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1. Bevezetés. Miért van szükség sportkoncepcióra?
A sport, a kulturális élet, a humán szféra több más területéhez hasonlóan, hosszú távú
ciklussal működik. A meghozott, jelentős tartalmi döntések következményei sokszor évek
elteltével jelentkeznek. Nem lehet egyik napról a másikra komoly eredményeket felmutatni,
mert csak az átgondolt, hosszabb távra szóló elképzelések, tervek s azok következetes
megvalósítása, betartása hozhat fejlődést.
A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok
várható hatásaira építve – figyelemmel a jogszabályok által előírt önkormányzati
kötelezettségekre is – szükséges négyévente meghatározni egy mindenki számára
kiszámítható szerepvállalást a város sportéletében.
Az rendszerváltás óta bekövetkezett változások, az állam szerepvállalásának csökkenése,
az állami tulajdon lebontása, nagyvállalatok („báziscégek”) megszűnése, tőkeerős szponzorok
hiánya, az anyagi gondok éreztették hatásukat a magyar sportéletben, így természetesen
városunkban is. Ezek a változások komolyan megrendítették azokat az intézményeket és
mechanizmusokat, amelyek a sportot sajátos közintézményként tartották fent a korábbi
évtizedekben.
A rendszerváltozás hatására majd minden szempontból csökkent a sport kivételezett
szerepe. Az 1989-től meghozott gazdasági törvények szépen, csendben a sportot is beépítették
az általános szabályozásba, így a sportegyesületekre is vonatkoznak a megfelelő adó- és
vámszabályok, a sportvállalkozásokra a társasági törvény, kötelező a megfelelő járulékokat
fizetni. Mindezek mellett rendkívül barátságtalanná váltak az általános környezeti feltételek a
sportszféra számára. A központi költségvetési támogatások növekedése messze elmaradt a
rendszerváltozás következtében kiesett jövedelmek és a magyar sportban is növekvő
költségek mögött. A területi és helyi önkormányzatokra a szociális – kulturális – oktatási
alapfeladatok tömege zúdult, a sport viszonylag háttérbe szorult.

Az állami vállalatok,

szövetkezetek jó része – márpedig a sport támogatása korábban be volt építve
gazdálkodásukba – vagy tönkrement, vagy átalakult magántársasággá, sporttámogató
tevékenysége általában megszűnt. Mindennek következtében a magyar sport az elmúlt
évtizedben jelentős veszteséget szenvedett, az átalakulásnak nagy ára van.
Ezt a folyamatot tekintve megállapíthatjuk, hogy jelenleg is egy átmeneti időszakát éli a
magyar és egri sport, amiben a tervgazdasági és a piaci kapcsolatok egyaránt éreztetik ma is
hatásukat.
A sportkoncepció szükségességét továbbá indokolja az az ellentmondás, hogy míg a
versenysport-élsport területén gyönyörű nemzetközi sikereket érnek el magyar sportolók,
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addig a társadalmat, a lakosság széles rétegét igen rossz egészségi állapot jellemzi. A sport
belső értékeinek, önmagán túlmutatóan a társadalmi jólét növelésében és a testi – lelki
betegségek, társadalmi konfliktusok megelőző kezelésében is meg kell jelenniük.
2. A testnevelés és sport helyzetének, környezetének áttekintése
Eger egészséges lokálpatriotizmussal emlékezhet történelmi múltjára, melybe a sportban,
mint a kultúra szerves részében elért jelentős eredmények is beletartoznak. Olimpiai-, világ-,
európa- és országos bajnokok egész sora, illetve sok rangos sportrendezvény öregbítette eddig
is szeretett városunk, Eger hírnevét.
Egerben a sport általános megítélése retorikai szinten pozitív, minden területen elfogadott,
bár a média szempontjából nem mindig kiegyensúlyozott. Az iskolai testnevelés és diáksport,
a

sportrekreáció,

a

wellness,

valamint

a

versenysport

és

mindezek

preventív,

egészségmegőrző, illetve reklámhordozó szerepe kiemelkedő fontosságú. Ezért meglepő,
hogy az önkormányzat anyagi sporttámogatása – más megyei jogú városhoz képest – relatíve
alacsonynak mondható, nem éri el a kívánatos két százalékot.
Városunk sportpolitikájának alapvető célja, hogy polgárai felelősséget érezzenek saját
egészségükért és ezért tenni is kívánjanak. A sport és a testnevelés, mint önkormányzati
alapfeladat, kitüntetett helyet kell, hogy elfoglaljon várospolitikánk egészében, hiszen annak
hosszú távú hatásai és kihatásai vannak a munkaképességre és az életminőségre!
A meglévő értékeink megóvása mellett a népszerű sportágak fellendítésére új
erőforrások mozgósítása, bevonása szükséges. Segíteni kell sportvállalkozások beindítását,
önállóságuk mielőbbi megteremtését. Mindezen célok megvalósítása önkormányzati
gesztorálás és segítség nélkül elképzelhetetlen. El kell érni, hogy a következő években
jelentősen növekedjen az önkormányzati sporttámogatások összege és a sportra fordítható,
oda bevont külső anyagi erő is!
Reméljük, hogy a megfogalmazott célok a közeli jövőben megvalósulhatnak, így
hozzájárulhatunk Eger város lakóinak egészségmegőrző programjához, jobb közérzetéhez,
életminőségéhez! Legyen Eger sportváros és sportoló város!
A konkrét helyzetelemzésen túl olyan testnevelés és sportfejlesztési koncepció
kidolgozása a cél, mely megtartja az előző időszak koncepciójának érétkeit, elért eredményeit,
de a megváltozott gazdasági, társadalmi körülményekhez igazodva, a lehetőségek maximális
kihasználásával pozitív szerepet tölt be a város testkultúrájának fejlesztésében.
A sportot és a testnevelést igen alkalmas eszköznek tekinthetjük a legfontosabb társadalmi
célok, mint például a társadalmi integráció, a szocializáció, a személyiségfejlesztés, az
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egészséges életmódra nevelés stb. megvalósítására. Társadalmi hasznossága tehát
vitathatatlan! A társadalmi és egészségügyi probléma-hegyek árnyékában éppen ezért a
testnevelés és a sport szerepük jelentősen felértékelődik.
Eger vonzáskörzete, az egri kistérség sportját is segíteni szándékozik Eger város
sporttársadalma, amennyiben a kistérség falvai önként vállalt feladatként a sportot maguk is
választják.
Az Európai Unió a sportot tagállami hatáskörbe utalja, de fontos szerepet tulajdonít neki,
ami okán tagállami támogatását határozottan javasolja. Az EU számos dokumentumában
meghatározta a sport fontos társadalmi funkcióit: a sport nevelő, közegészségügyi, szociális,
kulturális és rekreációs szerepét. A sport gazdasági szerepe is növekszik, ma a sportgazdaság
egyike a legdinamikusabban fejlődő ágazatoknak, és valószínűleg ez a terület ad új
munkalehetőségeket a közeljövőben. Jelenleg a világ gazdaságának 3 % - át, az EU
gazdaságának 4 %-át teszi ki a sportgazdaság.
Az EU közvetlenül nem nyújt támogatást sporttevékenységekre, ez azonban nem jelenti
azt, hogy a sport fejlesztése terén nélkülözni kellene a közösségi forrásokat. A strukturális
alapok fogadására elkészített nemzeti fejlesztési terv elsősorban az infrastrukturális
beruházások és képzési fejlesztések formájában ad támogatást az operatív programon
keresztül. Feltétlenül ki kell dolgozni, hogy a nemzeti, regionális, önkormányzati fejlesztési
programon belül hol található lehetőség Eger sportjának tárgyi és szakmai fejlesztésére.
Fontos jellemzője az európai sportmodellnek a kormányváltásoktól való viszonylagos
függetlenség, illetve a sportstruktúra állandósága. A sport finanszírozásában a közösségi
modell jellemzői a következők:
•

kiszámítható feltételekre épül a forráshoz jutás,

•

érdemi elbírálás alapján történik az elosztás,

•

törvényben rögzített a támogatás és annak ellenőrzése.

3. A sport törvényi háttere és a helyi sportpolitika
A modern állam három eszközt és módszert alkalmaz a társadalmi viszonyok és
folyamatok okos befolyásolására. Ezek közül csak egy a törvény, a jog, amit csak akkor
alkalmaznak, ha kötelező, egységes, garantált, szankcionált norma szükséges. A másik
módszer a megállapodás, a szerződés, a kompromisszum, az érdekalapú együttműködés. Alig
kihasznált harmadik megoldás az állami akarat korrekt érvényesítésére az ösztönzés, a
támogatás, a preferencia és a disz-preferencia, azaz a közgazdasági megalapozás.
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Ezeket az eszközöket és módszereket már többé-kevésbé figyelembe veszi a többször
módosított, érvényes Sporttörvény, és az Országgyűlés által - majd 100%-ban - elfogadott
Nemzeti Sportstratégia (2007. 06). A törvényalkotók az egyetemes kultúra részeként ismerték
el a sport kiemelkedő jelentőségét. A Sporttörvény az Alkotmánnyal, az Európai Sport
Chartával, és a nemzetközi szerződésekkel összhangban rendelkezik a sportról, a
sportigazgatásról, működtetéséről
A Nemzeti Sportstratégia egy ideális, távoli jövőképet vázol fel, célrendszere pedig azt az
elérni kívánt állapotot jelenti, melyet a következő években a sportpolitika eszközrendszerének
felhasználásával kívánatos elérni.
Mottója: „Mi magyarok sportnemzet és sportoló nemzet vagyunk." (2020-ra teljesítendő cél!)
A Nemzeti Sportstratégia generális célja a nemzet fizikai és mentális állapotromlásának
megállítása, az életminőség javítása, a káros szenvedélyek elleni harc megvívása, az
egészsége életmód attitűdrendszerének kialakítása, a felnövekvő nemzedék jó kondicionális
erőnlétének elérése, a testmozgás megszerettetése.
Az Nemzeti Sportstratégia vezérelve, hogy a versenysportban elért eredményeink,
kialakult hagyományaink megtartása mellett az emberek életének része legyen a rendszeres
testmozgás!
A kidolgozás alatt álló, a Nemzeti Sportstratégiára épülő új, jelenleg kidolgozás alatt álló
Sporttörvényben várhatóan előtérbe kerül a sport jogi szabályozása mellett a szabadidősport,
az iskolai sport, a nők sportja, a sportvállalkozások, a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok
sportjának kiemelt kezelése és támogatása, a kistérségek és régiók sportjának finanszírozása, a
sportinformációs rendszerek kialakításának feltételrendszere stb., s egyben meghatározza a
helyi önkormányzatok szerepvállalását is.
A Közoktatási törvényben és a Felsőoktatási törvényben foglaltakat is messzemenően
figyelembe kell venni a sportkoncepció kialakításánál. Országos tapasztalat, hogy a Nemzeti
Alaptanterv (NAT) bevezetésével csökkent a testnevelési órák száma. Minden jó szándék
ellenére nem segíti elő, hanem inkább rontja a közoktatásban résztvevő tanulók testi
fejlődésétnek feltételeit. Ez elsősorban a heti kötelező testnevelési órák számának
csökkentésében jelentkezik. A jelenlegi gyakorlat a felnövekvő nemzedék egészségi
állapotának, fizikai edzettségének további romlásához vezethet.
A törvény meghatározza a tanulók heti óraszámát, a szellemi-fizikai munka élettanilag
helyes arányát. Ennek érdekében kötelezi az iskolát a mindennapos testedzés feltételeinek
biztosítására.

6

A törvény szerint a mindennapos testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem
kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell
megteremteni. Ezt úgy kell megtervezni, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta,
legalább 45 perc időtartamban testmozgás, sportolás lehetősége.
A fenti jogi szabályozók alapján a megyei jogú városok önkormányzati feladatai a sport
területén:
•

illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása,

•

a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása
és megvalósítása, önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése,

•

fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, fejleszti azokat,
lehetőségei szerint újakat épít, fejleszti a szabadidősport feltételeit,

•

segíti a gyermek és ifjúsági sportot, az utánpótlás nevelést, a nők és családok sportját, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját,

•

segítheti az utánpótlás műhelyek működését,

•

a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását,

•

elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységeket,

•

közreműködik a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében, a
kapcsolatok bővítésében,

•

együttműködik a területén tevékenykedő, testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezetekkel, lehetőségeihez mérten támogatja azokat.

4. A sport egyes területeinek helyzete, kitörési pontok
4.1. Iskolai testnevelés és diáksport, utánpótlás-nevelés
Az iskolai testnevelés és diáksport kulcsa és jelentősége a korosztály fogékonyságában
rejlik. A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási
hajlandóságra. A másfél millió diák (Egerben mintegy 21 ezer) nagy többsége kizárólag
iskolai keretek között, a testnevelési órán, illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon
sportol. Itt lépnek be tehát a rendszerbe a jövő sportolói, sportfogyasztói. Itt kell megalapozni
a gyermekek fizikai kondícióját, megteremteni a sportot, valamint tudatosítani a sportos,
egészséges életmód fontosság át. A kötelező testnevelési óra elsődleges célja a gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a
diáksport foglalkozások rekreációs célokat is szolgálnának. Sajnálatos, hogy a gyermekek
háromnegyede kizárólag a kötelező testnevelési óra keretében sportol, mely jelenleg nem
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alkalmas minden, e korosztályok szempontjából jelentős funkció betöltésére. Nem kap
megfelelő hangsúlyt a sportolás megszerettetése.
Stratégiai célok az iskolai testnevelésben és sportban:
•

a közoktatásban résztvevő tanulók egészségi állapotának edzettségi szintjének
fokozása;

• az iskolák higiéniai, mentálhigiéniai színvonalának javítása;
•

a testnevelési órák számának emelése;

•

a káros szenvedélyek csökkentése;

•

a tanulók testi - lelki egészség ének javulása;

•

az egészséges táplálkozásra való áttérés;

•

az iskolák pedagógiai programjaiban az egészségnek, mint első számú értéknek a
középpontba helyezése.
Az óvodai és iskolai testnevelés - mint Önkormányzati feladat - feltételrendszere és

működése meghatározó érvényű városunk sportmozgalmára. A megkülönböztetett figyelem
mindenképpen indokolt.
4.1.1. Óvodai testnevelés és sport
Az intézmények óvodai nevelési programjában nagy hangsúllyal szerepel és valósul meg
a testi fejlődés elősegítése, a gyermekek mozgáskészségének fejlesztése. Valamennyi óvoda
heti két alkalommal kötelező mozgásfoglalkozásokon túl, mindennapos testnevelést szervez
játékos formában, megalapozva a 3-6 (7) éves gyermekek egészségét.
Az óvodák kedvezményesen vehetik igénybe a Bitskey uszodát, úszásoktatás céljára.
Egyre többen élnek e lehetőséggel! Remény van arra, hogy minden óvodás korú gyermek
megtanulja az úszás alapjait, aminek a városban már vannak hagyományai.
Az utóbbi években jelentősen javultak a tárgyi feltételek. Újabb intézményekben
létesültek tornaszobák, sportudvarok. El kell érni, hogy minden egri óvodában legyen
tornaszoba. A kötelező eszköz-jegyzékben megjelöltek (tornaszoba, játék és sportszerek
bővítése, sportudvar stb.) kialakítása, beszerzése nem tűr halasztást! Hasznos kezdeményezés
a közelben lévő óvodák és alapiskolák kapcsolatfelvétele, melynek keretében az óvodások
tornatermi lehetőséghez jutnak.
4.1.2. Iskolai testnevelés
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Hosszú távon megvalósítandó az iskolai testnevelésben a mindennapos testmozgás
infrastrukturális és szakmai feltételeinek biztosítása. Mivel a diákok nagy része csupán a
testnevelési órákon sportol, szükség van arra is, hogy a tanóra keretében az életen át tartó
rekreációs sporttevékenység igénye is megalapozódjon. A tanulók szeressék meg a sportot és
tudatosuljon az egészséges életmód fontossága, alakuljon ki bennük az egészség értéktudata.
Középtávon a délutáni rekreációs sport jellegű lehetőségek bővítésével célszerű a sportolással
töltött idő növelését megoldani. Ehhez elengedhetetlen az iskolák ösztönzése célzott normatív
alapon működő támogatási formákkal.
Eger városa az EU-s normákat tekintve is kiemelkedően jó létesítményekkel rendelkezik
az úszásoktatás általánossá tételére. A közeli jövőben el kell érni, - elsősorban a tanrend
kívánalmaknak megfelelő változtatásával - hogy minden egri iskolában tanuló diák, úszás
érettséget bizonyító vizsgát tehessen!
A tanórák minőségének megújításához nemcsak a tematikát kell megújítani, hanem a
testnevelőket is fel kell készíteni a megújult tartalom oktatására, illetve anyagilag is motiválni
kell őket.
Az iskolai testnevelésben és diáksportban, az előrelépés érdekében:
•

felül kell vizsgálni a pedagógiai programokat, hiszen a testnevelés, az iskolai sport
jelenlegi kondícióit sem tudjuk megőrizni;

•

az iskoláink többségében a „mindennapos" testnevelés, vagy testmozgás megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek hiányoznak, fenntartói segítség szükséges;

•

be kell kapcsolódni a létesítményhelyzet javítását elősegítő programokba (SPORT XXI
Létesítményfejlesztési program: „korszerű tornatermet mindenhol"; 2008-tól EU-s
források bevonása, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításán keresztül);

•

a testneveléssel és sportköri tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások elmaradását
vizsgálja meg a Hivatal, tegyen javaslatot a Közgyűlésnek annak megoldására;

•

biztosítani kell az ideiglenesen és tartósan felmentett, a gyógytestnevelésre irányított
és a különleges fejlesztést igénylő tanulók esélyegyenlőségének megteremtését.

4.1.3. Tanórán kívüli diáksport és szabadidős tevékenység
A tanórán kívüli diáksport a környezeti hatások, és társadalmi elvárások miatt a háttérbe
szorult. A tanulók kötelező óraszámának meghatározása, és az iskolai tanórakeretek
csökkenése miatt egyre kevesebb idő jut a heti kötelező testnevelés órákon kívül a sportra.
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Az általános iskolák napközis idejében van még lehetőség a tanulók szervezett keretek
közötti sportolására, de ennek megszervezése is elég nehézkesen történik. A tanórán kívüli
diáksport sok esetben a hagyományos sportköri foglalkozást jelenti, de van ahol sportági
képzés is megfigyelhető.
Kívánatos lenne, hogy a tanulók rendszeres testmozgása iskolai keretek között kerüljön
megszervezésre. A délutáni időszakban, az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével,
szükséges lenne legalább évfolyamszinten szervezni a sportdélutánokat. Ezek az időszakok
alkalmasak

az

iskolai

évfolyambajnokságok

megrendezésére,

a

tanulók

játékos

foglalkozásaira. Lehetőséget kell biztosítani az iskoláknak, hogy csak a sportra használható
időkerettel

gazdálkodhassanak.

Ezáltal

lehetne

ösztönzést

adni

a

délutáni

sport

megszervezésére.
A szabadban végezhető tevékenységek háttérbe szorulnak. Ilyen a természetjárás, tájfutás,
téli sportok (korcsolya, szánkó, sí). Ezek valójában hétvégi tevékenységek, de sok iskola
szervezett természetjáró csoporttal rendelkezik, és vannak iskolák melyek a tájfutást is fontos
szabadidő-eltöltésnek tartják.
Szükséges, hogy a szabadidő ilyen irányú eltöltésébe bekapcsolódhasson valamennyi egri
iskoláskorú gyermek, főként azok, akik nem aktív sportolók, és önállóan nem tudnak
sportolni, nincs lehetőségük az iskolán kívüli időszakban hasznosan tölteni idejüket.
4.1.4. Iskolai versenysport, Városi Sportiskola, utánpótlás nevelés
Az iskolai versenysport jelenleg elsősorban a diákolimpiai rendszerben tükröződik. A
versenyrendszerben a magyar diákok mindössze 19%-a (Egerben 18%-a) vesz részt.
Sportegyesületi keretek között, szövetségi keretek között 90 ezer magyar, 18 éven aluli fiatal
sportol, vagyis a diákok 6%-a (Egerben 21 ezerből 1500, ami 7%). Nagy az átfedés, azaz
nagyszámú igazolt versenyző indul a diákolimpián is. Az életkor emelkedésével csökken a
sportolási intenzitás. A magyar serdülők nemzetközi viszonylatban is nagyon keveset
mozognak, melynek következtében a gyermekek állóképessége is romló tendenciát mutat.
Kevés azoknak a fiataloknak a száma, akiket egészségi állapotuk, edzettségük és
életmódjuk alkalmassá tehet a versenyszerű sportolásra, később pedig nemzetközi szintű
eredmények elérésére. Ez annál inkább is szomorú, hiszen ma még sport nagyhatalomnak
számítunk. De ha az iskolai tanórai testnevelés, és a hozzá szorosan kapcsolódó diáksport
területén rövidesen nem lesz gyökeres változás, a visszaesés elkerülhetetlen.
E terület kettéválik a versenysportra és a versenysport utánpótlásában való részvételre.
Szorosan összekapcsolódik a tanórán kívüli diáksport szabadidős tevékenységgel, és attól el
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nem választható. A versenyrendszerben központi helyen a diákolimpia áll, az arra történő
felkészülés jelenti a legfontosabb feladatot. A városi szintű diáksport alapját az iskolai
házibajnokságok jelentik. Egy intézményre jellemző sportági sportcsoportok számát
elsősorban a testnevelők sportági képzettsége és aktivitása határozza meg. Ezt befolyásolja az
iskolai testnevelés feltételrendszere, a pénzügyi támogatás mértéke, az intézményvezetők
Az

iskolai

versenysportot,

a

Diákolimpiák

lebonyolítását,

-

az

illetékes

szakszövetségekkel együtt - valamint az önkormányzat által megítélt pénzösszegek
szétosztását (alaptámogatás, eredményességi támogatás) az Alsófokú (ADSB) és a
Középfokú (KDSB) Diák Sport Bizottság szakavatott módon irányítja.
Az ADSB helyzete az oktatásügyben tapasztalható bizonytalanság ellenére stabil,
megítélése jó, nyugodt működéséhez a feltételek adottak. A KDSB hiánytalanul teljesíti a
saját versenynaptárában leírtakat, működésük több megyével összehasonlítva jónak
mondható!
Konkrét feladatok az iskolai versenysport területén:
•

működési szabályzat és pontrendszerek felülvizsgálata;

•

az eredményességi támogatás elosztásának pontrendszerét módosítani kell, könnyen
követhető, átlátható rendszert kell megvalósítani;

•

biztosítani kell a testnevelők anyagi elismerését, amivel együtt jár a sportfoglalkozások
számának növekedése, és minőségének javulása (résztvevőszámmal arányosan, normatív
alapon támogatni kell a délutáni sportköröket;

•

a normatívák felhasználását ellenőrizni szükséges;

• az alapsportágakban (atlétika, torna, úszás) valamint legalább 2 labdajátékban kötelező
diákolimpiai részvétel;
•

az intézményvezetők folyamatosan ellenőrizzék a DSE/DSK működését;

•

tanulócsoportonként a fél óra/hét sportórát mindenképpen kapják meg a tanulók, amiért az
intézményvezetők a felelősek;

• támogatni kell a szünidős, szabadidős programokat (sporttábor, vízitábor, sítábor, stb.);
• a nem olimpiai sportágak eredményeit nem lehet érdemeiken felül kezelni (aerobik,
versenytáncok, kötélugrás, floorball, stb.);
• a korábban jól működő egyesületek-iskolák jó kapcsolatrendszer visszaállítása,
megerősítése.
Az Egri Városi Sportiskola (EVSI) az utánpótlás nevelése mellett a városi élsportot is
szolgálja. Komoly hagyományokkal rendelkezik. Szakmai vonatkozásban a sportiskolai
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képzés fontosságát nem lehet vitatni, a korosztályos képzési rend helyett valódi alternatívát
nem tudunk biztosítani. Ez a megállapítás alapvető, magában hordozza az utánpótlás nevelés
koncepciójának minőségét.
Az EVSI jelenleg 8 szakosztályt működtet. Ezek: atlétika, birkózás, judo, kézilabda,
kosárlabda, tájfutó, ökölvívó, röplabda. A szakmai munkáról 24 szakképzett edző
gondoskodik, közel 90%-uk testnevelő tanári végzettséggel rendelkezik. Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata jelentős erkölcsi és anyagi támogatásban részesíti a sportiskolát. Ezt az
EVSI Igazgatója pályázati pénzekkel, az adók 1 %-nak mobilizálásával, és a példásan
rendezett tagdíj bevételekből egészíti ki. Itt azonban még meg kell említeni az EVSI
Sportegyesületét, hiszen kiemelkedő szerepet vállal a versenyeztetésben és a pályázatok
területén. Jelentős szülői támogatást is kapnak, nem véletlen hogy az utóbbi években
ugrásszerűen megnőtt az országos és nemzetközi versenyeken sikeresen szereplő fiatal
sportolók száma. Jelenleg a Sportiskolában 18 válogatott sportoló található, közülük
néhányan már Olimpiai reménységnek számítanak a 2012-es londoni Olimpiára. Képzési
rendszerük összhangban van a versenysportok és az élsport céljaival és koncepciójával.
Az elkövetkező időszak legfontosabb sportiskolai feladatai:
• Bekapcsolódás a Sport XXI Utánpótlás-nevelési Programba és egy széles tömegbázis
megteremtése.
• Intenzív tehetséggondozás a Héraklész Bajnokprogram segítségével.
• A Csillagprogram adta lehetőségek kihasználása.
• A Nemzetközi versenyeken való szereplések (testvérvárosi kapcsolatok) támogatása.
• Az atléták pályagondjainak, öltözőinek megoldása.
• A tájfutó szakosztály öltözőinek megoldása.
• A kosárlabda szakosztály bővítése egy fiú csoporttal.
• A Nemzetközi kapcsolatok bővítése, több rangos verseny rendezése.
Utánpótlás-nevelés az EVSI keretein kívül is folyik városunkban, több sportágban. A
legnagyobb értékük, hogy választási lehetőséget nyújtanak, a sokoldalúságot biztosítják az
ifjúság számára.
Egerben az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy kiemelten
támogassák az utánpótlás-nevelést. A támogatás során az alábbi alapelveket, szempontokat
célszerű figyelembe venni:
•

Magas utánpótlás korosztályú létszámmal dolgozik a sportegyesület, szakosztály;

•

Megfelelő szakmai, edzői háttér, képesítés;
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•

A sportegyesület, szakosztály utánpótlás-nevelésének működési feltételei hosszú
távon biztosítottak;

•

Kiemelkedő országos, nemzetközi eredmények az utánpótlás versenyeken.

Az utánpótlás-nevelés, az iskolai testnevelés és a versenysport szoros összefüggésben van
egymással. A tehetségkutatás, a kiválasztás, a tehetséggondozás, a felnőtt versenysportra,
élsportra való felkészítés az új sportkoncepció egyik legfőbb alapelve!
4.1.5. Egyetemi-főiskolai sport
Az egyetemi és főiskolai sport mindenütt a világon igen fontos szerepet tölt be az egyes
országok sportéletében.
A rendszerváltás után a magyar felsőoktatási intézményeinkben a testnevelés és sport
egymással ellentétes irányba mozdult el, és ez a változás azóta is ellentétes tendenciát mutat,
azaz a testnevelés pozíciója egyfolytában gyengül, a sporté inkább erősödik.
A verseny- és szabadidősport bizonyos területeit országos szinten a Magyar Egyetemi- és
Főiskolai Sportszövetség (MEFS) koordinálja, szervezi. A MEFS rendezi a Magyar Egyetemi
Főiskolai Országos Bajnokságokat (MEFOB) és az országos versenyeket, mint a felsőoktatás
legrangosabb sportrendezvényeit, továbbá a szabadidősport országos és regionális versenyeit,
az Universitas Kupákat, de a nemzetközi versenyredszerbe (téli és nyári Universiade,
Főiskolai Világbajnokságok) is bekapcsolja a magyar élsportoló hallgatókat, köztük az egri
főiskolásokat is.
Városunkban két felsőoktatási intézmény működik az Eszterházy Károly Főiskola (EKF)
és a Hittudományi Főiskola (HF).
Az Eszterházy Károly Főiskolán a sporttevékenységet a Testnevelési és Sporttudományi
Intézet és az Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidő Sport Clubja szervezi.
A nem testnevelés szakon tanuló hallgatók különböző formákban vehetnek részt
mozgásos tevékenységekben (labdajátékok, túra, atlétika, úszás, házibajnokságok stb.). Az
általános testnevelés újbóli bevezetése TTK kari szinten 2008. szeptemberétől megtörténik,
célszerű lenne azt választható formában, kritérium jelleggel mind a négy főiskolai karon ismét
megszervezni, amire a felsőoktatási törvény is kötelezi az intézményt.
Az EKF versenysportját a sportklubban működő szakosztályok jelentik. Atlétika, torna,
kézilabda, kosárlabda, röplabda és vízilabda csapatokat működtetnek, nőknek és férfiaknak
egyaránt. Csapataik többségében NB-II-es illetve II. osztályú színvonalat képviselnek. Három
csapatuknál (férfi kézilabda, férfi kosárlabda, vízilabda) eredményes együttműködés alakult ki
a városi sportegyesületekkel.
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A város rendszeres támogatásban részesíti a főiskolai sportklubot, főleg a versenysport
megvalósításában fontos ez a segítség. Az EKF és Eger város együttműködése sportterületen
jelenleg is folyamatos (közös csapatok, közös rendezvények, edzők, sportszakemberek
képzése, létesítmények használata).
A fentieken kívül az alábbi területeken kell a városnak és a főiskolának együttműködni:
1. A főiskola labor- és tudásbázisát használják ki a város verseny- és szabadidő sportolói.
Életmód szaktanácsadás, sportélettani labor, táplálkozás tudományi laboratórium segít
ebben.
2. A főiskolára kerülő sportolók versenyeztetése a város vagy a főiskola egyesületeiben.
Élsportolók tanári, edzői, sportmenedzseri képzése a főiskolán.
3. Sportszervező és testnevelő-edző alapszakra járó hallgatók gyakorlati képzése a városi
egyesületekben, és a városban rendezett sporteseményeken.
4. Az önkormányzat által, a stadion területén létrehozott sportrendezvény iroda közös
működtetése.
A Hittudományi Főiskola hallgatói részére órarend szerint heti rendszerességgel biztosított
testnevelés óra van.
A HF-n versenysporttal nem foglalkoznak, csak szabadidős sportprogramokat szerveznek.
A hét egy napján túra napot tartanak, mely vagy gyalogosan, vagy kerékpárral történik.
Rendszeresek a különböző házibajnokságok kosárlabda és labdarúgás sportágakban.
Más hittudományi főiskolákkal közösen is rendeznek mérkőzéseket, sporttalálkozókat.
Az érseki palota kertjében szabadtéri sportpályákat hoztak létre, melyet a hallgatók
sporttevékenységre használnak a hét valamennyi napján. A szeminárium épületében
kondicionáló termet alakítottak ki, ahol asztaliteniszezésre is van lehetőség.

4.2.

Mindenki Sportja (Sport for All), sportrekreáció, sportturizmus, nemzetközi
sportkapcsolatok

A szabadidősport (sport for all) körébe azok a testedzési formák tartoznak, amelyeknek
elsődleges célja a kikapcsolódás, az egészség megőrzése, a motoros aktivitás megtartása, a
motoros képességek lehetőség szerinti növelése, a játék, az örömteli testmozgás esetenkénti és
rendszeres végzése, jellemzi továbbá az önkéntesség és az önszerveződés is.
A szabadidősport programjának fő céljai, hogy a lakosság minél szélesebb körében
kialakuljon a mozgásgazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás
közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen. Célközönség a város
teljes lakossága.
14

Olyan anyagi, tárgyi, szervezeti, személyi és tudati feltételeket kell teremteni, melyek arra
ösztönöznek, hogy a rekreációs fizikai aktivitás, a sportolás a társadalom minél szélesebb
rétegei számára valósan választható és választott, rendszeres tevékenységgé váljon.
Hosszabb távon kettős cél jelölhető ki:
•

Lényegesen növelni kell az egész lakosság körében azok számát, akik élettani
szempontból kellő gyakorisággal, időtartamban és intenzitással sportolnak, akár
szervezett, akár nem szervezett keretek között. Ezt elősegítheti többek között egy „nyitott
iskola” program, az iskolai sportlétesítményekre vonatkozóan.

•

Bármilyen típusú, élettanilag hasznos szabadidősport tevékenységet támogatni kell..

További általános feladatok:
•

a lakosság egészségi állapotromlásának megakadályozása,

•

a foglalkozási ártalmak ellensúlyozása,

•

a káros szenvedélyek elleni harc,

•

a szabadidő hasznos, fizikailag is aktív eltöltése.

A szabadidősport céljai, feladatai nem választhatók el az iskolai sporttól. Fiatalon meg
kell tanítani az egészség, a testmozgás, az edzettség értékét, a mozgás, az aktív életmód
megszerettetését.
Konkrét feladatok a szabadidős sporttevékenységek, a rekreáció, a sportturizmus és a
nemzetközi kapcsolatok területén:
•

Lehetőséget kell teremteni, hogy minden egri polgár személyiségétől, képességeitől és
anyagi helyzetétől függetlenül megtalálhassa a számára legmegfelelőbb rendszeres
sportolás kereteit.

•

A városrészek eltérő létesítmény- és eszközellátottságát kiegyensúlyozottabbá kell tenni.

•

Cél a város cégeinek, intézményeinek bevonásával a sportolásra alkalmas közterületek
(kerékpárutak, grund-pályák, játszóterek) felújítása, biztonságos működtetése, lehetőség
szerint városrészi sportcentrumok kialakítása.

•

A szabadidősport szervező, irányító szervezetet az új igényeknek megfelelően szükséges
átalakítani, amelyeknek a helyi igényekre, csoportokra kell épülnie.

•

Az Eszterházy Károly Főiskola létesítményeit és sportszakember gárdáját használja ki
jobban a város a szabadidős sporttevékenységek esetében is.

•

Továbbra is indokolt hangsúlyt fektetni a tömegeket megmozgató rendezvények
színvonalas megszervezésére.
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•

Indokolt bővíteni az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeknek a helyi lakosság által
történő használatát.

•

A város infrastrukturális fejlesztésénél figyelembe kell venni azokat a tényezőket,
amelyek amellett, hogy indirekt módon is mozgásra késztetik a polgárokat, a város
idegenforgalmára is jelentős hatással lehetnek. Folytatni kell a kerékpárutak építését.

•

Az egészséges életmódhoz kapcsolódva népszerűsíteni kell a lakosság számára a „futó
kultúrát” gyermekek, felnőttek, nyugdíjasok számára egyaránt.

•

Ki kell használni a város és környéke természeti adottságait, korszerűsíteni kell a
szabadidősport tevékenység szervezeti formáit. Nyári időszakban is segíteni kell a
szabadidősport versenyek megrendezését (strand-röplabda, strand-foci, strand-kézilabda,
gyalogtúrák, strand-vízilabda, kerékpártúrák stb.), ösztönözni és támogatni kell a civil
szervezetek kezdeményezéseit, működését.

•

Időjárástól függően szükséges megteremteni a téli sportolási lehetőségeket (pl.
korcsolyapályák kialakításával, városi síbajnokság megrendezésével stb.).

•

Tovább kell fejleszteni a természetjáró szakosztályok munkáját. A területfejlesztés
forrásai terjedjenek ki bizonyos százalékban játszóterek, szabadidő-sportolásra alkalmas
közösségi létesítmények építésére.

•

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a lakótelepeken élők sportolási lehetőségeire
(parkok, játszóterek, sportpályák kiépítésére).

•

Visszatérő jelleggel továbbra is indokolt nevezetes városi sportrendezvényeket is
megszervezni (Eger Ünnepe „Barokk” futóverseny, Kihívás Napjai, Mini maraton,
Samsung futás stb.).

•

A vállalkozói szféra, a piaci igényekhez alkalmazkodva, elindított olyan szolgáltatásokat,
amiért ugyan fizetni kell, de bővítik a kínálati oldalt (pl. tenisz, fallabda, testépítés,
lovaglás stb.). A nyugdíjas korosztály számára olcsó, de élvezetes és egészségileg
elfogadható sportos összejövetelek folyamatos kínálatára van szükség (túrák, tánc,
gimnasztika, gyaloglás, kerékpározás, úszás, senior versenyek stb.). A 65 év feletti
nyugdíjasok és nagycsaládosok úszáslehetőségének támogatását a Bitskey Aladár
uszodában is biztosítani szükséges.

•

Egerben igen jelentős, világszínvonalú szenior sport létezik, elsősorban az úszók,
vízilabdázók, tájfutók és atléták körében. A sok ember életminőségét jelentősen javító
szenior sportot továbbra is támogatni szükséges.

16

•

A fiatalok körében népszerű és divatos sportágak támogatása elsősorban nem anyagilag,
hanem a szakemberképzés, a létesítmények, a média tájékoztatás terén szükséges.

•

A fiatalok táboroztatására kiváló pályázati lehetőségek vannak a főhatóság keretein belül,
ide az önkormányzatnak rendszeresen pályáznia kell, és saját forrásból is támogatni kell
ezt a fontos területet.

•

Fokozottan figyelemmel kell kísérni, és támogatni kell a nők sportját, ami kiemelt
társadalmi és városi sportfeledat.

•

Támogatni kell a tornatermek, sportpályák, uszodák, strand további kedvezményes
igénybevételét a lakosság számára.

•

Az Extrém Sportpark intenzív használatát segíteni kell, az ott megrendezett versenyek
támogatását továbbra is fontosnak tartja az Önkormányzat.

•

A városi sportirányítás feladata, hogy propagálja, népszerűsítse a szabadidős
rendezvényeket, lehetőség szerint bővítse e rendezvények körét, a lebonyolításhoz
pályázatok útján is biztosítson minél nagyobb anyagi segítséget.

•

Eger idegenforgalmi koncepciójához csatlakozva erősíteni kell az együttműködést, hogy a
sportturizmus idegenforgalmunk szerves részévé fejlődjön.

•

A sportturizmus és a nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése jelentős lehet Eger város
idegenforgalmában, ezt a munkát több szakirodának összehangolva kell megoldania.

•

Az egri sport nemzetközi kapcsolatai jelentősek, szerteágazóak. A sportszakmai
szempontból hasznos, költségtakarékos, jelentős szakmai hasznot hozó külföldi
kapcsolatok támogatása tűnik ésszerűnek.

4.3.

Versenysport

Eger városa sportolóin keresztül is jól ismert az országban, s születnek szép eredmények
nemzetközi versenyeken is. Kiemelkedő eredményeink, illetve a nemzeti bajnokságokban
hétről-hétre elért eredményeink révén az országos médiában igen gyakran a sporttal
kapcsolatban jelenik meg Eger neve.
A nemzetközi szintű versenysportban évről évre vízilabda, tájfutás, birkózás, aerobic és
karate területén szerepelnek eredményesen városunk sportolói. Örömteli tény, hogy újra részt
vehetnek egri sportolók az olimpián, Pekingben.
A csapatsportágak hetente több ezer ember szórakozását, kultúrált kikapcsolódását
biztosítják. Kiemelkedő a vízilabda, a férfi kosárlabda, a férfi kézilabda és a női röplabda
népszerűsége, nézettsége.
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A folyamatos, rendszeres programot biztosító országos bajnokságokon kívül az előző
években alkalmanként rendeztek Egerben jelentős nemzetközi versenyeket is (pl. tájfutó VB,
EB; búvárúszó EB; vízilabda LEN Kupadöntő stb.). Fontos cél, hogy a sportlétesítmények
fejlesztésével városunkban egyedi, reprezentatív, kiemelkedő, országosan vagy nemzetközileg
is nagy érdeklődésre, nézettségre számot tartó sportesemények kerüljenek megrendezésre.
Mindezek hozzájárulhatnak a város és a város sportja jó hírének további öregbítéséhez,
eredményességének fenntartásához, javításához, az érintett sportág népszerűsítéséhez,
továbbá hozzájárulhat a lakosság sporttal kapcsolatos magatartásának, véleményének, ahhoz
való viszonyulásának pozitív megváltozásához.
A birkózás, vízilabda, atlétika, ökölvívás, judo, tájfutás, labdarúgás, röplabda, kézilabda,
kosárlabda sportágak tekintetében egyértelműen látható a sportolók fejlődése. Ebben jelentős
érdemei vannak a Városi Sportiskola szervezett keretek között történő felkészítésének és
versenyeztetésének. Ugyancsak jól látható a fejlődés aerobic, ritmikus gimnasztika és karate
sportágakban. Örömünkre előre törnek az extrém sportok is.
A kiemelt önkormányzati versenysport támogatás szempont-rendszere, illetve a jelenleg
kiemelten támogatott városi sportszervezeteink köre a 6.3. fejezetben található.

4.4.

Sajátos fejlesztést igénylők sportja

Az ország lakosságának 10-12%-a valamilyen mértékben valamilyen fogyatékkal él, ez az
egri polgárok esetében is így van. Hazánk csökkenő népessége mellett egyre nagyobb szükség
van az aktivizálható, fogyatékkal élők munkába való bevonására.
A sporttörvény kiemelt helyen foglalkozik, támogatja és segíti a fogyatékkal élő
személyek sportéletét.
A fogyatékkal élők sportfoglalkoztatása több célt valósíthat meg. Egyrészt az egészségi
fok megőrzésében van szerepe, másrészt a személyiségfejlesztést pozitív irányban befolyásoló
tényező, de nem elhanyagolható a társadalmi beilleszkedést elősegítő, az életminőséget javító
funkciója sem.
A fogyatékkal élők sportjának két jelentős színtere van: a terápiás hatású
sportfoglalkozások, illetve a rendszeresen, versenyszerűen végzett sporttevékenységek (pl.
országos bajnokságok, paralimpia, speciál olimpia stb.). Míg az elsőben a városi egészségügy
feladatai az elsődlegesek, addig a másodikban a sportirányítás és a fogyatékkal élőket
képviselő egyesületek, érdekvédelmi szervezetek, a civil szféra szerepe a hangsúlyos.
Konkrét feladatok a sajátos fejlesztést igénylők sportja területén:
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•

El kell végezni az igény- és helyzetfelmérést, részben a már meglévő adatok, részben
az igénylőket összefogó civil szervezetektől nyert információk alapján.

•

A gyógyító célú sportot továbbra is támogatni szükséges (pl. pályázatok).

•

Segíteni kell a városban működő, fogyatékkal élőket összefogó egyesületeket,
szervezeteket abban, hogy a tevékenységüket, érdekeiket eredményesen tudják
szervezni és képviselni.

•

A sajátos fejlesztést igénylők (benne a fogyatékkal élők) sportjához segítséget kell
nyújtani oly módon is, hogy a városi sportlétesítményeket kedvezményekkel vehessék
igénybe (pl. Bitskey Aladár uszoda, strand, sportcsarnok stb.).

•

Biztosítani kell a létesítmények fizikai és kommunikációs akadály-mentesítését.

•

Szűkség esetén az iskolákban be kell vezetni az integrált (inkluzív) testnevelést.

4.5.

Sportegészségügy

A sportról szóló, jelenleg is hatályos törvény arról rendelkezik, hogy az országos
sportegészségügyi hálózat működtetése állami feladat, ugyanakkor ez a törvény a megyei jogú
városok számára is meghatározza a sportorvosi tevékenység támogatását.
Egerben a sportorvoslás, a sportorvosi szolgálat jelenleg egyéni vállalkozás keretein belül
működik. Létszáma, felszereltsége, szerény műszerezettsége miatt csak részben felel meg
bármilyen szintű, sporttal és testedzéssel kapcsolatos tanácsadási, ellenőrzési és egyéb
feladatainak.
A sportegészségügyi ellátás fő feladatai közé tartozik – a repülést kivéve – az összes
sportolással kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok elvégzése, a versenyzési engedélyek
kiadása, sportsérülések ellátása, gyógytestnevelésre utaltak vizsgálata, sportorvosi ügyeletek
szervezése, ellátása, illetve a szabadidősportokat űzők kivizsgálása, egészségi állapotának
felmérése.
A városban működő megyei rendelőintézet fejlesztési teve között szerepelt az elhelyezés,
a személyi és tárgyi feltételek változtatása, ám a kórház körül kialakult labilis helyzet
bizonytalanságot okoz ezen a területen is.
A jelenlegi rendelő szűkösnek bizonyul, elsősorban a váró tekintetében. A tervbe vett
esetleges funkció-bővítésnek nincs megfelelő elhelyezési lehetősége. A tárgyi feltételek
bővítése, mely elengedhetetlen és sürgős feladat, elsősorban egy professzionális, 12 csatornás
EKG beszerzését jelentené, mely égetően fontos a hatékony sportorvoslás területén.
Szükséges lenne egy diagnosztikai ultrahang készülékre is, mely hatékonyan szolgálná a
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betegek érdekeit (sérültek pontos diagnosztizálását és ennek alapján történő terápiás
kezelésüket stb.), továbbá egy vér- és vizeletvizsgálatok elvégzésére, koleszterin-szint
meghatározására is alkalmas laboratóriumra, valamint a terheléses vizsgálatokhoz szükséges
berendezésekre. A személyi feltételeket ezek alapján kell bővíteni.
A kötelező engedélyek, sportorvosi igazolások, vizsgálatok magas száma miatt a diák- és
szabadidősport ellenőrzése, az életmód szaktanácsadói munka, illetve a kondicionális állapot
felmérése nem valósítható meg.
A sportolók, edzők szeretnék felhasználni a sportegészségügy vívmányait az edzések,
terhelések folyamatában, melyekhez különböző vizsgálatokra van szükség (pl. a sportra való
alkalmasság

elbírálása,

teljesítménydiagnosztika,

versenyengedélyek

kiadása,

szűrő-

vizsgálatok stb.).
A városban egy sportvizsgáló bázis kialakítása szükséges, amit az önkormányzat az
Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézetével közösen oldhat meg.
Itt a kutató, a sportorvosi jellegű munka mellett fittségvizsgálat és életmód-szaktanácsadás is
folyhatna a város polgárai számára.
Mindezek figyelembevételével lehet csak hatékony a verseny-, az utánpótlás- és a
szabadidő sportban tevékenykedő sportolók, edzők, szakemberek munkája és kiemelkedő
eredmények csak a sportegészségügy segítségével érhetők el.
Konkrét feladatok a sportegészségügy területén:
•

Országos, megyei, városi és főiskolai támogatással elő kell segíteni egy
sportegészségügyi centrum létrehozását és működtetését a városban.

•

A személyi és tárgyi feltételek bővítése sürgős és elengedhetetlen feladat (EKG,
ultrahang készülék, sportélettani laboratórium, terheléses vizsgáló stb.).

•

A sportegészségügy kapcsolatrendszerét ki kell bővíteni (pl. EKF Testnevelési és
Sporttudományi Intézetében kialakítandó sportélettani labor lehetőségével).

5. Létesítményhelyzet, sportberuházások
5.1. A jelenlegi helyzet
A sport a legnagyobb veszteségeket talán a sportlétesítmények területén szenvedte el. Ezt
a pénzhiány mellett döntően a sportlétesítmények tulajdoni helyzetének rendezetlensége
okozta. Az elmúlt években a létesítmények jelentős pusztulásnak indultak.
Eger megyei jogú város sportlétesítmény ellátottsága minden szempontból bonyolult
képet mutat.
A tulajdonosi szerkezet a rendszerváltást követően jelentős mértékben módosult.
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A kizárólagosan városi tulajdonú, sportolásra használható területek száma csökkent.
Értékesítésre került a felnémeti sporttelep (magánkézbe került), a Felsővárosi Sporttelep egy
részére ingatlan került kialakításra, iskolai tornatermek kerültek vissza egyházi kezelésbe,
alapítványi működtetésbe.
A tisztán versenyszférában működtetett sportobjektumok száma a városi lakosság
számához viszonyítva elenyésző.
Az üzemeltetett létesítmények néhány kivételtől eltekintve az 1950-es, 1970-es évek
beruházási és sportszakmai színvonalán épültek, folyamatos felújításuk és rekonstrukciójuk
elmaradt. Az új fedett uszoda átadásával jelentősen nőtt az uszodai sportok ellátottsági szintje,
azonban a Bárány uszoda rekonstrukciója változatlanul feszítő gond. A városi tulajdonú,
Agria Komplexum Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények épületgépészeti és közműellátó
hálózata elavult, energiapazarló rendszerű. A létesítmények műszaki állapota egyes helyeken
tragikus.
A sportlétesítmények terhelhetősége objektív okok miatt korlátozott, a szociális
helyiségek száma a mainál sokkal alacsonyabb igénybevételre készült. A lehetőségeket
meghaladó igények kielégítése, a mindennapi sportolás, versenyzés biztosítása sokszor csak
konfliktusok árán érhetők el.
A gond az önkormányzat területén ott jelentkezik, hogy nem rendelkezik olyan szabad
pénzeszközzel, amivel biztonságosan üzemeltethetné, felújíthatná a sportlétesítményeket.
Eger város sportlétesítményeinek működési hibája továbbá az is, hogy túlméretezetten
egyesületi igényeket szolgálnak ki, ugyanakkor a városi tornatermek, sportpályák nyáron és
hétvégeken kihasználatlanok.
A szabadidősport fő bázisainak számító szabadtéri pályák, parkok, játszóterek stb.
állapota sok esetben nem felel meg a követelményeknek, a szabadidősport fejlesztését célzó
elképzeléseknek.
A

városi

tulajdonú

létesítményeknek

biztosítani

kell

a

lakosság

széleskörű

hozzáférhetőségét, amely az ellátórendszer mennyiségi és minőségi fejlesztése nélkül
elképzelhetetlen. A sportinfrastruktúra eu-komfort feltételrendszere nélkül megvalósíthatatlan
a lakosság egészségi állapotromlásának megállítása, a sport egészségvédő funkciójának
előtérbe állítása.
Az Eszterházy Károly Főiskola sportlétesítményei azonban – üdítő kivételként - az elmúlt
öt évben jelentősen bővültek (sportcsarnok, rekortános atlétika pálya, tenisz csarnok, fallabda
pályák stb.), ami az egri polgárok sportolási lehetőségein javítottak.
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5.2. A fejlesztés irányai, területei
A sportélet egésze szempontjából döntő kérdés, hogy a különböző létesítmények
állagmegóvása folyamatosan végbemenjen, és a fejlesztés szükséges mértéke bekövetkezzen.
Törekedni kell, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények továbbra is
megőrizzék eredeti funkciójukat, mindezeken túlmenően a létesítmények szolgáltatási
színvonala növekedjen.
Az oktatási intézmények testnevelési és sportobjektumait tervszerűen, folyamatosan fel
kell újítani, a lakóterületi igényeket is figyelembe véve célszerű üzemeltetni.
A város sportrangjának megőrzése érdekében arra kell törekedni, hogy a meglévő
létesítmények a lehetőségek szerint a kor követelményeinek megfelelően kerüljenek
felújításra. A létesítmények állapotának és a rekonstrukciós igényeinek felmérésével pontos
tervet kell kidolgozni a leggazdaságosabb üzemeltetésre.
A szakiroda mérje fel a létesítményhelyzetet, készítsen tervet, ütemezést az építésekre,
felújításokra és számítsa ki annak pénzügyi vonzatait. Ez várhatóan milliárdos nagyságrendű
lesz, de több évre elosztva a megvalósítást, bevállalható feladatsor.
A létesítmény-helyzet kapcsán megoldandó feladatok, melyek egyben az Integrált
Városfejlesztési Stratégia részét kell, hogy képezzék:
•

A Városi Stadion rekonstrukciója, területén rekortános atlétikai pálya építése,
„futókultúra centrum” kialakítása, kulturált öltözők, tárolóhelyiségek kialakításával.

•

A Körcsarnok felújítása, vagy újjáépítése.

•

Az Északi Sportpálya öltözőinek kialakítása.

•

A Bárány-uszoda teljes felújítása (10 pálya).

•

Minőségi birkózó terem kialakítása.

•

A várhatóan más funkcióra kényszerülő Teke-pálya és Asztalitenisz csarnok pótlása.

•

Iskolai tornatermek felújítása a városban (évente legalább kettő).

•

Műfüves futsal pálya létesítése.

•

Street-ball és strandröplabda pályák létesítése.

•

Az Eszterházy Károly Főiskola és a Gyakorlóiskola sportpályáinak fokozottabb
bevonása a város sportéletébe.

•

Kerékpárutak építése a városon át és a város körül, csatlakoztatásuk az országos
kerékpár-úthálózathoz. Meglévő utakon kerékpársávok kijelölése.

•

Minél több iskolában, intézményben, sportlétesítményben szükséges kerékpártároló
helyiségek kialakítása, kiépítése.
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•

Téli sportágak feltételeinek javítása (jégpálya, vagy jégcsarnok).

A prioritásokat a polgármester, a Főmérnöki Iroda, az Ifjúsági és Sportbizottság, illetve a
Közgyűlés állapítja meg.
Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésének módját, formáját mielőbb
megnyugtatóan, hosszú távra hatóan rendezni kell.
6. A sport finanszírozási rendszere
6.1. A sportfinanszírozás általános helyzete
1989 óta a sportfinanszírozás rendszere mellett jelentősen megváltozott a finanszírozók
köre, a közvetett, jogilag biztosított és jog-tiszta támogatások pedig lényegében megszűntek.
A többcsatornás finanszírozási rendszeren belül
•

a költségvetési források bázisalapú biztosítása nem fedezi a dologi automatizmus
költségnövekedését, az infláció hatását,

•

az elkülönített állami pénzalapok (alapítványok) évente eltérő, tendenciájában csökkenő
mértékben járultak hozzá a sport kiadásaihoz,

•

a helyi önkormányzatok támogatása a testnevelés és sport fenntartásában meghatározóvá
vált,

•

a szponzorok által nyújtott pénzügyi segítség jelentős és növekvő helyet foglal el, de nem
tudja pótolni a régebbi bázisalapú támogatásokat,

•

a sportszövetségek, egyesületek alaptevékenységével összefüggő bevétel (tagdíj, belépődíj
stb.) csak kis részét fedezi a kiadásoknak,

•

a sportszövetségek, egyesületek vállalkozási tevékenysége is jelen volt és van a
sportfinanszírozásban, de e téren a piaci viszonyok még nem tudtak jó hatásfokkal
kialakulni.
A sport pénzügyi terheit tovább növelte a régebben élvezett kedvezmények megvonása,

az adózás évenkénti szigorítása, a társadalombiztosítás terheinek növelése és kiszélesítése.
A fizetőképes kereslet folyamatos csökkenése a sport mind szélesebb területén és mind
erőteljesebb mértékben érezteti szorító hatását.
A finanszírozási rendszer összetevőiben bekövetkezett változások bizonytalan
gazdálkodást, állandósult pénzhiányt, széleskörű eladósodást, a sporttevékenység szűkítését, a
közvetlen feltételek biztosításának hiányát, sok helyen a működés teljes ellehetetlenülését
vonták maguk után. Mindezek a törvények kijátszására is késztették a sportszervezeteket. A
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problémák egyfajta kezelése tette szükségessé a kormányzat esetenkénti beavatkozását (pl.
fennálló tartozások elengedését, átütemezését stb.).
A testnevelés és sport területén a pénzügyi források jelentős szűkülése mellett azonban
néhány területen és esetenként az anyagi eszközök pazarlásával is találkozni lehet. Mindez a
különböző területeken megjelenő (jogi, gazdálkodási stb.) rendezetlenségekre és az
információs rendszer hiányosságaira vezethető vissza.

6.2. A sportfinanszírozás helyzete Egerben
A városban található egyesületek többségének biztonságos pénzügyi háttere megszűnt,
sok helyen csődállapot jött létre.
Önkormányzati támogatás nélkül a város verseny- és élsportja pillanatnyilag
elképzelhetetlen, képtelen fennmaradni. A sportkoncepcióban ezért egyértelművé kell tenni a
támogatás mértékét (2 %!) és elosztásának elveit. Felesleges szétaprózni a sportra fordítható
összeget, indokolt azt nagyrészt a kiemelten támogatott területekre fordítani.
Az önkormányzati szerepvállalás mellett a szponzorok és támogatók jelentős és egyre
növekvő szerepet töltenek be az egyesületek életében, ám egyelőre még nem tudják pótolni a
zavartalan működésükhöz szükséges feltételeket, a régebben biztosított lehetőségeket.
Eger megyei jogú város Önkormányzata öt jelentősebb városi szakosztályt kiemelten
kezelve, közvetlenül is támogat (Egri Vízilabda Klub, Egri Vasas Városi Sportiskola Birkózó
Szakosztály, HÉSZ GÉPSZOLG -EKF Kosárlabda Szakosztály, Egri Városi Úszó Klub, Egri
Futball Klub). Utánpótlás nevelő tevékenységet végző sportszervezetek területén hozzájárul
még további 62 szakosztály (klub) működési költségeihez. Pályázatok útján további 16
szakosztály, sportoló, egyesület, mozgássérült sportoló, szabadidős sportegyesület kap
támogatást. A rendszer hátránya, hogy összegszerűen alacsonyak ezek a támogatások, az
egyesületek gazdálkodására nincsenek nagy hatással.
Eger Város Önkormányzata 24 egyesület, szakosztály számára közel 7000 órában
biztosít

ingyenes,

térítésmentes

sportlétesítmény

használatot

versenyzésre,

edzési

lehetőségekre, mely szintén komoly anyagi támogatást jelent, amit az elkövetkező időben is
meg kell őrizni.
További pénzösszeg kerül évről-évre elkülönítésre a városban megrendezésre kerülő
szabadidős, élsportesemények, valamint egyéni sportolók versenyzésére, a fogyatékos és
mozgássérült sportolók támogatására is.
A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sportba áramló pénzek ellenőrzésére, a
sportszervezetek gazdálkodásának jogszerűségére.
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Az elmúlt években a sportfinanszírozás rendszere mellett a finanszírozók köre is
jelentősen megváltozott, de Önkormányzatokra egyre nagyobb szerep és teher hárul a
sportfinanszírozás terén.
A sportfinanszírozás kialakításának és elosztásának a jövőben is biztosítania kell, hogy
kezelni tudjon válsághelyzeteket, garantálja az esélyegyenlőséget, tegye lehetővé a szelektív
fejlesztést, ösztönözze és segítse a szponzori kör bővítésére irányuló törekvéseket.

6.3. Kiemelt szakosztályok
6.3.1. Támogatási szempontok
A kiemelt önkormányzati támogatás elnyerésének szempontjai a következők:
•

Az egyesület, a szakosztály versenyzői a Magyar Bajnokságokon eredményesen
szerepelnek.

•

A Nemzeti Bajnokság I. osztályában való szereplés.

•

A versenyzők valamelyik sportágban nemzetközi szinten kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak.

•

Kiemelkedően eredményes utánpótlás –nevelő tevékenységet folytatnak.

•

Versenyzőik eredményesen szerepelnek országos utánpótlás szintű versenyeken,
nemzetközi versenyeken.

•

Az elmúlt években a legeredményesebb, legnépszerűbb sportágak közé tartozott.
A támogatás rendszeréről rendeletet kell alkotnia a Közgyűlésnek.

6.3.2. Jelenleg kiemelten támogatott városi sportszervezeteink
•

Egri Vízilabda Klub (vízilabda),

•

Egri Vasas- Városi Sportiskola Birkózó Szakosztálya (birkózás),

•

HÉSZ GÉPSZOLG- EKF Kosárlabda Szakosztálya (ffi kosárlabda),

•

Városi Úszó Klub (úszás),

•

Egri Futball Klub.

A kiemelten támogatott városi sportszervezetek körét évente felül kell vizsgálni, a végzett
munka és a sporteredmények tükrében. Ez az Ifjúsági és Sportbizottság kompetenciája, az éves
önkormányzati költségvetés elfogadása után..
További kiemelt szintű anyagi támogatást biztosít az önkormányzat az SHS Eger SE férfi
kézilabda, az Agria RC női röplabda és a Tranzit-Tüzép SC női asztalitenisz szakosztálya
számára. A kiemelt szakosztályokban lépcsőzetes és tervszerű az utánpótlásképzés is.
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A kiemelt szakosztályokon túl az atlétika, ökölvívás, judo, tájfutás sportágak tekintetében
egyértelműen látható a sportolók fejlődése. Ugyancsak jól látható a fejlődés aerobic, ritmikus
gimnasztika és karate sportágakban. Örömünkre előre törnek az extrém sportok is. Az előbb
említett, fejlődést mutató sportágak is rendszeres önkormányzati sporttámogatásban
részesülnek.

6.4. Kitüntetések, elismerések
Évente átadott kitüntetéseink, mellyel a kiemelkedő sportvezetői, testnevelő tanári,
diáksportolói tevékenységet kívánjuk elismerni, a következők:
A „Pedagógus Napon” átadott kitüntetéseink:
„Eger Testneveléséért és Sportjáért” (3 fő)
„Eger Kiváló Sportolója” (3 fő + 1 csapat)
Eger Ünnepe alkalmával átadott kitüntetésünk:
„Eger Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” (6 fő)
Diáksportolók elismerése:
Az Országos Diákolimpiákon és az országos szakszövetségi versenyeken, bajnokságokban
kiemelkedő eredményt elért tanulók, és felkészítő testnevelő tanáraik köszöntésére minden év
novemberében kerül sor (az országos döntők 1-6. helyezettjei számára).
A kiemelkedő sportolók további segítésére (8 fő részére) tanévkezdési támogatási keretet
hozott létre az Önkormányzat (ennek összege 500 e Ft, melyet pályázat útján nyerhetnek el
sportoló fiataljaink).
Az Egri Tehetségek az Olimpiára Közalapítványon keresztül minden évben jelentős
mértékben (mintegy három millió forinttal) támogatja az Önkormányzat a legkiválóbb,
olimpiára készülő egri élsportolókat.
7. Sportirányítás, -szervezés, -vezetés
7.1. A sportirányítás helyzete
A sportirányítás – mind az állami (kormányzati), mind a társadalmi szervezetek –
struktúra fejlesztésével, több-kevesebb sikerrel megpróbált megfelelő válaszokat adni a
folyamatosan érkezett kihívásokra.
Az új sporttörvény elfogadásával a magyar sportirányítás a korábbi központosított
gyakorlattól eltérően többpólusúvá, kapcsolatrendszere pedig sokrétűbbé válik, amelyhez
alkalmazkodni kell a helyi sportvezetésnek is. Ugyanis egymástól elkülönülnek a sport
szakmai feladatait meghatározó és az ehhez biztosított (állami) anyagi erők elosztását végző
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szervezetek. Emellett az önkormányzatok összefogása, együttműködése által létrehozott
testületek is kialakítják a sporttal kapcsolatos elképzeléseiket, a leggyakorlatiasabban
foglalkozva a sportélet aktuális kérdéseivel.
Egyértelmű, hogy a sportdiplomácia szerepe felértékelődött, a különböző sportirányító
szervezetekben való jelenlét, képviselet létfontosságúvá vált.
Eger Ifjúsági és Sport Bizottsága kiemelkedő fontosságot tulajdonít a tájékoztatás
pontosságának és gyorsaságának, ezért az országos és helyi médiumokkal való
együttműködést elsőrendű feladatának tekinti. A döntések előkészítésekor a Közoktatási Iroda
sportügyi referense útján, szakmai elvek alapján terjeszti elő javaslatait.
Igen jónak mondható a kapcsolata a Megyei Jogú Városok Sporttanácsával.
Az évek során kialakult testvérvárosi kapcsolatok jól segíthetik a jövőben a
sportbarátságok elmélyülését és egymás sportkultúrájának megismerését is.
Napjainkban, a társadalmi életben országosan és helyileg is egyre nagyobb szerepet
játszanak a civil szervezetek. Egyre szélesedő bázisuk, mind átfogóbbá váló szervezeteik
révén hallatják hangjukat közéletünk szinte minden kérdésében, a rájuk jellemző polgárbarát
filozófiával és liberalizmussal. Pályázatokon elnyert milliókkal és sportversenyek
rendezésével is segítik az egri verseny-, utánpótlás-, szabadidő- és fogyatékos sportot.
A velük való szoros kapcsolatok kialakítását kiemelt feladatként kell kezelni a jövőben,
hisz tagságukon keresztül az egészséges életmód terén egyrészt személyes példát
mutathatnak, másrészt politikai tevékenységükkel is segíthetik a sportcélok megvalósulását. A
döntések meghozatalánál a civil fórum képviselőinek véleményét ki kell kérni, és az Ifjúsági
és Sportbizottság üléseire a sport szekció képviselőit meg kell hívni.

7.2. Az önkormányzat feladatai a sportirányításban
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján az államtitkár látja el a sport
irányításával, szabályozásával, illetve ellenőrzésével kapcsolatos külön jogszabályokban
meghatározott feladatokat.
Eger megyei jogú város önkormányzatának feladata működési területén - figyelemmel a
magyar sportban meghatározott sportstratégiai célokra, irányokra és fejlesztési elvekre - a
következő:
•

meghatározza a testnevelés és sportfejlesztés hosszú távú feladatait, célkitűzéseit,

•

célkitűzéseivel összhangban együttműködik a sporttal foglalkozó szervezetekkel és
támogatja azokat,
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segíti a területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportesemények

•

szervezését,
fenntartja, működteti és fejleszti a tulajdonában lévő sportlétesítményeket, valamint

•

fejleszti a szabadidősport feltételeit,
a szakszövetségekkel együttműködve összeállítja, és nyilvánosan közzéteszi az éves

•

verseny-, illetve szabadidő sportnaptárt,
segíti a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a fogyatékosok sportját,

•

illetve a tömeges részvétellel zajló sporteseményeket,
a sportigazgatással foglalkozó szervek útján ellátja a hatáskörébe utalt hatósági,

•

gazdasági- pénzügyi és ellenőrzési feladatokat,
•

részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,

•

a szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakember-, játékvezető-, és
versenybíró-

képzésben,

valamint

továbbképzésben,

támogatja

a

sportorvosi

tevékenységet és közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító
tevékenységben,
•

ellátja az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatokat,

•

együttműködik, és kiemelten foglalkozik az illetékességi területen működő nevelésioktatási intézményekkel.
A sporttörvényben kiemelt helyen szerepel, hogy a központi költségvetésben a helyi

önkormányzatok részére biztosítani kell az előbb felsorolt feladatok ellátásához szükséges
pénzügyi eszközöket!

7.3. Az Ifjúsági és Sport Bizottság testnevelési- és sport feladatai, hatásköre
Feladatai:
•

Részt vesz a város testnevelés- és sportkoncepciójának elkészítésében.

•

Javaslatot tesz a városban működő önkormányzati fenntartású sportlétesítmények
vezetői álláshelyének betöltésére.

•

Javaslatot tesz testnevelés és sportcélú támogatások, díjak és pályázatok, továbbá
sportkitüntetések odaítélésére.

Hatásköre:
•

Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott sporttámogatások felosztásáról.

•

Javaslatot tesz a minőségi szakosztályok éves támogatására.
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•

Az előző évi teljesítmény alapján minden évben meghatározza a kiemelt szakosztályokat.

7.4. A sportági szakszövetségek
A sportági szakszövetségek országosan, területi (megyei, országos) és helyi szinten
szervezték meg működésüket. A szakszövetségek önkormányzati elv alapján, saját
alapszabályuk szerint működnek. Az új sporttörvény pontosan szabályozza, és törvényben
rögzíti a szakszövetségek jogállását, felügyeletét.
A törvény értelmében a szakszövetségek alapszabályának biztosítania kell a szakszövetség
demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését.
A sportági szakszövetségek munkája során, pénzhiány miatt jelentős szakmai szempontok
szorulnak háttérbe (pl. továbbképzések, utánpótlás-nevelés, versenyeztetés stb.).
Az országos szövetségekhez való közvetlen csatalakozás lehetősége a Városi Sportági
Szakszövetségek felszámolását, csökkenését jelentette, ezzel együtt az alapfokú versenyek,
bajnokságok elsorvadását eredményezte. Eger városában jelenleg 9 városi sportszövetség
működik, mely igen kevés. Cél, hogy a városi szövetségek száma növekedjen.
Napjainkban új sportágak, új szövetségek alakulnak, de ennek ellenére folyamatosan
csökken az élsportban résztvevők száma.
A sporttörvény értelmében egyre több régiós szövetség jön létre, melyek koordinálják
egy-egy régió tevékenységét, segítik az országos szövetségek munkáját.
A városhoz kapcsolódó rendezvényeket, melyeket a megyei sportági szövetségek
rendeznek, támogatni szükséges, még ha nem a városban, hanem a megyében bonyolódik is
(pl. Tájfutó EB, VB stb.).

7.5. A sportirányítás fejlesztési területei
Eger városában szolgáltató típusú sportirányítást szükséges kialakítani, ami nem hatalmi
szerv és nem a finanszírozás egyedüli bázisa. Segíti a sportot, információkat és képzési
lehetőségeket biztosít. Új finanszírozási rendszert kell kialakítani, melyhez megkezdődött az
elemző, végrehajtó munka. Egy jó középtávú sportprogram végrehajtásához az elméleti és
szakmai alapok biztosítottak, gondot elsősorban a pénz hiánya okoz.
Jelen koncepció kialakításához hasonlóan a város sportéletének kérdéseit érintő döntések
kidolgozásánál ki kell kérni, és figyelembe kell venni az egyesületek, a sportvezetők és
versenyzők véleményét, javaslatait
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Indokolt növelnünk azok számát, akik a különböző országos szövetségekben,
tanácsokban, ligákban méltóképpen képviselik városunk érdekeit.
Olyan sportkapcsolatokat kell kialakítani, melyek révén a város, az egyesületek vezetői
megismerhetik más városok sportirányítási rendszerét, felépítését, működését, finanszírozási
módszereit.
Megállapodások,

együttműködési

szerződések

megkötése

szükséges

a

civil

szervezetekkel, amelyek a város él- és szabadidősportjának, valamint utánpótlás nevelésének
fejlesztésében jelentős szerepet játszanak és vállalnak. A döntések meghozatalánál vegyenek
részt az előkészítő munkában.
Az információs csatornák minél szélesebb skáláját kell alkalmazni a szabadidősportrendezvények propagálásánál.
Az állami pénzeszközökhöz való hozzájutás érdekében az egyesületeket, intézményeket
folyamatosan el kell látni információkkal, a sportvezetőket pedig fel kell készíteni a
pályázatok színvonalas elkészítésére.
8. Sportszakember képzés, -foglalkoztatás, tudományos és szakmai háttér
8.1. Sportszakember képzés, továbbképzés
A sportszakember képzés regionális központja Egerben van, az Eszterházy Károly
Főiskolán, ahol eddig több mint 4000 testnevelő tanárt és közel 3000 edzőt képeztek. Jelenleg
testnevelő-edző és sportszervező alapszak működik, de egyetemi képzés is zajlik itt, a TF
képzési helyeként, ahol eddig közel 500 egyetemi testnevelő tanári diplomát adtak ki.
Tervezik saját jogon az egyetemi szintű testnevelő tanárképzést, a fogyatékosok rekreációja
második tanárszakot. Beindult a játék- és szabadidő-szervező tanár egyetemi második tanár
szak. Felsőfokú szakképzés indításán dolgoznak (wellness menedzser, életmód szaktanácsadó,
tábor és eseményszervező), de a közeljövőben játékvezető képzést is indítanak (kézilabda,
kosárlabda, atlétika sportágakban, együttműködve az országos szakszövetségekkel). A
sportszakember képzés a városban igen magas színvonalú.

8.2. Sportszakemberek foglalkoztatása
A sportszakember (testnevelő tanár, edző, sportmenedzser, sportrekreátor, animátor,
játékvezető és versenybíró, stb.) ellátottság tekintetében a megyeszékhely sajátosan kedvező
helyzetben van. Az Eszterházy Károly Főiskola közel 60 éve biztosítja a városnak, Heves
megyének és a régiónak az általános- és középiskolai testnevelő tanárokat, edzőket,
sportmenedzsereket.
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Az elmondottakból következik, hogy a szakember-ellátottság Egerben jó.
A változó sportági igényeknek megfelelően évről-évre bővül a sportoktató szakképzésbe
bevont sportágak száma. Fő feladat, hogy jól képzett szakemberek álljanak a sportágak
rendelkezésére. A szakosztályok számára fontos, hogy támogassák az aktív versenyzést
befejező sportolók beiskolázását, edzői fokozatok megszervezését.
A játékvezetők, versenybírók képzését a megyei sportági szakszövetségek végzik.
A

megfelelő

mennyiségű

és

minőségű

szakember-ellátottság

mellett

mégis

elgondolkodtató, hogy az egyesületekben dolgozó foglalkoztatottak zöme csak sportoktatói
minősítéssel rendelkezik. Csekély a főfoglalkozású edzők, szakedzők száma, mely elsősorban
a „fizetőképtelenséggel” függ össze.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a testnevelő továbbképzés tartalmi megújítására, a
gyakorló pedagógusok továbbképzésének ösztönzésére, melyet elsősorban a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara, az Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési
és Sporttudományi Intézete és a Megyei Pedagógiai Intézet segítségével lehet eredményesen
végrehajtani, megszervezni.

8.3. Sporttudományi kutatás, Sportmúzeum
A sporttudományi kutatás egyre határozottabb formát ölt városunkban. Az Eszterházy
Károly Főiskolán folyó kutatómunka folyamatos, magas színvonalú, az intézet regionális
kutatóközpontként is funkcionál. Eredményeként a tudományos fokozattal rendelklező
tanárok száma egyre bővül, jelenleg hét fő rendelkezik tudományos minősítéssel.
Az Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézetének feltett
szándéka, hogy a működését szüneteltető Miskolci Akadémiai Bizottság Sporttudományi
Munkabizottságába életet leheljen. Az intézetben hatalmas szellemi és kutatói potenciál
halmozódott fel az eltelt 60 év alatt, aminek segítségével, illetve bevonva a régióban élő,
kutatói vénával és affinitással rendelkező sportszakembereket, hamarosan működővé tehetik a
sporttudományi munkabizottságot, felébreszthetik Csipke Rózsika álmából.
A

testkulturális

felsőoktatást

folytató

intézményekben

kevés

helyen

működik

kutatócsoport, pedig a magányos farkasok ideje a sporttudományi kutatásokban is lejárt!
Team-munka nélkül nincs nagy horderejű kutatási eredmény! Ezért is szerveznek az
Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézetében egy Egészséges
Társadalom Oktató- és Kutatócsoportot, ahol részben e-learning anyagokat készítenek a
sportszakember képzés számára, illetve a kutatói vénával rendelkező oktatók gyakorlatban is
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használható, eladható eredményeket hozó, két-három, nagyobb léptékű kutatási témát
gondoznak majd.
A kutatási eredmények transzmissziója, gyakorlatba való azonnali átvitele fontos feladat,
amit a jövőben tovább lehet fokozni.
A Sportmúzeum intézménye – amely rendelkezik minisztériumi múzeumi engedéllyel –
megalakulása óta gyűjti és rendszerezi az évek során felhalmozódott dokumentumokat és
sportrelikviákat.
Idegenforgalmi látogatottsága már bizonyított. A látogatók köre igen széles. Hazai és
külföldi turistacsoportok, sportolók, diákok, kutatók, sportdelegációk, politikusok egyaránt
látogatják.
Régiónkban nagy hagyományai vannak a sporttörténeti kutatómunkának. A Sportmúzeum
a látványosság mellett kutatóhely is. Az Eszterházy Károly Főiskola oktatási rendszerében
2001-től beépült az oktató és kutatómunkába.
A Sportmúzeummal kapcsolatos feladatok:
•

Elő kell segíteni a Sportmúzeum anyagának bővülését, az „Olimpiai Park” további
sporttörténeti nagyságok szobraival való gazdagítását (kooperációban a Heves megyei
Sportszövetségek Egyesületével, a Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságával).

•

További

támogatás

megjelentetéséhez,

szükséges
kiállítások

a sporttörténeti
szervezéséhez,

a

emlékek
város

nyomtatásban

aktuális

való

sporttörténeti

eseményeiről való megemlékezéshez.
•

El kell érni, hogy Eger város általános- és középiskolai tanulói legalább egyszer
megtekintsék és megismerjék a Sportmúzeum gyűjteményét.

•

A Sportmúzeum kiállítása váljon még ismertebbé a városban tanuló diákok előtt,
legyen része az oktatásnak, a nevelésnek. Nyújtson segítséget szakdolgozatok,
disszertációk megírásához, szolgálja Eger városának idegenforgalmát.

8.4. Városi sportinformációs rendszer, városi sportrendezvény iroda
Az Eszterházy Károly Főiskola és Eger megyei jogú város önkormányzata
együttműködése

kapcsán

létrehozott

városi

sportrendezvény

iroda

gondozza

a

sportinformációs rendszert, ami kapcsolódik egyrészt Eger város honlapjához, információs
adatbázisához, másrészt az Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi
Intézetének honlapjához, harmadrészt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkárságának sportinformációs rendszeréhez (www.sportolonemzet.hu).
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Folyamatos üzemeltetése, frissítése jelentős és állandó munkát követel. A benne rejlő
lehetőséget minden egri sportszervezetnek ki kell használni.

9.

Zárszó helyett
Ez valójában nem is zárszó, hiszen nem befejeződik most valami, hanem új fejezet

kezdődik el. Eger mindig is a sport fellegvára volt, s terveink szerint az is marad. Ehhez
azonban nem elég a régi módon gondolkodni és cselekedni, mert a világ erőteljesen átalakult.
Más körülmények között élünk, mint néhány évtizede, ahogy a sport is változóban van.
Sportkoncepciós elgondolásainkat a város lehetőségeire, személyi és tárgyi feltételeire
alapoztuk, ám elsősorban az egriség gondolata lebegett a szemünk előtt.
De mit is jelent ez a fogalom?
Nem kell minden áron nemzetközileg jegyzett sportolókat és sportágakat felmutatnunk,
hanem inkább saját erőnkből kell a legtöbbet adnunk. Saját nevelésű sportolóinkat kell
megtartani, csak a kellően megalapozott eredmények érdekében kell a soraikat erősíteni
máshonnan érkező sporttársakkal vagy edzőkkel.
Azt kell elérnünk, hogy a helyi közönség jól szórakozzon, ezzel is erősíteni szeretnénk a
város közösségének összetartozását. S ha így is el tudjuk vinni Eger jó hírét a nagyvilágba,
akkor már nagy fegyvertényt hajtottunk végre.
A sportnak megvannak a sajátos fejlődési törvényszerűségei. Az, hogy jelenleg milyen és
később milyen lesz, döntően a feltételek határozzák meg. A feltételek viszont az anyagiak
függvényében alakulnak, alakíthatók tudatosan. Így teljesen egyértelmű, hogy a financiális
háttér határozza meg, hogy a koncepcióba fogalmazottak megvalósulnak-e közép, illetve
hosszú távon.
Társadalmunk alapvető célja az európai integráció, a fejlett országok színvonalának
elérése. Mindez azt feltételezi, hogy az ott már lezajlott folyamatok megjelenésével, s a
sportot nagymértékben befolyásoló trendekkel kell számolnunk.
Az 1989-ben elkezdődött rendszerváltozás következtében csökkent az állam- és
sportirányítás szerepe,

beszűkültek a sport állami finanszírozásának csatornái; a

sportegyesületek számára a költségvetést biztosító pénzforrások elapadtak - a korábbi
nagyvállalatok, mezőgazdasági termelőszövetkezetek tönkrementek vagy átalakultak, a
miniszteriális szervezetek és az önkormányzatok is vesztesként kerültek ki a folyamatból.
Csökkent a sport kivételezett szerepe, a törvények beépítették az általános szabályozásba.
A gazdasági visszaesésben a lakosság nagy részének jövedelme stagnált, illetve csökkent,
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ezzel párhuzamosan kisebbedett a fizetőképes kereslet a sportolásra, sportszórakozásra,
rövidült vagy eltűnt sokak életéből a sportolásra fordítható szabadidő.
A leírtak és még számtalan egyéb tényező eredményeképpen kialakult helyzetben a
testnevelés és sport forráshiányos és ebből adódóan a feltételrendszer elégtelensége miatt
komoly nehézségekkel küzdött és küzd mindmáig.
Ugyanakkor az állam szerepvállalásának csökkenéséhez alkalmazkodva erősödni kezdtek
a sport demokratikus társadalmi szerveződései, megjelentek a sportvállalkozások. Egymást
követően alakultak a sportági önkormányzati alapon működő életképes sportszervezetek,
tudomásul véve azt, hogy a régi, automatizálódott pályák felszámolása, kiiktatódása akarvaakaratlanul külső és belső szabályzók működésének eredményeképpen folytatódik; új
mechanizmusok

kialakítása,

bejáratása

rendkívül

idő,

energia-

és

munkaigényes,

problémáktól terhes, de az egyedüli járható utat jelentő megoldás.
Magyarországon is fejlődik az egészségtudat, lassan kialakul az igény a rendszeres
testedzés életmód iránt. A szabadidős szükségletek révén fizetőképes kereslet jelentkezik a
magyar sportéletben. A gazdasági fejlődéssel együtt járó egészségügyi gondok is
megváltoztatják a társadalom gondolkodását a sportról, egészségmegtartó szerepe
felértékelődik.
A sportszféra szervesen illeszkedik a szabadidőipar egészébe, s két különálló részpiaca
(látványsport és szabadidősport) alakul ki. A sport iránt megnőtt érdeklődés és fizetőképes
kereslet hatására a média és az új reklámlehetőségeket kereső vállalati szféra bekapcsolódása
megváltoztatja a látványsport bevételszerkezetét.
A televíziós jogdíjak, a reklám- és szponzorbevételek felértékelik a látványos, jól
közvetíthető sportok üzleti értékét, s jelentősen csökkentik a kevésbé médiaképesekét, melyek
között sajnos számos magyar sikersportágat is találunk.
A dokumentum megalkotását ezek a végbement változások is indokolták, a sport az
egyetemes magyar kultúra részeként elválaszthatatlan társadalmunk egészétől, fejlődésétől,
ezért elengedhetetlenül szükséges jövőképének felvázolása.
Nem szeretnék nagy szavakat használni, hiszen minden koncepció annyit ér, amennyi
megvalósul belőle. Mégis le kell szögeznem, hogy ez az anyag zsinórmértékül szolgálhat a
következő években.
S ez azoknak az érdeme, akik bekapcsolódtak a közös munkába, széles körű konszenzusra
törekedve.
Szeleczki János
alpolgármester
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Melléklet
Operatív feladatterv a célok, fejlesztések megvalósítására
Iskolai testnevelés és sport:
Az iskolai testnevelésnek és diáksportnak kiemelt szerepet kell kapnia a nevelési-oktatási
intézmények helyi pedagógiai programjaiban. Meg kell fogalmazni a testi és lelki egészség
fontosságát, az egészség megőrzését.
Határidő: folyamatos
Felelős: nevelési-oktatási intézmények vezetői, igazgatói
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Az iskolai testnevelés és iskolai diáksport működésének rendszerében, az oktatási
intézmények pedagógiai programjaiban megfogalmazottak alapján - figyelemmel az állami,
önkormányzati támogatásokra, valamint a közoktatási törvényben és a kerettantervi
rendeletben megfogalmazottakra - olyan megoldást kell alkalmazni, melynek során a
tanulók minél több alkalommal vegyenek részt szervezett formában testnevelés órán, iskolai
sportfoglalkozáson.
Határidő: a 2008. szeptember 1. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
oktatási intézmények igazgatói
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Gazdasági Iroda
Az iskolák 1-4 évfolyamán folyamatosan törekedni kell a mindennapos testnevelés órák
bevezetésére, ezért ajánlásként fogalmazható meg a helyi tantervek átvizsgálása, s ahol
lehetséges, a fenntartó jóváhagyásával, a pedagógiai programok módosításával emelni kell
a testnevelés órák számát.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
oktatási intézmények igazgatói
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Gazdasági Iroda
A tanulók minél nagyobb számban és minél több alkalommal vegyenek részt szervezett
formában a testnevelés órákon, iskolai sportfoglalkozások, úszásoktatáson, házi
bajnokságokon és városi sportrendezvényeken.
Határidő: folyamatos
Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói, testnevelő tanárai
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Az iskolákban a testnevelés órákon legyen lehetősége a tanulóknak a kulturált
körülmények közötti tisztálkodásra. A személyi, tárgyi, logisztikai feltételek rendelkezésre
kell, hogy álljanak, ill. ezek biztosítása a jövőben kiemelt feladat kell, hogy legyen.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, intézmények igazgatói
Az alsó tagozatos tanulók testnevelés óráját lehetőleg képzett szakember, testnevelő tanár
tartsa.
35

Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda
Eger megyei jogú város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága, valamint Oktatási
Bizottsága tartson szoros együttműködési kapcsolatot a Városi Diáksport Bizottságokkal
(ADSB, KDSB), segítve azok munkáját.
- Évente legalább egy alkalommal számoljanak be az év során végzett
tevékenységükről, munkájukról, elért eredményeikről, problémájukról.
- Az Oktatási Bizottság és az Ifjúsági és Sportbizottság évente legalább egy alkalommal
tárgyalja meg az iskolai testnevelés és diáksport városi helyzetét, melyen vegyen részt
az ADSB és a KDSB elnöke is.
Határidő: folyamatos
Felelős: az Oktatási Bizottság és az Ifjúsági és Sportbizottság vezetője
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
A Városi Sportiskola, a Városi Diáksport Bizottságok, valamint a Polgármesteri Hivatal
közösen állítsa össze az éves városi diáksport eseménynaptárt. Az említett szervezetek
gondoskodjanak a diáksport eseménynaptárban szereplő rendezvények megszervezéséről és
lebonyolításáról.
Határidő: minden év októbere, ill. folyamatos
Felelős: Városi Sportiskola Igazgatója, Városi DSB-k (ADSB, KDSB) vezetői
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Minden tanévben felül kell vizsgálni az iskolai pontrendszerek helyességét, a működési
szabályzatot, a tapasztalatok tükrében. Kiemelt szerepet kell szánni az eredményességi
támogatásoknak.
- Támogatni kell a szünidős, szabadidős programokat, táborokat. (sítábor, vízitábor,
turisztika tábor, sporttábor)
- A várostól kapott támogatásokat, azok felhasználását fokozottabban ellenőrizni
szükséges.
- Az egyesületek- iskolák, illetve az iskolák-sportiskola kapcsolatrendszerét tovább kell
javítani, meg kell erősíteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: ADSB, KDSB vezetője
a Városi Sportiskola vezetője
a nevelési-oktatási intézmények igazgatói
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
A gyógytestnevelés foglalkozások hatékonyságának növelése érdekében el kell érni, hogy
gyógytestnevelés órát csak gyógytestnevelő tanári, ill. szakmai oklevéllel rendelkező
pedagógus tarthasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói, testnevelő tanárai
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Kiemelten támogatni és növelni kell az „utazó gyógytestnevelő” hálózat további
hatékonyságát. Ahol nincs szakképzett gyógytestnevelő tanár, ott is szakember kell, hogy
foglalkozzon az arra rászorulókkal.
Határidő: folyamatos
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Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói, testnevelő tanárai
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Eger megyei jogú város Ifjúsági és Sportbizottsága, a Városi Sportiskola és a Bitskey
Aladár uszoda vezetőjének szakmai irányításával, közreműködésével dolgozza ki a városi
úszásoktatás egységes rendszerét, a korábbi hagyományokra és tervekre építve.
Határidő: folyamatos
Felelős: Városi Sportiskola vezetője, Bitskey Aladár uszoda vezetője
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
A Bitskey Aladár uszodában működő óvodai-iskolai úszás-oktatás szakmai tevékenységét,
az üzemeltetés hatékonyságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni és azt továbbra is
kiemelten támogatni szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bitskey Aladár uszoda vezetője, nevelési-oktatási intézmények igazgatói
Biztosítani szükséges minél több sportudvar hétvégi nyitvatartását, a lakosság és az
intézmény közelében lakó ifjúság számára. Ehhez a személyi és anyagi fedezetet a
költségvetésben biztosítani szükséges. (pl. „Tárt kapus pályázat”)
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda, oktatási intézmények igazgatói
Továbbra is kiemelten kell támogatni és segíteni az iskolai sporttevékenységeket, iskolai
sportkörök és a városi diáksport tevékenységek működését, versenyeztetését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Városi Sportiskola:
A Városi Sportiskola keretein belül történő változásokat, a működtetett szakosztályokról,
sportágakról a Városi Sportiskola igazgatója az Ifjúsági és Sportbizottság véleményének
kikérésével, javaslatával, a Polgármester jóváhagyásával hozza meg. A változásokat
kezdeményezheti a Városi Sportiskola igazgatója, vagy az Ifjúsági és Sportbizottság.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Városi Sportiskola Igazgatója
Ifjúsági és Sportbizottság
polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
A Városi Sportiskola szakképzett edzők közreműködésével biztosítja az egyesületek
utánpótlás-nevelését, sportolók versenyeztetését, a széles tömegbázis megteremtését,
bekapcsolódva a Sport XXI utánpótlás-nevelési programba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Városi Sportiskola Igazgatója
A Városi Sportiskola igazgatója évente legalább egy alkalommal számoljon be az Ifjúsági és
Sportbizottság előtt az utánpótlás-nevelés terén végzett szakmai munkáról és az elért
eredményekről, az éves gazdálkodásról.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Városi Sportiskola igazgatója
A Városi Sportszervezetek önkormányzati támogatásának megítélésekor kiemelten kell
figyelembe venni a sportszervezet utánpótlás-nevelésének színvonalát (mennyiségi és
minőségi szempontból egyaránt, a sportolók számát és elért eredményeiket tekintve.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság
Sportigazgatás:
Az Önkormányzati sportinformációs rendszert tovább kell fejleszteni, az állami
rendszerekhez igazodva. A városi sportiroda működésének segítségével bővíteni szükséges
az elérhető információs anyagok rendszerét, aktualizálni kell a tájékoztató adatokat,
versenynaptárakat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda Informatikai Csoport
Sporttörténet, sporttudományi kutatás, szakemberképzés:
Elő kell segíteni a helyi sporttörténelem további feltárását, kutatását, indokolt a kiállított
múzeumi anyag bővítése, kiszélesítése további sportágakkal, emlékek bemutatásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: a Sportmúzeum igazgatója
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Elő kell segíteni az „Olimpiai Park” további sporttörténeti nagyságok szobraival való
gazdagítását. További támogatás szükséges a sporttörténeti emlékek nyomtatásban való
megjelentetéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Ifjúsági és Sportbizottság
A sporttudományos kutatómunkát (melynek központja az Eszterházy Károly Főiskola
Testnevelési és Sporttudományi Intézete kell, hogy legyen) ösztönözni kell, gyors
transzmisszió szükséges, azaz a kutatások eredményeit azonnal a város testkultúrájának
szolgálatába kell állítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
EKF TSI intézeti igazgatója
Az Önkormányzat, együttműködve az Eszterházy Károly Főiskolával, a szakszövetségekkel,
sportegyesületekkel, közreműködik a szakemberképzésben és továbbképzésben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda
EKF TSI intézeti igazgatója
SC elnökök
a sportági szakszövetségek vezetői
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Szabadidősport (sport for all):
Biztosítani kell a sportpályák karbantartását, közterületeken lévő játszóterek fejlesztését,
bővítését. Az elvégzett munkálatokról a Főmérnöki Irodának évente legalább egy
alkalommal tájékoztatni kell az Ifjúsági és Sportbizottságot.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Főmérnöki Iroda
Az önkormányzat közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő ismeretterjesztő és
felvilágosító tevékenységben.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda,
nevelési-oktatási intézmény igazgatója
Különös tekintettel kell segíteni a tömeges részvétellel zajló sportrendezvényeket, azok
lebonyolítását. Biztosítani szükséges a város lakossága számára a szabadidősport
feltételeinek fejlesztését, a nők, a családok és az ifjúság sportolás iránti igényének
kielégítését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Segíteni kell a városi szabadidősport területén tevékenykedő sportszervezeteket, civil
szervezeteket, a városi szabadidősport szövetséget. A Polgármesteri Hivatal a civil
szervezetekkel, a Városi Szabadidősport szövetséggel együttműködve minden évben állítsa
össze a város szabadidősport éves versenynaptárát, ill. koordinálja ezeket a rendezvényeket.
Határidő: minden év január hó 31-ig
Felelős: Egri Városi Szabadidősport Szövetség
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Ifjúsági és Sportbizottság
Az Önkormányzat által működtetett sportlétesítményeket, az önkormányzat illetékességéhez
tartozó közterületeket, a városi szabadidősport eseményekhez biztosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Főmérnöki Iroda
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Az Önkormányzat támogatja (2/2004. I. 30. sz. rendelete alapján) a kiemelkedő eredményt
elért sportolókat, edzőiket, a kiemelt sportágakat, sportszervezeteket, az utánpótlás nevelést,
a rendszeres testedzést és versenyzési lehetőséget biztosító nem kiemelt sportágakat, az
országos és nemzetközi szintű, jelentős érdeklődésre számot tartó versenyeket városunkban.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ifjúsági és Sportbizottság
Továbbra is támogatni kell a városi szakszövetségek működését, városi versenyrendszerek
kialakítását, működtetését.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ifjúsági és Sportbizottság
Kiemelten támogatni és foglalkozni kell a fogyatékosok sporttevékenységével. Ingyenesen
vagy kedvezményesen kell biztosítani a város sportlétesítményeit a fogyatékos
sporttevékenységekhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
Sportegészségügy:
A sportegészségügy kapcsolatrendszerét ki kell bővíteni. Országos, megyei és városi
támogatással elő kell segíteni egy sportegészségügyi centrum létrehozását, működtetését a
városban. A szerény műszerezettség miatt a tárgyi feltételek bővítése sürgős és
elengedhetetlen feladat. (EKG, Ultrahang készülék stb.) Szintén fontos a szakképzett
személyi feltétel biztosítása is.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Közoktatási Iroda
Nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi sportkapcsolatokat tovább kell bővíteni. A kialakult kapcsolatokat ápolni kell,
melyek önkormányzati támogatása is elengedhetetlen. (Testvérvárosi kapcsolatok,
nemzetközi tornák, a Városi Sportiskola utánpótlás tornái, versenyei, sportcélú utazások,
külföldi sportolók, egyesületek fogadása, edzőtáboroztatás stb.)
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Sportlétesítmények:
Az Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy lehetőségeinek megfelelően a
tulajdonában lévő sportlétesítményeket, a közterületeken lévő sportpályákat, játszótereket
működtesse, fejlessze, új sportlétesítményeket, sportpályákat építsen.
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket kedvezményesen biztosítja a
városi diáksport, szabadidősport és fogyatékosok sportja sportrendezvények
lebonyolításához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Főmérnöki Iroda
Gazdasági Iroda
Közoktatási Iroda
A Főmérnöki Iroda mérje fel a létesítményhelyzetet, készítsen tervet, ütemezést az
építésekre, felújításokra és számítsa ki annak pénzügyi vonzatait. Ez várhatóan milliárdos
nagyságrend lesz, de több évre elosztva a megvalósítást, bevállalható.
Határidő: 2009. január
Felelős: polgármester
Főmérnöki Iroda
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Sportfinanszírozás:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2004. (I. 30.) sz. Önkormányzati rendeletet alkotott a
város sporttámogatási rendszeréről, feladatokról és kötelezettségekről, valamint az
önkormányzati költségvetésből sportra fordítandó összeg meghatározásáról.
A sport finanszírozása a jövőben is igyekszik biztosítani az esélyegyenlőséget, lehetővé téve
a szelektív fejlesztést, ösztönzi a szponzori kör bővítésére irányuló törekvéseket, és kezelni
tudja a válsághelyzeteket.
A jövőben fokozottabban kívánjuk támogatni a minőségi sportot, kiemelt sportszervezeteket,
sportegyesületeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Főmérnöki Iroda
Gazdasági Iroda
Közoktatási Iroda
A versenysport támogatásának formáit (élsport, kiemelt sportágak, kiemelten támogatott
sportágak, egyéb sportszervezetek) az elfogadott 2/2004. (I. 30.) sz. rendeletünk részletesen
tartalmazza, melyből legfontosabb feladatok a következők:
- a kiemelt sportágak, sportszervezetek körének meghatározása évente a költségvetés
elfogadása után,
- a sportalapból történő támogatás mértékének meghatározása, a költségvetés elfogadást
követő első Ifjúsági és Sportbizottság ülésen,
- utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység,
- városi tradíciók, hagyományok ápolása.
Határidő: az éves városi költségvetés elfogadása utáni első bizottsági ülés
Felelős: polgármester
Ifjúsági és Sportbizottság
Gazdasági Iroda
Közoktatási Iroda
A város tulajdonában lévő sportlétesítményeket rendszeres edzés és versenyzés céljából
használó kiemelt egyesületek, sportszervezetek köréről, a létesítményhasználat alapvető
paramétereiről az Ifjúsági és Sportbizottság előterjesztése alapján Eger megyei jogú város
Közgyűlése dönt.
Határidő: évente a városi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester
Gazdasági Iroda
Közoktatási Iroda
A városi diáksport működésének támogatását kiemelten kell kezelni és biztosítani. A
kiemelkedő tehetségű sportolókat (diákolimpikonokat) jutalmazni, köszönteni szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság
Közoktatási Iroda
A városi szabadidősport eseményeket, rendezvényeket támogatni szükséges az Ifjúsági és
Sportbizottság döntése alapján.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság
Nemzetközi, országos szintű, jelentős nézettségre számot tartó sportesemény megrendezését
támogatni kell a sportalapból, az Ifjúsági és Sportbizottság döntése alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ifjúsági és Sportbizottság
Bővíteni és keresni kell annak lehetőségét, hogy az önkormányzat illetékességi területén
vállalkozási tevékenységet folytatók a város sportját hatékonyabban támogassák.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A sportkoncepcióban lefektetett tervek, célok, feladatok megvalósításához elengedhetetlen,
hogy várospolitikai célból a város éves költségvetéséből közelítsünk a sportra fordítandó
összeg 2%-a felé. Ezt a támogatási szintet elérhető stratégiai célnak tekintjük a jövőben.
Határidő: 2010. január
Felelős: polgármester
Ifjúsági és Sportbizottság
Egyéb:
A sport közönségszórakoztató funkcióját, lokálpatriotizmust erősítő hatását ki kell
használni, hagyni kell érvényre jutni mind a rendezvényeken, mind a sport hétköznapjaiban.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
iskolák és sportszervezetek vezetői
sportrendezvények szervezői
A Média Centrum szenteljen kellő teret és időt a verseny-, utánpótlás- és szabadidő
sportnak. A média szemléletformáló lehetőségeit a város sportja érdekében fokozottan ki
kell használni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Média Centrum vezetője
Az Ifjúsági és Sport Bizottság évente értékelje a Sportkoncepcióban megjelölt feladatok
időarányos végrehajtását, és a megfogalmazott feladatok aktualizálását szükség szerint
kezdeményezze.
Határidő: évente a bizottság januári ülése
Felelős: Ifjúsági és Sport Bizottság
A végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda.
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