a megkülönböztetésnek indokoltnak kell 

lennie, tehát nem lehet önkényes, érvényesülnie kell annak, 

hogy minden hasonló helyzetű ember hasonló kezelésben 

részesüljön.  

•Védett tulajdonságok: a) nem, b) faji hovatartozás,  bőrszín, d) 

nemzetiség, e) nemzetiséghez való tartozás, f) anyanyelv, g) 

fogyatékosság, h) egészségi állapot, i) vallási vagy világnézeti 

meggyőződés, j) politikai vagy más 

vélemény, k) családi állapot, l) anyaság (terhesség) vagy apaság, 

m) szexuális irányultság, n) nemi identitás, o) életkor, p) 

társadalmi származás, q) vagyoni helyzet, 

r) foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott 

időtartama, s) érdekképviselethez való tartozás, t) egyéb helyzet, 

tulajdonság 

• Azonos helyzetben lévő emberek= élsportolók 

(labdarúgás - fitness) 

•Megkülönböztetés = a sportág elnevezése miatt 

•Önkényes megkülönböztetés = törvény tiltja 

• Sport tevékenység  szabad megválasztása miatti 

hátrányos megkülönböztetés nem szerepel a védett 

tulajdonságok között. Így a diszkrimináció tilalmában 

illetékes Egyenlő Bánásmód Hatóság nem értékeli 

önkényes, hátrányos megkülönböztetésnek az államilag el 

nem ismert, „mostoha - gyermek” sportolók 

támogatásának hiányát, mindeközben az alapjogaikat 

korlátozzák 

• Az alapjogokat az állam akkor korlátozhatja, ha 

közben érvényesíti az arányosság elvét, hogy az 

elérni kívánt cél fontossága és az ennek 

érdekében okozott alapjogsérelem súlya 

megfelelő arányban legyenek egymással. 

• Labdarúgás pozitív diszkriminációja: több száz 

milliárd forintos stadionláz  

•„mostoha-gyermek” sportoló hátrányos 

megkülönböztetése: támogatások hiánya 

• Labdarúgás aktív támogatásával háttérbe 

szorulnak az e nélkül maradt hasonló helyzetű 

spottársaik 

• Megoldási javaslat: védett tulajdonságok, illetve az „egyéb” kategóriában foglalt alanyok körének 

kiterjesztése. Védett tulajdonságok közé soroljuk a vallási, világnézeti, illetve a politikai vagy más 

véleményt, így egy adott sportág iránti elköteleződés, identitás is ezen a vonalon megvalósulhatna bármi 

nemű anyagi, természetbeli támogatások megszorítása nélkül, miszerint ha államilag el nem ismert 

sportág, akkor nem részesülhet támogatásban.  



•  A hasonló helyzetű sportágakat egyenlő jogokkal, a sportágakhoz egyedi módon alkalmazkodva 

szükséges kezelni. Célszerűtlen általánosítani a támogatási rendszert, hiszen minden sportág eltérő 

költségvonzattal rendelkezik. Értve ezalatt a felkészülésre fordított kiadásokat, felkészülés közben 

használt eszközöket, melyek annak sikerességéhez elengedhetetlen,  illetve a versenyen, mérkőzésen 

való megjelenés (ruházat, egyéb kiegészítők). 

Labdarúgás 

• megfelelő talajfelszín 

• felkészüléshez használt 

sporteszközös  (pl.: bója) 

• labda 

• mérkőzésen használt 

futballmez  

 

Fitness 

• speciális szőnyeg 

• felkészüléshez használt 

sporteszközök (pl.: zsámoly, 

ugrások biztonságáért 

felelős speciális szőnyeg) 

• a versenygyakorlathoz 

illeszkedő, feldíszített forma 

ruházat 

• esetleges kiegészítők a 

gyakorlat témájához 

illeszkedve 

• külső megjelenés 

Egyszerű példákkal ismertetve is jól kirajzolódik, hogy a hasonló helyzetben lévő sportolók költségvonzatát csakis egyedi módon 

lehet megállapítani, illetve támogatni annak finanszírozását.  Az államnak cselekvően bele kell avatkoznia a sport életébe feltéve, 

ha az jellegéből fakadóan megkívánja. Ezt kellő önmérséklet tanúsításával, támogatva minden hasonló helyzetű sportolót 

sportágtól függetlenül, mérsékelve a kiemelt sportágak túlzott mértékű előnyben részesítését, figyelembe véve és megvizsgálva 

minden hasonló helyzetű sportág egyedi költségvonzatát. Ez a vizsgálat elősegíthetné a sporttámogatások arányosítását. 

Sporttámogatásra 

szánt keretösszeg 

Sportágak 

költségvonzatának 

vizsgálata 

Elért 

eredmények 

Arányosítás 



TAO által támogatott sportolók 

Költségvetési törvény által támogatott sportolók 

Olimpiai sportágak támogatása 

„Mostoha-gyermek” sportolók 

 

 

 

LABDARÚGÁS 

FITNESS 

Állam által biztosított sport támogatások 



Befejezés 

 5 éves voltam, mikor a Szüleim elvittek az első edzésemre a háziorvos javaslatára, hiszen erős asztmás betegséget 

diagnosztizáltak nálam, majd fitness versenyzőként 18 évet töltöttem az élsport világában. Kezdetben heti néhány edzés, majd 

minden nap, végül napi többször is edzettem. A Szüleim fedezték az úti költséget, az edzések díját. Ők fedezték a 

versenyfelkészülésem száz százalékát. Méreg drága versenykosztüm, a szigorú diétához szükséges alapanyagok és sorolhatnám 

a végletekig. Szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen abba a körbe tartozom, akiknek a Szülei - bár nehéz küzdelmek 

által - támogatták gyermeküket abban,  amit szeretne nap, mint nap versenyszerűen gyakorolni. Hatalmas áldozatot hoztak 

annak érdekében, hogy a magaménak tudhassam az elért eredményeimet. 

  Nagyon sok olyan sportoló van, aki sajnos ezt nem mondhatja el magáról. Hiába tehetséges egy adott sportágban, anyagi okok 

miatt nincs lehetőségük arra, hogy megmutathassák, milyen eredményeket tudnának elérni.  

 Kötelességemnek érzem, hogy miután elköszöntem a versenyzéstől, megtegyek minden olyan lépést, mely a „mostoha-

gyermek” sportolókat támogatja. Azokról a versenyszerű sportolókról beszélünk, akikért a nemzetközi szintű versenyeken 

ugyan úgy szól a magyar Himnusz, azokról a versenyszerű sportolókról beszélünk, akik minden neves eredményükkel 

Magyarország sport sikereit ékesítik, azokról a versenyszerű sportolókról beszélünk, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy 

Magyarország egy napon sportoló nemzetté váljék. Azokról a sportolókról beszélünk, akiket a sportág elnevezése, mintsem az 

elért eredmények, a befektetett munka alapján ítélnek meg és részesítenek előnyökben. 
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