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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A 2004. évi I. törvény a sportról hatálybalépése után a Veszprém megyei önkormányzat 
testülete elfogadta a megye sportfejlesztési koncepcióját 2004-2008 közötti időszakra. 
 
Az előterjesztésben és a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó koncepció összeállításakor 
figyelembe vettük az alábbiakat: 
 

a. a sportról szóló törvény nem változott. 
b. az országgyűlés nagy többséggel elfogadta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiát a 

2007-2020-as időtartamra. Ebben a sportstratégiában a jövőképet úgy alakították ki, 
hogy Magyarország sportnemzet státuszának megőrzése mellett a társadalom jóval 
szélesebb rétegeit bevonva- belátható időn belül sportoló nemzetté is váljon. 

c. az elmúlt időszak jogszabályi és gazdasági környezetének hatásait a sportra. 
d. az elmúlt időszak tapasztalatainak értékelése. 

 
A koncepció hatásainak értékelésben, a javaslatok meghatározásában nagy segítséget kaptunk 
társadalmi szervezeteinktől a megyei sportági szakszövetségektől, az őket összefogó 
Veszprém Megyei Sporttanácstól, a Veszprém Megyei Diáksport Szövetségtől. A 
véleményalkotásban, és koncepció felülvizsgálatában nagyon nagy köszönettel tartozunk dr. 
Nádori László professzor emeritusnak, aki nemzetközi és több évtizedes szakmai tudományos 
ismereteivel gazdagította azt. 
 
Az Egészségügyi és az Oktatási, Ifjúsági és Sport  Bizottság 2009. március 17-i ülése 
megtárgyalta az „Intézkedések a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett 
szűrővizsgálat megállapításai alapján” című előterjesztést és elfogadta 17/2009 (III. 17. sz. 
Okt. Ifj. és Sport  Biz. Határozatot. 
A sport területén cselekvési tervben fogalmaztuk meg  a feladatainkat. 
 
 A Veszprém Megyei Önkormányzat megalakulása óta mindig sportbarát volt. Ez mind a 
megyei támogatás összegében, mind a sportegyesületek kezdeményezéseinek támogatásában 
is megmutatkozik. Példamutató módon kiemelkedő támogatást kapott a létesítményfejlesztés, 
a sportszertámogatás és az olimpikonok felkészítése. 
 
Minden sportoló és sportszerető ember nevében köszönettel tartozunk a megye minden 
önkormányzatának a helyi sportélet életben tartásáért, fejlesztéséért. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sportszakma által összeállított sportkoncepciót 
megtárgyalni és véleményeikkel, észrevételeikkel kiegészíteni szíveskedjenek. 
 
Segítségüket köszönjük, és indítványozzuk az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 



 

…/2009. (IV. 23.)  MÖK határozat 
 
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta 2004-2008 közötti időszakról 
szóló értékelést, (1. számú melléklet)  és a megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai 
fejlesztési irányokkal elfogadja Veszprém Megye Önkormányzat 2009-2014 évekre szóló 
sportfejlesztési koncepcióját.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    megyei közgyűlés elnöke  

 
2. A feladatok ellátásához a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal számára biztosítja 
a személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, javítja az elhelyezés körülményeit, ezzel is segítve a 
Veszprém Megyei Sporttanács munkáját.  
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:    megyei közgyűlés elnöke 

  
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottságot, hogy évenként tekintse át a sportkeret felosztásakor a sport Veszprém megyei 
helyzetének alakulását, illetve egy-egy témakört – diáksport, szabadidő sport, versenysport, 
létesítmény helyzet, olimpiai résztvevők – átfogó jelentés alapján részletesen elemezzen.   
 

Határidő:  évenként  
Felelős:    bizottság elnöke 

  
4. A sportolás feltételeinek megteremtését a költségvetésben meghatározott mértékben 
támogatja és együttműködik a települési önkormányzatokkal. A támogatásban a megyei 
sportszervezetek, sportegyesületek, a körzetközpontok intézményei és saját intézményeink 
részesülnek.  
 

Határidő:  évenként  
Felelős:    bizottság elnöke 

  
5. Biztosítja a sportaktívák erkölcsi elismerését, a megyei önkormányzat által létrehozott 
kitüntetések adományozásával.   
 

Határidő:  folyamatosan  
Felelős:    megyei közgyűlés elnöke 

  
6. A megye hagyományainak megfelelően kiemelten támogatja a minőségi és mennyiségi 
mutatók alapján meghatározó sportágak, ill. szakszövetségeik tevékenységét.   
 

Határidő:  azonnal  
Felelős:    bizottság elnöke  
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7. A Veszprém Megyei Sporttanács versenyeinek megrendezéséhez szükséges szakmai 
segítséget a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalon keresztül folyamatosan 
biztosítja.  
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:    megyei közgyűlés elnöke 
 

8. A képzés területén együttműködünk a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi kar, a Pannon Egyetem Testnevelés Tanszékével. A Veszprém Megyei 
Testnevelési és Sporthivatal épületében biztosítjuk ezek megvalósulását.   
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:  megyei Testnevelés és Sporthivatal igazgatója 

  
9. Folyamatosan támogatja Veszprém megye sporttörténetét feldolgozó kiadványok, könyvek 
kiadását. Előkészíti sport emlékhelyek létrehozását. (kiállítóhely, emléktábla, emlékpark)  
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:   megyei közgyűlés elnöke  
 

10. A sportkoncepcióban meghatározott feladatok végrehajtását a Veszprém Megyei 
Önkormányzat, a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatallal és a  Veszprém Megyei 
Sporttanáccsal közösen valósítja meg.  
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:   megyei közgyűlés elnöke   
           megyei főjegyző 
 
 

Veszprém, 2009. április  09. 
 
 
         Stolár Mihály s.k. 
              Tanácsnok 
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I. BEVEZETÉS 

 
I/1. Veszprém Megye Önkormányzata (a továbbiakban: megyei önkormányzat) a testnevelés 

és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a 

közigazgatási területén lakó polgárok jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában 

emberi alapjogként rögzített testi és lelki egészséghez. Az önkormányzat lehetőségeihez 

mérten mindent elkövet, hogy a települések  polgárai a jogukat minél szélesebb körben 

gyakorolhassák. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § (1) szerint: 

„A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és 

lelki egészséghez.” 

 

I/2.  A testnevelés és sport részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet 

képeznek, amelyeknek arányos fejlesztése kihat a testkultúra egészére. A sport a legnagyobb 

önszerveződésre épülő civil tevékenység, a kultúra része, szerves módon kapcsolódik a 

társadalom kulturális, gazdasági jelenségeihez. A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos 

tevékenysége során védeni és terjeszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait. 

 
I/3. Az Országgyűlés elfogadta a Sportról szóló 2004. évi I. tv-t. A törvény előírta a 10 ezernél 

több lakosú helyi önkormányzatok számára, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi 

adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, 

valamint a költségvetésükből a sportra fordítható összeget.  

 
I/4. A Megyei Önkormányzat 2004. szeptember 16-án elfogadta a sportfejlesztési koncepciót 

(továbbiakban: sportkoncepció), és minden évben költségvetési rendeletében állapította meg a 

sportfeladatok ellátására biztosított összeg nagyságát  Az SZMSZ rendelkezése szerint az 

összeg  felosztását a sporttal foglalkozó bizottságára bízta. Ez  az Oktatási, Ifjúsági és Sport 

Bizottság.  

I/5. A törvény figyelembevételével Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

megtárgyalja Veszprém megye sportfejlesztési koncepcióját és az „Értékelés a 2004. 

szeptember 16-án elfogadott Sportfejlesztési koncepció teljesítéséről”.(1.számú melléklet)  

Javasoljuk, hogy a Nemzeti Sportstratégia hosszú távú feladataihoz csatlakozva és figyelembe 

véve annak ütemezését, két középtávú időszakban határozzuk meg koncepcióink időtartamát 

(2009-2014, 2015-2020).  
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II. A Koncepció célja 

  
II/1. Veszprém megye sportkoncepciójának alapvető célja, hogy meghatározza azokat a 

hosszú távú feladatokat, amelyek végrehajtása során a megye lakosságának mind szélesebb 

köre számára lehetővé válik az egészséges, mozgásban gazdag életmód, kortól, nemtől 

függetlenül.  

 
II/2. A koncepció célja továbbá, hogy megőrizze és gazdagítsa a megye sport értékeit, járuljon 

hozzá az egyetemes magyar sport stratégiai céljainak megvalósításához és szolgáljon alapul, 

nyújtson segítséget a települési önkormányzatok sportkoncepcióinak megalkotásához.  

 
II/3. Alapelveknek tekintjük: 

a) Mutassa be Veszprém megye testnevelési és sportmozgalmának helyzetét, 

eredményeit, gondjait, problémáit.  

 
b) Határozza meg a települési, sportegyesületi önállóság és önrendelkezési jog 

figyelembevételével azokat a feladatokat, amelyek hozzájárulnak Veszprém megye 

sportértékeinek fejlesztéséhez.  

 
c) Mutasson irányt a sporttal foglalkozó önkormányzatoknak, civil és társadalmi 

szervezeteknek saját sportfeladataik megoldásában.  

 
d) Veszprém Megye Közgyűlése a feltételrendszer széleskörű figyelembevételével 

határozza meg a megyei önkormányzat sportfeladatainak prioritásait, támogatásának 

elveit és területeit, elsősorban a sportolás feltételrendszerének biztosításával. Mutassa 

be a diáksport-, szabadidősport, a fogyatékosok, nemzeti kisebbségek, etnikumok 

sportjának és versenysportjának eredményeit és határozza meg feladataikat.  

 
e) Segítse a magyar sportmozgalom távlati stratégiai céljainak megvalósítását. Járuljon 

hozzá a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia célkitűzéseinek megvalósulásához. 
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III. Veszprém megye és sportjának általános jellemzői  

  

III/1. Veszprém megye a Dunántúl közepén a Balatontól északra fekszik. Három jelentős 

földrajzi egysége: a Balaton és a Balaton-felvidék, a Bakony és a Kisalföld megyénkre eső 

része. Veszprém megye aprófalvas településszerkezetű. Ma a megyében 217 települési 

önkormányzat működik. Ebből 1 megyei jogú város, 13 városi rangú település. A települések 

túlnyomó része kis létszámú és általában ezeken a kis településeken nem működik 

sportegyesület.   

A népesség 50%-a 39 év alatti. Ez különösen nagy feladatot ad a testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek, intézmények számára. (2. sz. melléklet: Népességi mutatók)  

  

III/2. A sportegyesületek száma emelkedett, amelyek egyik oka, hogy a nagy egyesületek 

szakosztályai 1990 után önállóvá váltak, másrészt népszerű, új sportágak és egyesületek is 

megalakultak. (triatlon, modern tánc, aerobic, görkorcsolya, repülés, darts, kötélugró, 

gumiasztal, erőemelő, falmászás, bocsa, petanque stb.)  

 
III/3. A Megyei Önkormányzat a megye sportját - az elmúlt több mint 100 év alatt kialakult 

hagyományai, földrajzi adottságai, az érvényben lévő törvények (önkormányzati, sportörvény) 

figyelembe vételével - szervezi, támogatja.   

 

III/4. A megye sportélete hagyományos testkultúrával, régi tradíciókkal, sikeres sportágakkal, 

nagy edzői és sportolói személyiségekkel büszkélkedhet. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy 

74 fő (3. számú melléklet: Veszprém Megye Olimpikonjai) Veszprém megyéhez kötődő 

(Veszprém megyében született vagy Veszprém megyei egyesületben versenyző) sportoló vett 

részt téli- és nyári olimpiai játékokon.  

A diáksport és a szabadidősport versenyrendszerei a közigazgatás különböző szintjein – 

(települések, körzetek – járások - megye, a megyei jogú várossal együtt) -  mindig jól 

szervezettek voltak.  

 
III/5. A megye földrajzi adottságai a hagyományosan kialakult versenyrendszerek mellett 

néhány újabb sportág elterjedését is segítette, ilyenek: a vitorlázás, tájfutás, természetjárás. 

Vélhetően a megye legidősebb egyesülete az 1867. március 16-án megalakult Balatonfüredi 

Yacht Egylet volt. A Bakony erdei és a Balaton felvidék adottságai mindig jó terepei voltak a 

tájfutásnak és a természetjárásnak. Nagy számban 1945 után szaporodtak el a 



 

  
6 

 

  

sportegyesületek. Megyénkben jelentős volt a nehézipar: a bányászat (szén, bauxit), a 

vegyipar, az alumíniumkohászat, gépipar. Szinte minden ipari üzem és mezőgazdasági vállalat 

fontosnak tartotta, hogy saját egyesülete legyen. Ezek a bázis vállalatok az egyesület 

működtetésének összes terhét vállalták (pályafenntartás, sportolók versenyeztetése, 

személyzeti ügyek, foglalkoztatás stb.). Hogy ez milyen nagy érték volt, ez 1990 után derült 

ki igazán. A sportban a rendszerváltás már korábban elkezdődött. Az első lépés az egyesülési 

törvény megjelenése volt. Ekkor az egyesületek – sportegyesületek – is önállóvá váltak. A 

másik fontos jogszabály a sportági szakszövetségek önállóvá válását tette lehetővé. 1987-ben 

megalakult a Veszprém Megyei Diáksport Tanács (jelenleg Veszprém Megyei Diáksport 

Szövetség).  

A sportági szakszövetségek száma folyamatosan emelkedett a megyében – 1990 óta jöttek 

létre a következő sportágakban: triatlon, speciális szövetség, akrobatikus rock n’ roll. Jelenleg 

33 sportszövetség van. (4. sz. melléklet:A  VMST vezetősége és tagszövetségei)  

A szövetségek egyesületi formában létrehozták a Veszprém Megyei Sportági Szakszövetségek 

Egyesületét, ami 2001-ben Veszprém Megyei Sporttanáccsá(továbbiakban VMST) alakult át, 

amely azóta a lehetőségei határán belül koordinálja, összehangolja a sportági szakszövetségek 

munkáját.  

Az országos szakszövetségekben mindig volt a megyének megfelelő szakmai képviselete. (5. 

számú melléklet: Országos sportági tisztségviselők)  

1990-ben, s azt követően sok sportegyesület került nehéz helyzetbe. Ennek ellenére az 

egyesületek megszűnése nem vált jellemzővé. Egyik pillanatról a másikra változott meg a 

sportot körülvevő társadalmi környezet, kerültek nehéz helyzetbe a működtető bázisvállalatok 

(üzem, TSZ, ÁG), de az egyesületek tovább léteztek. Ekkor léptek be fő fenntartóként a 

települési önkormányzatok, melyek ugyan szintén nem dúskáltak anyagiakban, de a 

létesítmények fenntartásával, a sportegyesületek anyagi támogatásával segítették és segítik a 

mai napig a települések fiatalságának sportolóit.   

 
IV. Önkormányzatok 

 
IV/1. A rendszerváltás óta, amikor az állam és az állami vállalatok nagyrészt kivonultak a 

megyei sport támogatásából, az önkormányzatok vették át a sportfeladatok finanszírozását. A 

Veszprém Megyei Önkormányzat a testnevelési és sportfeladatok ellátására önálló intézményt 

működtet. Az országban három megyében van ez így, a többi megyében eltérő megoldásokat 

alkalmaztak. A Veszprém Megyei Sporthivatal a Pannon Egyetem kezelésében lévő 
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Stadionban található. Körülményei elfogadhatóak, köszönhetően annak, hogy az irodákban a 

bútorok a Megyei Önkormányzat által biztosított összegből felújításra kerültek 2008-ban. A 

rendszerváltás utáni években a megyei sport-szakigazgatási szerv átalakulásával 

párhuzamosan, fokozatosan kibontakozott a sport önszerveződő megyei érdekképviselete. A 

Veszprém Megyei Sporttanács a megyei sportági szakszövetségeket tömöríti, ily módon a 

diák-, szabadidő,- és versenysport összehangolásában, a Veszprém Megyei Testnevelési és 

Sporthivatal szakmai partnereként jelenik meg. 

 
IV/2. A sportról szóló 2004. évi I. tv az önkormányzatok számára az alábbi feladatokat 

fogalmazta meg: 

 
A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai: 

„55. §. (1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a.) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

 

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak 

szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.” 

 
E feladatok ellátására az önkormányzatok jelentős pénzeszközöket áldoznak.  

 

IV/3. A sporttámogatás legnagyobb részét a létesítmények fenntartására, üzemeltetésére 

fordítják. Országos átlagban a létesítmények több mint 70 %-a önkormányzati tulajdonban 

működik. Az egyesületek és az önkormányzatok összefogása a helyi sportélet szervezésében 

elengedhetetlen: az egyesületek az említett anyagi és természetbeni támogatás nélkül nem 

tudnának megfelelő sporttevékenységet folytatni. Az önkormányzat viszont a 

sportegyesületeken keresztül látja el a települési sportfeladatokat, hiszen a sporttevékenység 

közvetlen szervezésére nincs apparátusa, valamint szakmai háttere.  
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IV/4. A városok, községek támogatják a helyi diáksportéletet, a lakossági szabadidősportot, 

valamint a sportrendezvényeket. Az önkormányzati vezetők egyre inkább felismerték, hogy a 

sportnak egy város, egy település életében igen nagy jelentősége, közösségformáló ereje van.  

 

IV/5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 1990. óta – a többi megyei önkormányzathoz 

viszonyítva – évről évre kiemelt támogatást biztosított a megye sportja számára. A támogatás 

összege a 1991. évi 11 millió Ft-ról napjainkra 35,8 millió Ft-ra nőtt.  

 

IV/6. A megyei sportalap felosztásakor mindig fontos alapelve volt az illetékes 

bizottságoknak, hogy a következő szempontoknak eleget tegyenek: 

a) a sport megyei versenyrendszerének folyamatos biztosítása, működtetéséhez 

szükséges háttér biztosítása (sportlétesítmények biztosítása, bérlése, versenybírák, 

díjazás, orvosi ellátás, iroda, telefon, edzők, sportszervezők képzése, továbbképzése, 

szakszövetségek működésének segítése, körzeti feladatok ellátása), 

b) a településeken tevékenykedő egyesületek létesítmény feltételeinek javításához adjon 

támogatást, 

c) közreműködés sportpublikációban, sporttudomány, sporttörténet ápolásában. 

d) kiemelkedő sportolók, edzők, sportvezetők erkölcsi elismerése, (diáksport, utánpótlás, 

megye legeredményesebb sportolója cím) (6. számú melléklet: Veszprém megye 

sportjáért kitüntetettek) 

e) világversenyeken résztvevő sportolók felkészülésének támogatása, (Olimpia, Vb, Eb, 

kvalifikációs versenyek) 

f) kistérségi feladatok támogatása 

 

IV/7. A Megyei Közgyűlés minden évben a költségvetésről szóló rendeletben állapítja meg a 

sportfeladatok ellátására biztosított összeg nagyságát. A sportalap költségvetési rendeletben 

szereplő tételeinek részletes felosztását, a támogatási összegek meghatározását a sporttal 

foglalkozó mindenkori bizottságára bízza. Ez jelenleg a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága.  

 

IV/8. A sportalapon kívül az elmúlt időszakban sportlétesítmény fejlesztésre és az olimpiai 

felkészülés támogatására kaptak támogatást megyénk sportegyesületei, intézményei. 

A sportot érintő döntéseknél kezdettől fogva számítottunk a társadalmi tevékenységet végző 

szervezetek véleményére. A Megyei Diáksport Szövetség, a Veszprém Megyei Sporttanács 
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Elnökének, a körzetek sportvezetőinek véleményét mindig kikértük az előterjesztések 

elkészítéséhez, és a döntést hozó ülésekre meghívtuk őket, ahol személyesen is kifejthették 

véleményüket. 

 

IV/9. A megyei önkormányzatnak az elmúlt rövid időszakot kivéve mindig volt MOB tagja. 

1990-2006 között dr. Győri Pál, 2009-től pedig Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke 

látja el ezt a megtisztelő feladatot. (A köztes időben a megyei jogú város adott MOB-tagot.) 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
10 

 

  

V. Diáksport 
  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény a megyei önkormányzatok kötelező feladataként írja elő, 

hogy „segítse a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását…”.  

 
V/1. A diáksport főbb jellemzői 

  

a) Az iskolai testnevelés és diáksport magában foglalja az oktatási intézmények tanulóinak 

testnevelési és sporttevékenységét, a tanórai és tanórán kívüli, iskolában végzett 

sporttevékenységet éppúgy, mint az iskolán kívüli keretben végzett különböző diáksport-

rendezvényeken zajló testgyakorlást, testedzést és játékokat, mozgásos alkalmakat.  

b) Az egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes feladata. A 

társadalmi helyzettel és az életmódbeli változásokkal összefüggésben azonban a sportos 

életmód és az egészségmegőrzés területén egyre jobban elmozdulás tapasztalható az iskola 

irányába. A gyerekek számára az iskolai intézményes sporttevékenység az egész életre szóló 

szokások aktív kialakításának egyszeri és megismételhetetlen lehetősége. Ezt a helyszínt és 

ezt az életkort kell minél előnyösebb helyzetbe hozni a társadalmi egészségmegőrzés 

érdekében. Ez az alapfeladat alátámasztható biológiai oldalról is: a sport, testedzés nélkül 

fiataljaink elmaradnak örökletes lehetőségeiktől, nem futják ki biológiai formájukat, kisebbek, 

gyengébbek lesznek. Minden tanulás kitüntetett ideje a fiatalkor, igaz, felnőttkorban még 

szellemiekben sok minden pótolható – a növekedés, érés azonban befejeződött. Különösen 

lényeges a fizikai aktivitás, a megfelelő mozgásterhelés a serdülőkorban, a keringési és légző 

rendszer fejlődése idején. Az ekkor elért maximum meghatározó az élet hátralévő részében. 

Mindez önmagában is alátámasztja a társadalomnak a közoktatásban kifejezésre jutó 

felelősségét az iskolai testnevelés és sport területén. A testnevelés nem egyszerűen tantárgy, 

hanem terület, amely hivatott egyensúlyt tartani a szellemi képzés „másként ható” 

terhelésével, ami az egész személyiségfejlődést és életmódot alakítja. Nem kevésbé fontos az 

iskolai testnevelés és sport pedagógiai, pszichológiai megalapozottsága, sőt úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a fiatalok számára olyannyira természetes életforma a sport, hogy 

ennek humán tartalma indokolja középpontba állítását. A sportban a fiatalok hiteles, objektív, 

konkrét visszajelzést kapnak saját teljesítményükről. Megtanulják a siker és a kudarc 

elviselését, a tehervállalás örömét, az ítéletalkotás felelősségét, a konfliktustűrést és -kezelést, 

a közösségi élet szabályait; mindazt, aminek hiánya a mai társadalom mentálhigiénés 
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gondjaiban kifejeződik. Továbbá az iskolai testnevelés és diáksport minősége és mennyisége 

(„piramis-elv”) meghatározó a sport többi területére is, hiszen az alapot jelenti az utánpótlás-

nevelés, a versenysport, az élsport és a felnőtt szabadidősport számára. A fent leírtakból 

egyértelműen következik, hogy az iskolai testnevelés és diáksport legfőbb célja az ifjúság 

mind nagyobb hányadának biztosítani, megszervezni a rendszeres testmozgást, módszeres 

testgyakorlást. 

A középiskolások körében végzett felmérés aggasztó adatai cselekvésre kényszerítenek. 

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre, felvilágosításra minden korcsoportban.  Az 

Egészségügyi és az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság együttes ülésén a fiatalok érdekében  

feladattal rendelkező szervek saját feladataikat megfogalmazták. A sport területén 

elkészítettünk egy cselekvési tervet, amelynek középpontjában a nem sportoló diákság 

megnyerése, meggyőzése szerepel. Ebben a   programban    együttműködésre számítunk az 

Állami Népegészségügyi Tiszti Szolgálat,  a Megyei Rendőr Főkapitányság,  a 

Drogambulancia és a   Vöröskereszt szervezeteivel. Középtávon-ez a koncepció első 3 éve- a 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységben az egészséges életmódra nevelés, a következő 

években a mindennapos testnevelés bevezetésére való törekvés jellemzi.(Cselekvési terv a  

11. számú mellékletben) )  

c)Az iskolai tornatermi ellátottság változatos képet mutat. A kis tornaszobától a 

sportcsarnokban tartott testnevelési órákig minden előfordul. Általában az iskolák kis 

tornateremmel rendelkeznek. A szabadtéri létesítmények többnyire elhanyagoltak. 

Felújításukra, új létesítmények építésére az iskolák költségvetésében nincs fedezet.  

d) Jelenleg megyénkben az alapfokú és középfokú oktatási intézményekben összesen 165 

diáksport szervezet - iskolai sportkör, diáksportkör, diák sportegyesület működik. A diáksport 

alapfeladata a közoktatásban (6-18 éves korig) tanuló fiatalok tanórán kívüli 

sportfoglalkoztatása és versenyrendszerének kialakítása, működtetése és az intézmény 

pedagógiai programjának összhangban azt kiegészítő és gazdagító szabadidős 

sporttevékenység szervezése.   

e) A diáksport versenyrendszerének szervezője a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség, 

amely a Magyar Diáksport Szövetség területi szervezete. A megye diáksport szervezeteire 

épülő, tevékenységüket összehangoló, önkormányzati elv alapján működő, érdekképviseletet 

is ellátó, társadalmi szervezet, önálló jogi személy. A Veszprém Megyei Diáksport 

Szövetséget a kilenc városi Diáksport Bizottság vezetője és a sportági felelősei alkotják. 
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f)  A diáksport versenyrendszerének alapja az iskolában folyó tanórán kívüli sporttevékenység 

és az iskolai diáksport szervezetek, diáksport egyesületek által szervezett iskolai 

sportfoglalkozások, házi versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti sportrendezvények.  

Sok figyelemre méltó kezdeményezés született, amelyek mind-mind a sport népszerűsítéséhez 

járulnak hozzá (sportbemutató, tornabemutató, rendszeres verseny a sportegyesületbe nem 

igazolt tanulók számára, sporttáborok). A megyei versenyrendszerben meghatározó szerepet 

játszanak az országos szintig szervezett sportágak eseményei: atlétika, asztalitenisz, játékos 

sportvetélkedő, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, torna 

„B” kategória, úszás. Ezen kívül Veszprém megye eredményes sportágaiban önállóan rendez 

országos döntőt kyoushin karate, judo, tollaslabda, amatőr röplabda sportágakban, veszprémi, 

ajkai és pápai helyszíneken. A megyei szövetségek rendezésében teke, tenisz, természetjárás 

és vívás sportágakban vehetnek részt a tanulók a diákolimpián. Megyénk diáksportja országos 

összehasonlításban sikeres. (7. számú melléklet: Diáksport pontverseny) 

g) Vannak hagyományosan eredményes sportágak, amelyekben országos szinten is 

meghatározóak megyénk versenyzői, de itt elsősorban az egyesületben folyó utánpótlás 

nevelési tevékenység eredményessége látható (torna, atlétika, úszás kézilabda, röplabda, 

vívás). 

 
V/2. Céljaink 

 
a) a tanuló ifjúság számára elérhetővé tegyük a sportban való részvételt, részükre 

rendszeres felvilágosítást adjunk az alapvető sportolási lehetőségekről, a nem 

versenyszerű testedzési formákban rejlő kihívásokról,  

 
b) elősegítjük a tanuló ifjúság egészségesebb életmódra nevelését,  

 
c) törekszünk a mindennapos testnevelés bevezetésére az általános és középiskolákban, 

 
d)  törekszünk a sportoló diákok számának növelésére,  

 
e) szélesítjük a versenysport utánpótlásbázisát, támogatjuk az iskolák kapcsolódását az 

utánpótlás Sport  XXI: programhoz 

 
f) lehetőséget biztosítunk a hátrányos helyzetű községekben élő fiatalok sportolásához.  
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V/3. A helyzetelemzésből és célmeghatározásból adódó feladatok 
 

a) Céljaink eléréséhez továbbra is szükséges a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség 

kiemelt támogatása, hasonlóan az eddigi évekhez. 

 
b) az iskolák tanárai számára biztosítjuk a rendszeres sportszakmai továbbképzést.  

 
c) pályázati lehetőséget biztosítunk a szabadtéri sportlétesítmények állagmegóvásához, 

bővítéséhez rendelkezésre álló saját források növeléséhez - a Veszprém Megyei 

Önkormányzat sportlétesítmény pályázata révén.  

 
d) előnyben részesítjük az iskolai és a kis településen levő sportlétesítmény építését a 

sportlétesítmények fejlesztésekor.  

e) továbbra is kiemelt megyei támogatásban részesítjük a diáksport megyei 

versenyrendszerét. 

f) ösztönözzük a mindennapos kapcsolat kialakítását és együttműködési megállapodások 

megkötését az iskolák, kollégiumok, diáksport szervezetek és a helyi sportklubok 

között, a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség, a Veszprém Megyei Testnevelő 

Tanárok Egyesülete, a Veszprém Megyei Sporttanács és a Megyei Szakszövetségek 

közreműködésével. 

 
g) az egyesületek által nem igazolt diáksportolók számára - bajnoki és kuparendszerű - 

kistérségi versenyeket rendezünk (atlétika, labdajátékok), a Diáksport Bizottságok 

segítségével.  

 
h) a kimagasló munkát végző, sportfoglalkozásokat vezető testnevelőket, 

sportszervezőket rendszeresen anyagi és erkölcsi elismerésben kívánjuk részesíteni. 

 
i) Az iskolai testnevelés megfelelő szintű fenntartása, fejlesztése az iskolai alapellátás 

részeként állami feladat. 

 
j) A kötelező tanórai foglalkozások megtartásához a kerettantervben rendelkezésre álló 

időkereten felül az elsőtől a negyedik évfolyamig további heti kettő és fél testnevelés 

órát kell az iskola helyi tantervébe beépíteni. 

 
k) Fontos lenne azt elérni településeinken, hogy a negyedik évfolyam feletti osztályok 

esetében az iskolai kerettantervek elfogadásakor a jelenlegi – több helyen - kevésnek 
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tartott kötelező testnevelés-óraszámok tovább ne csökkenjenek, hanem lehetőség 

szerint növekedjenek. 

 
l) Az előrelépés érdekében - szakmai szempontból- egyértelműen az a cél fogalmazható 

meg, mely szerint valamennyi oktatási intézmény a pedagógiai programjában az 

egészségmegőrzést és a testnevelést kiemelt prioritásként határozza meg, és ennek 

tényleges megvalósítása érdekében minél magasabb kötelező (tanórai) testnevelésórát, 

foglalkozást biztosítson, írjon elő a tanulók számára. 

 
m) Az iskolai és diáksportot érintő döntések előkészítésébe be kívánjuk vonni az érintett 

megyei szervezetek képviselőit (Veszprém Megyei Sporttanács, Veszprém Megyei 

Testnevelő Tanárok Egyesülete, Veszprém Megyei Diáksport Szövetség, Fogyatékosok 

Nemzeti Sportszövetsége, és a Sportági Megyei Szakszövetségeket) 
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VI. Szabadidősport - Sport rekreáció 

   

VI/1. A szabadidősport főbb jellemzői 

  

A sportról szóló törvény megfogalmazása szerint szabadidő sportoló az a természetes 

személy, aki szabadideje eltöltéseként nem szervezett formában végez sporttevékenységet, 

illetve aki a szervezett formában folytatott sporttevékenysége során nem vesz részt 

szakszövetség vagy sportszövetség által kiírt, szervezett versenyeken. 

A szabadidősport tehát nem eredmény és sikerorientált, hanem főként kedvtelésből, az 

egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként végzett sporttevékenység, testedzés. 

 
 A mai társadalomban tipikus, hogy az iskolarendszerben fokozatosan csökken a rendszeres, 

főleg a versenyszerűen sportolók száma, leginkább a felsőoktatásban, majd az iskolapadból 

kikerülve,- azok, akik nem versenyszerűen sportolók-, végleg abbahagyják a testedzést. 

Évtizedek múlva, egzisztenciálisan konszolidálódva – ideális esetben – jelentkezik a 

testedzés, sportolás iránti igény (bár sok esetben testtömegbeli, egészségi problémák vezetnek 

erre a felismerésre). Ezért is igen találó a sport rekreáció kifejezés, amely arra utal, hogy a 

sport segít helyreállítani a munkavégző teljesítőképességet.  

A Nemzeti Sportstratégiával összhangban a sporttörvény az önként vállalható feladatok 

sorában meghatározza a helyi önkormányzatok részére a szabadidősport feltételeinek 

fejlesztését, továbbá a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának 

támogatását, segítését.  

A szabadidősportnak juttatott központi források jelentős csökkentése a területen is éreztette 

negatív hatását. Csökkent a Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól pályázati úton 

elnyerhető összeg.  

A szervezett formák közül változatlanul a labdajátékok a legnépszerűbbek, és ezek újszerű 

változatai is kezdenek teret hódítani (pl.: streetball, strandröplabda, strandkézilabda). 

 
 A futómozgalomban egyre több a napi rendszerességgel sportolók száma. A sokszor ezres 

indulói létszámú futóversenyek pedig igazi ünnepei az egészséges, sportos életmódnak.  
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A tanfolyami formák közül nőtt az aerobic, valamint a testépítő, erőemelő és küzdőcsoportok 

száma.  

Rendkívül népszerűvé vált az alpesi síelés. Ennek űzésére megfelelő időjárás esetén 

Eplényben nyílik lehetőség. Ugyanakkor a legnépszerűbb célpontok: Ausztria, Olaszország és 

Szlovákia. Ma már az iskolákból rendszeresen több száz fiatal utazik sí táborba. 

 
VI/2. Veszprém megye főbb szabadidős rendezvényei 

 
a)A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának önálló rendezvénye az Önkormányzati 

Kupa, amelyen a városok megválasztott képviselői és köztisztviselők vesznek részt. 

Rendezvénnyel igyekeztünk bemutatni az újonnan épített sportlétesítményeinket is. 

(Sportcsarnokok, fürdők.) 

 

b)Megvalósítottuk a „Válaszd a sportot! Sportolj a drog helyett!” akciónkat. Egy éven 

keresztül részt vettünk iskolai, falunapi rendezvényeken. Bemutattunk híres sportolókat és 

megmozgattuk az ott megjelenteket. 

 
c)Sikeres rendezvénysorozatot tartottunk „Újraélesztés a sportpályán” címmel a megye 6 

nagyobb városában, ahol összehívtuk az edzőket és sportvezetőket, illetve az érdeklődőket, 

bemutattuk és gyakoroltattuk az eszméletlen ember szakszerű ellátását. 

 

d)Az immár 10 éve egészséges életmódot népszerűsítő megyei rendezvény a Megyefutás, 

amelyet a települések érintésével váltóban teljesítenek a résztvevők. A településeken 

nagyszámú fiatal csatlakozik minden évben a megye zászló kíséréséhez. Jó néhány 

településünknek van saját hagyományos szabadidő sportversenye, amely a megye szinte 

minden nagyobb településén lehetőséget nyújt a sportolni vágyók számára. (Tapolca, 

Várpalota Napok, Szilveszteri futás, Ajka-rajtja, Pápa-Ajka kerékpárverseny)  
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VI/3. Célmeghatározás 

  

a) a megye lakossága számára elérhetővé tesszük a sportban való részvételt, részükre 

rendszeres felvilágosítást adunk az alapvető sportolási lehetőségekről, a nem 

versenyszerű testedzési formákról,  

 
 

b) célprogramjainkkal a megye lakossága egészségesebb életmódra nevelését elősegítjük,  

 
 

c) felvilágosító és ráutaló tevékenységekkel kívánjuk elérni, hogy fokozatosan 

növekedjen a rendszeresen sportoló Veszprém megyei lakosok száma,  

 
d) és személyes segítségnyújtással valamint az önrész biztosításával ösztönözzük a 

szabadidős sportpályázatokon való részvételt 

 

e) elősegítjük a szabadidősport személyi feltételeinek megteremtését  

 
 

VI/4. A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok 

 

a) ösztönözzük a meglévő sportlétesítmények több funkciós használatát, segítjük, hogy a 

fizikai, szellemi sérülés miatt hátrányos helyzetű személyek is hozzáférhessenek a 

sportlehetőségekhez, 

 
b) pályázattal támogatjuk a szabadtéri és szabadidősport fejlesztését célzó létesítmények 

építését, felújítását 

 
c) segítjük a szabadidősport létesítmények fejlesztését szolgáló központi források – 

pályázati úton történő – igénybevételét, lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a 

sportszervezetek, szabadidősport egyesületek programjait,  

 
d) létrehozzuk, és lehetőségeink szerint támogatjuk a kistérségi sportszakemberekből álló 

sportszervezői hálózatot (sportmenedzserek, rekreációs szakemberek, edzők),  

 
e) elősegítjük a sport rekreációs szakemberek, túravezetők rendszeres képzését és 

továbbképzését, 
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f) részt veszünk nagy tömegeket megmozgató szabadidősport rendezvények 

szervezésében,  

 
g) létrehozzuk a megye sportinformációs adatbázisát, 

 
h) rendszeres sportolást népszerűsítő kampányokat és programokat alakítunk ki a megye 

lakossága számára,  

 
i) kiemelt akciók keretében népszerűsítjük az élet végéig űzhető sportágakat (úszás, 

futás, kerékpár, természetjárás, sí- és vízi turizmus támogatása, időskorúak 

egészségmegóvó foglalkozásainak támogatása).  

 
 

VII. Versenysport  

  

VII/1. Feladat ellátási kötelezettség 

  

A Sporttörvény rendelkezése alapján az önkormányzatok feladata a sporttal foglalkozó helyi 

szervezetek támogatása, a tulajdonukban álló sportlétesítmények fenntartásra, működtetése, 

fejlesztése. A megye feladata a fentieken túl a területi versenyrendszerek kialakítása, 

működtetése, sportrendezvények szervezése és a megyei sportági szakszövetségek 

működésének segítése, illetve a sportszakember képzése és továbbképzése.   

  

VII/2. A versenysport főbb jellemzői 

 

a) Ez az alrendszer a gyermek- és ifjúsági sport mellett, magában foglalja a felnőtt 

amatőr és hivatásos sportot is egyaránt. Ezen a szinten a versenyszerű sportolók döntő 

többsége amatőr. Az utánpótlásképzés területén továbbra is kevés az olyan szakmai 

műhely, amely kifejezetten az élsport számára neveli közvetlenül az utánpótlást. Míg 

országosan csökkent, addig Veszprém megyében örvendetes számban növekedett a 

sportegyesületek száma. A növekedés a civil kurázsi, az önállóvá vált társközségek és 

ezzel együtt az egészséges lokálpatriotizmus erősödésének, a több szakosztályos nagy 

egyesületek felbomlásának, divatsportágak megjelenéseinek, a szervezett szabadidős 

bajnokságok megerősödésének, valamint a jogi személyiség feltételként való 

megjelenésének köszönhetően (pályázatok, nevezési előírások stb.) adják a választ.  
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b) Jelenleg a megyénkben több mint 450 sporttevékenységgel foglalkozó egyesület van. 

Számukra a bajnokságokat és versenyeket a megyei szakszövetségek szervezik. A 

sportági szakszövetségek tevékenységüket az országos szakszövetségek 

tagszervezeteként végzik. A rendelkezésükre álló anyagi erőket a megyei 

önkormányzat, a Közalapítványok a pályázati lehetőségek, a szponzorok valamint a 

szolgáltatásokért kapott bevétellel biztosítják. A szövetség vezetői tevékenységüket 

társadalmi munkában látják el, munkájukhoz segítséget a Megyei Testnevelési és 

Sporthivatal szakmai stábja biztosítja. 

  

c) A társadalmi hátteret a Veszprém Megyei Sporttanács jelenti, amely bejegyzett 

társadalmi szervezet és valamennyi megyei szövetségünk a tagja. A munka társadalmi 

jellege miatt a vezetői utánpótlás nevelése nehezen megoldható. Alapvető célunknak 

kell tekintenünk, hogy a Szakszövetségek minél több fiatalt vonjanak be a mindennapi 

feladataik ellátásába. A Pannon Egyetemen negyven éve folyamatosan képzik alap-és 

középfokon edzőket és sportszervezőket. A játékvezetők képzését az országos-és 

megyei szakszövetségek látják el. Célunk a képzések további bővítése, még 

eredményesebbé és színvonalasabbá tétele. 

 
d) A szakszövetségek legfontosabb feladatának a sportág Veszprém megyében adódó 

feltételeinek, lehetőségeinek javítását, a versenyek szakszerű lebonyolítását tartjuk. 

Néhány szövetség, amelynél a sportág Veszprém megyei színvonala magasabb, 

regionális, országos és nemzetközi versenyek lebonyolítására, szervezésére is 

vállalkozik. A szakszövetségek biztosítják az első versenyzési lehetőséget az 

utánpótlás számára.  

 
e) Veszprém megye mindig is eredményesen szerepelt a különböző csapat és egyéni 

sportágakban országos szinten is.  

 
f) Labdarúgásban a legmagasabb osztályban szerepelt Pápa és Veszprém város csapata. A 

nemzeti bajnokság különböző osztályaiban szerepel Ajka, Tapolca csapata. 

Kézilabdában nemzetközi szinten is eredményes Veszprém város csapata, korábban a 

nők, napjainkban a férfiak jeleskednek. Az első vonalban szerepel Balatonfüred 

csapata is. Az országos bajnokságok második-harmadik vonalában egyre több csapat 

szerepel. Röplabdában első osztályban a veszprémi, második vonalban Ajka és 
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Veszprém ifjúsági csapata képviseli a megyét az élmezőnyben. Kosárlabda 2. 

vonalban Veszprém és Pápa, a 3. vonalban Várpalota csapatai jelenítik meg a magas 

szintű és egyre népszerűbb sportágat.  

 
g) Egyéni sportágakban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak: a modellezők Herendről, az 

erőemelők Pápáról és Veszprémből, a sportlövők Balatonfűzfőről, a tájfutók 

Veszprémből, a vívók Tapolcáról és Veszprémből, tollaslabdában Pápáról, a tekézők 

Pápáról, Herendről, Pétfürdőről, úszás sportágban Ajka, Balatonfűzfő, Veszprém, Pápa 

versenyzői, a vitorlázók Balatonfüredről, a kötélugrók Zircről,  az atléták Veszprémből 

és Pápáról, valamint a balatonkenesei szörfözők. Asztaliteniszben Magyargencs női 

csapata az első osztályban szerepel. 

 
h) Büszkék lehetünk azokra, akik 2008-ban Pekingben képviselték Veszprém megyét és 

Magyarországot.   

 
i) 1990-től a megyei önkormányzat rendszeresen támogatta az olimpiai felkészülést, az 

olimpiai kvalifikáló versenyeken való részvételt, a felkészüléshez szükséges jobb 

körülmények megteremtését.  

 
VII/3. Célmeghatározás 

 

a) Segítjük a szakszövetségek megyei versenyrendszerének kialakítását, kiemelt 

figyelmet fordítva az utánpótlás korúak versenyeztetésére. 

 
b) Elő kívánjuk segíteni a megyei sportági szakszövetségek működési hatékonyságának 

növelését. 

 
c) Együttműködünk a Megyei, Országos Szakszövetségekkel, a versenysport 

létesítményeinek felújításában, új létesítmény létrehozásában. 

 
d) Népszerűsítjük a becsületes, sportszerű, doppingmentes sportolást, az olimpiai eszmét.  
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VII/4. A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok 

  

a) Különböző pályázati források bevonásával és a Megyei Önkormányzat pályázatával 

támogatni kívánjuk a sportlétesítmények-korszerűsítését, 

 

b) Biztosítjuk a megyei sportági szakszövetségek, illetve sportszövetségek működésének 

alapvető feltételeit,  

 
c) Támogatjuk a megyében megrendezésre kerülő, a sportágak fejlődését elősegítő, 

komoly idegenforgalmi vonzattal és bevétellel rendelkező nemzetközi versenyek 

megrendezését (vitorlázás, tájfutás, rally, labdajátékok), 

 

d) Létrehozzuk a megye sportinformációs adatbankját. A Veszprém Megyei Testnevelési 

és Sporthivatal és a Veszprém Megyei Sporttanács bővítse ki saját honlapját és 

fejlessze azt a megyei sport hírportáljává, ahol a hasznos információkat, példaértékű 

kezdeményezéseket a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetek személyek 

megtekinthetik,  

 
e) A csopaki Ifjúsági Üdülőben helyet biztosítunk az általános iskolai, középiskolai és 

egyetemi, főiskolai olimpiai tábor szervezéséhez, 

 

f) Népszerűsítjük és támogatjuk a Csermák József emlékét ápoló Alapítvány  és a 

várpalotai Olimpiai Kör tevékenységét, mint a Veszprém megyében  működő olimpiai 

szellemi műhelyeket, 

 

g) kiemelt figyelmet fordítunk a megyei és országos sportági szakszövetségekkel 

együttműködve, az olimpiákon eredményesen szereplő sportágakra,sportolókra, 

 
h) A versenysport területéről minden évben megjelentetünk egy példaként szolgáló 

sportágról, csapatról, személyről szóló könyvet. (8. számú melléklet: Kiadványok) 
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VIII. Fogyatékosok sportja 

  

VIII/1. Feladat ellátási kötelezettség 

  

A megyei önkormányzatok alapvető feladata a testi- vagy szellemi fogyatékkal élők 

sportjának támogatása, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. 

  

VIII/2. A fogyatékosok sportjának főbb jellemzői 

  

a) A 2003-ban megalakult és a 2008-ban jogi személlyé váló Veszprém Megyei Speciális 

Szövetség látja el a fogyatékosok sportjának szervezését is. Számukra asztalitenisz, 

atlétika, kézilabda, labdarúgás, ügyességi versenyek, padlóhoki sportágakban 

rendeznek őszi és tavaszi megyei versenyeket, valamint a városok 

szabadidőprogramok szervezésével teszik színesebbé a sportolók számára szervezett 

versenyek sportkínálatát. 

 
b) A megyében 17 iskolában speciális tagozat működik, ahol sérült gyerekek sportolási 

lehetőségeit is biztosítják. Hét iskola pedig a tanulásban akadályozott gyermekek 

részére biztosít mozgási lehetőségeket versenyszerűen. 

 
c) A Paraolimpián és a Speciális Olimpián résztvevő sportolók felkészülését anyagilag is 

támogattuk. 

 
d) A fogyatékos emberek sportját több egyesületben is segítik. Így a Törekvés SE, a 

Bástya, a Szivárvány Egyesület. A mozgás-, hallás- és szellemi sérült sportolók 

számára biztosít rendszeres felkészülését.  

 
 

VIII/3. Célmeghatározás 

 
a) A Veszprém Megyei Speciális Sportszövetség működésének segítése  

b) A sportolók versenyeztetésének kialakítása.  
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VIII/4. A helyzetelemzésből és célmeghatározásból adódó feladatok 

 

a) versenyrendszerek kialakítása, népszerűsítése, bővítése,   

b) az ezen a területen dolgozó ápolók, testnevelők, pedagógusok munkájának segítése, 

erkölcsi elismerése, 

c) az egyesületek programjainak támogatása, 

d) az integráció megvalósítása a sportban. 
 

 

IX. Nemzetközi sportkapcsolatok  

 
IX/1. Feladat ellátási kötelezettség 

 

A sporttörvény a sporttal foglalkozó helyi sportszervezetek támogatásának módjául a 

települési és a megyei önkormányzatok számára ajánlja a nemzeti és nemzetközi sport 

népszerűsítésében való közreműködést. Ennek a feladatnak az önkormányzatok úgy tudnak 

megfelelni, ha kiépítik és ápolják saját nemzetközi sportkapcsolataikat, illetve segítik a 

sporttal foglalkozó helyi szervezetek ez irányú tevékenységét. 

 
IX/2. A nemzetközi sportkapcsolatok főbb jellemzői 

 
a) Veszprém megye nemzetközi kapcsolatai keretében 12 országgal kötött együttműködési 

megállapodást, ifjúsági területen 16 országgal működik együtt két- és többoldalú cserék, 

programok szervezése révén. 

b) 2004 a sport általi nevelés éve volt az Európai Unióban. A sport az ifjúsági nemzetközi 

cserék programjában mindig meghatározó elem volt. 

c) A Veszprém Megyei Önkormányzat által szervezett programban a japán Gifu megyei 

Nagara iskola kézilabda, kosárlabda, kendo sportágban tartott nálunk edzőtábort és 

találkozott magyar fiatalokkal. Az első japán látogatás alkalmával vívók, kendósok 

képviselték a sportot a hivatalos delegációban.  

d) A Pünkösdi Tornán Franciaországban, a Loire-vidéki Nantes-ban egy veszprémi és 

tapolcai serdülő labdarúgócsapat vesz részt minden évben. 

e) Wunsiedel-i Ifjúsági Körrel évek óta közös sporttábort szervezünk. 



 

  
24 

 

  

f) A nemzetközi kapcsolatainkban mindig nyitottak voltunk különböző kérések, 

megkeresések teljesítésére. Így edzőtáborokat szerveztünk úszás, labdarúgás, baseball, 

kendo, kézilabda, tájfutás sportágakban. 

g) A Veszprém Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatok, sportszervezetek 

nemzetközi kapcsolatait az ifjúsági alapból támogatja. Ezek keretében labdarúgó tornák, 

félmaratoni futóverseny, Mini Olimpia szervezői és résztvevői, valamint a testvér 

települési sportcserékben résztvevők kaptak támogatást.  

h) A megyei sportfeladatokra biztosított összeg rendezvénytámogatási keretéből a különböző 

sportágak hazai nemzetközi versenyeket (pl. Balaton Bajnokságok, kupák rendezését) és 

külföldön részt vevő versenyzők kiutazását támogatjuk. 

 

 

IX/3. Célmeghatározás 

 
a) a megye élsportolóinak nemzetközi szereplését kiemelt támogatással ösztönözzük,  

 
b) a tehetséges utánpótláskorú fiatalok részére biztosítjuk a nemzetközi színtéren való 

megmérettetés lehetőségét, 

 
c) támogatjuk sportegyesületek, önkormányzatok nemzetközi sportkapcsolatainak 

kialakítását,    

 
d) saját nemzetközi kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük, ezen kapcsolatokon keresztül 

biztosítjuk, hogy az egyesületek, önkormányzatok bekapcsolódhassanak a nemzetközi 

sportéletbe. 

 
IX/4. A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok 

 
a) ösztönözzük és támogatjuk a sporttal foglalkozó helyi szervezetek nemzetközi 

kapcsolatfelvételét, annak ápolását – különösen az utánpótlás korosztályt illetően, 

 
b) támogatjuk a téli/nyári nemzetközi sporttáborokban a Veszprém megyei fiatalok mind 

nagyobb számú részvételét, cseretáborozási lehetőségek kihasználásával, meglévő 

nemzetközi kapcsolataink keretén belül (Ausztria, Lengyelország, Románia, 

Szlovákia).  



 

  
25 

 

  

X. Egyéb tevékenységek 

 

X/1. Kistérségi sport koordináció 

 

A sport szakállamtitkársággal együttműködve kialakítjuk a sport kistérségi szervezői 

rendszerét. Támogatjuk a pályázatok benyújtását, megvalósítását. Együttműködünk a 

kistérségi sport szervezésében 

X/2. Sportorvosi rendelő  

 
a. A sportorvoslás feltehetően egyidős a sporttal. A sérült, beteg sportolók gyógyítása a 

sportorvosok klasszikus feladata. A sportorvoslás azonban ma már lényegesen több – 

bár az eredeti feladat is szép és nemes-, mint a sérülések kezelése. Csak a főbb 

területeket említve: sportkardiológia, amely folyamatosan fejlődött és fejlődik, 

párhuzamosan egyfelől a sport, másfelől a szívgyógyászat fejlődésével; sportsebészet 

(sportortopédia, sporttraumatológia), amely ma talán a legdinamikusabban fejlődő ága 

a sportorvoslásnak. Nemcsak a sérülések legkorszerűbb ellátása, hanem a megelőzés, a 

karbantartás, az utókezelés is nagy hangsúlyt kap, főleg az élsport felfokozott ritmusa 

miatt. A terhelésélettannak is fontos a szerepe: részvétel a szelekcióban, a 

felkészülésben, az edzés hatékonyságának az ellenőrzésében. 

b. A sportorvosi szakellátás alapvetően a versenysport egészségügyi hátterét adja, de 

célszerű, hogy a szolgáltatásokat a rendszeresen szabadidősport-tevékenységet végzők 

is igénybe vegyék. 

c. Az iskolai testnevelés, a diáksport és a gyógytestnevelés egészségügyi hátterét az 

iskolaorvosok és védőnők jelentik.  

d. Jelenleg az Országos Sportegészségügyi Intézet fenntartói és szakmai irányításával 

térségi feladatellátással történik a sportorvosi ellátás melyet a megye anyagi 

lehetőségeihez mérten támogat. 

e. A megye önkormányzata hozzájárul az orvosi rendelő fejlesztéséhez. 

X/3. Sportlétesítmények fejlesztése  

A jogszabályi előírás mellett a sportlétesítmény-fejlesztés prioritásként való kezelését a 

következő elvek indokolják: 
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a.) Valamennyi sporttevékenység – iskolai testnevelés, diáksport, szabadidősport, 

versenysport – végzésének alapvető közege, alapfeltétele a létesítmény. A jó 

állapotban lévő termek, pályák pozitívan hatnak a tanulók testneveléshez való 

viszonyulására, vonzó a szabadidő-sportolók számára, a nézők, szurkolók számára is 

fontos, hogy igényes, kulturált környezetben tölthessék el szabadidejüket, s a 

sportegyesületek számára is óriási segítség a megfelelő környezet biztosítása az 

edzésekre, mérkőzésekre. 

b.) Létesítmények építése, fejlesztése maradandó értéket hoz létre, hosszú távra szóló, 

biztonságos befektetést jelent. Sajnos előfordul a sport – különösen a versenysport – 

világában, hogy egyes sportegyesületek szinte egyik évről a másikra leépülnek vagy 

megszűnnek, annak ellenére, hogy jelentős – bár lehet, hogy nem elég – támogatásban 

részesültek. Ugyanakkor egy jó állapotban lévő sportlétesítményt még a sport területén 

is igen sokoldalúan lehet kihasználni, és sokszor különböző kulturális 

rendezvényeknek ad otthont. 

c.)A sportfeladatokra rendelkezésre álló összeg felosztásából látszik az a törekvés, 

hogy elsősorban a megyei feladatok ellátása, a széleskörű sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése a célja.   

d.)Szükség van arra, hogy a településeken, a körzetközpontokban megfelelő minőségű 

versenyfeltételeket tudjanak teremteni: 1993 óta a létesítmények fejlesztését pályázati 

úton támogatjuk. Az elmúlt 4 éves ciklusban több mint 50 millió Ft-ot fordítottunk 

erre a célra. (9. számú melléklet: Sportlétesítmény pályázat 2005-2008. települések, 

10. számú melléklet: Sportlétesítmények 2005-2008 saját intézmények ) 

 

X/4.  Rendezvénytámogatás  

 
a) Mindig fontos szempontnak tartottuk, hogy Veszprém megye jó hírnevét ne csak 

sportolóink, hanem az adott település rendezvényei, lakosságának vendégszeretete és 
fogadókészsége is szolgálja. Ezek az események a versenyen túl jó lehetőségeket 
kínálnak Veszprém megye természeti, építészeti, történelmi és kulturális értékeinek 
bemutatására.  

b) A rendezvények támogatása esetében fővédnöki és védnöki felkérésekből adódó 
kötelezettségeinket teljesítjük.  
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XI. Összefoglalás 

 

XI/1. Veszprém megyében a sport szerepe hangsúlyos. A közgyűlés felismerte a sport hasznát, 
szükségességét, és a magyar általános helyzettől eltérően kiemelt fontossággal kezeli. Ennek 
megfelelően Veszprém megye sportja országosan elismert, és példaként állítható más megyék 
számára mind támogatottságában, mint szervezettségében. 
 

XI/2. Az Országgyűlés elfogadta a Európai Sport Chartával összhangban megalkotott Sportról 
szóló törvényt, amely meghatározza a megyei önkormányzatok feladatait is. 
Az Európai Sport Charta 2. cikk 1.a. Pontja alapján 
„Sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként, vagy szervezett 
formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése, vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok 
teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése.” 
 
XI/3. A megyében az eddig jól működő és jól szervezett - a Megyei Közgyűlés által anyagilag 
megkülönböztetett figyelemmel támogatott - Megyei Testnevelési és Sporthivatal és a megyei 
sportági szakszövetségeket tömörítő Veszprém Megyei Sporttanács eddig és a jövőben is 
magas színvonalon képes biztosítani a sportélet szakmai, pénzügyi és szervezési feltételeit. 
 
XI/4. A Veszprém Megyei Önkormányzat sportkoncepciójában megfogalmaztuk azokat a 
célokat és feladatokat, amelyeket a Sporttörvény számunkra előír. Veszprém megye 
Sportkoncepciójában arra törekedtünk, hogy a megyei önkormányzat által nyújtott 
támogatásból, minél hatékonyabb módon, minél több sportoló számára tudjunk rendszeres 
versenyeztetési lehetőséget adni. Fontosnak tartjuk, hogy Veszprém megye saját arculattal 
rendelkezzen a sport területén.  
 
XI/5. E cél megvalósítása érdekében az alábbi kiemelt programokat indítjuk:  

a) Diáksport: a sportalapon belül kiemelten támogatjuk a Veszprém Megyei Diáksport 
Szövetséget.  

 
b) Szabadidősport területén az élet végéig űzhető sportágakat népszerűsítjük (úszás, 

futás, kerékpározás, természetjárás).  
 

c) A versenysport területén kiemelten támogatjuk a nemzetközi versenyek, OB/EB 
világkupák megyei rendezését. Az olimpiai eszme ápolása érdekében előkészítjük 
sportos emlékeket őrző kiállító hely létrehozását. Olimpiai emléktábla és emlékpark 
kialakítását tervezzük. 

 
d) A megyei sportlétesítmények fejlesztése, karbantartása érdekében a megyei 

önkormányzat sportlétesítmény fejlesztési pályázatot működtet.  
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Ezek megvalósításával elérhetjük célunkat, hogy a sport mindenki számára ugyanazt jelentse, 

mint ahogy Szent-Györgyi Albert írta: 

 

 

„A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és 

legnemesebb nevelő eszköze”. 

 
 
 



1. sz. melléklet 
Értékelés a 2004. szeptember 16-án elfogadott Sportfejlesztési koncepció teljesítéséről 
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Ha visszatekintünk a testnevelés és sport történetére Veszprém megyében, néhány érdekes dologra 

bukkanhatunk. A múltba nézést gazdagították az elmúlt négy esztendőben megjelent sporttörténeti 

kiadványok. 

A kiegyezés után a vállalkozási kedv, egylet- és társaskör- alapítási törekvések új lendületet kaptak. 

A „Veszprém „című lap így vall erről 1875-ben. 

„ A testkultúrának keretet adó szervezkedési törekvések itt is elsősorban azokat a testgyakorlási 

ágakat ragadták magukkal, amelyek alkalmasnak bizonyultak a politikai függetlenség és polgári 

együvé tartozás szimbolizálására és kiegészítették az úri társas élet akkori igényeit, de nem kívántak 

különösebb előképzettséget.” 

A torna, korcsolya, vadászat, lövészet mellett a Balatonon és a városokban megjelent a fürdőkultúra 

is. Később jelentős szerepet kapott gyaloglás és a turizmus , a századforduló környékén pedig 

megjelenik a teke és a tenisz.  

1875-ben gyaloglóversenyt rendeznek Veszprém és Balatonalmádi között. A Balatonon 

megjelennek az első Balatonfüreden készített vitorlások, 1889 januárjában pedig  már a jégvitorlás 

is. 

1900 augusztus 8.-án, 9-én a párizsi olimpia tiszteletére olimpiai versenyeket hirdettek a  „ Almádi 

Újság”  tudósítása alapján Balatonalmádiban. 

Kezd elterjedni a labdarúgás. Ekkor alakulnak az első labdarúgó egyesületek. (Tapolca 

1910,Veszprém 1912)Pápán 1922-től szolgálta a testedzést a város ligeti sporttelep. 

1920. július 12.-én ül össze első ízben a Vármegyei Testnevelési és Sportbizottság, fő 

célja.”erős,edzett, mozgékony emberek nevelése”. 

Az 1921. évi LIII. tv és az azt kiegészítő  1925. évi III. tv az ifjúság testedzéséről gondoskodik, és 

a diáksport megerősítését tűzte ki céljául. Az 1926. évi kerettanterv különleges hatású, általános 

hatású(társas rend) és életre előkészítő, munkára nevelő gyakorlatokat tartalmazott. Ebben az 

időszakban alakultak ki a felmenő rendszerű versenyek, házi, városi, körzeti, járási, megyei 

szinteken. A nemzeti tömegsport programokat a Magyar Véderő Egylet helyi szervezeti 

bonyolították le. Újabb sportágak jelennek meg, a lovassport, kerékpározás, evezés, repülés. A 

testnevelés és sport legfőbb célja a két világháború között a haza védelmére való felkészülés. 

 

(Forrás: dr. Sipőcz József sporttörténeti munkái) 
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A koncepcióban kitűzött feladatokat legjobb tudásunk szerint igyekeztünk megvalósítani. A Megyei 

Önkormányzat biztosította a működéshez szükséges összeget. Ezt az Oktatási, Ifjúsági és Sport 

Bizottság osztotta fel. Részletes előterjesztést tárgyalt a bizottság a diáksport, az olimpiai 

felkészülés és a sportlétesítmények témaköreiben. 

 

2006-ban az olimpiai keretben levő 40 sportolónk sportolási feltételeit biztosító 15 egyesület kapott 

összesen 10 millió forintot sportlétesítmény fejlesztésre, sporteszközök beszerzésére. 2007-ben  a 

közvetlen felkészülésre, kvalifikációs versenyeken való részvételre további 5 millió forintot adott a 

megyei önkormányzat. 

Jelentős volt az előrelépés akkor, amikor a Sportfeladatok ellátásán túl, külön összeget, összesen 30 

millió forint biztosított a közgyűlés 2007-ben és 2008-ban,  sportlétesítmények korszerűsítésére és 

fejlesztésére, az önkormányzatoknak,  sportegyesületeknek, és intézményeinknek pályázati úton.  

 

A sportlétesítmény pályázat mellett nagy sikert aratott eszközbeszerzési pályázatunk, amely a 

megyei önkormányzat  és a Megyei Labdarúgó Szövetség példás együttműködése során valósult 

meg. Az elmúlt két esztendőben a megye 3-3, a szövetség 2-2 millió forintot biztosított. A 

sportlétesítmény pályázat közel 120 egyesületet és saját intézményt, az eszközpályázat pedig 

csaknem 200 szervezetet támogatott. A sporteszköz pályázatban nyertesek sporteszközöket - 

labdákat, kapuhálókat, szögletzászlókat, megkülönböztető mezeket, bójákat - kaptak, amelyet 

ünnepélyes körülmények között adtunk át a Szent István teremben, olimpikonok jelenlétében. 

 

Büszkék lehetünk arra, hogy az olimpiai eszme népszerűsítése, híres sportolók példaképül állítása 

terén szép rendezvényekre és könyvek kiadására került sor. 

Az elmúlt 4 év során Veszprém megye sporttörténetét bemutató értékes kiadványokat adtunk ki. 

Köszönet érte a szerzőknek, akik nagyon szép és színvonalas munkát végeztek.  

 

2005-ben jelent meg Donát Tamás: „Veszprém megye olimpikonjai Athéntől Athénig” című 

műve, amely Veszprém megye valamennyi, az olimpián - speciális, sakk és paraolimpián - részt vett 

sportolójával az olimpiáról történő beszélgetést tartalmaz. 

 

Veszprém megye legeredményesebb olimpiai szereplője Szalay Gyöngyi. Az ő pályafutását írja le 

Darcsi István: Gyöngyszem a páston című 2006 karácsonyára megjelent könyve. 
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2007-ben kiadtuk Csermák József a kalapácsvető című érzelmekben és személyes 

visszaemlékezésekben gazdag kötet 2. kiadását, N. Horváth Erzsébet tollából. 

 

2008-ban Csik Ferenc - Donát Tamás: Akikért tízezrek szurkoltak című műve a húsz évvel 

korábban az első osztályba jutott labdarúgó csapat történetéről szól. 

  

A visszaemlékező írásokon túl fontosnak tartottuk, hogy a ma sportoló sztárjaival, olimpikonokkal, 

válogatott sportolókkal is személyesen találkozhassanak a fiatalok. A „Válaszd a sportot, sportolj 

a drog helyett” akciónkkal az egészségmegőrzésre és a sportos életmód népszerűsítésére hívtuk fel 

a figyelmet. Konferenciák, előadások, élménybeszámolók, kiállítások, sportversenyek során 

próbáltuk felhívni a figyelmet a sport szépségeire és a veszélyekre. Az akció pozitív visszajelzést 

kapott a benne résztvevő fiatalok, szervezők, tanárok részéről.  

Ezen akció jegyében tartottuk kiadványaink bemutatóit is. Volt olimpikonok jelenlétében mutattuk 

be a „Veszprém megye olimpikonjai, Athéntől-Athénig” című kiadványt. A Szalay Gyöngyiről 

szóló könyvet a Batsányi Gimnázium teljes tanári és tanulói közössége mellett Tapolca sportszerető 

személyiségei jelenlétében, a sport és rendezvénycsarnokban népszerűsítettük.  A Csermák könyv 

bemutatóján csaknem 100 fő -ebből 50 fő fiatal, köztük az országos serdülő bajnok pápai 

kalapácsvető csapat - vett részt, az eseményt filmekkel, visszaemlékezéssel, felolvasással 

színesítettük. 

 

Az elmúlt 4 esztendőben kétszer is házigazdája volt megyénk a Magyar Olimpiai Akadémia 

vándorközgyűlésének. 2007. novemberében Várpalota, 2008. márciusában Tapolca volt a 

vendéglátó. Méltó vendéglátói voltak az eseménynek. Az olimpiai történelmi múltjuk és jelenük 

bemutatása jól sikerült.  

Várpalotán Csik Ferencre emlékeztek és találkozhattak Gál Gyulával és Gerebics Rolanddal, 

valamint a város kézilabdacsapatának történetével.  

 

Tapolcán Csermák József személyiségét idézték fel, és jelen volt az eseményen Szalay Gyöngyi, 

Boczkó Gábor, Rédli András is. Az elmúlt 4 esztendőben is a Csopaki Ifjúsági Üdülő adott otthont 

az olimpiai általános, középiskolai és egyetemi, főiskolai táborának. 

A sport részterületein elért eredményeket és további feladatokat a következő fejezetekben írtuk le. 
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Diáksport 

A testnevelő tanárok és sportszakemberek továbbképzésére több alkalommal szerveztünk 

konferenciákat. Az aktuális sport szakigazgatási szerv (Minisztérium Nemzeti Sporthivatal, 

Szakállamtitkárság) felkérésére az aktuális teendőkről regionális és megyei konferenciákat 

tartottunk.  

A diáksport témakörében Székesfehérváron vehettek részt testnevelő tanárok ilyen képzésben. 

 

 Kiemelkedő esemény volt a Sporttudományos Társaság konferenciasorozat keretében 2007. április 

11-én megtartott „Válaszd a Sportot, sportolj a drog helyett” tanácskozásunk. Előadások 

hangzottak el Veszprém megye sportjának jelenéről, jövőjéről, a sport helyzete és jövőképe 

Magyarországon, a sikeres edző, kistérségi sportolási lehetőségek, egészségfejlesztés és drog 

prevenció a Közép-Dunántúlon, Veszprém megyei drog prevenciós helyzet, a testnevelő tanárok 

szerepe, helye a sportban, egészséges életmódra nevelésben, és áttekintés az EU országok 

ifjúságának sportjáról, helyzetéről címmel. Neves előadóink voltak dr. Nádori László professzor 

emeritus, Mocsai Lajos mesteredző, dr. Czakó Kálmán tudományos főmunkatárs, Pannon Egyetem. 

 

A diáksport helyzetét az elmúlt időszakban negatív hatások is érték. Az iskola összevonások 

nyomán csökkent a versenyrendszerben résztvevő csapatok és személyek száma. A másik sokkal 

érzékenyebb intézkedés a diáksportra fordítható kötelező normatíva megszüntetése volt. Az amúgy 

is alulfinanszírozott intézményeknek az általánosan biztosított összegből kell biztosítaniuk a 

diáksport működését és versenyrendszerben való részvételét. A sportalapból minden esztendőben 

kiemelkedő összeget fordítottunk a diáksport versenyrendszerének lebonyolítására. Ezt az összeget 

erősítette, hogy a sporttanács szakszövetség tagjai saját költségvetésükből megyei diákolimpiai 

versenyeket is rendeztek és megrendezték a sportág utánpótlás versenyeit minden korosztályban. 

Törekedtek arra, hogy a sportegyesületekben nem sportoló diákok számára is rendezzenek 

versenyeket. 

A Közgyűlés tárgyalta a Beszámoló a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett 

szűrővizsgálatok eredményéről szóló előterjesztést 2008. február 21. ülésén. A 2009. március 17-én 

megtartott Egészségügyi és Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülést követően a határozatnak 

megfelelően cselekvési tervet készítettünk. 

Jelentős támogatást nyújtottunk az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének 

egészségfejlesztési programjához, amelyet a 13-14. éves korosztály számára hirdettek meg. Ezt a 

programot folytatni kívánjuk. 
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A Veszprém Megyei Diáksport Szövetség minden év decemberében Veszprém Megyei Jogú 

Várossal közösen tartja díjkiosztó ünnepségét, ahol az országos diákolimpián elért 1-3. helyezettek, 

edzőik, testnevelő tanáraik, a jó tanuló, jó sportoló diákok és a megyei diáksport emlékplakett 

elismerésben részesülők vehetik át díjaikat. A megye és a város vezetői minden évben megtisztelték 

jelenlétükkel e fontos eseményt a veszprémi Helyőrségi Művelődési Otthonban. 

 

Szabadidősport 

 

A Veszprém megyei szabadidősport élére Pálmai József halála után nem találtuk meg a megfelelő 

embert, de a megyei sporthivatal sportszervezője, Hernádi Tamás és Németh Tibor pápai és 

várpalotai sportszervezők segítségével megoldottuk a szervezési feladatokat.  

 

Kiemelkedő és legfontosabb rendezvényünk ezen a területen a községek sportversenye. A körzeti 

és megyei versenyeken több mint ezren vesznek részt télen asztaliteniszben, sakkban és tekében, 

nyáron labdajátékokban és atlétikában. Ahol a feltételek adottak a téli időszakban nagyon sok csapat 

részvételével zajlanak tekebajnokságok (Ajka, Pápa,Várpalota, Pétfürdő, Herend). 

A szabadidősportban a két legnagyobb tömeget megmozgató események a futó, kocogó események 

és a kispályás labdarúgó bajnokságok. Ezeken több ezer fiatal és idősebb vesz részt, illetve több 

száz csapatban, több ezer játékos lép pályára hétről-hétre a   városokban. 

 

A megyei önkormányzat két saját kezdeményezése már több mint tíz éve szolgálja a 

szabadidősportot. 

 

Az Önkormányzati Kupát már 15. alkalommal szerveztük. A megye 8 településén rendeztük meg 

ezt az eseményt. Az elmúlt 4 évben Ajka, Pápa, Balatonfüred és Alsóörs biztosított feltételeket a 10-

15 sportágban lebonyolított versenyekhez. Korábban Várpalotán, Tapolcán, Balatonfűzfőn és 

Veszprémben rendeztük meg az eseményt. Külön küldetése e rendezvénynek, hogy az új 

sportlétesítményeket megmutassuk. Így a pápai, a tapolcai, balatonfüredi sportcsarnok, a pápai 

fürdő adtak otthont egy-egy kupának. Idén  Veszprém városában rendeztük, amelyen 13 településről 

, 14 sportágban versenyezhettek a résztvevők. 

 

Eddig 11 Megyefutást tartottunk. A legrövidebb táv 62 km volt 2000. június 2-án a megyenapon, a 
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leghosszabb 705 km 2004.-ben az EU csatlakozáshoz kapcsolódóan, ahol 177 önkormányzatot 

érintett az akciónk. A sportolás fontosságának hangoztatásán túl minden esztendőben kerestünk 

valamilyen vezérgondolatot, jubileumot, fontos eseményt, amelyhez a diákok, megemlékezésekkel 

kapcsolódhatnak. 2005-ben Írók, költők, emlékhelyek, 2006-ban az 56-os forradalom 50. 

évfordulója tiszteletére, 2007-ben a településem szépségei „Másnak térkép e táj” címmel rendeztük 

meg, amelyekhez rajzpályázatokat is társítottunk. 

Az elmúlt esztendőben az olimpiai eszme és a 25 éves Wunsiedeli ifjúsági kapcsolat voltak a 

témáink. 

Az ez évi futást az „Ezeréves megyék” rendezvénysorozathoz csatlakozva szervezzük. Itt a megye 

minden települését érinteni fogjuk. 

 

A szabadidő eltöltéséhez a ma divatos fitnesz, wellness programokhoz néhány jól felszerelt központ 

található a megyében. Kiemelkedik ezek közül a pápai termálfürdő, az Olimpiai Központ 

balatonfűzfői uszoda. Megépült az Eplényi sí központ. Sajnos a Pétfürdői műjégpálya, amely pedig 

jelentős szerepet játszott a környék szabadidő sportjában és az általános iskolák testnevelésében is, 

bezárt technológiaváltás miatt, ennek pótlásán már dolgoznak az illetékesek. 

 

Versenysport 

 

A Sportkoncepcióban kitűzött célokat megvalósítottuk. A létesítményfejlesztésre - elsősorban a 

megyei önkormányzatnak köszönhetően - összesen több, mint 50 millió forintot, eszközbeszerzésre 

10 millió forintot fordítottunk. 

A legfontosabb tűzoltó munkákat (tető, öltöző, mosdó, kerítés, balesetveszély megszüntetése, 

festés), el tudták végezni az egyesületek, intézmények. 

 

 

A megyei sportági szakszövetségek- az országos sportági szakszövetségek önálló önkormányzattal 

és jogosítvánnyal rendelkező tagszervezetei. 

„A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a sportversenyek szervezésére, a 

tagok érdekvédelmére és a részükre biztosított szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok 

lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi 

szervezetek.” -Sporttörvény 19. § (1) 

A szakszövetség területi (regionális, megyei, városi stb.) szervezeti egységeket hozhat létre és 
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ezeket jogi személyeknek nyilváníthatja. 

 

A megyei szövetségek tagjai a Veszprém Megyei Sporttanácsnak. 

A megyei versenyrendszer eredményesen működik. Évenként a diáksport versenyekkel együtt közel 

400 eseményt, bonyolítanak le az egyesületek, városok és a megyei diák és sportági 

szakszövetségek. 

 

Örvendetes, hogy egyre többen vállalkoznak nagyszabású nemzetközi, országos versenyek 

rendezésére (Európa kupa futamok, EB, országos versenyek, rally, vitorlázás, atlétika, diák, 

speciális versenyek, mini olimpia Pápán, nemzetközi serdülő tornák stb.) 

 

A labdajátékokban eredményesek megyénkben működő sportegyesületeink, hiszen kézilabdában 

nemzetközi szinten labdarúgásban, kosárlabdában, és röplabdában a nemzeti bajnokság második és 

harmadik vonalában szerepelnek. Ezekben a sportágakban a megyei versenyrendszer is aktívan 

üzemel.  

 

Két sportágban igen jelentős tömegeket mozgatnak meg a megyei és körzeti szövetségek, 

szervezők. Így labdarúgás sportágban összesen 118 csapat, röplabdában pedig több mint 40 csapat 

szerepel. 

 

A sportolók, sportvezetők erkölcsi elismerése bővítése érdekében az 2004-ben elhunyt 

sportigazgató emlékére Tüskés Endre díjat alapított a Veszprém Megyei Sporttanács, a megye 

sportja szervezésében kiemelkedő munkát végzők elismerésére. Így már 4 fajta megyei 

elismerésben részesülhetnek az arra érdemesek (Veszprém Megye Érdemrendje, Pro Comitatu, 

Szakmai díj/Sport, Tüskés Endre díj).  A kitüntetettek névsorát évenkénti, kitüntetésenkénti 

bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

A megyei sportinformációs rendszer folyamatos fejlesztés mellett működik. Létrejött a Veszprém 

megyei sportportál. 2008-ban a sporttanács tulajdonába került a www.veszpremsport.hu oldal, 

amelynek az átalakítása jelenleg is folyik. 

 

Fogyatékosok sportja 
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A speciális, vagy sérült sportolók sportoltatásában a legfontosabb versenyeket megrendeztük 

.Megyénk sportolói saját kategóriáikban eredményesen szerepelnek. (Eb arany, országos bajnokok 

vannak köztük, résztvevők para- és speciális olimpiákon) 

 

 

Saját intézményünk a Molnár Gábor Általános Iskola közreműködésével, Ajkán számos speciális 

országos, regionális és megyei versenyt rendeztek padlóhoki és kézilabda sportágakban.  

A pekingi paraolimpián részt vett Pegán Zoltán a balatonfűzfői Vitorlás Egyesület versenyzője is.  

Februárban szerepelt a speciális olimpia téli világjátékán a Molnár Gábor Általános Iskola tanulója 

Kalász Attila padlóhoki játékos a divízió győztes válogatott tagjaként, edzőként Gulyás László az 

iskola nevelője. Itt szerepelt Antal Róbert lesiklásban, aki 3. helyezést ért el( ő úszásban már volt  

speciális olimpiai bajnok) és elkísérte edzője Antal József .( Ők a Szivárvány egyesületet 

képviselik.) 

 

Minden év májusában Zánkán rendezik a speciális országos összetett verseny csaknem 1500 

résztvevővel.  A verseny szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet játszanak a megyei 

speciális és diáksport szövetségeink. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

A sportkapcsolatok a megye nemzetközi kapcsolatai , ifjúsági kapcsolata mentén szerveződnek. Így 

Wunsiedellel, Kovászna megyével, Nyitra megyével,a Loire vidékkel, Tarnow városával valósultak 

meg sportcserék labdarúgás, extrém sportok, atlétika, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz  

sportágakban, illetve speciális sportolók számára rendezett nemzetközi találkozón vettek részt 

intézményeinkből fiatalok. 

 

Tarnow város a 2012 . évi  Labdarúgó Európa Bajnokság felvezetéseként minden évben 

labdarúgótornára hív egy Veszprém megyei, egy ukrán és egy szlovák serdülő csapatot. 
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KSH Veszprémi Igazgatóság 
Veszprém megye, 2008. január 1. 

 
 

VESZPRÉM MEGYE NÉPESSÉGI MUTATÓI 
 
Települések száma 
Megyei jogú város Városok Községek Összesen: 
 1 13 203 217 
Lakosság  
1990 2003. június 1. 2008. január 1. 
386 462 369 747 361 620 
 
Férfi:  175 193 fő 
Nő:  186 427 fő 
 
 
Korösszetétel: 
 

0-19 év 74 561 
181 154 50,1 % 

20-39 év 
106.593 

 
40-59 év 102 348 

180 446 49,9 % 
60- 78 118 

 
 
Városok:  218 844 
Községek:  142 776 
 
Veszprém 62 286 
Ajka 29 998 
Badacsonytomaj 2 220 
Balatonalmádi 8 795 
Balatonfüred 13 279 
Balatonfűzfő 4 245 
Berhida 6 024 
Devecser 4 875 
Herend 3 533 
Pápa 32 617 
Sümeg 6 467 
Tapolca 16 513 
Várpalota 20 835 
Zirc 7 157 
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VESZPRÉM MEGYE OLIMPIKONJAI 
 

1952.  Helsinki (július 19. – augusztus 3.) 
Csermák József (kalapácsvető) olimpiai bajnok (60,34 – új 

világcsúcs) 

 
 
1956.  Melbourne (november 22 – december 8.) 
 Stockholm (június 10 – június 17.) 
Csermák József (kalapácsvető)      5. hely 
 

 
 
1960.  Róma (augusztus 25 – szeptember 11.) 
Csermák József (kalapácsvető)      19. hely 
Holényi Imre – Molnár Albin (vitorlázók – repülő hollandi)  13. hely 
Tolnai Kálmán (vitorlázó)       25. hely 
 

 
 
1968. Mexikóváros (október 12 – október 27.) 
Farkas László – Tolnai Kálmán (vitorlázók – csillaghajó)  13. hely 
 

 
 
1976.  Montreal (július 17 – augusztus 1.) 
Gruber György (trapplövő)      18. hely 
Tóth-Harsányi Borbála (kézilabdázó)       3. hely 
Tóth-Harsányi Katalin (kézilabdázó)       3. hely 
 

 
 
1980. Moszkva (július 19 – augusztus 3.) 
Budai Piroska (kézilabdázó)        4. hely 
Cseresnyés László (military)        4. hely 
Putz István (trapplövő)         9. hely 
 

 
 
1988. Szöul (szeptember 17 – október 2.) 
Bartalfi Krisztina (tornász tartalék) 
Gyurka János (kézilabdázó)        4. hely 
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1988. Thesszaloniki (sakkolimpia) 
Mádl Ildikó (sakkozó)        1. hely (csapatban) 

 
1992. Barcelona (július 25 – augusztus 9.) 
Csoknyai István (kézilabdázó)        7. hely 
Éles József (kézilabdázó)           7. hely 
Perger Zsolt (kézilabdázó)               7. hely 
Zubjuk Igor (kézilabdázó)         7. hely 
Putz István (trapplövő)       39. hely 
Kiss Judit (úszó)        18. hely 
 

 
 
1996. Atlanta  (július 19 – augusztus 4.) 
Kiss Balázs (kalapácsvető)     olimpiai bajnok (81.24) 
Kiss Judit (úszó)        38. hely 
Navratyil Sándor (paraolimpián teniszező) 
Schaller Gábor (military lovastusázó)     13. hely 
Szalay Gyöngyi (párbajtőrvívó)   4. hely (csapat); 3. hely (egyéni) 
 
 

 
2000. Sydney (szeptember 16.-október 1.) 
Gerebics Roland (duplatraplövő)      5. hely 
Kovács Balázs (gátfutó)       22. hely 
Szalay Gyöngyi (párbajtörvívó)    4. hely csapat  18. hely egyéni 
Zámbó Diána (paralimpián úszó)       6., 8., 11. helyezés 
 
 
 
. Dublin (speciális olimpia) 
Antal Róbert (speciális úszó olimpikon)          1. hely 50 m gyors; 3. hely 50 m hát 
 

 
 
2004. Athén (augusztus 13 – 29.) 
Czégai Péter (vitorlázó, 470. hajóosztály)    27. hely 
Cserép Csaba (vitorlázó, 470. hajóosztály)    27. hely 
Diaz, Ivo 
Fazekas Nándor 
Gál Gyula 
Iváncsik Gergő 
Pásztor István 
Perez, Carlos           (mindannyian kézilabdázók,4. hely) 
Gádorfalvi Áron (szörföző)      22. hely 
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Győrbíró Lívia (szörföző)       24. hely 
Kis Gergő (úszó)      (gyorsúszás, 23. hely) 
Kovács Ida (maratonista)       60. hely 
Orbán Éva (kalapácsvető)       24. hely 
Payr Anna (vitorlázó)       19. hely 
Rakonczai Beáta (maratonista)      48. hely 
Tudja Julianna (kalapácsvető)      18. hely 
Weöres Márta (vitorlázó)       19. hely 
 

 
 
 
 
 
 
2008. Peking (augusztus 8-24.) 
Kis Gergő (úszó)               6. és 19. hely 
Gádorfalvi Áron (szörföző)        18. hely 
Detre Diána (szörföző)         22. hely 
Orbán Éva (kalapácsvető)       34. hely 
 
2008. Peking Paraolimpia 
Pegán Zoltán(vitorlázás,)     14. hely 
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Veszprém Megyei Sporttanács vezetősége 

Hantó István   elnök 

Csik Ferenc   ügyvezető elnök 

Molnár Péter   felügyelőbizottsági tag 

Háli József   elnökségi tag 

Stemmer István   elnökségi tag 

Németh Csaba   elnökségi tag 

Németh László   elnökségi tag 

Mihályfi István   elnökségi tag 

Rajki Tamás   elnökségi tag 
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A Veszprém Megyei Sporttanács jelenlegi tagjai 
 

 
1) Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség 
2) Veszprém Megyei Atlétikai Szövetség 
3) Veszprém Megyei Autósport Szövetség 
4) Veszprém Megyei Birkózó Szövetség 
5) Veszprém Megyei Darts Szövetség 
6) Veszprém Megyei Diáksport Szövetség 
7) Veszprém Megyei Erőemelő Szövetség 
8) Veszprém Megyei Harcművészetek Össz Szövetsége 
9) Veszprém Megyei Judo Szövetség 
10) Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség 
11) Veszprém Megyei Kosárlabda Szövetség 
12) Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség 
13) Veszprém Megyei Lovas Szövetség 
14) Veszprém Megyei Modellező Szövetség 
15) Veszprém Megyei Rádióamatőr Szövetség 
16) Veszprém Megyei Repülő Szövetség 
17) Veszprém Megyei Rock 'n' Roll Szövetség 
18) Veszprém Megyei Röplabda Szövetség 
19) Veszprém Megyei Sakk Szövetség 
20) Veszprém Megyei Speciális Sportszövetség 
21) Veszprém Megyei Sportlövő Szövetség 
22) Veszprém Megyei Szabadidősport Szövetség 
23) Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 
24) Veszprém Megyei Technikai és Tömegsport Szövetség 
25) Veszprém Megyei Teke Szövetség 
26) Veszprém Megyei Tenisz Szövetség 
27) Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 
28) Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Szövetsége 
29) Veszprém Megyei Tollaslabda Szövetség 
30) Veszprém Megyei Triatlon Szövetség 
31) Veszprém Megyei Úszó Szövetség 
32) Veszprém Megyei Vitorlázó Szövetség 
33) Veszprém Megyei Vívó Szövetség 
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Magyar Olimpiai Bizottság 
Lasztovicza Jenő  Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  elnöke  
           
 bizottsági tag 

Wesselényi  Miklós  Sportközalapítvány 
Kovács Norbert          Veszprém Megyei Önkormányzat  Felügyelő Bizottság  
tagja 
 

Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség 
Kovács Norbert  Veszprém Megyei Önkormányzat  elnökségi tag 

 Veszprém Megyei Atlétikai Szövetség 
Tóthné Stupián Anikó  Magyar Atlétikai Szövetség   elnökségi tag 
 

Veszprém Megyei Sportlövő Szövetség 
Szabó Péter   Magyar Sportlövők Szövetsége  alelnök 
Putz István   Magyar Sportlövők Szövetsége  elnökségi tag 
Szollár András   Magyar Sportlövők Szövetsége  elnökségi tag 

Veszprém Megyei Úszó Szövetség 
Mihályfi István   Magyar Úszó Szövetség   elnökségi tag 
         VB tagja 
Farkas András   Magyar Úszó Szövetség   Edzői Biz. tagja 
 

Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 
Molnár Péter   Magyar Tájfutó Szövetség   elnökségi tag 

Informatikai és Technikai 
Bizottság vezetője 

 

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 
Karácson Sándor  Magyar Természetbarát Szövetség   elnökségi tag 
 

Veszprém Megyei Tollaslabda Szövetség 
Englert István   Magyar Tollaslabda Szövetség   elnök 
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Veszprém Megyei Diáksport Szövetség 
Németh Ferenc   Magyar Diáksport Szövetség   elnökségi tag 
 

Veszprém Megyei Speciális Sportszövetség 
Németh Ferenc   FODISZ     Diáksport Bizottság elnöke 
 

Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség 
Hajnal Csaba   Magyar Kézilabda Szövetség   vezetőségi tag 
 
Rózsa László   MKSZ Játékvezetői Bizottság   utánpótlás bizottság 
vezetője  
         vezetőségi tag 
         nemzetközi versenybíró 
         országos ellenőr 
 
dr. Soós Kálmán           MKSZ Játékvezetői Bizottság   nemzetközi 
versenybíró 
         országos ellenőr 
 

Veszprém Megyei Sakk Szövetség  
dr. Perkovits Géza  Magyar Sakk Szövetség    Fegyelmi Bizottság 
tagja    
 
 
 
 



Veszprém Megye Érdemrendjének  kitüntetettjei 
 

Csermák József Olimpiai Bajnok 1992 
Szalay Gyöngyi  Vívónő 2000 
Schweighoffer Ernőné Tanár –ODK - vezető 2002 
Németh Csaba Testnevelő 2003 
  

 
 

 

 
 
 

Pro Comitatu 
 
 

 

Dr.Kungl József Főorvos 1994 
Borosné Eitner Kinga Szakosztályvezető 1994 
Király István Ny.természetjáró 1994 
Szalay Gyöngyi Olimpiai Bajnoki III. IV. helyezett  1996 
Kiss Balázs Olimpiai Bajnok 1996 
Tungli József Vetési Gimnázium Ig.h 1996 
Tüskés Endre Sportigazgató 1999 
Simon Károly Balatonfüredi Sport Klub Elnöke 1999 
Dr. Győri Pál Testnevelő tanszékvezető 2000 
Gerebics Roland Sportlövő 2000 
Putz István Sportlövő 2000 
Boczkó Gábor Olimpikon vívó, 2. helyezett 2004 
Harangozó Zsigmond Testnevelőtanár 2004 
Kun László Ügyvezető, VEDAC 2004 
Kis Gergő Olimpikon Ajka 2008 

 

Veszprém megye Sportjáért 

címmel kitüntetettek 
 
 

2000. Burka Tibor 
 
Németh Ferenc 
Borosné Eitner Kinga 

Sportszervező, sportújságíró, 
Balatonfüred 
MDST titkára, Veszprém 
Vívóedző, Tapolca 

   
2001. Ferenczy Gábor 

Horváth Miklósné 
Ládi János  

Kézilabdaedző, Alsóörs 
gazdasági vezető, Pápa 
sportoló, edző, Ajka 

   
2002. Pálmai József  

 
Veszprém Megyei Szabadidő 
Sportszövetség elnöke, Sümeg 



Földesi Tibor Megyei Sporttanács Elnöke, Veszprém 
   

2003. Mihályfi István 
 
Púpos Géza 
Czingler Sándor 

Veszprém Megyei Úszószövetség 
főtitkára, Balatonfűzfő 
Sümegi Sportegyesület elnöke, Sümeg 
Megyei Sakk Szövetség főtitkára, Ajka  

2004. Sinay Ágnes tanár, Tapolca 
 Hernádi Tamás sportfelügyelő, Pápa 
 Szajkó István Megyei Szövetség elnöke, lövész, 

Balatonfűzfő 
2005 Fazakas Tamás Judóedző, Ajka 

 Fodor Sándor Szövetségi elnök, teke 
 

 Tóth András Testnevelőtanár, Ajka 
2006 Horváth Lászlóné MTSH gazdasági vezetője, Dudar 

 Koncz Sándor Testnevelőtanár, Pápa 
 Jankó Ilona Testnevelőtanár, Ajka  

2007 
 

Hanzman László Testnevelő Tapolca 
Farkas András Edző Ajka 
Bódai Ibolya Sportszervező Ajka 

2008   Filipovits István   igazgató testnevelő tanár Balatonfüred 
  Pintér Péter     Egyesületi elnök Kung Fu Pápa 
  Takács Zoltán    Zalahaláp alpolgármester 
Tüskés Endre díj: 
2005 Háli József Megyei röplabda szövetség elnöke 
2006 Sinka Károlyné Megyei Röplabda szövetség főtitkára 

, Kuti Csaba A Veszprém Megyei Közgyűlés volt elnöke 
, Soós Kálmán a Megyei Kézilabda Szövetség Elnöke 

2007 Hantó István,A Veszprém Megyei Sporttanács Elnöke 
 Göndör József, A Veszprém Megyei Önkormányzat Ifjúsági és sportreferense 
Plank János a Megyei Birkózó Szövetség főtitkára 

2008 Demény Zoltán,A megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöke 
 Mozsdényi József, testnevelő tanár dobóedző 
Kerner Ferenc a megyei Modellező szövetség főtitkára 



7. sz. melléklet

1000 főre 
jutó pont

1 Tolna 386 238431 1,62
2 Vas 374 260000 1,44
3 Veszprém 454,5 361620 1,26
4 Somogy 421 345000 1,22
5 Békés 502,5 472000 1,06
6 Bács-Kiskun 583 563000 1,04
7 Hajdú-Bihar 508,5 552478 0,92
8 Csongrád 378 420000 0,90
9 Fejér 380,5 430000 0,88

10 Zala 258 295000 0,87
11 Komárom-Esztergom 266,5 314000 0,85
12 Jász-Nagykun-Szolnok 304 411000 0,74
13 Borsod-A-Z 539,5 749000 0,72
14 Győr-Moson-Sopron 277 420000 0,66
15 Szabolcs-Sz-B 369,5 581352 0,64
16 Heves 197,5 319460 0,62
17 Budapest 953 1778000 0,54
18 Baranya 309,5 597600 0,52
19 Pest 590,5 1143629 0,52
20 Nógrád 96 214824 0,45

2007/2008. Tanévi Megyei/Budapesti 
Pontverseny végeredménye

1000 főre jutó pontok sorrendjében

Hely Megye Összesen lakos
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Sport kiadványok 
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Megjelent sport könyvek, füzetek 
 
A Veszprém Megyei Sporttanács gondozásában: 

• Donát Tamás: Veszprém megye olimpikonjai Athéntől – Athénig (2005) 
• Darcsi István: Gyöngyszem a páston (2006) 
• N. Horváth Erzsébet: Csermák József, a kalapácsvető (2007) 
• Csik Ferenc – Donát Tamás: Akikért tízezrek szurkoltak! Miért estünk ki? Öt év a 

labdarúgó NB I-ben (2008) 
 
Városi önkormányzati támogatással létrejött kiadványok: 
  

 
• Jókai füzetek: 41. Ifj. Kerecsényi Zoltán:Fél évszázad, Az Elekthermax Pápai 

Vasas Sportegyesület 50 éve 1953-2003   2005. 
• Jókai füzetek: 44. Huszár János: A pápai repülőtér létrejötte és első évei 2006. 
• Dr. Sipőcz József: Veszprém sporttörténete 1918-1945.  2005. 
• Dr. Sipőcz József: Veszprém sporttörténete 1945-1948.  2007. 
• Smura Gabriella: Kiro 2007. 
• Sportkrónika, Balatonfűzfő sportéletének története 1928-2008. 
• Donát Tamás – Darcsi István: Zovko 2007. 
• Donát Tamás – Darcsi István: Mocsai Titkai 2008. 
• Donát Tamás: Csoki-papíron 2005. 
• Simon Károly: 140 év  A Balatonfüredi Yacht Club története 2007. 

 N. Horváth Erzsébet: 100 év sport,Tapolcai pályák, edzők, játékosok 2009.      

Előkészületben:  
 
Szekrényessy Attila: Az Úszás apostola 2009. 
N. Horváth Erzsébet: Zsivótzky Gyula életéről  MOB kiadásában várhatóan 2010. 



9. sz. melléklet
Sportlétesítmények 2005-2008

Települések

Település 2005 2006 2007 2008 összesen

ÁBRAHÁMHEGY

ADÁSZTEVEL 250000 250000 500000

ADORJÁNHÁZA 140000 140000

AJKA 800000 500000 920000 2222000

ALSOÖRS 120000 320000 440000

APÁCATORNA 150000 100000 50000 300000

ASZOFÖ

BADACSONYTOMAJ 250000 250000

BADACSONYTÖRDEMIC

BAKONYBÉL

BAKONYJÁKO

BAKONYKOPPÁNY

BAKONYNÁNA 400000 100000 500000

BAKONYOSZLOP

BAKONYPÖLÖSKE 140000 140000

BAKONYSÁG

BAKONYSZENTIVÁN

BAKONYSZENTKIRÁLY 300000 300000

BAKONYSZÜCS

BAKONYTAMÁSI 150000 250000 400000

BALATONAKALI 100000 100000

BALATONALMÁDI 500000 540000 100000 1114000

BALATONCSICSO 200000 140000 100000 440000

BALATONEDERICS 300000 140000 220000 660000

BALATONFÖKAJÁR

BALATONFÜRED 240000 90000 330000

BALATONFÜZFÖ 540000 300000 840000

BALATONHENYE

BALATONKENESE 100000 100000

BALATONRENDES

BALATONSZEPEZD

BALATONSZÖLÖS

BALATONUDVARI

BALATONVILÁGOS 300000 140000 440000

BÁND

BARNAG

BAZSI

BÉB

BÉKÁS

BERHIDA 100000 550000 480000 740000 1870000

BODORFA

BORSZÖRCSÖK 150000 150000

BORZAVÁR

CSABRENDEK

CSAJÁG 125000 120000 245000

CSEHBÁNYA

CSESZNEK

CSETÉNY 125000 150000 40000 315000

CSOPAK

CSOT

CSÖGLE 100000 100000 200000

DABRONC

DABRONY

DÁKA 130000 130000

DEVECSER 200000 200000 400000

DOBA 100000 100000 200000

DÖBRÖNTE

DÖRGICSE

DUDAR

EGERALJA

EGYHÁZASKESZÖ 200000 200000

EPLÉNY 120000 120000

FARKASGYEPÜ

FELSÖÖRS 250000 100000 350000

GANNA

GECSE 250000 250000

GIC

GOGÁNFA

GYEPÜKAJÁN

GYULAKESZI

HAJMÁSKÉR

HALIMBA 250000 80000 330000

HÁRSKUT
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Sportlétesítmények 2005-2008

Települések

Település 2005 2006 2007 2008 összesen

HEGYESD

HEGYMAGAS

HEREND 170000 200000 370000

HETYEFÖ

HIDEGKUT 200000 200000

HOMOKBÖDÖGE

HOSZTOT

ISZKÁZ

JÁSD 160000 160000

KAMOND 300000 280000 580000

KAPOLCS

KÁPTALANFA

KÁPTALANTOTI

KARAKOSZÖRCSÖK 80000 80000

KÉKKUT

KEMENESHÖGYÉSZ

KEMENESSZENTPÉTER 50000 50000

KERTA 200000 43000 150000 393000

KIRÁLYSZENTISTVÁN

KISAPÁTI

KISBERZSENY 200000 200000

KISCSÖSZ

KISLÖD 100000 250000 180000 80000 510000

KISPIRIT

KISSZÖLÖS

KOLONTÁR

KÖVÁGOÖRS

KÖVESKÁL

KUP

KÜLSÖVAT 250000 250000

KÜNGÖS 240000 240000

LESENCEFALU

LESENCEISTVÁND

LESENCETOMAJ 300000 100000 400000

LITÉR 150000 150000

LOKUT 300000 150000 180000 630000

LOVAS

LOVÁSZPATONA 400000 400000

MAGYARGENCS 250000 80000 150000 480000

MAGYARPOLÁNY 300000 300000 600000

MALOMSOK

MARCALGERGELYI 140000 140000

MARCALTÖ

MÁRKO 200000 200000

MEGYER

MENCSHELY

MEZÖLAK 125000 125000

MIHÁLYHÁZA

MINDSZENTKÁLLA

MONOSTORAPÁTI

MONOSZLO

NAGYACSÁD 100000 160000 260000

NAGYALÁSONY

NAGYDÉM

NAGYESZTERGÁR 100000 70000 170000

NAGYGYIMOT 100000 100000

NAGYPIRIT 120000 100000 220000

NAGYTEVEL 80000 80000

NAGYVÁZSONY 80000 150000 230000

NEMESGÖRZSÖNY

NEMESGULÁCS 200000 150000 350000

NEMESHANY

NEMESVÁMOS

NEMESVITA

NEMESSZALOK 160000 160000

NÉMETBÁNYA

NORÁP

NOSZLOP 100000 100000

NYÁRÁD 150000 160000 310000

NYIRÁD 250000 200000 90000 540000

OBUDAVÁR

OLASZFALU 100000 150000 100000 350000

OROSZI
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Sportlétesítmények 2005-2008

Települések

Település 2005 2006 2007 2008 összesen

ÖCS 50000 50000

ÖRVÉNYES

ÖSI

ÖSKÜ

PALOZNAK 140000 140000

PÁPA 950000 540000 100000 1590000

PÁPADERESKE 250000 250000

PÁPAKOVÁCSI 250000 450000 700000

PÁPASALAMON 400000

PÁPATESZÉR 400000 400000

PAPKESZI

PÉCSELY 250000 250000

PÉNZESGYÖR

PÉTFÜRDÖ 250000 200000 450000

PORVA 240000 240000

PULA

PUSZTAMISKE

RAPOSKA

RÉVFÜLÖP 280000 200000 480000

RIGÁCS

SALFÖLD

SÁSKA

SOLY

SOMLOJENÖ

SOMLOSZÖLÖS 100000 300000 240000 640000

SOMLOVÁSÁRHELY 300000 200000 500000

SOMLOVECSE

SÜMEG 200000 500000 250000 950000

SÜMEGPRÁGA 300000 300000

SZÁPÁR

SZENTANTALFA 120000 120000

SZENTBÉKKÁLLA

SZENTGÁL

SZENTIMREFALVA

SZENTJAKABFA

SZENTKIRÁLYSZABADJA

SZIGLIGET 200000 90000 290000

SZÖC 125000 125000

TAGYON 120000 120000

TAKÁCSI 310000 310000

TALIÁNDÖRÖGD 140000 140000

TAPOLCA 720000 840000 690000 2250000

TÉS

TIHANY

TOTVÁZSONY 100000 100000

TÜSKEVÁR 100000 350000 450000

UGOD 100000 160000 290000 550000

UKK 200000 100000 300000

URKUT

UZSA 300000 140000 120000 560000

VANYOLA

VÁRKESZÖ

VÁROSLÖD

VÁRPALOTA 200000 500000 270000 150000 1120000

VASZAR 300000 300000 320000 920000

VÁSZOLY

VESZPRÉM 650000 400000 1050000

VESZPRÉMFAJSZ

VESZPRÉMGALSA

VID

VIGÁNTPETEND

VILONYA 50000 80000 130000

VINÁR

VÖRÖSTO

ZALAERDÖD 140000 150000 290000

ZALAGYÖMÖRÖ 140000 140000

ZALAHALÁP 125000 125000

ZALAMEGGYES

ZALASZEGVÁR

ZÁNKA

ZIRC 410000 580000 350000 1340000
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Sportlétesítmények 2005-2008

Saját intézmények

Település 2005 2006 2007 2008 összesen

Acsády Ignác Szakképő Iskola és Kollégium 200000 200000

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás
Bakonyi Természettudományi Múzeum
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola ..... 85000 85000

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium 300000 300000

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola... 200000 90000 60000 350000

Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk. és Kollégium 110000 110000

"Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona (Dáka) 250000 500000 750000

Bródy Imre Gimnázium Szakközépisk. és Alapfokú Műv. Okt. Int. 180000 180000

Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 200000 200000 700000

III.Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Idősek Otthona (Devecser)
Idősek Otthona (Pápakovácsi) 200000 200000

Idősek Otthona (Peremarton-gyártelep)
Idősek Otthona (Szőc)
Idősek Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat)
Járdányi Pál Zeneiskola- Alapfokú Műv. Okt. Intézmény
Kisfaludi Sándor Gimn. Szakképzőisk. Koll. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény
Kozmutza Flóra Óvoda, Ált.isk.Készségfejl.Spec.Szakiskola és Kollégium
Lóczy Lajos Gimnázium,Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 250000 250000

"Dr.Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona (Kamond)
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 125000 200000 325000

Medgyaszay István Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium 200000 150000 350000

Megyei Közművelődési Intézet
Megyei Levéltár
Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Ped. Szakszolgálat
Megyei Testnevelési és Sporthivatal
Megyei Turisztikai Hivatal
Megyei Tüdőgyógyintézet
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped. Mód. Intézmény 200000 300000 280000 300000 1080000

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 200000 250000 450000

Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 220000 60000 280000

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona (Lesencetomaj) 200000 140000 340000

Pszichiátriai Betegek Otthona (Sümeg-Nyírlakpuszta) 200000 140000 340000

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 200000 200000 400000

Szász Márton Általános Isk., Szakiskola és Speciális Szakiskola
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 160000 300000

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Műv. Okt. Intézmény 200000 250000 450000

Türr István Gimnázium és Kollégium
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága 200000 207000 150000 120000 677000

Veszprém Megyei Múzeum Igazgatóság
Veszprém Megyei Önkorm.Tapolca körny.intézményei gazdasági irodája
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Veszprémi Petőfi Színház
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Cselekvési terv vázlat 
 
 
 
 
 
 Tanórán kívül,délután, szabadidőben, szünidőben végzendő sporttevékenységek 

a. Megyefutás-egészséges életmód, mozgás népszerűsítése 
b. Konferencia 

• új mozgásformák 
• módszertan 
• egészséges életmód 
• egészséges környezet (víz, levegő, napfény) 
• táplálkozás 

c. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal együttműködésben a 
megkezdett „Drogmentes iskolákért” egészségfejlesztési program folytatása 

d. A községi sportnapok résztvevőinek növelése új módszerekkel 
e. Diáksport versenyrendszer kiterjesztése az egyesületben nem sportoló diákokra 
f. Olimpikonok az iskolai sportért 

 
  
 
 A mindennapos testnevelés bevezetését tartjuk hosszútávon a legcélravezetőbbnek és  
  legeredményesebbnek . 

• Mindennapos testnevelés bevezetése a saját fenntartású intézményekben 
• Óvodai, általános iskola program 
• „Sportolj a drog helyett” akció 
• Iskolai diáksport-szervezők képzése 
• Sportot népszerűsítő iskolai kiadványok, honlap, irodalom, rajz 
• „Osztályharc”  

o osztályok (minden tanuló) sport, egészséges életmód vetélkedője, 
sportnapja  

o sportversenyek 
o egészségügyi felmérések 
o egészségügyi, táplálkozási, életviteli ismeretek vetélkedő 
o iskolai, városi, körzeti, megyei döntő 

 
 A részletes cselekvési tervet az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. évi április 8. 
 ülésén tárgyalta. 
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