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Mezey úr, Ön mi lyen nek sze ret né lát ni, 
mond juk, tíz év múl va a ma gyar fut ballt? 
Mi az az el kép zelt cél ál la pot, aho va Ön 
sze rint el kel le ne jut nia a lab da rú gá sunk
nak?

Vé le mé nyem sze rint a hi va tá sos ma gyar 
lab da rú gás cél ál la po tá nak kö zép pont já ban a 
sportágteljes,mindenterületetérintőátren
deződésénekkell állnia.Ennekazátrende
ződésnek a társadalmi, gazdasági igények
kel, változásokkal kell harmonizálnia.
Ebben alapvetően egyetértek a két alapta
nulmánykövetkeztetéseivel.

 De mit je lent mind ez a pro fesszi o ná lis 
magyarfutballban?Mindenekelőttolyanprofi
kluboklétrejöttét,amelyekpénztermelőképes
ségük által képesek önmaguk eltartására. Ez
fel té te le zi a va lós tu laj do nos meg je le né sét, a 
létesítmények tulajdonjogi rendezését, a fut
ballterületénlezajlóteljesszerkezeti,gazdasá
giátalakulást.Tízévalattmegkelltörténniea

futballszakosztályok tényleges leválásának a többszakosztályos egyesületekről, és meg kell
történnieezekvállalkozásszerűműködésrealkalmasgazdaságiformáratörténőátalakításának.

Aklubokatsikeresműködésükérdekébenajövőbenafogyasztókmaximálisfigyelem
bevétele,fogyasztóorientáltságkellhogyjellemezze.Akérdésébenfelvetett időszakalatt
máregykétmagyarfutballklub–példáulazMTK FC –ismegjelenikatőzsdén,deeza
folyamat,azthiszem,mégnemleszáltalános.

AfutballmárakomolyüzletetjelentNyugatEurópában,ésatöbbiüzletághozhasonlóan
működik.Haddhozzamfela legfrissebbesetetpéldának.AzolaszkupagyőztesVicenza 
csapatáttisztánangolokbólállótőkecsoportvásároltameg.Ezkorábbanelképzelhetetlen
lettvolna,demamárafutballisegyiparág,amelyhaakülfölditőkekedvezőnekítélimeg,
akkorvonzóváválikabefektetésekszámára.

Hogyanfogjákérinteniezekaváltozásokanemhivatásoslabdarúgást,aszabadidős
futballtésfőlegazutánpótlás-nevelést?

Amiaszabadidőslabdarúgástilleti,ittislefogzajlaniezazátrendeződés,amelynekered
ményekénteztaterületetavalódiamatőrszellemkellhogyjellemezzeajövőben.

Azutánpótlásvagygyerekfutballterületénekatársadalmialapigényeknekmegfelelően
kellkiépülnie,hiszennemszabadmegfeledkeznünkarról,hogyezzelmilyennehezenorvo
solhatóproblémáktól(alkohol,drogfogyasztás)mentesülhetamagyartársadalom.Ennek
eredményekéntagrund,aszabadidőésazegyesületekbenzajlóutánpótlásfutballnaktár
sadalmatépítőelemmékellválnia.

Úgytűnik,azutóbbiegy-kéthónapbanforrongásbanvanamagyarlabdarúgás,elég
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csakazakárpéldaértékűnek tekinthetőBVSC–ZuglóFCmeg ala ku lá sá ra vagy az 
Új pest nél meg hir de tett vál to zás ra utal ni. Ön hogyan ér té ke li eze ket a fo lya ma to kat, 
mennyi ben se gí tik az Ön ál tal fel vá zolt cél ál la pot el éré sét?

Véleményemszerintamanapságmegfigyelhetőfolyamatokcsakformális,látszatfolyama
tok,hiszenmégmindigrengetegafutballpiaciérintettekkörébenmegfigyelhetővisszahúzó
erő.Afelszínenúgytűnik,hogymármegtörténtalabdarúgószakosztályokönállóváválása,
deezcsakformálisönállóságotjelent,hiszenpéldáulezekafutballkluboknemrendelkez
nek önálló költségvetéssel, ráadásul bizonyos, ebből eredő előnyök nem is inspirálják
ezeknekafolyamatoknakalezajlását.

Manapságkülönbségetkelltennünkbefektetőkésbefektetőkközt.Amagyarhivatásos
labdarúgásbanmáramegjelentavalós,hosszútávbangondolkodóbefektetőkköre,olyanoké,
mintVárszegiGáborvagyNémethLászló.Abefektetőkmögöttáltalábankülönbözőmére
tűüzleticsoportokállnak.Közösjellemzőjük,hogyhosszútávonéstermészetesenüzletben
gondolkodnak: majdan ki kívánják venni befektetett tőkéjük hasznát. Ők jelenthetik a
magyarfutballszámáramessiáskéntvártvalóstulajdonosokat.

Abefektetőkmásikköréttalánnemisnevezhetjükbefektetőknek,találóbbaspekuláns
szó,hiszenőkrövidtávbangondolkoznak,céljukaminélgyorsabbésminélnagyobbnye
reség elérése. Tőkéjük kalandortőke, amely nélkülözminden klubhűséget, és éppen ott
tűnikfel,aholnagyobbprofitotremél.Őketcsupánszerződéskötiaklubokhoz,ésszerin
temelisfognaktűnniafutballpiacról.

Amagyarátalakuláskésik,deebbennemcsakafutballszféraahibás.Szerintembizony
az üz le ti vi lág is le van ma rad va an nak fel is me ré sé ben, hogy a ma gyar fut ball pár éven be lül 
micsodaüzletetfogjelenteniabefektetőkszámára.Abefektetőkjelenlegnemélnekajöve
delmezőségiszámításokadtaelőrejelzésilehetőséggel.Véleményemszerintazüzletivilág
ajóhiszeműszurkolószintjénszemléliamagyarhivatásoslabdarúgásátalakulásifolyama
tát,ahelyett,hogyfontosszereplőkéntkatalizálnáezeketafolyamatokat.Pediganemzetkö
zifolyamatokrakitekintveaztláthatjuk,hogyazelmúltévbenazangoltőzsdénpontosana
futballklubokprodukáltákalegmagasabbhozamokat.Akimostkapcsolódikbeamagyar
labdarúgásátalakításifolyamatába,méghatalmasat„tarolhat”.

Mi lyen fel adat vár a ma gyar lab da rú gás át ala ku lá sá ban az Ön ál tal em lí tett be fek te
tőikörönkívülitöbbiérintettre,szereplőre?

Afutballpiacontalálhatószereplőkszámaigennagy,smindannyiuknakmegvanamaga
szerepeésazebbőladódófelelősségeazátalakulásvégigvitelében,sikerében.Haddkonk
retizáljamatanulmányokidevonatkozóállításait.Kezdjükazegyesületekenkívüliszerep
lőkkel!

VéleményemszerintamegoldáskulcsaazMLSZésaLigakezébenvan.AzMLSZfel
adata,hogykülönbözőszabályzataibanelősegítseaklubokönállósodásának,üzletszerűvé
válásánakfolyamatát,ugyanakkormeggátoljaazolyanfúzióktervét,amelyeknemalabda
rúgásszakmaiérdekétszolgálják.AzMLSZnekbiztosítaniakellazt,hogyaklubokönál
ló an dönt hes se nek az át ala ku lás ról, és a si ke res ség meg íté lé se a to váb bi ak ban le gyen a 
futballpiacrabízva.

AzMLSZtovábbinagyonfontosfeladatátjelentenébizonyosgaranciarendszerkialakítá
sa,amelybiztosítanáaproficsapatokbiztonságosműködését.Ebbenrögzítenékaműködés
hezszükségesalapkövetelményeket,hiszenazMLSZfeladataamagyarfutballpresztízse
felettiőrködés,ennekfenntartásátszolgálnáezarendszer.Abajnokságbanvalóinduláshoz
szükség lenne bizonyos feltételek előírására,mint például bankgarancia, létesítményekre
vonatkozókövetelmények,szervezetifelépítés.Deahhoz,hogyazMLSZalkalmassáváljon
mindezekmegtételére,ahhozmagánakaszövetségnekaszervezetétkelleneátalakítani.
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Az át ala ku lás ban na gyon fon tos sze re pet kell be töl te nie a Li gá nak is, hi szen a Liga fela da  ta 
annakbiztosítása,hogyaklubokminélkedvezőbbenértékesítsékhirdetésilehetőségeiket.
Aklubok jogaaLigánkeresztül történősajátértékesítés,amelyegybeesikmindaLiga,
mindazMLSZérdekeivel,hiszenközöscéljuknem lehetmás,mintaz,hogyaklubok
minéljobbanéljenek.

Aharmadiknagyonfontoskülsőszereplőazállam,amagyarkormányzat.Amagyar
futballrendbetételenemtörténhetmegkormányzatiszintűsegítségnélkül.Haddtámasszam
aláeztisegykülföldipéldával.Spanyolországbanakormányzatnemtűrtetovábbafelgyü
lemletthatalmasegyesületiadósságokat,éskötelezőenelőírtaaklubokszámáraarészvény
társaságiformábanvalóműködést.

A hi ba iga zá ban nem is a kor mány zat ban van, ha nem azok ban az in téz mé nyek ben és 
emberekben,amelyeknekésakiknekközvetíteniükkelleneafutballproblémáitakormány
zatfelé,illetvejavaslatotkellenetenniükakormányzatszámára.

Asporttörvénynemérintiamagyarfutballkérdését,ésezígyvanjól,hiszenafutball
klubokműködésénekagazdaságitársaságokhozkellhasonlatossáválnia,ígyafutballnem
igényelkülöntörvényiszabályozást.Asporttörvénybőladódóegyedüliprobléma–ésez
jelentiegybenamagyarfutballegyedülikapcsolódásipontjátatörvényhez–alétesítmé
nyek,ingatlanoktulajdonának,tulajdonviszonyainakrendezetlenkérdése.

AzOTSHszerepemárateljesenformálissávált,elsősorbanazolimpiaisportágakköré
benvanjelentősége,ígyazátalakulásfolyamatábannemjátszikszerepet.

Mitvárelafutballkluboktól?

Azátalakulásmikroszintrőlisindulhat,mintahogyanazaBVSC esetébenismegtörtént.
Ennekazonbannagyonfontosakadályátjelentiaz,hogyaklubvezetőktöbbségeellenérde
kelt eb ben, és in kább a sta tus quo fenntartásábanérdekelt.Valóstulajdonosnálazősorsuk
bizonytalanná válna.Továbbra is érdekük a jelenlegi tarhálásos szponzori finanszírozás
fenntartása,amelynekeredményekéntnekikiscsurrancseppenvalami.

Szerintemegykétévalattlátványosszelekciófoglezajlaniamagyarfutballban,amely
akár ré gi ha gyo má nyok kal, ha tal mas ima gedzselrendelkezőklubokatistönkretehet,haa
menedzsmenttehetetlenülésválasznélkülszenvedielakörnyezetiváltozásokat.Aklubve
zetőkelőttállófeladatpedignemkönnyű:tulajdonosokatkellszerezni,aklubokatátkell
szervezni.Amenedzsmentegyiklegfőbbfeladatatehátüzletikínálatotnyújtaniabefekte
tőkszámára.Ezeketafeladatokatkelltehátakluboknakmegszervezniük.


