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Iskolai Sport I. 
Az iskolák lehetőségei alapján, felmenő rendszerű mindennapos 
testnevelés bevezetése (évenkénti egységes fizikai állapot felmérés) 

 

A kötelező testnevelési óra keretében úszásoktatás megtartása (2. o. 
egész évben, 5. o. II. félévében, ill. 6. o. I. félévében) 

 

A kötelező testnevelési óra keretében lehetőség szerint 
korcsolyaoktatás megtartása 

 

Tanórán kívüli iskolai sportköri tevékenységek feltételeinek további 
biztosítása (du. tömegsport, sportszakköri tevékenység sportágak 
szerint) 

 

A diák szabadidősport feltételeinek biztosítása. 
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Iskolai Sport II. 
Iskolai szünetek ideje alatt diáksport programok szervezése 

 

A fentiek alapján az iskolai tehetségek felkutatása és 
sportegyesületek utánpótlás-csoportjaiba történő irányításuk 

 

Utánpótlás bázisiskolák kialakítása, az egyesület és az iskola között 
kötött együttműködési megállapodás alapján (ez biztosítja a diákok 
részére a rendszeres edzést és versenyeztetést) 

 

A diákolimpiai versenyrendszer további működtetése 

 

Nemzetközi diáksport-kapcsolatok építése, ápolása (testvérvárosi 
kapcsolatok) 



Szabadidősport 

Egészséges életmódra történő nevelés, a fizikai 

állóképesség és az edzettségi szint növelése 

Nyitott tornatermi programok folyamatos 

működtetésével a rendszeres sportolási 

lehetőségek biztosítása 

Szabadidő hasznos eltöltése, közösségi sportolási 

lehetőségekkel és a civil szervezetek 

kezdeményezéseinek támogatása 

Szabadidős sportversenyek szervezése, a 

korosztályok és a tudásszintek figyelembevételével 

Nemzetközi sportkapcsolatok építése, ápolása a 

testvérvárosokkal 
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Fogyatékkal élők sportja 
 

Egészségjavító és egészségmegőrző rendszeres sportolási 
lehetőségek megteremtése az Esélyegyenlőségi sportközpont 
működtetésével 

Mozgásterápiás gyógytornák preventív és rehabilitációs 
jelleggel 

Gyógyúszás preventív és rehabilitációs jelleggel 

Fogyatékossággal élők részére rendezett sportversenyek 

A fogyatékkal élők között a  tehetségek felkutatása és a 
sportegyesületekbe irányításuk 

A fogyatékkal élők részére speciális olimpiai versenyrendszer 
további működtetése 
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Idősek sportja 

Egészségjavító és egészségmegőrző rendszeres sportolási 

lehetőségek megteremtése a nyitott tornatermekkel 

Rehabilitációs torna a szív- és érrendszeri, illetve a 

cukorbetegek részére (preventív jelleggel is ) 

Mozgásterápiás gyógytornák preventív és rehabilitációs 

jelleggel 

Aqua-Fittnes (Vízitorna), Gyógyúszás 

Osteoporosis  gyógytorna  

Nyugdíjas klubok csapatai részére szervezett sportvetélkedők 



Utánpótlás-nevelés 

Sportági szakszövetségek 
rendszerébe foglalt, versenynaptár és 
szakmai programok alapján végzett 
rendszeres tevékenység 

Hazai bajnokságok 

Nemzetközi versenyek 

Gazdasági tényezők hatása - TAO 

 



A Sportolást befolyásoló 

tényezők 

Létesítmény-
fejlesztés 

 
Önkormányzati tulajdonú 
csarnokok 

Oktatási intézmények 
tornatermei 

Regionális Atlétikai Centrum 

Vodafone Sportcentrum 

Gyakorló jégpálya 

Uszodafejlesztés 

Igény egy kb. 6000 főt 
befogadó sportcsarnokra – 
állami támogatással 

 

 

Támogatási 
rendszer 

 

 

Utánpótlás-nevelés         45-60% 

Iskolai sport támogatása 22-25% 

Pályázati támogatás         6-15% 



Az Önkormányzati támogatás 

feltételei 

Éves költségvetés és eredménylista bemutatása 

Nem lehet köztartozása 

Az Önkormányzat és a támogatott szakosztály közötti 
megállapodás 

Az elszámolások ellenőrzését a Civil, Ifjúsági és 
Sportiroda a Humán Közszolgálati Szakbizottsággal 
közösen végzi 

A támogatottnak saját erőként minimálisan akkora 
összeggel kell rendelkeznie, mint amekkora összegű 
támogatást kér (1+1Ft) 

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett  
intézmények felé nem lehet tartozása 

 



Együttműködés fontossága 

Székesfehérvár alapító tagja az Egészséges Városok 

Magyarországi Szövetségének 

Egészségfejlesztési terv – összehangolja a fehérvári 

szervezetek, intézmények tevékenységét 

A Sport-Egészségügy-Oktatás-Kultúra-Szociális terület 

elválaszthatatlan kapcsolatban vannak egymással 



 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

Östör Annamária 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

 egészségügyi és sporttanácsnok 

 

   

 

 

 
 

 


