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- van létező szellemi hagyomány…

„Valójában az erkölcsi 

erők megedzése, a testi erő 

helyreállítása és a 

gazdasági termelőképesség 

biztosítása az, ami 

koncentrikusan 

együttműködve lényegesen 

hozzájárulhat ahhoz, hogy 

hazánk súlyos helyzetéből 

kiemelkedhessék.” 

 1928. Küzdelmek könyve   

289. o.



A Nemzeti Sportszövetség és az integrációs folyamatba önként 

társuló sport civil oldal szervezeteinek 12 pontja a sport hosszútávú

fejlesztése érdekében.

2010. VI. 16.



„SportNemzet”

A „Sport Nemzet”  

rangunk megőrzése, az 

olimpiai és 

világversenyeken az 

eredményes szereplés 

feltételeinek 

biztosítása. 

A magyar utánpótlás-

nevelés középtávú 

tervének 

meghatározása és 

végrehajtása.



„Sportoló Nemzet”

A „Sportoló Nemzet”  
népegészségügyi, 
egészségfejlesztő 
program mielőbbi 
összeállítása, feltétel és 
ösztönző 
rendszerének, 
működtetésének 
biztosítása.

„Sport legyen a 
szenvedélyed!” 
gondolat, gyakorlati 
megvalósítást igényel.



Önkormányzatok és „Sportoló Nemzet”

Szükséges az állam sporthoz  

– verseny és élsport, iskolai és 

diáksport, lakossági és 

szabadidősport - kapcsolódó 

feladatainak pontos 

meghatározása, valamint az 

állam és az önkormányzatok 

sporthoz kapcsolódó 

feladatainak szétválasztása. 

Az önkormányzati 

feladatokhoz döntően a 

„Sportoló Nemzet” 

kialakítása tartozna. 



Önkormányzatiság –

Sport – Média

Véleményünk szerint az 

életminőség, valamint a civil 

oldal dinamikus 

fejlesztésének érdekében 

össze kell kapcsolni az 

önkormányzatiság és a sport 

értékeit, amelyhez 

kormányzati 

közreműködésre is szükség 

van. Kiemelkedő fontosságú 

az egészség-, életminőség és 

sportbarát médiapolitika 

kialakítása.



Mindennapos testedzés

Mindennapos testnevelés

Az iskoláskor előtt,

a közoktatásban és a 

felsőoktatásban, a 

először a 

mindennapos 

testedzés 

feltételrendszerének 

és korszerű szakmai 

tartalmának 

megteremtése, 

kialakítása.



Diáksport – Diákolimpia 

Testnevelés tanulmányi verseny

A tanórán kívüli 

diáksportnak és a 

diákolimpiai 

versenyeknek minden 

közoktatásban 

tanulónak 

hozzáférhetővé kell 

válnia, a diákolimpia 

legyen a testnevelés 

tantárgy tanulmányi 

versenye.



Létesítménykorszerűsítés, 

fejlesztés
A meglévő 

sportlétesítmények 

tervezett módon történő 

korszerűsítése, a 

hiányzók pótlása.

A sportot és a kultúra 

más területeit is 

szolgáló, 

multifunkcionális 

létesítményfejlesztési 

program elindítása. 



„SportAura”

Gödöllői kistérség sportstratégiája
Prioritás - „HR motor kialakítása” - Rendszeres kooperáció kialakítása

Prioritás - Kistérségi finanszírozási modell
 Sport és Üzlet VIP

 Kistérségi pályázási folyamat

 Állami források

Prioritás - Informatikai alapú (sport-honlap) sportszakmai hálózat kialakítása

Prioritás - Sport és Tanulás egyetemi/középiskolai/általános iskolai sport felmenő rendszerű összehangolása

Prioritás - Települési sportági „Arculat” kialakítása
 Csapatsport – Egyéni sport – Szabadidősport profik kialakítása

 Kistérségi sportmarketing és kommunikációs cselekvési terv kialakítása

Prioritás „SportÜnnep” - Komplex kistérségi sport és szabadidő programok - Sport és Kultúra szinergikus kapcsolata – Turisztikai
jelentőség – Sporttudomány, konferenciák

 „SportForgószínpad” - 12 hónap – 12 esemény – 12 település – 12 sport

Prioritás - Kistérségi sportszakember továbbképzés és szakanyag korszerűsítés megindítása

Priotitás SportNemzet program – SikerKultúra program (labdarúgás, kézilabda, vívás)

Prioritás SportolóNemzet program - SikerélményKultúra program
 futás – kerékpározás – úszás

 tánc - strandjátékok – zöldsportok

Prioritás Sport és Nevelés program - Kistérségi budo sportági alapokra építkezve „Fegyelmezett Ifjúság” program

Prioritás Kistérségi Mentális Fejlesztés óvodától a seniorokig

Prioritás – LÉTESÍTMÉNY
 Fenntartható kistérségi  multifunkcionális létesítmény létrehozása

 Kistérségi prioritásoknak megfeleltetett közös létesítmény felújítás és fejlesztés



…és még egy gödöllői 

példa

Gödöllő Város 2007-es 

Sportkoncepciójának elfogadása 

óta, a hat önkormányzati iskola 

aktivitása - a koncepció céljainak 

megfelelően - jelentősen 

növekedett:  

– pl. a városi futóversenyeken a 

részvételi arány 9%-ról 50%-

ra emelkedett (a városi 

futóversenyen 2300 ember

vett részt), 

– Az iskolai házibajnokságok 

száma 24-ről 52-re nőtt.



Megoldási lehetőségek
• Tisztázni kell az állami és az önkormányzati feladat- és hatásköröket, 

valamint azok finanszírozását;

• Az önkormányzatok állami támogatásának növelése, hisz helyben 
hatékonyabb a felhasználás, nem mellesleg eu-s irányelv is ez 
(szubszidiaritás);

• A létesítmény kérdés megoldása;

• Az állami és önkormányzati tulajdonú cégek szponzorációs 
támogatásának összehangolása;

• A támogatói tevékenység adókedvezményekkel történő ösztönzése;

• Az egyesületekben dolgozó edzők közalkalmazotti státuszba történő 
felvétele;

• Az iskolaorvos és sportegészségügyi szolgáltatás összehangolása;

• A házi gyermekorvosok bekapcsolása a sportegészségügyi ellátásba.



Integrációs folyamat…

2009.11.9. – 2010. 10.16.

Magyar Diáksport Szövetség - 2009. november 9.

Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség – 2009. nov. 9.

Sportegyesületek Országos Szövetsége – 2010. február 12.

Semmelweis Egyetem TSK (TF) 2010. február 19.

Nemzeti Szabadidősport Szövetség - 2010. február 27. 

Megszállottak Klubja - 2010. április 01.

Magyar Sporttudományi Társaság  - 2010.május 12.

Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete okt.16.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Gémesi György

Nemzeti Sportszövetség elnöke


