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A sport szerepe 

 Egészségmegőrzés 
 Egészségtudatos magatartás 

kialakítása 
 Nevelés 
 Önmegvalósítás 
 Családi társadalmi kötelék 
 Szórakozási lehetőség 
 Nemzeti önbecsülés 
 Példaképállítás 
 Hátrányos helyzetű csoportok  

felzárkóztatása 



A sport sajátossága, 
társadalmi megítélése 

A sport önszerveződésre épülő 
civil tevékenység, a kultúra része, 
szerves módon kapcsolódik 
a társadalom kulturális, 
gazdasági jelenségéhez. 



A SPORT 
minden szempontból a 
leghatékonyabb primer 
prevenciós eszköz 

 Fizikai és mentális egészségmegőrzés 
 Nevelés 
 Önmegvalósítás, tehetséggondozás 
 Egészségügyi ellátórendszer kiadásainak 

csökkentése 
 Szórakozás 
 Nemzeti önbecsülés 
 ALKOTMÁNYOS ALAPJOG. TELJESÜL? 

70/D.  § (1) (2): „A Magyar Köztársaságnak 

területén élőknek joguk van a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez.” 



Sportolási kedv hazánkban 
 

Nemzetközi 
összehasonlításban 
hazánkban lényegesen 
alacsonyabb a 
rendszeresen sportolók 
aránya. 

Jelenleg a felnőtt 
népesség mindössze 
16%-a végez 
sporttevékenységet 
valamilyen 
rendszerességgel. 
Szűkebb értelemben 
véve a „sportolást” a 
felnőtt népesség csupán 
9%-a sportol. A 
szabadidősportolás 
50%-os növekedés 
eredményeként 6 Mrd 
Forint táppénzkiadás 
csökkenést 
eredményezne. 

A közoktatásban lévő 
1,5 millió gyermek 90%-
a csak testnevelés órán 
mozog. 

 

Versenyengedéllyel a 
diákok 6-7%-a 
rendelkezik. 
Mintegy 380.000 diák 
indul diákolimpiai 
versenyeken. 



Sportolási kedv hazánkban 

Az iskola elhagyását követően a 
rendszeresen sportolók aránya 
drasztikusan csökken. 



A sport fő kapcsolódási, 
együttműködési pontjai 

 Népesség egészségi állapotának 
javítása 

 Társadalom kisközösségeinek 
erősítése 

 Népesség gazdasági aktivitása 
 Ifjúság versenyképességének 

javítása 
 Nemzeti önértékelés 
 Társadalmi esélyegyenlőség 



Sport és nemzet 

A sikeres, erős magyar nemzet 

letéteményesei azok, akik egészséges, 

mozgásban gazdag életkörülmények közt 

nőnek fel, akik a verseny, a kitartás és a 

győzelem élményét gyermekként átélik. 



Sport és nemzet 

Ennek érdekében biztosítani szükséges: 
 
 minden gyermeknek a mindennapos testedzés 

lehetőségét 
 a tehetségesnek mutatkozó gyermekek részére a 

szervezett sportutánpótlás-nevelést 
 a felnőttek részére a testmozgáshoz való egyenlő 

hozzáférést 
 

A nemzeti öntudat és önbecsülés erősítése, és az 
ország hírének növelése megköveteli: a 
legtehetségesebb magyar sportolók az egész nemzet 
támogatását élvezzék sportpályafutásuk során, és azt 
követően. 



Sport és nevelés 

”Nem csak az a nagy sportoló, aki nyerni tud, 
hanem az is, aki egy pofon után fel tud állni.” 

Egerszegi Krisztina 
 

A sport 
  megtanít a kudarcok elviselésére, 
  egy életre meghatározhatja világlátásunkat, 
  fejlesztheti emberi, személyiségbeli 

értékeinket, 
  szocializál, 
  akár életre szóló közösségi élményt nyújt. 



Sport és nevelés 

Egyre kevesebb 
 a születendő gyermek, 
 az elhivatott edzők, sportszakemberek száma 
 a hatékonyan működő sportegyesületek száma 
 
Egyre vékonyabb az a réteg a 6-18 évesek között, akik 

rendszeresen, hetente legalább három alkalommal 
sportolnak 
 
 A fiatalok egészségi mutatói romlanak 
 Nő az egészséget károsító szenvedélyek hatása 
 Mindez stresszel, és mozgásszegény életmóddal 

párosul 
 
A rendszeresen sportolók számát meg kellene duplázni 

ahhoz, hogy nyugodtabbak legyünk a jövő generációjának 
egészségi állapotát és a magyar sport utánpótlását illetően. 



Sport és nevelés 

 
Mindezek legkézenfekvőbb helyszíne 

az iskola, ahol 
 az ifjúság rendszeresen tartózkodik 
 legalább minimális dologi feltételek 

rendelkezésre állnak 
 megfelelően képzett szakemberek 

dolgoznak 
 ez a legolcsóbban és 

leghatékonyabban megoldható. 



Sport és nevelés 

Megoldás lehet: 
 Közoktatási keretekben tanuló, 6 és 18 év közötti gyermekek és 

fiatalok jogosultsága arra, hogy minden oktatási napon , rendes 
napi tanrendjük részeként legalább egy testnevelés órán való 
részvétel - életkori követelményeknek megfelelően a kínálat 
bővítésével, sporttudományos ismeretek alapján. 

 A diákok fizikai állapotának mérése – rendszerezett módon, 
nyilvántartás szerint, visszacsatolás megoldásával (példa: 
Szolnoki „TFR”). 

 Kötött felhasználású diáksport normatíva, és testnevelő tanári 
pótlék visszaállítása. 

 Egységes szakmai ellenőrző-, és továbbképzési rendszer. 
 Diákok számára amatőr versenyrendszer újragondolása. 



Kosárlabda és mindennapos 
testnevelés 

 
A kosárlabda az új rendszer egyik nyertese 
lehet 
 
Kosárlabdázni szinte minden sportpályán lehet 
Viszonylag jók a feltételek (a legtöbb teremben 
van palánk) 
 
A kosárlabda jól játszható sportág 
 
Tömegsportként nem igényel extra 
képességeket. 



Kosárlabda és mindennapos 
testnevelés 

 
Könnyen újra a tanórák állandó részévé tehető 
 
Feltétel: bővíteni kell a kosárlabda edzői 
képzést a főiskolákon 
 
A taós fejlesztésekben érdekeltté kell tenni az 
iskolákat 



Kosárlabda és mindennapos 
testnevelés 

 
Az első eredmények biztatóak 
 
Három tanév alatt két és félszer annyi iskola 
kapcsolódott az MKOSZ Dobd a Kosárba 
programjához. 
 
100-ról 350-re nőtt a csatlakozó testnevelők 
száma! 
 
A versenyszerűen kosarazó kisgyerekek száma 
2000-ről 8000-re nőtt! 



Kosárlabda és mindennapos 
testnevelés 

 
Utánpótlás csapataink száma három év alatt 
254-ről 713-ra nőtt 
 
Az igazolt kosárlabdázók száma 29 269-ről 48 
674-re nőtt! 
 
A mindennapos testnevelés ezt a kedvező 
folyamatot fenntarthatja, sőt, akár erősítheti is! 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 
 
 

Szalay Ferenc 
(MKOSZ-elnök) 


