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I. BEVEZETÉS 

 

„Bizonyosan testére és így egész személyére nézve  

tökéletesebb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.” 

Gróf Széchenyi István (Mosonvármegye Országgyűlési küldötte 1849) 

 

1. A sportkoncepció célja, háttere, feladatai 

 

A Sportkoncepció fő irányelve a fenntartható fejlődés. Az előrelépés különböző területeken 

kell, hogy megvalósuljon, de kiemelten az élősport fejlesztésében. Általánosan igaz ugyanis, 

hogy polgáraink fizikai aktivitása, sportfogyasztása olyan mértékben alacsony (a hazai 

lakosság mindössze 9-10 %-a vállal rendszeres fizikai aktivitást), hogy negatívan befolyásolja 

a sporttól távolabb elhelyezkedő innovációs programokat, sőt társadalmunk fejlődését is. A 

létesítményfejlesztésben, a sportesemények szervezésében és rendezésében a 

sporttevékenység társadalmi szélesítésében, ma már csak a finanszírozóval való szoros 

együttműködés segítheti elő a sportfejlesztés mellett a városfejlesztés céljait, különösen a 

város megtartó erejének növekedését, egy egészségesebb társadalom kialakulását és az egyes 

sportágak versenyképes eredményességét. Fontos megjegyezni, hogy a sportra fordított 

forintok egy későbbi időszakban közvetett módon, többletként jelennek meg a gazdaság és a 

társadalom különböző szintjein. Tudatában kell lennünk, hogy a jelen befektetetés, csak 

elhúzódóan közép-hosszú távon mutat értékteremtést, de mindenképpen pozitív hatással van 

mind a helyi gazdaságra, mind a társadalomra, összességében tehát a város 

versenyképességére. Adódik ez a sport multiplikatív hatást kifejtő adottságaiból és abból, 

hogy különböző gazdasági ágak metszéspontjában többnyire megtalálható a sport.  

 

1.1. Általános elvek 

 

A 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepció célja, hogy a nemzetközi, az 

országos és a helyi társadalmi és gazdasági változásokhoz igazodva – természetesen 

figyelemmel az önkormányzat számára előírt jogszabályokra és kötelezettségekre – a város 

minden polgára részére kiszámítható önkormányzati szerepvállalást határozzon meg a város 

sportéletének minden területén,  
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azaz: 

 a versenysport utánpótlás-nevelése, 

 az élsport, 

 az óvodai-iskolai testnevelés és diáksport,  

 az egyetemi sport, 

 a szenior sport,  

 a szabadidősport és  

 az egészségkárosultak sportja 

terén. 

 

A sportkoncepció legyen összhangban a sportra vonatkozó európai uniós/nemzetközi 

dokumentumokkal, különös tekintettel az Európai Sport Chartára; segítse az egyetemes 

magyar sport hosszú távú fejlesztési céljainak megvalósulását, a MOB sportágfejlesztési 

elképzeléseit a 16 kiemelten támogatott sportág és a TAO törvény (látvány csapatsportágak) 

változásából adódóan is. 

Eszközrendszerével fokozottan biztosítsa a városi lakosság pozitív szemléletének formálását, 

egészségének és teljesítőképességének megőrzését. 

Mivel napjainkra a sporttámogatások jelentősége a településfejlesztésben is vitathatatlan, 

fontos, hogy a sportstratégia illeszkedjen a városi integrált és ágazati koncepciókhoz, a közös 

feladatvállalás a koncepcionális célok elérésében. 

A Sportkoncepció feladata tehát, hogy a fenti elvek mentén a sport országos és helyi helyzetét 

megvizsgálva, s összevetve a helyi adottságokkal és lehetőségekkel, kidolgozza 

Mosonmagyaróvár sportpolitikájának prioritásait, meghatározza az ezek megvalósításához 

szükséges feladatokat mind szervezeti, mind finanszírozási szempontból.  

 

1.2. Jogszabályi háttér 

 

A Sportkoncepció felülvizsgálata során figyelembe vett legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések: 

- 2012. január1-től lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye, melynek XX. Cikke 

deklarálja a testi és lelki egészséghez való alapvető jogot. 
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- A sportról szóló 2004. évi I. törvény 2017. január1-től hatályos szövege, melyben 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánította, hogy a „nemzet közössége a test 

művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti”. 

- A „SPORT  TAO” törvény, 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport 

támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról. 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely 

továbbra is a helyi önkormányzati feladatok között szabályozza a sport és ifjúsági 

ügyeket. (13. § (1) bekezdés 15. pont). 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11)-(13) bekezdése a 

mindennapos testnevelésről, valamint 

- (24) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az illetékességi területén lévő összes 

saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetéséről gondoskodik. 

- A sportról szóló 18/2013. (IV. 26.) rendelet határozza meg a helyi adottságoknak 

megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, 

valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összeget. 

 

1.3. Önkormányzati sportfeladatok 

 

A sport bár egyre erőteljesebben megnyilvánuló üzleti oldalát is mutatja, alapvetően 

önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes kultúra része, a 

nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag 

is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági szakszövetségek, sportszövetségek, és 

egyéb sportszervezetek tevékenységi keretében folyik. Az iskolai testnevelés kötelező 

jelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős szerepet tölt be az 

ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki 

jóléthez. 

A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak, az oktatási 

rendszerek reguláris sportja, az iskolai testnevelés az egyetemi és diáksport szilárd alapot 

jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek 



 
 
 
 

 
 

 

7 

közötti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot 

kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is. 

Városunk önkormányzata a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy 

megőrizze Mosonmagyaróvár sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi 

társadalom sport iránti igényeinek kielégítését, lehetőséget teremtsen szabadidejének aktív 

eltöltésére és egészségének megőrzésére, fejlesztésére.  

A fenti célok elérése valamint, a város polgárainak sporthoz való jogaik gyakorlása 

érdekében, meghatározza a sportfeladatok ellátásának támogatási formáit és lehetőségeit.  

A testi nevelés, mint pozitív társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet kell, 

hogy élvezzen.  

A testkultúra és a sport kiemelkedő jelentőségét támasztják alá annak társadalmilag hasznos, 

semmi mással nem helyettesíthető funkciói. 

A sport… 

- az egészségmegőrzés, betegség megelőzés egyik alapvető eszközeként, a 

munkaproduktivitás alapja; 

- jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a személyiségformálásban; 

- a nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, az egészséges lokálpatriotizmus 

kialakításának fontos eszköze; 

- pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és 

szórakoztatásra; 

- a civil kapcsolatok kialakításának, közösségek együttműködésének, a társadalmi mobilitás 

könnyen megszervezhető formája; 

- hozzájárulhat a határon átnyúló kapcsolatok elmélyítéséhez, erősítéséhez; 

- fontos szerepet tölt be Mosonmagyaróvár város hírnevének növelésében; 

- a mozgásműveltség támogatja a cselekvésbiztonságot a mindennapi tevékenységben; 

- biztosítja a produktív, rugalmasan (át)képezhető munkaerőt 

- pozitív hatással lehet a helyi és a régió gazdasági vállalkozásaira, 

- a turizmus fejlődésének egyik fontos tényezőjévé válhat. 

Az önkormányzat a helyi sportkoncepció céljainak megvalósítása során hangsúlyos 

feladatának tekinti az alábbiakat: 
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- A testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az 

állampolgárok alapvető joga. 

- A fiatalok korosztályában minden óvodás és iskoláskorú gyermek számára 

biztosítani kell, hogy a testneveléshez, a sportoláshoz, a rekreációhoz megfelelő 

program, idő és létesítmény álljon rendelkezésre. A fizikai fittség és az alapvető 

sportképességek elsajátítása érdekében a fiatalokat ösztönözni kell a sportolásra. 

Olyan légkört kell teremteni, amelyben a szülők, tanárok, edzők és vezetők serkentik a 

fiatalokat a rendszeres testedzésre. 

 

A SPORTTEVÉKENYSÉG MINDEN SZINTJÉN BIZTOSÍTANI KELL 

SZAKKÉPZETT TESTNEVELŐ TANÁROKAT, EDZŐKET, 

SPORTSZAKEMBEREKET ! 

 

A testnevelés és a sport részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet 

képeznek az iskolai testneveléstől a különböző sportágakig.  

Ösztönözni kell a megfelelő kapcsolatok kialakítását az oktatási intézmények, valamint a 

diáksport klubok és a sportegyesületek között. Az oktatási intézményekben, a 

sportszervezetekben biztosítani kell a tanulók, sportolók sportetikai nevelését. A sport, 

jelentős szerepet tölt be az ifjúság testi és szellemi nevelésében, a személyiség formálásában. 

A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kiemelt feladatok 

közé kell, hogy tartozzon. 

A település polgárai számára a szabadidősport keretében, elsősorban a környezeti 

infrastrukturális feltételek (uszoda, közparkok) megteremtésével, rendszeres sportolási 

(versenyzési) lehetőségek megteremtésével, megszervezésével, a sportkoncepcióban 

meghatározott feltételek mellett - esetenként - anyagi segítségnyújtással vállal szerepet az 

önkormányzat. 

A lakosság egészségmegőrzése érdekében a szabadidősport fejlesztésével a polgárok széles 

rétegeit kell motiválni az egészséges életforma kialakítására. A sportszervezetekkel 

együttműködésben mindenki számára biztosítani kell a sportolási és rekreációs lehetőséget.  
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Ösztönözni kell a városban lévő cégeket, hogy Társadalmi Felelősségvállalás 1programjaik 

alapján lépjenek be a szabadidősport tevékenység szervezésébe, finanszírozásába és éljenek a 

sportolási lehetőségekkel. 

Figyelemmel az esélyegyenlőségre minden állampolgár számára biztosítani kell a 

sportoláshoz való jogot, továbbá a tehetséges fiatalok, valamint a hátrányos helyzetű, vagy 

fogyatékkal élő személyek és csoportjaik számára a sportolási lehetőségek hatékony 

kihasználását. A sporttevékenység gyakorlása során nem lehet különbséget tenni a személyek 

között a nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb nézet, nemzeti vagy társadalmi 

származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni, születési vagy bármilyen helyzet 

alapján. 

 

1.4. Prioritások  

 

Az önkormányzat feladata a tulajdonában lévő sportlétesítmények sportszakmai igények 

alapján történő működtetése, fenntartása és fejlesztése  a település alkalmassá tétele a 

szabadidő kulturált eltöltésére és a versenysport feltételeinek biztosítására. Az önkormányzat 

saját anyagi forrásának, valamint sportszervezetekkel együttműködve, állami (pályázati) 

pénzeszközök bevonásának segítségével a meglévő sportlétesítmények fejlesztését, illetve új 

korszerű sportlétesítmények építését kiemelt feladatként kezeli. 

,

Adottságainak megfelelően vállal szerepet hazai és nemzetközi sportrendezvények 

megrendezésében, a város nemzetközi sportkapcsolatainak kialakításában. Ebben könnyen 

elérhető lehetőséget jelent testvérvárosi kapcsolatok minél hatékonyabb kihasználása. 

Az önkormányzat feladata továbbá az élősport támogatásában a tanulói ifjúság 

iskolarendszeren kívüli sportolási, testedzési feltételeinek megteremtése, támogatása, mely 

feladat megvalósításának színterei: 

– az iskolai sportszakkörök, 

– diáksportkörök, 

– városi szintű diáksport versenyek, 

– az egyéb diáksport versenyek, 

                                                           
1 Vállatok társadalmi felelősség vállalása CSR  (Corporate Social Responsibility) 
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– a sportáganként kiemelkedő képességű sortolók részére, egyesületekben versenyzési 

lehetőség támogatása. 

Az önkormányzat támogatói tevékenységét a helyi, megyei és országos sportirányító 

szervekkel az önkormányzat sporttörvényből adódó feladatának ellátása érdekében, a sporttal 

foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködésben és munkájuk szakmai segítéségével, 

a város sportkoncepciójának hatékony megvalósítása érdekében végzi. 

 

A település területén működő sportszervezetek támogatásának módozatai: 

- városi, megyei, országos, nemzetközi sportversenyek szervezése, 

- önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes használatának biztosítása, 

- az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása az utánpótlás nevelés 

érdekében is, 

- az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása sportszervezetek számára, 

- adókedvezmény (iparűzési, ingatlanadó, gépjárműadó) a sportszervezetek számára, 

- a város kulturális programjába és hagyományaiba illő sportrendezvények szervezése, 

- közreműködés a sportegészségügy területén, 

- a sportorvosi ellátás biztosításában, 

- a rekreáció, rehabilitáció helyi adottságainak kihasználásában. 

 

1.5. A Sportkoncepció célja 2018-2023 

 

A 2013-2016 Mosonmagyaróvár városi sportkoncepció megfogalmazása óta átalakult a sport 

közigazgatási, szakmai irányítási és finanszírozási rendszere. Az elmúlt években hangsúlyossá 

vált az a kormányzati szándék, hogy a sport stratégiai ágazattá váljon. Fontos változás a hazai 

sportéletben, hogy 2017-ben egyetlen köztestületként, a Magyar Olimpiai Bizottság állami 

feladatokat ellátó civil szervezetként, és az EMMI sport szakállamtitkársága irányítja a 

magyar sportot. Az előbb említett változást, valamint a módosított sporttörvény, az új 

országos sportstratégia, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata számára is tudatosabb 

stratégiatervezést, és ellenőrizhetőbb megvalósítást tesz szükségessé. 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata sportkoncepció formájában legutóbb 2013-ban 

fogalmazta meg sporttal kapcsolatos középtávú céljait, feladatait. Számba véve az elmúlt 
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időszak eredményeit megállapítható, hogy a korábbi dokumentumban reálisan került 

meghatározásra a város sportéletének jövőképe, célrendszere, illetve az ezek eléréséhez 

szükséges intézkedések, feladatok. Mosonmagyaróvár városa megtartotta, sőt növelni tudta 

szerepét a magyar sportéletben. 

A sportkoncepció rendszeres felülvizsgálatát, újragondolását leginkább a nemzetközi, az 

országos és a helyi társadalmi, gazdasági változások, illetve azok sportéletre gyakorolt hatásai 

indokolják. Egy város sportjának továbbfejlesztésében csak a változások várható hatásaira 

építve – sporttámogatási rendszer, a jogszabályi háttér változásai – lehet meghatározni a 

következő évekre a sportágazatban az önkormányzat szerepvállalását, a kötelező és önként 

vállalt feladatokat. 

A mostani koncepció sem más, mint a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok 

számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely során a 

meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók, és a fejlődési tendenciák továbbra 

is elérhetők a város és szélesebb környezete számára.  
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II. HELYZETELEMZÉS 

 

1. A város adottságai 

 

Mosonmagyaróvár természetes kapocs Szlovákia, Ausztria és Magyarország között. 

Mosonmagyaróvárnak állomása van a Bécs-Budapest (Párizs-Isztambul) nemzetközi 

vasútvonalon. Területén fut össze a Hegyeshalom (Bécs) felől érkező 1-es és a Rajka 

(Pozsony) felől jövő 150-es főút, és itt van leágazása az M1-es autópályának. Közúton 

Győrtől 39 km-re, Pozsonytól 34 km-re, Bécstől 84 km-re, Budapesttől pedig 160 km-re van, 

s mind a magyar, mind az osztrák fővárosból könnyen megközelíthető közúton és vasúton is. 

Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye harmadik legnagyobb városa, 

vonzáskörzetében 25 településsel 931 km2-nyi területen, ahol mintegy 70 ezer ember él. Az 

ország két fontos határállomásához, Hegyeshalomhoz és Rajkához való közelsége fontos 

gazdasági, pénzügyi (vám), idegenforgalmi, közlekedési, ipari és kereskedelmi központtá 

teszik. Szellemi és humán infrastruktúrája a vonzáskörzet lakóinak igényeit is kielégíti, 

egyeteme pedig fontos felsőoktatási és tudományos bázis. 

A város életében lakosságának alakulásában jelentős szerepet játszik a belső migráció. Az 

eredendően a városban élők közül jelentős számban vállalnak munkát Ausztriában és 

Szlovákiában.  Sok helyi lakos a városon kívül, ám az országhatáron belül jár munkába. 

Magyarország keleti részéből jelentős számú „bevándorló” érkezik a városba, a jelentősebb 

munkalehetőségek hívó szavára. Ennek okán kijelenthet, hogy a város lakosságának 

összetétele folyamatosan változik, különösen a korábbi évtizedekhez képest. Ez pedig új 

kihívások elé állítja a várost. A város lakossága 2017-es adatok alapján 32 526 fő, ám a belső 

migráció okán jóval magasabb, ám lehetséges, hogy ezt a számot „lakcím kártyák alapján” 

pontosan kimutatni nem lehet. 

Az ilyen volumenű belső migráció társadalmi feszültségekhez is vezethet, mely feszültségek 

megoldásában jelentős szerepe lehet az oktatási intézményeknek és a sportnak. 
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1. ábra: Népességi adatok 1870-2017 

 

 

 

Mosonmagyaróvár megyei és regionális ügyekben Győrhöz tartozik, ami kedvező a 

közlekedés szempontjából is. A fentiekből látható tehát, hogy egyszerre alvó városként és 

foglalkoztatási központként is szolgál a város, hiszen a 15,5 ezer helyben foglalkoztatott több 

mint egyharmada más településről jár be Mosonmagyaróvárra dolgozni. Jelentős azonban az 

ingázás is, hiszen majdnem ugyanannyian járnak el más településekre (Győrbe, 

Hegyeshalomba és külföldre), mint amennyien a környező településekről bejárnak. 

 

2. ábra: Mosonmagyaróvár komplex vonzáskörzete 

 

 

Forrás: TEiR, Készítette: Pro Via ’91 Kft 
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1. sz. táblázat: Az oktatási intézmények sportlétesítményei és a létesítmények állapota 2018-ban 

  

Óvodák Tornaszoba Tornaterem Kondicionáló terem Kültéri sportpálya Egyéb (tipus) 

  van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota 

Pillangó óvoda és 

családi napközi 
nincs   van 5 nincs   nincs   nincs   

Bóbita 

Napköziotthonos 

Óvoda 

nincs   nincs   nincs   nincs   nincs   

Éltes Mátyás 

Általános Iskola, 

Óvoda, 

Diákotthon, 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Intézmény és 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

van 3 van 3 van 3 nincs   nincs   

Hildegard Óvoda van 5 nincs   nincs   van 4 van 4 

Kékcinke 

Napköziotthonos 

Óvoda székhely 

nincs   nincs   nincs   nincs   nincs   

Kékcinke 

Napköziotthonos 

Óvoda telephely 

van 3 nincs   nincs   nincs   nincs   

Lurkóvár 

Napköziotthonos 

Óvoda 

van 3 nincs   nincs   nincs   nincs   

Majoroki 

Napköziotthonos 

Óvoda 

nincs   nincs   nincs   nincs   nincs   

Ostermayer 

Napköziotthonos 

Óvoda 

van 4 nincs   nincs   nincs   nincs   

Vackor Óvoda van 3 nincs   nincs   nincs   nincs   

Őzikés 

Napköziotthonos 

Óvoda 

van  4 nincs   nincs   van  5 nincs   

Általános 

Iskolák 
Tornaszoba Tornaterem Kondicionáló terem Kültéri sportpálya Egyéb (tipus) 

  van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota 

Bolyai János 

Általános Iskola, 

Informatikai és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola 

van 3 nincs   van 3 van 3 nincs   

Éltes Mátyás 

Általános Iskola, 

Óvoda, 

Diákotthon, 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény és 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

van 3 van 3 van 3 nincs   nincs   

Fekete István 

Általános Iskola 
nincs   van 3 nincs   van 3 van  3 
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Haller János 

Általános, 

Szakképző és 

Szakközépiskola 

van 3 van 3 van 3 van 2 van  3 

Móra Ferenc 

Általános Iskola 
nincs 

 
van 2 nincs   van 3 van  3 

Piarista Általános 

Iskola és 

Középiskola 

nincs   van 4 van 4 van 3 nincs   

Ujhelyi Imre 

Általános Iskola 
van (2 db) 4 van 2 nincs   van 3 nincs   

Középiskolák Tornaszoba Tornaterem Kondicionáló terem Kültéri sportpálya Egyéb (tipus) 

  van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota 

Bolyai János 

Általános Iskola, 

Informatikai és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola 

van 3 nincs   van 3 van 3 nincs   

Haller János 

Általános, 

Szakképző és 

Szakközépiskola 

van 3 van 3 van 3 van  3 van 4 

Hunyadi Mátyás 

Szakképző és 

Szakközépiskola 

nincs   van 2 nincs   nincs   nincs   

Kossuth Lajos 

Gimnázium 
van 4 van 4 van 4 van 3 nincs   

Piarista Általános 

Iskola és 

Középiskola 

nincs   van 4 van 4 van 3 nincs   

Felsőoktatás Tornaszoba Tornaterem Kondicionáló terem Kültéri sportpálya Egyéb (tipus) 

  van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota van/nincs állapota 

Széchenyi István 

Egyetem 

Mezőgazdaság- 

és Élelmiszer 

tudományi Kar 

van 4FA van  4FA van 3FA van 1FA nincs   

 

Jelmagyarázat az 1. sz táblázathoz      

1: használhatatlan felújításra szoruló     

2: elégséges állapotú, felújításra szoruló     

3: közepes állapotú, felújításra szoruló     

4: megfelelő, hosszú távon felújítandó     

5: új, kiváló     

FA: felújítás alatt 

     

Az 1. táblázatban foglaltak alapján kijelenthetjük, hogy a létesítmények kielégítő száma 

mellett, azok felújítására, modernizálására szükség van. A napi megterhelés hosszú távú 

kielégítése okán szükséges az invesztíciók elvégzése. 
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2. sz. táblázat: Működő sportszervezetek 2018-ban 

 

NÉV SPORTÁG 

4 Fight Kick-Box és Szabadidő Sportegyesület kick-boksz 

Ad Flexum Hip-Hop Tánc és Sport Egyesület hip-hop tánc, break tánc 

Botond Sportegyesület Móvár testépítés 

Delta Lakóterületi Sportegyesület judo 

Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda 

Fehér Ló Sakkegyesület sakk 

Haller, Sport, Majorette Egyesület majorette 

Honvéd Horgász Egyesület sporthorgászat 

Hungarocky Táncegyesület tánc 

HUNGARYthmic Sportegyesület akrobatikus rock and roll tánc 

Lajta Hanság Rt. MEDOSZ Sportegyesület teke 

Lajta-Hansági Vadász-Lövész Klub sportlövészet 

„Magyar Professzionális Erőemelő Liga” erőemelés, fekvenyomás 

Magyaróvári Íjász Sportegyesület íjászat 

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület labdarúgás 

Mosonmagyaróvári Atlétikai Club atlétika 

Mosonmagyaróvári Chang Shaolin Kung Fu Sport 

Egyesület 

Shaolin, Tai Chi Chuan és Tzü Wei Shu kung fu elnevezésű kínai 

harcművészeti irányzatok 

Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Clubja 

Diáksport Egyesület 
kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, karate 

Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület sporthorgászat 

Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület kézilabda 

Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület futás 

Mosonmagyaróvári Tekézők Egyesülete teke 

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület evezés, sárkányhajó, kajak-kenu 

"MÓVÁRI" GOLDEN TEKE CLUB Sportegyesület teke 

ÓVÁR Építők Sport Klub tenisz 

ÓVÁRTOLL Tollaslabda Egyesület tollaslabda 

PIRAMIS Sportegyesület karate 

Pulzus Táncsport Egyesület rock ad roll tánc, akrobatikus rock and roll tánc 

Road Amatőr Mountain Bike és Országúti 

Sportegyesület Mosonmagyaróvár 
kerékpározás 

Szenyor Kerékpáros Szabadidő Sport Egyesület kerékpározás 

Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület íjászat 

 

A működő 31 sportszervezet a sportágakat tekintve rendkívül gazdagon, széles palettán 

és minden korosztály számára elérhető tevékenységgel szolgálja ki a város sportéletét. 
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2. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a 

és a 2011. évi CLXXXIX alapján látja el. 

 

A települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: 

Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról.  

A Képviselő-testület legutóbb 2013. április 25-i ülésén fogadta el Mosonmagyaróvár város 

2013-2016. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepcióját, ennek meghosszabbítását 

követően, az ezt követő időszakra vonatkozó sportfejlesztési koncepció előkészítése 

folyamatban van. 

 

Az előző bekezdésben foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. Együttműködési megállapodások, támogatási 

szerződések keretében történik az együttműködés, a különböző sportszervezetekkel.  

 

A jelenben az alábbi együttműködési megállapodások segítik a város sportéletét: 

 

 Együttműködési megállapodás a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesülettel 

 Megállapodás és támogatási szerződés a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági 

Tornaegyesülettel 

 Megállapodás a Mosonmagyaróvári Atlétikai Clubbal 

 Együttműködési megállapodás és támogatási szerződés az Első Mosonmagyaróvári 

Torna Egylet 1904-gyel 

 Együttműködési megállapodás a Győri Kosárlabda Clubbal 

 

A város fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, a fenntartás és 

működtetés a fent nevezett megállapodásokban foglaltak alapján történik. 

 

Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 
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A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló 

törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételeket. 

 

Valamennyi Mosonmagyaróváron működő köznevelési intézmény (iskola) 2017. január 1-jei 

hatállyal kikerült az Önkormányzat fenntartásából és működtetéséből. 

 

Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget.  

A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén megalkotta a jelenleg is hatályos, az 

Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati 

rendeletét. A költségvetésből sportra fordítandó összeget az Önkormányzat mindenkor 

hatályos költségvetési rendeletének 13. melléklete tartalmazza. 

 

2.1 Szervezeti háttér és infrastruktúra, valamint a finanszírozás rendszere 

 

A város azzal is kifejezi sport iránti elkötelezettségét, hogy alpolgármesteri szintű vezetéssel, 

az Önkormányzati és szervezési osztály, társadalmi kapcsolatok bizottsága szervezi a város 

sportéletét, az Önkormányzat részéről. Az Alpolgármester gyakran személyes 

kapcsolattartáson keresztül is segíti a sportszervezetek működését. 

 

Ahogy a 2. sz. táblázatban is bemutattuk városban nagyszámú sportszervezet működik. Ezen 

sportszervezetek nagyrészt egyesületi formában fejtik ki tevékenységüket, színes palettát 

nyújtva a városban élők számára a sporttevékenység végzéséhez. A sportszervezetek a 

szabadidősport az utánpótlás nevelés és az élsport területein is jelen vannak. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

19 

2.2 A város infrastrukturális erőforrásai 

 

A sportolási feltételek környezetét a város saját tulajdonú és fenntartású infrastrukturális 

hálózatán keresztül is biztosítja. 

 

3 sz. táblázat: A város saját tulajdonú, vagy saját tulajdonon létrehozott jelentős 

sportingatlanjai 

 

Létesítmény neve Címe 
Helyrajzi 

szám 
Tulajdon jogi viszonyok Állapot 

MTE Sportpálya 

Mosonmagyaróvár, 

Wittmann Antal park 

1. 

1046/5, 

1046/6 

Az Önkormányzat tulajdonában, az 

MTE kezelésében 
4 FA 

MITE Sportpálya 
Mosonmagyaróvár, 

Család sor 4. 
3590/20 

Az Önkormányzat tulajdonában, a MITE 

kezelésében 
4 

Mosonmagyaróvári Vízi 

Sportegyesület  

vízi telepe 

Mosonmagyaróvár, 

Strand u. 16. 
1105 

Az Önkormányzat tulajdonában, a 

Mosonmagyaróvári Vízi Sportegyesület 

kezelésében 

4 

Báger Tó   4664/8 

Az Önkormányzat tulajdonában, a 

vízfelület a Mosonmagyaróvári Horgász 

egyesület kezelésében, a parti sáv a 

Városüzemeltető kezelésében, az 

ingatlanra épített fejlesztés a MITE 

tulajdonában 

4 FA 

UFM Aréna 
Mosonmagyaróvár, 

Gorkij u. 1. 
650/2 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 

telekre épített létesítmény, amely az 

MTE 1904 kezelésében van 

5 

Atlétika pálya  650/5 Az Önkormányzat tulajdonában van 3 FA 

 

Jelmagyarázat az 3. sz táblázathoz      

1: használhatatlan felújításra szoruló     

2: elégséges állapotú, felújításra szoruló     

3: közepes állapotú, felújításra szoruló     

4: megfelelő, hosszú távon felújítandó     

5: új, kiváló     

FA: felújítás alatt     

 

A város sportlétesítményeinek helyzete javuló, fejlődő tendenciát mutat. Az UFM Aréna 

megvalósulása, a Bauer Rudolf Egyetemi Sportcsarnok felújítása jelentősen javított a város 
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sportcélú ingatlanainak helyzetén. Az UFM Aréna a megnyitástól kezdődően 

vett” 80% feletti kihasználtsággal üzemel, ami az országos mutatókat tekintve kiemelkedő 

(3.ábra). A szabadkapacitás üzleti értékestésére jó szervezéssel további lehetőségek 

mutatkoznak2.  

kiváló „rajtot 

 

3. ábra: Az UFM Aréna kihasználtsága 2018-ban 

 

 

A sportkihasználtság tekintetében a város már a tervezés fázisában úgy döntött, hogy az 

iskolai sportot is kiemelten támogatja. Az egyébként üzleti és versenysport számára kevésbé 

igényelt sávban a Kossuth Gimnázium veheti igénybe az Arénát testnevelés óráira (4. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Vizsgálatunk során a teljes kapacitás bázisértékének heti 98 órát határoztunk meg az egyéb, 

országos szinten vizsgált sportlétesítményekre vonatkozó kutatások alapján. A hasznosítással  

kapcsolatos nyers üzemeltetői adatokat, a 11. és 12. táblázatok tartalmazzák. 
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4. ábra: Az UFM Aréna küzdőterének sportkihasználtsága 2018-ban 

 

 

Sajnos az Aréna kisebb termei nem mutatnak hasonló nagy forgalmat, szakmai és üzleti 

szempontú egyeztetés szükséges az egyébként speciális edzésrészek, illetve szabadidős, 

rekreációs tevékenységek űzésére is alkalmas helyiségek értékesítésére (5. ábra).   

 

5. ábra: Az UFM Aréna kisebb termeinek kihasználtsága 

 

 

Szintén magasnak mondható, 70% feletti kihasználtsággal üzemel a felújított Bauer Rudolf 

Egyetemi Csarnok. A sportkihasználtság tekintetében az egyetemi testnevelés és sport mellett 

szintén helyet ad az egyesületek utánpótlásának és van lehetőség további üzleti értékesítésre is 

(6. ábra).  
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6. ábra: A Bauer Rudolf Csarnok sportkihasználtságának szerkezete 2018-ban 

 

 

A kisebb méretű iskolai tornatermek a testnevelésórákon túl (80%) szinte kihasználatlanok (7. 

ábra).  

 

7. ábra: Az oktatási intézmények sportlétesítményeinek kihasználtsága 2018-ban 

 

 

Az iskolai sportlétesítményekben megjelenik ugyan az utánpótlás sport és a szabadidősport, 

de csak rendkívül alacsony 4-8%-os kihasználtsággal. Jelentős kihasználatlan kapacitás, 

értékesítési lehetőség mutatkozik, amihez sok esetben már elengedhetetlen a felújítás, továbbá 

a felelős szervezés mellett az iskolák szorosabb együttműködése is szükséges a tulajdonossal, 

üzembentartóval és az egyesületekkel.  

 

Látható, hogy a tervezetten, a funkciójukban előre meghatározott létesítmények 

kihasználtsága kiváló, a városi sportfejlesztési elképzeléseket jól képesek kiszolgálni. Az 

iskolai tornatermek esetében pedig szakértő, támogató együttműködésre van szükség.   
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A Magyar Atlétikai Szövetséggel együttműködve, megújításra kerül az UFM Aréna mögött 

található atlétika pálya is, amely a sportág fejlesztése mellett, az atlétika sportág jellemzőiből 

kiindulva jelentős pozitív hatást gyakorol

azonban, hogy szükséges további invesztíciók megvalósítása, hogy valóban jónak lehessen 

aposztrofálni a város sportcélú ingatlanokkal való felszereltségét mennyiségi, minőségi és 

fenntarthatósági ismérvek alapján egyaránt. 

 a város szinte mindegyik sportágára. Kijelenthető 

 

2.3 A sportfinanszírozás háttere 

 

Az önkormányzati rendszeres éves támogatás, finanszírozási szereppel, jelentős befolyást 

gyakorol a helyi sportban.  

A támogatási rendszer szerkezete elkülönülten, háromszintű rendszerben biztosít működési 

támogatást a sportszervezeteknek: 

1. Költségvetési soron, nem pályázati úton támogatott sportszervezetek, a priorizált 

sportszervezetek (lásd 5.1.1. fejezet). 

2. Sportalap pályázat alapján, a kisebb sportszervezetek számára 

3. Polgármesteri, Alpolgármesteri, Képviselői keretből tö rt é n  tá mogatá s

4. Eseti döntésen alapuló támogatások (TAO önrész, egyéni szponzorációk stb.) Előzetes 

megállapodás alapján. 

 

2015-től a finanszírozási együttműködésben az infrastrukturális fejlesztések érdekében 

mutatott gyakorlatával, elkötelezett tevékenységével kiváló eredményeket könyvelhet el az 

Önkormányzat.  

 

Hasonló finanszírozási együttműködésre a sporttevékenység területén is szélesebb 

lehetőségek nyíltak meg 2011-től, első sorban a TAO rendszerben, amellyel élni kell!  
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8. ábra: Mosonmagyaróvár spottámogatása 2013-2017 

 

 

Forrás: A város önkormányzati költségvetési és zárszámadási mellékleteiből származó adatok 

alapján 

 

Az egyik legfontosabb mutató a sportra fordított támogatások összegének aránya a teljes 

önkormányzati költségvetés főösszegéhez viszonyítva. A 9. ábra alapján megállapítható, hogy 

az elmúlt négy évben megduplázódott a város sporttámogatásának aránya. A 2016-os 

kiemelkedő adatot az UFM Aréna TAO önrésze (329 m Ft) torzítja, azonban ezzel együtt is 

jól látható a dinamikusan emelkedő tendencia. 
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9. ábra: Az önkormányzati sportfőösszeg a költségvetési főösszeg arányában 

 

 

 

Forrás: A város önkormányzati költségvetési és zárszámadási mellékleteiből származó adatok 

alapján 

 

A 2013-mas 0,9%-os arány 2017-re elérte a 2,03%-ot. Ezzel Mosonmagyaróvár elérte az 

ország megyei jogú városainak sporttámogatási szintjét. Ez az egyre növekvő összeg 

elsősorban a város infrastrukturális hátterének megerősítésére szolgál. Mindkét ábra 

tartalmazza a megépült UFM Aréna kiugró támogatási értékét. Látható, hogy az 

Önkormányzat 2015-től kiemelkedő támogatásban részesítette a sportot, melynek hátterében 

elsősorban a modern infrastrukturális környezet megteremtése áll, az új városi csarnok, az 

UFM Aréna megvalósításával és a Bauer Rudolf Egyetemi Csarnok felújításával. A 

maximális létesítmény-kihasználás érdekében az Önkormányzat várhatóan, következő 

lépésben, még a jelen tervezési ciklusban a sporttevékenység, az „élősport” támogatásának 

forrásbővítésével kívánja sportéletét fejleszteni.  
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2.3.1.  Egyéb pályázati lehetőségek 

 

Az Önkormányzat az előző koncepció időszakában, a működési támogatásokon kívül is 

segítette a város sportjában a kiemelkedő sportolókat, sportágakat, egyesületeket, egyedi 

sportfejlesztéseket. 

 

Példaként soroljuk az alábbiakat a teljesség igénye nélkül: 

 

 2013. február: KEOP-2012-4.10.0/A jelű kiírásra benyújtandó, Napelemes rendszer 

kiépítése a mosonmagyaróvári MITE sportpályán, Napelemes rendszer kiépítése a 

mosonmagyaróvári MTE sportpályán. 

 2013. április: Multifunkcionális sportcsarnok beruházási programban támogatói 

nyilatkozat. 

 2014. március: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében előirányzat-

átcsoportosításra, módosításra javaslat - pályázat benyújtása a Fekete István Általános 

Iskola ipartelepi egységében található sportpálya kialakítására. 

 2015. április: Műfüves labdarúgó pályák és kapcsolódó kiszolgáló épület létesítése 

TAO-pályázat keretében. 

 2016. április: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Széchenyi István 

Egyetem közti komplex együttműködés előkészítése – a MOGAAC DSE 

sportfejlesztési pályázatának támogatása. 

 2016. június: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

pályázat támogatása (nem nyert a pályázat). 

 2017. április: „Ovi-Foci program” pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyással 

történő támogatása. 

 

2.3.2.  A TAO finanszírozás lehetőségei 

 

Külön szólni érdemes, a 2011 óta működő, a látvány csapatsportágak fejlesztését szolgáló 

finanszírozási rendszerről, amely ugyan az Önkormányzat tevékenységétől független azonban 

az Önkormányzat segítséget nyújt a programban résztvevő sportágak egyesületeinek a TAO 

partnerek fellelésében. A stratégiailag kiemelt fontosságú TAO projektekhez az 
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Önkormányzat az önerőt biztosítja a sportszervezetek számára. A városban működő 

sportszervezetek az Önkormányzat által nyújtott támogatást felhasználhatják a TAO 

pályázatuk önrészeként. 

A sportkoncepció készítéséhez kiküldött kérdőíveket kitöltő helyi cégek visszajelzései alapján 

kijelenthető, hogy az Önkormányzati és a TAO támogatáson kívül a város sportszervezeteinek 

lenne lehetősége a gazdaság szereplőitől egyéb támogatási forráshoz is jutni. Ezen 

támogatások lehetnek pénzeszközök vagy szolgáltatások egyaránt. A helyi cégek 

visszajelzései alapján kijelenthető, hogy a cégeket nem keresik fel a sport szereplői. Így az 

együttműködések nehézkesen tudnak létrejönni. A sport szereplőinek aktívabban, és 

kiforrottabb sport és gazdasági tervekkel kellene fordulniuk a helyi gazdasági élet szereplői 

felé. 

 

3. Társadalmi háttér 

 

A város integrált stratégiájában is kiemelten megfogalmazott „lakossági megtartó erő” 

közepesnek mondható. A fiatal korosztály a középfokú tanulmányok befejezése után, nem 

elsőként választja a lakóhelyen maradást. Azok a fiatalok, akik felsőfokú intézményben 

kívánják folytatni tanulmányaikat nagyrészt máshol tudják tanulmányaikat végezni, hiszen az 

Élelmiszer Tudományi Kar képzésein kívül, más felsőfokú képzést nyújtó intézménnyel nem 

találkozhatnak a városban. A különböző szakmák végzettségével bíró fiatalok számára a győri 

a jánossomorjai ipari parkokon kívül az osztrák és a szlovák területek is nagy elszívó erővel 

bírnak. Ezáltal sok helyi polgár „csak” alvó városként használja a települést. A hazánkban 

megfigyelhető belső migráció keretén belül, az utóbbi időben sok, Magyarország keleti 

részeiből érkező polgár jelent meg a városban, a megfelelő munkalehetőség reményében, akik 

nem feltétlenül bírnak mosonmagyaróvári lakcímkártyával. Ennek okán a gyerekek, a fiatalok 

nevelése a családi körből áttevődött az iskola és a sport területére. A tehetségek megtartása a 

város számára a fenti tényezők okán rendkívül nehézkes, hiszen lehet, hogy az utánpótlás 

korosztályokban a sport területén a város bír több ígéretes tehetséggel, ám a felnőtt 

korosztályban már nem lokális szinten folytatják, keresik lehetőségeiket akár munka vagy a 

továbbtanulás terén. 
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4. Sportszakmai háttér 

 

4.1 Utánpótlás 

 

Az utánpótlásban szereplő sportszervezetek számára alapvető jelentőségű a megfelelő képzés 

megteremtése okán, a magasan kvalifikált szakemberek jelenléte. Ez jelenti a minőségi képzés 

alapját. Kijelenthető azonban, hogy a városban a megfelelő, vagy magas képzettséggel bíró 

szakemberek száma nem elégséges, ami rányomja a bélyegét a képzés minőségére. A sport 

ezen területe talán a legszélesebb társadalmi hatás eredményezi, így az utánpótlás fejlesztését 

mind a központi állam, mind pedig a lokális hatalom kiemelt fejlesztési területként kell, hogy 

kezelje. A közfinanszírozás igénye vitathatatlan. 

 

4.2. Az oktatási rendszerek sportja 

 

Az első lépcső és nem elmulasztható lehetőség a sportnevelésben az óvodáskorúak oktatása, 

nevelése a sporttevékenységre és a versenyzésre.  

 

4. sz. táblázat: Az óvodások sportja 2018-ban 

 

 

*Az Oviolimpián résztvevők többnyire az egyéb sportversenyeken is szívesen vesznek részt! 
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A bekért adatok alapján az óvodai testnevelés szinte mindenkit foglalkoztat, a versenyzés 

élményét pedig a kisóvodások közel felével sikerül megismertetni.   

Az iskolai és diáksport hatalmas segítséget nyújt az utánpótlásképző egyesületeknek a 

toborzásban. Az egyesületeknek együtt kell működni az oktatási intézményekkel annak 

érdekében, hogy minél több gyereket tudjanak bevonni a képzési rendszerükbe.  

 

5. sz. táblázat: Az alap- és középfokú diáksport szerkezete 2018-ban 

 

 

*Tapasztalataink szerint a Diákolimpia versenyein feltehetően az egyesületi versenyzők is részt 

vesznek, teljesen nem különíthetőek el! 

 

Az 5. táblázatadataiból jól látható, hogy a diákok közel kétharmada még iskolai szinten sem 

versenyez. Az Oviolimpia és a Diákolimpiák versenyei kiváló alkalom az első 

versenytapasztalatok megismertetésére, sajnos a részvételi arány rendkívül kedvezőtlen, pedig 

ebben a korosztályban a sportcélok megfogalmazása a versenyeztetésen keresztül történhet.    

A mindennapos testnevelés jelenleg nagy kihívások elé állítja az oktatási intézményeket, 

hiszen a mennyiségi lehetőségeket, minőségi tartalommal kellene megtölteniük. Kiváló segítő 

funkciót tölthetne be az egyesületi sport azonban a középiskolás korosztályban a versenyzést 

már csak a diákok legfeljebb egyötöde vállalja (6. táblázat). 
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6. sz. táblázat: Középiskolások sportolásának szerkezete 2018 

 

 

*Tapasztalataink szerint a diákolimpia versenyein feltehetően az egyesületi versenyzők is részt 

vesznek, teljesen nem különíthetőek el! 

 

A sportszervezetekkel történő együttműködés megtalálása, tehát az oktatási intézmények 

számára is alapvető feladat.  

 

Az egyetemi sportban jelentős változásokat hozott az Élelmiszer Tudományi Kar csatlakozása 

a rendkívül dinamikusan fejlődő Széchenyi István Egyetemhez. A karon bevezetésre került 

azon kötelező testnevelési félévek teljesítése, ami az anyaintézményben már korábban 

kidolgozásra és alkalmazásra került. Így a képzés jellegétől függetlenül, minden hallgatónak 

teljesítenie kell a kötelező számú testnevelési féléveket. Nagy odafigyelést igényel azonban az 

egyetemi sportrendszer az otthont adó város helyi viszonyaira történő adaptálása, a lokális 

sporttradíciók, specialitások és lehetőségek kihasználása mellett. A családi sport (informális 

sport) az Európai Unió felmérése szerint hazánkban és a városban is alig mérhető (6-7 %) így 

az iskola és az egyesületi sport a legmegfelelőbb színtere a fiatalok sportjának.  
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4.3 Élsport 

 

Az élsport szintjén, jelen sportkoncepció elkészültekor, a városban nem működik olyan 

sportszervezet, mely a magyar élvonalban fejtené ki tevékenységét. Az ehhez szükséges 

gazdasági erő, létesítmény helyzet, utánpótlás bázis, szakember állomány és társadalmi 

támogatottság a jelenben egyetlen sportszervezetnél sincsen meg, azonban különböző csapat 

sportágakban (kézilabda, labdarúgás és kosárlabda) elindultak azon folyamatok, aminek a 

végeredménye lehet egy olyan minőségű sport kialakítása, mely felveszi a versenyt a hazai 

élvonal szereplőivel.  

 

4.4 Szabadidősport 

 

A város polgárai által kitöltött kérdőívek vizsgálata után kijelenthető, hogy az egészségi 

állapot javítása, vagy megőrzése érdekében, a szabadidő hasznos eltöltéseként végeznek 

sporttevékenységet a városban. Azonban ez a szám még mindig az országos átlaggal 

megegyező, ami jelentős javításra szorul. Ezen polgárok azonban meglepő módon csak 

nagyon alacsony számban tagjai sportegyesületnek. Inkább önállóan, informális jelleggel 

végzik tevékenységüket.  
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III. JÖVŐKÉP 

 

1. Az Önkormányzati sportfeladatok új struktúrája  

 

Az Önkormányzat az előző időszak sportkoncepcióját folytatva a jelen dokumentum alapján, 

a törvényi és egyéb szabályozási kötelezettségek betartása mellett kívánja folytatni és bővíteni 

a sporttal kapcsolatos feladatait.  

 

1.1. A sportirányítási rendszer fejlesztése 

 

A jövőben is magas szintű, a Polgármesteri Hivatal képviseleti szintű vezetésével, az 

Önkormányzati és Szervezési Osztály, Társadalmi kapcsolatok Bizottsága szervezi a város 

sportéletét.  

A jelen bővülő finanszírozási lehetőségeinek és az elővételezhető lokális fejlődési lehetőségek 

magas szintű kihasználásának érdekében szükséges lenne egy az Önkormányzat által 

működtetett és irányított önálló, csak a sportért felelős szervezeti egység felépítése. A 

részegység azon stratégiai feladatokat hajtaná végre operatív szinten is mely stratégiát az 

Önkormányzat képviselő testülete tűz ki célul. A beszámolási kötelezettség szintén a 

képviselő testület felé kellene, hogy megtörténjen.  

 

A részegység feladatai: 

 A sportfinanszírozási rendszer tovább pontosítása 

 A sportfinanszírozási rendszer működtetése, szakmai ellenőrzése 

 A sportfinanszírozási rendszer háttér adminisztrációjának ellátása 

 Az elszámolások időszakában együttműködés az Önkormányzat pénzügyi 

osztályával 

 Az önkormányzat saját sportrendezvényeinek szervezése és rendezése 

 A sporttal kapcsolatos együttműködések előkészítése, kapcsolattartás a 

szereplőkkel 

 A város képviselete külső személlyel történő sporttal kapcsolatos tárgyalások 

során 
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 Az önkormányzati sportkommunikáció irányítása, végrehajtása 

 Sportinformációs adatbázis építése, elemzésekre épülő tanácsadás 

 

1.2 Sportinformáció, sportkommunikáció  

 

Nem csak helyi, hanem országos szinten is régi hiátusa sportközigazgatásunknak egy 

felhasználóbarát központi elektronikus platform - A Sportinformációs Rendszer - 

létrehozása és működtetése, amely adatbázisával segítséget nyújt a döntési, ellenőrzési 

folyamatokhoz. Az adatbázis építés a támogató önkormányzat és a támogatott szervezetek 

közös érdeke. Az adatszolgáltatók saját adatainak kezeléséhez, a pályáztatás központi, 

elektronikuskezeléséhez, továbbá számos szolgáltatást, közérdekű információt nyújt a 

sport területén működő társadalmi szervezetek, illetve a sport iránt érdeklődők, 

tudományos kutatók részére. E cél magvalósulása érdekében meg kell szervezni a helyi 

adatok gyűjtését, rendszerezését, s továbbítását. Javaslatunk az adatszolgáltatási 

kötelezettség támogatói szerződésben történő megfogalmazása.  

 

A sportkoncepció sikeres megvalósítása azon is múlik, hogy mennyire sikerül a 

programba bekapcsolni, az együttműködésbe bevonni, a végrehajtásban érdekeltté tenni a 

sporttársadalom minden szereplőjét, a koncepció érintettjeit. Ebben az önkormányzat 

felelőssége mind a kínálati mind a keresleti oldalon manifesztálódik.  Nem lehet elégszer 

tudatosítani a polgárokban a sport társadalmi-gazdasági hatásait, valamint a versenyek és 

a sporttudomány eredményeit, amihez sport önálló, rendkívül hatékony kommunikációs 

csatornát nyújt a város számára is. Egy közép - hosszú távú gondolkodás tehát 

megköveteli a kommunikációs stratégia kialakítását is. 

 

1.3 Az együttműködésekre épülő fejlődés 

 

A város sportjának egyértelmű igénye a különböző szintű együttműködések megvalósulása. 

Ezen együttműködések fontossága egyértelmű a város sport szervezetei között, az utánpótlás 

nevelő intézmények és az iskolák között a különböző sportági szakszövetségekkel, a Magyar 

Olimpiai Bizottsággal. Az együttműködések kiaknázása egyértelmű érdeke az 

Önkormányzatnak, az oktatási intézményeknek, az Egyetemnek, és az összes 
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sportszolgáltatónak a városban. Ezen együttműködések létrejöttekor az Önkormányzatnak 

egyértelmű feladata ezen szerződések koordinációja. Ezen együttműködések tudják igazán 

megmutatni a város és a város sportjának igazi erejét. Az Önkormányzat saját stratégiai 

horderejű együttműködései mellet koordinálnia kell az egyéb együttműködéseket a sporttal 

érdekei mentén. 

A nagy értékű sportcélú és multifunkciós infrastruktúra létrehozása és fenntartása alapvető 

célja kell, hogy legyen a városnak. A partnerekkel történő együttműködéssel olyan értékekre, 

ingatlan vagyonra tehet szert a város, amely hosszú távú, fenntartható, a városnak és a 

partnereinek is megfelelő megtérülést nyújthat. A megtérülés mellett garantálható a város 

sportjának létesítményhez jutása és a létesítmények magas színvonalú fenntartása.  

A sportcélú ingatlanok létrehozása mellett az élő sport, a sporttevékenység fejlesztése szintén 

kiemelt fejlesztési feladat. Szakemberek és sportolók városba csábítása, letelepítése, továbbá 

magas színvonalú, hazai és nemzetközi rendezvények szervezése egyaránt ezt a célt szolgálná. 

Ezek a színterek szintén a különböző egyesületi és sportági szakszövetségi 

együttműködésekkel érhetők el, pályázhatók a nemzetközi szövetségeknél. 

A sportcélú ingatlanok hasznosítása terén is nagy hangsúlyt kaphat a két szervezet 

együttműködése, hiszen a városban található több nagy értékű sportcélú ingatlan hasznosítása, 

finanszírozása, az üzemeltetés terheinek megosztására nyílik így lehetőség. Mindkét fél 

megelégedettségére és legnagyobb hasznára való tekintettel fontos a hosszú távú 

együttműködések kialakítása, melyben kulcs szerepe lehet a MOGAAC DSE-nek. 

 

2. Létesítményfejlesztés 

 

A beruházások tervezésekor mind a megvalósítás, mind a későbbi üzemeltetés partneri 

együttműködésben érhető el az egyesületekkel, az iskolákkal és a sportági 

szakszövetségekkel. A beruházói döntések meghozatalakor elengedhetetlen a szakszerű 

projektértékelés (költség-haszon elemzés) a megvalósíthatóság, a sportszakmai célok 

kiszolgálása és a hosszú távú fenntarthatóság figyelembe vétele. Az üzemeltetés és 

sportszakmai szempontból is „jó gyakorlatnak” nevezhető, amikor egy létesítmény az oktatás 

sportját és a versenysportot is kiszolgálja. 
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Az értékelés, elemzés során két nagy csoportról lehet elkülöníteni. A jelenleg is rendelkezésre 

álló létesítményekről és a jövőben létrehozásra kerülő létesítményekről.  

A sportlétesítmények fenntartása és gazdaságos működtetése ma már elengedhetetlen a város 

számára. Korábbi kutatások, elemzések alapján azonban kijelenthetői, hogy a bevételeket és a 

kiadásokat tisztán pénzügyi szemüvegen keresztül tekintve, a sportlétesítmények fenntartása 

hasznot a lehető legritkább esetben hoz. Sokkal inkább törekedni kell a pénzügyi nullszaldó 

elérésére, illetve a közép-hosszú távon közgazdasági értelemben az externális előnyöket, 

hasznot is kalkuláló üzemeltetés, működtetés gyakorlatára, ami szintén az Önkormányzat 

felügyeletével, irányításával  érhető el.  

A nemrégiben átadásra került UFM Aréna, mint városi sportcsarnok, az MTE 1904 

tulajdonában lévő gazdasági társaság működtetésében áll. A csarnok jelenleg helyszínéül 

szolgál az MKC női kézilabdacsapatának edzéseinek és mérkőzéseinek, az MTE 1904 

kosárlabda utánpótlásának, és az MTE 1904 labdarúgó szakosztályának. Mindemellett 

kiszolgálja azokat a bérlőket, akik ezen három sportszervezeten kívül szeretnék sport célra 

bérelni az ingatlant. Házigazdája különböző nem sporttal kapcsolatos, kulturális és egyéb 

nagyszabású rendezvénynek is. Jelenleg a város egyik legnagyobb olyan tere, amely 

különböző közösségi célokat szolgáló rendezvénynek tud otthont adni. A megújuló Bauer 

Rudolf Egyetemi Sportcsarnok, a Széchenyi István Egyetem vagyonkezelésében és a 

MOGAAC működtetésében éli életét. Otthont ad a város és az egyetem közös kosárlabda 

programjának felnőtt, egyetemi és utánpótlás szinten. Ezen kívül kiszolgál kézilabda, karate, 

és egyetemi sportrendezvényeket. Felújítása az idei évben kezdődött el és három éven 

keresztül tartó rekonstrukciója során fogja elérni végső állapotát, magas színvonalon tudja 

kiszolgálni a különböző sportágakat, egyetemi rendezvényeket, és egyéb, sporttól távolabb 

eső csoportos rendezvényeket is. A város rendelkezik több labdarúgó pályával, melyek 

kezelését az ott működő labdarúgó egyesületekre bízta.  

A város sportját szolgáló tervezett beruházások. Óriási igény mutatkozik a városban egy 

tanuszoda, egy sportuszoda létrehozására, mely szolgálná egyaránt a szabadidő sportot, az 

iskolai úszásoktatást, és a versenysportot. Igény mutatkozik olyan extrém sportpályára, 

„görzenálra” ahol a különböző gördeszkás, kerékpáros és görkorcsolyás extrém sportolók 

tudják fejleszteni tudásukat. Ez a létesítmény versenyek helyszínéül is szolgálhatna és 

kiszolgálná a legújabb sportok ifjú trendi követőit. 
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Az atlétika, mit alap sportág jelentősége hatással van a város minden sportágára. Ezen 

alapvetés elfogadását követően kijelenthető, hogy önmagában a sportág fejlesztését szem előtt 

tartva, minden egyéb más sportág fejlesztését is szolgálja azaz az atlétika pálya fejlesztésnek 

az eredménye, amit a Magyar Atlétikai Szövetséggel együttműködve bonyolít a város és a 

Mosonmagyaróvári Atlétikai Club. 

Az MTE 1904 beruházásaként a jövőben megvalósul a Wittmann parkban egy munkacsarnok, 

és a munkacsarnok mellett pedig egy olyan sportszálló, amely a más városokból érkezők 

szálláslehetőségét is biztosítja a sport területén.  

Különböző futópályák kialakítása szükséges, hiszen a szabadidő sport területén nagyon sokan 

hódolnak a „legolcsóbb” futásnak. Számukra szükséges lenne megfelelő minőségű 

futópálya(ák) kialakítása. Az atlétika, mint alap sportág számára szükséges megfelelő 

minőségű atlétika pálya kialakítása, ahol a különböző korosztályokban szereplő és a magyar 

utánpótlásban is jelentős eredményeket elérő fiataloknak megfelelő minőségű edzést tudnának 

biztosítani. Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az atlétika, az úszás mellett a másik olyan 

alap sportág, amely a többi sportágban résztvevők számára nyújt alapvető mozgásmintákat. 

Nagy igény mutatkozik a városban egy szabadidő sportpark kialakítására, ahol minden 

korosztály számára lehetőség nyílik a különböző szabadidős tevékenységek eltöltésére. Itt 

akár kültéri kosárlabda pályáról ugyanúgy, mint nyugdíjasok számára kialakításra kerülő 

eszközökről is beszélhetünk. Fontos megjegyezni, hogy az iskolák, óvodák és egyéb oktatási 

intézmények óriási létesítmény problémákkal küzdenek a mindennapos testnevelés bevezetése 

óta. Szükséges lenne különböző együttműködések által a meglévő tornatermeket és 

tornaszobákat felújítani, vagy megfelelő minőségű létesítményekkel kiegészíteni azokat.  

Az új beruházások megvalósulásakor a beruházás költségén túl fontos számba venni a későbbi 

működtetéshez kapcsolódó költségek minél alacsonyabb terhét. Jelenleg a városban egyetlen 

egy sportlétesítmény sem rendelkezik automata defibrillátorral, továbbá fontos, hogy a 

létesítmények létrehozásakor, vagy felújításakor a sport célú ingatlanok akadálymentesítetté 

váljanak, hogy fogyatékkal élő társaink is igénybe tudják venni a különböző ingatlanokat.  
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Bauer Rudolf Egyetemi Sportcsarnok 

Jó gyakorlatként értékelhető, hogy az Önkormányzat, a Széchenyi István Egyetem és a 

MOGAAC DSE együttműködése kapcsán 2017-ben elindult, a már évtizedek óta elodázott 

Egyetemi Sportcsarnok felújítása. A felújításhoz az egyesület TAO támogatást vesz igénybe. 

Az Önkormányzat a projekthez szükséges önrészt biztosítja az egyesület számára. A több 

évig, több ütemben megvalósuló projekt keretén belül teljesen megújul a város egyik 

legpatinásabb sportlétesítménye.  

Mint említettük, két alapsportág is létesítményhiánnyal küzd a városban. Az úszás és az 

atlétika alapvető képességek kialakításában játszik jelentős szerepet, a többi sportág 

mozgásanyagának elsajátításához és az egészség megőrzéshez. 

 

Uszoda 

Az iskolai úszásoktatás és a lakosság egészséges életvitelének alapvető feltétele az uszodai 

infrastruktúra megléte a városban. A tanuszoda létrehozása segíteni tudja a testnevelés 

oktatást, az alapvető úszásoktatást, a tehetségek felkutatását a sportág számára, az 

egészségmegőrzést és a különböző rehabilitációs feladatok ellátását. Az uszodai infrastruktúra 

beruházást szertágazó hatástanulmányokkal célszerű előkészíteni, hiszen gazdasági oldalról a 

megvalósítás és a hosszú távú fenntartáshoz kapcsolódó számítások elvégzése alapvető 

feladat. Sportszakmai és szervezési oldalról pedig a megvalósított vízfelületet nagyságát, 

megosztottságát kell tudni összefésülni a hosszú távon felmerülő igényekkel.  

 

Atlétika pálya 

Alapsportágként az atlétika jelentős szereppel bír a többi sportág eszközeként szintén. A 

jelenlegi pálya korlátozott lehetőségeket tud biztosítani a sport számára. Egy felújított, 

korszerűsített létesítmény ki tudja terjeszteni a lehetőségeket, egy minden sportág számára 

hasznos, magasabb szintre. Ez a fejlesztés szintén egy együttműködés keretén belül tud 

megvalósulni a Magyar Atlétikai Szövetséggel. 

 

Extrém sport park 

A jelen kor kihívásának megfelelően fontos egy ilyen létesítmény a városban. Jelenleg két 

hasonló létesítmény is található a városban, ám ezek megközelíthetősége és környezete 
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részben nem ideális. A város egyéb épületeinek állagmegóvása indokolttá teszi, hogy az ilyen 

sportokat űző (gördeszka, BMX, roller, stb.) fiatalok számára egy minden szakágnak 

balesetmentes környezetet biztosító pálya kialakítását. Mivel az ehhez hasonló pályák száma 

hazánkban alacsony, nagy lehetőség rejlik különböző versenyek megrendezésében is. 

 

Kültéri szabadidő park 

Az informális sport színhelye, ahol a lakosság szabadidős sportját lehet kiszolgálni. ABS 

Fitneszpark, kültéri pályák (röplabda, labdarúgás, kosárlabda) futópálya. Ahol biztonságban 

nagyszámú sportoló egy időben tud sporttevékenységet végezni. 

 

Tornatermek, tornaszobák 

A mindennapost testneveléshez kapcsolódó helyi igény kezelésére szükség van a 

létesítmények fejlesztésére. Együttműködve a tulajdonossal és a fenntartóval. A program 

kiteljesedése után az oktatási intézmények nem tudnak megfelelő minőségű és mennyiségű 

helyszínt adni a munkavégzéshez. Az eszközállomány folyamatos megújításával a megfelelő 

minőségű munka garantálható. A város nyitott az iskola fenntartói felé a sportcélú ingatlanok 

fejlesztésére. 

 

Tenisz Központ  

A városban zajló tenisz oktatás minőségének emelése, és az ott képzett teniszezők hosszú távú 

kiszolgálását szolgáló létesítmény kialakítása, illetve meglévő létesítmények fejlesztése 

jelentős feladata a város sportéletének. Ezen létesítménnyel az utánpótlás nevelés, a szabadidő 

sport és a tehetséges helyi versenyző, felnőtt versenyzési lehetősége is biztosíthatóvá válik a 

városban. A teniszsportban jelentős fogyasztásbővülés várható, amely a létesítmények 

üzemeltetésében is támogató, kiegészítő forrás biztosíthat az önkormányzat számára.  

 

Jégpálya 

A Műjégpálya 18 x 40 méteres palánkkal, sátorral a szezonális korlátokat csökkentve, 

kiválóan kihasználható. 2017-ben próbaképpen a Téli fesztivál alatt fog működni, illetve 

2018-tól december 1. és február 28. között folyamatosan a Flesch Károly Kulturális Központ 
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mögötti leendő parkolóban, ezzel is színesítve a sportolási lehetőségeket a polgárok számára a 

városban. 

 

2.1. A létesítmények fenntartása 

 

A város a saját tulajdonban lévő sportcélú ingatlanait fent tudja tartani, ám a részben vagy 

teljesen más tulajdonában lévő ingatlanoknál is nyújt támogatást. Ezen támogatásért cserébe 

viszont joggal várhat el olyan időszakokat a használatban, melyek részben vagy egészben 

térítésmentesek lehetnek. Ezen időpontokat a városi sport egyéb területeinek támogatására 

tudja fordítani. A jelenlegi sportcsarnokok állapota és az általuk rendelkezésre álló edzésidő 

egy olyan igényt gerjesztett, amely által még egy edzőcsarnok építése vált szükségessé a 

városban. Az Önkormányzatnak azt az egyensúlyt kell megtalálnia, ami a jelenlegi igények, a 

megvalósításhoz rendelkezésre álló források és a hosszú távú fenntarthatóság között van. Ez 

kizárólagosan az Önkormányzat feladata és joga kell, hogy legyen még akkor is, ha a 

megvalósításhoz szükséges jelenlegi anyagi erőforrások nem a saját kezében vannak. 

 

3. Az élősport fejlesztése 

 

3.1. Utánpótlás sport 

 

Az utánpótlás sport feladata kettős: 1) az egészséges életmódra nevelés és későbbi életviteli 

minták előkészítése mellet 2) az élsportra nevelés, a tehetséggondozás biztosítása. 

Az utánpótlás nevelés alapvető záloga a hosszú távú sikereknek. Rendkívül nagyszámú 

gyermekkel kell foglalkozni, hogy az élsport számára az utánpótlás biztosított legyen. Nem 

lesz ugyan mindenkiből top versenyző, azonban sportot szerető, egészségesen élő, a 

társadalom számára mintát adó, hasznos ember – a SPORTEMBER - így az utánpótlás 

rendszerek támogatása vitathatatlanul az önkormányzati szerepvállalás legkiemelkedőbb 

területe.  

A minőségi utánpótlás nevelés alapvető feltétele a megfelelően képzett szakember állomány. 

A nagy mennyiségű fiatal toborzása az utánpótlás rendszerekbe, a megfelelő létesítmény 

ellátottság és az első kötődések kialakításának mérföldköve a szakember. Fontos a 

tehetséggondozás hosszú távon, hiszen a város megtartó ereje jelenleg a középiskola 
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elvégzése után gyenge, a tehetségek elvándorlása nagyon nagy számban történik meg a 

városból. Fontos lenne megtartani ezeket a fiatalokat annak érdekében, hogy példát tudjanak 

mutatni az utánuk következő generáció számára, hogy érdemes a városban sportolni magas 

szinten. Szakemberek utáni igény kielégíthető a városban dolgozó sportági kapcsolatokkal 

rendelkező testnevelők, a városban korábban az adott sportágakat űző sportolók felkutatásával 

és az edzőképzésbe való integrációjával, végső esetben az ország más területeiről történő 

szakemberek megtalálásával és letelepítésével. 

A városban működő élsport számára elengedhetetlen jelentőséggel bír a saját nevelésű 

sportolók jelenléte, hiszen ők azok, akik igazán képviselni tudják a várost. 

A megfelelő minőségű szakemberekkel felvértezett műhelyek távolabbi helyekről is ide 

vonzhatják a különböző korosztályos tehetségeket, annak érdekében, hogy a megfelelő 

minőségű képzést itt kaphassák meg a városban és válhassanak igazi élsportolóvá 

Magyarországon. Ez jelenleg a városban nem áll rendelkezésre, azonban az anyagi 

lehetőségek és az egyre javuló létesítmény helyzet elősegítheti a neves szakemberek 

városunkba történő áramlását. Ezáltal lassan, de biztosan ki tudnak alakulni azok a műhelyek, 

melyek top sportolókat tudnak nevelni Mosonmagyaróvárnak és a hazának. 

Fontos megemlíteni azokat a gyerekeket, akik a lemorzsolódnak a képzésben, akik nem 

lesznek élsportolók, viszont a sport szeretetét, rendszerezettségét örökítik tovább 

családjukban, várhatóan tehát gyermekeik fogják e befektetést visszahozni. Ezen kívül olyan 

sportfogyasztóvá válnak, akik szurkolóként, szponzorként, támogatóként vállalnak szerepet a 

sportéletben. A felnőttkori szabadidősport is azokra a családok jellemző, ahol valamelyik 

szülő átörökíti, elkötelezettségét, vagy  képzettségét valamilyen sportág iránt. 

 

A FIATALOK SZÁMÁRA A REGULÁRIS KERETEK KÖZÖTTI SPORTOLÁST, 

VERSENYZÉST KELL TÁMOGATNI! 
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3.2. Az élsport 

 

A város jelenleg egyetlen egy első osztályú csapat sporttal sem rendelkezik. Fontos lenne 

hosszú távon találni egy, vagy két olyan tradícióval is rendelkező csapatsportágat (labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda) amely a magyar bajnoki rendszer élvonalában helyezkedik el, azonban 

megjegyezzük, hogy a hivatásos sport finanszírozása nem kizárólagosan önkormányzati 

feladat. A város sport finanszírozási tortájának szétdarabolása hosszú távon nem lehet cél. Ezt 

a tortát a lehető leghatékonyabban kell tudni felhasználni annak érdekében, hogy minél 

színesebb legyen a palettája az élsportnak a városban. 

Az egyéni sportágakban talán könnyebb a helyzet, hogy a város ki tudjon nevelni olyan 

sportolót, aki az adott egyéni sportágban méltóképpen tudja képviselni a várost. Nem szabad 

elfelejteni azonban, hogy az egyéni sportágak nézettsége inkább olimpia és világverseny 

centrikus, míg a csapatsportágakkal, az átlagos sportfogyasztó nap, mint nap tud találkozni a 

különböző médiákban. 

Az élsport sikerességének egyik alapvetése a finanszírozottság. Ez azonban nem azt jelenti, 

hogy ezt a terhet csak és kizárólag az Önkormányzat anyagi forrásaiból kell fedezni. Az 

Önkormányzat elsősorban kapcsolati lehetőségeivel tudja segíteni az egyéb források 

bevonását a kiválasztott sportágakba. 

Az eredményesség növelésének alapfeltételei: 

 Megfelelő minőségű szakember állomány 

 Megfelelő minőségű létesítmények 

 Nagyszámú utánpótlás bázis 

 Magas minőségű kiválasztási rendszer az utánpótlásban 

 Magas nívójú tehetséggondozás 

 Magas minőségű top csapat (a csapatsportágakban) vagy verseny (az egyéni 

sportágakban) 

 A „lemorzsolódó” sportolók sportfogyasztóvá nevelése 

 A magas szintű szponzoráció  

 

A magas szintű felnőtt versenysport és a nagyszámú és minőségi utánpótlás egymást gerjesztő 

folyamat.  
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3.3. Iskolai és diáksport, az egyetemi sport 

 

A mindennapos testnevelés bevezetése óta az iskolai sport nagyon komoly volumen és 

minőségi nehézségekkel küzd, hiszen alapvetően túlterheltek azok a létesítmények, melyek az 

iskolák számára állnak rendelkezésre a mindennapos testnevelés végrehajtásához. A jelenlegi 

diákság körében nagyon nagymértékű azon tanulók száma, akik gyógytestnevelést, vagy 

könnyített testnevelést végeznek az iskolában. Az ő felzárkóztatásuk elengedhetetlen 

fontossággal bír az egészséges társadalom kialakításának érdekében. A különböző diák 

sportrendezvényeken az iskolákat általában ugyanaz a csoport képviseli különböző 

sportágakban, ezáltal nem tudjuk megmutatni a különböző sportági mozgásmintákat. Fontos 

továbbá, hogy a különböző utánpótlásképző sportszervezetek minél szorosabb kapcsolatba 

kerüljenek az iskolákkal, hiszen az ő együttműködésük által könnyíteni lehetne a 

mindennapos testnevelés feladatait, és minél több fiatalhoz tudna eljutni a különböző 

sportágak ismerete. Ez az együttműködés adhatja az igazi alapját a minőségi utánpótlás 

képzésnek, hiszen a mennyiségi képzésből található meg az igazi minőség, ami az alapját 

tudja adni a helyi top élsportolók megtalálásának. 

A diáksport és az élsport közötti híd szerepét az egyetemi sport töltheti be a legkifejezettebb 

módon. Alapvetően képes támogatólag belépni a fiatalok „duális karrier” építésébe melyben a 

hivatásos sportkarrier mellet a civil egzisztencia kapui sem zárulnak be. A Széchenyi István 

Egyetemen már működő és bizonyított „Tanulj és sportolj” továbbá az „Egyetem sportja a 

város sportja” programjai, már eddig is sok hallgatót segítettek sport-és civil karrierjének 

együttes felépítésében. Olyan közös sportági portfoliót szükséges kidolgozni, melyben a város 

és az egyetem, nem versengő, hanem éppen ellenkezőleg kiegészítő funkciót alkalmaz az 

egyes sportágak fejlesztésében. 

 

3.4. Lakossági sport, szabadidő sport 

 

A város sportot szerető lakossága nem egyesületi keretek között sportol, hanem a sport 

informális, a sportszervezeteken kívüli területét választja. Bár a szabadidősport kultúra 

fejlődésében az egyén felelőssége priorizált az Önkormányzat szerepe a kommunikációban és 

a mindenki számára elérhető infrastrukturális környezet javításában, fenntartásában 

megfogalmazható. Ennek hozadéka már rövidtávon is lemérhető a lakosság egészségügyi 
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állapotának javulásában. Továbbá meg kell említenünk, hogy a generációk számára a 

sportaktivitás átörökítésének elsődleges színtere a család. A felelősség az, hogy milyen mintát 

mutatnak a felnőttek a fiatalság számára, akik hosszú távú biztosítékai lehetnek 

mosonmagyaróvári sport minőségének növelésének. 

A város számára egyaránt fontos a sport formális és informális területeinek támogatása. A 

formális sport területén a direkt támogatások mellett a létesítményfejlesztésekkel és a 

szakember állomány erősítésével elérhető a nevesített területek eredményeinek erősítése. A 

lakosság általános egészségi állapotának növelésének érdekében azonban az informális sport 

területének támogatása a különböző szabadidős sportrendezvényének szervezésében és 

rendezésében jelölhető meg. 

 

3.5. Fogyatékkal élők sportja 

 

A társadalmi integráció szempontjából elengedhetetlenül fontos a fogyatékkal élők sportjának 

megszervezése. Meg kell találni azokat a sportvezetőket, sportszervezőket, akik áldozatos 

munkájukkal segítik a fogyatékkal élők sportjának megszervezését. A fogyatékkal élők 

sportjában szegregált versenyeket, ám integrált találkozókat kell, lehet létrehozni, ahol az 

integrált találkozások keretén belül úgy az ép, mint a fogyatékkal élő társadalmi csoportokat 

egyre közelebb tudjuk hozni egymáshoz. Példa értékű a külföldi korosztályos 

úszóversenyeken, tapasztalható közös versenyzés.  A fogyatékkal élők életminőségének 

megőrzése érdekében fontos a különböző sportági aktivitások létrejötte. Nyilván alapvetően 

mindez szegregált versenyeken keresztül tud megtörténni, ám természetesen az ép társadalmi 

csoportok aktív bevonásával. 

A városban a korábbi időszakban elkészült a „Helyi esélyegyenlőségi program”. Ebben 

megjelennek a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos feladatok . A program kiinduló és 

kapcsolódási pontja lehet a sportkoncepció vonatkozó fejezetével. A programban 

helyzetelemzése, intézkedési terve rendelkezik a közoktatásról, oktatásról, a diáksporttal 

kapcsolatosan a testnevelésről, az ebben rejlő nevelés fontosságáról. 

Szükséges a sport területén is szemléletváltás, mely foglalkozik a létesítmények 

akadálymentesítésével, a civil szervezetek szerepével, a rehabilitáció és az egyéb szabadidős 

és sportprogramok kapcsán. 
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Több olyan kezdeményezés is jelen van a városban, ami a fogyatékkal élő sportjával és 

integrációjával foglalkozik. Ezen kezdeményezések tovább folytatása nem csak a társadalom 

ezen szegmense, hanem annak egészének fejlődése szempontjából fokozottan fontos feladat. 

 

3.6. Idősek sportja 

 

Az Európai Unió Országaihoz hasonlóan a közeljövőben hazánkban is a társadalom 

idősödésével kell számolnunk. 

A különböző szabadidősport jellegű programok szervezésekor különös tekintettel kell lenni a 

„szép korúakra”. Az idősek sportja különösen nagy jelentőséggel bír a megfelelő életminőség 

megtartásánál, legyen szó, akár a fizikai aktivitás megtartásáról, vagy a demencia minél 

későbbi kialakulásáról. Az időskorúak sportjánál nagy jelentősége van a társasági létnek, hogy 

ne feltétlenül önállóan, hanem társaságban végezzék a különböző aktivitásokat. Két út is 

lehetséges ezen aktivitás megtartásakor. Az egyik egy időskorú tánc, mely a fizikai aktivitás 

mellett megfelelő odafigyelést igényel, a másik pedig egy időskorú embereknek szervezett 

tornák, foglalkozások, mely heti rendszerességgel biztosítja a fizikai aktivitást a szépkorúak 

számára. Ezen foglalkozások mozgást és szellemi feladatot is adnak, segít megőrizni a 

funkcionális képességeket és az önálló életvitel lehetőségét. Az időskori fittség nem csak a 

korosztály számára fontos, hanem azon családok életminőségét is emelni tudja, ahol egy vagy 

több időskorú is jelen van. 

 

4. Rendezvények 

 

Egy – egy rendezvény tradíciója és magas minősége okán márkát képvisel a piacon (pl. 

állandó időpont az éves sportági versenynaptárban), nemzetközi szinten is ismerté teszi a 

rendező várost (Pl. Nagyatád városának IronMAN versenyei), így ezen sportszegmens 

számára a szponzoráció is könnyebben elérhető. 

Szükséges lenne néhány olyan rendezvény létrehozása is, ami hosszabb távon hagyományt 

teremtve a város sportos mivoltát tudná hangsúlyozni a hazai és nemzetközi sportfogyasztók 

körében. 
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5. A sport finanszírozási rendszere 

 

A városi sportfinanszírozási rendszer folytatása indokolt a módszert illetően. A jelenleg 

működő finanszírozási rendszer fenntartása mellett fontos, hogy közép- hosszútávon 

pontosítható legyen, a napi kihívásoknak és a folyamatosan változó környezeti kihívásoknak 

megfelelően. A sportszervezetek számára pályázati rendszerben nyílik lehetőség az 

önkormányzati támogatások elnyerésére. Megfontolandó, hogy az éves időszaki pályáztatáson 

túl hosszabb, legalább hároméves periódusban, ezáltal stabilabb, tervezhető sportköltségvetési 

rendszerben is gondolkodhassanak a sportszervezetek. 

 

5.1. A támogatási rendszer: 

 

 Költségvetési soron, nem pályázati úton támogatott sportszervezetek,  

a priorizált sportszervezetek. 

 Sportalap pályázat alapján, a kisebb sportszervezetek számára 

 Polgármesteri, Alpolgármesteri, Képviselői keretből 

 

5.1.1.  A sportágak priorizálása 

 

A támogatási rendszerben ma már elengedhetetlen a lokális szempontok mentén prioritások 

felállítása.  A preferencia a hagyományok, a jelen kor eredményei, a sportág általi 

értékteremtés, a hosszú távú fenntarthatóság és a jelen kor igényeinek figyelembe vételével 

került kialakításra. Az élsportban az önkormányzat célja szorosan kapcsolódhat a város 

marketingcéljaihoz így fontos, hogy erőforrásait ne forgácsolja szét, ezzel is elősegítve a 

minőségi eredmény és egyben a marketingkommunikációs cél mielőbbi, leghatékonyabb 

elérését. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

46 

7. sz. táblázat: A kiemelten támogatott sportágak köre egyéni és csapatsportban 

 

Csapatsportágak Egyéni sportágak 

Női kézilabda Úszás 

Labdarúgás Kerékpár 

Férfi Kosárlabda Sakk 

  Atlétika 

  Tenisz 

  Vízi sport  

 

A fent felsorolásra nem került sportágak pályázati úton kaphatnak támogatás az önkormányzat 

segítségével. 
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IV. A sportfejlesztési stratégai SWOT analízise 

 

Fontosnak tartottuk a fejlesztési koncepció elkészítésénél, hogy jelenkori ismereteink 

birtokában őszintén szóljunk a megvalósíthatóság realitásairól is, amelyet az ismert SWOT 

ANALÍZIS elemző rendezésében hajtunk végre. 

 

1. Erősségek 

 

Általánosságban sokszínű a sportágak palettája, egyre javuló a létesítmény helyzet, magas 

szintű a lokálpatriotizmus a városban. Nyitottság mutatkozik az Önkormányzat és a cégek 

részéről a sport irányában. A Széchenyi István Egyetem jelenléte a városban egyben a 

sportértelmiség magasabb szintű megjelenését is jelenti. A sporttal kapcsolatos minden jó és 

innovatív ötlet támogatottságot kap az önkormányzat részéről. Az egyetem jelentősen szélesíti 

a pályázati források elérhetőségét. A város nagyon erős hagyományokkal bír a sport 

különböző területein. 

A sport alkalmas a közösségi szellem kialakítására, baráti társaságok összekovácsolására, 

üzleti partneri kapcsolatok kialakítására. 

Részletezésben csak felsorolás szintjén az alábbiakat emeljük ki: 

- A közoktatási intézmények széles körű működtetését kötelező és önként vállalt feladatként 

az önkormányzat biztosítja, valamennyi intézmény rendelkezik mozgásra alkalmas teremmel, 

udvarral, sporteszközökkel 

- a különböző sportlétesítmények biztosítják a széleskörű, elsősorban a hagyományos 

sportolási lehetőséget 

- magas a sportszervezetek száma 

- Helyi rendeleti szinten, pályázati úton és egyéb forrásból az Önkormányzat támogatást 

biztosít 

  a sportszervezetek számára. 

- Törekvés a tudatos városfejlesztésre 

- Jó közlekedés, központi földrajzi fekvés 

- A magyar, a szlovák és az osztrák főváros közelsége 

- Szakmai igényesség 
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- Nyitottság, megújulás iránti igény 

- Tradicionális hagyományokkal rendelkező, sokszínű sportélet 

- Testvérvárosi kapcsolatok 

- Környezeti adottságok, pl. Szigetköz 

- Újonnan megépült UFM Aréna 

- A megújuló Egyetemi Sportcsarnok 

 

2. Gyengeségek 

 

Általánosságban említettük, hogy a sportszakemberek jelenléte nem elégséges a városban. 

Nemzetközi és hazai legmagasabb szintű eredmények hiánya nem teremti meg a példaképeket 

a fiatalok számára. A lakosság sport aktivitása alacsony szintet mutat. Az ágazati és más 

területek között az együttműködések hiányoznak, kezdeményezni kell az első lépéseket, 

amelyben az Önkormányzat és az Egyetem vállalhat jelentős szerepet. A sport „várja a 

csodát” sokkal pontosabb célkitűzésekre van szüksége a sportnak a városban. Szervezetlen 

maga a sport a városban. Kevés számú a helyi látványos sportversenyek száma, amelyek 

lehetnek helyiek, magyar viszonylatban magyar bajnoki rendezvények, vagy nemzetközi 

sportrendezvények.  

- Népességfogyás– kedvezőtlen demográfiai változások (elöregedés, migráció) 

- Folyamatosan csökken a fiatalok (ezen belül is a legjobban a 0-18 éves korosztály) száma. 

- A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására nem minden területen történt 

  előrelépés. (akadálymentesítés stb.) 

- Munkahelyi, lakóközösségek sportszerveződésének hiánya vagy csekély jelenléte 

- Egyes sportágak esetén nincs vagy kevés a sportoláshoz alkalmas tér  

- Egységes helyi sporttal kapcsolatos tájékoztatás hiánya 

- Nem rendszerezett a sport PR, a reklám 

- Sportszolgáltatások iránti csekély regionális vonzerő 

- Létszámhiány az intézményeknél – testnevelő tanárok, óvodapedagógusok, sport szakirányú 

  végzettségű szakemberek 

- Magas végzettségű edzők hiánya 

- Sportszakmai együttműködés alacsony száma 
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- Bizonyos fokú érdektelenség a lakosság részéről 

- Projektszemléletű mentalitás hiánya 

- Nagyobb létszámú csoportok elhelyezése megfelelő színvonalon, kollégiumi ellátás 

minősége 

- Nemzetközi és magyar országos versenyek hiánya 

- Pontosabb célkitűzés a sport számára 

 

3. Lehetőségek 

 

Nagyon sok prosperáló vállalat választotta telephelyéül Mosonmagyaróvárt és vonzáskörzetét. 

A magáncégek és a közszféra kapcsolatát erősíti a Széchenyi István Egyetem jelenléte a 

városban, továbbá növekedhet a fiatal magas szinten képzett társadalomra ható megtartó erő 

is. Kutatások bizonyítják, hogy az egészség tudatos életmódról való gondolkodás szoros 

összefüggést mutat az iskolázottság szintjével. Törekedni kell más szakok indítására is, vagy 

jelenlétére a városban. 

Ma már elengedhetetlen az együttműködések növelése, a városon belül oktatási intézmények 

és a finanszírozási helyek sportkapcsolataiban. 

Az esetleges határon túli kapcsolatok lehetőségeinek szintén pozitív hatása lehet a sportra. 

A város határain kívül az együttműködések szorosabbá kell építeni: 

 a város és egyetem, 

 a város és sportági szakszövetségek, 

 a helyi sportegyesületek és sportági szakszövetségek, 

 a Magyar Olimpiai Bizottság, 

 valamint regionális és nemzetközi szinten. 

 

Ezen együttműködések segíthetik az élősport fejlesztését, a sportrendezvények számának 

növelését és a sportlétesítmények felújítását, fejlesztését, vagy megépítését.  

Pályázatokkal az infrastruktúra további fejlesztése (TAO, Európai Uniós pályázatok GINOP) 

reális lehetőség a város számára. 
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Elsősorban a közösségi sport, a munkahelyi sport, sportbemutatók, megfelelő információ, 

propaganda jelenti azon lehetőségek körét mellyel, jóval több embert lehetne ösztönözni 

sportolásra. 

Erősíteni kell azt a felfogást, hogy a sport elsősorban az egyén érdeke, ezért a sportra az 

egyénnek is áldoznia kell! Ebben elsősorban az egyetemre lehet támaszkodni, hiszen a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők közel 100 %-a tartja úgy, hogy egészségünkért magunk 

is felelősek vagyunk. 

A fenti kiemelt lehetőségek után csak felsorolásban említjük meg a további lehetőségeket 

fontossági meghatározás és indoklás nélkül: 

 - A kistérségi szerep növelése, az együttműködések erősítése, 

- Szellemi tőke koncentrálása (edzők, testnevelők, sportszakemberek, sporttudósok) 

- A sportturizmus fejlesztés, a turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználás, 

- Szponzoráció, CSR, 

- Kiemelkedő sportolók menedzselése, 

- Sporttáborok, nemzetközi edzőtáborok rendezése, szervezése, kihasználva a 

sportlétesítmények adta lehetőségeket, 

- Sportszakemberek képzése, 

- Határon túli kapcsolatok erősítése a szlovák és osztrák határ közelsége által, 

- A Széchenyi István Egyetem jelenléte által a megtartó erő növelése  

 

4. Veszélyek 

 

Sokan dolgoznak a városon kívül, akár Mosonmagyaróváron kívül Magyarországon, vagy 

külföldön. A belső migrációból adódó érkezők szocializációját segíteni, támogatni kell, 

amelynek kiváló szinterei a sportszervezetek. A gyermek és ifjúsági nevelés kikerül a 

családból és az iskolára és a sportra adódik át. A város megtartó erejének hiányából adódó 

elvándorlás. A városban nincs „kirakat sport”, ezáltal a példaképek hiányoznak. Túlvállalás az 

élsportban, a sport finanszírozási torta elaprózódása. Az egyesületek nagy része a 

finanszírozásban csak és kizárólag az önkormányzati támogatásban gondolkodik.  

- Forráshiány, az Önkormányzat költségvetési korlátai, 

- Központi pályázati források beszűkülése, megszűnése 
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- Menedzsment képességek hiánya a rendezvényszervezés, az infrastruktúra üzemeltetés 

területén 

- Sportszakemberek hiánya (edzők, sportvezetők) 

- Nő az ifjúság körében a deviáns magatartás, szélsőségesebb megnyilvánulása a sport 

területén is megjelent. 

- A gyermek és ifjúság nevelés kikerül a családi körből 

- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elvándorlás, elöregedés) 

- A tömegkultúra negatív hatásai, a sportkultúra igénytelenségének terjedése 

- Érdektelenség, közömbösség a sport iránt 

- Nincs első osztályú, kirakat sportág, sportoló azáltal a helyi példaképek hiánya 

- A nagyvárosi sportélet (akadémiák, kiemelt sportklubok) elszívó hatása 
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V.  ÖSSZEGZÉS 

 

Mosonmagyaróvár város 2018-2023. közötti Sportkoncepciója, az előző időszak 

koncepciójához kapcsolódó dokumentum. A 2018-ban tapasztalható társadalmi és gazdasági 

és sportszakmai folyamatokat veszi figyelembe. Figyelembe veszi a jogi környezet adta 

szabályokat. Ezen tényezők figyelembe vételével kíván választ adni a város előtt álló 5 év 

kihívásaira a sport területén. Teszi ezt úgy, hogy elsődlegesen célként tűzi ki a hosszú távú 

fenntarthatóságot és a sportszakmai fejlődés lehetőségét.  

A fejlesztési koncepció a sport multidiszciplináris jellege és multiplikatív hatásaiból kiindulva 

nem önálló egységként, hanem egy működő rendszer alrendszereként, eszközként kívánja 

értelmezni a sportot és annak különböző területeit, figyelembe véve azt, hogy a rendszer 

részei folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. 

Befektetésként kezeli a sportba betett anyagi erőforrásokat, szem előtt tartva azt az alapevést, 

hogy a sportra elköltött anyagi erők csak a későbbiekben térülnek meg, nem is feltétlenül 

direkt, sokkal inkább indirekt módon a gazdaság és a társadalom szinte minden, a sporttól 

távolabb eső szegmenseiben is.  

 

Mosonmagyaróvár, 2018. február 28. 
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VI. MELLÉKLETEK 

 

1. A kérdőívek kiértékelése 

 

1.1. Sportszervezetek 

 

A sportegyesületek számára eljuttatott kérdőívekre 16 sportegyesület adott választ. A 

válaszadó sportegyesületek 25 %-a tulajdonosa, vagy fenntartója valamelyik 

sportlétesítménynek, 75 %-a pedig nem.  

A válaszadó sportegyesületek az alábbi sportágakban működnek: 

- atlétika 

- birkózás 

- evezés 

- dzsúdó 

- kajak- kenu 

- karate 

- kerékpározás 

- kézilabda 

- kosárlabda 

- labdarúgás 

- sárkányhajó 

- tánc 

- floorball 

- boksz 

- kick-boksz 

- teke 

- íjászat 

- aikido 

- triatlon 

- mazsorett csoport 

- és különböző távolkeleti, harcművészeti sportágak 
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A válaszadó sportegyesületek átlagosan három és öt edzőt, sportszakembert foglalkoztatnak. 

A válaszadó sportszervezetek edzőinek 69 %-a képesítés nélküli, 23 %-uk testnevelő tanári 

diplomával rendelkezik, a maradék 8 %-uk valamilyen sportedzői, sportoktatói vagy 

szakedzői végzettséggel bír.  

 

10. ábra: A sportszervezetekben dolgozók végzettsége 2017-ben 

 

A válaszadó sportszervezetek az utánpótlás korosztályok teljes spektrumában vesznek részt 

versenyekben, melyek a magyar bajnokságokat is magukban foglalják. Csapatsportágak 

tekintetében a versenyzők nem tartoznak a magyar bajnoki osztályok elitjébe, azonban egyéni 

sportolókat tekintve országos bajnokokkal is rendelkeznek az egyesületek. Nemzetközi 

összevetésben kick-boksz, thai boksz, evezés, karate, atlétika, kungfu sportágakban 

találhatóak olyan versenyzők, az országos elitbe tartoznak, és nemzetközi versenyeken is 

tudnak eredményeket felmutatni. Felnőtteknél az utóbbi 2 évben kick-bokszban, thai 

bokszban, kerékpárban, karatéban és kungfuban találhatóak olyan versenyzők, akik a nemzeti 

válogatottakban szerepelnek.  

A sportszervezetek által használt létesítmények nagyrészt az elégséges, megfelelő és jó 

kategóriájú értékeléseket kapták az egyesületektől.  

Az egyesületek válaszai szerint az elkövetkező időszakban a létesítményfejlesztéseket az 

alábbi területeken kellene megtenni: tornaszoba építés, tornaterem építés, elsősorban uszoda, 

atlétika pálya, műfüves szabadtéri pálya, és rekortános szabadtéri pályák építésével. Ezen 

kívül igény merült fel a küzdősportokra alkalmas komplexum építésére, téli-, nyári 

23%

8%

69%

testnevelő tanár sportszakember nincs sportképzettsége
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munkacsarnok edzéseinek lebonyolítására alkalmas létesítmény létrehozására. Minimum négy 

sávos panel borítású tekepályára, kerékpáros ügyességi és gyorsasági pályára.  

Az egyesületek kapcsolatos együttműködései elenyészőek. A városon belül két 

együttműködés érdemel kiemelést, az egyik a MITE és az MTE 1904 együttműködése a 

labdarúgás sportágban, ezen kívül pedig a MOGAC és a SZESE együttműködése sárkányhajó 

és a kosárlabda sportágakban. Nemzetközi együttműködések igazából elhanyagolhatóak, 

amelyek vannak, azok általában határ menti Szlovák, Osztrák együttműködések.  

A válaszadó sportszervezetek nagy arányban részesei a városi sporttámogatásnak. A TAO 

finanszírozási rendszerben azonban csak 21,43 %-uk vesz részt, mely adódhat abból, hogy 

nem minden válaszadó szervezet sportági profilja tartozik a látványcsapat sportágak közé. 

Egyéb támogatásuk a Magyar Olimpiai Bizottság által és sportági szakszövetségi támogatás 

által valósul meg. A válaszadó sportszervezetek 71,43 %-a nem áll kapcsolatban helyi 

gazdasági társasággal valamilyen támogatási konstrukcióban válaszadó sportszervezetek az 

edzőkön kívül könyvelőt, jogászt és masszőrt alkalmaznak még a napi működésük segítése 

érdekében.  

A sportszervezetek elvárása a sportkoncepciótól az alábbiak:  

 kiszámítható támogatás,  

 az eddig kevésbé kiemeltként kezelt sportági csoportok versenyzési és létesítményi 

helyzetének javítása,  

 teljesítmény alapú sporttámogatást, 

 a versenysportok fejlődését nemzetközi és országos versenyek rendezésének 

támogatása, 

 kiegyensúlyozott működéshez szükséges feltételek megteremtése, 

 a sportegyesületek számára legalább középtávon (legalább három-öt éves) előrelátható 

támogatott feladatok megfogalmazása, 

 az önkormányzati sportfejlesztések fő irányainak, a létesítményfejlesztéseknek előre 

megfogalmazása, 

 nagyobb összefogás. 
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1.2. Oktatási intézmények 

 

Majd mindegyik mosonmagyaróvári oktatási intézmény adott választ a számukra feltett 

kérdőívekre. Testnevelőik sportági kötődése nagyon színes képet mutat. Atlétika, kosárlabda, 

úszás, íjászat, labdarúgás, kajak, kenu sportágakban dolgoznak pedagógusaik.  

A válaszadók ¾-e jelzi, hogy a kötelezően előírt testnevelés órákhoz jelenleg bővíteni kell a 

rendelkezésre álló erőforrásaikat, melyek elképzelésük szerint futófolyosó, tornaterem, 

műfüves labdarúgó pálya építése. A jelenleg rendelkezésre álló létesítmények állapotáról 

nagyon eltérő képet mutatnak a válaszok, de nagyrészt felújításra, vagy bővítésre szorulnának. 

A válaszadók nagy része a MITE-vel és az MTE 1904-el, a vízi sportegyesülettel állnak 

kapcsolatban. Néhány helyen az MKC együttműködése is megtalálható. Az együttműködések 

nagyrészt utánpótlás nevelésre koncentrálódnak, vannak helyek, ahol a diáksport fejlesztésre 

is használják az együttműködéseket és létesítmény használatra a sportegyesületek részéről. Az 

intézmények tanulói közül 20-30 % sportol versenyszerűen a hétköznapokban. Az 

intézmények 66,7 %-a vesz részt diáksport rendezvényeken, melyek zömében atlétika, 

kerékpározás, labdarúgás sportágakban jelennek meg a városban.  

A válaszadók elvárásai a sportkoncepciótól:  

 a mindennapos testneveléshez szükséges megfelelő létesítmények és sporteszközök 

biztosítása minél több tanulónak,  

 a versenyszerű sportolás biztosítása,  

 az óvodások vízhez szoktatása 

 több sportágban a nagycsoportos óvodásoknak bemutató foglakozások, 

sportágválasztó megtartása, a szülőknek nincs lehetősége arra, hogy megismertesse 

gyermekét a sporttal, ezért az egyesületek nyissanak az oktatási intézmények felé 

 elvárás még az iskolai sport támogatása 

 a tömegsport fellendítése, a szabadidő sport feltételeinek bővítése,  

 szorosabb kapcsolatot a testnevelő tanárok, az edzők és más sporttal foglalkozó 

szakemberek között a sportági képzések szervezésében.  
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1.3. Lakosság 

 

A válaszadók fele-fele arányban voltak férfiak és nők. A válaszadók gyakorlatilag majd 

minden korosztályból kerültek ki. Zömében azonban a 40 és 50 éveik közé esnek, iskolai 

végzettségüket tekintve szintén nagyon vegyes képet mutat a válaszadók összetétele. Az 

alapfokú végzettséggel rendelkezők a legkevésbé, középiskolai végzettséget és egyetemi 

végzettséget mutatók a legmagasabb arányban adtak választ a kérdésekre.  

A válaszadók nagy része mind Mosonmagyaróváron lakik, 13,2 %-uk Mosonmagyaróváron 

kívül éli életét. A válaszadók 76,3 %-a Mosonmagyaróváron dolgozik, a nem 

Mosonmagyaróváron dolgozók szintén Mosonmagyaróvár mellett, vagy környékén, 20 km-en 

belül, Magyarországon dolgoznak. Munkahelyükön rendszeres sportolási lehetőség nincs. A 

válaszadók fele valaha sportolt versenyszerűen, másik fele nem sportolt versenyszerűen. Nagy 

részük a válaszadóknak labdarúgással, kézilabdával, kosárlabdával és atlétikával foglalkozott. 

A válaszadók 17,9 %-a sportol jelenleg is versenyszerűen. A válaszadók nagy része jelenleg is 

szabadidejének eltöltéseként sportol. Zömében kerékpároznak, futnak, aerobikoznak, 

testépítéssel, vagy fitnesszel foglalkoznak. Azonban nagyon fontos megjegyezni, hogy a 

válaszadók nagy %-a nem tagja semmilyen sportegyesületnek, informális sportban érdekeltek. 

Nagy részük havonta költ sportolásra, zömében 5.000 – 10.000 Ft közötti összeget határoztak 

meg ennek érdekében elkölteni. 2/3-uk nem látogatja rendszeresen a mosonmagyaróvári 

sportrendezvényeket. Azok, akik látogatják 5.000 Ft-os nagyságrendet határoznak meg annak 

érdekében elkölteni, hogy ezen sportrendezvényeket látogathassák.  

A válaszadók nagy aránya uszodát, szabadtéri sportpályát tart fontosnak létrehozni a városban 

a sportolás segítése érdekében.  

Általános egészségi állapotukat jónak határozzák meg, és természetesen szinte mindenki lát 

összefüggést a rendszeres sportolás és az általános egészségi állapot javulása között. A 

válaszadók fele jelzi, hogy gyermekei sportolnak, gyermekeik általában a labdarúgással, 

kosárlabdával, kézilabdával, kerékpározással foglalkoznak.  

A válaszadók 100 %-a fontosnak tartja gyermekeik egészségének megőrzése érdekében 

történő sportolást.  
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1.4. Cégek 

 

A válaszadó cégek mindegyike támogatott már a korábbi időszakban sportszervezetet. A 

válaszadó cégek 62,5 %-a a korábbi időszakban támogatott már sportrendezvényt, de 37,5 %-

a még nem. Érdekes módon a válaszadó cégek esetében legtöbben csapatsportot tart 

elképzelhetőnek támogatni, ebből is zömében utánpótlás csapatsportot. Motivációja a 

cégeknek a támogatás okán a cég saját nevének minél inkább felszínre hozása, vagy pedig 

személyes kötődése az adott sportághoz. A cégek többségükben nem rendeznek saját 

sportrendezvényt, elenyésző kisebbség az, akinél van saját sportrendezvény. Ennek ellenére a 

társaság életében mindegyik válaszadó azt mondja, hogy fontosnak tartja céges 

sportrendezvényeket a cég életében. Abban az esetben, hogyha ezek a cégek létrehoznának, 

vagy megvalósítanának sportrendezvényt, legtöbben szabadtéri sportpályát, kisebb arányban 

sportcsarnokot használnának hozzá. Jelenleg a válaszadó cégek 75 %-a támogatja a sportot, 

25 %-a nem támogatja.  

A válaszadó cégek arra a kérdésre, hogy milyen szponzori kategóriában vannak, egy a sok 

közül választ adták. Egyikőjük sem névadó és kizárólagos szponzor, mindegyik támogatási 

szerződés egyéves időtartamot ölel fel, és egyik cég sem vár árbevétel növekedést a 

támogatása kapcsán. A támogatási összeg nagyságrendileg 300.000.- és 1.000.000.- Ft közé 

esik, azonban vannak olyan cégek, amelyek ettől eltérően magasabb, vagy alacsonyabb 

támogatási összeget juttatnak a sport számára.  

A cégek számára a támogatás egyáltalán nem eredmény orientált és 66,7 %-uk vár el 

ellenszolgáltatást a támogatásért cserébe. Ezek zömében média megjelenéssel, összefüggő 

elvárások. Az eredményesség igazából itt sem jelentős. Ezek a megjelenések a helyi médiában 

történő megjelenést foglalják magukban. A cégek reklámjaikban, hirdetéseikben soha nem 

használják fel az adott sportrendezvényt, az adott sportolót, az adott sportcsapatot, sztárt a 

saját hirdetéseik kapcsán.  

A támogató cégek fele egyáltalán nem szól bele a támogatott sportszervezet gazdálkodásába, 

és azt áttekinteni sem kívánja. 33,3 %-uk csak a támogatás összegéig kíván beletekinteni a 

gazdálkodásba. A támogatások nagyrészt pénzügyi támogatások és kevesebb részt 

szolgáltatásbeli támogatásokként jelennek meg a sportszervezeteknél. A támogatott korábbi 
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teljesítménye nagyrészt nem számít a támogatás odaítélésekor, ezek a támogatások zömében 

eseti támogatások és nem folyamatosak.  

Egyik válaszadó sem kíván kizárólagos szponzor lenni, és egyik támogató sem kíván kiemelt 

szponzor lenni a sportban.  

A válaszadók nagyrészt elmondják, hogy változott-e a társaság megítélése, amióta a sportot 

szponzorálják. A támogató cégek döntéshozói nagyrészt a korábbi időszakban sportoltak, és 

jelenleg is folytatnak szabadidős sporttevékenységet. Nagyon fontosnak tartja mindegyik 

döntéshozó, hogy gyermekei sportoljanak, vagy pedig a későbbiekben sportolni küldje őket. 

Mindegyik válaszadó nyomon követi a médiában a sportot.  

 

A válaszadók több, mint 80 %-a hallott már a sportágak, a látványcsapat sportágak társasági 

és nyereségadójából történő támogatásról. Nagy részük tisztában van vele, hogy a cég 

számára is gazdasági előnyökkel jár az ilyen típusú támogatás. Ennek ellenére a 

válaszadóknak csak a fele áll kapcsolatban ilyen módon valamely sportszervezettel.  

A támogatást kérők közül ismerős megkeresése által történő támogatás a legnagyobb mértékű. 

Objektív eredmények, objektív tény adatok alapján 20 %-uk pedig a médiában gyakran 

megjelenő sportágakat támogat.  
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https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiikfObl9zYAhVmAZoKHd5SCpoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wtmovar.hu%2Fsi-hing-reicher-robert.html&usg=AOvVaw1DwL1pUAd-AO4l59Xnme1h












 


