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A sportkoncepció szükségessége, célja. 
 
A magyar sportpolitika és sportigazgatás jellemzője napjainkban az, hogy az élsport 
eredményeit – elsősorban az olimpiákon elért – helyezi középpontjába. A 
társadalom a sportnak nem aktív részese, hanem inkább szemlélője. Napjaink 
kutatásai azonban rámutattak arra, hogy a rendszeres sport, illetve fizikailag aktív 
életmód jótékony hatással bír a pszichés és pszichoszociális állapotra.  Városunkban 
egy 2012-es felmérés (VESZPRÉ-MI) egyik célja a lakosság érzelmi intelligencia 
szintjének megismerése volt. A felmérés szerint erős kapcsolat mutatható ki az 
érzelmi intelligencia a turizmus és a sport között. A sport és az egészséges életmód 
napjainkban felértékelődik. A magas érzelmi intelligenciájú sportolóknál, a sportban 
fontos pszichológiai tényezők is nagyobb arányban találhatóak meg. A 
sportpszichológusok szerint az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy felismerjük 
az érzelmeinket és hatásukat a viselkedésünkre, és amikor szükséges meg is tudjuk 
változtatni azokat, ami például a versenyek során elengedhetetlen. Mindezen 
tendenciák ellenére a tény azonban az, hogy a lakosság egészségügyi állapota 
elkeserítő, az egyik legrosszabb Európában.  A 2007-ben elfogadott Nemzeti 
Sportstratégia próbálta meg a szemléletváltást és Magyarországot „sportoló 
nemzetként” definiálta. Ezt a szabadidő és tömegsporton keresztül kívánta elérni. 
Az utána következő évek sporttal kapcsolatos törvénymódosításai részben 
szakítottak ezzel a szemlélettel és elsősorban a sportok megtekintéséhez nyújtottak 
többlettámogatást, illetve a várható kiemelt sikereket hozó sportágak támogatását 
erősítették. 
Az önkormányzatok támogatása, segítsége nélkül a sport működtetése lehetetlenné 
válna. Egy – a 2007-2011-ig tartó időszakot vizsgáló – összehasonlító elemzés a 
magyarországi sportvárosok sportfinanszírozási rendszerét vetette össze. Gyömörei 
Tamás (a Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője) 
megállapítása szerint a városok marketing stratégiája és sportpolitikája a magas 
színvonalú minőségi versenysporthoz kötődik. A helyi önkormányzatok az élsport 
szervezeteit kiemelt támogatásban részesítették, míg a közösségi sportot, az iskolai 
és szabadidősportot éppen csak fenntartották. A magyar sport számára már a 
nyolcvanas évek elejétől erőteljesen apadtak a központi állami források, az 
önkormányzatok váltak a sport forrásainak legnagyobb közvetítőivé. Az elemzés 
megfogalmazása szerint ma különösen aktuális az önkormányzatok sporttámogatási 
rendszerének a vizsgálata, mivel a közfinanszírozás a sportban is a közösségi sport 
szegmenseit kell, hogy preferálja. Települési környezetben a sport értékei 
felerősödnek, így az önkormányzatok a központi költségvetés lehetőségeit 
meghaladóan váltak a magyar sport pénzügyi partnereivé. Emellett még mindig 
általánosnak mondható, hogy az önkormányzati sportpolitikában a 
sporttámogatások adatainak értelmezése, kategorizálása kidolgozatlan, a közvetett 
nem pénzügyi támogatások meghatározása pedig a legtöbb esetben hiányzik, a 
tanulmány megállapításai szerint. 
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A nehezedő gazdasági helyzetben az önkormányzatoknak is egyre jobban oda kell 
figyelniük mire költik a polgárok adó forintjaikat. Ez a sport területére is igaz. Ezért 
az önkormányzat sportkoncepciójának kidolgozása során elsősorban a polgárok 
igényeit szükséges figyelembe venni. A lakosság igénye többnyire két csoportba 
sorolható, egyrészt a saját sportolási lehetőségeinek a megoldása, illetve más 
sportolásának a látványa, megtekintése. Vannak azonban olyan, sportágak melyek 
egyik körbe sem tartoznak, működésük az élsporthoz köthető utánpótlás nevelést 
illetve leginkább egy szűk kört, az adott sportágat művelők kőrét érinti. 
Így joggal mondhatnánk, hogy csak azok a sportágak kapjanak önkormányzati 
támogatást, melyek a lakosság érdeklődésére számot tartanak. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy például az alapsportágak (atlétika, úszás, torna) támogatása 
elsősorban az utánpótlás nevelés szempontjából különösen fontos, hiszen az összes 
többi sportág mozgásanyaga e sportágak valamelyikén alapszik. 
Napjainkban a legtöbb sportoló és néző is a „labdás” sportágak népes családjához 
tartozik, melyek egyben gazdasági tényezők is. Az úgynevezett látványsportok 
kategóriába a labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong és kosárlabda sportágak 
tartoznak, melyek támogatására sajátos sporttámogatási formát vezettek be a 
közelmúltban, hazánkban. Cégeknek, vállalkozásoknak lehetőséget biztosítanak 
adójuk jelentős részének sportszervezetek számára történő felajánlásra. Az 
önkormányzatoknak figyelembe kell a továbbiakban azt is venni, hogy az adott 
településen, melyek azok a sportágak melyek nagy népszerűségnek örvendenek és 
igény mutatkozik azok fenntartására, működtetésére. Szerencsére Veszprém 
sportélete sokrétű és gazdag, ebben az önkormányzat támogatása meghatározó, a 
különböző sportágak finanszírozása a lehetőségeknek megfelelően alakult. 
Veszprémben a hagyományok, tradíciók és az eredményességük miatt a kézilabda és 
a labdarúgás sportágak élveznek elsőbbséget. A jövő szempontjából is az a helyes és 
ésszerű, hogy elsősorban a férfi, női kézilabda valamint a labdarúgás illetve ágazatai 
például a futsal sportágak maradjanak Veszprém húzó sportágai. Ide kell sorolni 
még az atlétikát, mely évek óta sikersportágnak számít városunkban. Biztató, hogy 
kiváló utánpótlás nevelő tevékenységének köszönhetően egyre több fiatal vesz részt 
az egyesület munkájában. Városunk egyetlen olimpiai bajnoka Kiss Balázs is az 
atlétika sportág képviselője (kalapácsvetésben nyert olimpiát 1996-ban Atlantában).  
A támogatások esetében lényeges, hogy a sport valamennyi területét összefogva 
kezelje, figyelembe véve a versenysport az utánpótlás és a szabadidősport 
fontosságát, egymásra épülését. 
E szempontoknak és elveknek alárendelve szükséges a sportkoncepció kidolgozása, 
melynek céljai Veszprém városban az előző koncepciókban megfogalmazottakhoz 
hasonlóan továbbra is változatlanok: 

1.) A város sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése, a sport 
jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az 
élsportolók száma, erősítve ezzel a város ismertségét a nemzetközi versenyeken. 
2.) A szabadidős sport lehetőségeinek bővítése, amelynek révén biztosítható, 
a stabil és kiszámítható szabadidő eltöltés, és elérhető egy kiegyensúlyozott 
társadalmi felelősség megosztás kialakulása. 
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3.) Az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely 
elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, 
önszerveződésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett 
készségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az 
oktatási intézmények keretei között folyó diákköri sportlehetőségek feltételeinek 
javítása fontos feladatunk. 
4.) A lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a 
veszprémiek számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal 
biztosítva a rekreációs lehetőségek fenntartható fejlődését és mérsékelve az 
egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét. 
5.) A társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári 
magatartás erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a 
következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát. Az elidegenedés ellen 
a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség 
javítása a jövőben is elengedhetetlen. 
6.) A természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a 
környezeti értékek fennmaradása és fenntartható fejlődés elvének 
megfelelő hasznosulása révén elérhető, hogy elődeinktől kapott természeti táj 
és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával fejlődésünk a jövő 
nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta környezet. 

 
Veszprém sportmúltja 
 
Veszprém város sporttörténetét az 1800-as évek második felétől a dualizmus kori 
testkultúrát meghatározó helyi fejlődési modellen keresztül lehet meghatározni. 
Az azt megelőző feudális kori testkultúra városi szokásai a harcászat, a vívás, a 
vadászat és fürdőkultúra témaköréhez fűződnek. 
A reformkor, majd az önkényuralom időszakában a veszprémi polgárság is kezdett 
megismerkedni a polgári-nemzeti testkultúra néhány elemével (tánc, korcsolya, 
sakk, lovas iskola, biliárd). 
Az 1867-es kiegyezést kővetően az iskolák testnevelés kérdése elmozdult a 
holtpontról. A testgyakorlás rendes tantárgy volt, a tanulók érdemjegyet kaptak 
belőle. 
1876-ban került a gimnáziumhoz Szeiberling Mátyás okleveles néptanító. A fiatal 
tanár új szellemet vitt az intézet és a testgyakorlás életébe. Ő vezette be az 
évfolyamonként megrendezett versenyeken való részvételt, az iskolák egymás közti 
sportvetélkedéseit is. 
Ma az ő nevét viseli a középiskolások körében nagy népszerűségnek örvendő 
sportvetélkedő, melyet nyolc sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
röplabda, úszás, atlétika, sakk, asztalitenisz) rendeznek meg. 
A katonai kiképzést a veszprémi középiskolákban az 1910/11es tanévben 
rendszeresítették. 
A polgári-nemzeti sportmozgalom úttörő szervezetének a Veszprémi Polgári és 
Honvéd Lövész Egyletnek létrehozását a helyőrségi tisztikar és a város közéleti 
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tevékenységében vezető szerepet játszó tisztségviselő réteg kezdeményezte. 
Alapszabályát 1873. november 24-én 50.084 szám alatt hagyta jóvá az 
Belügyminisztérium. Ezzel megnyílt az út az ország első polgári-katonai 
sportegyesülete előtt. Az Egylet kezdetben nagy népszerűségnek örvendett, mit 
bizonyított az, hogy tagjainak száma rövid idő alatt 244 főre emelkedett. Sajnos 
azonban már az 1875-ös esztendőben komoly nehézségekkel küzdött, az 
érdeklődés egyre csekélyebb lett. 1881-82-ben már csak névleg volt lövészegylet, 
jelentőséggel nem bírt. 1883. március 13-án megtartott közgyűlés az Egyletet 
véglegesen feloszlatta. 
A lövészet mellett Veszprémben is kifejlődött, meghonosodott, s nem egyszer 
érdekes, látványos teljesítményeket produkált a gentleman-bravúr sport (kihívásos 
és fogadásos vetélkedések). 
Az 1878-as esztendő gyökeres változást hozott Veszprém fürdőéletében, egyszerre 
két fürdővel gyarapodott a város: Csikász és a Láng gőzfürdő, melyekhez a 
veszprémi gyerekek úszásoktatása is köthető. 
Az 1880-as években a sportolás - tornacsarnok hiány miatt- szabadtéri sportokra 
korlátozódott: turisztika, gyaloglás, korcsolya. 
Veszprémben a sport iráni igény felismerésében a szellemi munkával foglalkozók 
jártak élen. A sport fő funkciójának a munka utáni felüdülést, szórakozást jelentő 
testmozgást tartották, mely megacélozza az elzsibbadt, elfáradt idegeket. A város 
közvéleménye kulturált szórakozás és sport iránti igénye gyorsította az 
egyletalapítást. Az igényt tett követte: 1889. május 13-án megalakult a Veszprémi 
Torna Egylet, a Belügyminisztérium 1892-ben hagyta jóvá alapszabályát. 
Ez felgyorsította az egyletalakítási folyamatot: 1890. szeptember 27-én Veszprémi 
Korcsolya Egylet, 1895. április 28-án a Veszprémi Vívó Klub, 1898. március 7-én a 
Veszprémi Kerékpár Egylet, 1906. április 7-én a Veszprémi Tekepálya Egylet, 1907. 
április 4-én pedig a Veszprémi Atlétikai Club alakult meg. 
Az első futball mérkőzés megrendezésére Veszprémben az 1901-es 
tornaünnepélyen főgimnáziumi tanulók részvételével került sor. 
Az igazi fellendülés 1912 tavaszán következett be, amikor megalakult a Veszprémi 
Torna és Futball Club (VTC), mely sportegyesület hosszú időn keresztül 
meghatározója lesz Veszprém sportéletének. 
Már ebben az időszakban is a legnépszerűbb sportnak a labdarúgás számított. Az 
első klubok közötti labdarúgó mérkőzést a Székesfehérvári Egyetértés TC csapatai 
ellen játszotta a VTC. 
Kezdetben a Gulya-dombi pályán játszottak, később a Vásártéren kialakított 
területen. Öltöző nem volt, a csapat a szomszédos Steiner-féle sörözőben készült 
fel a mérkőzésekre. Jellemző a csapat anyagi erejére, hogy egyetlen labdája volt a 
csapatnak, s mikor egyik mérkőzésen kidurrant, tartalék labda hiányában véget 
vetettek a mérkőzésnek. Csak jóval később az első világháborút kővetően 1923-ban 
kapta meg a VTC a városi tanácstól a Jutasi út nyugati oldalán az ún. tüzér 
barakkok helyét pályának. Kiderült, hogy a pálya megépítésére egyetlen fillér sem áll 
a klub rendelkezésére. A sokat emlegetett VTC-s szív azonban ezúttal valóban 
csodát művelt. Megemelt tagdíjakból, adakozásokból, pénz és termelési egységek 
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támogatásából, külföldön élő veszprémiek által küldött pénzekből jelentős összeg 
gyűlt össze az új pálya építéséhez. Fő segítség azonban a tagság kétkezi munkája 
volt. Együtt dolgozott itt órás, kőműves, pap, tanár, városi tisztviselő. Az első 
mérkőzést 1924. augusztus 20-án játszotta a csapat budapesti ellenféllel. A lelátó és 
az öltöző csak később 1926 tavaszára készült el hasonló összefogás eredményeként. 
Tény, a város első – valójában tömegeket megmozgató – sportszervezete a 
Veszprém Torna és Futball Club a katolikus legényegyletből nőtt ki 1912-ben. 
Az első világháborút követően politikai körök a testkultúra militarizálását kívánta 
elérni. Ehhez azonban a sportirányítást állami, központi irányítás alá kellett venni. 
Ezt a törekvést szolgálta a különböző szintű testnevelési bizottságok létrehozása. 
1920. szeptember elsején Veszprémben is megalakult a városi testnevelési bizottság, 
de sem a társadalmi, sem a diáksportra nem tudott jelentős hatást gyakorolni. 
A testnevelésről szóló 1921. évi törvény értelmében 1924-ben Veszprémben is 
megalakult a Levente Egyesület. A leventeképzés kötelezővé vált, ezzel egy időben 
a különböző sportágakban versenyeket tartottak a legtehetségesebbeknek. A 30-as 
évek vége felé az iskolán kívüli testnevelésként kialakított leventemozgalom az 
iskolai testnevelésben is megjelent.  
Veszprém 1920-ban sportpályával egyáltalán nem rendelkezett.  
A MOVE (Magyar Országos Véderőegylet) azon ígérete, hogy az iskolákat 
sportpályához juttatja, s a diákok sportolási lehetőségét biztosítja, komoly 
érdeklődést váltott ki az iskolákban. 
Amíg eddig az iskolák a Nagymezőn, a Gulya-dombon, a Papvásár téren jutottak 
bővebb gyakorlási helyhez, addig a MOVE ígéretek most újabb távlatokat 
csillantottak meg. Helyzeti előnyéből kifolyólag pályát építhetett a füredi úton ahol 
helyt adott a diákok tanóráinak, délutáni sportfoglalkozásainak, 
tornaünnepélyeknek. 
A pálya 1921-től folyamatosan épült, de hivatalos átadására és avatóünnepségére 
1925. május 10-én került sor, melyen azonban súlyos tragédia történt.  A Füredi-
domb mögött felállított mozsárágyú felrobbant és két ember belehalt súlyos 
sérülésébe. 
A két világháború közötti időszakot két egyesület a Veszprémi MOVE és a VTC 
állandó vetélkedése gyakran komoly ellenségeskedése jellemezte. Ez elsősorban a 
labdarúgás területén jelentkezett. A „Város legjobb csapata” címért kiírt 
mérkőzéseken sokszor durvaságokkal és kiállításokkal tarkított összecsapásokat 
láthattak a veszprémiek. 
A Veszprémi MOVE a második világháború után nem folytathatta működését. A 
két világháború között a következő veszprémi sportegyesületek alakultak: 
- 1921-ben a VVSE, Veszprémi Vasutasok Sportegyesülete a MÁV alkalmazottak 
sportéletének megszervezésére. Sok nehézséggel küzdöttek, pályájuk nem volt, 
anyagiakban is szűkölködtek. 
- 1929-ben alakult újjá a Veszprém Vívó Club, amelyben, két fegyvernemben, 
kardban és tőrben folyt a sportolók felkészítése. 
A Veszprémi Sakk-kör 1927-ben alakult és az egyik legszegényebb egyesület volt, 
csupán a befizetett tagdíjakból tudták működésüket fedezni. 
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- 1937-ben alakult a Postás Sport Egyesület veszprémi csoportja, vívó, tenisz, 
lövész és tekeszakosztályokat működtetett. 
- 1940-ben alakult a Magyar Lőszerművek Sportegyesülete labdarúgó szakosztállyal. 
A második világháború után szintén megszűnt. 
Az 1941-ben alakult a Veszprémi Danuvia labdarúgói Veszprém első NB III-as 
csapatát alkották. 1945 után megszűnt a sportegyesület. 
A második világháborút követően a harcok befejezése után újraindult az élet, így a 
sportélet is Veszprémben. (1945. január 18-án Veszprém polgármestere jelentette 
az alispánnak: „Jelentem, Veszprém megyei városban a háborús helyzetből 
kifolyólag egyesületi élet egyáltalán nincs.”) 
A világháború befejezése után a sportéletet nem a különböző pártok kezdték el 
újjászervezni, hanem néhány lelkes, sportszerető, városát szerető sportember. Két 
veszprémi sportegyesület a VTC és a VVSE kapott működési lehetőséget, 
támogatóik pedig a városban mindig tekintéllyel bíró iparosok, vendéglősök, 
kereskedők vagy magánszemélyek voltak. 
Az iskolákban csak nagyon lassan kezdődtek meg a szó igazi értelmében vett 
testnevelési órák. A tornatermek jórészt tönkrementek, a szertárak kiürültek, 
hiányoztak a testnevelő tanárok. Így a testnevelési órák és a sportköri foglalkozások 
játékfoglalkozásokká alakultak, ezért a testnevelést nem is osztályozták. 
A tömegsport biztosításához, miként a versenysporthoz is a város nehéz gazdasági 
helyzete sem tudott kellő anyagi alapot biztosítani. 1948 után az Országos Sport 
Hivatal megalakulását kővetően Veszprém sportéletében is nagyarányú változások 
történtek. Új egyesületek alakultak, vagy éppen politikai és gazdasági 
megfontolásból összevonások történtek. A labdarúgásban emlékezetesek maradtak 
a Haladás és Vasas csapatainak pályán és pályán kívüli küzdelmei.  
A város vezetői felismerték, hogy az egyetem versenysportja mind inkább a város, 
sőt a megye versenysportját is jelenti, a továbbfejlesztés Veszprém megye és a város 
érdeke is. Ezért határozták el, hogy egy nagy városi sportegyesületet hoznak létre. 
Az érdekeltek állást foglaltak abban, hogy a Veszprémi Haladás Petőfi SC-t 1967-től 
Veszprém Vegyész SC néven működtetik. Az új egyesület kialakulásával megindult 
a városi stadion egyetemi kezelésbe vétele. Nagy hagyománya volt a kosárlabda 
szakosztálynak, amely az elsők között alakult. Legszebb eredményt 1968-ban érték 
el, amikor megnyerték az NB II-t és feljutottak az NB I-be, A Vegyész SC-nek 13 
szakosztályában 854 sportoló versenyzett. 
A veszprémi sportkedvelők elsősorban a labdarúgásra voltak kíváncsiak és a 
csapatok gyenge szereplése miatt egyre türelmetlenebbek lettek. A Vegyész SC az 
NB II középmezőnyébe, a Vasas az NB III élmezőnyébe tartozott. A megye és a 
város vezetői részéről felvetődött, hogy a labdarúgás előbbre jutása csak a két 
egyesület fúziója révén lehetséges. Alapos előkészítő munka után 1969. december 
8-án az egyetem aulájában került sor a V. Vegyész és a V.BVTC egyesülési 
közgyűlésére és megalakult a Bakony Vegyész Torna Club. 14 szakosztályban több 
mint ezer sportolóval a megye legnagyobb és legjelentősebb sportegyesülete 
valósult meg. A BVTC labdarúgóinak szereplése azonban nem az elvárások szerint 
alakult. A 70-es években a csapat az NB II. nyugati csoportjában szerepelt és szinte  
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minden évben a mezőny második felében végzett. A mélypont 1982-ben 
következett, a csapat kiesett az NB II-ből, igaz a következő évben visszajutottak. 
A labdarúgók Veszprém sportjának egyik legnagyobb sikerét 1988-ban érték el, 
amikor feljutottak az NB-I osztályba. Öt éven keresztül szerepeltek az élvonalban 
és alaposan felpezsdítették Veszprém sportéletét. A drukkerek kézilabda 
mérkőzésről foci meccsre vagy fordítva jártak, összehangolva eseményeiket. Soha 
nem voltak ilyen látogatottak a veszprémi sportesemények.  
Ezt kővetően a férfi labdarúgók kiestek az élvonalból és lassan egyre lejjebb 
csúsztak, olyannyira, hogy volt olyan év (2005), amikor egyáltalán nem volt 
Veszprémben férfi labdarúgás a gyulafirátóti csapaton kívül. 2006-tól újjá 
szerveződött a veszprémi felnőtt labdarúgás. A megyei osztályokon, NB III-on 
továbblépve jelenleg a második vonalban képviseli városunkat. A labdarúgás 
utánpótlását az önálló egyesületként működő VFC USE biztosítja, tudatos, jól 
szervezett nevelő tevékenységgel.  
1950-es években kezdődött a kispályás kézilabda térhódítása a megyében és a 
városban. 1956 januárjában indultak meg a területi és a veszprémi teremkézilabda 
bajnokság küzdelmei. A mérkőzéseket a Dózsavárosi Általános Iskola 
tornatermében rendezték. 
Veszprém egyik legnépszerűbb sportágában a kézilabdába sikeres évek következtek. 
1970-ben révbe értek a BVTC-s lányok, megnyerték a Magyar Nemzeti 
Bajnokságot. A 70-es években a férfi kézilabdázok az NB II-ben szerepeltek, 
ahonnan 1976-ban kiestek. Egy év múlva már más néven újra indultak a megyei 
bajnokságban. A megyei, NB II, NB I/B osztályokat villámgyorsan teljesítve 1981-
től a VÁÉV támogatásával Veszprémi Építők néven már az NB I-ben szerepeltek 
és azonnal ezüstérmet szereztek. A VÁÉV Építők, Bramac SE, Fotex KC, MKB 
Veszprém KC fémjelezte férfi kézilabda nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 
eredményeket ért el. A 80-as évek sportját továbbra is a két sportág, a labdarúgás és 
a kézilabda sikerei jellemezték. 1992-ben a Bramac SE férfi kézilabdázói KEK-t 
nyertek és fényes Óváros téri ünnepséggel köszöntötték a csapatot.  
Napjaink sikereit is a férfi kézilabda csapat szállítja, amely ismerté tette városunkat a 
világban. Kiváló eredményeikkel nagy elismerést váltottak ki nemzetközi 
viszonylatban is, szinte alap elvárás a bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése. Az 
igazi nagy siker, a Bajnokok Ligájában minél jobb szereplés elérését a klub nem adta 
fel, ez a jelen és a jövő feladata. Napjainkban a Veszprém Aréna sportcsarnok 
felépültével egy-egy kézilabda BL vagy magyar rangadó mérkőzés mozgatja meg  a 
szurkolókat. 
A 90-es évek nagy sikere kétségkívül Kiss Balázs 1996-ban Atlantában megnyert 
olimpiai aranyérme volt, mely városunk egyetlen eddigi olimpiai bajnoki címét 
jelenti. 
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II. Jogszabályi környezet  
 

II/1. Az Európai Unió sporttal kapcsolatos alapelvei 
 
Az Európai Bizottság elfogadta (Brüsszel, 2007. július 11.-én) a sportról szóló 
Fehér Könyvet, az első átfogó kezdeményezését a sporttal kapcsolatban. Az 
Európai Unió tagállamai mindig is fontosnak tartották a sportot és a szabadidős 
tevékenység támogatását. 
Az Európai Unió a sportprogramot jelenleg három lábra állította, s így 
célrendszerében a sport, a média és a gazdaság, három, egymást erősítő 
megfontolásként jelenik meg.  
Az Unió szerint a sport fontos és népszerű tevékenység, társadalmi jelenségként, 
gazdasági tevékenységként egyaránt. A sport nem elhanyagolandó vagyon és 
társadalmi jelenség. Jó néhány ember számára, akik sporteseményeken vesznek 
részt, vagy csak figyelemmel kísérik azokat, a sport a szabadidő eltöltésének az 
egyik legfontosabb formája. 
A sport jótékony hatásai közé tartozik számos fontos érték, köztük a felelősség, a 
szolidaritás, a tolerancia, a tisztességes játék, a csapatszellem gyakorlati alkalmazása, 
valamint mások megbecsülése, s mindezek a mindennapi életbe közvetlenül 
átültethetőek. A sport az Európai Unió polgárait a társadalomban való aktív 
részvételre ösztönzi, és elősegíti az aktív polgárságot. 
Mivel a sportra jelenleg közösségi jogszabályok érvényesek, illetve alkalmazandók, 
valamennyi szövetség alapszabályának meg kell felelnie a közösségi jognak.  
Az európai politikák máris jelentős és egyre növekvő hatást fejtenek ki a sport 
számos területén. Jelenleg az olimpiai játékok, a tisztességes játék, a béke és a népek 
közötti megbékélés újjáélesztéséért tevékenykedő francia báró nevét viselő „Pierre 
de Coubertin” cselekvési terv tartalmazza a közösségi szinten meghozandó 
intézkedésekre irányuló konkrét javaslatokat. Amint Pierre de Coubertin is  
hangsúlyozta, „a sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem 
pótolhatja semmi”. A cselekvési terv 53 konkrét fellépést tartalmaz, melyeket a 
Bizottság valósít meg vagy támogat. 
A sport az Európai Bizottság szervezeti rendszerében az Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Európai Parlament szakbizottságai közül a 
sportkérdések a Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média- és Sportbizottság 
illetékességébe tartoznak, a tagállamok sportért felelős miniszterei pedig 
rendszeresen találkoznak a Miniszterek Tanácsa keretében. Az európai intézmények 
közül természetesen nemcsak az Európai Unió foglalkozik sportügyekkel, hanem 
számos más kormányközi és civil szervezet is.  
Az Európai Unió mellett fontos szerepe van az Európa Tanácsnak (ET), amely 
főként ajánlások és határozatok formájában foglalkozik a sporttal. Az ET 
Sportfejlesztési Bizottsága (CDDS) biztosítja a folyamatos szakmai munkát, a 
néhány évente összeülő Európai Sportminiszterek Konferenciája pedig ajánlások 
révén járul hozzá az európai sportélet fejlesztéséhez  
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Az Európai Unióban a sport irányítása és szervezése a tagállamok, az országos és 
nemzetközi sportszövetségek hatáskörébe tartozik, az unió alapszerződéseiben nem 
léteznek kifejezetten a sportra vonatkozó rendelkezések.  
Az elmúlt időszak törekvéseinek fényében viszont egyre bizonyosabb, hogy a 
sportot is becikkelyezik az Unió új Alkotmányos Szerződésébe.  
Az unió közvetlenül nem nyújt támogatást sporttevékenységekre – ehhez még 
hiányzik a jogi alap. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sport területén teljesen 
nélkülözni kellene a közösségi forrásokat, s az Európai Bizottság ne nyújtana 
pénzügyi támogatást sportszervezetek projektjeihez. A sport ugyanis beépíthető 
más területek fejlesztési elképzeléseibe, programjaiba. A sport hozzájárulhat számos 
közösségi politika megvalósításához is, például a szociális kohéziót, a kisebbségek, a 
fogyatékos személyek beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a 
demokráciát népszerűsítő programok révén. Így egy sportprojekt, amely valamely 
program követelményeinek megfelel, annak keretében közösségi támogatást kaphat. 
Ugyanakkor olyan, hagyományosnak mondható sportesemények, mint például 
bajnokságok, versenyek vagy nemzetközi események, egyáltalán nem 
támogathatóak. 
Az európai polgárok szívesen sportolnak, az emberek többsége rendszeresen folytat 
sporttevékenységet. Fontos értékeket teremt, mint csapatszellem, szolidaritás, 
tolerancia és becsületes játék, elősegítve a személyes fejlődést és kiteljesedést. 
Az Európai Unió valamennyi polgárának hozzá kell férnie a sporthoz, nemtől, 
fajtól, életkortól, fogyatékosságtól, vallástól, meggyőződéstől, szexuális 
irányultságtól, társadalmi közegtől és anyagi forrásaitól függetlenül. Általában véve a 
testmozgás hiánya negatívan hat az emberek egészségére, mivel elősegíti a 
túlsúlyosság, az elhízás, valamint számos krónikus betegség, köztük a szív- és 
érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulását. További negatív hatás: 
megterheli a tagállamok egészségügyi költségvetését és általában a tagállamok 
gazdaságát. 
A nem nyereségorientált sportklubokon alapuló amatőr sport elismerése aktív 
polgárságra ösztönöz. Bár az amatőr sport főként az iskolákban és az egyetemeken 
fejlődik, fejlődése egyes sportklubokon is múlik, ezért van pedagógiai értéke is. 
Ugyanezen oknál fogva a tagállamoknak finanszírozásban kell részesíteniük a 
sportszakmákra szakosodott egyetemi intézményeket az ide tartozó speciális 
kutatási programok kidolgozása, valamint a sporthoz kapcsolódó tudományágak 
fejlesztése érdekében. Az államnak ugyanakkor nem kell a hivatásos sportot 
támogatnia, hanem e helyett szabályokat kell lefektetnie és ellenőriznie azok 
megfelelő végrehajtását és betartását. Ugyanígy az államnak – de továbbra is a 
szabad piacgazdaság keretei között – gondoskodnia kell pénzügyi ösztönzőkről, és 
meg kell teremtenie azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a „sporteseményeket 
előállító iparág” maradéktalan fellendülését. 
Egyébiránt különös figyelmet kell fordítni a hivatásos sportolókra, akiknek az élete 
egyáltalán nem könnyű, pályafutásuk pedig viszonylag rövid. Az őket terhelő 
edzések tempója kimerítő, programjaik pedig igen magas követelményeket 
támasztanak, s gyakran káros hatással vannak az egészségre.  
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A sport támogatásával kapcsolatban az európai országok többségének gyakorlata 
alapján elmondható, hogy az önkormányzati támogatások súlya a legjelentősebb. A 
források erősorrendje természetesen országonként változhat. A jelentős 
önkormányzati részvétel az európai országok többségének a sporttal kapcsolatos 
kedvező állásfoglalását tükrözi. Az előrejelzések szerint ez a forrás a jövőben is 
meghatározó lesz. 
Az Európai Unió elismeri, hogy a helyi és regionális önkormányzatok alapvető 
szerepet játszanak a sporttevékenységek és a hozzájuk tartozó infrastruktúra 
finanszírozásában. Emellett a helyi és regionális önkormányzatok a 
sportszervezetekkel, illetve – ahol léteznek ilyenek – a nemzeti olimpiai bizottságok 
területi struktúráival karöltve alapvető szerepet játszanak az állampolgárok sportra 
való ösztönzésében. 
 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 
Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű (de minimis) támogatási 
jogcímen odaítélt támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a kedvezményezett a nyújtandó 
támogatás odaítélése előtt csekély összegű támogatási jogcímen elnyert 
támogatásainak összege – három pénzügyi év viszonylatában – nem haladja meg a 
200.000 eurónak megfelelő forint összeget. A támogatás nyújtójának továbbá 
kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű 
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést 
követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén 
azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt 
kell szolgáltatni. 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 7. §-a értelmében minden új támogatási tervezetet előzetesen be kell 
jelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Irodának. 
A TVI előzetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása előzetes vélemény 
vagy állásfoglalás kiadásából áll. A TVI eljárási határideje – a teljes bejelentés 
kézhezvételétől számított – 30 nap. A TVI eljárása során – határidő megjelölésével 
– kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól, illetve a potenciális 
kedvezményezettől (ez a gyorsaság érdekében, gyakorlatilag minden esetben e-
mailen/telefonon, informális úton történik). Kiegészítő információ kérése esetén a 
TVI rendelkezésére álló határidők a kiegészítő információ kézhezvételétől 
kezdődnek. 
Támogatást tartalmazó jogszabálytervezetet csak az állásfoglalás, illetve a Bizottság 
felé történő bejelentési kötelezettség esetén az előzetes vélemény kiadását követően 
lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani. 
Amennyiben a támogatást nyújtó nem ért egyet a TVI véleményével vagy 
állásfoglalásával, illetve jogbiztonság szempontjából szükségesnek tartja és írásban 
kéri, a TVI a részére bejelentett támogatási tervezetet az Európai Bizottsághoz 
bejelenti. 
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A bejelentés nélkül működtetett támogatási intézkedések esetében jelentős a 
visszafizetés kockázata, tekintettel arra, hogy az adott intézkedés nem csak 
jogellenes, hanem előfordulhat, hogy az a közösségi anyagi állami támogatási 
szabályokkal sem egyeztethető össze. 
A TVI állásfoglalásának az állami támogatási intézkedések tekintetében 
meghatározott 10 éves elévülési időn belül mindvégig ki kell állnia egy esetleges 
bizottsági vagy hazai bíróság előtti ellenőrzési eljárás próbáját, így szakmailag 
megalapozott álláspontot néhány óra, néhány nap alatt kialakítani felelőtlenség. A 
tiltott, jogellenes támogatás igénybevétele esetén a felelősség elsősorban ugyan a 
leendő kedvezményezetten van, ám a támogatást nyújtó szerv és végső soron a 
tagállami ellenőrző hatóság is – legalábbis morálisan – felelőssé tehető a jogellenes 
tiltott támogatási konstrukciók működtetésért. 
A sport amennyiben az gazdasági tevékenységnek minősül, az uniós versenyjog 
hatálya alá tartózik és alkalmazni kell rá az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás szabályait. 
A Bizottságnak a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó 
támogatási program kapcsán hozott jóváhagyó határozata példaértékül szolgál arra, 
hogy az állami támogatási szabályokat hogyan kell alkalmazni a sportinfrastruktúra 
kapcsán. A Bizottság a határozatában engedélyezte, hogy a látvány-
csapatsportágakban (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, jégkorong) 
működő hivatásos sportegyesületek részére a tárgyi eszközökkel kapcsolatos 
beruházásokra és ezek felújítására 70 %-os intenzitással támogatást lehessen 
nyújtani. A támogatási program jóváhagyására azonban csak szigorú feltételek 
vállalása (például a stadionok részleges felhasználása tömegsport rendezvényekre, 
piaci referenciaárak alkalmazása a stadion hazai klub által történő használatakor) 
mellett kerülhetett sor. A stadionok használatáért fizetett referenciaárak kérdése 
különösen fontos olyan helyzetben, amikor a legtöbb stadion helyi önkormányzat 
tulajdonában van. 
A fentieken túlmenően a hivatásos klubok nem részesülhetnek kivételes 
bánásmódban más vállalatokhoz képest az adózást és a társadalombiztosítási 
kifizetéseket illetően sem. 
Amennyiben egy helyi önkormányzat hivatásos klub részére állami támogatást kíván 
nyújtani, azt a 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet 7. §-a alapján előzetesen be kell 
jelentenie a Nemzet Fejlesztési Minisztériumon belül működő Támogatásokat 
Vizsgáló Irodának.  
 
II/2 A Nemzeti sportstratégia 
 
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely 
esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését 
szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken 
elérendő eredmények céljából. A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport 
fogalmát, amely megítélésünk szerint helyes. 
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Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai 
életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően 
edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az 
aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó – nem csak pénzügyi – támogatása révén 
lehet elérni. A sport, életünk elidegeníthetetlen tevékenysége, amely támogatásra 
érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern társadalom 
negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. 
A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek  
nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek 
megfelelően a stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport 
legyen mindenki szenvedélye! 
Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a 
népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói 
révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok 
fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti 
értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez és javításához 2007-ben megalkotta a „Sport XXI. Nemzeti 
Sportstratégia” című programot (a továbbiakban: Sportstratégia). 
A sportstratégia megállapítása szerint a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és 
mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. 
Kiváló életvezetési technikák és módszerek közvetítője, a nevelés egyik 
legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel az 
ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. Mindezeken túl a 
sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek 
erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. 
Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati 
eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek 
segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A kiemelkedő 
sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami 
erősíti a társadalmi kohéziót. A sport üzleti funkciója sem elhanyagolható, számos 
országban egyre nagyobb szeletét képezi a sportgazdaság az állami bevételeknek. 
A legtöbb civilizációs betegség kialakulása a helytelen táplálkozásra és a mozgás 
szegényéletmódra is visszavezethető.  
Amíg az életkor, a nem, a genetikai sajátosságok az egyén által nem befolyásolható 
tényezők, addig vannak egyéb – magatartásbeli, biológiai és szociális faktorok, 
amelyek módosíthatók, sőt módosítandók. Az elhízás felnőtt- és gyermekkori 
formája mindinkább szélesebb rétegeket érint szerte a világon, ami fokozott 
egészségügyi kockázatot jelent. Az elhízás elleni harc leghatékonyabb és költség 
kímélőbb eszköze a mindennapos testmozgás. A magyar társadalom megítélése 
szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor a magyar sport 
jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a legsikeresebb országok közé 
tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s 
részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. A magyarok 
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sportban való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint Európa más 
országaiban, a kelet-közép európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk.  
Cél tehát, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket, s ez által 
javítsuk a magyar polgárok életminőségét; javulást érjünk el a népegészség terén; 
életvezetési és probléma megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ 
kihívásaira segítsünk felkészíteni az ifjúságot; hozzájáruljunk a közösségi, családi 
kapcsolatok erősítéséhez; növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom 
produktivitását; csökkentsük az egyenlőtlenségeket, s ezzel hozzájáruljunk a 
hátrányos helyzet társadalmi csoportok integrációjához. 
 A sport általános megítélése a magyar társadalomban pozitív, a társadalom 
véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, az iskolai 
testnevelés, a szabadidősport – beleértve a diáksportot – valamint a versenysport 
 
STRATÉGIAI CÉLOK A SPORT EGYES TERÜLETEIN 
 

A sport területén az elért eredmények megőrzése mellett fokozott erőfeszítéseket 
kell tenni az iskolai és diáksport minőségének javítása, a lehetőségek bővítése, és a 
jelenleginél jóval nagyobb népesség szabadidősportba történő bevonása érdekében. 
A fogyatékkal élők sportját mindhárom területen integráltan kell kezelni. 
 

Az iskolai testnevelés és diáksport terén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi 
egészségének, fizikai erőnlétének elérése a mindennapos testedzés biztosításával; a 
testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása; a 
diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése. Szükséges továbbá a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók testnevelésének-testedzésének biztosítása az egyetemi-
főiskolai autonómia maximális figyelembevétele mellett. Ezek eredményeként 
hatékonyan előzhető meg az egészségkárosító magatartásformák kialakulása. Ehhez 
elengedhetetlen az infrastrukturális és egyéb szakmai feltételek megteremtése. 
 

A szabadidősport, rekreációs sport terén cél a bővítés a kereslet növelése által, 
mely a kínálat élénkülését is indukálja. A kereslet növelése érdekében tehát cél a 
népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek érdekében szükséges 
egyrészt sportolásra ösztönző pénzügyi kedvezményrendszer felépítése, másrészt az 
egészséges, mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. 
Szintén szükséges a sportolási terek (multifunkcionális szabadidőközpontok, 
szabadidőparkok) fejlesztése és a lehetőségek javítása. 
 

 A versenysport, utánpótlás-nevelés terén cél az élsportban már hagyományosan 
elért eredményességi szint – különösen az olimpiai eredményesség – fenntartása, 
valamint a nemzetközileg is népszerű sportágakban (például a labdajátékok), az 
eredményesség javítása. A fenntartható sikerek elérése és a versenysport utánpótlás 
bázisának biztosítása érdekében szükséges az igazolt sportolók számának növelése 
és az utánpótlás-nevelés egységes rendszerének működtetése (tömegbázis 
megteremtése és tehetséggondozás). 
A sportstratégia felvázolja a magyar sportélet fejlődésének optimális vonalát, hosszú 
távon iránymutatást nyújt mind az állam, mind a sportszféra szereplőinek a sporttal 
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kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez. Hosszú távú, kiszámítható igazodási 
pontokat, támpontokat teremt a sport szereplői számára.  

 
II/3 A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test 
művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet 
értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport 
egyént és közösséget erősítő értékeit. 
Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak.  
Az e törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy 
Magyarország sportoló nemzetté is váljék. 
A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges 
nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 
A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként 
az egyén testi és lelki egészségét. 
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a 
versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis 
a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén 
közösségért viselt felelősségét. 
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga 
van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy 
versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a 
fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. 
Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló 
törvényét azzal összhangban az alábbiak szerint alkotja meg. 
 

Meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait 
A települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára: 
Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról. 
Az előző pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. 
Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. 
Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlásának feltételeit. 
A települési önkormányzat a fentieken 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. 
A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak 
megfelelően - ellátja az alábbi feladatokat. 
Segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető 
feltételeit. 
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Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. 
Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 
tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 
Adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
Ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 
feladatokat. 
Közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal 
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében. 
Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a 
költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező 
jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 
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. (1. számú függelék) 
 
Értelmező rendelkezések 
A sport meghatározott célú mindennapos tevékenység, a mindennapoktól 
különböző környezetben; célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény 
elérése, a képességek fejlesztése vagy ezeknek kombinációja. A kitűzött cél 
határozza meg a sport jellegét, a sportoló (vagy csapat) képességei és bátorsága 
mellett. Olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a  
fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése 
vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. 
Sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül, vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi 
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 
Versenysport: sportszövetség által szervezett, versenyrendszer keretében végzett 
sporttevékenység. 
Szabadidősport: a szabadidő hasznos eltöltését jelenti a sport segítségével. A hazai 
sporttudomány ezzel kapcsolatban a rekreáció terminológiát használja. Minőségi 
életvitelről, teljes egészség-megőrzési programról van szó. Legfontosabb ismérvei: a 
kornak, állóképességnek megfelelő, egész életen át tartó rendszeres testmozgás, a 
korszerű táplálkozás, káros szenvedélyektől – a függőségtől – való tartózkodás, 
stressz kezelés, környezetbarát szemléletmód, a szabadidő tudatosan hasznos 
eltöltése. 
Fittness: az optimális szellemi és fizikai teljesítőképesség állandósítása, az egészségi 
állapot szintjének emelése. 
Welness: az egészség szempontjából fontos tudományos felismerések 
összekapcsolása, egészség-megőrzési programmá kovácsolása. 
Rekreáció: szabadidő kulturált eltöltési formája. Azon belül is a jó közérzet, a jól 
érzés, a jóllét, a jó minőségű élet megteremtése. A munkában vagy más 
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tevékenységben el-, megfáradt ember aktív kikapcsolódását, pihenését, 
felfrissülését, munkaerejének, munkavégző képességének (bővített) újratermelését 
jelenti. A jövő sporttársadalmának egyik legdinamikusabban fejlődő területe a 
szabadidő sport, amely fejleszti az öntevékenységet, kreativitást, ellensúlyozza az 
állandó stresszt, a mozgásszegény életmódot, hiszen a teljesítmény fokozásának 
lehetősége adja meg az egyén számára az alapvető fittséget. Célja az ember 
egészségének megszilárdítása, illetve szükség szerinti megújítása; harmonikus 
életvitele kialakítása.  
Sportoló: sporttevékenységet folytató természetes személy. 
Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban versenyző): az a természetes személy, 
aki a sportszövetség által kiírt, szervezett, vagy engedélyezett versenyeken vagy 
versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. 
Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, 
foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr 
sportolónak minősül. 
Sportegyesület: az Egyesülési jogról szóló 2011. évi tv. szabályai szerint működő 
olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység 
szervezése, ill. annak feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport 
hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a 
tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is 
részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 
Diáksport: a diákoknak a kötelező testnevelés órákon kívüli sporttevékenysége, 
amikor iskolájuk képviseletében más iskolák tanulóival, illetve háziversenyeken, 
sportköri foglalkozásokon fejtik ki fizikai aktivitásukat. 
Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. alapján a 
cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági 
társaság célja  sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
A helyi (lokális) sport: fogalmán azt értjük, hogy az önkormányzat– települési 
szinten - mindenki által űzhető fizikai aktivitásra, sportolásra és hasznos szabadidő 
eltöltésre ösztönzik lakosaikat. 
Sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a 
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 
23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, 
sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, 
sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség 
ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a 
versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a 
csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember 
(pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr). A sportszövetség 
szabályzatában határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek további 
sportszakembernek. 
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Versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és a hazai szakszövetség, 
illetve országos sportági szövetség - kivéve a szabadidősport szövetség - által 
meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt 
mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer 
hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet. 
Versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és 
az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások 
rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, 
sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein 
túlmenően tartalmazza a versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának 
szabályait is. 
Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló 
építmény és terület. 
Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben 
vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A 
sportesemény sportrendezvénynek minősül. 
Sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott 
része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat. 
Sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény 
helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy 
követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül. 
 
III.   A sport működési területei 
III/1 Óvodai, iskolai testnevelés és diáksport  
 
Óvodai nevelés: 
Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a 
rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes 
testnevelés színvonala határozza meg. A szülők átruházzák a testi nevelés jelentős 
részét az óvodapedagógusokra, akikre ez által nagy felelősség hárul. A városban élő 
gyermekek számára különösen fontos a mozgásszegény életmód kompenzálása 
testmozgással egészségük megőrzése érdekében,  
A szakszerűen vezetett testnevelés-mindennapos testnevelés foglalkozások és a 
szabad mozgásgyakorlás lehetőségei a játékidőben biztosítják az alapvető 
mozgásformák, alapkészségek begyakorlását, a motoros képességek fejlesztését az 
életkorra jellemző szenzitív fázisok figyelembevételével, a rendszeres testedzés 
szokásrendszerének a kialakítását. 
Az óvodáskor a sokrétű mozgásformák tökéletesedésének és az első 
mozgáskombinációk megvalósításának az időszaka. Az alapkészségek középső és 
nagycsoportban differenciálódnak.  
Az egészség szempontjából jelentős képességek fejlesztését is szem előtt kell 
tartanunk. Ezért életünk folyamán, minden életkorban – így az óvodáskorban is – 
kiemelt feladatunk lesz az aerob állóképesség, az erő-állóképesség és a hajlékonyság 
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edzése. A szív és a keringési rendszer edzését jól szolgálják a ciklikus mozgások, a 
helyes testtartás kialakításához, illetve fenntartásához pedig erő-állóképességet és 
hajlékonyságot fejlesztő testgyakorlatok rendszeres végzése szükséges. Az óvodai 
testnevelés-mindennapos testnevelés foglalkozások terhelésének tervezésénél 
gondolnunk kell arra, hogy a motoros képességek érzékeny fázisai már az 
óvodáskorban kimutathatóak. A jó adottságok kibontakoztatása megalapozza az 
életen át tartó sikeres sportolást. 
A fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában fokozott felelősség 
hárul az óvodákra és a többi oktatási, nevelési intézményre. 
Minden óvoda rendelkezik szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, ahol tavasztól-
őszig megoldhatók a szabadtéri foglalkozások. A mozgásfejlesztő eszközök 
biztosítják a játék, a rendszeres testedzés lehetőségét. 
Az óvodai testnevelés az egyik kulcsfontosságú kérdése az egészséges életmódra 
nevelésnek. Szerencsére egyre több óvoda ismeri fel ezt és megkülönböztetett 
figyelmet fordít erre a területre. A nevelés folyamatában arányosan hangsúlyt kapott 
az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó testnevelés, a játékos mozgás tanulása. 
Jellemző, hogy Veszprémben az összes önkormányzati fenntartású óvoda nevezett 
az MLSZ által meghirdetett labdarúgó intézményi programra. A 2012/13-as évben 
24 sportcsoportban 268 óvodás kisgyermek vesz részt ebben a programban. 
 

Óvodai tornatermek helyzete 2. számú mellékletben 
 
Az iskolai testnevelés és diáksport 
 
A testnevelést, a testgyakorlatokat, a fizikai aktivitást, a sportokat a nevelési 
folyamat fontos összetevőjeként ismerte el es értelmezte az utóbbi évszázadban a 
politikai gondolkodás. Ez a felfogás érhető tetten az Európai Unió sportneveléssel 
kapcsolatos állásfoglalásaiban, dokumentumaiban is. 
Az iskolai testnevelés célja az egészséges életmódra történő felkészítés, és amelynek 
középpontjában a gyermekek teljes körű, testi és szellemi fejlesztése áll, valamint 
olyan fontos társadalmi értékeket közvetít, mint a tisztesség, az önfegyelem, a 
szolidaritás, a csapatszellem, a tolerancia és a fair play. 
A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozásból fakadó túlsúlyosság, amely 
rossz egészségi és közérzeti állapotot, illetve magas költségekkel járó szövődményes 
betegségeket – mint például magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri 
betegségek – eredményezhet, az EU lakosságának egyre nagyobb hányadát, ezen 
belül a gyermekek mintegy negyedét érinti. 
Az iskolai testnevelés és sport a társadalmi integráció egyik legfontosabb eszköze, 
azonban egyes kisebbségi és vallási közösségek, valamint a fogyatékkal élő 
gyermekek teljes értékű részvétele a testnevelésben sok esetben nem garantált, és 
számos nehezen megoldható problémát vet fel. 
Az iskolai testnevelésnek döntő hatása van a későbbi felnőttkori fizikai aktivitás 
minőségére. Aki gyerekkorában megfelelő élményeket és tapasztalatokat szerez a 
sport terén, legtöbbször felnőttkorában is aktívan, egészségesebben él. 
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Szakmai vélemény, hogy legkésőbb tizenéves korban kell (és lehet) kialakítani a 
mozgás iránti vágyat és szeretetet, mert akkor az egyén felnőttkorában is 
könnyebben szán rá energiát, időt és pénzt. 
Az iskolán kívüli (sportklub) sportolás esetében már a diákok önkéntes 
részvételéről van szó, ahol a nekik tetsző sportágat választhatják, ebben 
fejlődhetnek és részt vehetnek nem iskolai bajnokságokon. Az iskolai testnevelés 
egyik legfontosabb feladata, hogy a sportot megismertesse, megmutassa a 
gyerekeknek, fiataloknak, minél kiterjedtebben. Így mindenki kipróbálhatja, 
megtapasztalhatja azt, hogy melyik sportág áll hozzá a legközelebb és ezzel 
foglalkozhat az iskolaidőn túl a szabadidejében. 
A diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, 
szükség van arra, hogy a tanóra keretében az életen át tartó rendszeres 
szabadidősportos tevékenység igényét is megalapozzák a testnevelő tanárok. A 
2012/13-as tanévtől kezdődően az első, az ötödik és a kilencedik osztályokban 
elindult a mindennapos testnevelés, de csak hosszú távú megvalósításról 
gondolkodik, nem számolva a gazdasági helyzettel és az iskolák jelenlegi 
lehetőségeivel. 
Ez a cél csak ágazati összefogással érhető el, de addig is, amíg ez az ideális állapot 
kialakul, az állami sportigazgatás előtt jelentős feladatok mutatkoznak.  
Összefoglalóan megállapítható, hogy az iskolai testnevelés elismertsége és a 
tantárgyi programok megvalósítására, gondozására fordított anyagi eszközök kevés 
kivételtől eltekintve, szoros, kölcsönös összefüggésben vannak egymással. 
 

Köznevelési típusú sportiskolai osztályok 
2005-ben a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet pályázatot hirdetett köznevelési 
típusú sportiskola indítására. A köznevelési típusú sportiskola az a köznevelésről 
szóló törvény hatálya alá tartozó, évfolyamos vagy korcsoportos sportági képzést 
biztosító köznevelési intézmény, amely a helyi pedagógiai programját sportiskolai 
kerettanterv alapján készíti el, és biztosítja a testnevelés tantárgy emelt szintű 
oktatását. 
A köznevelési típusú sportiskola a helyi pedagógiai programja összeállítása során 
figyelemmel van a sportolók felkészítési és versenyeztetési tevékenységére, továbbá 
a sportági programok megvalósításával kapcsolatos felkészítéssel és 
versenyeztetéssel összefüggő feladatait jogi személy nonprofit gazdasági társasággal, 
sportegyesülettel, sportvállalkozással vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését célzó 
alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás alapján végzi. 
A Báthory István Általános Iskolában a testnevelés tagozat kezdetektől fogva jól és 
eredményesen működik: 2008 óta mind a nyolc évfolyamukon 1-1 sportiskolai 
osztállyal. A támogatási szerződés alapján a sportkormányzat a kezdetektől 30.000,- 
Ft/tanuló évi összeggel segíti a program megvalósítását. 
A sportiskola akkor rendelkezik a sportiskolai program végrehajtásához szükséges 
feltételekkel, ha a fenntartója egyetértésével kialakította az infrastrukturális 
feltételeket, és együttműködési megállapodást kötött 

a) a sportiskolai utánpótlás-nevelésben közreműködő sportegyesülettel, 
b) a szakszövetséggel és 
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   c) a központi sportigazgatásért felelős szerv szakmai szervezetével az utánpótlás-
neveléssel kapcsolatos szakmai munka segítésére. 
A Báthory Iskolában, alsó tagozatban a testnevelés órákon kívül délelőtti 
úszásoktatásban részesülnek a gyerekek. Kiemelt sportágaik a röplabda, a 
labdarúgás, a kézilabda, a sakk és az úszás – hagyományaiknak megfelelően. 
Együttműködési szerződésük van több városi sportegyesülettel: VESC, VFC USE, 
MKB Veszprém KC, VUK, HEMO SE, Gizella SE, Futsal Club, Éles Kézilabda 
Iskola, Zirc-Szarvaskút Golf Club, valamint a szakszövetségekkel. 
Az iskola tornatermében egyszerre két testnevelés óra tartható. Az udvaron, két 
pályán lehet labdás játékokat játszani, sajnos a burkolatuk felújításra szorul. Az 
uszoda gépészeti berendezése is elavult, a csempe repedezik, folyamatosan javítani 
kell. Az udvaron nagy füves terület áll üresen, elférne rajta egy kisebb csarnok. Az 
Éles Kézilabda Iskola szívesen beruházna erre a területre pályázat segítségével. 
Iskolában van egy átrium, befedésével egy kisebb tornaszobát lehetne kialakítani. 
Szeretnék az iskola nevét is megváltoztatni: Báthory István Általános Iskola és 
Sportiskola. Emellett városunkban több oktatási intézményben (Simonyi 
Zsigmond, Dózsa György, Deák Ferenc Általános Iskolák) folyik magas szintű 
sportoktatás, nem köznevelési típusú sportoktatási osztályokban. 
 
Diáksport  
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) több mint 25 éve kezdte el működését. Az 
1987-ben alakult társadalmi szervezet az alap és középfokú oktatási 
intézményekben kínál változatos sportolási lehetőséget. Hat korcsoportban 
küzdhetnek meg egymással a gyerekek, felmenő rendszerű, városi, megyei-területi 
döntőkön keresztül az országos döntőkig. 
A Veszprém Városi Diáksport Bizottság (VDSB) a város és körzetéhez tartozó 
oktatási intézmények tanulóinak rendezi meg az első válogató versenyeket, mely 
után a legjobbak versenyezhetnek a megyei döntőkön. 
Az MDSZ által önállóan meghirdetett diákolimpiai programban (általános- és 
középiskolások) 13 sportágban rendezi meg a felmenő rendszerű, a települési, 
körzeti versenyekkel kezdődő, az országos selejtezőkkel, majd az országos 
elődöntőkkel folytatódó, és az országos döntőkkel záruló rendezvényeket. 
A VDSB az Iskolai Sport Egyesületek (ISE), Iskolai Sport Körök (ISK) és a Megyei 
Diáksport Szövetség között egyfajta összekötő kapocs, melynek fő feladata a helyi 
városi-körzeti rendezvények lebonyolítása. A VDSB nem önálló jogi személyiségű 
szervezet, a Megyei Diáksport Szövetség területi egységeként tartozik az Országos 
Szövetséghez. 
Az elmúlt években a városi diáksport versenyrendszer keretének pénzügyi 
támogatása csökkenő tendenciát mutatva már a rendszer működését fenyegeti. 
A VDSB a rendelkezésére álló támogatási összegeket a versenyrendszer 
működtetésére, az eredmények alapján ösztönzési kifizetésekre, valamint évvégén a 
kiemelkedő tanulók elismerésére fordította. 
Veszprém városban és városkörnyéki iskolákban 19 alapfokú és 10 középfokú 
nevelési-oktatási intézmény részvételével 13 sportágban zajlanak diákversenyek. 
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Éves versenyprogram készül, figyelembe véve az egyéb sportági szakszövetségek 
programját is. 
Nagy népszerűségnek örvend a középiskolások körében a „Szeiberling Mátyás” 
Kupa versenyrendszer, mely több sportágban a tanév során folyamatosan zajlanak. 
Ez nem felmenő rendszerű diákolimpiai verseny, elsősorban a középiskolások 
felkészülését szolgálja a diákolimpiai versenyekre. Sportágakként elért eredmény 
alapján pontozásos rendszerű, mely után az iskolák jelentős pénzjutalomban 
részesültek a városi diáksport keret terhére. 
Az elmúlt esztendőkben is nagyon jó kapcsolat alakult ki az iskolákkal, az iskolák 
testnevelőivel, igazgatóival illetve az adott sportági szakszövetségekkel. 
A diákok sportja, a diáksport ügye iránt elkötelezett testnevelő kollégák sokszor 
ellenszolgáltatások nélküli áldozatos munkájának köszönhetően a diáksport él és 
működik a városban. 
A diák-szabadidősport programok, versenylehetőségek iránt érzékelhetően nő az 
érdeklődés diáksport szervezeteinek részéről. Egyre népszerűbbek az egyes iskolák, 
diáksportkörök által meghirdetett helyi sportági versenyek, villámtornák. A Városi 
Diáksport Bizottság lehetőségeihez mérten ezekhez is támogatást nyújt. 
Az elmúlt időszakban is folyamatosan erősödött az igény a középiskolás „amatőr” 
versenyek iránt, mely egyértelműen mutatja a szakmai továbbfejlődés irányát. Az V-
VI korcsoportos amatőr versenyeink a diáksport valódi étékei, erősítésük, 
fejlesztésük a sikeres jövő egyik záloga. Sajnos 2008-tól a diáksport jogi és 
szervezeti környezete számos negatív elemet hozott, melyek súlyos nehézségeket 
okoznak jelenleg is. Ezek közül ki kell emelni az úgynevezett kötött diáksport 
normatíva teljes eltűnését, az önkormányzatok alulfinanszírozott rendszerét, mely 
különösen megyei szinten soha nem tapasztalt nehézségeket állított tagszervezete 
elé. A források szűkülése a területi szervek működési feltételeinek nehezülése egyre 
nehezebb feladat elé állította a különböző programokon, versenyeken résztvevő 
iskolákat.  
 A Városi Diáksport Bizottság a Megyei Diáksport Szövetséggel szorosan 
együttműködve megtesz mindent, hogy biztosítsa az eddig bevált rendszer 
működését, hogy a diákok továbbra is a lehető legjobb eredményeket tudják elérni a 
diákolimpia jól felépített rendszerében. 
Ahhoz, hogy a diáksport betöltse valódi feladatát, az iskolai tanulók tömeges 
tanórán kívüli testedzését és foglalkoztatását, érdemi előrelépés szükséges mind a 
szervezeti rendszer stabilizálása, mind a szűkülő források megállítása és jelentős 
bővítése területén. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése 
értelmében 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével 
– a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) 
kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése c, pontjában az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 
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fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény a helyi önkormányzatok feladatai között 
továbbra is meghatározza az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Magyar Diáksport Szövetség 
között 2013. március 7-én együttműködési megállapodást jött létre. 
Az iskolák állami fenntartásba vétele, valamint az MDSZ-nek a köznevelési 
alrendszerben a diákolimpiai versenyrendszer, a diák szabadidős testmozgás-
programok szervezésében 25 éve betöltött szerepe tette indokolttá a két szervezet 
közötti lehető együttműködést.  
A megállapodás célja, hogy: 
- minél több gyermek sportoljon egyesületi vagy tanórai keretek között, és e 
kereteken kívül is tudják növelni a tanulók egészség-megőrzési és - fejlesztési célú 
fizikai aktivitását, sportolási hajlandóságát; 
- a diákolimpiai versenyrendszer és az iskolai testnevelés közötti kapcsolatot 
szorosabbra fűzik, ezen belül a testnevelők diákolimpiával kapcsolatos aktivitását 
szeretnék fokozni, illetve minél több diákot szeretnének bevonni a diákolimpiai 
versenyrendszerbe; 
- a több mint negyedmillió gyermek részvételével megrendezett megyei és városi 
diákolimpiai versenyrendszer szervezettebben működhessen; 
- a diáksport és a köznevelés kapcsolatát erősítendő. 
Az együttműködésből származó előnyök: 
- egymás tapasztalatainak felhasználásával a diáksport ügyének hatékonyabb 
előmozdítása, ezen belül többek között a tanulók (diák) sportegyesületi rendszerbe 
történő bekapcsolása; 
-a diákolimpiai versenyek egyszerűbb, olcsóbb, a diákokhoz közeli lebonyolítása; 
-a testnevelés területén a mindennapos és inkluzív testnevelés pedagógusok, szülők, 
diákok általi elfogadása. 
 
Úszásoktatás 
A városi úszásoktatást a Báthory István Általános Iskola szervezi már évtizedek óta. 
Az iskolákban található tanmedence és Március 15. úti 25 m-es medence adnak 
helyszínt az oktatásnak. Az önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények 
tanulói második osztályban kezdenek el ismerkedni az úszás alapjaival. Ez heti egy 
alkalommal a Báthory István Általános Iskola tanmedencéjében történik egy éven 
keresztül. Ezen időszak alatt a gyerekek közel 90%-a eléri a nagymedencés 
oktatáshoz szükséges alapszintet.  
Az oktatáshoz az iskola biztosítja a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező 
testnevelő tanárokat, akik középfokú úszás edzői végzettséggel rendelkeznek. A 
Báthory István Általános Iskola állítja össze az egyes iskolák úszás órarendjét, 
egyeztetve az iskolák vezetőivel. Ezekhez az órákhoz tartozik egy órarendre 
összeállított buszmenetrend is, amit a Balaton Volán helyi járatával old meg az 
önkormányzat. 
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A harmadik évfolyamos úszásoktatás a Március 15. úti uszodában történik, ahol a 
középiskolákkal együtt osztoznak a fennálló időkereten. A Báthory István Általános  
Iskola egy vezető oktatót ad az összes iskola mellé, a létszámfüggő többi oktatót az 
iskolák saját maguk biztosítják. A tanév végére a gyermekek 80%-a vízbiztos 
úszással hagyja el az uszodát. A lemaradó tanulók számára biztosítanak 
felzárkóztató órákat a Báthory István Általános Iskola tanmedencéjében. 
A Báthory iskola a második és harmadik osztályos úszásoktatás mellett ellátja a 
városi általános iskolák gyógy úszását is. Erre heti két óra időpontot biztosítanak a 
város többi általános iskolájából érkező gyerekek részére. Emellett fakultatív 
jelleggel több iskola is úszásoktatást szervez első osztályos tanulóinak. 
Lassan harminc éve működik országosan is példaértékű modell: hétfőtől- péntekig 
reggel az első két órában használják ki az idősávot a középiskolák. A 2012/13-as 
tanévtől több középiskola kilencedikes tanulói úsznak reggelente. Minden iskola 
biztosítja a kísérőtanárokat, a Jendrassik-Venesz középiskola testnevelői a kezdőket 
oktatják. A középiskolás úszáshoz szervesen kapcsolódik a gyógy úszás, mely 
rendszer lehetőséget nyújt azoknak a gyógytestnevelésre utalt tanulóknak, akiknek a 
délutáni idősáv problémát okoz. 
 
Feladatok: 
1. A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán alapozható 
meg: a sportiskolai rendszernek, mint az utánpótlás-nevelés, és a képzés bázisának 
újraépítése, a támogatási rendszer feltételeinek biztosítása az első lépcső. Elő kell 
segíteni a tanulók fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható 
fizikai próbarendszer működését 
2. Az iskolákban hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és 
testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre 
álljanak. A tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye 
kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a sportot, mozgás gazdag életmódot. 
3. Ki kell alakítani egy diákolimpiai rendszert, amely profilját tekintve tiszta, 
átlátható. A lebonyolítási rendszere strukturált, egyszerű és költséghatékony, 
szolgálja a tehetséggondozást, és illeszkedik a sportági szövetségi 
versenyrendszerhez. 
4. Az adott városi sportági egyesületekkel való szorosabb együttműködés 
elősegítése, szorgalmazása, új együttműködési lehetőségek kidolgozása. 
5. Az önkormányzat feladatának tekinti az iskolarendszerű és iskolán kívüli 
sportolás feltételeinek támogatását mely megalapozza a versenysport 
eredményességét és a fiatalság egészségi állapotának megőrzését.  
6. Továbbra is biztosítani kell az anyagi és sportszakmai hátteret a városi 
diákversenyek megrendezéséhez és a diáksport szövetség által meghirdetett helyi 
bajnokságok szervezéséhez, lebonyolításához. 
7. Meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni az óvodás úszásoktatás lehetőségét, annak 
bevezetését, szükség szerint a szabad vízfelület növelésével. 
8. A Veszprém Megyei Jogú Város és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Veszprémi Tankerülete az iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek és a diáksport 
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versenyek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket együttműködési 
megállapodásban rögzítse. 
 
III/2. Versenysport, utánpótlás nevelés 
 
Az önkormányzatnak egyik legfontosabb célja az utánpótlás nevelés támogatása, 
amely biztosítja az versenysport kívánt színvonalának megtartását. 
A versenysport területén a városunkat képviselő sportegyesületek (1.sz. melléklet) 
eredményességi törekvéseit támogatja az önkormányzat, azonban egyetlen 
sportszervezet esetében sem vállal fenntartási kötelezettséget. Ugyanakkor 
kiemelten kívánja támogatni azokat a sportszervezeteket, amelyek országos vagy 
nemzetközi eredményeket elérve a város hírnevét erősítik. 
 
Támogatási kategóriák: 
Kiemelt sportegyesületek: az önkormányzat több évre, szerződésben 
biztosítottan nyújtja a támogatást. A sportszervezet a vezetésében az önkormányzat 
képviseletét biztosítja.  
Kiemelt egyesületeink a 2010-14-es időszakban:  
MKB Veszprém KC (férfi kézilabda), Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club 
(atlétika), Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás SE (labdarúgás), Veszprémi 
Labdarúgó Club Sport Kft (labdarúgás), Veszprém Barabás Kézilabda Club 
(női kézilabda). 
A férfi kézilabdázóknak 2015. december 31-ig, a többi kiemelt egyesületnek 2014. 
december 31-ig van szerződése az önkormányzattal. 
A Bizottság javaslata alapján kerülhet sportegyesület a kiemelt egyesületek körébe. 
A kritériumrendszer rendszeres (4 évenként) felülvizsgálata szükséges a sportágak 
helyzete, teljesítménye alapján. A sportágak fejlődési tendenciájuknak megfelelően 
bekerülhetnek, feljebb kerülhetnek, vagy visszaeshetnek más kategóriákba, más 
finanszírozási körbe. 
Veszprémi Hagyomány-sportegyesületek: azon sportszervezetek (vagy 
jogelődjeik), amelyek tevékenysége több évtizedes múltra tekint vissza. 
Veszprémi Egyetemi Sport Club (férfi kosárlabda), Veszprémi Röplabda Club (férfi 
röplabda), Veszprémi Úszó Klub, Balaton Úszó Klub, (úszás), Veszprémi Torna 
Club (torna, ugródeszka), Veszprémi Egyetemi Sport Club (női röplabda). 
További veszprémi sportegyesületek: 
Azok a sportegyesületek tartoznak e kategóriába, amelyek a Sporttámogatásról 
szóló rendeletében szabályozott módon támogatási kérelmet nyújtanak be. 
A fenti sportszervezetek támogatási összegét az önkormányzat illetékes bizottsága 
évente állapítja meg.  
 A labdarúgás 
A labdarúgás a sportok sportja, a legnépszerűbb játék, amely jelentős gazdasági és 
politikai tényező is. Magyarországon a labdarúgásnak különös jelentősége van. 
Nagyon sok embert nem hagy hidegen a futball, még a mai idők focija sem. Ahhoz 
sem fér kétség, hogy az elmúlt száz évben rengeteg embernek jelentett örömet és 
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bánatot hétről-hétre a gömbölyű bőrlabda. A magyar futball nemzetközi 
elismertsége rengeteget tett Magyarország hírnevéért szerte a világban.  
A világ labdarúgása óriásit változott, szervezett nagyüzem lett, amelyben 
megjelentek az üzletemberek, a maguk józan, számító, céltudatos terveivel és 
szervezési módszereivel. A labdarúgást egyre többen sorolják az üzleti, piaci 
alapokon működő sportágak közé, ugyanakkor egyre erősebbek a szakmával 
szembeni kritikai megnyilvánulások is. Ez egyértelmű, a két dolog összefügg, minél 
inkább minőségi a labdarúgás, minél jobban érvényesül a sport, annál inkább lehet 
üzlet. Nem véletlen tehát, hogy a labdarúgás az egyik legfontosabb feladatának az 
utánpótlás-nevelést tekinti. Nálunk most kezdenek el ezzel a területtel kiemeltebben 
foglalkozni a Bozsik program keretében. 
Az önkormányzat is kiemelten támogatja a veszprémi labdarúgó utánpótlást, annak 
érdekében, hogy az utánpótlásból kikerülő, tehetségek alkotta csapat képességeinek 
és tehetségének megfelelő szinten reprezentálja Veszprém labdarúgó sportját. 
Veszprémben az utánpótlás labdarúgás feltételeinek rendezésével, az utánpótlás 
labdarúgás támogatásával az önkormányzat és az egyesületek között jó 
együttműködés alakult ki ezen a szinten. A továbblépéshez az utánpótlásból 
kikerülő sportolók számára a felnőtt labdarúgó klubok és az utánpótlás egyesületek 
között olyan rendszer létrehozása a cél, amely közép és hosszú távon a veszprémi 
labdarúgást ismét országos sikerekre vezeti. 
Ennek érdekében elengedhetetlen az utánpótláscentrum hátralévő elemeinek 
befejezése, hogy teljes mértékben el tudja látni feladatát. 
VFC USE utánpótlás-képzéssel foglalkozó egyesület és a Veszprém FC felnőtt 
csapata írásos szerződéses kapcsolatban állnak, ezáltal biztosítják a régióban a 
labdarúgás sportágban sportoló több száz gyermek előrejutási lehetőségeit és 
tulajdonképpen jövőképét. A Veszprém FC hosszú távú fenntartása biztosítja a 
gyermekek számára a rendszeres testedzés mellett azt a célt, amiért ezt a sportágat 
választotta. Jól jelzi szándékuk megvalósulását, hogy az első csapat keretének felét a 
veszprémi vagy a városkörnyéki fiatalok alkotják. A Veszprém FC 2012-es év II. 
felétől gondoskodik a veszprémi női futball fenntartásáról és fejlesztéséről, ezáltal 
egy újabb társadalmi réteg számára tudnak a rendszeres sportolás lehetőséget 
biztosítani, tisztán amatőr szerződések alapján. 
 
Futsal 
A futballt szerető emberek ötlete alapján két évvel ezelőtt fogalmazódott meg az 
igény, hogy Veszprémben is elérhető legyen futsal. Nemzetközi, országos 
tapasztalatok és igények is azt bizonyítják, hogy komoly lehetőségek rejlenek a 
sportág e változatában. Az ötletgazdák hosszú távú koncepciókban gondolkodnak 
és a futsal alapjait mind anyagilag, mind szakmailag rendezni kívánják. A meglévő 
oktatási intézmények kapcsolatrendszerét felhasználva kívánnak felépíteni egy 
utánpótlás rendszert, mely befektetési szempontból megteremtheti a biztonságos 
működés feltételeit. Általános- és középiskola szinteken indulásképp egy-egy 
megfelelő beállítottságú testnevelővel beépíthető a testnevelés órába, délutáni 
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sportkörbe. Merészebb tervek szerint iskolai együttműködés keretében akár egy 
futsal osztály is indítható.  
Itt a futsal mellett, kiemelt kiválasztási szempontként kell, hogy szerepeljen a 
megfelelő tanulmányi eredmény is. A motivációs eszközök megtalálásával - 
testnevelőnek bérkiegészítés, fiataloknak eszköz- és sportszertámogatás - vonzóvá 
tehető a kezdeményezés. 
Kézilabda 
Veszprém másik legnépszerűbb sportága a kézilabda, több mint ötven éve működik 
a városban. Az 1970/80-as években a női szakág volt eredményesebb, 1970-ben 
bajnoki címet is szerzett, majd 1981-től a VÁÉV támogatásával Veszprémi Építők 
néven már a férfiak is az első vonalban szerepeltek. Azóta a férfi kézilabdázok 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeket értek el. Veszprém így 
folyamatosan fontos hazai és nemzetközi kézilabda rendezvények helyszíne is 
egyben. Az összesített eredménylistájuk 2013. év eleji állapotnak megfelelően a 
következő: 20 Magyar Bajnoki cím, 21 Magyar Kupa-győzelem, KEK- győzelem, 
BL - döntő. Sikereik jelentős tömegeket mozgatnak meg. Az MKB Veszprém KC 
nemzetközi szereplése jól szolgálja Veszprém elismertségét. Jellemző, hogy 
mérkőzéseik szinte kivétel nélkül teltházasok. Az MKB Veszprém KC sokat tett a 
kézilabda sportág népszerűsítéséért, sok fiatal számára tette azt vonzóvá. További 
céljai megvalósítása érdekében utánpótlás Kézilabda Akadémia indítását tervezi, 
mely a minőségi képzés biztosításával a szélesebb tömegbázis megteremtését segíti 
elő. Veszprémben több általános iskolában is működik utánpótlás bázisuk, ahol 
felkészült testnevelő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel. (Deák Ferenc, Dózsa 
György, Padányi Bíró Márton, Hriszto Botev). Az MKB Veszprém KC csapata 
adta a londoni olimpián 4. helyezett magyar válogatott gerincét. (Császár Gábor, 
Fazekas Nándor, Gulyás Péter, Ilyés Ferenc, Iváncsik Gergő, Laluska Balázs, Nagy 
László, Perez Carlos, Schuch Timuzsin) 
A Veszprémi Aréna csarnok megépülése nagyban segítette a mára kialakult 
helyzetet.  
A veszprémi női kézilabda továbbra is a magyar első osztályban szerepel. 
Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg 
javítani tudják. Az utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, azonban ezen a 
területen is az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. 
 

Atlétika 
A VEDAC (Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club) Veszprém sportéletének 
meghatározó, első olimpiai bajnokának – Kiss Balázs (1996. Atlanta) – nevelő 
egyesülete. Jelenleg hazánk legeredményesebb atlétikai klubja, a Magyar Atlétikai 
Szövetség összesített pontversenyét 2011-ben megnyerték, az elmúlt 5 évben a 
másodiknál rosszabb helyen nem végeztek. 2012-ben három sportolójuk, Orbán 
Éva kalapácsvető, Kovács Tamás maratonfutó és Minczér Albert akadályfutó 
képviselte városunkat a Londoni Olimpián. A junior világbajnokságon pedig hat 
atlétájuk vett részt, ami szintén a legjobb mutató a hazai klubok között. Pásztor 
Bence kalapácsvető az ifjúsági világbajnokság megnyerése után a junior VB-n 
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második lett még ifjúsági korúként, Orbán Éva pedig hetedik lett a felnőtt Európa-
bajnokságon, aki egyben 2011 óta a női kalapácsvetés magyar csúcstartója is. 
A klub 22 éves fennállása alatt az olimpiák tekintetében is biztos pontja volt a 
városnak. Az ezredfordulót követő mindhárom olimpián volt VEDAC egyesületi 
résztvevő. Orbán Éva az egyetlen háromszoros olimpikonja a városnak, 2008-ban, 
Pekingben ő képviselte egyedül Veszprém városát. A következő két olimpiai 
ciklusban is prioritásként tekintenek az ötkarikás játékokra, a részvétel mellett 
szeretnének döntő- és éremesélyes sportolókat is kinevelni. A szenior korú 
sportolóik is kiváló eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi területen. Benes 
Magdolna többszörös Európa Bajnok kalapácsvetésben, Gosztolai Mária 
súlylökésben és diszkoszvetésben ért el kimagasló eredményt. 
A versenysport mellett kiemelt figyelmet fordítanak a szabadidősportra. Közel 50 
fős óvodás csoporttól egészen a szenior korosztályig járnak hozzájuk atletizálni 
olyanok, akik az egészségük megőrzése és mozgásigényük kielégítése céljából 
választják a VEDAC-ot. Egyesületük taglétszáma meghaladja a 300 főt. Minden 
évben több ezer főt mozgatnak meg szabadidősport rendezvényeikkel, mezei és 
utcai futóversenyekkel. A szabadidősport terén céljuk, hogy még vonzóbbá tegyék a 
klubot, növeljék a taglétszámot, valamint bővítsék a városi és megyei vonzáskörű 
szabadidősport rendezvények számát, és egészséges életmódra nevelni városunk 
lakosságát.  
Úszás 
Veszprémben két egyesület a Veszprémi Úszó Klub és a Balaton Úszó Klub 
tevékenykedik. A Veszprémi Úszó Klub számos korosztályos úszóversenyen 
szerepelt úszóival eredményesen az elmúlt években. A klubnak több fiatal úszója áll 
a korosztályos ranglisták előkelő helyein. Az úszó klubszervezésében több olyan 
verseny került megrendezésre, mint az „úszó suli körverseny”, amely a megyei 
úszóegyesületekben sportoló fiatal tehetségeknek biztosít versenylehetőséget, az 
úszósportot népszerűsítve, sikerélményt adva a kezdő tehetségek számára. A VÚK 
szervezésében kerül minden évben megrendezésre a városi úszó diákolimpia. A 
klub közösségi programokkal és tárgyi eszközök beszerzésével próbálja a klubba 
járó közel 250 gyereket olyan sportot szerető közösséggé formálni, akik nemcsak 
magukért, de az úszó társaikért is képesek küzdeni a klub színeiben, öregbítve ezzel 
Veszprém város hírnevét. A klub folyamatosan fejleszti az úszás segédeszközeinek 
tárházát, színvonalasabbá téve az úszásoktatást. Több mint 15 éves múltra tekint 
vissza annak az óvodás úszó csoportnak a működése, amely Kis Vuk néven 
működik az úszóklub alatt a Bóbita óvodában. Itt a tehetséges fiatal gyerekek az 
úszás alapjait elsajátítva a Március 15. úti uszodában lehetnek sikeres, eredményes 
úszók.  
A Balatoni Úszó Klub a balatonfűzfői uszodában tartja foglalkozásait, magas bérleti 
díj ellenében. A veszprémi önkormányzattól kapott támogatás közel 7 havi uszodai 
bérletre nyújtott fedezetet 2012-ben. Legeredményesebb versenyzőjük a felnőtt 
korosztályú Rákos Patrik résztvevője volt a londoni olimpiai játékoknak, Európa és 
világbajnokságoknak. A versenysport mellett jelentős szerepet képvisel a klub 
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életében a tömegsport, a kisgyermekek úszásoktatása és az úszáson kívüli közös 
programok (kerékpár túra, sí tábor, karácsonyi ünnep) szervezése. 
Veszprém város lakossága a hajnali 5.30-7.00, és az esti órákban 19.00-21.00 kap 
lehetőséget a Nevelési Központ uszodájában sportolásra. 
A versenysportok, és a lakossági sportolás befogadására alkalmas uszoda 
Veszprémtől mintegy 10 km-re lévő Balatonfűzfőn található, ahová 
hozzávetőlegesen 20 perc alatt lehet eljutni. Sokaknak azonban erre sincs 
lehetőségük. Továbbra is előttünk álló feladat Veszprémben egy megyeszékhelyhez 
méltó uszoda felépítése. 
Kosárlabda 
A Veszprémi Egyetemi SC kosárlabda szakosztálya 1994 óta szereplője a magyar 
bajnokság első osztálya „B” csoportja küzdelmeinek. Ezen időszak alatt az együttes 
a csoport meghatározó szereplőjévé vált. A céltudatos és szakszerű vezetés biztos 
alapokra építette a VESC kosárlabda klubot. Az egyetemistákra épülő csapat 
sajátossága a játékosállomány folyamatos cserélődése, mely minden évben más 
összetételű, más védekezési és támadási taktika kialakítását tette szükségessé. Az 
utánpótlás-nevelés terén is sikereket értek el.  Változás történt, hogy a „NEBULÓ” 
kosár suli helyett annak bázisán létrejött Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda 
egyesület keretében folyik a kiválasztás, felkészülés és versenyeztetés, 
együttműködési megállapodás alapján. Figyelembe véve a kosárlabdázás iránti 
fokozódó érdeklődést, meg kell tartani a csapat önkormányzati támogatását. A 
jellegzetesen egyetemi sportág veszprémi sikereinek elősegítéséhez külső támogatók 
bevonása szükséges. 
Röplabda 
A röplabda sportág évtizedek óta jelen van a város életében. Sajnos a nagy 
hagyományokkal rendelkező férfi sportág szereplése megszűnt, de a lányok stabilan 
az élvonalban szerepelnek. A lányoknál komoly előrelépést jelentett az egyetem 
bekapcsolódása szakmai és szervezettségi szempontból.  
A már említett veszprémi bázist jelzi, hogy több közép- és általános iskolában is 
folyik képzés (Vetési, Lovassy, Báthory, Deák). Jelenleg az utánpótlás sikerek a 
fiúknál inkább az egyesületi területen mutatkoznak, addig a lányok főleg a 
diákolimpiákon jeleskednek. A röplabda világszerte igen népszerű. 
A helyi röplabda sport számára cél az utánpótlás sikerek előmozdítása. Az iskolai 
keretek között működő műhelyek személyi feltételei adottak, a továbbfejlődéshez a 
tárgyi feltételek javítása fogalmazódott meg célként. 
Torna 
A torna a sportágak kialakulásából fakadóan alapsportág. Fejleszti a koordinációs 
képességeket, mozgás skálán, alapfokon képzi a gyermekeket egyensúlyban tartva a 
test szimmetriáját. A gyermekek mozgásos alapképzése a mai életvitel mellett 
kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon. A gimnasztika, ami ma a szabadidős 
tevékenységek közül a legelterjedtebb (felnőttek körében is), az egészséges életmód 
része, a torna alapja. A 90-es éveket követően az egyesületek többségének 
önállósulni kellett, ami egy új szerkezeti felépítést jelentett. Fontos feladat a 
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gyerekek érdeklődését felkelteni a sport iránt, megszerettetni a mozgást és 
kialakítani annak igényét. 
A Veszprémi Torna Club az elmúlt évtizedek alatt is öregbítette és a jövőben is 
öregbíteni kívánja Veszprém városának hírnevét, amihez elengedhetetlen segítség az 
Önkormányzat anyagi támogatása. A torna világában - ellentétben a látványsportok 
lehetőségeivel- az évekig tartó kemény munka, amely a zárt falak között zajlik, 
jelenti a tornászok edzését. Ahhoz, hogy valamilyen szintre kerüljön egy 
tornászsportoló, két-három éves munkára van szükség. Ekkor szerepelhet 
versenyeken, ami később nemzeti majd nemzetközi megmérettetéseket jelent. 
Az egyetemi sportcsarnok területén lévő tornagyakorló alapfelszereltsége és 
potenciális lehetőségei indokolják, hogy miért van szükség önkormányzati 
finanszírozásra. A VTC gyakorló terme és a szakmai gárda - volt olimpiai 
kerettagok, többszörös gumiasztal illetve torna magyar bajnokok, illetve világkupa, 
világbajnok- garantálják a minőségi foglalkozásokat. A VTC önkormányzattól 
kapott támogatásának több mint a felét a Stadion Kht. felé fizeti ki a terem 
költségeire. A VTC is támogatja azt az elképzelést, hogy a Stadion városi 
fenntartásba kerüljön. A tornagyakorlót társadalmi munkával építették fel az akkori 
(1980) szülők, egymást felváltva ásták a szivacsgödröket, őrködtek éjszaka, és rakták 
a falakat. Ennek ellenére az Egyetem tulajdonába került az épület. 
A Magyar Torna Szövetség közbenjárására az egyesület bekerült a Sport XXI.-es 
programba, amelynek keretei között edzői továbbképzéseket tartanak, szakmai és 
edzőtáborokat rendeznek, ahol helyet biztosítanak a magyar tornászválogatottal a 
közös munkára.  
Ez szakmailag, erkölcsileg is elismerés, amely egyben kihívás is a tornasport 
számára. A jelenleg ott dolgozó edzők, a gyermekek és szüleik hozzáállása garancia, 
hogy megfelelnek ennek az országos szintű figyelemnek. 
A veszprémi Simonyi Zsigmond Ének- Zenei és Testnevelési Általános Iskolával 
szerződéses megállapodásuk van arra, hogy az általuk javasolt gyermekeket 
felvegyék a sportosztályba. Így biztosított a lehetőség, hogy tornászai a délelőtti 
edzéseken is részt vegyenek. Ennek fejében a VTC biztosítja az iskola osztályainak 
a testnevelés órák megtartását a torna gyakorlóban. Az egyesület közel 150 
gyermeket mozgat meg, sok az a szülő, aki maga is ebben a létesítményben 
ismerkedett meg a mozgás örömével és a gyermekét is ide hozza. Ezen kívül a 
környékről is ide járnak a gyermekek: Berhida, Alsóörs, Balatonalmádi, Szentgál. 
A „Kudarc nélkül az iskolában” program, 10 évvel ezelőtt indult amely ugyan saját 
finanszírozásból, de a mai napig működik. Ebbe a programba kapcsolódhatnak be 
az óvodák, akik a gyakorló teremben mozgathatják meg délelőttönként az 
óvodásaikat. 
Küzdősportok 
Sokan nem tudják, de Veszprém a kézilabda és a labdarúgás mellett a küzdősportok 
városa is. Számtalan egyesület kínálja ezekben a sportágakban szolgáltatásait. 
Nagyon sikeresek városunk küzdősportolói és szép számmal rendelkeznek az 
egyesületek igazolt sportolókkal is. Éppen ezért elodázhatatlan egy városi 
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küzdősport centrum létrehozása, ahol ezek a sportágak és sportolók készülhetnek 
fel versenyeikre. 
A Centrum egyesület mely foglalkozásaikat a Kossuth Lajos általános iskolában 
tartja, küzdősportok oktatásával foglalkozik, azon belül is kiemelten birkózással. 
Sportáguk hosszú idők óta kiválóan teljesít, még a nehézségek ellenére is. 
Versenyzőik éves szinten 100-130 érmet szereznek, amelyeket az országos 
bajnokságon, diákolimpiákon, rangsorversenyeken és nemzetközi versenyeken 
nyerik. 2012-ben három OB, és négy diákolimpiai éremmel gazdagították 
gyűjteményüket.  
A birkózás a harmadik legeredményesebb olimpiai sportág hazánkban, így 
eredményeiknek köszönhetően a MOB javaslata alapján bekerült a kiemelten 
támogatott sportágak közé. 
A Magyar Birkózó Szövetség fejlesztési programja összhangban áll a kormány és a 
MOB szándékával melyben rendkívül nagy szerepet kapnak az utánpótlás-nevelő 
egyesületek, valamint a mai kor szellemének megfelelő, a jövőben kialakításra 
kerülő akadémiai rendszerek. 
A birkózósport veszprémi fejlődésének nagy lendületet adott Németh Zsanett, aki 
hazánk első női világbajnoka. E gyönyörű eredmény és Zsanett fiatal életkora 
lehetőséget biztosít arra, hogy mind több fiatal, akár mind több lány e klasszikus 
olimpiai sportág mellett tegye le voksát. 
A birkózósportra mindig is jellemző volt a hosszú ideig tartó, nagy terheléssel járó 
felkészülés. Egy-egy fiatal sportoló kinevelése minimum két év, és ez ezen időszak 
alatt megszerzett tudás és fizikai állapot is csak arra elegendő, hogy versenyeken 
már el tudjon indulni a sportoló. Ahhoz, hogy a felkészülési időszakok 
monotonitását, a kiugró terhelések súlyát elbírják a birkózók, rengeteg játékkal 
átszőtt eltérő mozgásos tevékenységet kell végezniük. 
Ezért a gyerek korosztály számára (5-10 évesek) az egyesület kiépített egy „Játékos 
mozgásfejlesztő foglalkozás” néven futó programot, amelyre a város, különböző 
óvodáiból és iskoláiból érkeznek hozzájuk gyerekek. E program keretében 
felzárkóztatják a mozgási problémákkal küzdő gyerekeket, és megkezdődik – 
sportágtól függetlenül - a sportolásra való elő- és felkészítésük.  
Az általános iskolások számára a grundbirkózás – mint diákolimpiai szám – 
beindítását tervezi az egyesület a városban. E témában kérnek segítséget a várostól, 
hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban elindítható legyen a program. 
A Centrum Sport Egyesület számára a terem probléma a legégetőbb. Jelenleg 
iskolákban edzenek, azaz edzés elején lerakják, edzés végén felszedik a szőnyeget. 
Ez nem szerencsés állapot, hiszen a szőnyegek és a ponyvák nagyon gyorsan 
amortizálódnak, a rendelkezésre álló edzésidőt pedig nem tudják hatékonyan 
kihasználni. Jó megoldás lehet, ha az érintett, illetve az érdeklődő iskolákkal 
szorosan együttműködve a délelőtti időszakban a testnevelési órák keretében 
önvédelmi foglalkozást tartanának, így könnyítve az iskolák szakemberhiányán.  
A K.O. Sport és Szabadidősport Egyesület ökölvívással foglalkozik. Legfontosabb 
céljaik között szerepel a gyerekek sportszeretetének kialakítása, lehetőség biztosítása 
a versenyeztetésre. A fiataloknál az elsődleges szempont a sport megismerése, a 
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mozgás öröme és az alapok elsajátítása.  Felnőtt sportolóik a munka mellett 
látogatják az edzéseket, ők ritkábban tudnak elindulni versenyeken. 
Foglalkozásaikat a Veszprém Arénában tartják. 
A Thai-boksz Sportegyesületben egyfajta generációváltás történik, a régi versenyző 
csapatot egy fiatal korosztály váltja fel. Ebben a sportágban sok gyakorlás 
szükséges, hogy versenyképes sportoló legyen valaki és elindulhasson bármilyen 
versenyen. Foglalkozásaikat a Veszprém Arénában tartják. 
Bakony Kendo és Iaido egyesület célja egy közösségformáló és testedzésen 
keresztül megvalósítandó egészséges életszemlélet kialakítása, ami sok esetben 
életük végéig boldog harmóniát teremt a sportolóik számára. A lelkesedés és 
önzetlen tanítás olyan magaslatokat képes megteremteni a sportolók számára, amit 
a 20 éve működő egyesületük is bizonyít. Büszkék arra, hogy több jelentős 
rendezvényük mellett rendszeresen fogadhatnak japán delegációkat, sőt egy esetben 
még a japán nagykövetet is vendégül láthatták veszprémi Kendo versenyen. 25 fő 
igazolt versenyzőjük van, foglalkozásaikat a SÉF iskola tornatermében tartják. 
A Domonkos László Veszprém Judo SE évente közel ötven versenyen vesz részt, 
külföldi nemzetközi, hazai országos, régiós és meghívásos versenyeken. Utánpótlás 
nevelésük, képzésük és az új beiskolázottak aránya évről évre nő, a lemorzsolódás 
csökken. Számos eseményük egyik fontos állomása volt a Városházán bemutatott 
fotó kiállítás, régi fényképekből, újság cikkekből, s egyéb relikviákból, 
emléktárgyakból szépszámú érdeklődő számára. Országos bajnokaik vannak, a 
nemzetközi versenyekről rendszeresen éremmel térnek haza. A veszprémi 
sportegyesület 104 igazolt versenyzővel rendelkezik. 2007 óta elkötelezet híve a 
judo diák, tömeg és versenysportnak. Sajnos az emelkedő bérleti díjak egyre 
nehezebb helyzetbe hozzák őket, már működésüket érzik veszélyben. Nem tudnak 
versenyekre járni, nem tudnak megfelelő edzéseket végezni. Vizsgálják annak a 
lehetőségét, hogyan tudnák segíteni és bekapcsolódni a testnevelési órák 
megtartásába és így kedvezményesen vehetnék igénybe az iskolai tornatermet. 
Foglalkozásaikat a Dózsa György és a Simonyi Zsigmond Általános Iskolában 
tartják. A küzdősportok jeles képviselője még a Veszprémi Taekwondo 
Sportegyesület, több kiemelkedő nemzetközi eredménnyel dicsekedhetnek. 
Foglalkozásaikat a FITT Sportegyesülettel együtt a Veszprémi Arénában tartják. 
Vívás 
A Dózsavárosi Diáksport Egyesület tagja a Magyar Vívó Szövetségnek. Az 
egyesület két vonalon végzi munkáját. A diáksport (a testnevelés tagozatos 
osztályokban folyó képzés keretében) a veszprémi sportegyesületek utánpótlás-
biztosítását is végzi. A szövetségi versenyrendszerben működő vívó szakosztály, 
ahol Veszprém város és a környező települések vívás iránt érdeklődő, azt űzni 
kívánó tanuló és felnőtt lakosságának igényeit elégíti ki. 
A vívószakosztály 1986 őszén alakult a DDSE szakosztályaként, és működik 
jelenleg egyetlen szövetségi versenyrendszerben résztvevő szakosztályaként. 
Megalakulása óta elsősorban az utánpótlás nevelésével foglalkozik.  
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A sportág hosszú távú fejlődését az edzések helyszínéül szolgáló, megfelelő méretű 
terem kialakítása is elősegítheti, amely biztosítja a szakosztályi létszám számára a 
megfelelő mennyiségű utánpótlásbázist,  
Mindezek megvalósításával Veszprém kiemelt vidéki centrumként hozzájárulna a 
magyar vívás további sikereihez, hogy újabb olimpiai és világbajnoki győztesek és 
dobogós versenyzők kerüljenek ki a veszprémi fiatalok közül. 
Kerékpársport 
A hazai kerékpározási szokások – a Nyugat-Európai tendenciának megfelelően – 
jelentős változáson esnek át. A gazdasági környezet változása (magas 
üzemanyagárak, gyenge minőségű közösségi közlekedés), valamint a társadalmi 
közfelfogás változása (az egészséges életmódra való igény, a környezeti szempontok 
felértékelődése) előtérbe helyezte a kerékpáros közlekedést.  
A mindennapi helyváltoztatás szükséglete mellett (un. hivatásforgalmú 
kerékpározás), egyre hangsúlyosabb szerepet kap a kerékpáros turizmus, valamint a 
kerékpársportban résztvevők száma. Kormányzati szinten kiemelt célterület lett a 
kerékpáros infrastruktúrafejlesztés, amely elsősorban kerékpárutak építésében, 
valamint kerékpáros turisztikai fejlesztésekben valósul meg. Önkormányzati szinten 
a kerékpáros barát települések listája folyamatosan gyarapszik.  
Azonban a fenti tendenciákkal ellentétben a társadalmi szokások nem ösztönzik a 
fiatalokat a rendszeres kerékpározásra, és a szülők többségének életmódjába sem 
épül be a rendszeres testmozgás. A jelenleg napi/heti szinten kerékpározók mellett 
jelentős azok tábora, akik nem használják a kerékpárt még rekreációs céllal sem.  
A Veszprémi Kerékpáros Egyesület egy olyan programra kívánja felhívni a 
figyelmet és próbál megvalósítani, amely az általános iskolás korosztály körében a 
mindennapok részévé teszi a kerékpárhasználatot, az érdeklődő, tehetséges fiatalok 
számára rendszeres edzés, és versenyeztetés mellett motivációt nyújt a rendszeres 
testmozgásra.  
A gyermekeken keresztül a szülők, és így az egész család szemléletét felhívja az 
egészséges életmódra, családi programok keretén belül azt népszerűsíti. A program 
eredményeként megvalósulhat a településen élő tehetséges gyermekek számára a 
megfelelő szintű edzésmunkával a sport, mint életforma elsajátítása. Az érdeklődő 
gyermekek számára követendő magatartásminta és saját barátaik eredményei alapján 
kialakul a motiváció, az egészséges, rendszeres testmozgáson alapuló életmódra 
való igény. 
Veszprémben a kerékpározás elősegítése a kerékpárút-hálózat megsokszorozásával, 
a kerékpárosok számára igénybe vehető közutak kijelölésével is javítható. Ezen 
kívül a kerékpárosok által frekventált utakon forgalomcsillapító intézkedésekkel, és 
a biciklisták számára biztosított elsőbbséggel is erősíthető ez a népszerű sportolási 
lehetőség. Továbbá az iskolások felkészítése a biztonságos kerékpározásra is 
javíthatják Veszprémben a kerékpározás feltételeit. 
A belvárosi közterületek játszóterek fejlesztésével, a kerékpár utak kialakításával az 
igényekhez illeszkedő, a város jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés 
történhet meg, amely biztosítja a gördeszkások számára a biztonságos gyakorló és 
potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés számára 
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elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget 
kínálva az itt élők számára. 
Rally 
Magyarország egyik legnépszerűbb – de kétség kívül a legnagyobb helyszíni 
nézettséggel rendelkező – sportja a rallyesport. Az országos Rallye Bajnokság évről-
évre 7-8 futamból áll. Minden egyes futamnak egy-egy régió és annak központi 
városa ad otthont. (Eger, Miskolc, Pécs, Szombathely, Budapest, Veszprém, 
Dunaújváros). 
Népszerűségénél fogva, nem csak a sportban rejlő értékek teszik fontossá a 
futamokat az adott városok számára, hanem turizmusra gyakorolt hatásuk is. Sok 
ezer érdeklődő és rajongó kíséri futamról futamra a bajnokság résztvevőit. 
A Veszprém Rallye hagyományosan a nyár derekán kerül megrendezésre, a 
bajnokság tradicionális futamaként. Mivel murvás-köves utakon zajlik, az egyik 
leglátványosabb futam, talán ennek is köszönheti kiemelkedő népszerűségét, mivel 
nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is ritka a murvás talajú 
rallye verseny. Veszprém közvetlen környezete azonban ideális adottságokkal 
rendelkezik ilyen tekintetben. A rendező és a város közös összefogásával, jelentő 
régiós futammá fejlődhetne a Veszprém Rallye az elkövetkező évek alatt. 
BMX 
A valamikori nyüzsgő, pezsgő veszprémi bmx-es élet sajnos a múlté. Továbbra is 
jelentős gondot okoz a Veszprémi Spartacus Sportegyesület életében a megfelelő 
létesítmény hiánya. Így nagy gondot jelent a megfelelő edzés helyszínének a 
biztosítása. Ennek ellenére az egyesületben sportolók száma emelkedett. Jelentős 
fejlődés tapasztalható az utánpótlás korosztályú versenyzők számában. Több 
külföldi rendezvényen szerepeltek kiválóan az egyesület sportolói.  
Sajnálatos, hogy több próbálkozás ellenére sem sikerült megvalósítani. az óvodai 
kerékpáros oktatást. Ez az elkövetkezendő évek feladata lesz. A kerékpáros 
sportágak meglehetősen költség igényesek. Az egyesület tulajdonában csak csekély 
számú kerékpár van. A sportolók többsége saját kerékpárjával versenyez. 
Táncsport 
Sokak számára vitatéma, hogy a táncot a sportok közé sorolja vagy a 
szórakoztatóipari tevékenység egyik formájaként definiálja. Veszprém városa 
egyértelműen táncpárti és támogatja, segíti azok működését, rendezvényeit. 
A Rock’n Roll Club akrobatikus táncoktatással foglalkozik gyermekek és felnőttek 
számára. Tagjai nagyrészt iskoláskorú fiatalok, akik az egyesületi munka segítségével 
sportszerű, egészséges életmódra törekednek, mások előtt sok esetben 
példaképként szerepelnek. A gyerekek mellett családok is aktívan részt vesznek az 
egyesület munkájában. Folyamatosan szerepelnek városi, országos, nemzetközi 
rendezvényeken versenyzőként, fellépőként, vendégként. 
Számottevő, komoly munka folyik a Kid Rock And Roll sportegyesületben. Három 
megyét is lefedő tevékenységük során elsősorban az óvodás és általános iskolás 
korosztály oktatásával, tanításával foglalkoznak, illetve szerveznek területi 
versenyeket. 
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Veszprémi táncsportot képviseli a Golding Táncsport egyesület, mely feladatának 
tekinti bemutatni, hogy a táncsport hogyan befolyásolja a gyermekek viselkedését, 
életmódját, valamint hogy segít hozzá ahhoz, hogy a fiatalok napi igénye legyen a 
mozgás, az edzés. Ezzel egyidejűleg megtanítják a táncok fajtáit a klasszikustól a 
modernig a színpadi mozgást, a kulturált viselkedést az egymásközti érintkezés 
szabályait. A veszprémi táncsport további jeles képviselői a Bonita Sporttánc 
Egyesület, a Cholnoky Jazz balett, és a Winner Versenytánc Egyesület.  
Jégsport 
Az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő sportága jégkorong. Városunkban 
ennek a sportnak a képviselője a Veszprémi Jégkorong Sportegyesület, mely 
legfontosabb feladatának az utánpótlás területét tekinti. Az óvodákban és 
iskolákban megtartott toborzás eredményeként a 2011-ben induló munkájuk során 
már az első szezonban több mint 60 korongozni vágyó fiatal csatlakozott hozzájuk.  
Az edzéseket a kezdetektől fogva megfelelően képzett szakemberek koordinálják. 
Az „alulról történő építkezésnek” köszönhetően a következő szezonban már négy 
korosztályban szeretnék képviseltetni magukat és Veszprém városát a különböző 
regionális bajnokságokban. A jelen pillanatban a Jutasi úti sportcentrum területén 
működő jégpályán edzenek. Nagy népszerűségnek örvend az a kezdeményezés 
miszerint az óvodák és az általános iskolák tanulói ingyen használhatják a pályát a 
délelőtti tanítási időszakban. Tanári felügyelettel, tanórák keretein belül így sokkal 
szélesebb körben megismerkedhetnek a korcsolyázással és elsajátíthatják a 
jégkorong sport alapjait. 
Sí  
Az eplényi síterep nem új, évtizedek óta sokan kedvelik és választják. Sokak szerint 
Eplény a Dunántúl egyetlen értékelhető sípályája. Küldetésük az ország nyugati és 
középső területén élők számára is elérhető téli sportolási lehetőség biztosítása. 
Ezzel elérhetővé válik az a réteg, amely nem engedheti meg magának a drága 
sítúrát, illetve az a megszállott télisport-kedvelő réteg, amely a külföldi túra mellett 
egy-két napot, hétvégét még szeretne hobbyjának szentelni.  
Sportvállalkozások 
A 2004. évi sporttörvény a sportvállalkozásokat a sportszervezetek alapvető 
típusaként határozza meg. A sportvállalkozás olyan gazdasági társaság, amelynek 
főtevékenysége sporttevékenység, és célja a sporttevékenység szervezése, illetve a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
A sportegyesület és a sportvállalkozás célja és főtevékenysége azonos, a különbség a 
jogi formában van. A sportegyesület non-profit egyesület, a sportvállalkozás pedig 
profitra törekvő szervezet, üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat, melyekre a 
gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Alapvetően a piac kereslet- kínálat által szabályozott lehetőségekre építve jöttek 
létre. A sporttal közvetett módon kapcsolódó vállalkozások közül nagy jelentőségű 
a kerékpár kereskedő hálózat, amely Veszprém teljes igényét képes biztosítani. 
Viszonylag nagy számban dolgoznak vállalakozóként olyan sportszakemberek, akik 
a jogszabályok biztosította előnyöket e módon veszik igénybe. 
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A sportvállalkozások támogatása – a különböző szabályok, jogszabályok 
megalkotása során fontos szempontként – biztosítható. 
 
III/3. Szabadidősport 
A felmérések azt mutatják, hogy a magyarok a szabadidejüket elsősorban nem 
sportolásra fordítják. Megállapítható, hogy a felnőtt népesség csupán 16%-a sportol 
időnként, rendszeresen (legalább heti két alkalommal és legalább fél óra 
alkalmanként) pedig mindössze 9%-uk. Ugyanakkor felmérések azt is mutatják, 
hogy ennél jóval többen szeretnének valamilyen formában rendszeresen mozogni. 
A feladatunk tehát az, hogy e sportolni vágyó réteget megmozdítsuk.  
Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, 
mozgásban gazdag életmód iráni igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a 
szabadidősport feltételeinek fejlesztésében. 
Fő feladatának a gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a 
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok 
sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának 
segítését tekinti. 
A fő területeknek pedig az iskolai-diáksport, rekreációs sport, utánpótlás nevelés és 
a közösségi-közművelődési programokat tekinteti. 
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért, illetve helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett 
sporttevékenység. 
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a 
rendszeres, könnyen elérhető sportolás lehetőségét, és ehhez megteremtse a 
megfelelő színvonalú sportlétesítményeket. A megfelelő feltételek kialakulását 
követően a szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie.  
A szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, 
egyéni vagy önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által 
biztosított szabadidősport tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. 
A sportjavak fogyasztásához megfelelő mennyiségű szabadidővel és jövedelemmel 
kell rendelkezniük a polgároknak, e feltételek csak egy fejlett társadalomban 
adottak. A polgárok részéről már tapasztalható, hogy a gazdasági helyzet javulásával 
megnő az életminőség javítására való igény. Jelentős mértékben megnőtt a 
szervezett sportolásban résztvevők, valamint a nem szervezett formában mozgásos 
tevékenységet végzők száma. (A fitneszkertek kialakítása 4. sz. melléklet) 
Mégis a lakosság és ezen belül az ifjúság egészségi, edzettségi állapota még mindig 
igen elszomorító. Ennek egyik alapvető oka a mozgásszegény életmód. Az egészség 
és a fizikai edzettség összefüggéseinek felismerése messze elmarad a kívánatostól, 
annak ellenére is, hogy érezhetők pozitív folyamatok, amit az elmúlt időszakban 
lebonyolított, nagy tömegeket megmozgató rendezvények is bizonyítanak (pl.: utcai 
futóverseny, kispályás labdarúgó bajnoki rendszer). 
Előrelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb 
számban működnek önálló, esetenként önfenntartó egyesületek. Növekvő 
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fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a testedzés divatos formáinak 
szolgáltatásszerű igénybevétele iránt.  
A szabadidős sportolás, zömében fizikai tevékenység, amelyet szórakozás, 
egészségmegőrzés, erőnlét visszaállítás érdekében végeznek. A testgyakorlásnak ezt 
a módját, különböző korú, egyes személyek, vagy csoportosulások választják. A 
gyakorlást, különböző napszakokban, változó intenzitással, saját elképzelések, vagy 
szakemberek segítségével végzik. 
Veszprémben a szabadidős sportolásnak felsorolhatatlanul széles skálája fellelhető, 
az igen népszerű kispályás labdarúgástól kezdve, az óvodai foglalkozások dicséretes 
szervezése, természetjárás, futás, úszás, szellemi és küzdő sportokon át, egészen a 
nemzetközileg is szép sikerek elérő szenior erőemelő és atlétika sportági 
gyakorlókig. 
Nem a kínálat szűkössége, sokkal inkább a kialakult helytelen életmód szemlélet és 
az ezzel párosuló ráfordítás megítélés hiányosságai okozzák, hogy hasonlóan az 
országos adatokhoz, a népesség csupán négy-hat százaléka vesz részt legalább heti 
három alkalommal testgyakorláson. 
A kispályás labdarúgás a városban a legnépszerűbb, melynek több évtizedes 
hagyománya van, rendszeres szabadidős tevékenység, tíz osztályban több mint száz 
csapattal működik és vesz részt a hetente télen - nyáron rendezett fordulókban. Ez 
a 2012-es évben 1500 főt jelentett. A kispályás labdarúgás városi irányítása a 2008-
as évtől megváltozott: egy szabadidősport egyesület szervezi a bajnokságok kiírását 
és lebonyolítását. A téli terembajnokságok költségeihez járult hozzá az 
önkormányzat, így a csaptok nevezési költségei csökkentek. 
A természetjárás leggyakoribb módja a gyalogos túrázás, de ide tartoznak a 
vízitúrák, sítúrák és más, fizikai igénybevétellel járó, csoportos, nem egyszer 
versenyként lebonyolított túrák is. Veszprémben a Magyar Természetjáró Szövetség 
tagszervezetének, a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetségnek városi 
szövetsége koordinálja a fenti feladatokat. A néhány évtizeddel ezelőtt jelentős 
természetjáró mozgalom napjainkra veszített súlyából. Az ODK mozgalom az 
oktatási intézményekben csökkenő aktivitást mutat. A jelenlegi taglétszám 25-30%-
kal kevesebb az egy évtizeddel ezelőtti mértékhez képest. Ezért a városi szövetség 
kiemelt célja az aktív taglétszámtoborzás az oktatási intézményekben. 
Ezek közül Veszprémben a gyalogos, kerékpáros, vízi, sí és hegymászó 
szakosztályok működnek. Az oktatás és tudatformálás mellett feladata a 
teljesítménytúrázásnak a megrendezése. 
A városi szövetség szoros együttműködésben a területi szövetségekkel aktívan részt 
vesz a turista utak karbantartásával, fenntartásával, a turistajelek felfestésével és az 
új útvonalak kijelölésével kapcsolatos munkálatok elvégzésében. A pályázati 
források bevonásával – megyei, regionális, országos támogatások – megvalósuló 
fejlesztések elengedhetetlenek a természetjárás népszerűsítésében. A szűkös anyagi 
források miatt az elvégzett – közel 1300 km turistaút újrafestése az elmúlt 4-5 
évben – és a jövőben tervezett munkálatok csak a tagok önkéntes munkájával 
valósíthatóak meg. 
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További célok és feladatok: 
A fent említett célok elérésének érdekében a következő feladatokat továbbra is 
nagyon fontos eszköznek tekintjük: 
1. A városi szabadidősport és a szabadidősporttal foglalkozó egyesületek 
tevékenységének támogatása, illetve tömeges részvétellel zajló események, 
sportrendezvények lebonyolítása, szervezése. 
2. Szabadidő és diáksport területén továbbképzések, tanfolyamok, oktatások 
szervezése, finanszírozása. A tanulók egészségi és általános testi állapotának javítása 
érdekében tanórai és tanórán kívüli testnevelés, valamint turisztikai és diáksport 
programok, táborok szervezése és támogatása. 
3. Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, fontosságának elismerésére 
irányuló szemléletformálás. Ösztönözni kell a helyi lakosságot az önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítmények fokozottabb igénybevételére. 
4. A lakossági sport támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi sportéletének segítése, akciók szervezése. 
5. Külföldi sportegyesületekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, szabadidős 
programok szervezése, Veszprémben illetve külföldön. 
6. Az egyes óvodákban bevezetett foglalkozási formák módszereinek 
megismertetése az alkalmazók által a többi hasonló nevelési intézménnyel, szintén 
igen előre vivő lehet. 
7. Az egészségmegóvás, testgyakorlás városban kínált formáiról, az igénybevétel 
helyéről, lehetőségeiről pontos információt kell begyűjteni, rendszerezni, majd 
időről-időre újítani, a lakossággal megismertetni, ezzel is biztosítva az 
összehangolást, a szolgáltatást nyújtók és azt igénylők között. 
8. A településre jellemző földrajzi, történelmi, idegenforgalmi adottságokhoz, az 
évek alatt meghonosodott kulturális eseményekhez jobban lehet alkalmazkodni, 
ezzel bővíteni az idegenforgalom alapján ide látogatók körét, úgy, hogy közben 
sportolási igényeik is kielégíthetők legyenek. Ugyanakkor az évek során megszokott 
akciókat, eseményeket-, rendezvényeket, továbbra is önállóan szervezzék meg. 
9. Minden életszakaszban lehet olyan szellemi, fizikai gyakorlást kínálni, ami a 
legkülönbözőbb egészségi állapottól függ, speciálisan kiszolgálja az egyéni és 
csoport érdekeket. Példaértékű lehetne felvállalni Veszprémnek, az országban is 
egyedülálló kezdeményezéssel és végrehajtással, „Fogantatástól – Élethosszig” 
elnevezéssel program kidolgozását, amit az életkori szakaszokhoz alkalmazottan, 
speciálisan az ahhoz értő szakemberek készítenének el.  A kezdeményezés 
felvállalása, bevezetése, nyomon követése, a város, testkultúrában eddig is jó 
megítélését tovább erősítené, példaértékűvé nemesítené.  
A hosszú távra előre gondolkodás, olyan jelenleg nem tisztázott helyzetekre is 
megoldást találhatna, hogy miként lehet segíteni azokat a sportolókat, köztük a 
szenior korúakat, akik a legkülönbözőbb sportágakban nemzetközileg is rangos 
eredményeket értek el. 
A program kidolgozása, olyan vállalkozás lenne, ami, a tanulságok folyamatos 
figyelembe vételével és a korrekciókkal, garantáltan az egészség jobbítást szolgálná. 
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10. A testnevelés és sport, az attól nagyban függő egészségmegóvás koncepciója 
elvárásaihoz igazítottan, célszerű olyan intézkedési tervet készíteni, aminek éves 
lebontása, a költségvetési helyzettől mindenkor függően előre tervezhetővé teszi a 
városi szintű feladatokat. 
11. A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények, 
kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztési program 
 
III/4. Fogyatékkal élők sportja 
A fogyatékkal élők sportjának két fő irány van: egyrészt a verseny orientált, elit 
sportjellegű, másrészt a szabadidősport jellegű, de nemzetközi eseményeket is 
rendező egyéb sérülés-specifikus mozgalmak. Miután egyre inkább a fogyatékkal 
élők integrált sportolásának támogatása kerül előtérbe, ezért több helyen (már) nem 
különül el élesen a fogyatékkal élők sportja, nem számít a sport önálló területének: 
az iskolai és diáksportban, a versenysportban és a szabadidősportban is 
megjelenik/megjelenítik. Az új koncepció nem csak a két fejlesztési elképzelés 
aktualizálására ad lehetőséget, hanem a kettő együttes alkalmazására is, ami 
elősegítheti a sportterületek komplex kezelését, közelítheti a sportterületeket 
egymáshoz. A cél valóban az integráció lehet, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 
ma még látni kell külön (is) a fogyatékkal élők sportjának sajátos helyzetét. 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény alapelvként rögzíti, hogy az államnak, a társadalom szervezeteinek 
és tagjainak olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek 
képesek lesznek teljesebb életre a fogyatékosságukból fakadó terheik 
csökkenthetők”. A törvény mellett számos ágazati jogszabály, program, charta is 
tartalmaz a fogyatékosságra vonatkozó rendelkezéseket (önkormányzati törvény, 
közoktatási, szociális, egészségügyi, sport, Európai Sport Charta, stb.). 
A fogyatékkal élők sportjában ugyanolyan környezetvédelmi problémákat kell 
megoldani, mint az épek sportjában, ugyanakkor a fogyatékkal élők 
sporttevékenysége alaposabb előkészítést, körültekintőbb szervezést és 
lebonyolítást, valamint több utómunkálatot igényel, mint az épek sportja, és ez 
vonatkozik a környezetvédelmi tevékenységek megvalósítására is.  
A mozgáskorlátozottak esetében a sporteszközök újrahasznosításának és 
biztonságának változik meg a szerepe. 
A szervátültetettek esetében fokozottabban jelentkezik a tiszta levegőre és a tiszta 
vízre való igény, hiszen az új szervek érzékenyebbek minden külső ártalomra.  
A törvényben is meghatározott akadálymentesítési program mielőbbi végrehajtása 
valamennyi fogyatékos sporttevékenységét is segíti.  
A fogyatékosok sportjában jelentkező környezetvédelmi problémák megoldásához 
eltérő tájékoztatási módszerek alkalmazására van szükség, mint az épek sportjában. 
Sajnálatosan a lakosság 10-12 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékos. 
A fogyatékkal élők sportjának egészségmegőrző szerepe illetve a társadalmi 
beilleszkedést elősegítő és az életminőséget javító funkciója van. 
A fogyatékkal élők sportját országos szinten a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége (a továbbiakban: FONESZ) koordinálja. A FONESZ-t a Magyar 
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Paralimpiai Bizottság (MPB), a Magyar Siketek Sportszövetsége (MSSSZ), a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ), a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, 
Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége alapította 2001-ben. A FONESZ a 
fogyatékos emberek sportjában működő legmagasabb szintű hazai szervezet, 
melynek célja az egyes tagszervezeteinek megfelelő nemzetközi sportszövetségek 
által megfogalmazott eszméknek, azok szellemének terjesztése, elősegítve ezzel a 
fogyatékos embereknek az épek társadalmába történő integrációját. Legfontosabb 
feladatai közé tartozik a fogyatékosok sportjának érdekképviselete az állami szervek, 
a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más 
társadalmi szervezetek irányába, ezen kívül gondoskodik a fogyatékosok sportját 
érintő állami támogatások tagszervezetek közötti felosztásáról. Koordinálja a 
sportszövetségek és az egyéb tagszervezetek tevékenységét, részükre közös irodát 
biztosít, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi, informatikai szolgáltatásokat nyújt 
tagjai számára.  
Veszprémben a mozgássérültek, a siketek és nagyothallók valamint a gyengén 
értelmi fogyatékosok működtetnek sportegyesületet az önkormányzat 
támogatásával. Az önkormányzat jogszabályi feladata a tornatermek, sportudvarok, 
egyéb sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítése. 
Az 1997 óta működő Veszprémi Szivárvány Integrált Sportegyesület az értelmileg 
sérült gyermekek és fiatal felnőttek rehabilitációja elősegítésében a sport 
lehetőségeit felhasználva törekszik arra, hogy a fogyatékos sportolók önmaguk 
korlátait legyőző akaratának elismertséget vívjon ki, ezzel is elősegítve a társadalom 
által történő elfogadottságukat. Fontos céljuk az egészségmegőrző, 
betegségmegelőző, rehabilitációs tevékenység, a sérültek fizikai és szellemi 
fejlődésének elősegítése, a társadalmi beilleszkedés, esélyegyenlőség megteremtése. 
Egyesületük tevékenységében részt vevő gyermekek és fiatalok a megye, különböző 
településein élnek, elsősorban Veszprém város közelében lévő településeken. 
Szakágaik közül legfőbb sportág az úszás, melyben az elmúlt években kiemelkedő 
sikereket értek el. Az országos bajnokságokon túl, nemzetközi sikerekről, speciális 
olimpiákon való részvételről is beszámolhatnak-  
Tagjai a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, a Magyar Parasport Szövetségnek, 
mely szervezetek jegyzik a veszprémi „Szivárványosokat”, delegáltjaik szép 
sikereket értek el, ezzel is öregbítve Veszprém város hírnevét.  
Jelenleg 14 versenysportolójuk van, s további négy gyermek szép eredménnyel már 
részt vett utánpótlás versenyen. Az MSOSZ, az MPSZ által meghirdetett 
versenyeken csapatuk mindig szinte teljes létszámmal részt vesz. Az 
eredményességet illetően is Veszprém az elsők között áll. 
Az egyesület tevékenysége nem csak a versenysportolókra koncentrál, azok a 
gyermekek, akik az úszástechnikák elsajátításában lassan haladnak, szépen 
fejlődnek. Az egyesület keretein belül évente 20-25 gyermek részesül 
úszásoktatásban heti rendszerességgel. A Március 15. úti uszodában heti 5 órában 
folynak az edzések. 
Véleményük szerint Veszprém város folyamatosan felkarolja a fogyatékkal élőket, 
támogatja a jó programokat, s remélik a jövőben is számíthatnak a város 
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segítségére. Ennek tudatában vállalták fel 2013 őszére a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség által Veszprémbe tervezett úszóbajnokságban való közreműködést.  
Az úszás szakágon túl jelentős sikereket értek el kerékpár sportágban. A Magyar 
Parasport Szövetség színeiben az elmúlt években két sportolójuk rendszeresen részt 
vett nemzetközi versenyeken. A jövőben ezt a sportágat is szeretnék bővíteni, a 
felszereléshez támogatókat találni. 
Labdarúgó csapatuk pályája szépen ível felfelé, idén már három bajnokságon részt 
vettek. Lelkesedésük, igyekezetük eredményessége megmutatkozik a meccseken. 
Csapatukkal egyedüli SNI (Sajátos Nevelési Igényű) sportolókként immáron négy 
éve részt vesznek petanque versenyeken. Az elmúlt évben országos diákolimpiára is 
eljutottak fiataljaik. Sérült gyermekeik együtt sportolnak az épekkel, az elfogadottság 
teljes mértékben megvalósult. 
Az öt szakág közül legfiatalabb az atlétika, egyesületen belül szerveztek 
szintfelmérést, futóversenyeket. Jövő évtől ebben a sportágban is szeretnének 
országos rendezvényeken versenyeztetni. 
Az élsport mellett törekszenek a tömegsport népszerűsítésére is – gyalogtúra, 
kirándulás – melyet „Négy évszak túra” címmel hirdetnek. 
Tevékenységükkel, a fogyatékkal élőket arra nevelik, hogy az aktív mozgás, a sport 
váljon életük részévé. A résztvevők örömüket lelik a sportágakban. Törekvésük, 
hogy a mozgás, a testedzés mindenki számára fontos tényező legyen. Mozgásra 
mindenkinek szüksége van, hogy a szervezete jól működjön. Az évek során stabil 
baráti körök, összefogás alakult ki a sérülteket nevelő családok és segítőik körében. 
Terveik között szerepel a szakágak további népszerűsítése, sportolók, önkéntes 
segítők számának növelése, valamint a más fogyatékkal élők bevonása a 
versenyszerű sportolásba. 
 A Siketek és Nagyothallók Várkapu SE (taglétszám: 20 fő) keretein belül a siketek 
és nagyothallók sportolnak bowling, darts, teke és kispályás labdarúgás 
sportágakban. 
 
III/5. Nemzetközi kapcsolatok 
„Veszprém a szív és az ész városa” olvashattuk a hónapokkal ezelőtt elkészült 
integrált városstratégiában. Veszprém elhelyezkedését és szellemi környezetét 
tekintve eséllyel tűzte ki célul a térségi vezető szerepkört. Földrajzi környezetének 
gazdagsága, eseménydús történelme, egyházi központi jellege és hagyományai 
megadják számunkra a lehetőséget, hogy Veszprém - adottságai alapján - a Bakony-
Balaton térség központjává váljon. Városunk mértékénél fogva jelentős nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik: a világ kilenc országában, tíz testvér- vagy 
partnervárosi együttműködést alakított ki az elmúlt két évtized folyamán. , 
 
A nemzetközi kapcsolatok intézményesített szinten történő ápolásának két fő 
iránya lehet: a meglévő civil vagy szakmai kapcsolatok önkormányzati szinten 
történő elmélyítése a későbbi, kiszélesített partnerség reményében, valamint az 
évtizedes testvérvárosi együttműködések civil életbe történő átültetése.  
Veszprém városának széleskörű testvérvárosi hálózata kiterjed a sport területére is. 
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Egyre több veszprémi civil szervezet képviselője látogat el a testvérvárosi 
településekre és az ott élő sportegyesületek is szívesen jönnek el városunkba. 
Legintenzívebb a sportkapcsolat Passau és Bottrop testvérvárosokkal. A nagy 
távolság ellenére Gladsaxe sporttalálkozóin részt vettek a veszprémi diáksportolók. 
A sportkapcsolatok részeként az egyik legaktívabb és legszorosabb együttműködés 
Passau városával alakult ki. Veszprém város diákjaiból alakult labdarúgó csapatok 
minden év elején januárban részt vesznek Passauban azon a gyermek labdarúgó 
tornán melyet a „Küzdj a drogok ellen” gondolat jegyében rendeznek meg 
különböző korosztályos gyerekek részére. A tavalyi évtől a felnőtt férfiak is 
szerepelnek a téli teremtornán, ahol egyre népszerűbbek és eredményesebbek. 
Passaui sportkapcsolatunkat kibővítettük azzal, hogy évközben mi is fogadjuk 
testvérvárosunk labdarúgó delegációját. Itt tartózkodásuk alatt korosztályos 
csapatainkkal barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, megismerkednek 
Veszprém város nevezetességeivel, közös programokat szervezünk a személyes 
kapcsolatok szélesítésére. 
A nemzetközi kapcsolatok és együttműködések körébe tartozott továbbá a 
franciaországi Nantes melletti Vertou és Haute-Gouliane településekkel már több 
mint tizenöt éve fennálló kapcsolat. A 13-14 éves korosztály egy nagy nemzetközi 
labdarúgó tornán vett részt minden év májusában, melyet „Europfoot” néven 
rendeztek és Európa több országából érkeznek résztvevők. Kétévente pedig „Régió 
Kupa” néven rendeztünk hasonló tornát francia csapatok bevonásával. A magyar és 
a francia gyermekek is a fogadó szülőknél kaptak szállást, elmélyítve ezzel is a 
személyes kapcsolatokat és barátságokat. Sajnos finanszírozási okok miatt ez a 
kapcsolat az elmúlt évben már nem működött. 
Veszprém város nemzetközi kapcsolatrendszerének fontos eleme a Veszprém és 
Celje között immáron 30 évre visszatekintő együttműködés, melynek legjelentősebb 
színtere a sport. A szlovéniai város csarnokterveinek adaptálásával készült a 
Veszprém Aréna. A múlt évben pedig a két város kézilabda csapatainak barátságos 
mérkőzésével kezdődött a polgármesteri találkozó. A közös sportprogramok kiváló 
lehetőséget teremtenek a jövőben a két város együttműködésének további 
területeken való kiszélesítéséhez. 
 
 
Feladatok: 
1. Külföldi sportegyesületekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, külföldi utak 
szervezése, illetve külföldi sportcsoportok fogadása.  
2. A sport területén további testvérvárosi kapcsolatok létesítése, tornák, nemzetközi 
rendezvények szervezésével. 
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IV. Jövőkép, középtávú sportszakmai célok, feladatok 

Városunkban sokoldalú szinte minden sportágat felvonultató sportélet zajlik, amely 
megnyugtató a jövőre nézve. A veszprémi önkormányzat célja, hogy lakosai jól 
érezzék magukat a településen, kedvükre sportolhassanak, kiemelkedő és 
színvonalas sportrendezvényeket láthassanak. Az a feladata, hogy mindehhez a 
megfelelő hátteret, a szükséges létesítményeket és feltételeket biztosítsa. 
 

Veszprém város sportkoncepciójának hosszú távra meghatározott alapelvei az 
előző évekhez hasonlóan változatlanok: 
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak 
lényeges alkotó eleme, hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet 
játszik. 
2. A sport, a mozgás a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének, 
teljesítőképesség fokozásának, a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak és 
szórakoztatásnak az egyik leghatásosabb eszköze.  
3. A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk 
alapjait, a lakosság szabadidő sportja a munkaképesség, a fizikai fittség 
karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze.  
4. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres 
testedzéshez.  
5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható 
egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, 
önkormányzati és társadalmi feladat.  
6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet 
lényegi jellemzői.  
7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 
érvényesüljön, és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.  
8. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő 
versenyrendszer működőképessége.  
 
A középtávú koncepció fő irányai:  
1. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott 
önkormányzati szerepvállalásra van szükség. A korábbi évek kialakult 
hagyományainak megfelelően támogatja a szabadidősport egyesületek által 
szervezett rendezvényeket, eseményeket. 
2. Meg kell vizsgálni, hogy a szabadidősport területén dolgozó vállalkozó szférát 
milyen formában lehet támogatni és ez irányú munkájukat segíteni. 
3. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 
tehetségesek kiválasztását és gondozását. Az egészségmegőrzés és az utánpótlás 
nevelés érdekében támogatni kell az iskolákban zajló diáksportot és biztosítani a 
versenyrendszer működtetésének költségeit. 
4. Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel az élsporton, és 
versenysporton keresztül, a gyermek- és diáksportot, a szabadidősportokat valamint 
az utánpótlás nevelést támogatja, és segíti. 
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5. Az Önkormányzat a vállalt feladat mértékének megfelelő átadott 
pénzeszközökkel támogatja az önkormányzati testnevelési és sportfeladatok 
végrehajtásában közreműködő sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket. 
6. A professzionális sportrendezvények és csapatok támogatása mellett fokozott 
figyelmet kell fordítani az ifjúsági szabadidősport támogatására. Fontos, hogy a 
felnövekvő nemzedékek minden lehetőséget megkapjanak egy egészséges 
életmódot biztosító szemlélet kialakításához.  
7. Annak érdekében, hogy minden városrész lakói könnyen hozzájuthassanak 
sportolási lehetőséghez, az intézményi kültéri sportpályákat alkalmassá kell tenni 
arra, hogy a város lakói ingyenesen, szabadon használhassák azokat. 
8. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés beindítására, erre 
tekintettel meg kell vizsgálni a meglévő sportlétesítmények és iskolai tornatermek 
bővítési lehetőségeit. A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően folytatni kell 
a tornatermek, sportudvarok felújítási programját. 
9. A városi sportlétesítményi ellátottsága az Aréna elkészültével valamelyest javult 
Gondoskodni kell azonban a meglévő sportlétesítmények védelméről, 
sportfunkciójának megőrzéséről. Az önkormányzati tulajdonban lévő 
sportlétesítmények állapotellenőrzését el kell végezni és szükség szerint azok 
felújítását el kell végezni. Továbbra is biztosítani kell a fenntartásában lévő 
sportlétesítmények alapvető üzemeltetési költségeit 
10. Az ifjúság igényeinek megfelelő új létesítményeket kell kialakítani 
közterületeken, játszótereken (kosárlabda pálya, gördeszka, görkorcsolyapálya). 
11. A nemzetközi szintű sporteseményeknek teret és lehetőséget kell biztosítani, 
hogy városunk hírnevét öregbítsék (férfi kézilabda, Veszprém Rally, Tour de 
Hongrie).  
12. Veszprém húzó sportága a kézilabda. Az eddig elért eredményeket elismerve 
továbbra is az első számú feladat a férfi kézilabda (MKB Veszprém KC) további 
erősítése és megtartása. 
13. A női kézilabdázás első osztályú Veszprémben tartása, elsősorban az utánpótlás 
vonal megerősítésével. 
14. A labdarúgás sportág stabil élvonalba tartása, jelenleg ez az NB-II osztályú 
szereplés elősegítését jelenti. 
15. A futsal legmagasabb osztályában való nyugodt szereplésének segítése, 
támogatása. 
16. A Pannon Egyetemmel a sport területén is szorosabb együttműködésre van 
szükség. A városnak ki kell használnia, hogy a tanév idején több mint tízezer fiatal 
él városunkban. Az egyetemen tanuló fiatalokat jobban kell ösztönözni a városi 
sportegyesületekben való részvételre. Az egyetemen folyó sportéletet az eddigieknél 
hatékonyabban kell támogatni: Az egyetem sportlétesítményeit kölcsönös 
megállapodás alapján a fiatalabb általános és középiskolai korosztály is vegye 
igénybe. 
17. Veszprém sikersportágai közé tartozik az atlétika, mely elsősorban a VEDAC 
kiváló utánpótlás nevelése révén az ország meghatározó és elismert egyesülete ezen 
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a területen. Működésük zavartalan biztosítása továbbra is kiemelt feladatok közé 
tartozik. 
18. A Balaton és a Bakony közelsége által biztosított lehetőségeket jobban ki kell 
használni. (túrák, természetjárás, kerékpár utak, extrémsportok) Az érintett 
települések önkormányzataival szorosabb együttműködés szükséges az említett 
lehetőségek kihasználására. 
19. A küzdősportok népszerűségére támaszkodva hazai kiemelt és nemzetközi 
versenyek városunkba „csábítása”. Egy, a küzdősportokat felölelő, és azokat 
támogató Küzdősport Centrum életre hívása. 
 
A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 
1. A szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása 
A sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, 
tartalmas családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport, nevelő 
erejénél fogva alapvető segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a 
kábítószer-használat elleni küzdelemben is, amely preventív eszközként 
össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget jelenthet. Ehhez a 
társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási lehetőséget, az 
igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az 
egyének döntésére bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe. 
2. Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport, jelentős eszköz lehet a 
kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a 
hátrányos helyzetűek számára a sportban elért eredményeik társadalmi 
integrációjukat is elősegítette. A szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek 
és tehetséges fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire 
hátrányos egészségi állapotuk javításában. Ennek elérése érdekében meg kell 
teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. 
3. A fogyatékos emberek társadalmi integrációja 
Kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos 
személyek sportolása. Ehhez a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése 
és a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások megteremtése szükséges. 
 
V. Sportlétesítmények, infrastruktúra helyzete 
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú 
ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés 
rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának 
fenntartása, EU-s előírások szerinti fejlesztése. 
 
Az elmúlt időszakban Veszprém város sportlétesítmény ellátottsága a Veszprém 
Aréna elkészültével jelentős változáson és átalakuláson ment keresztül.. A több ezer 
fő befogadására alkalmas Aréna, jelentős hírnevet szerzett városunknak, elsősorban 
a nemzetközi területen kiváló eredményeket elérő férfi kézilabda csapatunknak 
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köszönhetően. Az Aréna elkészültével bővült Veszprém sportkínálata mind a 
rendezvények, események, mind az egyesületi és szabadidősport lehetőségek 
körében. A kézilabdán kívül más sportágak (küzdősportok) szabadidős 
tevékenységek (kispályás labdarúgás, fitnesz bemutatók) lehetőséget kaptak a 
használatra. 
Az Aréna azonban nem pótolhatja azokat a hiányosságokat, melyek továbbra is 
jellemzőek a városra. Az egyik legnagyobb gond a megfelelő színvonalú uszodai 
ellátottság hiánya. 
Nem lehetünk elégedettek a veszprémi labdarúgás számára szükséges, a nézők és a 
versenysport részére is elfogadható létesítménnyel sem. Az atlétikai sportág illetve a 
labdarúgás különválasztása mindenképpen megoldásra vár. 
Hiány továbbra is a küzdő sportok és az extrém sportolási lehetőségek biztosítására 
szolgáló infrastruktúra (gördeszka, görkorcsolya, BMX). 
Cél, a város sportlétesítményeinek maximális kihasználásával a veszprémiek 
életminőségének javítása, az egészséges életmód kialakítása, a lakosság fizikai 
aktivitását döntő módon befolyásoló szabadidősport bővítése, szervezett keretek 
között történő lebonyolítása.(kerékpárutak, szabadtéri gyakorló pályák, futópályák) 
A sportlétesítmények fejlesztése szükséges olyan szempontból is, hogy azok a 
szabadidősport számára is nyitottak lehessenek. 
 
Sportlétesítmények csoportosítása: 
I. Oktatási, nevelési intézmények 
1. Óvodák 
2. Általános Iskolák 
3. Középiskolák 
4. Egyetem 
 
II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények/területek 
1. Egyetemi Stadion 
2. Erdész utcai műfüves pálya 
3. Honvéd pálya 
4. Veszprém Aréna 
5. Uszodák 
 
III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 
1. Jutasi úti sportcentrum 
2. Kispályák 
3. Lakótelepi sportpályák 
4. Kerékpárutak 
5. Szabadidős, rekreációs területek 
6. Tüzér utca-grund jellegű füves terület 
 
I. Oktatási, nevelési intézmények 
1. Óvodák 
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A 2011-2012 nevelési év statisztikai létszáma 2083 fő volt (az előző évben 2046 fő). 
Ez a szám 2012 májusára 99 fővel, 2182-re emelkedett. 
Az intézmények körül a Kuckó és a Csillagvár tagóvodák nem rendelkeznek 
tornaszobával.  A többi óvoda rendelkezik 50 - 84 m2-es tornaszobákkal illetve 
tornatermekkel. Az intézmények érdemben használható - az európai uniós 
szabványoknak megfelelő - szabadtéri létesítményekkel és eszközökkel ellátottak. A 
testnevelési foglalkozások egy illetve két órában kerülnek megszervezésre, hetente. 
Örvendetes és példamutató, hogy a város óvodái változatos formában biztosítanak 
a gyerekek számára sportolási lehetőséget (ovifoci, ovitorna, úszás, gyermektánc). 
A kötelező eszközök, felszerelések nagy részét valamennyi óvoda beszerezte.  
Több óvoda jelezte, hogy a közel tíz éve beszerzésre került eszközök egy része az 
évek múlásával, az egyre emelkedő csoportonkénti gyermeklétszám miatt 
elhasználódott, cserére, pótlásra szorul. Sportszerek, sporteszközök, szabadtéri 
játszóeszközök felújítása folyamatosan napirenden szerepel. Az óvodák 
kapcsolódása a Bozsik Intézményi labdarúgó programhoz valamelyest enyhít a 
sporteszközök hiányán, de teljes egészében megoldani azt nem tudja. 
Az óvodák a szerteágazó külső kapcsolatai közül kiemeljük a szülőkkel kialakított 
kapcsolat sokrétűségét. A közös rendezvények, foglalkozások mellett bátran 
számíthattak rájuk karbantartási, felújítási, sportpálya szépítési munkák elvégzése 
területén. Segítségükkel került sor például több belső helyiség, így tornaszobák 
felújítására is. 
 
2. Általános Iskolák 
A 2011/12-es tanévre az önkormányzati fenntartású általános iskoláink alsó 
tagozatain 2008 gyermek 90 csoportban (az előző évi 1951/87), felső tagozatain 
1984 gyermek 84 csoportban folytatta tanulmányait (az előző évi 2016/87), 
gyógypedagógiai intézményünkben – a Bárczi G. Általános Iskola és Speciális 
Szakiskolában – 138 gyermekkel 15 csoportban foglalkoztak. Így a tavalyi évben 
összességében 4130 tanult 189 csoportban (az előző évben 4109/189). 
Az elmúlt tanévben, általános iskoláinkban 169 fő (4 %) veszélyeztetett tanulóval 
foglalkoztak (előző évben 3,4 %) hátrányos helyzetű 476 fő (11,5%) volt, (előző 
évben 11,7 %). 
Az elmúlt időszakban a Botev és a Gyulaffy Általános Iskolák műanyag 
futópályákkal a Kossuth Általános Iskola kézilabda méretű pályája műanyag 
borítással gyarapodott. A fedett létesítményeket tekintve, a Báthory és a Dózsa 
Általános Iskola helyzete megfelelő. 2012-ben befejeződött a Deák Általános Iskola 
tornaterem felújítása is. Az intézmények oktatás tárgyi feltételei mindenhol 
biztosítottak, saját illetve pályázati, alapítványi támogatás terhére folyamatosan 
bővítik, cserélik az eszközkészletet. Az önkormányzat a diáksport keretből évente 
jelentős összeget biztosított sporteszközvásárlásra. 2011-ben 1 millió forintot tudott 
erre a célra biztosítani. Sajnos 2012-ben ez a jó kezdeményezés, finanszírozási okok 
miatt nem folytatódott. 
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3. Középiskolák 
2012-re a hét önkormányzati fenntartású középiskolában: összesen: 4474 tanuló 
tanult, 165 csoportban (az előző tanévben 2011-ben 4527 fő/164 csoport). A 
tanulócsoportok átlaglétszáma 27,1 fő volt (az előző tanévi 27,6 fő). 
A középfokú intézmények ellátottsága továbbra is változatos képet mutat. Táncsics 
Szakközépiskolában a 18x36 m-es parkettás tornaterem átadásával, a Lovassy 
Gimnázium rekonstrukciós munkálatainak befejezésével a fedett és a szabadtéri 
létesítmények elkészültével korszerű körülmények állnak a tanulók rendelkezésére. 
A Közgazdasági Szakközépiskola helyzete az új helyre költözéssel, felújítással és a 
tornaterem hőszigetelésével megoldódottnak tűnik. 
A Jendrassik–Venesz Szakközépiskola tornatermi ellátottsága kiváló. A Veszprém 
Aréna felépülését követően a férfi kézilabdázok elköltözésével sem sikerült a 
tanulók részére több iskolai órán kívüli sportolási lehetőséget biztosítani, hiszen a 
versenysport és utánpótlás részére továbbra is helyet kell biztosítaniuk (kézilabda 
férfi-női, futsal).  
A Vetési Gimnázium szabadtéri és fedett létesítményei biztosítják a szükséges 
feltételeket, de további korszerűsítésre szükség lenne. A Medgyaszay I. 
Szakközépiskolában egy új kézilabda munkacsarnok felépítését tervezik. 
 
4. Pannon Egyetem 

Egyetemi tornacsarnok és létesítményei (920 m2) Egyetem utcai 
1. TORNATEREM (30x15m, 450 m2) 

Funkció: röplabda, kosárlabda, küzdősportok, aerobic, asztalitenisz 
foglalkozások, versenyek tartása 
Állapota: elégséges 
Fejlesztés: a parketta, (balesetveszélyes) illetve a világítás cseréje 

2. VÍVÓTEREM (10x9m, 90 m2) 
Funkció: vívás, küzdősportok, gyógytestnevelés, tánc 
Állapota: jó 
Fejlesztés: fűtőtest  csere indokolt 

3. TORNASZOBA (10x9m, 90 m2) 
Funkció: küzdősportok, tánc, aerobic 
Állapota: megfelelő 
Fejlesztés: a világítás cseréje, levegőztetés megoldása, linóleum padló javítás 

4. BODY TEREM (15x10m,150 m2) 
Funkció: erőemelés, testépítés 
Állapota: áthelyezésre kerül, épületgépészeti berendezések telepítése miatt 
Fejlesztés: új helyszín kialakítása, fejlesztése 

Erzsébet-ligeti szabadidőcentrum 
5. TENISZPÁLYÁK (4 db) (2000 m2) 

Funkció: teniszoktatás és teniszversenyek 
Állapota: jó 
Fejlesztés: régi öltözők lebontásra kerültek, szükséges új öltőzők és 
vizesblokk kialakítása 
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Egyéb szabadtéri létesítmények 
6. TENISZPÁLYÁK (3 db) Wartha V. u. (1200 m2) 

Funkció: teniszoktatás és teniszversenyek 
Állapota: jó 
Fejlesztés: öltözők kialakítása 

7. BALATONALMÁDI VÍZI TELEP 
Funkció: vitorlázás, evezés, kajak-kenu 
Állapota: jó 
Fejlesztés: a hajók szárazföldi és vízi tárolásának megoldása 

A felsorolt létesítmények elsősorban az egyetemi testnevelést, ill. szabadidősportot 
hivatottak kiszolgálni. Természetesen a létesítményekben folyó foglalkozások több 
sportágnál is nyitottak, tehát városi feladatokat is ellátnak. Ilyenek: kondicionáló 
terem, teniszpályák, tornaszoba. A body terem költöztetésével, fejlesztésével 
kapcsolatban az egyetem együttműködést kíván kialakítani a várossal, hiszen ez a 
létesítmény nyitott, színvonalában és szakmaiságában a piacon egyedülálló 
szolgáltatást kíván nyújtani. 
 
II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények 
I. Egyetemi Stadion (30 000 m2) Wartha V. úti 

1. Rekortán borítású ATLÉTIKAI PÁLYA (4000 m2) teljes körű 
használhatóság (ugrás, dobás, futás), nemzetközi versenyekre is alkalmas. 
Állapota: felújításra szorul 
Funkció: atlétikai versenyek, edzések 

2. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA (105x60m) atlétikai dobószámokhoz is 
használható (gerely, diszkosz). 
Állapota: közepes, felújításra szorul 
Funkció: rövidtávon elsősorban a városi labdarúgás kiszolgálására, 
középtávon egyetemi és atlétikai sportversenyek működtetése. 
Fejlesztés: A pályát körülvevő álló, illetve ülőhelyek teljes felújításra 
szorulnak. 

3. TORNAGYAKORLÓ (30x20m 600 m2) 
Funkció: női-férfi torna, akrobatika 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: A trampolin előretörésével a létesítménybővítése és magasítása. 

4. FEDETT FUTÓFOLYOSÓ (3200 m2) 
Funkció: Az atlétika téli edzéseinek biztosítása. 
Állapota: rossz 
Fejlesztés: a teljes felújítás 

5. SALAKOS LABDARÚGÓ PÁLYA (110x60m) 
Funkció: a dobóatlétikai edzések kiszolgálása (gerely, diszkosz, súly, 
kalapács). 
Állapota: rossz minősítésű 
Fejlesztés: teljes felújítás 
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6. MUNKACSARNOK (40x20m,+nézőtér 1140 m2) 
Funkció: kézi-, röplabda, tollaslabda, teremlabdarúgás, floorball, kosárlabda 
sportágak űzése. 
Állapota: helyenként a belmagasság akadályt jelent, de az általános állapota 
jó. Kiépített elektromos eredményjelző. 
Fejlesztés: a teljes lelátó rész felújításra szorul. 

7. KÉZILABDA PÁLYA (40x20m, 800 m2) bitumenes 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda (szabadidősport) 
Állapota: rossz, balesetveszélyes 
Fejlesztés: salakra vagy műfűre átalakítandó 

8. KÉZILABDA PÁLYA (40x20m, 800 m2) 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: a salak felújításra szorul 

9. MŰFÜVES PÁLYA (40x20m, 800 m2) 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapota: közepes 

10. MÁSZÓFAL A MUNKACSARNOKBAN (10x80m, 80 m2) 
Funkció: falmászás 
Állapota: közepes a lehetőségeit, illetve állapotát tekintve is. 
Fejlesztés: további kisebb bővítés lehetséges 

11. BODY TEREM (100 m2) 
Funkció: elsősorban az atléták erőfejlesztéséhez használatos. 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: felújítás, gépek cseréje 

 

A felsorolt létesítmények mindegyike a tervezett kettős funkciót látja el. Lehetőség 
szerint szolgálja az egyetemi testnevelést, illetve szabadidősportot, de alapvetően a 
város sportegyesületeinek edzéseihez, versenyeihez biztosít teret. Ennek 
megfelelően a fenntartása, illetve felújítása is közös feladata a városnak, illetve az 
egyetemnek. A létesítmények funkciói adottak és hosszabb távon is erre tervezettek. 
Az itt működő sportegyesületek: a VEDAC, a Veszprémi Torna Club, a VFC 
Utánpótlás Sportegyesület, és a VLC Sport Kft.  
Az atléták által használt fedett futófolyosó sérülésveszélyes, a tátongó lyukak és az 
elkopott burkolat miatt a teljes rekortán cseréjére égető szükség van. Szakmailag a 
pálya méretének növelése is indokolt. A futófolyosó szigetelése, nyílászárók cseréje, 
valamint a tetőszerkezet felújítása is elengedhetetlen. 
A szabadtéri futópálya burkolata kopott, de használható, újravonalazását meg kell 
oldani. A dobópálya talaja agyagos, megáll rajta a víz, ami esős időben és hóolvadás 
után akadályozza a szakmai munkát. A talaj cseréje vagy a víz megfelelő elvezetése 
indokolt. A kalapácsvető ketrec tartóvasainak javítására és egy új hálóra is égető 
szükségük lenne. Az öltözőkben található zuhanyzók és a mellékhelyiségek is 
felújításra szorulnak. A felújítás költségeit nem tudja a VEDAC a saját 
költségvetéséből kigazdálkodni. A leamortizálódott sportlétesítmények 
használatáért a VEDAC jelenleg havi 478.000 Ft bérleti díjat fizet, amely 
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meglehetősen megterheli a költségvetésüket. A VEDAC mindkét esetben vállalná a 
futófolyosó korlátozott nyitvatartását, valamint törekednének a rezsiköltség 
minimalizálására. A dobópálya melletti kisház rezsijét jelenleg a VEDAC külön 
fizeti, a futópálya esti világítása esetleges, költsége elenyésző. A futófolyosó 
felújítása – szigetelés, nyílászárók cseréje, világítás- és fűtéskorszerűsítés – 
jelentősen csökkentené az üzemeltetési költséget, ez által a VEDAC által fizetendő 
havidíjat is. 
 

2. Erdész utcai műfüves pálya (Labdarúgó Utánpótlás Centrum) 
Az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény Veszprém belvárosában a Jutasi u. 
és az Erdész utca által határolt területén (az egykori Bakony Vegyész sporttelepén) 
2003-ban megkezdődtek a Labdarúgó Utánpótlás Centrum kialakításának 
munkálatai.  
Első lépésben a terület Erdész utca felé eső sarkában megépítésre került egy 452 
m2 területű öltözőépület a hozzá tartozó belső parkolóval. Az épületben négy 
nagyméretű és két kicsi öltöző, egy társalgóhelyiség, egy iroda, egy szertár kapott 
helyet.  Az átadásra 2003 késő őszén került sor. A város vezetése hozzájárult, hogy 
az újonnan alakult VFC-USE sportegyesület székhelyeként ez az épület legyen 
megjelölve. 
A második lépésben 2004 szeptemberére elkészült, és átadásra került a 105 x 68 m-
es villanyvilágításos műfüves pálya. Ugyanakkor egy füves gyakorlópálya is épült 92 
x 55 m (5100 m2) melyet azonban a fű minőségi problémái miatt üzemeltetésre 
csak másfél évvel később vehették át, de igazából a mai napig nem javult a fű 
állapota. Ebben a fázisban a terület északi részén további kis pályák létesítéséhez 
elkészültek a durva tereprendezési munkálatok is.  
Ezen a területen harmadik lépésben pályázati pénzből és egyéni felajánlás mellett 
2007 őszére elkészült egy 30 x 20 m-es (600 m2) palánkkal körbekerített műfüves 
kispálya. 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította az Utánpótlás Centrum 
működtetéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzésérét is. 
A Labdarúgó Utánpótlás Centrum alapfeladata a VFC USE keretében működő 
különböző korosztályos csapatok edzéslehetőségeinek, és versenyeztetésének 
biztosítása. A sportbizottság korábbi állásfoglalása alapján a délután 3 és este nyolc 
óra közötti időszakban valamint a versenynaptárakban szereplő mérkőzések 
vonatkozásában az utánpótlás térítésmentesen használhatja a létesítményt. Hasonló 
feltételekkel biztosította ugyanezt a női labdarúgók esetében is. 
Az őszi és tavaszi időszakban, minden nap 12 és 15,30 óra között a városi diáksport 
rendelkezésére áll a műfüves pálya. 
A Veszprém MJV Önkormányzata 2013. február 28-i Közgyűlésén döntött a Jutasi 
úti műfüves sportpálya és sportközpont haszonkölcsön szerződésen alapuló 
használatáról, működtetéséről. 
A létesítmény a nem lekötött időben térítés ellenében egyéb igények kielégítésére is 
vállalkozik. E lehetőségeit nagymértékben befolyásolják az időjárási tényezők, és a 
környéken szaporodó műfüves pályák. 
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A Labdarúgó Utánpótlás Centrum jelen állapotában nem tekinthető befejezett 
létesítménynek. Az utánpótlás csapatok edzéseire megfelelő, nézőközönséggel 
lebonyolított edzőmérkőzésre, mérkőzésre alkalmatlan. Több százas nagyságrendű 
nézőszám már nem helyeztető el biztonságosan.  
Már kisebb rendezvények is olyan zsúfoltságot eredményeznek, az Erdész utcában, 
melyek a közlekedés ellehetetlenüléséhez vezetnek és a környék lakói számára nem 
elfogadhatóak. A Centrum létesítése során sem a Jutasi úti, sem az Erdész utcai 
részen nem történt meg a kerítések megújítása. 
Hasonlóan súlyos gondokkal nézünk szembe az Erdész utcai oldalon is, ahol a több 
mint félévszázados beton elemek állapota sem megnyugtató. Itt a kerítés 
áthelyezésével az utca jobb oldalán a napi működéséhez szükséges parkoló 
mennyiség is kialakítható lenne. 
A létesítmény fiatal volta ellenére komoly karbantartási és felújítási igénnyel bír. 
A VFC USE 2013-ban jelentős felújítási munkákat tervez önerőből megoldani. Az 
úgynevezett TAO támogatásból elnyert összeg egy részét a műfüves pálya cseréjére 
és környezetének szépítésére kívánja felhasználni. Ez mindenképpen követendő 
kezdeményezés és jó üzenete annak, hogy a saját forrásaik felhasználásával hogyan 
tudják a város támogatását eredményesebben, hatékonyabban felhasználni. 
 

3. Honvéd pálya 
Bár nem Önkormányzati tulajdonú, de a lakosság – főleg a lakótelepiek – 
szempontjából ismert a volt Schönherz, jelenlegi nevén Honvéd sportpálya. 
 

4. Veszprém Aréna 
Az önkormányzati tulajdonban lévő multifunkcionális csarnok átadásával a 
versenysportok, de elsősorban a kézilabda sport számára megteremtődtek azok a 
feltételek, melyek lehetővé tették a nyugodt felkészülés és versenyrendezés 
körülményeit. A csarnok méreténél fogva egyéb közéleti, kulturális rendezvények, 
koncertek megrendezésére is kiváló helyszín. Itt kaptak helyet azon küzdősportok 
képviselői is, akiknek gondot jelentett megfelelő gyakorló és versenyhelyszín 
biztosítása.  
 

5. Uszodák 
Március 15. utcai Uszoda  

Tulajdonos: Veszprém MJV Önkormányzata 
Épült :   1984 
Méret:   5 pályás/2m/ 180 cm vízmélység feszített víztükrű  
   medence 
Üzemeltető:   Középfokú Nevelési Központ  
Jelleg:   tanuszoda, mely részben városi uszoda szerepét is betölti 
Kihasználtság:  100 % 

Használói:  5.30-7.00 Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  
nagyközönség 

7.00-15.00 Veszprém Város általános és közép iskolái, 
Gyógy úszás   
15.00-18.00  Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  
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18.00-21.00  nagyközönség, Veszprémi Egyetem  
Veszprémi Triatlon SE, Szivárvány SE,  

Báthory Általános Iskola Tanuszoda  
Tulajdonos: Veszprém MJV Önkormányzata 
Épült :   1980 
Méret:   8x16m 80-120 cm vízmélységű tanmedence 
Üzemeltető:   Báthory Általános Iskola  
Jelleg:   tanuszoda, melyben csak szervezett oktatás zajlik 
Kihasználtság:  100 % 
Használói: 7.00-15.00  Veszprém város általános iskolái, gyógy 

úszás 
15.00-17.00  Báthory Általános Iskola  
17.00-18.30  Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  

6. Tüzér utca-grund jellegű füves terület 
A Dózsa városban lévő sportterület, melyen elsősorban a Dózsa György Általános 
Iskola tanulói gyakorolnak illetve az amerikai futballt űző sportegyesület használ. 
Az előzetes sportlétesítmény fejlesztési tervben meghatározott BMX pálya építése 
sajnos nem valósult meg. A területre tervezett létesítmények, öltözők, klubterem, 
szertár, gondnoki lakás, kemping létesítés közül szintén semmi nem jött létre. 
 
III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 
1. Jutasi úti Veszprémi Szabadidősport Centrum 
A Veszprém MJV Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény alapjait az 1970-es 
években a Jutasi úti Barátság Parkban a város lakói társadalmi munkában alkották 
meg. Két aszfalt burkolatú kézilabdapályát és öt darab salakos teniszpályát építettek. 
A területre könnyűszerkezetes öltözőket és a minimálisan szükséges közműveket 
építettek ki, valamint a pályák karbantartásáról gondoskodtak. 
Alapvetően a szabadidősportot kiszolgáló létesítmény. A megyeszékhely 
legnagyobb és legszélesebb körű sportolási lehetőséget biztosító bázisa. Teljes 
naptári évben funkcionáló létesítmény. A centrum alapvetően nyitott, belépődíj 
nélkül mindenki bemehet, viszont számos sport jellegű szolgáltatásért fizetni kell. 
Jelenlegi formáját 1996-ban a működtetést hosszútávra vállaló TIE BREAK Tenisz 
Club gazdasági társaság alakította ki. A szolgáltatások módja többféle. A 3 db salak 
és 1 db aszfalt borítású kézilabda pályán alapvetően a Veszprém városi kispályás 
labdarúgó bajnokság mérkőzései zajlanak. 2012 évben 65 csapat otthonául szolgált, 
ami közel 800 mérkőzést jelentett. A csapatok mérkőzésenkénti pályahasználati 
díjat fizetnek, mely magában foglalta az öltöző és mosdó helyiségek használatát is. 
A nem szervezett rendszerű bajnokságok és versenyeken kívüli időpontokban a 
város lakói számára az aszfalt kézilabda és lábtenisz pálya, a streetball pályák 
használata ingyenes. 
A tenisz iránt nagyon nagy az érdeklődés, ami nemcsak a sportág aktuális 
népszerűségének tudható be, hanem tanfolyamok, tenisz iskolák szervezésével, 
nyári táborok működtetésével is reklámozza magát a társaság. 
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A Sportcentrum optimális kihasználtsága elég magas, ebből adódik, hogy bőven van 
még lehetőség a fejlesztésre. Hétvégén már az optimális működéshez közelít a 
kihasználtság ez nem véletlen, hiszen a szabadidős sportolásra ilyenkor jut igazán 
idő. Ha megvizsgáljuk az elvárások szempontjából a létesítményt, akkor 
elmondhatjuk, hogy kezd kialakult képe, elfogadottsága lenni a szinte már családias 
jelleget tükröző szolgáltatásnak. 2011/12 év telétől kezdődően az aszfaltborítású 
kézilabda pályán fedett korcsolya pályát építettek, ami nagy népszerűségnek örvend. 
Az iskolák a délelőtti órákban térítésmentesen vehetik igénybe a pályát, de délután 
és az esti órákban is sok a látogató.  
2. Kispályák 
Az elmúlt időszakban sok salakos vagy bitumenes kispálya szűnt meg a városban 
(Dózsa, Duviép, Tanép, Bakony Művek, VÁÉV, Robix) de ezek helyett újak nem 
létesültek. A szabadtéren lévő kispályák állapota - a bitumen vagy az aszfalt borítás 
egészségkárosító hatása miatt - nem teszi lehetővé, hogy rendszeres 
sporttevékenységet folytassanak rajta. Több kísérlet során, befektetők is 
jelentkeztek salakos vagy műfüves (fedett) pályák építésére, de különböző okok 
miatt ezek mindig elmaradtak.  
3 Lakótelepi sportpályák 
A szabadtéri, lakótelepi sportterületek kialakítására illetve öröklött sportcélú 
területek felújítására a 90-es években került sor, de ezek állapota jelentősen 
megromlott vagy meg is szűnt, vagy gépkocsi parkoló lett a helyükön (Haszkovó u. 
29-31). A sportpályákra kihelyezett kosárlabda palánk akciónak nagy sikere volt, de 
sok helyen már csak a tartók vannak, a palánk és a háló pótlásra szorulnak. (2. 
számú melléklet: a területek felsorolása, jellemző adataikkal). 
4. Kerékpárutak 
Veszprém város utóbbi éveinek egyik legsikeresebb programja, kezdeményezése a 
kerékpározás elterjedésének feltételeit szolgáló intézkedések, döntések meghozatala. 
A város ez ügyben végzett fejlesztései és beruházásai pozitív fogadtatásra találtak a 
lakosság körében oly annyira, hogy további bővítéseket igényelnek. A kerékpározás 
az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, de annak gyakorlása, űzése városi 
körülmények között balesetveszélyes. Ezért is van szükség megfelelő utak 
kiépítésére illetve továbbfejlesztésére. (4. számú melléklet: a kiépített és a tervezett 
útvonalak) 
5. Szabadidős, rekreációs területek  
A Gulyadomb területe sportolás és rekreációs célú feladatoknak egyre jobban 
megfelelő terület, melyet a veszprémi polgárok egyre nagyobb számban használnak 
ki. A kolostorok és kertek program keretében kialakított terület egyre inkább válik 
ismerté és látogatottá a veszprémiek számára. Olyan szabadidős portok számára tud 
helyszínt biztosítani, mint a kocogás sziklamászás, tájfutás, kerékpározás, 
természetjárás. 
 
Feladatok 
Az oktatás területén 
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1. Az óvodai intézményhálózat területén szükséges a tárgyi feltételek folyamatos 
javítása, bővítése, korszerűbb és biztonságosabb játék és sportszerek biztosítása, az 
udvari játékok, tornaszobák felülvizsgálata. A szabad úszófelület rendelkezésre 
állása esetén, óvodai úszásoktatás bevezetésének a lehetőségére programot kell 
kidolgozni. 
2. A mindennapos testnevelés már most is, de az évenként bekapcsolódó 
évfolyamok igényei megkövetelik, hogy az ezzel kapcsolatos sportlétesítmény 
feltételek is lépést tartsanak az előre lépésben.  
Fontossági/megvalósíthatósági sorrendben: 

1. Az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Keresztény Általános Iskola 
sportudvarán lévő sportpályák felújítása elkerülhetetlen.  

2. A Dózsa György Általános Iskolában az aszfaltos kézilabdapálya 
használatának balesetmentes biztosítása, felújítása. 

3. A Hriszto Botev Általános Iskolában a rekortán borítású futópálya befedése, 
illetve a tornaterem közvetlen szomszédságában lévő szolgálati lakás fitnesz 
teremmé átalakítása. 

4. A Simonyi Zsigmond Általános Iskolában a hátsó bejáratánál lévő 
kosárlabda pálya könnyűszerkezetes fedett létesítménnyé átalakítása. A 
mellette lévő kazánházra csatlakozással nem kell önálló fűtési rendszert 
kiépíteni. A Botev Általános Iskola is tarthatna itt testnevelési órákat, illetve 
tanórán kívüli foglalkozásokat. 

5. A Lovassy Gimnázium régi vágya a szabadtéri salakos pálya felújítása 
műanyag borítással. Ez a létesítmény a belvárosi lakok számára is nyitott 
esténként és hétvégenként. 

3. Újra meg kell keresni a nyitott iskolai tornaterem akció lehetőségét és a diákokon 
kívül a lakosság részére is biztosítani kell a szabadidősport gyakorlását, elsősorban a 
téli időszakban. 
 

Szabadidősport területén 
1. A szabadidősport tevékenységek támogatásának fő elve az legyen, hogy azok 
minél szélesebb kör számára legyen szervezett és rendszeres elfoglaltságot jelentsen. 
2. A gördeszka, görkorcsolya szerelmeseinek régi vágya egy önálló létesítmény 
kialakítása, melyre terveik is vannak. Feladatunk a megfelelő helyszín biztosítása.  
3. A kerékpárosok részére külső fejlesztési program keretében a közeljövőben 
megvalósul a Veszprémet és Nemesvámost összekötő kerékpárút. További terv 
Márkó és Bánd kerékpárúton való elérésének magvalósítása. 
A már meglévő kerékpárutak kihasználtsága mutatja, hogy a programot folytatni 
kell. A belváros és a lakótelepek valamint a vasútállomás összekapcsolásának a 
megoldása, valamint a környező városrészeket (Kádárta, Gyulafirátót) 
Veszprémmel összekötő utak építése a feladat. 
4. A lakossági szabadidősport lehetőségek szempontjából fontos a veszprémi 
lakótelepeken lévő lakótelepi sportpályák folyamatos karbantartása, szükség esetén 
felújítása, a felszerelések további fejlesztése. Ez az elkövetkezendő évek sürgető 
feladata lesz, hiszen az igények, az új szokások megkövetelik a korszerű 
fitnesz/játék kertek építését (3. számú melléklet szabadtéri játszó és sporteszközök). 
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5. A Gulyadomb területén a sportolási lehetőségek bővítése az extrém sportok 
(sárkányrepülés, hőlégballon, sziklamászás), az íjászat vagy a lovaglás lehetőségeinek 
kialakításával, bővítésével. A „Kolostorok és kertek” projekt által létrehozott 
környezetben rejlő sport/rekreációs lehetőségek felkutatása. 
6. Veszprémben az elmúlt években jelentős fejlődésnek indult a jégsport, a 
jégkorong és a korcsolyázás egyre népszerűbb. Meg kell találni a Jutasi úton lévő 
korcsolya pálya végleges kialakítására alkalmas helyszínt.  
7. A szabadidősport területén lehetőséget kell biztosítani a befektetni kívánó 
magántőke és sportvállalkozások számára: felkutatva sportpályák építésére és 
működtetésére alkalmas területeket, kidolgozva az eredményes működtetési 
feltételeket. 
8. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyulafirátóti és kádártai városrészek valamint a 
Jutas-puszta, Csererdő, Szabadság lakótelep sport és rekreációs célú területeinek 
kijelölését és fejlesztését.  
 

Verseny és utánpótlássport területén:  
1. Az Egyetemi Stadion létesítmény fejlesztési elképzelései között szereplő 
feladatok közül az egyik fontos feladat a csarnok felújítása elsősorban a padló 
cseréje és a világítás korszerűsítése. 
A Stadion területén lévő pályák, üres területek műfüvesítése az edzések és a 
kispályás labdarúgás szempontjából is fontos feladatot jelentenek. 
A VEDAC épületében lévő futófolyosó borítása balesetveszélyes és elhasználódott. 
Az új futófelület kialakítása illetve a nyílászárok és világítás korszerűsítése 
elengedhetetlen feladat. 
A VTC által használt tornagyakorló felújításában is elsődleges feladat a nyílászárok 
cseréje és a világítás korszerűsítése illetve később az épületre egy új szint emelése. 
Átgondolandó a labdarúgás illetve az atlétika sportág különválasztási lehetőségének 
– esetlegesen más terület felhasználásával/bevonásával történő – megvalósítása.  
2. Már korábban megfogalmazódtak fejlesztési elképzelések, arra vonatkozóan, 
hogy a jelenleg HM tulajdonában/kezelésében lévő honvéd pálya 
sportkomplexummá fejlesztésével az aktív sportegyesületi élet feltételei tovább 
javulhatnának. A területen egy futballpálya, és két kisebb gyakorlópálya kerülhetne 
kialakításra, valamint az Aranyos völgy végén található, jelenleg elhagyott kőbánya 
rekonstrukciójával további funkciók számára is alkalmas területeket lehetne 
létrehozni, egybekapcsolva ezzel a lakótelepi részeket a Séd menti területekkel.  
A terület ilyen méretű fejlesztésével alkalmas lehet országos vagy akár nemzetközi 
sportrendezvények, versenyek megtartására is. Az elgondolás előzetes HM 
egyeztetést igényel: a terület tulajdonosi és működtetői megoldásáról tárgyalásokat 
kell kezdeményezni.  
3. Az úszás, a vízilabda, az úszósport fejlesztése mindenképpen megköveteli, hogy 
újra gondoljuk az uszodai ellátottság kérdését: a jelenlegi Március 15. úti létesítmény 
bővítésével vagy esetleg egy új uszoda építésének lehetőségével. 
4. Meg kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú létesítmények hatékonyabb 
szervezeti keret közötti működtetésének lehetőségeit. A tulajdonában vagy 
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működtetésében lévő sportlétesítményekben biztosítson kedvezményes vagy 
ingyenes használatot a sportegyesületek számára. 
 
 
Felhasznált források: 

1. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1867-1918 
2. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1918-1945 
3. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1945-1948 
4. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1948-1957 
5. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1957-1969 
6. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1969-1984 
7. Európai Sport Charta 
8. Európai Bizottság,  Fehér Könyv a Sportról 
9. Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 
10. 2004. évi I. törvény a sportról 
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A sportkoncepció szükségessége, célja. 
 
A magyar sportpolitika és sportigazgatás jellemzője napjainkban az, hogy az élsport 
eredményeit – elsősorban az olimpiákon elért – helyezi középpontjába. A 
társadalom a sportnak nem aktív részese, hanem inkább szemlélője. Napjaink 
kutatásai azonban rámutattak arra, hogy a rendszeres sport, illetve fizikailag aktív 
életmód jótékony hatással bír a pszichés és pszichoszociális állapotra.  Városunkban 
egy 2012-es felmérés (VESZPRÉ-MI) egyik célja a lakosság érzelmi intelligencia 
szintjének megismerése volt. A felmérés szerint erős kapcsolat mutatható ki az 
érzelmi intelligencia a turizmus és a sport között. A sport és az egészséges életmód 
napjainkban felértékelődik. A magas érzelmi intelligenciájú sportolóknál, a sportban 
fontos pszichológiai tényezők is nagyobb arányban találhatóak meg. A 
sportpszichológusok szerint az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy felismerjük 
az érzelmeinket és hatásukat a viselkedésünkre, és amikor szükséges meg is tudjuk 
változtatni azokat, ami például a versenyek során elengedhetetlen. Mindezen 
tendenciák ellenére a tény azonban az, hogy a lakosság egészségügyi állapota 
elkeserítő, az egyik legrosszabb Európában.  A 2007-ben elfogadott Nemzeti 
Sportstratégia próbálta meg a szemléletváltást és Magyarországot „sportoló 
nemzetként” definiálta. Ezt a szabadidő és tömegsporton keresztül kívánta elérni. 
Az utána következő évek sporttal kapcsolatos törvénymódosításai részben 
szakítottak ezzel a szemlélettel és elsősorban a sportok megtekintéséhez nyújtottak 
többlettámogatást, illetve a várható kiemelt sikereket hozó sportágak támogatását 
erősítették. 
Az önkormányzatok támogatása, segítsége nélkül a sport működtetése lehetetlenné 
válna. Egy – a 2007-2011-ig tartó időszakot vizsgáló – összehasonlító elemzés a 
magyarországi sportvárosok sportfinanszírozási rendszerét vetette össze. Gyömörei 
Tamás (a Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője) 
megállapítása szerint a városok marketing stratégiája és sportpolitikája a magas 
színvonalú minőségi versenysporthoz kötődik. A helyi önkormányzatok az élsport 
szervezeteit kiemelt támogatásban részesítették, míg a közösségi sportot, az iskolai 
és szabadidősportot éppen csak fenntartották. A magyar sport számára már a 
nyolcvanas évek elejétől erőteljesen apadtak a központi állami források, az 
önkormányzatok váltak a sport forrásainak legnagyobb közvetítőivé. Az elemzés 
megfogalmazása szerint ma különösen aktuális az önkormányzatok sporttámogatási 
rendszerének a vizsgálata, mivel a közfinanszírozás a sportban is a közösségi sport 
szegmenseit kell, hogy preferálja. Települési környezetben a sport értékei 
felerősödnek, így az önkormányzatok a központi költségvetés lehetőségeit 
meghaladóan váltak a magyar sport pénzügyi partnereivé. Emellett még mindig 
általánosnak mondható, hogy az önkormányzati sportpolitikában a 
sporttámogatások adatainak értelmezése, kategorizálása kidolgozatlan, a közvetett 
nem pénzügyi támogatások meghatározása pedig a legtöbb esetben hiányzik, a 
tanulmány megállapításai szerint. 
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A nehezedő gazdasági helyzetben az önkormányzatoknak is egyre jobban oda kell 
figyelniük mire költik a polgárok adó forintjaikat. Ez a sport területére is igaz. Ezért 
az önkormányzat sportkoncepciójának kidolgozása során elsősorban a polgárok 
igényeit szükséges figyelembe venni. A lakosság igénye többnyire két csoportba 
sorolható, egyrészt a saját sportolási lehetőségeinek a megoldása, illetve más 
sportolásának a látványa, megtekintése. Vannak azonban olyan, sportágak melyek 
egyik körbe sem tartoznak, működésük az élsporthoz köthető utánpótlás nevelést 
illetve leginkább egy szűk kört, az adott sportágat művelők kőrét érinti. 
Így joggal mondhatnánk, hogy csak azok a sportágak kapjanak önkormányzati 
támogatást, melyek a lakosság érdeklődésére számot tartanak. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy például az alapsportágak (atlétika, úszás, torna) támogatása 
elsősorban az utánpótlás nevelés szempontjából különösen fontos, hiszen az összes 
többi sportág mozgásanyaga e sportágak valamelyikén alapszik. 
Napjainkban a legtöbb sportoló és néző is a „labdás” sportágak népes családjához 
tartozik, melyek egyben gazdasági tényezők is. Az úgynevezett látványsportok 
kategóriába a labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong és kosárlabda sportágak 
tartoznak, melyek támogatására sajátos sporttámogatási formát vezettek be a 
közelmúltban, hazánkban. Cégeknek, vállalkozásoknak lehetőséget biztosítanak 
adójuk jelentős részének sportszervezetek számára történő felajánlásra. Az 
önkormányzatoknak figyelembe kell a továbbiakban azt is venni, hogy az adott 
településen, melyek azok a sportágak melyek nagy népszerűségnek örvendenek és 
igény mutatkozik azok fenntartására, működtetésére. Szerencsére Veszprém 
sportélete sokrétű és gazdag, ebben az önkormányzat támogatása meghatározó, a 
különböző sportágak finanszírozása a lehetőségeknek megfelelően alakult. 
Veszprémben a hagyományok, tradíciók és az eredményességük miatt a kézilabda és 
a labdarúgás sportágak élveznek elsőbbséget. A jövő szempontjából is az a helyes és 
ésszerű, hogy elsősorban a férfi, női kézilabda valamint a labdarúgás illetve ágazatai 
például a futsal sportágak maradjanak Veszprém húzó sportágai. Ide kell sorolni 
még az atlétikát, mely évek óta sikersportágnak számít városunkban. Biztató, hogy 
kiváló utánpótlás nevelő tevékenységének köszönhetően egyre több fiatal vesz részt 
az egyesület munkájában. Városunk egyetlen olimpiai bajnoka Kiss Balázs is az 
atlétika sportág képviselője (kalapácsvetésben nyert olimpiát 1996-ban Atlantában).  
A támogatások esetében lényeges, hogy a sport valamennyi területét összefogva 
kezelje, figyelembe véve a versenysport az utánpótlás és a szabadidősport 
fontosságát, egymásra épülését. 
E szempontoknak és elveknek alárendelve szükséges a sportkoncepció kidolgozása, 
melynek céljai Veszprém városban az előző koncepciókban megfogalmazottakhoz 
hasonlóan továbbra is változatlanok: 

1.) A város sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése, a sport 
jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az 
élsportolók száma, erősítve ezzel a város ismertségét a nemzetközi versenyeken. 
2.) A szabadidős sport lehetőségeinek bővítése, amelynek révén biztosítható, 
a stabil és kiszámítható szabadidő eltöltés, és elérhető egy kiegyensúlyozott 
társadalmi felelősség megosztás kialakulása. 
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3.) Az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely 
elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, 
önszerveződésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett 
készségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az 
oktatási intézmények keretei között folyó diákköri sportlehetőségek feltételeinek 
javítása fontos feladatunk. 
4.) A lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a 
veszprémiek számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal 
biztosítva a rekreációs lehetőségek fenntartható fejlődését és mérsékelve az 
egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét. 
5.) A társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári 
magatartás erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a 
következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát. Az elidegenedés ellen 
a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség 
javítása a jövőben is elengedhetetlen. 
6.) A természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a 
környezeti értékek fennmaradása és fenntartható fejlődés elvének 
megfelelő hasznosulása révén elérhető, hogy elődeinktől kapott természeti táj 
és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával fejlődésünk a jövő 
nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta környezet. 

 
Veszprém sportmúltja 
 
Veszprém város sporttörténetét az 1800-as évek második felétől a dualizmus kori 
testkultúrát meghatározó helyi fejlődési modellen keresztül lehet meghatározni. 
Az azt megelőző feudális kori testkultúra városi szokásai a harcászat, a vívás, a 
vadászat és fürdőkultúra témaköréhez fűződnek. 
A reformkor, majd az önkényuralom időszakában a veszprémi polgárság is kezdett 
megismerkedni a polgári-nemzeti testkultúra néhány elemével (tánc, korcsolya, 
sakk, lovas iskola, biliárd). 
Az 1867-es kiegyezést kővetően az iskolák testnevelés kérdése elmozdult a 
holtpontról. A testgyakorlás rendes tantárgy volt, a tanulók érdemjegyet kaptak 
belőle. 
1876-ban került a gimnáziumhoz Szeiberling Mátyás okleveles néptanító. A fiatal 
tanár új szellemet vitt az intézet és a testgyakorlás életébe. Ő vezette be az 
évfolyamonként megrendezett versenyeken való részvételt, az iskolák egymás közti 
sportvetélkedéseit is. 
Ma az ő nevét viseli a középiskolások körében nagy népszerűségnek örvendő 
sportvetélkedő, melyet nyolc sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
röplabda, úszás, atlétika, sakk, asztalitenisz) rendeznek meg. 
A katonai kiképzést a veszprémi középiskolákban az 1910/11es tanévben 
rendszeresítették. 
A polgári-nemzeti sportmozgalom úttörő szervezetének a Veszprémi Polgári és 
Honvéd Lövész Egyletnek létrehozását a helyőrségi tisztikar és a város közéleti 
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tevékenységében vezető szerepet játszó tisztségviselő réteg kezdeményezte. 
Alapszabályát 1873. november 24-én 50.084 szám alatt hagyta jóvá az 
Belügyminisztérium. Ezzel megnyílt az út az ország első polgári-katonai 
sportegyesülete előtt. Az Egylet kezdetben nagy népszerűségnek örvendett, mit 
bizonyított az, hogy tagjainak száma rövid idő alatt 244 főre emelkedett. Sajnos 
azonban már az 1875-ös esztendőben komoly nehézségekkel küzdött, az 
érdeklődés egyre csekélyebb lett. 1881-82-ben már csak névleg volt lövészegylet, 
jelentőséggel nem bírt. 1883. március 13-án megtartott közgyűlés az Egyletet 
véglegesen feloszlatta. 
A lövészet mellett Veszprémben is kifejlődött, meghonosodott, s nem egyszer 
érdekes, látványos teljesítményeket produkált a gentleman-bravúr sport (kihívásos 
és fogadásos vetélkedések). 
Az 1878-as esztendő gyökeres változást hozott Veszprém fürdőéletében, egyszerre 
két fürdővel gyarapodott a város: Csikász és a Láng gőzfürdő, melyekhez a 
veszprémi gyerekek úszásoktatása is köthető. 
Az 1880-as években a sportolás - tornacsarnok hiány miatt- szabadtéri sportokra 
korlátozódott: turisztika, gyaloglás, korcsolya. 
Veszprémben a sport iráni igény felismerésében a szellemi munkával foglalkozók 
jártak élen. A sport fő funkciójának a munka utáni felüdülést, szórakozást jelentő 
testmozgást tartották, mely megacélozza az elzsibbadt, elfáradt idegeket. A város 
közvéleménye kulturált szórakozás és sport iránti igénye gyorsította az 
egyletalapítást. Az igényt tett követte: 1889. május 13-án megalakult a Veszprémi 
Torna Egylet, a Belügyminisztérium 1892-ben hagyta jóvá alapszabályát. 
Ez felgyorsította az egyletalakítási folyamatot: 1890. szeptember 27-én Veszprémi 
Korcsolya Egylet, 1895. április 28-án a Veszprémi Vívó Klub, 1898. március 7-én a 
Veszprémi Kerékpár Egylet, 1906. április 7-én a Veszprémi Tekepálya Egylet, 1907. 
április 4-én pedig a Veszprémi Atlétikai Club alakult meg. 
Az első futball mérkőzés megrendezésére Veszprémben az 1901-es 
tornaünnepélyen főgimnáziumi tanulók részvételével került sor. 
Az igazi fellendülés 1912 tavaszán következett be, amikor megalakult a Veszprémi 
Torna és Futball Club (VTC), mely sportegyesület hosszú időn keresztül 
meghatározója lesz Veszprém sportéletének. 
Már ebben az időszakban is a legnépszerűbb sportnak a labdarúgás számított. Az 
első klubok közötti labdarúgó mérkőzést a Székesfehérvári Egyetértés TC csapatai 
ellen játszotta a VTC. 
Kezdetben a Gulya-dombi pályán játszottak, később a Vásártéren kialakított 
területen. Öltöző nem volt, a csapat a szomszédos Steiner-féle sörözőben készült 
fel a mérkőzésekre. Jellemző a csapat anyagi erejére, hogy egyetlen labdája volt a 
csapatnak, s mikor egyik mérkőzésen kidurrant, tartalék labda hiányában véget 
vetettek a mérkőzésnek. Csak jóval később az első világháborút kővetően 1923-ban 
kapta meg a VTC a városi tanácstól a Jutasi út nyugati oldalán az ún. tüzér 
barakkok helyét pályának. Kiderült, hogy a pálya megépítésére egyetlen fillér sem áll 
a klub rendelkezésére. A sokat emlegetett VTC-s szív azonban ezúttal valóban 
csodát művelt. Megemelt tagdíjakból, adakozásokból, pénz és termelési egységek 
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támogatásából, külföldön élő veszprémiek által küldött pénzekből jelentős összeg 
gyűlt össze az új pálya építéséhez. Fő segítség azonban a tagság kétkezi munkája 
volt. Együtt dolgozott itt órás, kőműves, pap, tanár, városi tisztviselő. Az első 
mérkőzést 1924. augusztus 20-án játszotta a csapat budapesti ellenféllel. A lelátó és 
az öltöző csak később 1926 tavaszára készült el hasonló összefogás eredményeként. 
Tény, a város első – valójában tömegeket megmozgató – sportszervezete a 
Veszprém Torna és Futball Club a katolikus legényegyletből nőtt ki 1912-ben. 
Az első világháborút követően politikai körök a testkultúra militarizálását kívánta 
elérni. Ehhez azonban a sportirányítást állami, központi irányítás alá kellett venni. 
Ezt a törekvést szolgálta a különböző szintű testnevelési bizottságok létrehozása. 
1920. szeptember elsején Veszprémben is megalakult a városi testnevelési bizottság, 
de sem a társadalmi, sem a diáksportra nem tudott jelentős hatást gyakorolni. 
A testnevelésről szóló 1921. évi törvény értelmében 1924-ben Veszprémben is 
megalakult a Levente Egyesület. A leventeképzés kötelezővé vált, ezzel egy időben 
a különböző sportágakban versenyeket tartottak a legtehetségesebbeknek. A 30-as 
évek vége felé az iskolán kívüli testnevelésként kialakított leventemozgalom az 
iskolai testnevelésben is megjelent.  
Veszprém 1920-ban sportpályával egyáltalán nem rendelkezett.  
A MOVE (Magyar Országos Véderőegylet) azon ígérete, hogy az iskolákat 
sportpályához juttatja, s a diákok sportolási lehetőségét biztosítja, komoly 
érdeklődést váltott ki az iskolákban. 
Amíg eddig az iskolák a Nagymezőn, a Gulya-dombon, a Papvásár téren jutottak 
bővebb gyakorlási helyhez, addig a MOVE ígéretek most újabb távlatokat 
csillantottak meg. Helyzeti előnyéből kifolyólag pályát építhetett a füredi úton ahol 
helyt adott a diákok tanóráinak, délutáni sportfoglalkozásainak, 
tornaünnepélyeknek. 
A pálya 1921-től folyamatosan épült, de hivatalos átadására és avatóünnepségére 
1925. május 10-én került sor, melyen azonban súlyos tragédia történt.  A Füredi-
domb mögött felállított mozsárágyú felrobbant és két ember belehalt súlyos 
sérülésébe. 
A két világháború közötti időszakot két egyesület a Veszprémi MOVE és a VTC 
állandó vetélkedése gyakran komoly ellenségeskedése jellemezte. Ez elsősorban a 
labdarúgás területén jelentkezett. A „Város legjobb csapata” címért kiírt 
mérkőzéseken sokszor durvaságokkal és kiállításokkal tarkított összecsapásokat 
láthattak a veszprémiek. 
A Veszprémi MOVE a második világháború után nem folytathatta működését. A 
két világháború között a következő veszprémi sportegyesületek alakultak: 
- 1921-ben a VVSE, Veszprémi Vasutasok Sportegyesülete a MÁV alkalmazottak 
sportéletének megszervezésére. Sok nehézséggel küzdöttek, pályájuk nem volt, 
anyagiakban is szűkölködtek. 
- 1929-ben alakult újjá a Veszprém Vívó Club, amelyben, két fegyvernemben, 
kardban és tőrben folyt a sportolók felkészítése. 
A Veszprémi Sakk-kör 1927-ben alakult és az egyik legszegényebb egyesület volt, 
csupán a befizetett tagdíjakból tudták működésüket fedezni. 
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- 1937-ben alakult a Postás Sport Egyesület veszprémi csoportja, vívó, tenisz, 
lövész és tekeszakosztályokat működtetett. 
- 1940-ben alakult a Magyar Lőszerművek Sportegyesülete labdarúgó szakosztállyal. 
A második világháború után szintén megszűnt. 
Az 1941-ben alakult a Veszprémi Danuvia labdarúgói Veszprém első NB III-as 
csapatát alkották. 1945 után megszűnt a sportegyesület. 
A második világháborút követően a harcok befejezése után újraindult az élet, így a 
sportélet is Veszprémben. (1945. január 18-án Veszprém polgármestere jelentette 
az alispánnak: „Jelentem, Veszprém megyei városban a háborús helyzetből 
kifolyólag egyesületi élet egyáltalán nincs.”) 
A világháború befejezése után a sportéletet nem a különböző pártok kezdték el 
újjászervezni, hanem néhány lelkes, sportszerető, városát szerető sportember. Két 
veszprémi sportegyesület a VTC és a VVSE kapott működési lehetőséget, 
támogatóik pedig a városban mindig tekintéllyel bíró iparosok, vendéglősök, 
kereskedők vagy magánszemélyek voltak. 
Az iskolákban csak nagyon lassan kezdődtek meg a szó igazi értelmében vett 
testnevelési órák. A tornatermek jórészt tönkrementek, a szertárak kiürültek, 
hiányoztak a testnevelő tanárok. Így a testnevelési órák és a sportköri foglalkozások 
játékfoglalkozásokká alakultak, ezért a testnevelést nem is osztályozták. 
A tömegsport biztosításához, miként a versenysporthoz is a város nehéz gazdasági 
helyzete sem tudott kellő anyagi alapot biztosítani. 1948 után az Országos Sport 
Hivatal megalakulását kővetően Veszprém sportéletében is nagyarányú változások 
történtek. Új egyesületek alakultak, vagy éppen politikai és gazdasági 
megfontolásból összevonások történtek. A labdarúgásban emlékezetesek maradtak 
a Haladás és Vasas csapatainak pályán és pályán kívüli küzdelmei.  
A város vezetői felismerték, hogy az egyetem versenysportja mind inkább a város, 
sőt a megye versenysportját is jelenti, a továbbfejlesztés Veszprém megye és a város 
érdeke is. Ezért határozták el, hogy egy nagy városi sportegyesületet hoznak létre. 
Az érdekeltek állást foglaltak abban, hogy a Veszprémi Haladás Petőfi SC-t 1967-től 
Veszprém Vegyész SC néven működtetik. Az új egyesület kialakulásával megindult 
a városi stadion egyetemi kezelésbe vétele. Nagy hagyománya volt a kosárlabda 
szakosztálynak, amely az elsők között alakult. Legszebb eredményt 1968-ban érték 
el, amikor megnyerték az NB II-t és feljutottak az NB I-be, A Vegyész SC-nek 13 
szakosztályában 854 sportoló versenyzett. 
A veszprémi sportkedvelők elsősorban a labdarúgásra voltak kíváncsiak és a 
csapatok gyenge szereplése miatt egyre türelmetlenebbek lettek. A Vegyész SC az 
NB II középmezőnyébe, a Vasas az NB III élmezőnyébe tartozott. A megye és a 
város vezetői részéről felvetődött, hogy a labdarúgás előbbre jutása csak a két 
egyesület fúziója révén lehetséges. Alapos előkészítő munka után 1969. december 
8-án az egyetem aulájában került sor a V. Vegyész és a V.BVTC egyesülési 
közgyűlésére és megalakult a Bakony Vegyész Torna Club. 14 szakosztályban több 
mint ezer sportolóval a megye legnagyobb és legjelentősebb sportegyesülete 
valósult meg. A BVTC labdarúgóinak szereplése azonban nem az elvárások szerint 
alakult. A 70-es években a csapat az NB II. nyugati csoportjában szerepelt és szinte  
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minden évben a mezőny második felében végzett. A mélypont 1982-ben 
következett, a csapat kiesett az NB II-ből, igaz a következő évben visszajutottak. 
A labdarúgók Veszprém sportjának egyik legnagyobb sikerét 1988-ban érték el, 
amikor feljutottak az NB-I osztályba. Öt éven keresztül szerepeltek az élvonalban 
és alaposan felpezsdítették Veszprém sportéletét. A drukkerek kézilabda 
mérkőzésről foci meccsre vagy fordítva jártak, összehangolva eseményeiket. Soha 
nem voltak ilyen látogatottak a veszprémi sportesemények.  
Ezt kővetően a férfi labdarúgók kiestek az élvonalból és lassan egyre lejjebb 
csúsztak, olyannyira, hogy volt olyan év (2005), amikor egyáltalán nem volt 
Veszprémben férfi labdarúgás a gyulafirátóti csapaton kívül. 2006-tól újjá 
szerveződött a veszprémi felnőtt labdarúgás. A megyei osztályokon, NB III-on 
továbblépve jelenleg a második vonalban képviseli városunkat. A labdarúgás 
utánpótlását az önálló egyesületként működő VFC USE biztosítja, tudatos, jól 
szervezett nevelő tevékenységgel.  
1950-es években kezdődött a kispályás kézilabda térhódítása a megyében és a 
városban. 1956 januárjában indultak meg a területi és a veszprémi teremkézilabda 
bajnokság küzdelmei. A mérkőzéseket a Dózsavárosi Általános Iskola 
tornatermében rendezték. 
Veszprém egyik legnépszerűbb sportágában a kézilabdába sikeres évek következtek. 
1970-ben révbe értek a BVTC-s lányok, megnyerték a Magyar Nemzeti 
Bajnokságot. A 70-es években a férfi kézilabdázok az NB II-ben szerepeltek, 
ahonnan 1976-ban kiestek. Egy év múlva már más néven újra indultak a megyei 
bajnokságban. A megyei, NB II, NB I/B osztályokat villámgyorsan teljesítve 1981-
től a VÁÉV támogatásával Veszprémi Építők néven már az NB I-ben szerepeltek 
és azonnal ezüstérmet szereztek. A VÁÉV Építők, Bramac SE, Fotex KC, MKB 
Veszprém KC fémjelezte férfi kézilabda nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 
eredményeket ért el. A 80-as évek sportját továbbra is a két sportág, a labdarúgás és 
a kézilabda sikerei jellemezték. 1992-ben a Bramac SE férfi kézilabdázói KEK-t 
nyertek és fényes Óváros téri ünnepséggel köszöntötték a csapatot.  
Napjaink sikereit is a férfi kézilabda csapat szállítja, amely ismerté tette városunkat a 
világban. Kiváló eredményeikkel nagy elismerést váltottak ki nemzetközi 
viszonylatban is, szinte alap elvárás a bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése. Az 
igazi nagy siker, a Bajnokok Ligájában minél jobb szereplés elérését a klub nem adta 
fel, ez a jelen és a jövő feladata. Napjainkban a Veszprém Aréna sportcsarnok 
felépültével egy-egy kézilabda BL vagy magyar rangadó mérkőzés mozgatja meg  a 
szurkolókat. 
A 90-es évek nagy sikere kétségkívül Kiss Balázs 1996-ban Atlantában megnyert 
olimpiai aranyérme volt, mely városunk egyetlen eddigi olimpiai bajnoki címét 
jelenti. 
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II. Jogszabályi környezet  
 

II/1. Az Európai Unió sporttal kapcsolatos alapelvei 
 
Az Európai Bizottság elfogadta (Brüsszel, 2007. július 11.-én) a sportról szóló 
Fehér Könyvet, az első átfogó kezdeményezését a sporttal kapcsolatban. Az 
Európai Unió tagállamai mindig is fontosnak tartották a sportot és a szabadidős 
tevékenység támogatását. 
Az Európai Unió a sportprogramot jelenleg három lábra állította, s így 
célrendszerében a sport, a média és a gazdaság, három, egymást erősítő 
megfontolásként jelenik meg.  
Az Unió szerint a sport fontos és népszerű tevékenység, társadalmi jelenségként, 
gazdasági tevékenységként egyaránt. A sport nem elhanyagolandó vagyon és 
társadalmi jelenség. Jó néhány ember számára, akik sporteseményeken vesznek 
részt, vagy csak figyelemmel kísérik azokat, a sport a szabadidő eltöltésének az 
egyik legfontosabb formája. 
A sport jótékony hatásai közé tartozik számos fontos érték, köztük a felelősség, a 
szolidaritás, a tolerancia, a tisztességes játék, a csapatszellem gyakorlati alkalmazása, 
valamint mások megbecsülése, s mindezek a mindennapi életbe közvetlenül 
átültethetőek. A sport az Európai Unió polgárait a társadalomban való aktív 
részvételre ösztönzi, és elősegíti az aktív polgárságot. 
Mivel a sportra jelenleg közösségi jogszabályok érvényesek, illetve alkalmazandók, 
valamennyi szövetség alapszabályának meg kell felelnie a közösségi jognak.  
Az európai politikák máris jelentős és egyre növekvő hatást fejtenek ki a sport 
számos területén. Jelenleg az olimpiai játékok, a tisztességes játék, a béke és a népek 
közötti megbékélés újjáélesztéséért tevékenykedő francia báró nevét viselő „Pierre 
de Coubertin” cselekvési terv tartalmazza a közösségi szinten meghozandó 
intézkedésekre irányuló konkrét javaslatokat. Amint Pierre de Coubertin is  
hangsúlyozta, „a sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem 
pótolhatja semmi”. A cselekvési terv 53 konkrét fellépést tartalmaz, melyeket a 
Bizottság valósít meg vagy támogat. 
A sport az Európai Bizottság szervezeti rendszerében az Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Európai Parlament szakbizottságai közül a 
sportkérdések a Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média- és Sportbizottság 
illetékességébe tartoznak, a tagállamok sportért felelős miniszterei pedig 
rendszeresen találkoznak a Miniszterek Tanácsa keretében. Az európai intézmények 
közül természetesen nemcsak az Európai Unió foglalkozik sportügyekkel, hanem 
számos más kormányközi és civil szervezet is.  
Az Európai Unió mellett fontos szerepe van az Európa Tanácsnak (ET), amely 
főként ajánlások és határozatok formájában foglalkozik a sporttal. Az ET 
Sportfejlesztési Bizottsága (CDDS) biztosítja a folyamatos szakmai munkát, a 
néhány évente összeülő Európai Sportminiszterek Konferenciája pedig ajánlások 
révén járul hozzá az európai sportélet fejlesztéséhez  
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Az Európai Unióban a sport irányítása és szervezése a tagállamok, az országos és 
nemzetközi sportszövetségek hatáskörébe tartozik, az unió alapszerződéseiben nem 
léteznek kifejezetten a sportra vonatkozó rendelkezések.  
Az elmúlt időszak törekvéseinek fényében viszont egyre bizonyosabb, hogy a 
sportot is becikkelyezik az Unió új Alkotmányos Szerződésébe.  
Az unió közvetlenül nem nyújt támogatást sporttevékenységekre – ehhez még 
hiányzik a jogi alap. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sport területén teljesen 
nélkülözni kellene a közösségi forrásokat, s az Európai Bizottság ne nyújtana 
pénzügyi támogatást sportszervezetek projektjeihez. A sport ugyanis beépíthető 
más területek fejlesztési elképzeléseibe, programjaiba. A sport hozzájárulhat számos 
közösségi politika megvalósításához is, például a szociális kohéziót, a kisebbségek, a 
fogyatékos személyek beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a 
demokráciát népszerűsítő programok révén. Így egy sportprojekt, amely valamely 
program követelményeinek megfelel, annak keretében közösségi támogatást kaphat. 
Ugyanakkor olyan, hagyományosnak mondható sportesemények, mint például 
bajnokságok, versenyek vagy nemzetközi események, egyáltalán nem 
támogathatóak. 
Az európai polgárok szívesen sportolnak, az emberek többsége rendszeresen folytat 
sporttevékenységet. Fontos értékeket teremt, mint csapatszellem, szolidaritás, 
tolerancia és becsületes játék, elősegítve a személyes fejlődést és kiteljesedést. 
Az Európai Unió valamennyi polgárának hozzá kell férnie a sporthoz, nemtől, 
fajtól, életkortól, fogyatékosságtól, vallástól, meggyőződéstől, szexuális 
irányultságtól, társadalmi közegtől és anyagi forrásaitól függetlenül. Általában véve a 
testmozgás hiánya negatívan hat az emberek egészségére, mivel elősegíti a 
túlsúlyosság, az elhízás, valamint számos krónikus betegség, köztük a szív- és 
érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulását. További negatív hatás: 
megterheli a tagállamok egészségügyi költségvetését és általában a tagállamok 
gazdaságát. 
A nem nyereségorientált sportklubokon alapuló amatőr sport elismerése aktív 
polgárságra ösztönöz. Bár az amatőr sport főként az iskolákban és az egyetemeken 
fejlődik, fejlődése egyes sportklubokon is múlik, ezért van pedagógiai értéke is. 
Ugyanezen oknál fogva a tagállamoknak finanszírozásban kell részesíteniük a 
sportszakmákra szakosodott egyetemi intézményeket az ide tartozó speciális 
kutatási programok kidolgozása, valamint a sporthoz kapcsolódó tudományágak 
fejlesztése érdekében. Az államnak ugyanakkor nem kell a hivatásos sportot 
támogatnia, hanem e helyett szabályokat kell lefektetnie és ellenőriznie azok 
megfelelő végrehajtását és betartását. Ugyanígy az államnak – de továbbra is a 
szabad piacgazdaság keretei között – gondoskodnia kell pénzügyi ösztönzőkről, és 
meg kell teremtenie azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a „sporteseményeket 
előállító iparág” maradéktalan fellendülését. 
Egyébiránt különös figyelmet kell fordítni a hivatásos sportolókra, akiknek az élete 
egyáltalán nem könnyű, pályafutásuk pedig viszonylag rövid. Az őket terhelő 
edzések tempója kimerítő, programjaik pedig igen magas követelményeket 
támasztanak, s gyakran káros hatással vannak az egészségre.  
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A sport támogatásával kapcsolatban az európai országok többségének gyakorlata 
alapján elmondható, hogy az önkormányzati támogatások súlya a legjelentősebb. A 
források erősorrendje természetesen országonként változhat. A jelentős 
önkormányzati részvétel az európai országok többségének a sporttal kapcsolatos 
kedvező állásfoglalását tükrözi. Az előrejelzések szerint ez a forrás a jövőben is 
meghatározó lesz. 
Az Európai Unió elismeri, hogy a helyi és regionális önkormányzatok alapvető 
szerepet játszanak a sporttevékenységek és a hozzájuk tartozó infrastruktúra 
finanszírozásában. Emellett a helyi és regionális önkormányzatok a 
sportszervezetekkel, illetve – ahol léteznek ilyenek – a nemzeti olimpiai bizottságok 
területi struktúráival karöltve alapvető szerepet játszanak az állampolgárok sportra 
való ösztönzésében. 
 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 
Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű (de minimis) támogatási 
jogcímen odaítélt támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a kedvezményezett a nyújtandó 
támogatás odaítélése előtt csekély összegű támogatási jogcímen elnyert 
támogatásainak összege – három pénzügyi év viszonylatában – nem haladja meg a 
200.000 eurónak megfelelő forint összeget. A támogatás nyújtójának továbbá 
kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű 
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést 
követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén 
azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt 
kell szolgáltatni. 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 7. §-a értelmében minden új támogatási tervezetet előzetesen be kell 
jelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Irodának. 
A TVI előzetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása előzetes vélemény 
vagy állásfoglalás kiadásából áll. A TVI eljárási határideje – a teljes bejelentés 
kézhezvételétől számított – 30 nap. A TVI eljárása során – határidő megjelölésével 
– kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól, illetve a potenciális 
kedvezményezettől (ez a gyorsaság érdekében, gyakorlatilag minden esetben e-
mailen/telefonon, informális úton történik). Kiegészítő információ kérése esetén a 
TVI rendelkezésére álló határidők a kiegészítő információ kézhezvételétől 
kezdődnek. 
Támogatást tartalmazó jogszabálytervezetet csak az állásfoglalás, illetve a Bizottság 
felé történő bejelentési kötelezettség esetén az előzetes vélemény kiadását követően 
lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani. 
Amennyiben a támogatást nyújtó nem ért egyet a TVI véleményével vagy 
állásfoglalásával, illetve jogbiztonság szempontjából szükségesnek tartja és írásban 
kéri, a TVI a részére bejelentett támogatási tervezetet az Európai Bizottsághoz 
bejelenti. 
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A bejelentés nélkül működtetett támogatási intézkedések esetében jelentős a 
visszafizetés kockázata, tekintettel arra, hogy az adott intézkedés nem csak 
jogellenes, hanem előfordulhat, hogy az a közösségi anyagi állami támogatási 
szabályokkal sem egyeztethető össze. 
A TVI állásfoglalásának az állami támogatási intézkedések tekintetében 
meghatározott 10 éves elévülési időn belül mindvégig ki kell állnia egy esetleges 
bizottsági vagy hazai bíróság előtti ellenőrzési eljárás próbáját, így szakmailag 
megalapozott álláspontot néhány óra, néhány nap alatt kialakítani felelőtlenség. A 
tiltott, jogellenes támogatás igénybevétele esetén a felelősség elsősorban ugyan a 
leendő kedvezményezetten van, ám a támogatást nyújtó szerv és végső soron a 
tagállami ellenőrző hatóság is – legalábbis morálisan – felelőssé tehető a jogellenes 
tiltott támogatási konstrukciók működtetésért. 
A sport amennyiben az gazdasági tevékenységnek minősül, az uniós versenyjog 
hatálya alá tartózik és alkalmazni kell rá az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás szabályait. 
A Bizottságnak a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó 
támogatási program kapcsán hozott jóváhagyó határozata példaértékül szolgál arra, 
hogy az állami támogatási szabályokat hogyan kell alkalmazni a sportinfrastruktúra 
kapcsán. A Bizottság a határozatában engedélyezte, hogy a látvány-
csapatsportágakban (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, jégkorong) 
működő hivatásos sportegyesületek részére a tárgyi eszközökkel kapcsolatos 
beruházásokra és ezek felújítására 70 %-os intenzitással támogatást lehessen 
nyújtani. A támogatási program jóváhagyására azonban csak szigorú feltételek 
vállalása (például a stadionok részleges felhasználása tömegsport rendezvényekre, 
piaci referenciaárak alkalmazása a stadion hazai klub által történő használatakor) 
mellett kerülhetett sor. A stadionok használatáért fizetett referenciaárak kérdése 
különösen fontos olyan helyzetben, amikor a legtöbb stadion helyi önkormányzat 
tulajdonában van. 
A fentieken túlmenően a hivatásos klubok nem részesülhetnek kivételes 
bánásmódban más vállalatokhoz képest az adózást és a társadalombiztosítási 
kifizetéseket illetően sem. 
Amennyiben egy helyi önkormányzat hivatásos klub részére állami támogatást kíván 
nyújtani, azt a 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet 7. §-a alapján előzetesen be kell 
jelentenie a Nemzet Fejlesztési Minisztériumon belül működő Támogatásokat 
Vizsgáló Irodának.  
 
II/2 A Nemzeti sportstratégia 
 
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely 
esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését 
szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken 
elérendő eredmények céljából. A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport 
fogalmát, amely megítélésünk szerint helyes. 
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Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai 
életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően 
edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az 
aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó – nem csak pénzügyi – támogatása révén 
lehet elérni. A sport, életünk elidegeníthetetlen tevékenysége, amely támogatásra 
érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern társadalom 
negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. 
A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek  
nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek 
megfelelően a stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport 
legyen mindenki szenvedélye! 
Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a 
népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói 
révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok 
fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti 
értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez és javításához 2007-ben megalkotta a „Sport XXI. Nemzeti 
Sportstratégia” című programot (a továbbiakban: Sportstratégia). 
A sportstratégia megállapítása szerint a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és 
mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. 
Kiváló életvezetési technikák és módszerek közvetítője, a nevelés egyik 
legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel az 
ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. Mindezeken túl a 
sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek 
erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. 
Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati 
eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek 
segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A kiemelkedő 
sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami 
erősíti a társadalmi kohéziót. A sport üzleti funkciója sem elhanyagolható, számos 
országban egyre nagyobb szeletét képezi a sportgazdaság az állami bevételeknek. 
A legtöbb civilizációs betegség kialakulása a helytelen táplálkozásra és a mozgás 
szegényéletmódra is visszavezethető.  
Amíg az életkor, a nem, a genetikai sajátosságok az egyén által nem befolyásolható 
tényezők, addig vannak egyéb – magatartásbeli, biológiai és szociális faktorok, 
amelyek módosíthatók, sőt módosítandók. Az elhízás felnőtt- és gyermekkori 
formája mindinkább szélesebb rétegeket érint szerte a világon, ami fokozott 
egészségügyi kockázatot jelent. Az elhízás elleni harc leghatékonyabb és költség 
kímélőbb eszköze a mindennapos testmozgás. A magyar társadalom megítélése 
szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor a magyar sport 
jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a legsikeresebb országok közé 
tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s 
részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. A magyarok 
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sportban való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint Európa más 
országaiban, a kelet-közép európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk.  
Cél tehát, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket, s ez által 
javítsuk a magyar polgárok életminőségét; javulást érjünk el a népegészség terén; 
életvezetési és probléma megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ 
kihívásaira segítsünk felkészíteni az ifjúságot; hozzájáruljunk a közösségi, családi 
kapcsolatok erősítéséhez; növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom 
produktivitását; csökkentsük az egyenlőtlenségeket, s ezzel hozzájáruljunk a 
hátrányos helyzet társadalmi csoportok integrációjához. 
 A sport általános megítélése a magyar társadalomban pozitív, a társadalom 
véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, az iskolai 
testnevelés, a szabadidősport – beleértve a diáksportot – valamint a versenysport 
 
STRATÉGIAI CÉLOK A SPORT EGYES TERÜLETEIN 
 

A sport területén az elért eredmények megőrzése mellett fokozott erőfeszítéseket 
kell tenni az iskolai és diáksport minőségének javítása, a lehetőségek bővítése, és a 
jelenleginél jóval nagyobb népesség szabadidősportba történő bevonása érdekében. 
A fogyatékkal élők sportját mindhárom területen integráltan kell kezelni. 
 

Az iskolai testnevelés és diáksport terén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi 
egészségének, fizikai erőnlétének elérése a mindennapos testedzés biztosításával; a 
testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása; a 
diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése. Szükséges továbbá a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók testnevelésének-testedzésének biztosítása az egyetemi-
főiskolai autonómia maximális figyelembevétele mellett. Ezek eredményeként 
hatékonyan előzhető meg az egészségkárosító magatartásformák kialakulása. Ehhez 
elengedhetetlen az infrastrukturális és egyéb szakmai feltételek megteremtése. 
 

A szabadidősport, rekreációs sport terén cél a bővítés a kereslet növelése által, 
mely a kínálat élénkülését is indukálja. A kereslet növelése érdekében tehát cél a 
népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek érdekében szükséges 
egyrészt sportolásra ösztönző pénzügyi kedvezményrendszer felépítése, másrészt az 
egészséges, mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. 
Szintén szükséges a sportolási terek (multifunkcionális szabadidőközpontok, 
szabadidőparkok) fejlesztése és a lehetőségek javítása. 
 

 A versenysport, utánpótlás-nevelés terén cél az élsportban már hagyományosan 
elért eredményességi szint – különösen az olimpiai eredményesség – fenntartása, 
valamint a nemzetközileg is népszerű sportágakban (például a labdajátékok), az 
eredményesség javítása. A fenntartható sikerek elérése és a versenysport utánpótlás 
bázisának biztosítása érdekében szükséges az igazolt sportolók számának növelése 
és az utánpótlás-nevelés egységes rendszerének működtetése (tömegbázis 
megteremtése és tehetséggondozás). 
A sportstratégia felvázolja a magyar sportélet fejlődésének optimális vonalát, hosszú 
távon iránymutatást nyújt mind az állam, mind a sportszféra szereplőinek a sporttal 
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kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez. Hosszú távú, kiszámítható igazodási 
pontokat, támpontokat teremt a sport szereplői számára.  

 
II/3 A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test 
művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet 
értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport 
egyént és közösséget erősítő értékeit. 
Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak.  
Az e törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy 
Magyarország sportoló nemzetté is váljék. 
A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges 
nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 
A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként 
az egyén testi és lelki egészségét. 
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a 
versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis 
a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén 
közösségért viselt felelősségét. 
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga 
van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy 
versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a 
fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. 
Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló 
törvényét azzal összhangban az alábbiak szerint alkotja meg. 
 

Meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait 
A települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára: 
Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról. 
Az előző pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. 
Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. 
Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlásának feltételeit. 
A települési önkormányzat a fentieken 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. 
A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak 
megfelelően - ellátja az alábbi feladatokat. 
Segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető 
feltételeit. 
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Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. 
Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 
tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 
Adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
Ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 
feladatokat. 
Közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal 
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében. 
Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a 
költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező 
jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 
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. (1. számú függelék) 
 
Értelmező rendelkezések 
A sport meghatározott célú mindennapos tevékenység, a mindennapoktól 
különböző környezetben; célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény 
elérése, a képességek fejlesztése vagy ezeknek kombinációja. A kitűzött cél 
határozza meg a sport jellegét, a sportoló (vagy csapat) képességei és bátorsága 
mellett. Olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a  
fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése 
vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. 
Sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül, vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi 
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 
Versenysport: sportszövetség által szervezett, versenyrendszer keretében végzett 
sporttevékenység. 
Szabadidősport: a szabadidő hasznos eltöltését jelenti a sport segítségével. A hazai 
sporttudomány ezzel kapcsolatban a rekreáció terminológiát használja. Minőségi 
életvitelről, teljes egészség-megőrzési programról van szó. Legfontosabb ismérvei: a 
kornak, állóképességnek megfelelő, egész életen át tartó rendszeres testmozgás, a 
korszerű táplálkozás, káros szenvedélyektől – a függőségtől – való tartózkodás, 
stressz kezelés, környezetbarát szemléletmód, a szabadidő tudatosan hasznos 
eltöltése. 
Fittness: az optimális szellemi és fizikai teljesítőképesség állandósítása, az egészségi 
állapot szintjének emelése. 
Welness: az egészség szempontjából fontos tudományos felismerések 
összekapcsolása, egészség-megőrzési programmá kovácsolása. 
Rekreáció: szabadidő kulturált eltöltési formája. Azon belül is a jó közérzet, a jól 
érzés, a jóllét, a jó minőségű élet megteremtése. A munkában vagy más 
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tevékenységben el-, megfáradt ember aktív kikapcsolódását, pihenését, 
felfrissülését, munkaerejének, munkavégző képességének (bővített) újratermelését 
jelenti. A jövő sporttársadalmának egyik legdinamikusabban fejlődő területe a 
szabadidő sport, amely fejleszti az öntevékenységet, kreativitást, ellensúlyozza az 
állandó stresszt, a mozgásszegény életmódot, hiszen a teljesítmény fokozásának 
lehetősége adja meg az egyén számára az alapvető fittséget. Célja az ember 
egészségének megszilárdítása, illetve szükség szerinti megújítása; harmonikus 
életvitele kialakítása.  
Sportoló: sporttevékenységet folytató természetes személy. 
Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban versenyző): az a természetes személy, 
aki a sportszövetség által kiírt, szervezett, vagy engedélyezett versenyeken vagy 
versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. 
Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, 
foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr 
sportolónak minősül. 
Sportegyesület: az Egyesülési jogról szóló 2011. évi tv. szabályai szerint működő 
olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység 
szervezése, ill. annak feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport 
hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a 
tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is 
részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 
Diáksport: a diákoknak a kötelező testnevelés órákon kívüli sporttevékenysége, 
amikor iskolájuk képviseletében más iskolák tanulóival, illetve háziversenyeken, 
sportköri foglalkozásokon fejtik ki fizikai aktivitásukat. 
Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. alapján a 
cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági 
társaság célja  sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
A helyi (lokális) sport: fogalmán azt értjük, hogy az önkormányzat– települési 
szinten - mindenki által űzhető fizikai aktivitásra, sportolásra és hasznos szabadidő 
eltöltésre ösztönzik lakosaikat. 
Sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a 
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 
23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, 
sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, 
sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség 
ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a 
versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a 
csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember 
(pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr). A sportszövetség 
szabályzatában határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek további 
sportszakembernek. 
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Versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és a hazai szakszövetség, 
illetve országos sportági szövetség - kivéve a szabadidősport szövetség - által 
meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt 
mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer 
hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet. 
Versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és 
az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások 
rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, 
sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein 
túlmenően tartalmazza a versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának 
szabályait is. 
Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló 
építmény és terület. 
Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben 
vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A 
sportesemény sportrendezvénynek minősül. 
Sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott 
része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat. 
Sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény 
helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy 
követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül. 
 
III.   A sport működési területei 
III/1 Óvodai, iskolai testnevelés és diáksport  
 
Óvodai nevelés: 
Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a 
rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes 
testnevelés színvonala határozza meg. A szülők átruházzák a testi nevelés jelentős 
részét az óvodapedagógusokra, akikre ez által nagy felelősség hárul. A városban élő 
gyermekek számára különösen fontos a mozgásszegény életmód kompenzálása 
testmozgással egészségük megőrzése érdekében,  
A szakszerűen vezetett testnevelés-mindennapos testnevelés foglalkozások és a 
szabad mozgásgyakorlás lehetőségei a játékidőben biztosítják az alapvető 
mozgásformák, alapkészségek begyakorlását, a motoros képességek fejlesztését az 
életkorra jellemző szenzitív fázisok figyelembevételével, a rendszeres testedzés 
szokásrendszerének a kialakítását. 
Az óvodáskor a sokrétű mozgásformák tökéletesedésének és az első 
mozgáskombinációk megvalósításának az időszaka. Az alapkészségek középső és 
nagycsoportban differenciálódnak.  
Az egészség szempontjából jelentős képességek fejlesztését is szem előtt kell 
tartanunk. Ezért életünk folyamán, minden életkorban – így az óvodáskorban is – 
kiemelt feladatunk lesz az aerob állóképesség, az erő-állóképesség és a hajlékonyság 



 20

edzése. A szív és a keringési rendszer edzését jól szolgálják a ciklikus mozgások, a 
helyes testtartás kialakításához, illetve fenntartásához pedig erő-állóképességet és 
hajlékonyságot fejlesztő testgyakorlatok rendszeres végzése szükséges. Az óvodai 
testnevelés-mindennapos testnevelés foglalkozások terhelésének tervezésénél 
gondolnunk kell arra, hogy a motoros képességek érzékeny fázisai már az 
óvodáskorban kimutathatóak. A jó adottságok kibontakoztatása megalapozza az 
életen át tartó sikeres sportolást. 
A fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában fokozott felelősség 
hárul az óvodákra és a többi oktatási, nevelési intézményre. 
Minden óvoda rendelkezik szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, ahol tavasztól-
őszig megoldhatók a szabadtéri foglalkozások. A mozgásfejlesztő eszközök 
biztosítják a játék, a rendszeres testedzés lehetőségét. 
Az óvodai testnevelés az egyik kulcsfontosságú kérdése az egészséges életmódra 
nevelésnek. Szerencsére egyre több óvoda ismeri fel ezt és megkülönböztetett 
figyelmet fordít erre a területre. A nevelés folyamatában arányosan hangsúlyt kapott 
az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó testnevelés, a játékos mozgás tanulása. 
Jellemző, hogy Veszprémben az összes önkormányzati fenntartású óvoda nevezett 
az MLSZ által meghirdetett labdarúgó intézményi programra. A 2012/13-as évben 
24 sportcsoportban 268 óvodás kisgyermek vesz részt ebben a programban. 
 

Óvodai tornatermek helyzete 2. számú mellékletben 
 
Az iskolai testnevelés és diáksport 
 
A testnevelést, a testgyakorlatokat, a fizikai aktivitást, a sportokat a nevelési 
folyamat fontos összetevőjeként ismerte el es értelmezte az utóbbi évszázadban a 
politikai gondolkodás. Ez a felfogás érhető tetten az Európai Unió sportneveléssel 
kapcsolatos állásfoglalásaiban, dokumentumaiban is. 
Az iskolai testnevelés célja az egészséges életmódra történő felkészítés, és amelynek 
középpontjában a gyermekek teljes körű, testi és szellemi fejlesztése áll, valamint 
olyan fontos társadalmi értékeket közvetít, mint a tisztesség, az önfegyelem, a 
szolidaritás, a csapatszellem, a tolerancia és a fair play. 
A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozásból fakadó túlsúlyosság, amely 
rossz egészségi és közérzeti állapotot, illetve magas költségekkel járó szövődményes 
betegségeket – mint például magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri 
betegségek – eredményezhet, az EU lakosságának egyre nagyobb hányadát, ezen 
belül a gyermekek mintegy negyedét érinti. 
Az iskolai testnevelés és sport a társadalmi integráció egyik legfontosabb eszköze, 
azonban egyes kisebbségi és vallási közösségek, valamint a fogyatékkal élő 
gyermekek teljes értékű részvétele a testnevelésben sok esetben nem garantált, és 
számos nehezen megoldható problémát vet fel. 
Az iskolai testnevelésnek döntő hatása van a későbbi felnőttkori fizikai aktivitás 
minőségére. Aki gyerekkorában megfelelő élményeket és tapasztalatokat szerez a 
sport terén, legtöbbször felnőttkorában is aktívan, egészségesebben él. 
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Szakmai vélemény, hogy legkésőbb tizenéves korban kell (és lehet) kialakítani a 
mozgás iránti vágyat és szeretetet, mert akkor az egyén felnőttkorában is 
könnyebben szán rá energiát, időt és pénzt. 
Az iskolán kívüli (sportklub) sportolás esetében már a diákok önkéntes 
részvételéről van szó, ahol a nekik tetsző sportágat választhatják, ebben 
fejlődhetnek és részt vehetnek nem iskolai bajnokságokon. Az iskolai testnevelés 
egyik legfontosabb feladata, hogy a sportot megismertesse, megmutassa a 
gyerekeknek, fiataloknak, minél kiterjedtebben. Így mindenki kipróbálhatja, 
megtapasztalhatja azt, hogy melyik sportág áll hozzá a legközelebb és ezzel 
foglalkozhat az iskolaidőn túl a szabadidejében. 
A diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, 
szükség van arra, hogy a tanóra keretében az életen át tartó rendszeres 
szabadidősportos tevékenység igényét is megalapozzák a testnevelő tanárok. A 
2012/13-as tanévtől kezdődően az első, az ötödik és a kilencedik osztályokban 
elindult a mindennapos testnevelés, de csak hosszú távú megvalósításról 
gondolkodik, nem számolva a gazdasági helyzettel és az iskolák jelenlegi 
lehetőségeivel. 
Ez a cél csak ágazati összefogással érhető el, de addig is, amíg ez az ideális állapot 
kialakul, az állami sportigazgatás előtt jelentős feladatok mutatkoznak.  
Összefoglalóan megállapítható, hogy az iskolai testnevelés elismertsége és a 
tantárgyi programok megvalósítására, gondozására fordított anyagi eszközök kevés 
kivételtől eltekintve, szoros, kölcsönös összefüggésben vannak egymással. 
 

Köznevelési típusú sportiskolai osztályok 
2005-ben a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet pályázatot hirdetett köznevelési 
típusú sportiskola indítására. A köznevelési típusú sportiskola az a köznevelésről 
szóló törvény hatálya alá tartozó, évfolyamos vagy korcsoportos sportági képzést 
biztosító köznevelési intézmény, amely a helyi pedagógiai programját sportiskolai 
kerettanterv alapján készíti el, és biztosítja a testnevelés tantárgy emelt szintű 
oktatását. 
A köznevelési típusú sportiskola a helyi pedagógiai programja összeállítása során 
figyelemmel van a sportolók felkészítési és versenyeztetési tevékenységére, továbbá 
a sportági programok megvalósításával kapcsolatos felkészítéssel és 
versenyeztetéssel összefüggő feladatait jogi személy nonprofit gazdasági társasággal, 
sportegyesülettel, sportvállalkozással vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését célzó 
alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás alapján végzi. 
A Báthory István Általános Iskolában a testnevelés tagozat kezdetektől fogva jól és 
eredményesen működik: 2008 óta mind a nyolc évfolyamukon 1-1 sportiskolai 
osztállyal. A támogatási szerződés alapján a sportkormányzat a kezdetektől 30.000,- 
Ft/tanuló évi összeggel segíti a program megvalósítását. 
A sportiskola akkor rendelkezik a sportiskolai program végrehajtásához szükséges 
feltételekkel, ha a fenntartója egyetértésével kialakította az infrastrukturális 
feltételeket, és együttműködési megállapodást kötött 

a) a sportiskolai utánpótlás-nevelésben közreműködő sportegyesülettel, 
b) a szakszövetséggel és 



 22

   c) a központi sportigazgatásért felelős szerv szakmai szervezetével az utánpótlás-
neveléssel kapcsolatos szakmai munka segítésére. 
A Báthory Iskolában, alsó tagozatban a testnevelés órákon kívül délelőtti 
úszásoktatásban részesülnek a gyerekek. Kiemelt sportágaik a röplabda, a 
labdarúgás, a kézilabda, a sakk és az úszás – hagyományaiknak megfelelően. 
Együttműködési szerződésük van több városi sportegyesülettel: VESC, VFC USE, 
MKB Veszprém KC, VUK, HEMO SE, Gizella SE, Futsal Club, Éles Kézilabda 
Iskola, Zirc-Szarvaskút Golf Club, valamint a szakszövetségekkel. 
Az iskola tornatermében egyszerre két testnevelés óra tartható. Az udvaron, két 
pályán lehet labdás játékokat játszani, sajnos a burkolatuk felújításra szorul. Az 
uszoda gépészeti berendezése is elavult, a csempe repedezik, folyamatosan javítani 
kell. Az udvaron nagy füves terület áll üresen, elférne rajta egy kisebb csarnok. Az 
Éles Kézilabda Iskola szívesen beruházna erre a területre pályázat segítségével. 
Iskolában van egy átrium, befedésével egy kisebb tornaszobát lehetne kialakítani. 
Szeretnék az iskola nevét is megváltoztatni: Báthory István Általános Iskola és 
Sportiskola. Emellett városunkban több oktatási intézményben (Simonyi 
Zsigmond, Dózsa György, Deák Ferenc Általános Iskolák) folyik magas szintű 
sportoktatás, nem köznevelési típusú sportoktatási osztályokban. 
 
Diáksport  
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) több mint 25 éve kezdte el működését. Az 
1987-ben alakult társadalmi szervezet az alap és középfokú oktatási 
intézményekben kínál változatos sportolási lehetőséget. Hat korcsoportban 
küzdhetnek meg egymással a gyerekek, felmenő rendszerű, városi, megyei-területi 
döntőkön keresztül az országos döntőkig. 
A Veszprém Városi Diáksport Bizottság (VDSB) a város és körzetéhez tartozó 
oktatási intézmények tanulóinak rendezi meg az első válogató versenyeket, mely 
után a legjobbak versenyezhetnek a megyei döntőkön. 
Az MDSZ által önállóan meghirdetett diákolimpiai programban (általános- és 
középiskolások) 13 sportágban rendezi meg a felmenő rendszerű, a települési, 
körzeti versenyekkel kezdődő, az országos selejtezőkkel, majd az országos 
elődöntőkkel folytatódó, és az országos döntőkkel záruló rendezvényeket. 
A VDSB az Iskolai Sport Egyesületek (ISE), Iskolai Sport Körök (ISK) és a Megyei 
Diáksport Szövetség között egyfajta összekötő kapocs, melynek fő feladata a helyi 
városi-körzeti rendezvények lebonyolítása. A VDSB nem önálló jogi személyiségű 
szervezet, a Megyei Diáksport Szövetség területi egységeként tartozik az Országos 
Szövetséghez. 
Az elmúlt években a városi diáksport versenyrendszer keretének pénzügyi 
támogatása csökkenő tendenciát mutatva már a rendszer működését fenyegeti. 
A VDSB a rendelkezésére álló támogatási összegeket a versenyrendszer 
működtetésére, az eredmények alapján ösztönzési kifizetésekre, valamint évvégén a 
kiemelkedő tanulók elismerésére fordította. 
Veszprém városban és városkörnyéki iskolákban 19 alapfokú és 10 középfokú 
nevelési-oktatási intézmény részvételével 13 sportágban zajlanak diákversenyek. 
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Éves versenyprogram készül, figyelembe véve az egyéb sportági szakszövetségek 
programját is. 
Nagy népszerűségnek örvend a középiskolások körében a „Szeiberling Mátyás” 
Kupa versenyrendszer, mely több sportágban a tanév során folyamatosan zajlanak. 
Ez nem felmenő rendszerű diákolimpiai verseny, elsősorban a középiskolások 
felkészülését szolgálja a diákolimpiai versenyekre. Sportágakként elért eredmény 
alapján pontozásos rendszerű, mely után az iskolák jelentős pénzjutalomban 
részesültek a városi diáksport keret terhére. 
Az elmúlt esztendőkben is nagyon jó kapcsolat alakult ki az iskolákkal, az iskolák 
testnevelőivel, igazgatóival illetve az adott sportági szakszövetségekkel. 
A diákok sportja, a diáksport ügye iránt elkötelezett testnevelő kollégák sokszor 
ellenszolgáltatások nélküli áldozatos munkájának köszönhetően a diáksport él és 
működik a városban. 
A diák-szabadidősport programok, versenylehetőségek iránt érzékelhetően nő az 
érdeklődés diáksport szervezeteinek részéről. Egyre népszerűbbek az egyes iskolák, 
diáksportkörök által meghirdetett helyi sportági versenyek, villámtornák. A Városi 
Diáksport Bizottság lehetőségeihez mérten ezekhez is támogatást nyújt. 
Az elmúlt időszakban is folyamatosan erősödött az igény a középiskolás „amatőr” 
versenyek iránt, mely egyértelműen mutatja a szakmai továbbfejlődés irányát. Az V-
VI korcsoportos amatőr versenyeink a diáksport valódi étékei, erősítésük, 
fejlesztésük a sikeres jövő egyik záloga. Sajnos 2008-tól a diáksport jogi és 
szervezeti környezete számos negatív elemet hozott, melyek súlyos nehézségeket 
okoznak jelenleg is. Ezek közül ki kell emelni az úgynevezett kötött diáksport 
normatíva teljes eltűnését, az önkormányzatok alulfinanszírozott rendszerét, mely 
különösen megyei szinten soha nem tapasztalt nehézségeket állított tagszervezete 
elé. A források szűkülése a területi szervek működési feltételeinek nehezülése egyre 
nehezebb feladat elé állította a különböző programokon, versenyeken résztvevő 
iskolákat.  
 A Városi Diáksport Bizottság a Megyei Diáksport Szövetséggel szorosan 
együttműködve megtesz mindent, hogy biztosítsa az eddig bevált rendszer 
működését, hogy a diákok továbbra is a lehető legjobb eredményeket tudják elérni a 
diákolimpia jól felépített rendszerében. 
Ahhoz, hogy a diáksport betöltse valódi feladatát, az iskolai tanulók tömeges 
tanórán kívüli testedzését és foglalkoztatását, érdemi előrelépés szükséges mind a 
szervezeti rendszer stabilizálása, mind a szűkülő források megállítása és jelentős 
bővítése területén. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése 
értelmében 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével 
– a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) 
kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése c, pontjában az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 
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fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény a helyi önkormányzatok feladatai között 
továbbra is meghatározza az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Magyar Diáksport Szövetség 
között 2013. március 7-én együttműködési megállapodást jött létre. 
Az iskolák állami fenntartásba vétele, valamint az MDSZ-nek a köznevelési 
alrendszerben a diákolimpiai versenyrendszer, a diák szabadidős testmozgás-
programok szervezésében 25 éve betöltött szerepe tette indokolttá a két szervezet 
közötti lehető együttműködést.  
A megállapodás célja, hogy: 
- minél több gyermek sportoljon egyesületi vagy tanórai keretek között, és e 
kereteken kívül is tudják növelni a tanulók egészség-megőrzési és - fejlesztési célú 
fizikai aktivitását, sportolási hajlandóságát; 
- a diákolimpiai versenyrendszer és az iskolai testnevelés közötti kapcsolatot 
szorosabbra fűzik, ezen belül a testnevelők diákolimpiával kapcsolatos aktivitását 
szeretnék fokozni, illetve minél több diákot szeretnének bevonni a diákolimpiai 
versenyrendszerbe; 
- a több mint negyedmillió gyermek részvételével megrendezett megyei és városi 
diákolimpiai versenyrendszer szervezettebben működhessen; 
- a diáksport és a köznevelés kapcsolatát erősítendő. 
Az együttműködésből származó előnyök: 
- egymás tapasztalatainak felhasználásával a diáksport ügyének hatékonyabb 
előmozdítása, ezen belül többek között a tanulók (diák) sportegyesületi rendszerbe 
történő bekapcsolása; 
-a diákolimpiai versenyek egyszerűbb, olcsóbb, a diákokhoz közeli lebonyolítása; 
-a testnevelés területén a mindennapos és inkluzív testnevelés pedagógusok, szülők, 
diákok általi elfogadása. 
 
Úszásoktatás 
A városi úszásoktatást a Báthory István Általános Iskola szervezi már évtizedek óta. 
Az iskolákban található tanmedence és Március 15. úti 25 m-es medence adnak 
helyszínt az oktatásnak. Az önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények 
tanulói második osztályban kezdenek el ismerkedni az úszás alapjaival. Ez heti egy 
alkalommal a Báthory István Általános Iskola tanmedencéjében történik egy éven 
keresztül. Ezen időszak alatt a gyerekek közel 90%-a eléri a nagymedencés 
oktatáshoz szükséges alapszintet.  
Az oktatáshoz az iskola biztosítja a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező 
testnevelő tanárokat, akik középfokú úszás edzői végzettséggel rendelkeznek. A 
Báthory István Általános Iskola állítja össze az egyes iskolák úszás órarendjét, 
egyeztetve az iskolák vezetőivel. Ezekhez az órákhoz tartozik egy órarendre 
összeállított buszmenetrend is, amit a Balaton Volán helyi járatával old meg az 
önkormányzat. 
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A harmadik évfolyamos úszásoktatás a Március 15. úti uszodában történik, ahol a 
középiskolákkal együtt osztoznak a fennálló időkereten. A Báthory István Általános  
Iskola egy vezető oktatót ad az összes iskola mellé, a létszámfüggő többi oktatót az 
iskolák saját maguk biztosítják. A tanév végére a gyermekek 80%-a vízbiztos 
úszással hagyja el az uszodát. A lemaradó tanulók számára biztosítanak 
felzárkóztató órákat a Báthory István Általános Iskola tanmedencéjében. 
A Báthory iskola a második és harmadik osztályos úszásoktatás mellett ellátja a 
városi általános iskolák gyógy úszását is. Erre heti két óra időpontot biztosítanak a 
város többi általános iskolájából érkező gyerekek részére. Emellett fakultatív 
jelleggel több iskola is úszásoktatást szervez első osztályos tanulóinak. 
Lassan harminc éve működik országosan is példaértékű modell: hétfőtől- péntekig 
reggel az első két órában használják ki az idősávot a középiskolák. A 2012/13-as 
tanévtől több középiskola kilencedikes tanulói úsznak reggelente. Minden iskola 
biztosítja a kísérőtanárokat, a Jendrassik-Venesz középiskola testnevelői a kezdőket 
oktatják. A középiskolás úszáshoz szervesen kapcsolódik a gyógy úszás, mely 
rendszer lehetőséget nyújt azoknak a gyógytestnevelésre utalt tanulóknak, akiknek a 
délutáni idősáv problémát okoz. 
 
Feladatok: 
1. A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán alapozható 
meg: a sportiskolai rendszernek, mint az utánpótlás-nevelés, és a képzés bázisának 
újraépítése, a támogatási rendszer feltételeinek biztosítása az első lépcső. Elő kell 
segíteni a tanulók fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható 
fizikai próbarendszer működését 
2. Az iskolákban hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és 
testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre 
álljanak. A tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye 
kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a sportot, mozgás gazdag életmódot. 
3. Ki kell alakítani egy diákolimpiai rendszert, amely profilját tekintve tiszta, 
átlátható. A lebonyolítási rendszere strukturált, egyszerű és költséghatékony, 
szolgálja a tehetséggondozást, és illeszkedik a sportági szövetségi 
versenyrendszerhez. 
4. Az adott városi sportági egyesületekkel való szorosabb együttműködés 
elősegítése, szorgalmazása, új együttműködési lehetőségek kidolgozása. 
5. Az önkormányzat feladatának tekinti az iskolarendszerű és iskolán kívüli 
sportolás feltételeinek támogatását mely megalapozza a versenysport 
eredményességét és a fiatalság egészségi állapotának megőrzését.  
6. Továbbra is biztosítani kell az anyagi és sportszakmai hátteret a városi 
diákversenyek megrendezéséhez és a diáksport szövetség által meghirdetett helyi 
bajnokságok szervezéséhez, lebonyolításához. 
7. Meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni az óvodás úszásoktatás lehetőségét, annak 
bevezetését, szükség szerint a szabad vízfelület növelésével. 
8. A Veszprém Megyei Jogú Város és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Veszprémi Tankerülete az iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek és a diáksport 
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versenyek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket együttműködési 
megállapodásban rögzítse. 
 
III/2. Versenysport, utánpótlás nevelés 
 
Az önkormányzatnak egyik legfontosabb célja az utánpótlás nevelés támogatása, 
amely biztosítja az versenysport kívánt színvonalának megtartását. 
A versenysport területén a városunkat képviselő sportegyesületek (1.sz. melléklet) 
eredményességi törekvéseit támogatja az önkormányzat, azonban egyetlen 
sportszervezet esetében sem vállal fenntartási kötelezettséget. Ugyanakkor 
kiemelten kívánja támogatni azokat a sportszervezeteket, amelyek országos vagy 
nemzetközi eredményeket elérve a város hírnevét erősítik. 
 
Támogatási kategóriák: 
Kiemelt sportegyesületek: az önkormányzat több évre, szerződésben 
biztosítottan nyújtja a támogatást. A sportszervezet a vezetésében az önkormányzat 
képviseletét biztosítja.  
Kiemelt egyesületeink a 2010-14-es időszakban:  
MKB Veszprém KC (férfi kézilabda), Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club 
(atlétika), Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás SE (labdarúgás), Veszprémi 
Labdarúgó Club Sport Kft (labdarúgás), Veszprém Barabás Kézilabda Club 
(női kézilabda). 
A férfi kézilabdázóknak 2015. december 31-ig, a többi kiemelt egyesületnek 2014. 
december 31-ig van szerződése az önkormányzattal. 
A Bizottság javaslata alapján kerülhet sportegyesület a kiemelt egyesületek körébe. 
A kritériumrendszer rendszeres (4 évenként) felülvizsgálata szükséges a sportágak 
helyzete, teljesítménye alapján. A sportágak fejlődési tendenciájuknak megfelelően 
bekerülhetnek, feljebb kerülhetnek, vagy visszaeshetnek más kategóriákba, más 
finanszírozási körbe. 
Veszprémi Hagyomány-sportegyesületek: azon sportszervezetek (vagy 
jogelődjeik), amelyek tevékenysége több évtizedes múltra tekint vissza. 
Veszprémi Egyetemi Sport Club (férfi kosárlabda), Veszprémi Röplabda Club (férfi 
röplabda), Veszprémi Úszó Klub, Balaton Úszó Klub, (úszás), Veszprémi Torna 
Club (torna, ugródeszka), Veszprémi Egyetemi Sport Club (női röplabda). 
További veszprémi sportegyesületek: 
Azok a sportegyesületek tartoznak e kategóriába, amelyek a Sporttámogatásról 
szóló rendeletében szabályozott módon támogatási kérelmet nyújtanak be. 
A fenti sportszervezetek támogatási összegét az önkormányzat illetékes bizottsága 
évente állapítja meg.  
 A labdarúgás 
A labdarúgás a sportok sportja, a legnépszerűbb játék, amely jelentős gazdasági és 
politikai tényező is. Magyarországon a labdarúgásnak különös jelentősége van. 
Nagyon sok embert nem hagy hidegen a futball, még a mai idők focija sem. Ahhoz 
sem fér kétség, hogy az elmúlt száz évben rengeteg embernek jelentett örömet és 
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bánatot hétről-hétre a gömbölyű bőrlabda. A magyar futball nemzetközi 
elismertsége rengeteget tett Magyarország hírnevéért szerte a világban.  
A világ labdarúgása óriásit változott, szervezett nagyüzem lett, amelyben 
megjelentek az üzletemberek, a maguk józan, számító, céltudatos terveivel és 
szervezési módszereivel. A labdarúgást egyre többen sorolják az üzleti, piaci 
alapokon működő sportágak közé, ugyanakkor egyre erősebbek a szakmával 
szembeni kritikai megnyilvánulások is. Ez egyértelmű, a két dolog összefügg, minél 
inkább minőségi a labdarúgás, minél jobban érvényesül a sport, annál inkább lehet 
üzlet. Nem véletlen tehát, hogy a labdarúgás az egyik legfontosabb feladatának az 
utánpótlás-nevelést tekinti. Nálunk most kezdenek el ezzel a területtel kiemeltebben 
foglalkozni a Bozsik program keretében. 
Az önkormányzat is kiemelten támogatja a veszprémi labdarúgó utánpótlást, annak 
érdekében, hogy az utánpótlásból kikerülő, tehetségek alkotta csapat képességeinek 
és tehetségének megfelelő szinten reprezentálja Veszprém labdarúgó sportját. 
Veszprémben az utánpótlás labdarúgás feltételeinek rendezésével, az utánpótlás 
labdarúgás támogatásával az önkormányzat és az egyesületek között jó 
együttműködés alakult ki ezen a szinten. A továbblépéshez az utánpótlásból 
kikerülő sportolók számára a felnőtt labdarúgó klubok és az utánpótlás egyesületek 
között olyan rendszer létrehozása a cél, amely közép és hosszú távon a veszprémi 
labdarúgást ismét országos sikerekre vezeti. 
Ennek érdekében elengedhetetlen az utánpótláscentrum hátralévő elemeinek 
befejezése, hogy teljes mértékben el tudja látni feladatát. 
VFC USE utánpótlás-képzéssel foglalkozó egyesület és a Veszprém FC felnőtt 
csapata írásos szerződéses kapcsolatban állnak, ezáltal biztosítják a régióban a 
labdarúgás sportágban sportoló több száz gyermek előrejutási lehetőségeit és 
tulajdonképpen jövőképét. A Veszprém FC hosszú távú fenntartása biztosítja a 
gyermekek számára a rendszeres testedzés mellett azt a célt, amiért ezt a sportágat 
választotta. Jól jelzi szándékuk megvalósulását, hogy az első csapat keretének felét a 
veszprémi vagy a városkörnyéki fiatalok alkotják. A Veszprém FC 2012-es év II. 
felétől gondoskodik a veszprémi női futball fenntartásáról és fejlesztéséről, ezáltal 
egy újabb társadalmi réteg számára tudnak a rendszeres sportolás lehetőséget 
biztosítani, tisztán amatőr szerződések alapján. 
 
Futsal 
A futballt szerető emberek ötlete alapján két évvel ezelőtt fogalmazódott meg az 
igény, hogy Veszprémben is elérhető legyen futsal. Nemzetközi, országos 
tapasztalatok és igények is azt bizonyítják, hogy komoly lehetőségek rejlenek a 
sportág e változatában. Az ötletgazdák hosszú távú koncepciókban gondolkodnak 
és a futsal alapjait mind anyagilag, mind szakmailag rendezni kívánják. A meglévő 
oktatási intézmények kapcsolatrendszerét felhasználva kívánnak felépíteni egy 
utánpótlás rendszert, mely befektetési szempontból megteremtheti a biztonságos 
működés feltételeit. Általános- és középiskola szinteken indulásképp egy-egy 
megfelelő beállítottságú testnevelővel beépíthető a testnevelés órába, délutáni 
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sportkörbe. Merészebb tervek szerint iskolai együttműködés keretében akár egy 
futsal osztály is indítható.  
Itt a futsal mellett, kiemelt kiválasztási szempontként kell, hogy szerepeljen a 
megfelelő tanulmányi eredmény is. A motivációs eszközök megtalálásával - 
testnevelőnek bérkiegészítés, fiataloknak eszköz- és sportszertámogatás - vonzóvá 
tehető a kezdeményezés. 
Kézilabda 
Veszprém másik legnépszerűbb sportága a kézilabda, több mint ötven éve működik 
a városban. Az 1970/80-as években a női szakág volt eredményesebb, 1970-ben 
bajnoki címet is szerzett, majd 1981-től a VÁÉV támogatásával Veszprémi Építők 
néven már a férfiak is az első vonalban szerepeltek. Azóta a férfi kézilabdázok 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeket értek el. Veszprém így 
folyamatosan fontos hazai és nemzetközi kézilabda rendezvények helyszíne is 
egyben. Az összesített eredménylistájuk 2013. év eleji állapotnak megfelelően a 
következő: 20 Magyar Bajnoki cím, 21 Magyar Kupa-győzelem, KEK- győzelem, 
BL - döntő. Sikereik jelentős tömegeket mozgatnak meg. Az MKB Veszprém KC 
nemzetközi szereplése jól szolgálja Veszprém elismertségét. Jellemző, hogy 
mérkőzéseik szinte kivétel nélkül teltházasok. Az MKB Veszprém KC sokat tett a 
kézilabda sportág népszerűsítéséért, sok fiatal számára tette azt vonzóvá. További 
céljai megvalósítása érdekében utánpótlás Kézilabda Akadémia indítását tervezi, 
mely a minőségi képzés biztosításával a szélesebb tömegbázis megteremtését segíti 
elő. Veszprémben több általános iskolában is működik utánpótlás bázisuk, ahol 
felkészült testnevelő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel. (Deák Ferenc, Dózsa 
György, Padányi Bíró Márton, Hriszto Botev). Az MKB Veszprém KC csapata 
adta a londoni olimpián 4. helyezett magyar válogatott gerincét. (Császár Gábor, 
Fazekas Nándor, Gulyás Péter, Ilyés Ferenc, Iváncsik Gergő, Laluska Balázs, Nagy 
László, Perez Carlos, Schuch Timuzsin) 
A Veszprémi Aréna csarnok megépülése nagyban segítette a mára kialakult 
helyzetet.  
A veszprémi női kézilabda továbbra is a magyar első osztályban szerepel. 
Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg 
javítani tudják. Az utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, azonban ezen a 
területen is az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. 
 

Atlétika 
A VEDAC (Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club) Veszprém sportéletének 
meghatározó, első olimpiai bajnokának – Kiss Balázs (1996. Atlanta) – nevelő 
egyesülete. Jelenleg hazánk legeredményesebb atlétikai klubja, a Magyar Atlétikai 
Szövetség összesített pontversenyét 2011-ben megnyerték, az elmúlt 5 évben a 
másodiknál rosszabb helyen nem végeztek. 2012-ben három sportolójuk, Orbán 
Éva kalapácsvető, Kovács Tamás maratonfutó és Minczér Albert akadályfutó 
képviselte városunkat a Londoni Olimpián. A junior világbajnokságon pedig hat 
atlétájuk vett részt, ami szintén a legjobb mutató a hazai klubok között. Pásztor 
Bence kalapácsvető az ifjúsági világbajnokság megnyerése után a junior VB-n 
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második lett még ifjúsági korúként, Orbán Éva pedig hetedik lett a felnőtt Európa-
bajnokságon, aki egyben 2011 óta a női kalapácsvetés magyar csúcstartója is. 
A klub 22 éves fennállása alatt az olimpiák tekintetében is biztos pontja volt a 
városnak. Az ezredfordulót követő mindhárom olimpián volt VEDAC egyesületi 
résztvevő. Orbán Éva az egyetlen háromszoros olimpikonja a városnak, 2008-ban, 
Pekingben ő képviselte egyedül Veszprém városát. A következő két olimpiai 
ciklusban is prioritásként tekintenek az ötkarikás játékokra, a részvétel mellett 
szeretnének döntő- és éremesélyes sportolókat is kinevelni. A szenior korú 
sportolóik is kiváló eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi területen. Benes 
Magdolna többszörös Európa Bajnok kalapácsvetésben, Gosztolai Mária 
súlylökésben és diszkoszvetésben ért el kimagasló eredményt. 
A versenysport mellett kiemelt figyelmet fordítanak a szabadidősportra. Közel 50 
fős óvodás csoporttól egészen a szenior korosztályig járnak hozzájuk atletizálni 
olyanok, akik az egészségük megőrzése és mozgásigényük kielégítése céljából 
választják a VEDAC-ot. Egyesületük taglétszáma meghaladja a 300 főt. Minden 
évben több ezer főt mozgatnak meg szabadidősport rendezvényeikkel, mezei és 
utcai futóversenyekkel. A szabadidősport terén céljuk, hogy még vonzóbbá tegyék a 
klubot, növeljék a taglétszámot, valamint bővítsék a városi és megyei vonzáskörű 
szabadidősport rendezvények számát, és egészséges életmódra nevelni városunk 
lakosságát.  
Úszás 
Veszprémben két egyesület a Veszprémi Úszó Klub és a Balaton Úszó Klub 
tevékenykedik. A Veszprémi Úszó Klub számos korosztályos úszóversenyen 
szerepelt úszóival eredményesen az elmúlt években. A klubnak több fiatal úszója áll 
a korosztályos ranglisták előkelő helyein. Az úszó klubszervezésében több olyan 
verseny került megrendezésre, mint az „úszó suli körverseny”, amely a megyei 
úszóegyesületekben sportoló fiatal tehetségeknek biztosít versenylehetőséget, az 
úszósportot népszerűsítve, sikerélményt adva a kezdő tehetségek számára. A VÚK 
szervezésében kerül minden évben megrendezésre a városi úszó diákolimpia. A 
klub közösségi programokkal és tárgyi eszközök beszerzésével próbálja a klubba 
járó közel 250 gyereket olyan sportot szerető közösséggé formálni, akik nemcsak 
magukért, de az úszó társaikért is képesek küzdeni a klub színeiben, öregbítve ezzel 
Veszprém város hírnevét. A klub folyamatosan fejleszti az úszás segédeszközeinek 
tárházát, színvonalasabbá téve az úszásoktatást. Több mint 15 éves múltra tekint 
vissza annak az óvodás úszó csoportnak a működése, amely Kis Vuk néven 
működik az úszóklub alatt a Bóbita óvodában. Itt a tehetséges fiatal gyerekek az 
úszás alapjait elsajátítva a Március 15. úti uszodában lehetnek sikeres, eredményes 
úszók.  
A Balatoni Úszó Klub a balatonfűzfői uszodában tartja foglalkozásait, magas bérleti 
díj ellenében. A veszprémi önkormányzattól kapott támogatás közel 7 havi uszodai 
bérletre nyújtott fedezetet 2012-ben. Legeredményesebb versenyzőjük a felnőtt 
korosztályú Rákos Patrik résztvevője volt a londoni olimpiai játékoknak, Európa és 
világbajnokságoknak. A versenysport mellett jelentős szerepet képvisel a klub 



 30

életében a tömegsport, a kisgyermekek úszásoktatása és az úszáson kívüli közös 
programok (kerékpár túra, sí tábor, karácsonyi ünnep) szervezése. 
Veszprém város lakossága a hajnali 5.30-7.00, és az esti órákban 19.00-21.00 kap 
lehetőséget a Nevelési Központ uszodájában sportolásra. 
A versenysportok, és a lakossági sportolás befogadására alkalmas uszoda 
Veszprémtől mintegy 10 km-re lévő Balatonfűzfőn található, ahová 
hozzávetőlegesen 20 perc alatt lehet eljutni. Sokaknak azonban erre sincs 
lehetőségük. Továbbra is előttünk álló feladat Veszprémben egy megyeszékhelyhez 
méltó uszoda felépítése. 
Kosárlabda 
A Veszprémi Egyetemi SC kosárlabda szakosztálya 1994 óta szereplője a magyar 
bajnokság első osztálya „B” csoportja küzdelmeinek. Ezen időszak alatt az együttes 
a csoport meghatározó szereplőjévé vált. A céltudatos és szakszerű vezetés biztos 
alapokra építette a VESC kosárlabda klubot. Az egyetemistákra épülő csapat 
sajátossága a játékosállomány folyamatos cserélődése, mely minden évben más 
összetételű, más védekezési és támadási taktika kialakítását tette szükségessé. Az 
utánpótlás-nevelés terén is sikereket értek el.  Változás történt, hogy a „NEBULÓ” 
kosár suli helyett annak bázisán létrejött Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda 
egyesület keretében folyik a kiválasztás, felkészülés és versenyeztetés, 
együttműködési megállapodás alapján. Figyelembe véve a kosárlabdázás iránti 
fokozódó érdeklődést, meg kell tartani a csapat önkormányzati támogatását. A 
jellegzetesen egyetemi sportág veszprémi sikereinek elősegítéséhez külső támogatók 
bevonása szükséges. 
Röplabda 
A röplabda sportág évtizedek óta jelen van a város életében. Sajnos a nagy 
hagyományokkal rendelkező férfi sportág szereplése megszűnt, de a lányok stabilan 
az élvonalban szerepelnek. A lányoknál komoly előrelépést jelentett az egyetem 
bekapcsolódása szakmai és szervezettségi szempontból.  
A már említett veszprémi bázist jelzi, hogy több közép- és általános iskolában is 
folyik képzés (Vetési, Lovassy, Báthory, Deák). Jelenleg az utánpótlás sikerek a 
fiúknál inkább az egyesületi területen mutatkoznak, addig a lányok főleg a 
diákolimpiákon jeleskednek. A röplabda világszerte igen népszerű. 
A helyi röplabda sport számára cél az utánpótlás sikerek előmozdítása. Az iskolai 
keretek között működő műhelyek személyi feltételei adottak, a továbbfejlődéshez a 
tárgyi feltételek javítása fogalmazódott meg célként. 
Torna 
A torna a sportágak kialakulásából fakadóan alapsportág. Fejleszti a koordinációs 
képességeket, mozgás skálán, alapfokon képzi a gyermekeket egyensúlyban tartva a 
test szimmetriáját. A gyermekek mozgásos alapképzése a mai életvitel mellett 
kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon. A gimnasztika, ami ma a szabadidős 
tevékenységek közül a legelterjedtebb (felnőttek körében is), az egészséges életmód 
része, a torna alapja. A 90-es éveket követően az egyesületek többségének 
önállósulni kellett, ami egy új szerkezeti felépítést jelentett. Fontos feladat a 
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gyerekek érdeklődését felkelteni a sport iránt, megszerettetni a mozgást és 
kialakítani annak igényét. 
A Veszprémi Torna Club az elmúlt évtizedek alatt is öregbítette és a jövőben is 
öregbíteni kívánja Veszprém városának hírnevét, amihez elengedhetetlen segítség az 
Önkormányzat anyagi támogatása. A torna világában - ellentétben a látványsportok 
lehetőségeivel- az évekig tartó kemény munka, amely a zárt falak között zajlik, 
jelenti a tornászok edzését. Ahhoz, hogy valamilyen szintre kerüljön egy 
tornászsportoló, két-három éves munkára van szükség. Ekkor szerepelhet 
versenyeken, ami később nemzeti majd nemzetközi megmérettetéseket jelent. 
Az egyetemi sportcsarnok területén lévő tornagyakorló alapfelszereltsége és 
potenciális lehetőségei indokolják, hogy miért van szükség önkormányzati 
finanszírozásra. A VTC gyakorló terme és a szakmai gárda - volt olimpiai 
kerettagok, többszörös gumiasztal illetve torna magyar bajnokok, illetve világkupa, 
világbajnok- garantálják a minőségi foglalkozásokat. A VTC önkormányzattól 
kapott támogatásának több mint a felét a Stadion Kht. felé fizeti ki a terem 
költségeire. A VTC is támogatja azt az elképzelést, hogy a Stadion városi 
fenntartásba kerüljön. A tornagyakorlót társadalmi munkával építették fel az akkori 
(1980) szülők, egymást felváltva ásták a szivacsgödröket, őrködtek éjszaka, és rakták 
a falakat. Ennek ellenére az Egyetem tulajdonába került az épület. 
A Magyar Torna Szövetség közbenjárására az egyesület bekerült a Sport XXI.-es 
programba, amelynek keretei között edzői továbbképzéseket tartanak, szakmai és 
edzőtáborokat rendeznek, ahol helyet biztosítanak a magyar tornászválogatottal a 
közös munkára.  
Ez szakmailag, erkölcsileg is elismerés, amely egyben kihívás is a tornasport 
számára. A jelenleg ott dolgozó edzők, a gyermekek és szüleik hozzáállása garancia, 
hogy megfelelnek ennek az országos szintű figyelemnek. 
A veszprémi Simonyi Zsigmond Ének- Zenei és Testnevelési Általános Iskolával 
szerződéses megállapodásuk van arra, hogy az általuk javasolt gyermekeket 
felvegyék a sportosztályba. Így biztosított a lehetőség, hogy tornászai a délelőtti 
edzéseken is részt vegyenek. Ennek fejében a VTC biztosítja az iskola osztályainak 
a testnevelés órák megtartását a torna gyakorlóban. Az egyesület közel 150 
gyermeket mozgat meg, sok az a szülő, aki maga is ebben a létesítményben 
ismerkedett meg a mozgás örömével és a gyermekét is ide hozza. Ezen kívül a 
környékről is ide járnak a gyermekek: Berhida, Alsóörs, Balatonalmádi, Szentgál. 
A „Kudarc nélkül az iskolában” program, 10 évvel ezelőtt indult amely ugyan saját 
finanszírozásból, de a mai napig működik. Ebbe a programba kapcsolódhatnak be 
az óvodák, akik a gyakorló teremben mozgathatják meg délelőttönként az 
óvodásaikat. 
Küzdősportok 
Sokan nem tudják, de Veszprém a kézilabda és a labdarúgás mellett a küzdősportok 
városa is. Számtalan egyesület kínálja ezekben a sportágakban szolgáltatásait. 
Nagyon sikeresek városunk küzdősportolói és szép számmal rendelkeznek az 
egyesületek igazolt sportolókkal is. Éppen ezért elodázhatatlan egy városi 
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küzdősport centrum létrehozása, ahol ezek a sportágak és sportolók készülhetnek 
fel versenyeikre. 
A Centrum egyesület mely foglalkozásaikat a Kossuth Lajos általános iskolában 
tartja, küzdősportok oktatásával foglalkozik, azon belül is kiemelten birkózással. 
Sportáguk hosszú idők óta kiválóan teljesít, még a nehézségek ellenére is. 
Versenyzőik éves szinten 100-130 érmet szereznek, amelyeket az országos 
bajnokságon, diákolimpiákon, rangsorversenyeken és nemzetközi versenyeken 
nyerik. 2012-ben három OB, és négy diákolimpiai éremmel gazdagították 
gyűjteményüket.  
A birkózás a harmadik legeredményesebb olimpiai sportág hazánkban, így 
eredményeiknek köszönhetően a MOB javaslata alapján bekerült a kiemelten 
támogatott sportágak közé. 
A Magyar Birkózó Szövetség fejlesztési programja összhangban áll a kormány és a 
MOB szándékával melyben rendkívül nagy szerepet kapnak az utánpótlás-nevelő 
egyesületek, valamint a mai kor szellemének megfelelő, a jövőben kialakításra 
kerülő akadémiai rendszerek. 
A birkózósport veszprémi fejlődésének nagy lendületet adott Németh Zsanett, aki 
hazánk első női világbajnoka. E gyönyörű eredmény és Zsanett fiatal életkora 
lehetőséget biztosít arra, hogy mind több fiatal, akár mind több lány e klasszikus 
olimpiai sportág mellett tegye le voksát. 
A birkózósportra mindig is jellemző volt a hosszú ideig tartó, nagy terheléssel járó 
felkészülés. Egy-egy fiatal sportoló kinevelése minimum két év, és ez ezen időszak 
alatt megszerzett tudás és fizikai állapot is csak arra elegendő, hogy versenyeken 
már el tudjon indulni a sportoló. Ahhoz, hogy a felkészülési időszakok 
monotonitását, a kiugró terhelések súlyát elbírják a birkózók, rengeteg játékkal 
átszőtt eltérő mozgásos tevékenységet kell végezniük. 
Ezért a gyerek korosztály számára (5-10 évesek) az egyesület kiépített egy „Játékos 
mozgásfejlesztő foglalkozás” néven futó programot, amelyre a város, különböző 
óvodáiból és iskoláiból érkeznek hozzájuk gyerekek. E program keretében 
felzárkóztatják a mozgási problémákkal küzdő gyerekeket, és megkezdődik – 
sportágtól függetlenül - a sportolásra való elő- és felkészítésük.  
Az általános iskolások számára a grundbirkózás – mint diákolimpiai szám – 
beindítását tervezi az egyesület a városban. E témában kérnek segítséget a várostól, 
hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban elindítható legyen a program. 
A Centrum Sport Egyesület számára a terem probléma a legégetőbb. Jelenleg 
iskolákban edzenek, azaz edzés elején lerakják, edzés végén felszedik a szőnyeget. 
Ez nem szerencsés állapot, hiszen a szőnyegek és a ponyvák nagyon gyorsan 
amortizálódnak, a rendelkezésre álló edzésidőt pedig nem tudják hatékonyan 
kihasználni. Jó megoldás lehet, ha az érintett, illetve az érdeklődő iskolákkal 
szorosan együttműködve a délelőtti időszakban a testnevelési órák keretében 
önvédelmi foglalkozást tartanának, így könnyítve az iskolák szakemberhiányán.  
A K.O. Sport és Szabadidősport Egyesület ökölvívással foglalkozik. Legfontosabb 
céljaik között szerepel a gyerekek sportszeretetének kialakítása, lehetőség biztosítása 
a versenyeztetésre. A fiataloknál az elsődleges szempont a sport megismerése, a 



 33

mozgás öröme és az alapok elsajátítása.  Felnőtt sportolóik a munka mellett 
látogatják az edzéseket, ők ritkábban tudnak elindulni versenyeken. 
Foglalkozásaikat a Veszprém Arénában tartják. 
A Thai-boksz Sportegyesületben egyfajta generációváltás történik, a régi versenyző 
csapatot egy fiatal korosztály váltja fel. Ebben a sportágban sok gyakorlás 
szükséges, hogy versenyképes sportoló legyen valaki és elindulhasson bármilyen 
versenyen. Foglalkozásaikat a Veszprém Arénában tartják. 
Bakony Kendo és Iaido egyesület célja egy közösségformáló és testedzésen 
keresztül megvalósítandó egészséges életszemlélet kialakítása, ami sok esetben 
életük végéig boldog harmóniát teremt a sportolóik számára. A lelkesedés és 
önzetlen tanítás olyan magaslatokat képes megteremteni a sportolók számára, amit 
a 20 éve működő egyesületük is bizonyít. Büszkék arra, hogy több jelentős 
rendezvényük mellett rendszeresen fogadhatnak japán delegációkat, sőt egy esetben 
még a japán nagykövetet is vendégül láthatták veszprémi Kendo versenyen. 25 fő 
igazolt versenyzőjük van, foglalkozásaikat a SÉF iskola tornatermében tartják. 
A Domonkos László Veszprém Judo SE évente közel ötven versenyen vesz részt, 
külföldi nemzetközi, hazai országos, régiós és meghívásos versenyeken. Utánpótlás 
nevelésük, képzésük és az új beiskolázottak aránya évről évre nő, a lemorzsolódás 
csökken. Számos eseményük egyik fontos állomása volt a Városházán bemutatott 
fotó kiállítás, régi fényképekből, újság cikkekből, s egyéb relikviákból, 
emléktárgyakból szépszámú érdeklődő számára. Országos bajnokaik vannak, a 
nemzetközi versenyekről rendszeresen éremmel térnek haza. A veszprémi 
sportegyesület 104 igazolt versenyzővel rendelkezik. 2007 óta elkötelezet híve a 
judo diák, tömeg és versenysportnak. Sajnos az emelkedő bérleti díjak egyre 
nehezebb helyzetbe hozzák őket, már működésüket érzik veszélyben. Nem tudnak 
versenyekre járni, nem tudnak megfelelő edzéseket végezni. Vizsgálják annak a 
lehetőségét, hogyan tudnák segíteni és bekapcsolódni a testnevelési órák 
megtartásába és így kedvezményesen vehetnék igénybe az iskolai tornatermet. 
Foglalkozásaikat a Dózsa György és a Simonyi Zsigmond Általános Iskolában 
tartják. A küzdősportok jeles képviselője még a Veszprémi Taekwondo 
Sportegyesület, több kiemelkedő nemzetközi eredménnyel dicsekedhetnek. 
Foglalkozásaikat a FITT Sportegyesülettel együtt a Veszprémi Arénában tartják. 
Vívás 
A Dózsavárosi Diáksport Egyesület tagja a Magyar Vívó Szövetségnek. Az 
egyesület két vonalon végzi munkáját. A diáksport (a testnevelés tagozatos 
osztályokban folyó képzés keretében) a veszprémi sportegyesületek utánpótlás-
biztosítását is végzi. A szövetségi versenyrendszerben működő vívó szakosztály, 
ahol Veszprém város és a környező települések vívás iránt érdeklődő, azt űzni 
kívánó tanuló és felnőtt lakosságának igényeit elégíti ki. 
A vívószakosztály 1986 őszén alakult a DDSE szakosztályaként, és működik 
jelenleg egyetlen szövetségi versenyrendszerben résztvevő szakosztályaként. 
Megalakulása óta elsősorban az utánpótlás nevelésével foglalkozik.  
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A sportág hosszú távú fejlődését az edzések helyszínéül szolgáló, megfelelő méretű 
terem kialakítása is elősegítheti, amely biztosítja a szakosztályi létszám számára a 
megfelelő mennyiségű utánpótlásbázist,  
Mindezek megvalósításával Veszprém kiemelt vidéki centrumként hozzájárulna a 
magyar vívás további sikereihez, hogy újabb olimpiai és világbajnoki győztesek és 
dobogós versenyzők kerüljenek ki a veszprémi fiatalok közül. 
Kerékpársport 
A hazai kerékpározási szokások – a Nyugat-Európai tendenciának megfelelően – 
jelentős változáson esnek át. A gazdasági környezet változása (magas 
üzemanyagárak, gyenge minőségű közösségi közlekedés), valamint a társadalmi 
közfelfogás változása (az egészséges életmódra való igény, a környezeti szempontok 
felértékelődése) előtérbe helyezte a kerékpáros közlekedést.  
A mindennapi helyváltoztatás szükséglete mellett (un. hivatásforgalmú 
kerékpározás), egyre hangsúlyosabb szerepet kap a kerékpáros turizmus, valamint a 
kerékpársportban résztvevők száma. Kormányzati szinten kiemelt célterület lett a 
kerékpáros infrastruktúrafejlesztés, amely elsősorban kerékpárutak építésében, 
valamint kerékpáros turisztikai fejlesztésekben valósul meg. Önkormányzati szinten 
a kerékpáros barát települések listája folyamatosan gyarapszik.  
Azonban a fenti tendenciákkal ellentétben a társadalmi szokások nem ösztönzik a 
fiatalokat a rendszeres kerékpározásra, és a szülők többségének életmódjába sem 
épül be a rendszeres testmozgás. A jelenleg napi/heti szinten kerékpározók mellett 
jelentős azok tábora, akik nem használják a kerékpárt még rekreációs céllal sem.  
A Veszprémi Kerékpáros Egyesület egy olyan programra kívánja felhívni a 
figyelmet és próbál megvalósítani, amely az általános iskolás korosztály körében a 
mindennapok részévé teszi a kerékpárhasználatot, az érdeklődő, tehetséges fiatalok 
számára rendszeres edzés, és versenyeztetés mellett motivációt nyújt a rendszeres 
testmozgásra.  
A gyermekeken keresztül a szülők, és így az egész család szemléletét felhívja az 
egészséges életmódra, családi programok keretén belül azt népszerűsíti. A program 
eredményeként megvalósulhat a településen élő tehetséges gyermekek számára a 
megfelelő szintű edzésmunkával a sport, mint életforma elsajátítása. Az érdeklődő 
gyermekek számára követendő magatartásminta és saját barátaik eredményei alapján 
kialakul a motiváció, az egészséges, rendszeres testmozgáson alapuló életmódra 
való igény. 
Veszprémben a kerékpározás elősegítése a kerékpárút-hálózat megsokszorozásával, 
a kerékpárosok számára igénybe vehető közutak kijelölésével is javítható. Ezen 
kívül a kerékpárosok által frekventált utakon forgalomcsillapító intézkedésekkel, és 
a biciklisták számára biztosított elsőbbséggel is erősíthető ez a népszerű sportolási 
lehetőség. Továbbá az iskolások felkészítése a biztonságos kerékpározásra is 
javíthatják Veszprémben a kerékpározás feltételeit. 
A belvárosi közterületek játszóterek fejlesztésével, a kerékpár utak kialakításával az 
igényekhez illeszkedő, a város jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés 
történhet meg, amely biztosítja a gördeszkások számára a biztonságos gyakorló és 
potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés számára 
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elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget 
kínálva az itt élők számára. 
Rally 
Magyarország egyik legnépszerűbb – de kétség kívül a legnagyobb helyszíni 
nézettséggel rendelkező – sportja a rallyesport. Az országos Rallye Bajnokság évről-
évre 7-8 futamból áll. Minden egyes futamnak egy-egy régió és annak központi 
városa ad otthont. (Eger, Miskolc, Pécs, Szombathely, Budapest, Veszprém, 
Dunaújváros). 
Népszerűségénél fogva, nem csak a sportban rejlő értékek teszik fontossá a 
futamokat az adott városok számára, hanem turizmusra gyakorolt hatásuk is. Sok 
ezer érdeklődő és rajongó kíséri futamról futamra a bajnokság résztvevőit. 
A Veszprém Rallye hagyományosan a nyár derekán kerül megrendezésre, a 
bajnokság tradicionális futamaként. Mivel murvás-köves utakon zajlik, az egyik 
leglátványosabb futam, talán ennek is köszönheti kiemelkedő népszerűségét, mivel 
nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is ritka a murvás talajú 
rallye verseny. Veszprém közvetlen környezete azonban ideális adottságokkal 
rendelkezik ilyen tekintetben. A rendező és a város közös összefogásával, jelentő 
régiós futammá fejlődhetne a Veszprém Rallye az elkövetkező évek alatt. 
BMX 
A valamikori nyüzsgő, pezsgő veszprémi bmx-es élet sajnos a múlté. Továbbra is 
jelentős gondot okoz a Veszprémi Spartacus Sportegyesület életében a megfelelő 
létesítmény hiánya. Így nagy gondot jelent a megfelelő edzés helyszínének a 
biztosítása. Ennek ellenére az egyesületben sportolók száma emelkedett. Jelentős 
fejlődés tapasztalható az utánpótlás korosztályú versenyzők számában. Több 
külföldi rendezvényen szerepeltek kiválóan az egyesület sportolói.  
Sajnálatos, hogy több próbálkozás ellenére sem sikerült megvalósítani. az óvodai 
kerékpáros oktatást. Ez az elkövetkezendő évek feladata lesz. A kerékpáros 
sportágak meglehetősen költség igényesek. Az egyesület tulajdonában csak csekély 
számú kerékpár van. A sportolók többsége saját kerékpárjával versenyez. 
Táncsport 
Sokak számára vitatéma, hogy a táncot a sportok közé sorolja vagy a 
szórakoztatóipari tevékenység egyik formájaként definiálja. Veszprém városa 
egyértelműen táncpárti és támogatja, segíti azok működését, rendezvényeit. 
A Rock’n Roll Club akrobatikus táncoktatással foglalkozik gyermekek és felnőttek 
számára. Tagjai nagyrészt iskoláskorú fiatalok, akik az egyesületi munka segítségével 
sportszerű, egészséges életmódra törekednek, mások előtt sok esetben 
példaképként szerepelnek. A gyerekek mellett családok is aktívan részt vesznek az 
egyesület munkájában. Folyamatosan szerepelnek városi, országos, nemzetközi 
rendezvényeken versenyzőként, fellépőként, vendégként. 
Számottevő, komoly munka folyik a Kid Rock And Roll sportegyesületben. Három 
megyét is lefedő tevékenységük során elsősorban az óvodás és általános iskolás 
korosztály oktatásával, tanításával foglalkoznak, illetve szerveznek területi 
versenyeket. 
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Veszprémi táncsportot képviseli a Golding Táncsport egyesület, mely feladatának 
tekinti bemutatni, hogy a táncsport hogyan befolyásolja a gyermekek viselkedését, 
életmódját, valamint hogy segít hozzá ahhoz, hogy a fiatalok napi igénye legyen a 
mozgás, az edzés. Ezzel egyidejűleg megtanítják a táncok fajtáit a klasszikustól a 
modernig a színpadi mozgást, a kulturált viselkedést az egymásközti érintkezés 
szabályait. A veszprémi táncsport további jeles képviselői a Bonita Sporttánc 
Egyesület, a Cholnoky Jazz balett, és a Winner Versenytánc Egyesület.  
Jégsport 
Az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő sportága jégkorong. Városunkban 
ennek a sportnak a képviselője a Veszprémi Jégkorong Sportegyesület, mely 
legfontosabb feladatának az utánpótlás területét tekinti. Az óvodákban és 
iskolákban megtartott toborzás eredményeként a 2011-ben induló munkájuk során 
már az első szezonban több mint 60 korongozni vágyó fiatal csatlakozott hozzájuk.  
Az edzéseket a kezdetektől fogva megfelelően képzett szakemberek koordinálják. 
Az „alulról történő építkezésnek” köszönhetően a következő szezonban már négy 
korosztályban szeretnék képviseltetni magukat és Veszprém városát a különböző 
regionális bajnokságokban. A jelen pillanatban a Jutasi úti sportcentrum területén 
működő jégpályán edzenek. Nagy népszerűségnek örvend az a kezdeményezés 
miszerint az óvodák és az általános iskolák tanulói ingyen használhatják a pályát a 
délelőtti tanítási időszakban. Tanári felügyelettel, tanórák keretein belül így sokkal 
szélesebb körben megismerkedhetnek a korcsolyázással és elsajátíthatják a 
jégkorong sport alapjait. 
Sí  
Az eplényi síterep nem új, évtizedek óta sokan kedvelik és választják. Sokak szerint 
Eplény a Dunántúl egyetlen értékelhető sípályája. Küldetésük az ország nyugati és 
középső területén élők számára is elérhető téli sportolási lehetőség biztosítása. 
Ezzel elérhetővé válik az a réteg, amely nem engedheti meg magának a drága 
sítúrát, illetve az a megszállott télisport-kedvelő réteg, amely a külföldi túra mellett 
egy-két napot, hétvégét még szeretne hobbyjának szentelni.  
Sportvállalkozások 
A 2004. évi sporttörvény a sportvállalkozásokat a sportszervezetek alapvető 
típusaként határozza meg. A sportvállalkozás olyan gazdasági társaság, amelynek 
főtevékenysége sporttevékenység, és célja a sporttevékenység szervezése, illetve a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
A sportegyesület és a sportvállalkozás célja és főtevékenysége azonos, a különbség a 
jogi formában van. A sportegyesület non-profit egyesület, a sportvállalkozás pedig 
profitra törekvő szervezet, üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat, melyekre a 
gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Alapvetően a piac kereslet- kínálat által szabályozott lehetőségekre építve jöttek 
létre. A sporttal közvetett módon kapcsolódó vállalkozások közül nagy jelentőségű 
a kerékpár kereskedő hálózat, amely Veszprém teljes igényét képes biztosítani. 
Viszonylag nagy számban dolgoznak vállalakozóként olyan sportszakemberek, akik 
a jogszabályok biztosította előnyöket e módon veszik igénybe. 
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A sportvállalkozások támogatása – a különböző szabályok, jogszabályok 
megalkotása során fontos szempontként – biztosítható. 
 
III/3. Szabadidősport 
A felmérések azt mutatják, hogy a magyarok a szabadidejüket elsősorban nem 
sportolásra fordítják. Megállapítható, hogy a felnőtt népesség csupán 16%-a sportol 
időnként, rendszeresen (legalább heti két alkalommal és legalább fél óra 
alkalmanként) pedig mindössze 9%-uk. Ugyanakkor felmérések azt is mutatják, 
hogy ennél jóval többen szeretnének valamilyen formában rendszeresen mozogni. 
A feladatunk tehát az, hogy e sportolni vágyó réteget megmozdítsuk.  
Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, 
mozgásban gazdag életmód iráni igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a 
szabadidősport feltételeinek fejlesztésében. 
Fő feladatának a gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a 
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok 
sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának 
segítését tekinti. 
A fő területeknek pedig az iskolai-diáksport, rekreációs sport, utánpótlás nevelés és 
a közösségi-közművelődési programokat tekinteti. 
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért, illetve helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett 
sporttevékenység. 
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a 
rendszeres, könnyen elérhető sportolás lehetőségét, és ehhez megteremtse a 
megfelelő színvonalú sportlétesítményeket. A megfelelő feltételek kialakulását 
követően a szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie.  
A szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, 
egyéni vagy önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által 
biztosított szabadidősport tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. 
A sportjavak fogyasztásához megfelelő mennyiségű szabadidővel és jövedelemmel 
kell rendelkezniük a polgároknak, e feltételek csak egy fejlett társadalomban 
adottak. A polgárok részéről már tapasztalható, hogy a gazdasági helyzet javulásával 
megnő az életminőség javítására való igény. Jelentős mértékben megnőtt a 
szervezett sportolásban résztvevők, valamint a nem szervezett formában mozgásos 
tevékenységet végzők száma. (A fitneszkertek kialakítása 4. sz. melléklet) 
Mégis a lakosság és ezen belül az ifjúság egészségi, edzettségi állapota még mindig 
igen elszomorító. Ennek egyik alapvető oka a mozgásszegény életmód. Az egészség 
és a fizikai edzettség összefüggéseinek felismerése messze elmarad a kívánatostól, 
annak ellenére is, hogy érezhetők pozitív folyamatok, amit az elmúlt időszakban 
lebonyolított, nagy tömegeket megmozgató rendezvények is bizonyítanak (pl.: utcai 
futóverseny, kispályás labdarúgó bajnoki rendszer). 
Előrelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb 
számban működnek önálló, esetenként önfenntartó egyesületek. Növekvő 
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fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a testedzés divatos formáinak 
szolgáltatásszerű igénybevétele iránt.  
A szabadidős sportolás, zömében fizikai tevékenység, amelyet szórakozás, 
egészségmegőrzés, erőnlét visszaállítás érdekében végeznek. A testgyakorlásnak ezt 
a módját, különböző korú, egyes személyek, vagy csoportosulások választják. A 
gyakorlást, különböző napszakokban, változó intenzitással, saját elképzelések, vagy 
szakemberek segítségével végzik. 
Veszprémben a szabadidős sportolásnak felsorolhatatlanul széles skálája fellelhető, 
az igen népszerű kispályás labdarúgástól kezdve, az óvodai foglalkozások dicséretes 
szervezése, természetjárás, futás, úszás, szellemi és küzdő sportokon át, egészen a 
nemzetközileg is szép sikerek elérő szenior erőemelő és atlétika sportági 
gyakorlókig. 
Nem a kínálat szűkössége, sokkal inkább a kialakult helytelen életmód szemlélet és 
az ezzel párosuló ráfordítás megítélés hiányosságai okozzák, hogy hasonlóan az 
országos adatokhoz, a népesség csupán négy-hat százaléka vesz részt legalább heti 
három alkalommal testgyakorláson. 
A kispályás labdarúgás a városban a legnépszerűbb, melynek több évtizedes 
hagyománya van, rendszeres szabadidős tevékenység, tíz osztályban több mint száz 
csapattal működik és vesz részt a hetente télen - nyáron rendezett fordulókban. Ez 
a 2012-es évben 1500 főt jelentett. A kispályás labdarúgás városi irányítása a 2008-
as évtől megváltozott: egy szabadidősport egyesület szervezi a bajnokságok kiírását 
és lebonyolítását. A téli terembajnokságok költségeihez járult hozzá az 
önkormányzat, így a csaptok nevezési költségei csökkentek. 
A természetjárás leggyakoribb módja a gyalogos túrázás, de ide tartoznak a 
vízitúrák, sítúrák és más, fizikai igénybevétellel járó, csoportos, nem egyszer 
versenyként lebonyolított túrák is. Veszprémben a Magyar Természetjáró Szövetség 
tagszervezetének, a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetségnek városi 
szövetsége koordinálja a fenti feladatokat. A néhány évtizeddel ezelőtt jelentős 
természetjáró mozgalom napjainkra veszített súlyából. Az ODK mozgalom az 
oktatási intézményekben csökkenő aktivitást mutat. A jelenlegi taglétszám 25-30%-
kal kevesebb az egy évtizeddel ezelőtti mértékhez képest. Ezért a városi szövetség 
kiemelt célja az aktív taglétszámtoborzás az oktatási intézményekben. 
Ezek közül Veszprémben a gyalogos, kerékpáros, vízi, sí és hegymászó 
szakosztályok működnek. Az oktatás és tudatformálás mellett feladata a 
teljesítménytúrázásnak a megrendezése. 
A városi szövetség szoros együttműködésben a területi szövetségekkel aktívan részt 
vesz a turista utak karbantartásával, fenntartásával, a turistajelek felfestésével és az 
új útvonalak kijelölésével kapcsolatos munkálatok elvégzésében. A pályázati 
források bevonásával – megyei, regionális, országos támogatások – megvalósuló 
fejlesztések elengedhetetlenek a természetjárás népszerűsítésében. A szűkös anyagi 
források miatt az elvégzett – közel 1300 km turistaút újrafestése az elmúlt 4-5 
évben – és a jövőben tervezett munkálatok csak a tagok önkéntes munkájával 
valósíthatóak meg. 
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További célok és feladatok: 
A fent említett célok elérésének érdekében a következő feladatokat továbbra is 
nagyon fontos eszköznek tekintjük: 
1. A városi szabadidősport és a szabadidősporttal foglalkozó egyesületek 
tevékenységének támogatása, illetve tömeges részvétellel zajló események, 
sportrendezvények lebonyolítása, szervezése. 
2. Szabadidő és diáksport területén továbbképzések, tanfolyamok, oktatások 
szervezése, finanszírozása. A tanulók egészségi és általános testi állapotának javítása 
érdekében tanórai és tanórán kívüli testnevelés, valamint turisztikai és diáksport 
programok, táborok szervezése és támogatása. 
3. Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, fontosságának elismerésére 
irányuló szemléletformálás. Ösztönözni kell a helyi lakosságot az önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítmények fokozottabb igénybevételére. 
4. A lakossági sport támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi sportéletének segítése, akciók szervezése. 
5. Külföldi sportegyesületekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, szabadidős 
programok szervezése, Veszprémben illetve külföldön. 
6. Az egyes óvodákban bevezetett foglalkozási formák módszereinek 
megismertetése az alkalmazók által a többi hasonló nevelési intézménnyel, szintén 
igen előre vivő lehet. 
7. Az egészségmegóvás, testgyakorlás városban kínált formáiról, az igénybevétel 
helyéről, lehetőségeiről pontos információt kell begyűjteni, rendszerezni, majd 
időről-időre újítani, a lakossággal megismertetni, ezzel is biztosítva az 
összehangolást, a szolgáltatást nyújtók és azt igénylők között. 
8. A településre jellemző földrajzi, történelmi, idegenforgalmi adottságokhoz, az 
évek alatt meghonosodott kulturális eseményekhez jobban lehet alkalmazkodni, 
ezzel bővíteni az idegenforgalom alapján ide látogatók körét, úgy, hogy közben 
sportolási igényeik is kielégíthetők legyenek. Ugyanakkor az évek során megszokott 
akciókat, eseményeket-, rendezvényeket, továbbra is önállóan szervezzék meg. 
9. Minden életszakaszban lehet olyan szellemi, fizikai gyakorlást kínálni, ami a 
legkülönbözőbb egészségi állapottól függ, speciálisan kiszolgálja az egyéni és 
csoport érdekeket. Példaértékű lehetne felvállalni Veszprémnek, az országban is 
egyedülálló kezdeményezéssel és végrehajtással, „Fogantatástól – Élethosszig” 
elnevezéssel program kidolgozását, amit az életkori szakaszokhoz alkalmazottan, 
speciálisan az ahhoz értő szakemberek készítenének el.  A kezdeményezés 
felvállalása, bevezetése, nyomon követése, a város, testkultúrában eddig is jó 
megítélését tovább erősítené, példaértékűvé nemesítené.  
A hosszú távra előre gondolkodás, olyan jelenleg nem tisztázott helyzetekre is 
megoldást találhatna, hogy miként lehet segíteni azokat a sportolókat, köztük a 
szenior korúakat, akik a legkülönbözőbb sportágakban nemzetközileg is rangos 
eredményeket értek el. 
A program kidolgozása, olyan vállalkozás lenne, ami, a tanulságok folyamatos 
figyelembe vételével és a korrekciókkal, garantáltan az egészség jobbítást szolgálná. 
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10. A testnevelés és sport, az attól nagyban függő egészségmegóvás koncepciója 
elvárásaihoz igazítottan, célszerű olyan intézkedési tervet készíteni, aminek éves 
lebontása, a költségvetési helyzettől mindenkor függően előre tervezhetővé teszi a 
városi szintű feladatokat. 
11. A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények, 
kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztési program 
 
III/4. Fogyatékkal élők sportja 
A fogyatékkal élők sportjának két fő irány van: egyrészt a verseny orientált, elit 
sportjellegű, másrészt a szabadidősport jellegű, de nemzetközi eseményeket is 
rendező egyéb sérülés-specifikus mozgalmak. Miután egyre inkább a fogyatékkal 
élők integrált sportolásának támogatása kerül előtérbe, ezért több helyen (már) nem 
különül el élesen a fogyatékkal élők sportja, nem számít a sport önálló területének: 
az iskolai és diáksportban, a versenysportban és a szabadidősportban is 
megjelenik/megjelenítik. Az új koncepció nem csak a két fejlesztési elképzelés 
aktualizálására ad lehetőséget, hanem a kettő együttes alkalmazására is, ami 
elősegítheti a sportterületek komplex kezelését, közelítheti a sportterületeket 
egymáshoz. A cél valóban az integráció lehet, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 
ma még látni kell külön (is) a fogyatékkal élők sportjának sajátos helyzetét. 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény alapelvként rögzíti, hogy az államnak, a társadalom szervezeteinek 
és tagjainak olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek 
képesek lesznek teljesebb életre a fogyatékosságukból fakadó terheik 
csökkenthetők”. A törvény mellett számos ágazati jogszabály, program, charta is 
tartalmaz a fogyatékosságra vonatkozó rendelkezéseket (önkormányzati törvény, 
közoktatási, szociális, egészségügyi, sport, Európai Sport Charta, stb.). 
A fogyatékkal élők sportjában ugyanolyan környezetvédelmi problémákat kell 
megoldani, mint az épek sportjában, ugyanakkor a fogyatékkal élők 
sporttevékenysége alaposabb előkészítést, körültekintőbb szervezést és 
lebonyolítást, valamint több utómunkálatot igényel, mint az épek sportja, és ez 
vonatkozik a környezetvédelmi tevékenységek megvalósítására is.  
A mozgáskorlátozottak esetében a sporteszközök újrahasznosításának és 
biztonságának változik meg a szerepe. 
A szervátültetettek esetében fokozottabban jelentkezik a tiszta levegőre és a tiszta 
vízre való igény, hiszen az új szervek érzékenyebbek minden külső ártalomra.  
A törvényben is meghatározott akadálymentesítési program mielőbbi végrehajtása 
valamennyi fogyatékos sporttevékenységét is segíti.  
A fogyatékosok sportjában jelentkező környezetvédelmi problémák megoldásához 
eltérő tájékoztatási módszerek alkalmazására van szükség, mint az épek sportjában. 
Sajnálatosan a lakosság 10-12 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékos. 
A fogyatékkal élők sportjának egészségmegőrző szerepe illetve a társadalmi 
beilleszkedést elősegítő és az életminőséget javító funkciója van. 
A fogyatékkal élők sportját országos szinten a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége (a továbbiakban: FONESZ) koordinálja. A FONESZ-t a Magyar 
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Paralimpiai Bizottság (MPB), a Magyar Siketek Sportszövetsége (MSSSZ), a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ), a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, 
Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége alapította 2001-ben. A FONESZ a 
fogyatékos emberek sportjában működő legmagasabb szintű hazai szervezet, 
melynek célja az egyes tagszervezeteinek megfelelő nemzetközi sportszövetségek 
által megfogalmazott eszméknek, azok szellemének terjesztése, elősegítve ezzel a 
fogyatékos embereknek az épek társadalmába történő integrációját. Legfontosabb 
feladatai közé tartozik a fogyatékosok sportjának érdekképviselete az állami szervek, 
a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más 
társadalmi szervezetek irányába, ezen kívül gondoskodik a fogyatékosok sportját 
érintő állami támogatások tagszervezetek közötti felosztásáról. Koordinálja a 
sportszövetségek és az egyéb tagszervezetek tevékenységét, részükre közös irodát 
biztosít, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi, informatikai szolgáltatásokat nyújt 
tagjai számára.  
Veszprémben a mozgássérültek, a siketek és nagyothallók valamint a gyengén 
értelmi fogyatékosok működtetnek sportegyesületet az önkormányzat 
támogatásával. Az önkormányzat jogszabályi feladata a tornatermek, sportudvarok, 
egyéb sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítése. 
Az 1997 óta működő Veszprémi Szivárvány Integrált Sportegyesület az értelmileg 
sérült gyermekek és fiatal felnőttek rehabilitációja elősegítésében a sport 
lehetőségeit felhasználva törekszik arra, hogy a fogyatékos sportolók önmaguk 
korlátait legyőző akaratának elismertséget vívjon ki, ezzel is elősegítve a társadalom 
által történő elfogadottságukat. Fontos céljuk az egészségmegőrző, 
betegségmegelőző, rehabilitációs tevékenység, a sérültek fizikai és szellemi 
fejlődésének elősegítése, a társadalmi beilleszkedés, esélyegyenlőség megteremtése. 
Egyesületük tevékenységében részt vevő gyermekek és fiatalok a megye, különböző 
településein élnek, elsősorban Veszprém város közelében lévő településeken. 
Szakágaik közül legfőbb sportág az úszás, melyben az elmúlt években kiemelkedő 
sikereket értek el. Az országos bajnokságokon túl, nemzetközi sikerekről, speciális 
olimpiákon való részvételről is beszámolhatnak-  
Tagjai a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, a Magyar Parasport Szövetségnek, 
mely szervezetek jegyzik a veszprémi „Szivárványosokat”, delegáltjaik szép 
sikereket értek el, ezzel is öregbítve Veszprém város hírnevét.  
Jelenleg 14 versenysportolójuk van, s további négy gyermek szép eredménnyel már 
részt vett utánpótlás versenyen. Az MSOSZ, az MPSZ által meghirdetett 
versenyeken csapatuk mindig szinte teljes létszámmal részt vesz. Az 
eredményességet illetően is Veszprém az elsők között áll. 
Az egyesület tevékenysége nem csak a versenysportolókra koncentrál, azok a 
gyermekek, akik az úszástechnikák elsajátításában lassan haladnak, szépen 
fejlődnek. Az egyesület keretein belül évente 20-25 gyermek részesül 
úszásoktatásban heti rendszerességgel. A Március 15. úti uszodában heti 5 órában 
folynak az edzések. 
Véleményük szerint Veszprém város folyamatosan felkarolja a fogyatékkal élőket, 
támogatja a jó programokat, s remélik a jövőben is számíthatnak a város 
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segítségére. Ennek tudatában vállalták fel 2013 őszére a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség által Veszprémbe tervezett úszóbajnokságban való közreműködést.  
Az úszás szakágon túl jelentős sikereket értek el kerékpár sportágban. A Magyar 
Parasport Szövetség színeiben az elmúlt években két sportolójuk rendszeresen részt 
vett nemzetközi versenyeken. A jövőben ezt a sportágat is szeretnék bővíteni, a 
felszereléshez támogatókat találni. 
Labdarúgó csapatuk pályája szépen ível felfelé, idén már három bajnokságon részt 
vettek. Lelkesedésük, igyekezetük eredményessége megmutatkozik a meccseken. 
Csapatukkal egyedüli SNI (Sajátos Nevelési Igényű) sportolókként immáron négy 
éve részt vesznek petanque versenyeken. Az elmúlt évben országos diákolimpiára is 
eljutottak fiataljaik. Sérült gyermekeik együtt sportolnak az épekkel, az elfogadottság 
teljes mértékben megvalósult. 
Az öt szakág közül legfiatalabb az atlétika, egyesületen belül szerveztek 
szintfelmérést, futóversenyeket. Jövő évtől ebben a sportágban is szeretnének 
országos rendezvényeken versenyeztetni. 
Az élsport mellett törekszenek a tömegsport népszerűsítésére is – gyalogtúra, 
kirándulás – melyet „Négy évszak túra” címmel hirdetnek. 
Tevékenységükkel, a fogyatékkal élőket arra nevelik, hogy az aktív mozgás, a sport 
váljon életük részévé. A résztvevők örömüket lelik a sportágakban. Törekvésük, 
hogy a mozgás, a testedzés mindenki számára fontos tényező legyen. Mozgásra 
mindenkinek szüksége van, hogy a szervezete jól működjön. Az évek során stabil 
baráti körök, összefogás alakult ki a sérülteket nevelő családok és segítőik körében. 
Terveik között szerepel a szakágak további népszerűsítése, sportolók, önkéntes 
segítők számának növelése, valamint a más fogyatékkal élők bevonása a 
versenyszerű sportolásba. 
 A Siketek és Nagyothallók Várkapu SE (taglétszám: 20 fő) keretein belül a siketek 
és nagyothallók sportolnak bowling, darts, teke és kispályás labdarúgás 
sportágakban. 
 
III/5. Nemzetközi kapcsolatok 
„Veszprém a szív és az ész városa” olvashattuk a hónapokkal ezelőtt elkészült 
integrált városstratégiában. Veszprém elhelyezkedését és szellemi környezetét 
tekintve eséllyel tűzte ki célul a térségi vezető szerepkört. Földrajzi környezetének 
gazdagsága, eseménydús történelme, egyházi központi jellege és hagyományai 
megadják számunkra a lehetőséget, hogy Veszprém - adottságai alapján - a Bakony-
Balaton térség központjává váljon. Városunk mértékénél fogva jelentős nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik: a világ kilenc országában, tíz testvér- vagy 
partnervárosi együttműködést alakított ki az elmúlt két évtized folyamán. , 
 
A nemzetközi kapcsolatok intézményesített szinten történő ápolásának két fő 
iránya lehet: a meglévő civil vagy szakmai kapcsolatok önkormányzati szinten 
történő elmélyítése a későbbi, kiszélesített partnerség reményében, valamint az 
évtizedes testvérvárosi együttműködések civil életbe történő átültetése.  
Veszprém városának széleskörű testvérvárosi hálózata kiterjed a sport területére is. 
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Egyre több veszprémi civil szervezet képviselője látogat el a testvérvárosi 
településekre és az ott élő sportegyesületek is szívesen jönnek el városunkba. 
Legintenzívebb a sportkapcsolat Passau és Bottrop testvérvárosokkal. A nagy 
távolság ellenére Gladsaxe sporttalálkozóin részt vettek a veszprémi diáksportolók. 
A sportkapcsolatok részeként az egyik legaktívabb és legszorosabb együttműködés 
Passau városával alakult ki. Veszprém város diákjaiból alakult labdarúgó csapatok 
minden év elején januárban részt vesznek Passauban azon a gyermek labdarúgó 
tornán melyet a „Küzdj a drogok ellen” gondolat jegyében rendeznek meg 
különböző korosztályos gyerekek részére. A tavalyi évtől a felnőtt férfiak is 
szerepelnek a téli teremtornán, ahol egyre népszerűbbek és eredményesebbek. 
Passaui sportkapcsolatunkat kibővítettük azzal, hogy évközben mi is fogadjuk 
testvérvárosunk labdarúgó delegációját. Itt tartózkodásuk alatt korosztályos 
csapatainkkal barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, megismerkednek 
Veszprém város nevezetességeivel, közös programokat szervezünk a személyes 
kapcsolatok szélesítésére. 
A nemzetközi kapcsolatok és együttműködések körébe tartozott továbbá a 
franciaországi Nantes melletti Vertou és Haute-Gouliane településekkel már több 
mint tizenöt éve fennálló kapcsolat. A 13-14 éves korosztály egy nagy nemzetközi 
labdarúgó tornán vett részt minden év májusában, melyet „Europfoot” néven 
rendeztek és Európa több országából érkeznek résztvevők. Kétévente pedig „Régió 
Kupa” néven rendeztünk hasonló tornát francia csapatok bevonásával. A magyar és 
a francia gyermekek is a fogadó szülőknél kaptak szállást, elmélyítve ezzel is a 
személyes kapcsolatokat és barátságokat. Sajnos finanszírozási okok miatt ez a 
kapcsolat az elmúlt évben már nem működött. 
Veszprém város nemzetközi kapcsolatrendszerének fontos eleme a Veszprém és 
Celje között immáron 30 évre visszatekintő együttműködés, melynek legjelentősebb 
színtere a sport. A szlovéniai város csarnokterveinek adaptálásával készült a 
Veszprém Aréna. A múlt évben pedig a két város kézilabda csapatainak barátságos 
mérkőzésével kezdődött a polgármesteri találkozó. A közös sportprogramok kiváló 
lehetőséget teremtenek a jövőben a két város együttműködésének további 
területeken való kiszélesítéséhez. 
 
 
Feladatok: 
1. Külföldi sportegyesületekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, külföldi utak 
szervezése, illetve külföldi sportcsoportok fogadása.  
2. A sport területén további testvérvárosi kapcsolatok létesítése, tornák, nemzetközi 
rendezvények szervezésével. 
 
 
 
 
 
 



 44

IV. Jövőkép, középtávú sportszakmai célok, feladatok 

Városunkban sokoldalú szinte minden sportágat felvonultató sportélet zajlik, amely 
megnyugtató a jövőre nézve. A veszprémi önkormányzat célja, hogy lakosai jól 
érezzék magukat a településen, kedvükre sportolhassanak, kiemelkedő és 
színvonalas sportrendezvényeket láthassanak. Az a feladata, hogy mindehhez a 
megfelelő hátteret, a szükséges létesítményeket és feltételeket biztosítsa. 
 

Veszprém város sportkoncepciójának hosszú távra meghatározott alapelvei az 
előző évekhez hasonlóan változatlanok: 
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak 
lényeges alkotó eleme, hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet 
játszik. 
2. A sport, a mozgás a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének, 
teljesítőképesség fokozásának, a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak és 
szórakoztatásnak az egyik leghatásosabb eszköze.  
3. A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk 
alapjait, a lakosság szabadidő sportja a munkaképesség, a fizikai fittség 
karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze.  
4. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres 
testedzéshez.  
5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható 
egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, 
önkormányzati és társadalmi feladat.  
6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet 
lényegi jellemzői.  
7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 
érvényesüljön, és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.  
8. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő 
versenyrendszer működőképessége.  
 
A középtávú koncepció fő irányai:  
1. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott 
önkormányzati szerepvállalásra van szükség. A korábbi évek kialakult 
hagyományainak megfelelően támogatja a szabadidősport egyesületek által 
szervezett rendezvényeket, eseményeket. 
2. Meg kell vizsgálni, hogy a szabadidősport területén dolgozó vállalkozó szférát 
milyen formában lehet támogatni és ez irányú munkájukat segíteni. 
3. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 
tehetségesek kiválasztását és gondozását. Az egészségmegőrzés és az utánpótlás 
nevelés érdekében támogatni kell az iskolákban zajló diáksportot és biztosítani a 
versenyrendszer működtetésének költségeit. 
4. Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel az élsporton, és 
versenysporton keresztül, a gyermek- és diáksportot, a szabadidősportokat valamint 
az utánpótlás nevelést támogatja, és segíti. 
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5. Az Önkormányzat a vállalt feladat mértékének megfelelő átadott 
pénzeszközökkel támogatja az önkormányzati testnevelési és sportfeladatok 
végrehajtásában közreműködő sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket. 
6. A professzionális sportrendezvények és csapatok támogatása mellett fokozott 
figyelmet kell fordítani az ifjúsági szabadidősport támogatására. Fontos, hogy a 
felnövekvő nemzedékek minden lehetőséget megkapjanak egy egészséges 
életmódot biztosító szemlélet kialakításához.  
7. Annak érdekében, hogy minden városrész lakói könnyen hozzájuthassanak 
sportolási lehetőséghez, az intézményi kültéri sportpályákat alkalmassá kell tenni 
arra, hogy a város lakói ingyenesen, szabadon használhassák azokat. 
8. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés beindítására, erre 
tekintettel meg kell vizsgálni a meglévő sportlétesítmények és iskolai tornatermek 
bővítési lehetőségeit. A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően folytatni kell 
a tornatermek, sportudvarok felújítási programját. 
9. A városi sportlétesítményi ellátottsága az Aréna elkészültével valamelyest javult 
Gondoskodni kell azonban a meglévő sportlétesítmények védelméről, 
sportfunkciójának megőrzéséről. Az önkormányzati tulajdonban lévő 
sportlétesítmények állapotellenőrzését el kell végezni és szükség szerint azok 
felújítását el kell végezni. Továbbra is biztosítani kell a fenntartásában lévő 
sportlétesítmények alapvető üzemeltetési költségeit 
10. Az ifjúság igényeinek megfelelő új létesítményeket kell kialakítani 
közterületeken, játszótereken (kosárlabda pálya, gördeszka, görkorcsolyapálya). 
11. A nemzetközi szintű sporteseményeknek teret és lehetőséget kell biztosítani, 
hogy városunk hírnevét öregbítsék (férfi kézilabda, Veszprém Rally, Tour de 
Hongrie).  
12. Veszprém húzó sportága a kézilabda. Az eddig elért eredményeket elismerve 
továbbra is az első számú feladat a férfi kézilabda (MKB Veszprém KC) további 
erősítése és megtartása. 
13. A női kézilabdázás első osztályú Veszprémben tartása, elsősorban az utánpótlás 
vonal megerősítésével. 
14. A labdarúgás sportág stabil élvonalba tartása, jelenleg ez az NB-II osztályú 
szereplés elősegítését jelenti. 
15. A futsal legmagasabb osztályában való nyugodt szereplésének segítése, 
támogatása. 
16. A Pannon Egyetemmel a sport területén is szorosabb együttműködésre van 
szükség. A városnak ki kell használnia, hogy a tanév idején több mint tízezer fiatal 
él városunkban. Az egyetemen tanuló fiatalokat jobban kell ösztönözni a városi 
sportegyesületekben való részvételre. Az egyetemen folyó sportéletet az eddigieknél 
hatékonyabban kell támogatni: Az egyetem sportlétesítményeit kölcsönös 
megállapodás alapján a fiatalabb általános és középiskolai korosztály is vegye 
igénybe. 
17. Veszprém sikersportágai közé tartozik az atlétika, mely elsősorban a VEDAC 
kiváló utánpótlás nevelése révén az ország meghatározó és elismert egyesülete ezen 
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a területen. Működésük zavartalan biztosítása továbbra is kiemelt feladatok közé 
tartozik. 
18. A Balaton és a Bakony közelsége által biztosított lehetőségeket jobban ki kell 
használni. (túrák, természetjárás, kerékpár utak, extrémsportok) Az érintett 
települések önkormányzataival szorosabb együttműködés szükséges az említett 
lehetőségek kihasználására. 
19. A küzdősportok népszerűségére támaszkodva hazai kiemelt és nemzetközi 
versenyek városunkba „csábítása”. Egy, a küzdősportokat felölelő, és azokat 
támogató Küzdősport Centrum életre hívása. 
 
A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 
1. A szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása 
A sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, 
tartalmas családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport, nevelő 
erejénél fogva alapvető segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a 
kábítószer-használat elleni küzdelemben is, amely preventív eszközként 
össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget jelenthet. Ehhez a 
társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási lehetőséget, az 
igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az 
egyének döntésére bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe. 
2. Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport, jelentős eszköz lehet a 
kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a 
hátrányos helyzetűek számára a sportban elért eredményeik társadalmi 
integrációjukat is elősegítette. A szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek 
és tehetséges fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire 
hátrányos egészségi állapotuk javításában. Ennek elérése érdekében meg kell 
teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. 
3. A fogyatékos emberek társadalmi integrációja 
Kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos 
személyek sportolása. Ehhez a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése 
és a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások megteremtése szükséges. 
 
V. Sportlétesítmények, infrastruktúra helyzete 
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú 
ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés 
rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának 
fenntartása, EU-s előírások szerinti fejlesztése. 
 
Az elmúlt időszakban Veszprém város sportlétesítmény ellátottsága a Veszprém 
Aréna elkészültével jelentős változáson és átalakuláson ment keresztül.. A több ezer 
fő befogadására alkalmas Aréna, jelentős hírnevet szerzett városunknak, elsősorban 
a nemzetközi területen kiváló eredményeket elérő férfi kézilabda csapatunknak 
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köszönhetően. Az Aréna elkészültével bővült Veszprém sportkínálata mind a 
rendezvények, események, mind az egyesületi és szabadidősport lehetőségek 
körében. A kézilabdán kívül más sportágak (küzdősportok) szabadidős 
tevékenységek (kispályás labdarúgás, fitnesz bemutatók) lehetőséget kaptak a 
használatra. 
Az Aréna azonban nem pótolhatja azokat a hiányosságokat, melyek továbbra is 
jellemzőek a városra. Az egyik legnagyobb gond a megfelelő színvonalú uszodai 
ellátottság hiánya. 
Nem lehetünk elégedettek a veszprémi labdarúgás számára szükséges, a nézők és a 
versenysport részére is elfogadható létesítménnyel sem. Az atlétikai sportág illetve a 
labdarúgás különválasztása mindenképpen megoldásra vár. 
Hiány továbbra is a küzdő sportok és az extrém sportolási lehetőségek biztosítására 
szolgáló infrastruktúra (gördeszka, görkorcsolya, BMX). 
Cél, a város sportlétesítményeinek maximális kihasználásával a veszprémiek 
életminőségének javítása, az egészséges életmód kialakítása, a lakosság fizikai 
aktivitását döntő módon befolyásoló szabadidősport bővítése, szervezett keretek 
között történő lebonyolítása.(kerékpárutak, szabadtéri gyakorló pályák, futópályák) 
A sportlétesítmények fejlesztése szükséges olyan szempontból is, hogy azok a 
szabadidősport számára is nyitottak lehessenek. 
 
Sportlétesítmények csoportosítása: 
I. Oktatási, nevelési intézmények 
1. Óvodák 
2. Általános Iskolák 
3. Középiskolák 
4. Egyetem 
 
II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények/területek 
1. Egyetemi Stadion 
2. Erdész utcai műfüves pálya 
3. Honvéd pálya 
4. Veszprém Aréna 
5. Uszodák 
 
III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 
1. Jutasi úti sportcentrum 
2. Kispályák 
3. Lakótelepi sportpályák 
4. Kerékpárutak 
5. Szabadidős, rekreációs területek 
6. Tüzér utca-grund jellegű füves terület 
 
I. Oktatási, nevelési intézmények 
1. Óvodák 
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A 2011-2012 nevelési év statisztikai létszáma 2083 fő volt (az előző évben 2046 fő). 
Ez a szám 2012 májusára 99 fővel, 2182-re emelkedett. 
Az intézmények körül a Kuckó és a Csillagvár tagóvodák nem rendelkeznek 
tornaszobával.  A többi óvoda rendelkezik 50 - 84 m2-es tornaszobákkal illetve 
tornatermekkel. Az intézmények érdemben használható - az európai uniós 
szabványoknak megfelelő - szabadtéri létesítményekkel és eszközökkel ellátottak. A 
testnevelési foglalkozások egy illetve két órában kerülnek megszervezésre, hetente. 
Örvendetes és példamutató, hogy a város óvodái változatos formában biztosítanak 
a gyerekek számára sportolási lehetőséget (ovifoci, ovitorna, úszás, gyermektánc). 
A kötelező eszközök, felszerelések nagy részét valamennyi óvoda beszerezte.  
Több óvoda jelezte, hogy a közel tíz éve beszerzésre került eszközök egy része az 
évek múlásával, az egyre emelkedő csoportonkénti gyermeklétszám miatt 
elhasználódott, cserére, pótlásra szorul. Sportszerek, sporteszközök, szabadtéri 
játszóeszközök felújítása folyamatosan napirenden szerepel. Az óvodák 
kapcsolódása a Bozsik Intézményi labdarúgó programhoz valamelyest enyhít a 
sporteszközök hiányán, de teljes egészében megoldani azt nem tudja. 
Az óvodák a szerteágazó külső kapcsolatai közül kiemeljük a szülőkkel kialakított 
kapcsolat sokrétűségét. A közös rendezvények, foglalkozások mellett bátran 
számíthattak rájuk karbantartási, felújítási, sportpálya szépítési munkák elvégzése 
területén. Segítségükkel került sor például több belső helyiség, így tornaszobák 
felújítására is. 
 
2. Általános Iskolák 
A 2011/12-es tanévre az önkormányzati fenntartású általános iskoláink alsó 
tagozatain 2008 gyermek 90 csoportban (az előző évi 1951/87), felső tagozatain 
1984 gyermek 84 csoportban folytatta tanulmányait (az előző évi 2016/87), 
gyógypedagógiai intézményünkben – a Bárczi G. Általános Iskola és Speciális 
Szakiskolában – 138 gyermekkel 15 csoportban foglalkoztak. Így a tavalyi évben 
összességében 4130 tanult 189 csoportban (az előző évben 4109/189). 
Az elmúlt tanévben, általános iskoláinkban 169 fő (4 %) veszélyeztetett tanulóval 
foglalkoztak (előző évben 3,4 %) hátrányos helyzetű 476 fő (11,5%) volt, (előző 
évben 11,7 %). 
Az elmúlt időszakban a Botev és a Gyulaffy Általános Iskolák műanyag 
futópályákkal a Kossuth Általános Iskola kézilabda méretű pályája műanyag 
borítással gyarapodott. A fedett létesítményeket tekintve, a Báthory és a Dózsa 
Általános Iskola helyzete megfelelő. 2012-ben befejeződött a Deák Általános Iskola 
tornaterem felújítása is. Az intézmények oktatás tárgyi feltételei mindenhol 
biztosítottak, saját illetve pályázati, alapítványi támogatás terhére folyamatosan 
bővítik, cserélik az eszközkészletet. Az önkormányzat a diáksport keretből évente 
jelentős összeget biztosított sporteszközvásárlásra. 2011-ben 1 millió forintot tudott 
erre a célra biztosítani. Sajnos 2012-ben ez a jó kezdeményezés, finanszírozási okok 
miatt nem folytatódott. 
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3. Középiskolák 
2012-re a hét önkormányzati fenntartású középiskolában: összesen: 4474 tanuló 
tanult, 165 csoportban (az előző tanévben 2011-ben 4527 fő/164 csoport). A 
tanulócsoportok átlaglétszáma 27,1 fő volt (az előző tanévi 27,6 fő). 
A középfokú intézmények ellátottsága továbbra is változatos képet mutat. Táncsics 
Szakközépiskolában a 18x36 m-es parkettás tornaterem átadásával, a Lovassy 
Gimnázium rekonstrukciós munkálatainak befejezésével a fedett és a szabadtéri 
létesítmények elkészültével korszerű körülmények állnak a tanulók rendelkezésére. 
A Közgazdasági Szakközépiskola helyzete az új helyre költözéssel, felújítással és a 
tornaterem hőszigetelésével megoldódottnak tűnik. 
A Jendrassik–Venesz Szakközépiskola tornatermi ellátottsága kiváló. A Veszprém 
Aréna felépülését követően a férfi kézilabdázok elköltözésével sem sikerült a 
tanulók részére több iskolai órán kívüli sportolási lehetőséget biztosítani, hiszen a 
versenysport és utánpótlás részére továbbra is helyet kell biztosítaniuk (kézilabda 
férfi-női, futsal).  
A Vetési Gimnázium szabadtéri és fedett létesítményei biztosítják a szükséges 
feltételeket, de további korszerűsítésre szükség lenne. A Medgyaszay I. 
Szakközépiskolában egy új kézilabda munkacsarnok felépítését tervezik. 
 
4. Pannon Egyetem 

Egyetemi tornacsarnok és létesítményei (920 m2) Egyetem utcai 
1. TORNATEREM (30x15m, 450 m2) 

Funkció: röplabda, kosárlabda, küzdősportok, aerobic, asztalitenisz 
foglalkozások, versenyek tartása 
Állapota: elégséges 
Fejlesztés: a parketta, (balesetveszélyes) illetve a világítás cseréje 

2. VÍVÓTEREM (10x9m, 90 m2) 
Funkció: vívás, küzdősportok, gyógytestnevelés, tánc 
Állapota: jó 
Fejlesztés: fűtőtest  csere indokolt 

3. TORNASZOBA (10x9m, 90 m2) 
Funkció: küzdősportok, tánc, aerobic 
Állapota: megfelelő 
Fejlesztés: a világítás cseréje, levegőztetés megoldása, linóleum padló javítás 

4. BODY TEREM (15x10m,150 m2) 
Funkció: erőemelés, testépítés 
Állapota: áthelyezésre kerül, épületgépészeti berendezések telepítése miatt 
Fejlesztés: új helyszín kialakítása, fejlesztése 

Erzsébet-ligeti szabadidőcentrum 
5. TENISZPÁLYÁK (4 db) (2000 m2) 

Funkció: teniszoktatás és teniszversenyek 
Állapota: jó 
Fejlesztés: régi öltözők lebontásra kerültek, szükséges új öltőzők és 
vizesblokk kialakítása 
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Egyéb szabadtéri létesítmények 
6. TENISZPÁLYÁK (3 db) Wartha V. u. (1200 m2) 

Funkció: teniszoktatás és teniszversenyek 
Állapota: jó 
Fejlesztés: öltözők kialakítása 

7. BALATONALMÁDI VÍZI TELEP 
Funkció: vitorlázás, evezés, kajak-kenu 
Állapota: jó 
Fejlesztés: a hajók szárazföldi és vízi tárolásának megoldása 

A felsorolt létesítmények elsősorban az egyetemi testnevelést, ill. szabadidősportot 
hivatottak kiszolgálni. Természetesen a létesítményekben folyó foglalkozások több 
sportágnál is nyitottak, tehát városi feladatokat is ellátnak. Ilyenek: kondicionáló 
terem, teniszpályák, tornaszoba. A body terem költöztetésével, fejlesztésével 
kapcsolatban az egyetem együttműködést kíván kialakítani a várossal, hiszen ez a 
létesítmény nyitott, színvonalában és szakmaiságában a piacon egyedülálló 
szolgáltatást kíván nyújtani. 
 
II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények 
I. Egyetemi Stadion (30 000 m2) Wartha V. úti 

1. Rekortán borítású ATLÉTIKAI PÁLYA (4000 m2) teljes körű 
használhatóság (ugrás, dobás, futás), nemzetközi versenyekre is alkalmas. 
Állapota: felújításra szorul 
Funkció: atlétikai versenyek, edzések 

2. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA (105x60m) atlétikai dobószámokhoz is 
használható (gerely, diszkosz). 
Állapota: közepes, felújításra szorul 
Funkció: rövidtávon elsősorban a városi labdarúgás kiszolgálására, 
középtávon egyetemi és atlétikai sportversenyek működtetése. 
Fejlesztés: A pályát körülvevő álló, illetve ülőhelyek teljes felújításra 
szorulnak. 

3. TORNAGYAKORLÓ (30x20m 600 m2) 
Funkció: női-férfi torna, akrobatika 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: A trampolin előretörésével a létesítménybővítése és magasítása. 

4. FEDETT FUTÓFOLYOSÓ (3200 m2) 
Funkció: Az atlétika téli edzéseinek biztosítása. 
Állapota: rossz 
Fejlesztés: a teljes felújítás 

5. SALAKOS LABDARÚGÓ PÁLYA (110x60m) 
Funkció: a dobóatlétikai edzések kiszolgálása (gerely, diszkosz, súly, 
kalapács). 
Állapota: rossz minősítésű 
Fejlesztés: teljes felújítás 
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6. MUNKACSARNOK (40x20m,+nézőtér 1140 m2) 
Funkció: kézi-, röplabda, tollaslabda, teremlabdarúgás, floorball, kosárlabda 
sportágak űzése. 
Állapota: helyenként a belmagasság akadályt jelent, de az általános állapota 
jó. Kiépített elektromos eredményjelző. 
Fejlesztés: a teljes lelátó rész felújításra szorul. 

7. KÉZILABDA PÁLYA (40x20m, 800 m2) bitumenes 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda (szabadidősport) 
Állapota: rossz, balesetveszélyes 
Fejlesztés: salakra vagy műfűre átalakítandó 

8. KÉZILABDA PÁLYA (40x20m, 800 m2) 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: a salak felújításra szorul 

9. MŰFÜVES PÁLYA (40x20m, 800 m2) 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapota: közepes 

10. MÁSZÓFAL A MUNKACSARNOKBAN (10x80m, 80 m2) 
Funkció: falmászás 
Állapota: közepes a lehetőségeit, illetve állapotát tekintve is. 
Fejlesztés: további kisebb bővítés lehetséges 

11. BODY TEREM (100 m2) 
Funkció: elsősorban az atléták erőfejlesztéséhez használatos. 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: felújítás, gépek cseréje 

 

A felsorolt létesítmények mindegyike a tervezett kettős funkciót látja el. Lehetőség 
szerint szolgálja az egyetemi testnevelést, illetve szabadidősportot, de alapvetően a 
város sportegyesületeinek edzéseihez, versenyeihez biztosít teret. Ennek 
megfelelően a fenntartása, illetve felújítása is közös feladata a városnak, illetve az 
egyetemnek. A létesítmények funkciói adottak és hosszabb távon is erre tervezettek. 
Az itt működő sportegyesületek: a VEDAC, a Veszprémi Torna Club, a VFC 
Utánpótlás Sportegyesület, és a VLC Sport Kft.  
Az atléták által használt fedett futófolyosó sérülésveszélyes, a tátongó lyukak és az 
elkopott burkolat miatt a teljes rekortán cseréjére égető szükség van. Szakmailag a 
pálya méretének növelése is indokolt. A futófolyosó szigetelése, nyílászárók cseréje, 
valamint a tetőszerkezet felújítása is elengedhetetlen. 
A szabadtéri futópálya burkolata kopott, de használható, újravonalazását meg kell 
oldani. A dobópálya talaja agyagos, megáll rajta a víz, ami esős időben és hóolvadás 
után akadályozza a szakmai munkát. A talaj cseréje vagy a víz megfelelő elvezetése 
indokolt. A kalapácsvető ketrec tartóvasainak javítására és egy új hálóra is égető 
szükségük lenne. Az öltözőkben található zuhanyzók és a mellékhelyiségek is 
felújításra szorulnak. A felújítás költségeit nem tudja a VEDAC a saját 
költségvetéséből kigazdálkodni. A leamortizálódott sportlétesítmények 
használatáért a VEDAC jelenleg havi 478.000 Ft bérleti díjat fizet, amely 
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meglehetősen megterheli a költségvetésüket. A VEDAC mindkét esetben vállalná a 
futófolyosó korlátozott nyitvatartását, valamint törekednének a rezsiköltség 
minimalizálására. A dobópálya melletti kisház rezsijét jelenleg a VEDAC külön 
fizeti, a futópálya esti világítása esetleges, költsége elenyésző. A futófolyosó 
felújítása – szigetelés, nyílászárók cseréje, világítás- és fűtéskorszerűsítés – 
jelentősen csökkentené az üzemeltetési költséget, ez által a VEDAC által fizetendő 
havidíjat is. 
 

2. Erdész utcai műfüves pálya (Labdarúgó Utánpótlás Centrum) 
Az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény Veszprém belvárosában a Jutasi u. 
és az Erdész utca által határolt területén (az egykori Bakony Vegyész sporttelepén) 
2003-ban megkezdődtek a Labdarúgó Utánpótlás Centrum kialakításának 
munkálatai.  
Első lépésben a terület Erdész utca felé eső sarkában megépítésre került egy 452 
m2 területű öltözőépület a hozzá tartozó belső parkolóval. Az épületben négy 
nagyméretű és két kicsi öltöző, egy társalgóhelyiség, egy iroda, egy szertár kapott 
helyet.  Az átadásra 2003 késő őszén került sor. A város vezetése hozzájárult, hogy 
az újonnan alakult VFC-USE sportegyesület székhelyeként ez az épület legyen 
megjelölve. 
A második lépésben 2004 szeptemberére elkészült, és átadásra került a 105 x 68 m-
es villanyvilágításos műfüves pálya. Ugyanakkor egy füves gyakorlópálya is épült 92 
x 55 m (5100 m2) melyet azonban a fű minőségi problémái miatt üzemeltetésre 
csak másfél évvel később vehették át, de igazából a mai napig nem javult a fű 
állapota. Ebben a fázisban a terület északi részén további kis pályák létesítéséhez 
elkészültek a durva tereprendezési munkálatok is.  
Ezen a területen harmadik lépésben pályázati pénzből és egyéni felajánlás mellett 
2007 őszére elkészült egy 30 x 20 m-es (600 m2) palánkkal körbekerített műfüves 
kispálya. 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította az Utánpótlás Centrum 
működtetéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzésérét is. 
A Labdarúgó Utánpótlás Centrum alapfeladata a VFC USE keretében működő 
különböző korosztályos csapatok edzéslehetőségeinek, és versenyeztetésének 
biztosítása. A sportbizottság korábbi állásfoglalása alapján a délután 3 és este nyolc 
óra közötti időszakban valamint a versenynaptárakban szereplő mérkőzések 
vonatkozásában az utánpótlás térítésmentesen használhatja a létesítményt. Hasonló 
feltételekkel biztosította ugyanezt a női labdarúgók esetében is. 
Az őszi és tavaszi időszakban, minden nap 12 és 15,30 óra között a városi diáksport 
rendelkezésére áll a műfüves pálya. 
A Veszprém MJV Önkormányzata 2013. február 28-i Közgyűlésén döntött a Jutasi 
úti műfüves sportpálya és sportközpont haszonkölcsön szerződésen alapuló 
használatáról, működtetéséről. 
A létesítmény a nem lekötött időben térítés ellenében egyéb igények kielégítésére is 
vállalkozik. E lehetőségeit nagymértékben befolyásolják az időjárási tényezők, és a 
környéken szaporodó műfüves pályák. 
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A Labdarúgó Utánpótlás Centrum jelen állapotában nem tekinthető befejezett 
létesítménynek. Az utánpótlás csapatok edzéseire megfelelő, nézőközönséggel 
lebonyolított edzőmérkőzésre, mérkőzésre alkalmatlan. Több százas nagyságrendű 
nézőszám már nem helyeztető el biztonságosan.  
Már kisebb rendezvények is olyan zsúfoltságot eredményeznek, az Erdész utcában, 
melyek a közlekedés ellehetetlenüléséhez vezetnek és a környék lakói számára nem 
elfogadhatóak. A Centrum létesítése során sem a Jutasi úti, sem az Erdész utcai 
részen nem történt meg a kerítések megújítása. 
Hasonlóan súlyos gondokkal nézünk szembe az Erdész utcai oldalon is, ahol a több 
mint félévszázados beton elemek állapota sem megnyugtató. Itt a kerítés 
áthelyezésével az utca jobb oldalán a napi működéséhez szükséges parkoló 
mennyiség is kialakítható lenne. 
A létesítmény fiatal volta ellenére komoly karbantartási és felújítási igénnyel bír. 
A VFC USE 2013-ban jelentős felújítási munkákat tervez önerőből megoldani. Az 
úgynevezett TAO támogatásból elnyert összeg egy részét a műfüves pálya cseréjére 
és környezetének szépítésére kívánja felhasználni. Ez mindenképpen követendő 
kezdeményezés és jó üzenete annak, hogy a saját forrásaik felhasználásával hogyan 
tudják a város támogatását eredményesebben, hatékonyabban felhasználni. 
 

3. Honvéd pálya 
Bár nem Önkormányzati tulajdonú, de a lakosság – főleg a lakótelepiek – 
szempontjából ismert a volt Schönherz, jelenlegi nevén Honvéd sportpálya. 
 

4. Veszprém Aréna 
Az önkormányzati tulajdonban lévő multifunkcionális csarnok átadásával a 
versenysportok, de elsősorban a kézilabda sport számára megteremtődtek azok a 
feltételek, melyek lehetővé tették a nyugodt felkészülés és versenyrendezés 
körülményeit. A csarnok méreténél fogva egyéb közéleti, kulturális rendezvények, 
koncertek megrendezésére is kiváló helyszín. Itt kaptak helyet azon küzdősportok 
képviselői is, akiknek gondot jelentett megfelelő gyakorló és versenyhelyszín 
biztosítása.  
 

5. Uszodák 
Március 15. utcai Uszoda  

Tulajdonos: Veszprém MJV Önkormányzata 
Épült :   1984 
Méret:   5 pályás/2m/ 180 cm vízmélység feszített víztükrű  
   medence 
Üzemeltető:   Középfokú Nevelési Központ  
Jelleg:   tanuszoda, mely részben városi uszoda szerepét is betölti 
Kihasználtság:  100 % 

Használói:  5.30-7.00 Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  
nagyközönség 

7.00-15.00 Veszprém Város általános és közép iskolái, 
Gyógy úszás   
15.00-18.00  Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  
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18.00-21.00  nagyközönség, Veszprémi Egyetem  
Veszprémi Triatlon SE, Szivárvány SE,  

Báthory Általános Iskola Tanuszoda  
Tulajdonos: Veszprém MJV Önkormányzata 
Épült :   1980 
Méret:   8x16m 80-120 cm vízmélységű tanmedence 
Üzemeltető:   Báthory Általános Iskola  
Jelleg:   tanuszoda, melyben csak szervezett oktatás zajlik 
Kihasználtság:  100 % 
Használói: 7.00-15.00  Veszprém város általános iskolái, gyógy 

úszás 
15.00-17.00  Báthory Általános Iskola  
17.00-18.30  Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  

6. Tüzér utca-grund jellegű füves terület 
A Dózsa városban lévő sportterület, melyen elsősorban a Dózsa György Általános 
Iskola tanulói gyakorolnak illetve az amerikai futballt űző sportegyesület használ. 
Az előzetes sportlétesítmény fejlesztési tervben meghatározott BMX pálya építése 
sajnos nem valósult meg. A területre tervezett létesítmények, öltözők, klubterem, 
szertár, gondnoki lakás, kemping létesítés közül szintén semmi nem jött létre. 
 
III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 
1. Jutasi úti Veszprémi Szabadidősport Centrum 
A Veszprém MJV Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény alapjait az 1970-es 
években a Jutasi úti Barátság Parkban a város lakói társadalmi munkában alkották 
meg. Két aszfalt burkolatú kézilabdapályát és öt darab salakos teniszpályát építettek. 
A területre könnyűszerkezetes öltözőket és a minimálisan szükséges közműveket 
építettek ki, valamint a pályák karbantartásáról gondoskodtak. 
Alapvetően a szabadidősportot kiszolgáló létesítmény. A megyeszékhely 
legnagyobb és legszélesebb körű sportolási lehetőséget biztosító bázisa. Teljes 
naptári évben funkcionáló létesítmény. A centrum alapvetően nyitott, belépődíj 
nélkül mindenki bemehet, viszont számos sport jellegű szolgáltatásért fizetni kell. 
Jelenlegi formáját 1996-ban a működtetést hosszútávra vállaló TIE BREAK Tenisz 
Club gazdasági társaság alakította ki. A szolgáltatások módja többféle. A 3 db salak 
és 1 db aszfalt borítású kézilabda pályán alapvetően a Veszprém városi kispályás 
labdarúgó bajnokság mérkőzései zajlanak. 2012 évben 65 csapat otthonául szolgált, 
ami közel 800 mérkőzést jelentett. A csapatok mérkőzésenkénti pályahasználati 
díjat fizetnek, mely magában foglalta az öltöző és mosdó helyiségek használatát is. 
A nem szervezett rendszerű bajnokságok és versenyeken kívüli időpontokban a 
város lakói számára az aszfalt kézilabda és lábtenisz pálya, a streetball pályák 
használata ingyenes. 
A tenisz iránt nagyon nagy az érdeklődés, ami nemcsak a sportág aktuális 
népszerűségének tudható be, hanem tanfolyamok, tenisz iskolák szervezésével, 
nyári táborok működtetésével is reklámozza magát a társaság. 
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A Sportcentrum optimális kihasználtsága elég magas, ebből adódik, hogy bőven van 
még lehetőség a fejlesztésre. Hétvégén már az optimális működéshez közelít a 
kihasználtság ez nem véletlen, hiszen a szabadidős sportolásra ilyenkor jut igazán 
idő. Ha megvizsgáljuk az elvárások szempontjából a létesítményt, akkor 
elmondhatjuk, hogy kezd kialakult képe, elfogadottsága lenni a szinte már családias 
jelleget tükröző szolgáltatásnak. 2011/12 év telétől kezdődően az aszfaltborítású 
kézilabda pályán fedett korcsolya pályát építettek, ami nagy népszerűségnek örvend. 
Az iskolák a délelőtti órákban térítésmentesen vehetik igénybe a pályát, de délután 
és az esti órákban is sok a látogató.  
2. Kispályák 
Az elmúlt időszakban sok salakos vagy bitumenes kispálya szűnt meg a városban 
(Dózsa, Duviép, Tanép, Bakony Művek, VÁÉV, Robix) de ezek helyett újak nem 
létesültek. A szabadtéren lévő kispályák állapota - a bitumen vagy az aszfalt borítás 
egészségkárosító hatása miatt - nem teszi lehetővé, hogy rendszeres 
sporttevékenységet folytassanak rajta. Több kísérlet során, befektetők is 
jelentkeztek salakos vagy műfüves (fedett) pályák építésére, de különböző okok 
miatt ezek mindig elmaradtak.  
3 Lakótelepi sportpályák 
A szabadtéri, lakótelepi sportterületek kialakítására illetve öröklött sportcélú 
területek felújítására a 90-es években került sor, de ezek állapota jelentősen 
megromlott vagy meg is szűnt, vagy gépkocsi parkoló lett a helyükön (Haszkovó u. 
29-31). A sportpályákra kihelyezett kosárlabda palánk akciónak nagy sikere volt, de 
sok helyen már csak a tartók vannak, a palánk és a háló pótlásra szorulnak. (2. 
számú melléklet: a területek felsorolása, jellemző adataikkal). 
4. Kerékpárutak 
Veszprém város utóbbi éveinek egyik legsikeresebb programja, kezdeményezése a 
kerékpározás elterjedésének feltételeit szolgáló intézkedések, döntések meghozatala. 
A város ez ügyben végzett fejlesztései és beruházásai pozitív fogadtatásra találtak a 
lakosság körében oly annyira, hogy további bővítéseket igényelnek. A kerékpározás 
az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, de annak gyakorlása, űzése városi 
körülmények között balesetveszélyes. Ezért is van szükség megfelelő utak 
kiépítésére illetve továbbfejlesztésére. (4. számú melléklet: a kiépített és a tervezett 
útvonalak) 
5. Szabadidős, rekreációs területek  
A Gulyadomb területe sportolás és rekreációs célú feladatoknak egyre jobban 
megfelelő terület, melyet a veszprémi polgárok egyre nagyobb számban használnak 
ki. A kolostorok és kertek program keretében kialakított terület egyre inkább válik 
ismerté és látogatottá a veszprémiek számára. Olyan szabadidős portok számára tud 
helyszínt biztosítani, mint a kocogás sziklamászás, tájfutás, kerékpározás, 
természetjárás. 
 
Feladatok 
Az oktatás területén 
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1. Az óvodai intézményhálózat területén szükséges a tárgyi feltételek folyamatos 
javítása, bővítése, korszerűbb és biztonságosabb játék és sportszerek biztosítása, az 
udvari játékok, tornaszobák felülvizsgálata. A szabad úszófelület rendelkezésre 
állása esetén, óvodai úszásoktatás bevezetésének a lehetőségére programot kell 
kidolgozni. 
2. A mindennapos testnevelés már most is, de az évenként bekapcsolódó 
évfolyamok igényei megkövetelik, hogy az ezzel kapcsolatos sportlétesítmény 
feltételek is lépést tartsanak az előre lépésben.  
Fontossági/megvalósíthatósági sorrendben: 

1. Az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Keresztény Általános Iskola 
sportudvarán lévő sportpályák felújítása elkerülhetetlen.  

2. A Dózsa György Általános Iskolában az aszfaltos kézilabdapálya 
használatának balesetmentes biztosítása, felújítása. 

3. A Hriszto Botev Általános Iskolában a rekortán borítású futópálya befedése, 
illetve a tornaterem közvetlen szomszédságában lévő szolgálati lakás fitnesz 
teremmé átalakítása. 

4. A Simonyi Zsigmond Általános Iskolában a hátsó bejáratánál lévő 
kosárlabda pálya könnyűszerkezetes fedett létesítménnyé átalakítása. A 
mellette lévő kazánházra csatlakozással nem kell önálló fűtési rendszert 
kiépíteni. A Botev Általános Iskola is tarthatna itt testnevelési órákat, illetve 
tanórán kívüli foglalkozásokat. 

5. A Lovassy Gimnázium régi vágya a szabadtéri salakos pálya felújítása 
műanyag borítással. Ez a létesítmény a belvárosi lakok számára is nyitott 
esténként és hétvégenként. 

3. Újra meg kell keresni a nyitott iskolai tornaterem akció lehetőségét és a diákokon 
kívül a lakosság részére is biztosítani kell a szabadidősport gyakorlását, elsősorban a 
téli időszakban. 
 

Szabadidősport területén 
1. A szabadidősport tevékenységek támogatásának fő elve az legyen, hogy azok 
minél szélesebb kör számára legyen szervezett és rendszeres elfoglaltságot jelentsen. 
2. A gördeszka, görkorcsolya szerelmeseinek régi vágya egy önálló létesítmény 
kialakítása, melyre terveik is vannak. Feladatunk a megfelelő helyszín biztosítása.  
3. A kerékpárosok részére külső fejlesztési program keretében a közeljövőben 
megvalósul a Veszprémet és Nemesvámost összekötő kerékpárút. További terv 
Márkó és Bánd kerékpárúton való elérésének magvalósítása. 
A már meglévő kerékpárutak kihasználtsága mutatja, hogy a programot folytatni 
kell. A belváros és a lakótelepek valamint a vasútállomás összekapcsolásának a 
megoldása, valamint a környező városrészeket (Kádárta, Gyulafirátót) 
Veszprémmel összekötő utak építése a feladat. 
4. A lakossági szabadidősport lehetőségek szempontjából fontos a veszprémi 
lakótelepeken lévő lakótelepi sportpályák folyamatos karbantartása, szükség esetén 
felújítása, a felszerelések további fejlesztése. Ez az elkövetkezendő évek sürgető 
feladata lesz, hiszen az igények, az új szokások megkövetelik a korszerű 
fitnesz/játék kertek építését (3. számú melléklet szabadtéri játszó és sporteszközök). 
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5. A Gulyadomb területén a sportolási lehetőségek bővítése az extrém sportok 
(sárkányrepülés, hőlégballon, sziklamászás), az íjászat vagy a lovaglás lehetőségeinek 
kialakításával, bővítésével. A „Kolostorok és kertek” projekt által létrehozott 
környezetben rejlő sport/rekreációs lehetőségek felkutatása. 
6. Veszprémben az elmúlt években jelentős fejlődésnek indult a jégsport, a 
jégkorong és a korcsolyázás egyre népszerűbb. Meg kell találni a Jutasi úton lévő 
korcsolya pálya végleges kialakítására alkalmas helyszínt.  
7. A szabadidősport területén lehetőséget kell biztosítani a befektetni kívánó 
magántőke és sportvállalkozások számára: felkutatva sportpályák építésére és 
működtetésére alkalmas területeket, kidolgozva az eredményes működtetési 
feltételeket. 
8. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyulafirátóti és kádártai városrészek valamint a 
Jutas-puszta, Csererdő, Szabadság lakótelep sport és rekreációs célú területeinek 
kijelölését és fejlesztését.  
 

Verseny és utánpótlássport területén:  
1. Az Egyetemi Stadion létesítmény fejlesztési elképzelései között szereplő 
feladatok közül az egyik fontos feladat a csarnok felújítása elsősorban a padló 
cseréje és a világítás korszerűsítése. 
A Stadion területén lévő pályák, üres területek műfüvesítése az edzések és a 
kispályás labdarúgás szempontjából is fontos feladatot jelentenek. 
A VEDAC épületében lévő futófolyosó borítása balesetveszélyes és elhasználódott. 
Az új futófelület kialakítása illetve a nyílászárok és világítás korszerűsítése 
elengedhetetlen feladat. 
A VTC által használt tornagyakorló felújításában is elsődleges feladat a nyílászárok 
cseréje és a világítás korszerűsítése illetve később az épületre egy új szint emelése. 
Átgondolandó a labdarúgás illetve az atlétika sportág különválasztási lehetőségének 
– esetlegesen más terület felhasználásával/bevonásával történő – megvalósítása.  
2. Már korábban megfogalmazódtak fejlesztési elképzelések, arra vonatkozóan, 
hogy a jelenleg HM tulajdonában/kezelésében lévő honvéd pálya 
sportkomplexummá fejlesztésével az aktív sportegyesületi élet feltételei tovább 
javulhatnának. A területen egy futballpálya, és két kisebb gyakorlópálya kerülhetne 
kialakításra, valamint az Aranyos völgy végén található, jelenleg elhagyott kőbánya 
rekonstrukciójával további funkciók számára is alkalmas területeket lehetne 
létrehozni, egybekapcsolva ezzel a lakótelepi részeket a Séd menti területekkel.  
A terület ilyen méretű fejlesztésével alkalmas lehet országos vagy akár nemzetközi 
sportrendezvények, versenyek megtartására is. Az elgondolás előzetes HM 
egyeztetést igényel: a terület tulajdonosi és működtetői megoldásáról tárgyalásokat 
kell kezdeményezni.  
3. Az úszás, a vízilabda, az úszósport fejlesztése mindenképpen megköveteli, hogy 
újra gondoljuk az uszodai ellátottság kérdését: a jelenlegi Március 15. úti létesítmény 
bővítésével vagy esetleg egy új uszoda építésének lehetőségével. 
4. Meg kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú létesítmények hatékonyabb 
szervezeti keret közötti működtetésének lehetőségeit. A tulajdonában vagy 
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működtetésében lévő sportlétesítményekben biztosítson kedvezményes vagy 
ingyenes használatot a sportegyesületek számára. 
 
 
Felhasznált források: 

1. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1867-1918 
2. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1918-1945 
3. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1945-1948 
4. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1948-1957 
5. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1957-1969 
6. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1969-1984 
7. Európai Sport Charta 
8. Európai Bizottság,  Fehér Könyv a Sportról 
9. Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 
10. 2004. évi I. törvény a sportról 
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A sportkoncepció szükségessége, célja. 
 
A magyar sportpolitika és sportigazgatás jellemzője napjainkban az, hogy az élsport 
eredményeit – elsősorban az olimpiákon elért – helyezi középpontjába. A 
társadalom a sportnak nem aktív részese, hanem inkább szemlélője. Napjaink 
kutatásai azonban rámutattak arra, hogy a rendszeres sport, illetve fizikailag aktív 
életmód jótékony hatással bír a pszichés és pszichoszociális állapotra.  Városunkban 
egy 2012-es felmérés (VESZPRÉ-MI) egyik célja a lakosság érzelmi intelligencia 
szintjének megismerése volt. A felmérés szerint erős kapcsolat mutatható ki az 
érzelmi intelligencia a turizmus és a sport között. A sport és az egészséges életmód 
napjainkban felértékelődik. A magas érzelmi intelligenciájú sportolóknál, a sportban 
fontos pszichológiai tényezők is nagyobb arányban találhatóak meg. A 
sportpszichológusok szerint az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy felismerjük 
az érzelmeinket és hatásukat a viselkedésünkre, és amikor szükséges meg is tudjuk 
változtatni azokat, ami például a versenyek során elengedhetetlen. Mindezen 
tendenciák ellenére a tény azonban az, hogy a lakosság egészségügyi állapota 
elkeserítő, az egyik legrosszabb Európában.  A 2007-ben elfogadott Nemzeti 
Sportstratégia próbálta meg a szemléletváltást és Magyarországot „sportoló 
nemzetként” definiálta. Ezt a szabadidő és tömegsporton keresztül kívánta elérni. 
Az utána következő évek sporttal kapcsolatos törvénymódosításai részben 
szakítottak ezzel a szemlélettel és elsősorban a sportok megtekintéséhez nyújtottak 
többlettámogatást, illetve a várható kiemelt sikereket hozó sportágak támogatását 
erősítették. 
Az önkormányzatok támogatása, segítsége nélkül a sport működtetése lehetetlenné 
válna. Egy – a 2007-2011-ig tartó időszakot vizsgáló – összehasonlító elemzés a 
magyarországi sportvárosok sportfinanszírozási rendszerét vetette össze. Gyömörei 
Tamás (a Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője) 
megállapítása szerint a városok marketing stratégiája és sportpolitikája a magas 
színvonalú minőségi versenysporthoz kötődik. A helyi önkormányzatok az élsport 
szervezeteit kiemelt támogatásban részesítették, míg a közösségi sportot, az iskolai 
és szabadidősportot éppen csak fenntartották. A magyar sport számára már a 
nyolcvanas évek elejétől erőteljesen apadtak a központi állami források, az 
önkormányzatok váltak a sport forrásainak legnagyobb közvetítőivé. Az elemzés 
megfogalmazása szerint ma különösen aktuális az önkormányzatok sporttámogatási 
rendszerének a vizsgálata, mivel a közfinanszírozás a sportban is a közösségi sport 
szegmenseit kell, hogy preferálja. Települési környezetben a sport értékei 
felerősödnek, így az önkormányzatok a központi költségvetés lehetőségeit 
meghaladóan váltak a magyar sport pénzügyi partnereivé. Emellett még mindig 
általánosnak mondható, hogy az önkormányzati sportpolitikában a 
sporttámogatások adatainak értelmezése, kategorizálása kidolgozatlan, a közvetett 
nem pénzügyi támogatások meghatározása pedig a legtöbb esetben hiányzik, a 
tanulmány megállapításai szerint. 
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A nehezedő gazdasági helyzetben az önkormányzatoknak is egyre jobban oda kell 
figyelniük mire költik a polgárok adó forintjaikat. Ez a sport területére is igaz. Ezért 
az önkormányzat sportkoncepciójának kidolgozása során elsősorban a polgárok 
igényeit szükséges figyelembe venni. A lakosság igénye többnyire két csoportba 
sorolható, egyrészt a saját sportolási lehetőségeinek a megoldása, illetve más 
sportolásának a látványa, megtekintése. Vannak azonban olyan, sportágak melyek 
egyik körbe sem tartoznak, működésük az élsporthoz köthető utánpótlás nevelést 
illetve leginkább egy szűk kört, az adott sportágat művelők kőrét érinti. 
Így joggal mondhatnánk, hogy csak azok a sportágak kapjanak önkormányzati 
támogatást, melyek a lakosság érdeklődésére számot tartanak. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy például az alapsportágak (atlétika, úszás, torna) támogatása 
elsősorban az utánpótlás nevelés szempontjából különösen fontos, hiszen az összes 
többi sportág mozgásanyaga e sportágak valamelyikén alapszik. 
Napjainkban a legtöbb sportoló és néző is a „labdás” sportágak népes családjához 
tartozik, melyek egyben gazdasági tényezők is. Az úgynevezett látványsportok 
kategóriába a labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong és kosárlabda sportágak 
tartoznak, melyek támogatására sajátos sporttámogatási formát vezettek be a 
közelmúltban, hazánkban. Cégeknek, vállalkozásoknak lehetőséget biztosítanak 
adójuk jelentős részének sportszervezetek számára történő felajánlásra. Az 
önkormányzatoknak figyelembe kell a továbbiakban azt is venni, hogy az adott 
településen, melyek azok a sportágak melyek nagy népszerűségnek örvendenek és 
igény mutatkozik azok fenntartására, működtetésére. Szerencsére Veszprém 
sportélete sokrétű és gazdag, ebben az önkormányzat támogatása meghatározó, a 
különböző sportágak finanszírozása a lehetőségeknek megfelelően alakult. 
Veszprémben a hagyományok, tradíciók és az eredményességük miatt a kézilabda és 
a labdarúgás sportágak élveznek elsőbbséget. A jövő szempontjából is az a helyes és 
ésszerű, hogy elsősorban a férfi, női kézilabda valamint a labdarúgás illetve ágazatai 
például a futsal sportágak maradjanak Veszprém húzó sportágai. Ide kell sorolni 
még az atlétikát, mely évek óta sikersportágnak számít városunkban. Biztató, hogy 
kiváló utánpótlás nevelő tevékenységének köszönhetően egyre több fiatal vesz részt 
az egyesület munkájában. Városunk egyetlen olimpiai bajnoka Kiss Balázs is az 
atlétika sportág képviselője (kalapácsvetésben nyert olimpiát 1996-ban Atlantában).  
A támogatások esetében lényeges, hogy a sport valamennyi területét összefogva 
kezelje, figyelembe véve a versenysport az utánpótlás és a szabadidősport 
fontosságát, egymásra épülését. 
E szempontoknak és elveknek alárendelve szükséges a sportkoncepció kidolgozása, 
melynek céljai Veszprém városban az előző koncepciókban megfogalmazottakhoz 
hasonlóan továbbra is változatlanok: 

1.) A város sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése, a sport 
jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az 
élsportolók száma, erősítve ezzel a város ismertségét a nemzetközi versenyeken. 
2.) A szabadidős sport lehetőségeinek bővítése, amelynek révén biztosítható, 
a stabil és kiszámítható szabadidő eltöltés, és elérhető egy kiegyensúlyozott 
társadalmi felelősség megosztás kialakulása. 
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3.) Az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely 
elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, 
önszerveződésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett 
készségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az 
oktatási intézmények keretei között folyó diákköri sportlehetőségek feltételeinek 
javítása fontos feladatunk. 
4.) A lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a 
veszprémiek számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal 
biztosítva a rekreációs lehetőségek fenntartható fejlődését és mérsékelve az 
egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét. 
5.) A társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári 
magatartás erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a 
következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát. Az elidegenedés ellen 
a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség 
javítása a jövőben is elengedhetetlen. 
6.) A természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a 
környezeti értékek fennmaradása és fenntartható fejlődés elvének 
megfelelő hasznosulása révén elérhető, hogy elődeinktől kapott természeti táj 
és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával fejlődésünk a jövő 
nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta környezet. 

 
Veszprém sportmúltja 
 
Veszprém város sporttörténetét az 1800-as évek második felétől a dualizmus kori 
testkultúrát meghatározó helyi fejlődési modellen keresztül lehet meghatározni. 
Az azt megelőző feudális kori testkultúra városi szokásai a harcászat, a vívás, a 
vadászat és fürdőkultúra témaköréhez fűződnek. 
A reformkor, majd az önkényuralom időszakában a veszprémi polgárság is kezdett 
megismerkedni a polgári-nemzeti testkultúra néhány elemével (tánc, korcsolya, 
sakk, lovas iskola, biliárd). 
Az 1867-es kiegyezést kővetően az iskolák testnevelés kérdése elmozdult a 
holtpontról. A testgyakorlás rendes tantárgy volt, a tanulók érdemjegyet kaptak 
belőle. 
1876-ban került a gimnáziumhoz Szeiberling Mátyás okleveles néptanító. A fiatal 
tanár új szellemet vitt az intézet és a testgyakorlás életébe. Ő vezette be az 
évfolyamonként megrendezett versenyeken való részvételt, az iskolák egymás közti 
sportvetélkedéseit is. 
Ma az ő nevét viseli a középiskolások körében nagy népszerűségnek örvendő 
sportvetélkedő, melyet nyolc sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
röplabda, úszás, atlétika, sakk, asztalitenisz) rendeznek meg. 
A katonai kiképzést a veszprémi középiskolákban az 1910/11es tanévben 
rendszeresítették. 
A polgári-nemzeti sportmozgalom úttörő szervezetének a Veszprémi Polgári és 
Honvéd Lövész Egyletnek létrehozását a helyőrségi tisztikar és a város közéleti 
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tevékenységében vezető szerepet játszó tisztségviselő réteg kezdeményezte. 
Alapszabályát 1873. november 24-én 50.084 szám alatt hagyta jóvá az 
Belügyminisztérium. Ezzel megnyílt az út az ország első polgári-katonai 
sportegyesülete előtt. Az Egylet kezdetben nagy népszerűségnek örvendett, mit 
bizonyított az, hogy tagjainak száma rövid idő alatt 244 főre emelkedett. Sajnos 
azonban már az 1875-ös esztendőben komoly nehézségekkel küzdött, az 
érdeklődés egyre csekélyebb lett. 1881-82-ben már csak névleg volt lövészegylet, 
jelentőséggel nem bírt. 1883. március 13-án megtartott közgyűlés az Egyletet 
véglegesen feloszlatta. 
A lövészet mellett Veszprémben is kifejlődött, meghonosodott, s nem egyszer 
érdekes, látványos teljesítményeket produkált a gentleman-bravúr sport (kihívásos 
és fogadásos vetélkedések). 
Az 1878-as esztendő gyökeres változást hozott Veszprém fürdőéletében, egyszerre 
két fürdővel gyarapodott a város: Csikász és a Láng gőzfürdő, melyekhez a 
veszprémi gyerekek úszásoktatása is köthető. 
Az 1880-as években a sportolás - tornacsarnok hiány miatt- szabadtéri sportokra 
korlátozódott: turisztika, gyaloglás, korcsolya. 
Veszprémben a sport iráni igény felismerésében a szellemi munkával foglalkozók 
jártak élen. A sport fő funkciójának a munka utáni felüdülést, szórakozást jelentő 
testmozgást tartották, mely megacélozza az elzsibbadt, elfáradt idegeket. A város 
közvéleménye kulturált szórakozás és sport iránti igénye gyorsította az 
egyletalapítást. Az igényt tett követte: 1889. május 13-án megalakult a Veszprémi 
Torna Egylet, a Belügyminisztérium 1892-ben hagyta jóvá alapszabályát. 
Ez felgyorsította az egyletalakítási folyamatot: 1890. szeptember 27-én Veszprémi 
Korcsolya Egylet, 1895. április 28-án a Veszprémi Vívó Klub, 1898. március 7-én a 
Veszprémi Kerékpár Egylet, 1906. április 7-én a Veszprémi Tekepálya Egylet, 1907. 
április 4-én pedig a Veszprémi Atlétikai Club alakult meg. 
Az első futball mérkőzés megrendezésére Veszprémben az 1901-es 
tornaünnepélyen főgimnáziumi tanulók részvételével került sor. 
Az igazi fellendülés 1912 tavaszán következett be, amikor megalakult a Veszprémi 
Torna és Futball Club (VTC), mely sportegyesület hosszú időn keresztül 
meghatározója lesz Veszprém sportéletének. 
Már ebben az időszakban is a legnépszerűbb sportnak a labdarúgás számított. Az 
első klubok közötti labdarúgó mérkőzést a Székesfehérvári Egyetértés TC csapatai 
ellen játszotta a VTC. 
Kezdetben a Gulya-dombi pályán játszottak, később a Vásártéren kialakított 
területen. Öltöző nem volt, a csapat a szomszédos Steiner-féle sörözőben készült 
fel a mérkőzésekre. Jellemző a csapat anyagi erejére, hogy egyetlen labdája volt a 
csapatnak, s mikor egyik mérkőzésen kidurrant, tartalék labda hiányában véget 
vetettek a mérkőzésnek. Csak jóval később az első világháborút kővetően 1923-ban 
kapta meg a VTC a városi tanácstól a Jutasi út nyugati oldalán az ún. tüzér 
barakkok helyét pályának. Kiderült, hogy a pálya megépítésére egyetlen fillér sem áll 
a klub rendelkezésére. A sokat emlegetett VTC-s szív azonban ezúttal valóban 
csodát művelt. Megemelt tagdíjakból, adakozásokból, pénz és termelési egységek 
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támogatásából, külföldön élő veszprémiek által küldött pénzekből jelentős összeg 
gyűlt össze az új pálya építéséhez. Fő segítség azonban a tagság kétkezi munkája 
volt. Együtt dolgozott itt órás, kőműves, pap, tanár, városi tisztviselő. Az első 
mérkőzést 1924. augusztus 20-án játszotta a csapat budapesti ellenféllel. A lelátó és 
az öltöző csak később 1926 tavaszára készült el hasonló összefogás eredményeként. 
Tény, a város első – valójában tömegeket megmozgató – sportszervezete a 
Veszprém Torna és Futball Club a katolikus legényegyletből nőtt ki 1912-ben. 
Az első világháborút követően politikai körök a testkultúra militarizálását kívánta 
elérni. Ehhez azonban a sportirányítást állami, központi irányítás alá kellett venni. 
Ezt a törekvést szolgálta a különböző szintű testnevelési bizottságok létrehozása. 
1920. szeptember elsején Veszprémben is megalakult a városi testnevelési bizottság, 
de sem a társadalmi, sem a diáksportra nem tudott jelentős hatást gyakorolni. 
A testnevelésről szóló 1921. évi törvény értelmében 1924-ben Veszprémben is 
megalakult a Levente Egyesület. A leventeképzés kötelezővé vált, ezzel egy időben 
a különböző sportágakban versenyeket tartottak a legtehetségesebbeknek. A 30-as 
évek vége felé az iskolán kívüli testnevelésként kialakított leventemozgalom az 
iskolai testnevelésben is megjelent.  
Veszprém 1920-ban sportpályával egyáltalán nem rendelkezett.  
A MOVE (Magyar Országos Véderőegylet) azon ígérete, hogy az iskolákat 
sportpályához juttatja, s a diákok sportolási lehetőségét biztosítja, komoly 
érdeklődést váltott ki az iskolákban. 
Amíg eddig az iskolák a Nagymezőn, a Gulya-dombon, a Papvásár téren jutottak 
bővebb gyakorlási helyhez, addig a MOVE ígéretek most újabb távlatokat 
csillantottak meg. Helyzeti előnyéből kifolyólag pályát építhetett a füredi úton ahol 
helyt adott a diákok tanóráinak, délutáni sportfoglalkozásainak, 
tornaünnepélyeknek. 
A pálya 1921-től folyamatosan épült, de hivatalos átadására és avatóünnepségére 
1925. május 10-én került sor, melyen azonban súlyos tragédia történt.  A Füredi-
domb mögött felállított mozsárágyú felrobbant és két ember belehalt súlyos 
sérülésébe. 
A két világháború közötti időszakot két egyesület a Veszprémi MOVE és a VTC 
állandó vetélkedése gyakran komoly ellenségeskedése jellemezte. Ez elsősorban a 
labdarúgás területén jelentkezett. A „Város legjobb csapata” címért kiírt 
mérkőzéseken sokszor durvaságokkal és kiállításokkal tarkított összecsapásokat 
láthattak a veszprémiek. 
A Veszprémi MOVE a második világháború után nem folytathatta működését. A 
két világháború között a következő veszprémi sportegyesületek alakultak: 
- 1921-ben a VVSE, Veszprémi Vasutasok Sportegyesülete a MÁV alkalmazottak 
sportéletének megszervezésére. Sok nehézséggel küzdöttek, pályájuk nem volt, 
anyagiakban is szűkölködtek. 
- 1929-ben alakult újjá a Veszprém Vívó Club, amelyben, két fegyvernemben, 
kardban és tőrben folyt a sportolók felkészítése. 
A Veszprémi Sakk-kör 1927-ben alakult és az egyik legszegényebb egyesület volt, 
csupán a befizetett tagdíjakból tudták működésüket fedezni. 
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- 1937-ben alakult a Postás Sport Egyesület veszprémi csoportja, vívó, tenisz, 
lövész és tekeszakosztályokat működtetett. 
- 1940-ben alakult a Magyar Lőszerművek Sportegyesülete labdarúgó szakosztállyal. 
A második világháború után szintén megszűnt. 
Az 1941-ben alakult a Veszprémi Danuvia labdarúgói Veszprém első NB III-as 
csapatát alkották. 1945 után megszűnt a sportegyesület. 
A második világháborút követően a harcok befejezése után újraindult az élet, így a 
sportélet is Veszprémben. (1945. január 18-án Veszprém polgármestere jelentette 
az alispánnak: „Jelentem, Veszprém megyei városban a háborús helyzetből 
kifolyólag egyesületi élet egyáltalán nincs.”) 
A világháború befejezése után a sportéletet nem a különböző pártok kezdték el 
újjászervezni, hanem néhány lelkes, sportszerető, városát szerető sportember. Két 
veszprémi sportegyesület a VTC és a VVSE kapott működési lehetőséget, 
támogatóik pedig a városban mindig tekintéllyel bíró iparosok, vendéglősök, 
kereskedők vagy magánszemélyek voltak. 
Az iskolákban csak nagyon lassan kezdődtek meg a szó igazi értelmében vett 
testnevelési órák. A tornatermek jórészt tönkrementek, a szertárak kiürültek, 
hiányoztak a testnevelő tanárok. Így a testnevelési órák és a sportköri foglalkozások 
játékfoglalkozásokká alakultak, ezért a testnevelést nem is osztályozták. 
A tömegsport biztosításához, miként a versenysporthoz is a város nehéz gazdasági 
helyzete sem tudott kellő anyagi alapot biztosítani. 1948 után az Országos Sport 
Hivatal megalakulását kővetően Veszprém sportéletében is nagyarányú változások 
történtek. Új egyesületek alakultak, vagy éppen politikai és gazdasági 
megfontolásból összevonások történtek. A labdarúgásban emlékezetesek maradtak 
a Haladás és Vasas csapatainak pályán és pályán kívüli küzdelmei.  
A város vezetői felismerték, hogy az egyetem versenysportja mind inkább a város, 
sőt a megye versenysportját is jelenti, a továbbfejlesztés Veszprém megye és a város 
érdeke is. Ezért határozták el, hogy egy nagy városi sportegyesületet hoznak létre. 
Az érdekeltek állást foglaltak abban, hogy a Veszprémi Haladás Petőfi SC-t 1967-től 
Veszprém Vegyész SC néven működtetik. Az új egyesület kialakulásával megindult 
a városi stadion egyetemi kezelésbe vétele. Nagy hagyománya volt a kosárlabda 
szakosztálynak, amely az elsők között alakult. Legszebb eredményt 1968-ban érték 
el, amikor megnyerték az NB II-t és feljutottak az NB I-be, A Vegyész SC-nek 13 
szakosztályában 854 sportoló versenyzett. 
A veszprémi sportkedvelők elsősorban a labdarúgásra voltak kíváncsiak és a 
csapatok gyenge szereplése miatt egyre türelmetlenebbek lettek. A Vegyész SC az 
NB II középmezőnyébe, a Vasas az NB III élmezőnyébe tartozott. A megye és a 
város vezetői részéről felvetődött, hogy a labdarúgás előbbre jutása csak a két 
egyesület fúziója révén lehetséges. Alapos előkészítő munka után 1969. december 
8-án az egyetem aulájában került sor a V. Vegyész és a V.BVTC egyesülési 
közgyűlésére és megalakult a Bakony Vegyész Torna Club. 14 szakosztályban több 
mint ezer sportolóval a megye legnagyobb és legjelentősebb sportegyesülete 
valósult meg. A BVTC labdarúgóinak szereplése azonban nem az elvárások szerint 
alakult. A 70-es években a csapat az NB II. nyugati csoportjában szerepelt és szinte  
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minden évben a mezőny második felében végzett. A mélypont 1982-ben 
következett, a csapat kiesett az NB II-ből, igaz a következő évben visszajutottak. 
A labdarúgók Veszprém sportjának egyik legnagyobb sikerét 1988-ban érték el, 
amikor feljutottak az NB-I osztályba. Öt éven keresztül szerepeltek az élvonalban 
és alaposan felpezsdítették Veszprém sportéletét. A drukkerek kézilabda 
mérkőzésről foci meccsre vagy fordítva jártak, összehangolva eseményeiket. Soha 
nem voltak ilyen látogatottak a veszprémi sportesemények.  
Ezt kővetően a férfi labdarúgók kiestek az élvonalból és lassan egyre lejjebb 
csúsztak, olyannyira, hogy volt olyan év (2005), amikor egyáltalán nem volt 
Veszprémben férfi labdarúgás a gyulafirátóti csapaton kívül. 2006-tól újjá 
szerveződött a veszprémi felnőtt labdarúgás. A megyei osztályokon, NB III-on 
továbblépve jelenleg a második vonalban képviseli városunkat. A labdarúgás 
utánpótlását az önálló egyesületként működő VFC USE biztosítja, tudatos, jól 
szervezett nevelő tevékenységgel.  
1950-es években kezdődött a kispályás kézilabda térhódítása a megyében és a 
városban. 1956 januárjában indultak meg a területi és a veszprémi teremkézilabda 
bajnokság küzdelmei. A mérkőzéseket a Dózsavárosi Általános Iskola 
tornatermében rendezték. 
Veszprém egyik legnépszerűbb sportágában a kézilabdába sikeres évek következtek. 
1970-ben révbe értek a BVTC-s lányok, megnyerték a Magyar Nemzeti 
Bajnokságot. A 70-es években a férfi kézilabdázok az NB II-ben szerepeltek, 
ahonnan 1976-ban kiestek. Egy év múlva már más néven újra indultak a megyei 
bajnokságban. A megyei, NB II, NB I/B osztályokat villámgyorsan teljesítve 1981-
től a VÁÉV támogatásával Veszprémi Építők néven már az NB I-ben szerepeltek 
és azonnal ezüstérmet szereztek. A VÁÉV Építők, Bramac SE, Fotex KC, MKB 
Veszprém KC fémjelezte férfi kézilabda nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 
eredményeket ért el. A 80-as évek sportját továbbra is a két sportág, a labdarúgás és 
a kézilabda sikerei jellemezték. 1992-ben a Bramac SE férfi kézilabdázói KEK-t 
nyertek és fényes Óváros téri ünnepséggel köszöntötték a csapatot.  
Napjaink sikereit is a férfi kézilabda csapat szállítja, amely ismerté tette városunkat a 
világban. Kiváló eredményeikkel nagy elismerést váltottak ki nemzetközi 
viszonylatban is, szinte alap elvárás a bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése. Az 
igazi nagy siker, a Bajnokok Ligájában minél jobb szereplés elérését a klub nem adta 
fel, ez a jelen és a jövő feladata. Napjainkban a Veszprém Aréna sportcsarnok 
felépültével egy-egy kézilabda BL vagy magyar rangadó mérkőzés mozgatja meg  a 
szurkolókat. 
A 90-es évek nagy sikere kétségkívül Kiss Balázs 1996-ban Atlantában megnyert 
olimpiai aranyérme volt, mely városunk egyetlen eddigi olimpiai bajnoki címét 
jelenti. 
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II. Jogszabályi környezet  
 

II/1. Az Európai Unió sporttal kapcsolatos alapelvei 
 
Az Európai Bizottság elfogadta (Brüsszel, 2007. július 11.-én) a sportról szóló 
Fehér Könyvet, az első átfogó kezdeményezését a sporttal kapcsolatban. Az 
Európai Unió tagállamai mindig is fontosnak tartották a sportot és a szabadidős 
tevékenység támogatását. 
Az Európai Unió a sportprogramot jelenleg három lábra állította, s így 
célrendszerében a sport, a média és a gazdaság, három, egymást erősítő 
megfontolásként jelenik meg.  
Az Unió szerint a sport fontos és népszerű tevékenység, társadalmi jelenségként, 
gazdasági tevékenységként egyaránt. A sport nem elhanyagolandó vagyon és 
társadalmi jelenség. Jó néhány ember számára, akik sporteseményeken vesznek 
részt, vagy csak figyelemmel kísérik azokat, a sport a szabadidő eltöltésének az 
egyik legfontosabb formája. 
A sport jótékony hatásai közé tartozik számos fontos érték, köztük a felelősség, a 
szolidaritás, a tolerancia, a tisztességes játék, a csapatszellem gyakorlati alkalmazása, 
valamint mások megbecsülése, s mindezek a mindennapi életbe közvetlenül 
átültethetőek. A sport az Európai Unió polgárait a társadalomban való aktív 
részvételre ösztönzi, és elősegíti az aktív polgárságot. 
Mivel a sportra jelenleg közösségi jogszabályok érvényesek, illetve alkalmazandók, 
valamennyi szövetség alapszabályának meg kell felelnie a közösségi jognak.  
Az európai politikák máris jelentős és egyre növekvő hatást fejtenek ki a sport 
számos területén. Jelenleg az olimpiai játékok, a tisztességes játék, a béke és a népek 
közötti megbékélés újjáélesztéséért tevékenykedő francia báró nevét viselő „Pierre 
de Coubertin” cselekvési terv tartalmazza a közösségi szinten meghozandó 
intézkedésekre irányuló konkrét javaslatokat. Amint Pierre de Coubertin is  
hangsúlyozta, „a sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem 
pótolhatja semmi”. A cselekvési terv 53 konkrét fellépést tartalmaz, melyeket a 
Bizottság valósít meg vagy támogat. 
A sport az Európai Bizottság szervezeti rendszerében az Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Európai Parlament szakbizottságai közül a 
sportkérdések a Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média- és Sportbizottság 
illetékességébe tartoznak, a tagállamok sportért felelős miniszterei pedig 
rendszeresen találkoznak a Miniszterek Tanácsa keretében. Az európai intézmények 
közül természetesen nemcsak az Európai Unió foglalkozik sportügyekkel, hanem 
számos más kormányközi és civil szervezet is.  
Az Európai Unió mellett fontos szerepe van az Európa Tanácsnak (ET), amely 
főként ajánlások és határozatok formájában foglalkozik a sporttal. Az ET 
Sportfejlesztési Bizottsága (CDDS) biztosítja a folyamatos szakmai munkát, a 
néhány évente összeülő Európai Sportminiszterek Konferenciája pedig ajánlások 
révén járul hozzá az európai sportélet fejlesztéséhez  
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Az Európai Unióban a sport irányítása és szervezése a tagállamok, az országos és 
nemzetközi sportszövetségek hatáskörébe tartozik, az unió alapszerződéseiben nem 
léteznek kifejezetten a sportra vonatkozó rendelkezések.  
Az elmúlt időszak törekvéseinek fényében viszont egyre bizonyosabb, hogy a 
sportot is becikkelyezik az Unió új Alkotmányos Szerződésébe.  
Az unió közvetlenül nem nyújt támogatást sporttevékenységekre – ehhez még 
hiányzik a jogi alap. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sport területén teljesen 
nélkülözni kellene a közösségi forrásokat, s az Európai Bizottság ne nyújtana 
pénzügyi támogatást sportszervezetek projektjeihez. A sport ugyanis beépíthető 
más területek fejlesztési elképzeléseibe, programjaiba. A sport hozzájárulhat számos 
közösségi politika megvalósításához is, például a szociális kohéziót, a kisebbségek, a 
fogyatékos személyek beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a 
demokráciát népszerűsítő programok révén. Így egy sportprojekt, amely valamely 
program követelményeinek megfelel, annak keretében közösségi támogatást kaphat. 
Ugyanakkor olyan, hagyományosnak mondható sportesemények, mint például 
bajnokságok, versenyek vagy nemzetközi események, egyáltalán nem 
támogathatóak. 
Az európai polgárok szívesen sportolnak, az emberek többsége rendszeresen folytat 
sporttevékenységet. Fontos értékeket teremt, mint csapatszellem, szolidaritás, 
tolerancia és becsületes játék, elősegítve a személyes fejlődést és kiteljesedést. 
Az Európai Unió valamennyi polgárának hozzá kell férnie a sporthoz, nemtől, 
fajtól, életkortól, fogyatékosságtól, vallástól, meggyőződéstől, szexuális 
irányultságtól, társadalmi közegtől és anyagi forrásaitól függetlenül. Általában véve a 
testmozgás hiánya negatívan hat az emberek egészségére, mivel elősegíti a 
túlsúlyosság, az elhízás, valamint számos krónikus betegség, köztük a szív- és 
érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulását. További negatív hatás: 
megterheli a tagállamok egészségügyi költségvetését és általában a tagállamok 
gazdaságát. 
A nem nyereségorientált sportklubokon alapuló amatőr sport elismerése aktív 
polgárságra ösztönöz. Bár az amatőr sport főként az iskolákban és az egyetemeken 
fejlődik, fejlődése egyes sportklubokon is múlik, ezért van pedagógiai értéke is. 
Ugyanezen oknál fogva a tagállamoknak finanszírozásban kell részesíteniük a 
sportszakmákra szakosodott egyetemi intézményeket az ide tartozó speciális 
kutatási programok kidolgozása, valamint a sporthoz kapcsolódó tudományágak 
fejlesztése érdekében. Az államnak ugyanakkor nem kell a hivatásos sportot 
támogatnia, hanem e helyett szabályokat kell lefektetnie és ellenőriznie azok 
megfelelő végrehajtását és betartását. Ugyanígy az államnak – de továbbra is a 
szabad piacgazdaság keretei között – gondoskodnia kell pénzügyi ösztönzőkről, és 
meg kell teremtenie azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a „sporteseményeket 
előállító iparág” maradéktalan fellendülését. 
Egyébiránt különös figyelmet kell fordítni a hivatásos sportolókra, akiknek az élete 
egyáltalán nem könnyű, pályafutásuk pedig viszonylag rövid. Az őket terhelő 
edzések tempója kimerítő, programjaik pedig igen magas követelményeket 
támasztanak, s gyakran káros hatással vannak az egészségre.  
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A sport támogatásával kapcsolatban az európai országok többségének gyakorlata 
alapján elmondható, hogy az önkormányzati támogatások súlya a legjelentősebb. A 
források erősorrendje természetesen országonként változhat. A jelentős 
önkormányzati részvétel az európai országok többségének a sporttal kapcsolatos 
kedvező állásfoglalását tükrözi. Az előrejelzések szerint ez a forrás a jövőben is 
meghatározó lesz. 
Az Európai Unió elismeri, hogy a helyi és regionális önkormányzatok alapvető 
szerepet játszanak a sporttevékenységek és a hozzájuk tartozó infrastruktúra 
finanszírozásában. Emellett a helyi és regionális önkormányzatok a 
sportszervezetekkel, illetve – ahol léteznek ilyenek – a nemzeti olimpiai bizottságok 
területi struktúráival karöltve alapvető szerepet játszanak az állampolgárok sportra 
való ösztönzésében. 
 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 
Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű (de minimis) támogatási 
jogcímen odaítélt támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a kedvezményezett a nyújtandó 
támogatás odaítélése előtt csekély összegű támogatási jogcímen elnyert 
támogatásainak összege – három pénzügyi év viszonylatában – nem haladja meg a 
200.000 eurónak megfelelő forint összeget. A támogatás nyújtójának továbbá 
kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű 
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést 
követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén 
azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt 
kell szolgáltatni. 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 7. §-a értelmében minden új támogatási tervezetet előzetesen be kell 
jelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Irodának. 
A TVI előzetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása előzetes vélemény 
vagy állásfoglalás kiadásából áll. A TVI eljárási határideje – a teljes bejelentés 
kézhezvételétől számított – 30 nap. A TVI eljárása során – határidő megjelölésével 
– kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól, illetve a potenciális 
kedvezményezettől (ez a gyorsaság érdekében, gyakorlatilag minden esetben e-
mailen/telefonon, informális úton történik). Kiegészítő információ kérése esetén a 
TVI rendelkezésére álló határidők a kiegészítő információ kézhezvételétől 
kezdődnek. 
Támogatást tartalmazó jogszabálytervezetet csak az állásfoglalás, illetve a Bizottság 
felé történő bejelentési kötelezettség esetén az előzetes vélemény kiadását követően 
lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani. 
Amennyiben a támogatást nyújtó nem ért egyet a TVI véleményével vagy 
állásfoglalásával, illetve jogbiztonság szempontjából szükségesnek tartja és írásban 
kéri, a TVI a részére bejelentett támogatási tervezetet az Európai Bizottsághoz 
bejelenti. 
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A bejelentés nélkül működtetett támogatási intézkedések esetében jelentős a 
visszafizetés kockázata, tekintettel arra, hogy az adott intézkedés nem csak 
jogellenes, hanem előfordulhat, hogy az a közösségi anyagi állami támogatási 
szabályokkal sem egyeztethető össze. 
A TVI állásfoglalásának az állami támogatási intézkedések tekintetében 
meghatározott 10 éves elévülési időn belül mindvégig ki kell állnia egy esetleges 
bizottsági vagy hazai bíróság előtti ellenőrzési eljárás próbáját, így szakmailag 
megalapozott álláspontot néhány óra, néhány nap alatt kialakítani felelőtlenség. A 
tiltott, jogellenes támogatás igénybevétele esetén a felelősség elsősorban ugyan a 
leendő kedvezményezetten van, ám a támogatást nyújtó szerv és végső soron a 
tagállami ellenőrző hatóság is – legalábbis morálisan – felelőssé tehető a jogellenes 
tiltott támogatási konstrukciók működtetésért. 
A sport amennyiben az gazdasági tevékenységnek minősül, az uniós versenyjog 
hatálya alá tartózik és alkalmazni kell rá az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás szabályait. 
A Bizottságnak a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó 
támogatási program kapcsán hozott jóváhagyó határozata példaértékül szolgál arra, 
hogy az állami támogatási szabályokat hogyan kell alkalmazni a sportinfrastruktúra 
kapcsán. A Bizottság a határozatában engedélyezte, hogy a látvány-
csapatsportágakban (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, jégkorong) 
működő hivatásos sportegyesületek részére a tárgyi eszközökkel kapcsolatos 
beruházásokra és ezek felújítására 70 %-os intenzitással támogatást lehessen 
nyújtani. A támogatási program jóváhagyására azonban csak szigorú feltételek 
vállalása (például a stadionok részleges felhasználása tömegsport rendezvényekre, 
piaci referenciaárak alkalmazása a stadion hazai klub által történő használatakor) 
mellett kerülhetett sor. A stadionok használatáért fizetett referenciaárak kérdése 
különösen fontos olyan helyzetben, amikor a legtöbb stadion helyi önkormányzat 
tulajdonában van. 
A fentieken túlmenően a hivatásos klubok nem részesülhetnek kivételes 
bánásmódban más vállalatokhoz képest az adózást és a társadalombiztosítási 
kifizetéseket illetően sem. 
Amennyiben egy helyi önkormányzat hivatásos klub részére állami támogatást kíván 
nyújtani, azt a 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet 7. §-a alapján előzetesen be kell 
jelentenie a Nemzet Fejlesztési Minisztériumon belül működő Támogatásokat 
Vizsgáló Irodának.  
 
II/2 A Nemzeti sportstratégia 
 
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely 
esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését 
szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken 
elérendő eredmények céljából. A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport 
fogalmát, amely megítélésünk szerint helyes. 



 14

Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai 
életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően 
edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az 
aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó – nem csak pénzügyi – támogatása révén 
lehet elérni. A sport, életünk elidegeníthetetlen tevékenysége, amely támogatásra 
érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern társadalom 
negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. 
A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek  
nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek 
megfelelően a stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport 
legyen mindenki szenvedélye! 
Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a 
népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói 
révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok 
fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti 
értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez és javításához 2007-ben megalkotta a „Sport XXI. Nemzeti 
Sportstratégia” című programot (a továbbiakban: Sportstratégia). 
A sportstratégia megállapítása szerint a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és 
mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. 
Kiváló életvezetési technikák és módszerek közvetítője, a nevelés egyik 
legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel az 
ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. Mindezeken túl a 
sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek 
erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. 
Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati 
eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek 
segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A kiemelkedő 
sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami 
erősíti a társadalmi kohéziót. A sport üzleti funkciója sem elhanyagolható, számos 
országban egyre nagyobb szeletét képezi a sportgazdaság az állami bevételeknek. 
A legtöbb civilizációs betegség kialakulása a helytelen táplálkozásra és a mozgás 
szegényéletmódra is visszavezethető.  
Amíg az életkor, a nem, a genetikai sajátosságok az egyén által nem befolyásolható 
tényezők, addig vannak egyéb – magatartásbeli, biológiai és szociális faktorok, 
amelyek módosíthatók, sőt módosítandók. Az elhízás felnőtt- és gyermekkori 
formája mindinkább szélesebb rétegeket érint szerte a világon, ami fokozott 
egészségügyi kockázatot jelent. Az elhízás elleni harc leghatékonyabb és költség 
kímélőbb eszköze a mindennapos testmozgás. A magyar társadalom megítélése 
szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor a magyar sport 
jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a legsikeresebb országok közé 
tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s 
részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. A magyarok 
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sportban való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint Európa más 
országaiban, a kelet-közép európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk.  
Cél tehát, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket, s ez által 
javítsuk a magyar polgárok életminőségét; javulást érjünk el a népegészség terén; 
életvezetési és probléma megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ 
kihívásaira segítsünk felkészíteni az ifjúságot; hozzájáruljunk a közösségi, családi 
kapcsolatok erősítéséhez; növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom 
produktivitását; csökkentsük az egyenlőtlenségeket, s ezzel hozzájáruljunk a 
hátrányos helyzet társadalmi csoportok integrációjához. 
 A sport általános megítélése a magyar társadalomban pozitív, a társadalom 
véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, az iskolai 
testnevelés, a szabadidősport – beleértve a diáksportot – valamint a versenysport 
 
STRATÉGIAI CÉLOK A SPORT EGYES TERÜLETEIN 
 

A sport területén az elért eredmények megőrzése mellett fokozott erőfeszítéseket 
kell tenni az iskolai és diáksport minőségének javítása, a lehetőségek bővítése, és a 
jelenleginél jóval nagyobb népesség szabadidősportba történő bevonása érdekében. 
A fogyatékkal élők sportját mindhárom területen integráltan kell kezelni. 
 

Az iskolai testnevelés és diáksport terén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi 
egészségének, fizikai erőnlétének elérése a mindennapos testedzés biztosításával; a 
testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása; a 
diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése. Szükséges továbbá a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók testnevelésének-testedzésének biztosítása az egyetemi-
főiskolai autonómia maximális figyelembevétele mellett. Ezek eredményeként 
hatékonyan előzhető meg az egészségkárosító magatartásformák kialakulása. Ehhez 
elengedhetetlen az infrastrukturális és egyéb szakmai feltételek megteremtése. 
 

A szabadidősport, rekreációs sport terén cél a bővítés a kereslet növelése által, 
mely a kínálat élénkülését is indukálja. A kereslet növelése érdekében tehát cél a 
népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek érdekében szükséges 
egyrészt sportolásra ösztönző pénzügyi kedvezményrendszer felépítése, másrészt az 
egészséges, mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. 
Szintén szükséges a sportolási terek (multifunkcionális szabadidőközpontok, 
szabadidőparkok) fejlesztése és a lehetőségek javítása. 
 

 A versenysport, utánpótlás-nevelés terén cél az élsportban már hagyományosan 
elért eredményességi szint – különösen az olimpiai eredményesség – fenntartása, 
valamint a nemzetközileg is népszerű sportágakban (például a labdajátékok), az 
eredményesség javítása. A fenntartható sikerek elérése és a versenysport utánpótlás 
bázisának biztosítása érdekében szükséges az igazolt sportolók számának növelése 
és az utánpótlás-nevelés egységes rendszerének működtetése (tömegbázis 
megteremtése és tehetséggondozás). 
A sportstratégia felvázolja a magyar sportélet fejlődésének optimális vonalát, hosszú 
távon iránymutatást nyújt mind az állam, mind a sportszféra szereplőinek a sporttal 
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kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez. Hosszú távú, kiszámítható igazodási 
pontokat, támpontokat teremt a sport szereplői számára.  

 
II/3 A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test 
művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet 
értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport 
egyént és közösséget erősítő értékeit. 
Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak.  
Az e törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy 
Magyarország sportoló nemzetté is váljék. 
A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges 
nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 
A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként 
az egyén testi és lelki egészségét. 
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a 
versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis 
a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén 
közösségért viselt felelősségét. 
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga 
van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy 
versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a 
fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. 
Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló 
törvényét azzal összhangban az alábbiak szerint alkotja meg. 
 

Meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait 
A települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára: 
Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról. 
Az előző pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. 
Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. 
Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlásának feltételeit. 
A települési önkormányzat a fentieken 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. 
A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak 
megfelelően - ellátja az alábbi feladatokat. 
Segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető 
feltételeit. 
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Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. 
Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 
tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 
Adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
Ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 
feladatokat. 
Közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal 
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében. 
Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a 
költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező 
jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 
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. (1. számú függelék) 
 
Értelmező rendelkezések 
A sport meghatározott célú mindennapos tevékenység, a mindennapoktól 
különböző környezetben; célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény 
elérése, a képességek fejlesztése vagy ezeknek kombinációja. A kitűzött cél 
határozza meg a sport jellegét, a sportoló (vagy csapat) képességei és bátorsága 
mellett. Olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a  
fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése 
vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. 
Sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül, vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi 
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 
Versenysport: sportszövetség által szervezett, versenyrendszer keretében végzett 
sporttevékenység. 
Szabadidősport: a szabadidő hasznos eltöltését jelenti a sport segítségével. A hazai 
sporttudomány ezzel kapcsolatban a rekreáció terminológiát használja. Minőségi 
életvitelről, teljes egészség-megőrzési programról van szó. Legfontosabb ismérvei: a 
kornak, állóképességnek megfelelő, egész életen át tartó rendszeres testmozgás, a 
korszerű táplálkozás, káros szenvedélyektől – a függőségtől – való tartózkodás, 
stressz kezelés, környezetbarát szemléletmód, a szabadidő tudatosan hasznos 
eltöltése. 
Fittness: az optimális szellemi és fizikai teljesítőképesség állandósítása, az egészségi 
állapot szintjének emelése. 
Welness: az egészség szempontjából fontos tudományos felismerések 
összekapcsolása, egészség-megőrzési programmá kovácsolása. 
Rekreáció: szabadidő kulturált eltöltési formája. Azon belül is a jó közérzet, a jól 
érzés, a jóllét, a jó minőségű élet megteremtése. A munkában vagy más 
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tevékenységben el-, megfáradt ember aktív kikapcsolódását, pihenését, 
felfrissülését, munkaerejének, munkavégző képességének (bővített) újratermelését 
jelenti. A jövő sporttársadalmának egyik legdinamikusabban fejlődő területe a 
szabadidő sport, amely fejleszti az öntevékenységet, kreativitást, ellensúlyozza az 
állandó stresszt, a mozgásszegény életmódot, hiszen a teljesítmény fokozásának 
lehetősége adja meg az egyén számára az alapvető fittséget. Célja az ember 
egészségének megszilárdítása, illetve szükség szerinti megújítása; harmonikus 
életvitele kialakítása.  
Sportoló: sporttevékenységet folytató természetes személy. 
Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban versenyző): az a természetes személy, 
aki a sportszövetség által kiírt, szervezett, vagy engedélyezett versenyeken vagy 
versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. 
Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, 
foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr 
sportolónak minősül. 
Sportegyesület: az Egyesülési jogról szóló 2011. évi tv. szabályai szerint működő 
olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység 
szervezése, ill. annak feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport 
hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a 
tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is 
részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 
Diáksport: a diákoknak a kötelező testnevelés órákon kívüli sporttevékenysége, 
amikor iskolájuk képviseletében más iskolák tanulóival, illetve háziversenyeken, 
sportköri foglalkozásokon fejtik ki fizikai aktivitásukat. 
Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. alapján a 
cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági 
társaság célja  sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
A helyi (lokális) sport: fogalmán azt értjük, hogy az önkormányzat– települési 
szinten - mindenki által űzhető fizikai aktivitásra, sportolásra és hasznos szabadidő 
eltöltésre ösztönzik lakosaikat. 
Sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a 
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 
23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, 
sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, 
sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség 
ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a 
versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a 
csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember 
(pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr). A sportszövetség 
szabályzatában határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek további 
sportszakembernek. 
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Versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és a hazai szakszövetség, 
illetve országos sportági szövetség - kivéve a szabadidősport szövetség - által 
meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt 
mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer 
hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet. 
Versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és 
az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások 
rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, 
sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein 
túlmenően tartalmazza a versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának 
szabályait is. 
Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló 
építmény és terület. 
Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben 
vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A 
sportesemény sportrendezvénynek minősül. 
Sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott 
része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat. 
Sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény 
helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy 
követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül. 
 
III.   A sport működési területei 
III/1 Óvodai, iskolai testnevelés és diáksport  
 
Óvodai nevelés: 
Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a 
rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes 
testnevelés színvonala határozza meg. A szülők átruházzák a testi nevelés jelentős 
részét az óvodapedagógusokra, akikre ez által nagy felelősség hárul. A városban élő 
gyermekek számára különösen fontos a mozgásszegény életmód kompenzálása 
testmozgással egészségük megőrzése érdekében,  
A szakszerűen vezetett testnevelés-mindennapos testnevelés foglalkozások és a 
szabad mozgásgyakorlás lehetőségei a játékidőben biztosítják az alapvető 
mozgásformák, alapkészségek begyakorlását, a motoros képességek fejlesztését az 
életkorra jellemző szenzitív fázisok figyelembevételével, a rendszeres testedzés 
szokásrendszerének a kialakítását. 
Az óvodáskor a sokrétű mozgásformák tökéletesedésének és az első 
mozgáskombinációk megvalósításának az időszaka. Az alapkészségek középső és 
nagycsoportban differenciálódnak.  
Az egészség szempontjából jelentős képességek fejlesztését is szem előtt kell 
tartanunk. Ezért életünk folyamán, minden életkorban – így az óvodáskorban is – 
kiemelt feladatunk lesz az aerob állóképesség, az erő-állóképesség és a hajlékonyság 
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edzése. A szív és a keringési rendszer edzését jól szolgálják a ciklikus mozgások, a 
helyes testtartás kialakításához, illetve fenntartásához pedig erő-állóképességet és 
hajlékonyságot fejlesztő testgyakorlatok rendszeres végzése szükséges. Az óvodai 
testnevelés-mindennapos testnevelés foglalkozások terhelésének tervezésénél 
gondolnunk kell arra, hogy a motoros képességek érzékeny fázisai már az 
óvodáskorban kimutathatóak. A jó adottságok kibontakoztatása megalapozza az 
életen át tartó sikeres sportolást. 
A fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában fokozott felelősség 
hárul az óvodákra és a többi oktatási, nevelési intézményre. 
Minden óvoda rendelkezik szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, ahol tavasztól-
őszig megoldhatók a szabadtéri foglalkozások. A mozgásfejlesztő eszközök 
biztosítják a játék, a rendszeres testedzés lehetőségét. 
Az óvodai testnevelés az egyik kulcsfontosságú kérdése az egészséges életmódra 
nevelésnek. Szerencsére egyre több óvoda ismeri fel ezt és megkülönböztetett 
figyelmet fordít erre a területre. A nevelés folyamatában arányosan hangsúlyt kapott 
az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó testnevelés, a játékos mozgás tanulása. 
Jellemző, hogy Veszprémben az összes önkormányzati fenntartású óvoda nevezett 
az MLSZ által meghirdetett labdarúgó intézményi programra. A 2012/13-as évben 
24 sportcsoportban 268 óvodás kisgyermek vesz részt ebben a programban. 
 

Óvodai tornatermek helyzete 2. számú mellékletben 
 
Az iskolai testnevelés és diáksport 
 
A testnevelést, a testgyakorlatokat, a fizikai aktivitást, a sportokat a nevelési 
folyamat fontos összetevőjeként ismerte el es értelmezte az utóbbi évszázadban a 
politikai gondolkodás. Ez a felfogás érhető tetten az Európai Unió sportneveléssel 
kapcsolatos állásfoglalásaiban, dokumentumaiban is. 
Az iskolai testnevelés célja az egészséges életmódra történő felkészítés, és amelynek 
középpontjában a gyermekek teljes körű, testi és szellemi fejlesztése áll, valamint 
olyan fontos társadalmi értékeket közvetít, mint a tisztesség, az önfegyelem, a 
szolidaritás, a csapatszellem, a tolerancia és a fair play. 
A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozásból fakadó túlsúlyosság, amely 
rossz egészségi és közérzeti állapotot, illetve magas költségekkel járó szövődményes 
betegségeket – mint például magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri 
betegségek – eredményezhet, az EU lakosságának egyre nagyobb hányadát, ezen 
belül a gyermekek mintegy negyedét érinti. 
Az iskolai testnevelés és sport a társadalmi integráció egyik legfontosabb eszköze, 
azonban egyes kisebbségi és vallási közösségek, valamint a fogyatékkal élő 
gyermekek teljes értékű részvétele a testnevelésben sok esetben nem garantált, és 
számos nehezen megoldható problémát vet fel. 
Az iskolai testnevelésnek döntő hatása van a későbbi felnőttkori fizikai aktivitás 
minőségére. Aki gyerekkorában megfelelő élményeket és tapasztalatokat szerez a 
sport terén, legtöbbször felnőttkorában is aktívan, egészségesebben él. 
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Szakmai vélemény, hogy legkésőbb tizenéves korban kell (és lehet) kialakítani a 
mozgás iránti vágyat és szeretetet, mert akkor az egyén felnőttkorában is 
könnyebben szán rá energiát, időt és pénzt. 
Az iskolán kívüli (sportklub) sportolás esetében már a diákok önkéntes 
részvételéről van szó, ahol a nekik tetsző sportágat választhatják, ebben 
fejlődhetnek és részt vehetnek nem iskolai bajnokságokon. Az iskolai testnevelés 
egyik legfontosabb feladata, hogy a sportot megismertesse, megmutassa a 
gyerekeknek, fiataloknak, minél kiterjedtebben. Így mindenki kipróbálhatja, 
megtapasztalhatja azt, hogy melyik sportág áll hozzá a legközelebb és ezzel 
foglalkozhat az iskolaidőn túl a szabadidejében. 
A diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, 
szükség van arra, hogy a tanóra keretében az életen át tartó rendszeres 
szabadidősportos tevékenység igényét is megalapozzák a testnevelő tanárok. A 
2012/13-as tanévtől kezdődően az első, az ötödik és a kilencedik osztályokban 
elindult a mindennapos testnevelés, de csak hosszú távú megvalósításról 
gondolkodik, nem számolva a gazdasági helyzettel és az iskolák jelenlegi 
lehetőségeivel. 
Ez a cél csak ágazati összefogással érhető el, de addig is, amíg ez az ideális állapot 
kialakul, az állami sportigazgatás előtt jelentős feladatok mutatkoznak.  
Összefoglalóan megállapítható, hogy az iskolai testnevelés elismertsége és a 
tantárgyi programok megvalósítására, gondozására fordított anyagi eszközök kevés 
kivételtől eltekintve, szoros, kölcsönös összefüggésben vannak egymással. 
 

Köznevelési típusú sportiskolai osztályok 
2005-ben a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet pályázatot hirdetett köznevelési 
típusú sportiskola indítására. A köznevelési típusú sportiskola az a köznevelésről 
szóló törvény hatálya alá tartozó, évfolyamos vagy korcsoportos sportági képzést 
biztosító köznevelési intézmény, amely a helyi pedagógiai programját sportiskolai 
kerettanterv alapján készíti el, és biztosítja a testnevelés tantárgy emelt szintű 
oktatását. 
A köznevelési típusú sportiskola a helyi pedagógiai programja összeállítása során 
figyelemmel van a sportolók felkészítési és versenyeztetési tevékenységére, továbbá 
a sportági programok megvalósításával kapcsolatos felkészítéssel és 
versenyeztetéssel összefüggő feladatait jogi személy nonprofit gazdasági társasággal, 
sportegyesülettel, sportvállalkozással vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését célzó 
alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás alapján végzi. 
A Báthory István Általános Iskolában a testnevelés tagozat kezdetektől fogva jól és 
eredményesen működik: 2008 óta mind a nyolc évfolyamukon 1-1 sportiskolai 
osztállyal. A támogatási szerződés alapján a sportkormányzat a kezdetektől 30.000,- 
Ft/tanuló évi összeggel segíti a program megvalósítását. 
A sportiskola akkor rendelkezik a sportiskolai program végrehajtásához szükséges 
feltételekkel, ha a fenntartója egyetértésével kialakította az infrastrukturális 
feltételeket, és együttműködési megállapodást kötött 

a) a sportiskolai utánpótlás-nevelésben közreműködő sportegyesülettel, 
b) a szakszövetséggel és 



 22

   c) a központi sportigazgatásért felelős szerv szakmai szervezetével az utánpótlás-
neveléssel kapcsolatos szakmai munka segítésére. 
A Báthory Iskolában, alsó tagozatban a testnevelés órákon kívül délelőtti 
úszásoktatásban részesülnek a gyerekek. Kiemelt sportágaik a röplabda, a 
labdarúgás, a kézilabda, a sakk és az úszás – hagyományaiknak megfelelően. 
Együttműködési szerződésük van több városi sportegyesülettel: VESC, VFC USE, 
MKB Veszprém KC, VUK, HEMO SE, Gizella SE, Futsal Club, Éles Kézilabda 
Iskola, Zirc-Szarvaskút Golf Club, valamint a szakszövetségekkel. 
Az iskola tornatermében egyszerre két testnevelés óra tartható. Az udvaron, két 
pályán lehet labdás játékokat játszani, sajnos a burkolatuk felújításra szorul. Az 
uszoda gépészeti berendezése is elavult, a csempe repedezik, folyamatosan javítani 
kell. Az udvaron nagy füves terület áll üresen, elférne rajta egy kisebb csarnok. Az 
Éles Kézilabda Iskola szívesen beruházna erre a területre pályázat segítségével. 
Iskolában van egy átrium, befedésével egy kisebb tornaszobát lehetne kialakítani. 
Szeretnék az iskola nevét is megváltoztatni: Báthory István Általános Iskola és 
Sportiskola. Emellett városunkban több oktatási intézményben (Simonyi 
Zsigmond, Dózsa György, Deák Ferenc Általános Iskolák) folyik magas szintű 
sportoktatás, nem köznevelési típusú sportoktatási osztályokban. 
 
Diáksport  
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) több mint 25 éve kezdte el működését. Az 
1987-ben alakult társadalmi szervezet az alap és középfokú oktatási 
intézményekben kínál változatos sportolási lehetőséget. Hat korcsoportban 
küzdhetnek meg egymással a gyerekek, felmenő rendszerű, városi, megyei-területi 
döntőkön keresztül az országos döntőkig. 
A Veszprém Városi Diáksport Bizottság (VDSB) a város és körzetéhez tartozó 
oktatási intézmények tanulóinak rendezi meg az első válogató versenyeket, mely 
után a legjobbak versenyezhetnek a megyei döntőkön. 
Az MDSZ által önállóan meghirdetett diákolimpiai programban (általános- és 
középiskolások) 13 sportágban rendezi meg a felmenő rendszerű, a települési, 
körzeti versenyekkel kezdődő, az országos selejtezőkkel, majd az országos 
elődöntőkkel folytatódó, és az országos döntőkkel záruló rendezvényeket. 
A VDSB az Iskolai Sport Egyesületek (ISE), Iskolai Sport Körök (ISK) és a Megyei 
Diáksport Szövetség között egyfajta összekötő kapocs, melynek fő feladata a helyi 
városi-körzeti rendezvények lebonyolítása. A VDSB nem önálló jogi személyiségű 
szervezet, a Megyei Diáksport Szövetség területi egységeként tartozik az Országos 
Szövetséghez. 
Az elmúlt években a városi diáksport versenyrendszer keretének pénzügyi 
támogatása csökkenő tendenciát mutatva már a rendszer működését fenyegeti. 
A VDSB a rendelkezésére álló támogatási összegeket a versenyrendszer 
működtetésére, az eredmények alapján ösztönzési kifizetésekre, valamint évvégén a 
kiemelkedő tanulók elismerésére fordította. 
Veszprém városban és városkörnyéki iskolákban 19 alapfokú és 10 középfokú 
nevelési-oktatási intézmény részvételével 13 sportágban zajlanak diákversenyek. 
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Éves versenyprogram készül, figyelembe véve az egyéb sportági szakszövetségek 
programját is. 
Nagy népszerűségnek örvend a középiskolások körében a „Szeiberling Mátyás” 
Kupa versenyrendszer, mely több sportágban a tanév során folyamatosan zajlanak. 
Ez nem felmenő rendszerű diákolimpiai verseny, elsősorban a középiskolások 
felkészülését szolgálja a diákolimpiai versenyekre. Sportágakként elért eredmény 
alapján pontozásos rendszerű, mely után az iskolák jelentős pénzjutalomban 
részesültek a városi diáksport keret terhére. 
Az elmúlt esztendőkben is nagyon jó kapcsolat alakult ki az iskolákkal, az iskolák 
testnevelőivel, igazgatóival illetve az adott sportági szakszövetségekkel. 
A diákok sportja, a diáksport ügye iránt elkötelezett testnevelő kollégák sokszor 
ellenszolgáltatások nélküli áldozatos munkájának köszönhetően a diáksport él és 
működik a városban. 
A diák-szabadidősport programok, versenylehetőségek iránt érzékelhetően nő az 
érdeklődés diáksport szervezeteinek részéről. Egyre népszerűbbek az egyes iskolák, 
diáksportkörök által meghirdetett helyi sportági versenyek, villámtornák. A Városi 
Diáksport Bizottság lehetőségeihez mérten ezekhez is támogatást nyújt. 
Az elmúlt időszakban is folyamatosan erősödött az igény a középiskolás „amatőr” 
versenyek iránt, mely egyértelműen mutatja a szakmai továbbfejlődés irányát. Az V-
VI korcsoportos amatőr versenyeink a diáksport valódi étékei, erősítésük, 
fejlesztésük a sikeres jövő egyik záloga. Sajnos 2008-tól a diáksport jogi és 
szervezeti környezete számos negatív elemet hozott, melyek súlyos nehézségeket 
okoznak jelenleg is. Ezek közül ki kell emelni az úgynevezett kötött diáksport 
normatíva teljes eltűnését, az önkormányzatok alulfinanszírozott rendszerét, mely 
különösen megyei szinten soha nem tapasztalt nehézségeket állított tagszervezete 
elé. A források szűkülése a területi szervek működési feltételeinek nehezülése egyre 
nehezebb feladat elé állította a különböző programokon, versenyeken résztvevő 
iskolákat.  
 A Városi Diáksport Bizottság a Megyei Diáksport Szövetséggel szorosan 
együttműködve megtesz mindent, hogy biztosítsa az eddig bevált rendszer 
működését, hogy a diákok továbbra is a lehető legjobb eredményeket tudják elérni a 
diákolimpia jól felépített rendszerében. 
Ahhoz, hogy a diáksport betöltse valódi feladatát, az iskolai tanulók tömeges 
tanórán kívüli testedzését és foglalkoztatását, érdemi előrelépés szükséges mind a 
szervezeti rendszer stabilizálása, mind a szűkülő források megállítása és jelentős 
bővítése területén. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése 
értelmében 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével 
– a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) 
kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése c, pontjában az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 
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fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény a helyi önkormányzatok feladatai között 
továbbra is meghatározza az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Magyar Diáksport Szövetség 
között 2013. március 7-én együttműködési megállapodást jött létre. 
Az iskolák állami fenntartásba vétele, valamint az MDSZ-nek a köznevelési 
alrendszerben a diákolimpiai versenyrendszer, a diák szabadidős testmozgás-
programok szervezésében 25 éve betöltött szerepe tette indokolttá a két szervezet 
közötti lehető együttműködést.  
A megállapodás célja, hogy: 
- minél több gyermek sportoljon egyesületi vagy tanórai keretek között, és e 
kereteken kívül is tudják növelni a tanulók egészség-megőrzési és - fejlesztési célú 
fizikai aktivitását, sportolási hajlandóságát; 
- a diákolimpiai versenyrendszer és az iskolai testnevelés közötti kapcsolatot 
szorosabbra fűzik, ezen belül a testnevelők diákolimpiával kapcsolatos aktivitását 
szeretnék fokozni, illetve minél több diákot szeretnének bevonni a diákolimpiai 
versenyrendszerbe; 
- a több mint negyedmillió gyermek részvételével megrendezett megyei és városi 
diákolimpiai versenyrendszer szervezettebben működhessen; 
- a diáksport és a köznevelés kapcsolatát erősítendő. 
Az együttműködésből származó előnyök: 
- egymás tapasztalatainak felhasználásával a diáksport ügyének hatékonyabb 
előmozdítása, ezen belül többek között a tanulók (diák) sportegyesületi rendszerbe 
történő bekapcsolása; 
-a diákolimpiai versenyek egyszerűbb, olcsóbb, a diákokhoz közeli lebonyolítása; 
-a testnevelés területén a mindennapos és inkluzív testnevelés pedagógusok, szülők, 
diákok általi elfogadása. 
 
Úszásoktatás 
A városi úszásoktatást a Báthory István Általános Iskola szervezi már évtizedek óta. 
Az iskolákban található tanmedence és Március 15. úti 25 m-es medence adnak 
helyszínt az oktatásnak. Az önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények 
tanulói második osztályban kezdenek el ismerkedni az úszás alapjaival. Ez heti egy 
alkalommal a Báthory István Általános Iskola tanmedencéjében történik egy éven 
keresztül. Ezen időszak alatt a gyerekek közel 90%-a eléri a nagymedencés 
oktatáshoz szükséges alapszintet.  
Az oktatáshoz az iskola biztosítja a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező 
testnevelő tanárokat, akik középfokú úszás edzői végzettséggel rendelkeznek. A 
Báthory István Általános Iskola állítja össze az egyes iskolák úszás órarendjét, 
egyeztetve az iskolák vezetőivel. Ezekhez az órákhoz tartozik egy órarendre 
összeállított buszmenetrend is, amit a Balaton Volán helyi járatával old meg az 
önkormányzat. 
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A harmadik évfolyamos úszásoktatás a Március 15. úti uszodában történik, ahol a 
középiskolákkal együtt osztoznak a fennálló időkereten. A Báthory István Általános  
Iskola egy vezető oktatót ad az összes iskola mellé, a létszámfüggő többi oktatót az 
iskolák saját maguk biztosítják. A tanév végére a gyermekek 80%-a vízbiztos 
úszással hagyja el az uszodát. A lemaradó tanulók számára biztosítanak 
felzárkóztató órákat a Báthory István Általános Iskola tanmedencéjében. 
A Báthory iskola a második és harmadik osztályos úszásoktatás mellett ellátja a 
városi általános iskolák gyógy úszását is. Erre heti két óra időpontot biztosítanak a 
város többi általános iskolájából érkező gyerekek részére. Emellett fakultatív 
jelleggel több iskola is úszásoktatást szervez első osztályos tanulóinak. 
Lassan harminc éve működik országosan is példaértékű modell: hétfőtől- péntekig 
reggel az első két órában használják ki az idősávot a középiskolák. A 2012/13-as 
tanévtől több középiskola kilencedikes tanulói úsznak reggelente. Minden iskola 
biztosítja a kísérőtanárokat, a Jendrassik-Venesz középiskola testnevelői a kezdőket 
oktatják. A középiskolás úszáshoz szervesen kapcsolódik a gyógy úszás, mely 
rendszer lehetőséget nyújt azoknak a gyógytestnevelésre utalt tanulóknak, akiknek a 
délutáni idősáv problémát okoz. 
 
Feladatok: 
1. A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán alapozható 
meg: a sportiskolai rendszernek, mint az utánpótlás-nevelés, és a képzés bázisának 
újraépítése, a támogatási rendszer feltételeinek biztosítása az első lépcső. Elő kell 
segíteni a tanulók fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható 
fizikai próbarendszer működését 
2. Az iskolákban hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és 
testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre 
álljanak. A tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye 
kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a sportot, mozgás gazdag életmódot. 
3. Ki kell alakítani egy diákolimpiai rendszert, amely profilját tekintve tiszta, 
átlátható. A lebonyolítási rendszere strukturált, egyszerű és költséghatékony, 
szolgálja a tehetséggondozást, és illeszkedik a sportági szövetségi 
versenyrendszerhez. 
4. Az adott városi sportági egyesületekkel való szorosabb együttműködés 
elősegítése, szorgalmazása, új együttműködési lehetőségek kidolgozása. 
5. Az önkormányzat feladatának tekinti az iskolarendszerű és iskolán kívüli 
sportolás feltételeinek támogatását mely megalapozza a versenysport 
eredményességét és a fiatalság egészségi állapotának megőrzését.  
6. Továbbra is biztosítani kell az anyagi és sportszakmai hátteret a városi 
diákversenyek megrendezéséhez és a diáksport szövetség által meghirdetett helyi 
bajnokságok szervezéséhez, lebonyolításához. 
7. Meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni az óvodás úszásoktatás lehetőségét, annak 
bevezetését, szükség szerint a szabad vízfelület növelésével. 
8. A Veszprém Megyei Jogú Város és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Veszprémi Tankerülete az iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek és a diáksport 
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versenyek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket együttműködési 
megállapodásban rögzítse. 
 
III/2. Versenysport, utánpótlás nevelés 
 
Az önkormányzatnak egyik legfontosabb célja az utánpótlás nevelés támogatása, 
amely biztosítja az versenysport kívánt színvonalának megtartását. 
A versenysport területén a városunkat képviselő sportegyesületek (1.sz. melléklet) 
eredményességi törekvéseit támogatja az önkormányzat, azonban egyetlen 
sportszervezet esetében sem vállal fenntartási kötelezettséget. Ugyanakkor 
kiemelten kívánja támogatni azokat a sportszervezeteket, amelyek országos vagy 
nemzetközi eredményeket elérve a város hírnevét erősítik. 
 
Támogatási kategóriák: 
Kiemelt sportegyesületek: az önkormányzat több évre, szerződésben 
biztosítottan nyújtja a támogatást. A sportszervezet a vezetésében az önkormányzat 
képviseletét biztosítja.  
Kiemelt egyesületeink a 2010-14-es időszakban:  
MKB Veszprém KC (férfi kézilabda), Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club 
(atlétika), Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás SE (labdarúgás), Veszprémi 
Labdarúgó Club Sport Kft (labdarúgás), Veszprém Barabás Kézilabda Club 
(női kézilabda). 
A férfi kézilabdázóknak 2015. december 31-ig, a többi kiemelt egyesületnek 2014. 
december 31-ig van szerződése az önkormányzattal. 
A Bizottság javaslata alapján kerülhet sportegyesület a kiemelt egyesületek körébe. 
A kritériumrendszer rendszeres (4 évenként) felülvizsgálata szükséges a sportágak 
helyzete, teljesítménye alapján. A sportágak fejlődési tendenciájuknak megfelelően 
bekerülhetnek, feljebb kerülhetnek, vagy visszaeshetnek más kategóriákba, más 
finanszírozási körbe. 
Veszprémi Hagyomány-sportegyesületek: azon sportszervezetek (vagy 
jogelődjeik), amelyek tevékenysége több évtizedes múltra tekint vissza. 
Veszprémi Egyetemi Sport Club (férfi kosárlabda), Veszprémi Röplabda Club (férfi 
röplabda), Veszprémi Úszó Klub, Balaton Úszó Klub, (úszás), Veszprémi Torna 
Club (torna, ugródeszka), Veszprémi Egyetemi Sport Club (női röplabda). 
További veszprémi sportegyesületek: 
Azok a sportegyesületek tartoznak e kategóriába, amelyek a Sporttámogatásról 
szóló rendeletében szabályozott módon támogatási kérelmet nyújtanak be. 
A fenti sportszervezetek támogatási összegét az önkormányzat illetékes bizottsága 
évente állapítja meg.  
 A labdarúgás 
A labdarúgás a sportok sportja, a legnépszerűbb játék, amely jelentős gazdasági és 
politikai tényező is. Magyarországon a labdarúgásnak különös jelentősége van. 
Nagyon sok embert nem hagy hidegen a futball, még a mai idők focija sem. Ahhoz 
sem fér kétség, hogy az elmúlt száz évben rengeteg embernek jelentett örömet és 
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bánatot hétről-hétre a gömbölyű bőrlabda. A magyar futball nemzetközi 
elismertsége rengeteget tett Magyarország hírnevéért szerte a világban.  
A világ labdarúgása óriásit változott, szervezett nagyüzem lett, amelyben 
megjelentek az üzletemberek, a maguk józan, számító, céltudatos terveivel és 
szervezési módszereivel. A labdarúgást egyre többen sorolják az üzleti, piaci 
alapokon működő sportágak közé, ugyanakkor egyre erősebbek a szakmával 
szembeni kritikai megnyilvánulások is. Ez egyértelmű, a két dolog összefügg, minél 
inkább minőségi a labdarúgás, minél jobban érvényesül a sport, annál inkább lehet 
üzlet. Nem véletlen tehát, hogy a labdarúgás az egyik legfontosabb feladatának az 
utánpótlás-nevelést tekinti. Nálunk most kezdenek el ezzel a területtel kiemeltebben 
foglalkozni a Bozsik program keretében. 
Az önkormányzat is kiemelten támogatja a veszprémi labdarúgó utánpótlást, annak 
érdekében, hogy az utánpótlásból kikerülő, tehetségek alkotta csapat képességeinek 
és tehetségének megfelelő szinten reprezentálja Veszprém labdarúgó sportját. 
Veszprémben az utánpótlás labdarúgás feltételeinek rendezésével, az utánpótlás 
labdarúgás támogatásával az önkormányzat és az egyesületek között jó 
együttműködés alakult ki ezen a szinten. A továbblépéshez az utánpótlásból 
kikerülő sportolók számára a felnőtt labdarúgó klubok és az utánpótlás egyesületek 
között olyan rendszer létrehozása a cél, amely közép és hosszú távon a veszprémi 
labdarúgást ismét országos sikerekre vezeti. 
Ennek érdekében elengedhetetlen az utánpótláscentrum hátralévő elemeinek 
befejezése, hogy teljes mértékben el tudja látni feladatát. 
VFC USE utánpótlás-képzéssel foglalkozó egyesület és a Veszprém FC felnőtt 
csapata írásos szerződéses kapcsolatban állnak, ezáltal biztosítják a régióban a 
labdarúgás sportágban sportoló több száz gyermek előrejutási lehetőségeit és 
tulajdonképpen jövőképét. A Veszprém FC hosszú távú fenntartása biztosítja a 
gyermekek számára a rendszeres testedzés mellett azt a célt, amiért ezt a sportágat 
választotta. Jól jelzi szándékuk megvalósulását, hogy az első csapat keretének felét a 
veszprémi vagy a városkörnyéki fiatalok alkotják. A Veszprém FC 2012-es év II. 
felétől gondoskodik a veszprémi női futball fenntartásáról és fejlesztéséről, ezáltal 
egy újabb társadalmi réteg számára tudnak a rendszeres sportolás lehetőséget 
biztosítani, tisztán amatőr szerződések alapján. 
 
Futsal 
A futballt szerető emberek ötlete alapján két évvel ezelőtt fogalmazódott meg az 
igény, hogy Veszprémben is elérhető legyen futsal. Nemzetközi, országos 
tapasztalatok és igények is azt bizonyítják, hogy komoly lehetőségek rejlenek a 
sportág e változatában. Az ötletgazdák hosszú távú koncepciókban gondolkodnak 
és a futsal alapjait mind anyagilag, mind szakmailag rendezni kívánják. A meglévő 
oktatási intézmények kapcsolatrendszerét felhasználva kívánnak felépíteni egy 
utánpótlás rendszert, mely befektetési szempontból megteremtheti a biztonságos 
működés feltételeit. Általános- és középiskola szinteken indulásképp egy-egy 
megfelelő beállítottságú testnevelővel beépíthető a testnevelés órába, délutáni 



 28

sportkörbe. Merészebb tervek szerint iskolai együttműködés keretében akár egy 
futsal osztály is indítható.  
Itt a futsal mellett, kiemelt kiválasztási szempontként kell, hogy szerepeljen a 
megfelelő tanulmányi eredmény is. A motivációs eszközök megtalálásával - 
testnevelőnek bérkiegészítés, fiataloknak eszköz- és sportszertámogatás - vonzóvá 
tehető a kezdeményezés. 
Kézilabda 
Veszprém másik legnépszerűbb sportága a kézilabda, több mint ötven éve működik 
a városban. Az 1970/80-as években a női szakág volt eredményesebb, 1970-ben 
bajnoki címet is szerzett, majd 1981-től a VÁÉV támogatásával Veszprémi Építők 
néven már a férfiak is az első vonalban szerepeltek. Azóta a férfi kézilabdázok 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeket értek el. Veszprém így 
folyamatosan fontos hazai és nemzetközi kézilabda rendezvények helyszíne is 
egyben. Az összesített eredménylistájuk 2013. év eleji állapotnak megfelelően a 
következő: 20 Magyar Bajnoki cím, 21 Magyar Kupa-győzelem, KEK- győzelem, 
BL - döntő. Sikereik jelentős tömegeket mozgatnak meg. Az MKB Veszprém KC 
nemzetközi szereplése jól szolgálja Veszprém elismertségét. Jellemző, hogy 
mérkőzéseik szinte kivétel nélkül teltházasok. Az MKB Veszprém KC sokat tett a 
kézilabda sportág népszerűsítéséért, sok fiatal számára tette azt vonzóvá. További 
céljai megvalósítása érdekében utánpótlás Kézilabda Akadémia indítását tervezi, 
mely a minőségi képzés biztosításával a szélesebb tömegbázis megteremtését segíti 
elő. Veszprémben több általános iskolában is működik utánpótlás bázisuk, ahol 
felkészült testnevelő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel. (Deák Ferenc, Dózsa 
György, Padányi Bíró Márton, Hriszto Botev). Az MKB Veszprém KC csapata 
adta a londoni olimpián 4. helyezett magyar válogatott gerincét. (Császár Gábor, 
Fazekas Nándor, Gulyás Péter, Ilyés Ferenc, Iváncsik Gergő, Laluska Balázs, Nagy 
László, Perez Carlos, Schuch Timuzsin) 
A Veszprémi Aréna csarnok megépülése nagyban segítette a mára kialakult 
helyzetet.  
A veszprémi női kézilabda továbbra is a magyar első osztályban szerepel. 
Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg 
javítani tudják. Az utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, azonban ezen a 
területen is az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. 
 

Atlétika 
A VEDAC (Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club) Veszprém sportéletének 
meghatározó, első olimpiai bajnokának – Kiss Balázs (1996. Atlanta) – nevelő 
egyesülete. Jelenleg hazánk legeredményesebb atlétikai klubja, a Magyar Atlétikai 
Szövetség összesített pontversenyét 2011-ben megnyerték, az elmúlt 5 évben a 
másodiknál rosszabb helyen nem végeztek. 2012-ben három sportolójuk, Orbán 
Éva kalapácsvető, Kovács Tamás maratonfutó és Minczér Albert akadályfutó 
képviselte városunkat a Londoni Olimpián. A junior világbajnokságon pedig hat 
atlétájuk vett részt, ami szintén a legjobb mutató a hazai klubok között. Pásztor 
Bence kalapácsvető az ifjúsági világbajnokság megnyerése után a junior VB-n 
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második lett még ifjúsági korúként, Orbán Éva pedig hetedik lett a felnőtt Európa-
bajnokságon, aki egyben 2011 óta a női kalapácsvetés magyar csúcstartója is. 
A klub 22 éves fennállása alatt az olimpiák tekintetében is biztos pontja volt a 
városnak. Az ezredfordulót követő mindhárom olimpián volt VEDAC egyesületi 
résztvevő. Orbán Éva az egyetlen háromszoros olimpikonja a városnak, 2008-ban, 
Pekingben ő képviselte egyedül Veszprém városát. A következő két olimpiai 
ciklusban is prioritásként tekintenek az ötkarikás játékokra, a részvétel mellett 
szeretnének döntő- és éremesélyes sportolókat is kinevelni. A szenior korú 
sportolóik is kiváló eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi területen. Benes 
Magdolna többszörös Európa Bajnok kalapácsvetésben, Gosztolai Mária 
súlylökésben és diszkoszvetésben ért el kimagasló eredményt. 
A versenysport mellett kiemelt figyelmet fordítanak a szabadidősportra. Közel 50 
fős óvodás csoporttól egészen a szenior korosztályig járnak hozzájuk atletizálni 
olyanok, akik az egészségük megőrzése és mozgásigényük kielégítése céljából 
választják a VEDAC-ot. Egyesületük taglétszáma meghaladja a 300 főt. Minden 
évben több ezer főt mozgatnak meg szabadidősport rendezvényeikkel, mezei és 
utcai futóversenyekkel. A szabadidősport terén céljuk, hogy még vonzóbbá tegyék a 
klubot, növeljék a taglétszámot, valamint bővítsék a városi és megyei vonzáskörű 
szabadidősport rendezvények számát, és egészséges életmódra nevelni városunk 
lakosságát.  
Úszás 
Veszprémben két egyesület a Veszprémi Úszó Klub és a Balaton Úszó Klub 
tevékenykedik. A Veszprémi Úszó Klub számos korosztályos úszóversenyen 
szerepelt úszóival eredményesen az elmúlt években. A klubnak több fiatal úszója áll 
a korosztályos ranglisták előkelő helyein. Az úszó klubszervezésében több olyan 
verseny került megrendezésre, mint az „úszó suli körverseny”, amely a megyei 
úszóegyesületekben sportoló fiatal tehetségeknek biztosít versenylehetőséget, az 
úszósportot népszerűsítve, sikerélményt adva a kezdő tehetségek számára. A VÚK 
szervezésében kerül minden évben megrendezésre a városi úszó diákolimpia. A 
klub közösségi programokkal és tárgyi eszközök beszerzésével próbálja a klubba 
járó közel 250 gyereket olyan sportot szerető közösséggé formálni, akik nemcsak 
magukért, de az úszó társaikért is képesek küzdeni a klub színeiben, öregbítve ezzel 
Veszprém város hírnevét. A klub folyamatosan fejleszti az úszás segédeszközeinek 
tárházát, színvonalasabbá téve az úszásoktatást. Több mint 15 éves múltra tekint 
vissza annak az óvodás úszó csoportnak a működése, amely Kis Vuk néven 
működik az úszóklub alatt a Bóbita óvodában. Itt a tehetséges fiatal gyerekek az 
úszás alapjait elsajátítva a Március 15. úti uszodában lehetnek sikeres, eredményes 
úszók.  
A Balatoni Úszó Klub a balatonfűzfői uszodában tartja foglalkozásait, magas bérleti 
díj ellenében. A veszprémi önkormányzattól kapott támogatás közel 7 havi uszodai 
bérletre nyújtott fedezetet 2012-ben. Legeredményesebb versenyzőjük a felnőtt 
korosztályú Rákos Patrik résztvevője volt a londoni olimpiai játékoknak, Európa és 
világbajnokságoknak. A versenysport mellett jelentős szerepet képvisel a klub 
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életében a tömegsport, a kisgyermekek úszásoktatása és az úszáson kívüli közös 
programok (kerékpár túra, sí tábor, karácsonyi ünnep) szervezése. 
Veszprém város lakossága a hajnali 5.30-7.00, és az esti órákban 19.00-21.00 kap 
lehetőséget a Nevelési Központ uszodájában sportolásra. 
A versenysportok, és a lakossági sportolás befogadására alkalmas uszoda 
Veszprémtől mintegy 10 km-re lévő Balatonfűzfőn található, ahová 
hozzávetőlegesen 20 perc alatt lehet eljutni. Sokaknak azonban erre sincs 
lehetőségük. Továbbra is előttünk álló feladat Veszprémben egy megyeszékhelyhez 
méltó uszoda felépítése. 
Kosárlabda 
A Veszprémi Egyetemi SC kosárlabda szakosztálya 1994 óta szereplője a magyar 
bajnokság első osztálya „B” csoportja küzdelmeinek. Ezen időszak alatt az együttes 
a csoport meghatározó szereplőjévé vált. A céltudatos és szakszerű vezetés biztos 
alapokra építette a VESC kosárlabda klubot. Az egyetemistákra épülő csapat 
sajátossága a játékosállomány folyamatos cserélődése, mely minden évben más 
összetételű, más védekezési és támadási taktika kialakítását tette szükségessé. Az 
utánpótlás-nevelés terén is sikereket értek el.  Változás történt, hogy a „NEBULÓ” 
kosár suli helyett annak bázisán létrejött Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda 
egyesület keretében folyik a kiválasztás, felkészülés és versenyeztetés, 
együttműködési megállapodás alapján. Figyelembe véve a kosárlabdázás iránti 
fokozódó érdeklődést, meg kell tartani a csapat önkormányzati támogatását. A 
jellegzetesen egyetemi sportág veszprémi sikereinek elősegítéséhez külső támogatók 
bevonása szükséges. 
Röplabda 
A röplabda sportág évtizedek óta jelen van a város életében. Sajnos a nagy 
hagyományokkal rendelkező férfi sportág szereplése megszűnt, de a lányok stabilan 
az élvonalban szerepelnek. A lányoknál komoly előrelépést jelentett az egyetem 
bekapcsolódása szakmai és szervezettségi szempontból.  
A már említett veszprémi bázist jelzi, hogy több közép- és általános iskolában is 
folyik képzés (Vetési, Lovassy, Báthory, Deák). Jelenleg az utánpótlás sikerek a 
fiúknál inkább az egyesületi területen mutatkoznak, addig a lányok főleg a 
diákolimpiákon jeleskednek. A röplabda világszerte igen népszerű. 
A helyi röplabda sport számára cél az utánpótlás sikerek előmozdítása. Az iskolai 
keretek között működő műhelyek személyi feltételei adottak, a továbbfejlődéshez a 
tárgyi feltételek javítása fogalmazódott meg célként. 
Torna 
A torna a sportágak kialakulásából fakadóan alapsportág. Fejleszti a koordinációs 
képességeket, mozgás skálán, alapfokon képzi a gyermekeket egyensúlyban tartva a 
test szimmetriáját. A gyermekek mozgásos alapképzése a mai életvitel mellett 
kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon. A gimnasztika, ami ma a szabadidős 
tevékenységek közül a legelterjedtebb (felnőttek körében is), az egészséges életmód 
része, a torna alapja. A 90-es éveket követően az egyesületek többségének 
önállósulni kellett, ami egy új szerkezeti felépítést jelentett. Fontos feladat a 
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gyerekek érdeklődését felkelteni a sport iránt, megszerettetni a mozgást és 
kialakítani annak igényét. 
A Veszprémi Torna Club az elmúlt évtizedek alatt is öregbítette és a jövőben is 
öregbíteni kívánja Veszprém városának hírnevét, amihez elengedhetetlen segítség az 
Önkormányzat anyagi támogatása. A torna világában - ellentétben a látványsportok 
lehetőségeivel- az évekig tartó kemény munka, amely a zárt falak között zajlik, 
jelenti a tornászok edzését. Ahhoz, hogy valamilyen szintre kerüljön egy 
tornászsportoló, két-három éves munkára van szükség. Ekkor szerepelhet 
versenyeken, ami később nemzeti majd nemzetközi megmérettetéseket jelent. 
Az egyetemi sportcsarnok területén lévő tornagyakorló alapfelszereltsége és 
potenciális lehetőségei indokolják, hogy miért van szükség önkormányzati 
finanszírozásra. A VTC gyakorló terme és a szakmai gárda - volt olimpiai 
kerettagok, többszörös gumiasztal illetve torna magyar bajnokok, illetve világkupa, 
világbajnok- garantálják a minőségi foglalkozásokat. A VTC önkormányzattól 
kapott támogatásának több mint a felét a Stadion Kht. felé fizeti ki a terem 
költségeire. A VTC is támogatja azt az elképzelést, hogy a Stadion városi 
fenntartásba kerüljön. A tornagyakorlót társadalmi munkával építették fel az akkori 
(1980) szülők, egymást felváltva ásták a szivacsgödröket, őrködtek éjszaka, és rakták 
a falakat. Ennek ellenére az Egyetem tulajdonába került az épület. 
A Magyar Torna Szövetség közbenjárására az egyesület bekerült a Sport XXI.-es 
programba, amelynek keretei között edzői továbbképzéseket tartanak, szakmai és 
edzőtáborokat rendeznek, ahol helyet biztosítanak a magyar tornászválogatottal a 
közös munkára.  
Ez szakmailag, erkölcsileg is elismerés, amely egyben kihívás is a tornasport 
számára. A jelenleg ott dolgozó edzők, a gyermekek és szüleik hozzáállása garancia, 
hogy megfelelnek ennek az országos szintű figyelemnek. 
A veszprémi Simonyi Zsigmond Ének- Zenei és Testnevelési Általános Iskolával 
szerződéses megállapodásuk van arra, hogy az általuk javasolt gyermekeket 
felvegyék a sportosztályba. Így biztosított a lehetőség, hogy tornászai a délelőtti 
edzéseken is részt vegyenek. Ennek fejében a VTC biztosítja az iskola osztályainak 
a testnevelés órák megtartását a torna gyakorlóban. Az egyesület közel 150 
gyermeket mozgat meg, sok az a szülő, aki maga is ebben a létesítményben 
ismerkedett meg a mozgás örömével és a gyermekét is ide hozza. Ezen kívül a 
környékről is ide járnak a gyermekek: Berhida, Alsóörs, Balatonalmádi, Szentgál. 
A „Kudarc nélkül az iskolában” program, 10 évvel ezelőtt indult amely ugyan saját 
finanszírozásból, de a mai napig működik. Ebbe a programba kapcsolódhatnak be 
az óvodák, akik a gyakorló teremben mozgathatják meg délelőttönként az 
óvodásaikat. 
Küzdősportok 
Sokan nem tudják, de Veszprém a kézilabda és a labdarúgás mellett a küzdősportok 
városa is. Számtalan egyesület kínálja ezekben a sportágakban szolgáltatásait. 
Nagyon sikeresek városunk küzdősportolói és szép számmal rendelkeznek az 
egyesületek igazolt sportolókkal is. Éppen ezért elodázhatatlan egy városi 
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küzdősport centrum létrehozása, ahol ezek a sportágak és sportolók készülhetnek 
fel versenyeikre. 
A Centrum egyesület mely foglalkozásaikat a Kossuth Lajos általános iskolában 
tartja, küzdősportok oktatásával foglalkozik, azon belül is kiemelten birkózással. 
Sportáguk hosszú idők óta kiválóan teljesít, még a nehézségek ellenére is. 
Versenyzőik éves szinten 100-130 érmet szereznek, amelyeket az országos 
bajnokságon, diákolimpiákon, rangsorversenyeken és nemzetközi versenyeken 
nyerik. 2012-ben három OB, és négy diákolimpiai éremmel gazdagították 
gyűjteményüket.  
A birkózás a harmadik legeredményesebb olimpiai sportág hazánkban, így 
eredményeiknek köszönhetően a MOB javaslata alapján bekerült a kiemelten 
támogatott sportágak közé. 
A Magyar Birkózó Szövetség fejlesztési programja összhangban áll a kormány és a 
MOB szándékával melyben rendkívül nagy szerepet kapnak az utánpótlás-nevelő 
egyesületek, valamint a mai kor szellemének megfelelő, a jövőben kialakításra 
kerülő akadémiai rendszerek. 
A birkózósport veszprémi fejlődésének nagy lendületet adott Németh Zsanett, aki 
hazánk első női világbajnoka. E gyönyörű eredmény és Zsanett fiatal életkora 
lehetőséget biztosít arra, hogy mind több fiatal, akár mind több lány e klasszikus 
olimpiai sportág mellett tegye le voksát. 
A birkózósportra mindig is jellemző volt a hosszú ideig tartó, nagy terheléssel járó 
felkészülés. Egy-egy fiatal sportoló kinevelése minimum két év, és ez ezen időszak 
alatt megszerzett tudás és fizikai állapot is csak arra elegendő, hogy versenyeken 
már el tudjon indulni a sportoló. Ahhoz, hogy a felkészülési időszakok 
monotonitását, a kiugró terhelések súlyát elbírják a birkózók, rengeteg játékkal 
átszőtt eltérő mozgásos tevékenységet kell végezniük. 
Ezért a gyerek korosztály számára (5-10 évesek) az egyesület kiépített egy „Játékos 
mozgásfejlesztő foglalkozás” néven futó programot, amelyre a város, különböző 
óvodáiból és iskoláiból érkeznek hozzájuk gyerekek. E program keretében 
felzárkóztatják a mozgási problémákkal küzdő gyerekeket, és megkezdődik – 
sportágtól függetlenül - a sportolásra való elő- és felkészítésük.  
Az általános iskolások számára a grundbirkózás – mint diákolimpiai szám – 
beindítását tervezi az egyesület a városban. E témában kérnek segítséget a várostól, 
hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban elindítható legyen a program. 
A Centrum Sport Egyesület számára a terem probléma a legégetőbb. Jelenleg 
iskolákban edzenek, azaz edzés elején lerakják, edzés végén felszedik a szőnyeget. 
Ez nem szerencsés állapot, hiszen a szőnyegek és a ponyvák nagyon gyorsan 
amortizálódnak, a rendelkezésre álló edzésidőt pedig nem tudják hatékonyan 
kihasználni. Jó megoldás lehet, ha az érintett, illetve az érdeklődő iskolákkal 
szorosan együttműködve a délelőtti időszakban a testnevelési órák keretében 
önvédelmi foglalkozást tartanának, így könnyítve az iskolák szakemberhiányán.  
A K.O. Sport és Szabadidősport Egyesület ökölvívással foglalkozik. Legfontosabb 
céljaik között szerepel a gyerekek sportszeretetének kialakítása, lehetőség biztosítása 
a versenyeztetésre. A fiataloknál az elsődleges szempont a sport megismerése, a 
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mozgás öröme és az alapok elsajátítása.  Felnőtt sportolóik a munka mellett 
látogatják az edzéseket, ők ritkábban tudnak elindulni versenyeken. 
Foglalkozásaikat a Veszprém Arénában tartják. 
A Thai-boksz Sportegyesületben egyfajta generációváltás történik, a régi versenyző 
csapatot egy fiatal korosztály váltja fel. Ebben a sportágban sok gyakorlás 
szükséges, hogy versenyképes sportoló legyen valaki és elindulhasson bármilyen 
versenyen. Foglalkozásaikat a Veszprém Arénában tartják. 
Bakony Kendo és Iaido egyesület célja egy közösségformáló és testedzésen 
keresztül megvalósítandó egészséges életszemlélet kialakítása, ami sok esetben 
életük végéig boldog harmóniát teremt a sportolóik számára. A lelkesedés és 
önzetlen tanítás olyan magaslatokat képes megteremteni a sportolók számára, amit 
a 20 éve működő egyesületük is bizonyít. Büszkék arra, hogy több jelentős 
rendezvényük mellett rendszeresen fogadhatnak japán delegációkat, sőt egy esetben 
még a japán nagykövetet is vendégül láthatták veszprémi Kendo versenyen. 25 fő 
igazolt versenyzőjük van, foglalkozásaikat a SÉF iskola tornatermében tartják. 
A Domonkos László Veszprém Judo SE évente közel ötven versenyen vesz részt, 
külföldi nemzetközi, hazai országos, régiós és meghívásos versenyeken. Utánpótlás 
nevelésük, képzésük és az új beiskolázottak aránya évről évre nő, a lemorzsolódás 
csökken. Számos eseményük egyik fontos állomása volt a Városházán bemutatott 
fotó kiállítás, régi fényképekből, újság cikkekből, s egyéb relikviákból, 
emléktárgyakból szépszámú érdeklődő számára. Országos bajnokaik vannak, a 
nemzetközi versenyekről rendszeresen éremmel térnek haza. A veszprémi 
sportegyesület 104 igazolt versenyzővel rendelkezik. 2007 óta elkötelezet híve a 
judo diák, tömeg és versenysportnak. Sajnos az emelkedő bérleti díjak egyre 
nehezebb helyzetbe hozzák őket, már működésüket érzik veszélyben. Nem tudnak 
versenyekre járni, nem tudnak megfelelő edzéseket végezni. Vizsgálják annak a 
lehetőségét, hogyan tudnák segíteni és bekapcsolódni a testnevelési órák 
megtartásába és így kedvezményesen vehetnék igénybe az iskolai tornatermet. 
Foglalkozásaikat a Dózsa György és a Simonyi Zsigmond Általános Iskolában 
tartják. A küzdősportok jeles képviselője még a Veszprémi Taekwondo 
Sportegyesület, több kiemelkedő nemzetközi eredménnyel dicsekedhetnek. 
Foglalkozásaikat a FITT Sportegyesülettel együtt a Veszprémi Arénában tartják. 
Vívás 
A Dózsavárosi Diáksport Egyesület tagja a Magyar Vívó Szövetségnek. Az 
egyesület két vonalon végzi munkáját. A diáksport (a testnevelés tagozatos 
osztályokban folyó képzés keretében) a veszprémi sportegyesületek utánpótlás-
biztosítását is végzi. A szövetségi versenyrendszerben működő vívó szakosztály, 
ahol Veszprém város és a környező települések vívás iránt érdeklődő, azt űzni 
kívánó tanuló és felnőtt lakosságának igényeit elégíti ki. 
A vívószakosztály 1986 őszén alakult a DDSE szakosztályaként, és működik 
jelenleg egyetlen szövetségi versenyrendszerben résztvevő szakosztályaként. 
Megalakulása óta elsősorban az utánpótlás nevelésével foglalkozik.  
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A sportág hosszú távú fejlődését az edzések helyszínéül szolgáló, megfelelő méretű 
terem kialakítása is elősegítheti, amely biztosítja a szakosztályi létszám számára a 
megfelelő mennyiségű utánpótlásbázist,  
Mindezek megvalósításával Veszprém kiemelt vidéki centrumként hozzájárulna a 
magyar vívás további sikereihez, hogy újabb olimpiai és világbajnoki győztesek és 
dobogós versenyzők kerüljenek ki a veszprémi fiatalok közül. 
Kerékpársport 
A hazai kerékpározási szokások – a Nyugat-Európai tendenciának megfelelően – 
jelentős változáson esnek át. A gazdasági környezet változása (magas 
üzemanyagárak, gyenge minőségű közösségi közlekedés), valamint a társadalmi 
közfelfogás változása (az egészséges életmódra való igény, a környezeti szempontok 
felértékelődése) előtérbe helyezte a kerékpáros közlekedést.  
A mindennapi helyváltoztatás szükséglete mellett (un. hivatásforgalmú 
kerékpározás), egyre hangsúlyosabb szerepet kap a kerékpáros turizmus, valamint a 
kerékpársportban résztvevők száma. Kormányzati szinten kiemelt célterület lett a 
kerékpáros infrastruktúrafejlesztés, amely elsősorban kerékpárutak építésében, 
valamint kerékpáros turisztikai fejlesztésekben valósul meg. Önkormányzati szinten 
a kerékpáros barát települések listája folyamatosan gyarapszik.  
Azonban a fenti tendenciákkal ellentétben a társadalmi szokások nem ösztönzik a 
fiatalokat a rendszeres kerékpározásra, és a szülők többségének életmódjába sem 
épül be a rendszeres testmozgás. A jelenleg napi/heti szinten kerékpározók mellett 
jelentős azok tábora, akik nem használják a kerékpárt még rekreációs céllal sem.  
A Veszprémi Kerékpáros Egyesület egy olyan programra kívánja felhívni a 
figyelmet és próbál megvalósítani, amely az általános iskolás korosztály körében a 
mindennapok részévé teszi a kerékpárhasználatot, az érdeklődő, tehetséges fiatalok 
számára rendszeres edzés, és versenyeztetés mellett motivációt nyújt a rendszeres 
testmozgásra.  
A gyermekeken keresztül a szülők, és így az egész család szemléletét felhívja az 
egészséges életmódra, családi programok keretén belül azt népszerűsíti. A program 
eredményeként megvalósulhat a településen élő tehetséges gyermekek számára a 
megfelelő szintű edzésmunkával a sport, mint életforma elsajátítása. Az érdeklődő 
gyermekek számára követendő magatartásminta és saját barátaik eredményei alapján 
kialakul a motiváció, az egészséges, rendszeres testmozgáson alapuló életmódra 
való igény. 
Veszprémben a kerékpározás elősegítése a kerékpárút-hálózat megsokszorozásával, 
a kerékpárosok számára igénybe vehető közutak kijelölésével is javítható. Ezen 
kívül a kerékpárosok által frekventált utakon forgalomcsillapító intézkedésekkel, és 
a biciklisták számára biztosított elsőbbséggel is erősíthető ez a népszerű sportolási 
lehetőség. Továbbá az iskolások felkészítése a biztonságos kerékpározásra is 
javíthatják Veszprémben a kerékpározás feltételeit. 
A belvárosi közterületek játszóterek fejlesztésével, a kerékpár utak kialakításával az 
igényekhez illeszkedő, a város jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés 
történhet meg, amely biztosítja a gördeszkások számára a biztonságos gyakorló és 
potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés számára 
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elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget 
kínálva az itt élők számára. 
Rally 
Magyarország egyik legnépszerűbb – de kétség kívül a legnagyobb helyszíni 
nézettséggel rendelkező – sportja a rallyesport. Az országos Rallye Bajnokság évről-
évre 7-8 futamból áll. Minden egyes futamnak egy-egy régió és annak központi 
városa ad otthont. (Eger, Miskolc, Pécs, Szombathely, Budapest, Veszprém, 
Dunaújváros). 
Népszerűségénél fogva, nem csak a sportban rejlő értékek teszik fontossá a 
futamokat az adott városok számára, hanem turizmusra gyakorolt hatásuk is. Sok 
ezer érdeklődő és rajongó kíséri futamról futamra a bajnokság résztvevőit. 
A Veszprém Rallye hagyományosan a nyár derekán kerül megrendezésre, a 
bajnokság tradicionális futamaként. Mivel murvás-köves utakon zajlik, az egyik 
leglátványosabb futam, talán ennek is köszönheti kiemelkedő népszerűségét, mivel 
nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is ritka a murvás talajú 
rallye verseny. Veszprém közvetlen környezete azonban ideális adottságokkal 
rendelkezik ilyen tekintetben. A rendező és a város közös összefogásával, jelentő 
régiós futammá fejlődhetne a Veszprém Rallye az elkövetkező évek alatt. 
BMX 
A valamikori nyüzsgő, pezsgő veszprémi bmx-es élet sajnos a múlté. Továbbra is 
jelentős gondot okoz a Veszprémi Spartacus Sportegyesület életében a megfelelő 
létesítmény hiánya. Így nagy gondot jelent a megfelelő edzés helyszínének a 
biztosítása. Ennek ellenére az egyesületben sportolók száma emelkedett. Jelentős 
fejlődés tapasztalható az utánpótlás korosztályú versenyzők számában. Több 
külföldi rendezvényen szerepeltek kiválóan az egyesület sportolói.  
Sajnálatos, hogy több próbálkozás ellenére sem sikerült megvalósítani. az óvodai 
kerékpáros oktatást. Ez az elkövetkezendő évek feladata lesz. A kerékpáros 
sportágak meglehetősen költség igényesek. Az egyesület tulajdonában csak csekély 
számú kerékpár van. A sportolók többsége saját kerékpárjával versenyez. 
Táncsport 
Sokak számára vitatéma, hogy a táncot a sportok közé sorolja vagy a 
szórakoztatóipari tevékenység egyik formájaként definiálja. Veszprém városa 
egyértelműen táncpárti és támogatja, segíti azok működését, rendezvényeit. 
A Rock’n Roll Club akrobatikus táncoktatással foglalkozik gyermekek és felnőttek 
számára. Tagjai nagyrészt iskoláskorú fiatalok, akik az egyesületi munka segítségével 
sportszerű, egészséges életmódra törekednek, mások előtt sok esetben 
példaképként szerepelnek. A gyerekek mellett családok is aktívan részt vesznek az 
egyesület munkájában. Folyamatosan szerepelnek városi, országos, nemzetközi 
rendezvényeken versenyzőként, fellépőként, vendégként. 
Számottevő, komoly munka folyik a Kid Rock And Roll sportegyesületben. Három 
megyét is lefedő tevékenységük során elsősorban az óvodás és általános iskolás 
korosztály oktatásával, tanításával foglalkoznak, illetve szerveznek területi 
versenyeket. 
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Veszprémi táncsportot képviseli a Golding Táncsport egyesület, mely feladatának 
tekinti bemutatni, hogy a táncsport hogyan befolyásolja a gyermekek viselkedését, 
életmódját, valamint hogy segít hozzá ahhoz, hogy a fiatalok napi igénye legyen a 
mozgás, az edzés. Ezzel egyidejűleg megtanítják a táncok fajtáit a klasszikustól a 
modernig a színpadi mozgást, a kulturált viselkedést az egymásközti érintkezés 
szabályait. A veszprémi táncsport további jeles képviselői a Bonita Sporttánc 
Egyesület, a Cholnoky Jazz balett, és a Winner Versenytánc Egyesület.  
Jégsport 
Az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő sportága jégkorong. Városunkban 
ennek a sportnak a képviselője a Veszprémi Jégkorong Sportegyesület, mely 
legfontosabb feladatának az utánpótlás területét tekinti. Az óvodákban és 
iskolákban megtartott toborzás eredményeként a 2011-ben induló munkájuk során 
már az első szezonban több mint 60 korongozni vágyó fiatal csatlakozott hozzájuk.  
Az edzéseket a kezdetektől fogva megfelelően képzett szakemberek koordinálják. 
Az „alulról történő építkezésnek” köszönhetően a következő szezonban már négy 
korosztályban szeretnék képviseltetni magukat és Veszprém városát a különböző 
regionális bajnokságokban. A jelen pillanatban a Jutasi úti sportcentrum területén 
működő jégpályán edzenek. Nagy népszerűségnek örvend az a kezdeményezés 
miszerint az óvodák és az általános iskolák tanulói ingyen használhatják a pályát a 
délelőtti tanítási időszakban. Tanári felügyelettel, tanórák keretein belül így sokkal 
szélesebb körben megismerkedhetnek a korcsolyázással és elsajátíthatják a 
jégkorong sport alapjait. 
Sí  
Az eplényi síterep nem új, évtizedek óta sokan kedvelik és választják. Sokak szerint 
Eplény a Dunántúl egyetlen értékelhető sípályája. Küldetésük az ország nyugati és 
középső területén élők számára is elérhető téli sportolási lehetőség biztosítása. 
Ezzel elérhetővé válik az a réteg, amely nem engedheti meg magának a drága 
sítúrát, illetve az a megszállott télisport-kedvelő réteg, amely a külföldi túra mellett 
egy-két napot, hétvégét még szeretne hobbyjának szentelni.  
Sportvállalkozások 
A 2004. évi sporttörvény a sportvállalkozásokat a sportszervezetek alapvető 
típusaként határozza meg. A sportvállalkozás olyan gazdasági társaság, amelynek 
főtevékenysége sporttevékenység, és célja a sporttevékenység szervezése, illetve a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
A sportegyesület és a sportvállalkozás célja és főtevékenysége azonos, a különbség a 
jogi formában van. A sportegyesület non-profit egyesület, a sportvállalkozás pedig 
profitra törekvő szervezet, üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat, melyekre a 
gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Alapvetően a piac kereslet- kínálat által szabályozott lehetőségekre építve jöttek 
létre. A sporttal közvetett módon kapcsolódó vállalkozások közül nagy jelentőségű 
a kerékpár kereskedő hálózat, amely Veszprém teljes igényét képes biztosítani. 
Viszonylag nagy számban dolgoznak vállalakozóként olyan sportszakemberek, akik 
a jogszabályok biztosította előnyöket e módon veszik igénybe. 
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A sportvállalkozások támogatása – a különböző szabályok, jogszabályok 
megalkotása során fontos szempontként – biztosítható. 
 
III/3. Szabadidősport 
A felmérések azt mutatják, hogy a magyarok a szabadidejüket elsősorban nem 
sportolásra fordítják. Megállapítható, hogy a felnőtt népesség csupán 16%-a sportol 
időnként, rendszeresen (legalább heti két alkalommal és legalább fél óra 
alkalmanként) pedig mindössze 9%-uk. Ugyanakkor felmérések azt is mutatják, 
hogy ennél jóval többen szeretnének valamilyen formában rendszeresen mozogni. 
A feladatunk tehát az, hogy e sportolni vágyó réteget megmozdítsuk.  
Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, 
mozgásban gazdag életmód iráni igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a 
szabadidősport feltételeinek fejlesztésében. 
Fő feladatának a gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a 
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok 
sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának 
segítését tekinti. 
A fő területeknek pedig az iskolai-diáksport, rekreációs sport, utánpótlás nevelés és 
a közösségi-közművelődési programokat tekinteti. 
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért, illetve helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett 
sporttevékenység. 
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a 
rendszeres, könnyen elérhető sportolás lehetőségét, és ehhez megteremtse a 
megfelelő színvonalú sportlétesítményeket. A megfelelő feltételek kialakulását 
követően a szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie.  
A szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, 
egyéni vagy önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által 
biztosított szabadidősport tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. 
A sportjavak fogyasztásához megfelelő mennyiségű szabadidővel és jövedelemmel 
kell rendelkezniük a polgároknak, e feltételek csak egy fejlett társadalomban 
adottak. A polgárok részéről már tapasztalható, hogy a gazdasági helyzet javulásával 
megnő az életminőség javítására való igény. Jelentős mértékben megnőtt a 
szervezett sportolásban résztvevők, valamint a nem szervezett formában mozgásos 
tevékenységet végzők száma. (A fitneszkertek kialakítása 4. sz. melléklet) 
Mégis a lakosság és ezen belül az ifjúság egészségi, edzettségi állapota még mindig 
igen elszomorító. Ennek egyik alapvető oka a mozgásszegény életmód. Az egészség 
és a fizikai edzettség összefüggéseinek felismerése messze elmarad a kívánatostól, 
annak ellenére is, hogy érezhetők pozitív folyamatok, amit az elmúlt időszakban 
lebonyolított, nagy tömegeket megmozgató rendezvények is bizonyítanak (pl.: utcai 
futóverseny, kispályás labdarúgó bajnoki rendszer). 
Előrelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb 
számban működnek önálló, esetenként önfenntartó egyesületek. Növekvő 
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fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a testedzés divatos formáinak 
szolgáltatásszerű igénybevétele iránt.  
A szabadidős sportolás, zömében fizikai tevékenység, amelyet szórakozás, 
egészségmegőrzés, erőnlét visszaállítás érdekében végeznek. A testgyakorlásnak ezt 
a módját, különböző korú, egyes személyek, vagy csoportosulások választják. A 
gyakorlást, különböző napszakokban, változó intenzitással, saját elképzelések, vagy 
szakemberek segítségével végzik. 
Veszprémben a szabadidős sportolásnak felsorolhatatlanul széles skálája fellelhető, 
az igen népszerű kispályás labdarúgástól kezdve, az óvodai foglalkozások dicséretes 
szervezése, természetjárás, futás, úszás, szellemi és küzdő sportokon át, egészen a 
nemzetközileg is szép sikerek elérő szenior erőemelő és atlétika sportági 
gyakorlókig. 
Nem a kínálat szűkössége, sokkal inkább a kialakult helytelen életmód szemlélet és 
az ezzel párosuló ráfordítás megítélés hiányosságai okozzák, hogy hasonlóan az 
országos adatokhoz, a népesség csupán négy-hat százaléka vesz részt legalább heti 
három alkalommal testgyakorláson. 
A kispályás labdarúgás a városban a legnépszerűbb, melynek több évtizedes 
hagyománya van, rendszeres szabadidős tevékenység, tíz osztályban több mint száz 
csapattal működik és vesz részt a hetente télen - nyáron rendezett fordulókban. Ez 
a 2012-es évben 1500 főt jelentett. A kispályás labdarúgás városi irányítása a 2008-
as évtől megváltozott: egy szabadidősport egyesület szervezi a bajnokságok kiírását 
és lebonyolítását. A téli terembajnokságok költségeihez járult hozzá az 
önkormányzat, így a csaptok nevezési költségei csökkentek. 
A természetjárás leggyakoribb módja a gyalogos túrázás, de ide tartoznak a 
vízitúrák, sítúrák és más, fizikai igénybevétellel járó, csoportos, nem egyszer 
versenyként lebonyolított túrák is. Veszprémben a Magyar Természetjáró Szövetség 
tagszervezetének, a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetségnek városi 
szövetsége koordinálja a fenti feladatokat. A néhány évtizeddel ezelőtt jelentős 
természetjáró mozgalom napjainkra veszített súlyából. Az ODK mozgalom az 
oktatási intézményekben csökkenő aktivitást mutat. A jelenlegi taglétszám 25-30%-
kal kevesebb az egy évtizeddel ezelőtti mértékhez képest. Ezért a városi szövetség 
kiemelt célja az aktív taglétszámtoborzás az oktatási intézményekben. 
Ezek közül Veszprémben a gyalogos, kerékpáros, vízi, sí és hegymászó 
szakosztályok működnek. Az oktatás és tudatformálás mellett feladata a 
teljesítménytúrázásnak a megrendezése. 
A városi szövetség szoros együttműködésben a területi szövetségekkel aktívan részt 
vesz a turista utak karbantartásával, fenntartásával, a turistajelek felfestésével és az 
új útvonalak kijelölésével kapcsolatos munkálatok elvégzésében. A pályázati 
források bevonásával – megyei, regionális, országos támogatások – megvalósuló 
fejlesztések elengedhetetlenek a természetjárás népszerűsítésében. A szűkös anyagi 
források miatt az elvégzett – közel 1300 km turistaút újrafestése az elmúlt 4-5 
évben – és a jövőben tervezett munkálatok csak a tagok önkéntes munkájával 
valósíthatóak meg. 
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További célok és feladatok: 
A fent említett célok elérésének érdekében a következő feladatokat továbbra is 
nagyon fontos eszköznek tekintjük: 
1. A városi szabadidősport és a szabadidősporttal foglalkozó egyesületek 
tevékenységének támogatása, illetve tömeges részvétellel zajló események, 
sportrendezvények lebonyolítása, szervezése. 
2. Szabadidő és diáksport területén továbbképzések, tanfolyamok, oktatások 
szervezése, finanszírozása. A tanulók egészségi és általános testi állapotának javítása 
érdekében tanórai és tanórán kívüli testnevelés, valamint turisztikai és diáksport 
programok, táborok szervezése és támogatása. 
3. Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, fontosságának elismerésére 
irányuló szemléletformálás. Ösztönözni kell a helyi lakosságot az önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítmények fokozottabb igénybevételére. 
4. A lakossági sport támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi sportéletének segítése, akciók szervezése. 
5. Külföldi sportegyesületekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, szabadidős 
programok szervezése, Veszprémben illetve külföldön. 
6. Az egyes óvodákban bevezetett foglalkozási formák módszereinek 
megismertetése az alkalmazók által a többi hasonló nevelési intézménnyel, szintén 
igen előre vivő lehet. 
7. Az egészségmegóvás, testgyakorlás városban kínált formáiról, az igénybevétel 
helyéről, lehetőségeiről pontos információt kell begyűjteni, rendszerezni, majd 
időről-időre újítani, a lakossággal megismertetni, ezzel is biztosítva az 
összehangolást, a szolgáltatást nyújtók és azt igénylők között. 
8. A településre jellemző földrajzi, történelmi, idegenforgalmi adottságokhoz, az 
évek alatt meghonosodott kulturális eseményekhez jobban lehet alkalmazkodni, 
ezzel bővíteni az idegenforgalom alapján ide látogatók körét, úgy, hogy közben 
sportolási igényeik is kielégíthetők legyenek. Ugyanakkor az évek során megszokott 
akciókat, eseményeket-, rendezvényeket, továbbra is önállóan szervezzék meg. 
9. Minden életszakaszban lehet olyan szellemi, fizikai gyakorlást kínálni, ami a 
legkülönbözőbb egészségi állapottól függ, speciálisan kiszolgálja az egyéni és 
csoport érdekeket. Példaértékű lehetne felvállalni Veszprémnek, az országban is 
egyedülálló kezdeményezéssel és végrehajtással, „Fogantatástól – Élethosszig” 
elnevezéssel program kidolgozását, amit az életkori szakaszokhoz alkalmazottan, 
speciálisan az ahhoz értő szakemberek készítenének el.  A kezdeményezés 
felvállalása, bevezetése, nyomon követése, a város, testkultúrában eddig is jó 
megítélését tovább erősítené, példaértékűvé nemesítené.  
A hosszú távra előre gondolkodás, olyan jelenleg nem tisztázott helyzetekre is 
megoldást találhatna, hogy miként lehet segíteni azokat a sportolókat, köztük a 
szenior korúakat, akik a legkülönbözőbb sportágakban nemzetközileg is rangos 
eredményeket értek el. 
A program kidolgozása, olyan vállalkozás lenne, ami, a tanulságok folyamatos 
figyelembe vételével és a korrekciókkal, garantáltan az egészség jobbítást szolgálná. 
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10. A testnevelés és sport, az attól nagyban függő egészségmegóvás koncepciója 
elvárásaihoz igazítottan, célszerű olyan intézkedési tervet készíteni, aminek éves 
lebontása, a költségvetési helyzettől mindenkor függően előre tervezhetővé teszi a 
városi szintű feladatokat. 
11. A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények, 
kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztési program 
 
III/4. Fogyatékkal élők sportja 
A fogyatékkal élők sportjának két fő irány van: egyrészt a verseny orientált, elit 
sportjellegű, másrészt a szabadidősport jellegű, de nemzetközi eseményeket is 
rendező egyéb sérülés-specifikus mozgalmak. Miután egyre inkább a fogyatékkal 
élők integrált sportolásának támogatása kerül előtérbe, ezért több helyen (már) nem 
különül el élesen a fogyatékkal élők sportja, nem számít a sport önálló területének: 
az iskolai és diáksportban, a versenysportban és a szabadidősportban is 
megjelenik/megjelenítik. Az új koncepció nem csak a két fejlesztési elképzelés 
aktualizálására ad lehetőséget, hanem a kettő együttes alkalmazására is, ami 
elősegítheti a sportterületek komplex kezelését, közelítheti a sportterületeket 
egymáshoz. A cél valóban az integráció lehet, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 
ma még látni kell külön (is) a fogyatékkal élők sportjának sajátos helyzetét. 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény alapelvként rögzíti, hogy az államnak, a társadalom szervezeteinek 
és tagjainak olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek 
képesek lesznek teljesebb életre a fogyatékosságukból fakadó terheik 
csökkenthetők”. A törvény mellett számos ágazati jogszabály, program, charta is 
tartalmaz a fogyatékosságra vonatkozó rendelkezéseket (önkormányzati törvény, 
közoktatási, szociális, egészségügyi, sport, Európai Sport Charta, stb.). 
A fogyatékkal élők sportjában ugyanolyan környezetvédelmi problémákat kell 
megoldani, mint az épek sportjában, ugyanakkor a fogyatékkal élők 
sporttevékenysége alaposabb előkészítést, körültekintőbb szervezést és 
lebonyolítást, valamint több utómunkálatot igényel, mint az épek sportja, és ez 
vonatkozik a környezetvédelmi tevékenységek megvalósítására is.  
A mozgáskorlátozottak esetében a sporteszközök újrahasznosításának és 
biztonságának változik meg a szerepe. 
A szervátültetettek esetében fokozottabban jelentkezik a tiszta levegőre és a tiszta 
vízre való igény, hiszen az új szervek érzékenyebbek minden külső ártalomra.  
A törvényben is meghatározott akadálymentesítési program mielőbbi végrehajtása 
valamennyi fogyatékos sporttevékenységét is segíti.  
A fogyatékosok sportjában jelentkező környezetvédelmi problémák megoldásához 
eltérő tájékoztatási módszerek alkalmazására van szükség, mint az épek sportjában. 
Sajnálatosan a lakosság 10-12 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékos. 
A fogyatékkal élők sportjának egészségmegőrző szerepe illetve a társadalmi 
beilleszkedést elősegítő és az életminőséget javító funkciója van. 
A fogyatékkal élők sportját országos szinten a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége (a továbbiakban: FONESZ) koordinálja. A FONESZ-t a Magyar 
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Paralimpiai Bizottság (MPB), a Magyar Siketek Sportszövetsége (MSSSZ), a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ), a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, 
Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége alapította 2001-ben. A FONESZ a 
fogyatékos emberek sportjában működő legmagasabb szintű hazai szervezet, 
melynek célja az egyes tagszervezeteinek megfelelő nemzetközi sportszövetségek 
által megfogalmazott eszméknek, azok szellemének terjesztése, elősegítve ezzel a 
fogyatékos embereknek az épek társadalmába történő integrációját. Legfontosabb 
feladatai közé tartozik a fogyatékosok sportjának érdekképviselete az állami szervek, 
a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más 
társadalmi szervezetek irányába, ezen kívül gondoskodik a fogyatékosok sportját 
érintő állami támogatások tagszervezetek közötti felosztásáról. Koordinálja a 
sportszövetségek és az egyéb tagszervezetek tevékenységét, részükre közös irodát 
biztosít, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi, informatikai szolgáltatásokat nyújt 
tagjai számára.  
Veszprémben a mozgássérültek, a siketek és nagyothallók valamint a gyengén 
értelmi fogyatékosok működtetnek sportegyesületet az önkormányzat 
támogatásával. Az önkormányzat jogszabályi feladata a tornatermek, sportudvarok, 
egyéb sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítése. 
Az 1997 óta működő Veszprémi Szivárvány Integrált Sportegyesület az értelmileg 
sérült gyermekek és fiatal felnőttek rehabilitációja elősegítésében a sport 
lehetőségeit felhasználva törekszik arra, hogy a fogyatékos sportolók önmaguk 
korlátait legyőző akaratának elismertséget vívjon ki, ezzel is elősegítve a társadalom 
által történő elfogadottságukat. Fontos céljuk az egészségmegőrző, 
betegségmegelőző, rehabilitációs tevékenység, a sérültek fizikai és szellemi 
fejlődésének elősegítése, a társadalmi beilleszkedés, esélyegyenlőség megteremtése. 
Egyesületük tevékenységében részt vevő gyermekek és fiatalok a megye, különböző 
településein élnek, elsősorban Veszprém város közelében lévő településeken. 
Szakágaik közül legfőbb sportág az úszás, melyben az elmúlt években kiemelkedő 
sikereket értek el. Az országos bajnokságokon túl, nemzetközi sikerekről, speciális 
olimpiákon való részvételről is beszámolhatnak-  
Tagjai a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, a Magyar Parasport Szövetségnek, 
mely szervezetek jegyzik a veszprémi „Szivárványosokat”, delegáltjaik szép 
sikereket értek el, ezzel is öregbítve Veszprém város hírnevét.  
Jelenleg 14 versenysportolójuk van, s további négy gyermek szép eredménnyel már 
részt vett utánpótlás versenyen. Az MSOSZ, az MPSZ által meghirdetett 
versenyeken csapatuk mindig szinte teljes létszámmal részt vesz. Az 
eredményességet illetően is Veszprém az elsők között áll. 
Az egyesület tevékenysége nem csak a versenysportolókra koncentrál, azok a 
gyermekek, akik az úszástechnikák elsajátításában lassan haladnak, szépen 
fejlődnek. Az egyesület keretein belül évente 20-25 gyermek részesül 
úszásoktatásban heti rendszerességgel. A Március 15. úti uszodában heti 5 órában 
folynak az edzések. 
Véleményük szerint Veszprém város folyamatosan felkarolja a fogyatékkal élőket, 
támogatja a jó programokat, s remélik a jövőben is számíthatnak a város 



 42

segítségére. Ennek tudatában vállalták fel 2013 őszére a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség által Veszprémbe tervezett úszóbajnokságban való közreműködést.  
Az úszás szakágon túl jelentős sikereket értek el kerékpár sportágban. A Magyar 
Parasport Szövetség színeiben az elmúlt években két sportolójuk rendszeresen részt 
vett nemzetközi versenyeken. A jövőben ezt a sportágat is szeretnék bővíteni, a 
felszereléshez támogatókat találni. 
Labdarúgó csapatuk pályája szépen ível felfelé, idén már három bajnokságon részt 
vettek. Lelkesedésük, igyekezetük eredményessége megmutatkozik a meccseken. 
Csapatukkal egyedüli SNI (Sajátos Nevelési Igényű) sportolókként immáron négy 
éve részt vesznek petanque versenyeken. Az elmúlt évben országos diákolimpiára is 
eljutottak fiataljaik. Sérült gyermekeik együtt sportolnak az épekkel, az elfogadottság 
teljes mértékben megvalósult. 
Az öt szakág közül legfiatalabb az atlétika, egyesületen belül szerveztek 
szintfelmérést, futóversenyeket. Jövő évtől ebben a sportágban is szeretnének 
országos rendezvényeken versenyeztetni. 
Az élsport mellett törekszenek a tömegsport népszerűsítésére is – gyalogtúra, 
kirándulás – melyet „Négy évszak túra” címmel hirdetnek. 
Tevékenységükkel, a fogyatékkal élőket arra nevelik, hogy az aktív mozgás, a sport 
váljon életük részévé. A résztvevők örömüket lelik a sportágakban. Törekvésük, 
hogy a mozgás, a testedzés mindenki számára fontos tényező legyen. Mozgásra 
mindenkinek szüksége van, hogy a szervezete jól működjön. Az évek során stabil 
baráti körök, összefogás alakult ki a sérülteket nevelő családok és segítőik körében. 
Terveik között szerepel a szakágak további népszerűsítése, sportolók, önkéntes 
segítők számának növelése, valamint a más fogyatékkal élők bevonása a 
versenyszerű sportolásba. 
 A Siketek és Nagyothallók Várkapu SE (taglétszám: 20 fő) keretein belül a siketek 
és nagyothallók sportolnak bowling, darts, teke és kispályás labdarúgás 
sportágakban. 
 
III/5. Nemzetközi kapcsolatok 
„Veszprém a szív és az ész városa” olvashattuk a hónapokkal ezelőtt elkészült 
integrált városstratégiában. Veszprém elhelyezkedését és szellemi környezetét 
tekintve eséllyel tűzte ki célul a térségi vezető szerepkört. Földrajzi környezetének 
gazdagsága, eseménydús történelme, egyházi központi jellege és hagyományai 
megadják számunkra a lehetőséget, hogy Veszprém - adottságai alapján - a Bakony-
Balaton térség központjává váljon. Városunk mértékénél fogva jelentős nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik: a világ kilenc országában, tíz testvér- vagy 
partnervárosi együttműködést alakított ki az elmúlt két évtized folyamán. , 
 
A nemzetközi kapcsolatok intézményesített szinten történő ápolásának két fő 
iránya lehet: a meglévő civil vagy szakmai kapcsolatok önkormányzati szinten 
történő elmélyítése a későbbi, kiszélesített partnerség reményében, valamint az 
évtizedes testvérvárosi együttműködések civil életbe történő átültetése.  
Veszprém városának széleskörű testvérvárosi hálózata kiterjed a sport területére is. 
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Egyre több veszprémi civil szervezet képviselője látogat el a testvérvárosi 
településekre és az ott élő sportegyesületek is szívesen jönnek el városunkba. 
Legintenzívebb a sportkapcsolat Passau és Bottrop testvérvárosokkal. A nagy 
távolság ellenére Gladsaxe sporttalálkozóin részt vettek a veszprémi diáksportolók. 
A sportkapcsolatok részeként az egyik legaktívabb és legszorosabb együttműködés 
Passau városával alakult ki. Veszprém város diákjaiból alakult labdarúgó csapatok 
minden év elején januárban részt vesznek Passauban azon a gyermek labdarúgó 
tornán melyet a „Küzdj a drogok ellen” gondolat jegyében rendeznek meg 
különböző korosztályos gyerekek részére. A tavalyi évtől a felnőtt férfiak is 
szerepelnek a téli teremtornán, ahol egyre népszerűbbek és eredményesebbek. 
Passaui sportkapcsolatunkat kibővítettük azzal, hogy évközben mi is fogadjuk 
testvérvárosunk labdarúgó delegációját. Itt tartózkodásuk alatt korosztályos 
csapatainkkal barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, megismerkednek 
Veszprém város nevezetességeivel, közös programokat szervezünk a személyes 
kapcsolatok szélesítésére. 
A nemzetközi kapcsolatok és együttműködések körébe tartozott továbbá a 
franciaországi Nantes melletti Vertou és Haute-Gouliane településekkel már több 
mint tizenöt éve fennálló kapcsolat. A 13-14 éves korosztály egy nagy nemzetközi 
labdarúgó tornán vett részt minden év májusában, melyet „Europfoot” néven 
rendeztek és Európa több országából érkeznek résztvevők. Kétévente pedig „Régió 
Kupa” néven rendeztünk hasonló tornát francia csapatok bevonásával. A magyar és 
a francia gyermekek is a fogadó szülőknél kaptak szállást, elmélyítve ezzel is a 
személyes kapcsolatokat és barátságokat. Sajnos finanszírozási okok miatt ez a 
kapcsolat az elmúlt évben már nem működött. 
Veszprém város nemzetközi kapcsolatrendszerének fontos eleme a Veszprém és 
Celje között immáron 30 évre visszatekintő együttműködés, melynek legjelentősebb 
színtere a sport. A szlovéniai város csarnokterveinek adaptálásával készült a 
Veszprém Aréna. A múlt évben pedig a két város kézilabda csapatainak barátságos 
mérkőzésével kezdődött a polgármesteri találkozó. A közös sportprogramok kiváló 
lehetőséget teremtenek a jövőben a két város együttműködésének további 
területeken való kiszélesítéséhez. 
 
 
Feladatok: 
1. Külföldi sportegyesületekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, külföldi utak 
szervezése, illetve külföldi sportcsoportok fogadása.  
2. A sport területén további testvérvárosi kapcsolatok létesítése, tornák, nemzetközi 
rendezvények szervezésével. 
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IV. Jövőkép, középtávú sportszakmai célok, feladatok 

Városunkban sokoldalú szinte minden sportágat felvonultató sportélet zajlik, amely 
megnyugtató a jövőre nézve. A veszprémi önkormányzat célja, hogy lakosai jól 
érezzék magukat a településen, kedvükre sportolhassanak, kiemelkedő és 
színvonalas sportrendezvényeket láthassanak. Az a feladata, hogy mindehhez a 
megfelelő hátteret, a szükséges létesítményeket és feltételeket biztosítsa. 
 

Veszprém város sportkoncepciójának hosszú távra meghatározott alapelvei az 
előző évekhez hasonlóan változatlanok: 
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak 
lényeges alkotó eleme, hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet 
játszik. 
2. A sport, a mozgás a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének, 
teljesítőképesség fokozásának, a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak és 
szórakoztatásnak az egyik leghatásosabb eszköze.  
3. A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk 
alapjait, a lakosság szabadidő sportja a munkaképesség, a fizikai fittség 
karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze.  
4. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres 
testedzéshez.  
5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható 
egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, 
önkormányzati és társadalmi feladat.  
6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet 
lényegi jellemzői.  
7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 
érvényesüljön, és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.  
8. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő 
versenyrendszer működőképessége.  
 
A középtávú koncepció fő irányai:  
1. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott 
önkormányzati szerepvállalásra van szükség. A korábbi évek kialakult 
hagyományainak megfelelően támogatja a szabadidősport egyesületek által 
szervezett rendezvényeket, eseményeket. 
2. Meg kell vizsgálni, hogy a szabadidősport területén dolgozó vállalkozó szférát 
milyen formában lehet támogatni és ez irányú munkájukat segíteni. 
3. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 
tehetségesek kiválasztását és gondozását. Az egészségmegőrzés és az utánpótlás 
nevelés érdekében támogatni kell az iskolákban zajló diáksportot és biztosítani a 
versenyrendszer működtetésének költségeit. 
4. Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel az élsporton, és 
versenysporton keresztül, a gyermek- és diáksportot, a szabadidősportokat valamint 
az utánpótlás nevelést támogatja, és segíti. 
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5. Az Önkormányzat a vállalt feladat mértékének megfelelő átadott 
pénzeszközökkel támogatja az önkormányzati testnevelési és sportfeladatok 
végrehajtásában közreműködő sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket. 
6. A professzionális sportrendezvények és csapatok támogatása mellett fokozott 
figyelmet kell fordítani az ifjúsági szabadidősport támogatására. Fontos, hogy a 
felnövekvő nemzedékek minden lehetőséget megkapjanak egy egészséges 
életmódot biztosító szemlélet kialakításához.  
7. Annak érdekében, hogy minden városrész lakói könnyen hozzájuthassanak 
sportolási lehetőséghez, az intézményi kültéri sportpályákat alkalmassá kell tenni 
arra, hogy a város lakói ingyenesen, szabadon használhassák azokat. 
8. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés beindítására, erre 
tekintettel meg kell vizsgálni a meglévő sportlétesítmények és iskolai tornatermek 
bővítési lehetőségeit. A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően folytatni kell 
a tornatermek, sportudvarok felújítási programját. 
9. A városi sportlétesítményi ellátottsága az Aréna elkészültével valamelyest javult 
Gondoskodni kell azonban a meglévő sportlétesítmények védelméről, 
sportfunkciójának megőrzéséről. Az önkormányzati tulajdonban lévő 
sportlétesítmények állapotellenőrzését el kell végezni és szükség szerint azok 
felújítását el kell végezni. Továbbra is biztosítani kell a fenntartásában lévő 
sportlétesítmények alapvető üzemeltetési költségeit 
10. Az ifjúság igényeinek megfelelő új létesítményeket kell kialakítani 
közterületeken, játszótereken (kosárlabda pálya, gördeszka, görkorcsolyapálya). 
11. A nemzetközi szintű sporteseményeknek teret és lehetőséget kell biztosítani, 
hogy városunk hírnevét öregbítsék (férfi kézilabda, Veszprém Rally, Tour de 
Hongrie).  
12. Veszprém húzó sportága a kézilabda. Az eddig elért eredményeket elismerve 
továbbra is az első számú feladat a férfi kézilabda (MKB Veszprém KC) további 
erősítése és megtartása. 
13. A női kézilabdázás első osztályú Veszprémben tartása, elsősorban az utánpótlás 
vonal megerősítésével. 
14. A labdarúgás sportág stabil élvonalba tartása, jelenleg ez az NB-II osztályú 
szereplés elősegítését jelenti. 
15. A futsal legmagasabb osztályában való nyugodt szereplésének segítése, 
támogatása. 
16. A Pannon Egyetemmel a sport területén is szorosabb együttműködésre van 
szükség. A városnak ki kell használnia, hogy a tanév idején több mint tízezer fiatal 
él városunkban. Az egyetemen tanuló fiatalokat jobban kell ösztönözni a városi 
sportegyesületekben való részvételre. Az egyetemen folyó sportéletet az eddigieknél 
hatékonyabban kell támogatni: Az egyetem sportlétesítményeit kölcsönös 
megállapodás alapján a fiatalabb általános és középiskolai korosztály is vegye 
igénybe. 
17. Veszprém sikersportágai közé tartozik az atlétika, mely elsősorban a VEDAC 
kiváló utánpótlás nevelése révén az ország meghatározó és elismert egyesülete ezen 
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a területen. Működésük zavartalan biztosítása továbbra is kiemelt feladatok közé 
tartozik. 
18. A Balaton és a Bakony közelsége által biztosított lehetőségeket jobban ki kell 
használni. (túrák, természetjárás, kerékpár utak, extrémsportok) Az érintett 
települések önkormányzataival szorosabb együttműködés szükséges az említett 
lehetőségek kihasználására. 
19. A küzdősportok népszerűségére támaszkodva hazai kiemelt és nemzetközi 
versenyek városunkba „csábítása”. Egy, a küzdősportokat felölelő, és azokat 
támogató Küzdősport Centrum életre hívása. 
 
A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 
1. A szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása 
A sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, 
tartalmas családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport, nevelő 
erejénél fogva alapvető segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a 
kábítószer-használat elleni küzdelemben is, amely preventív eszközként 
össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget jelenthet. Ehhez a 
társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási lehetőséget, az 
igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az 
egyének döntésére bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe. 
2. Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport, jelentős eszköz lehet a 
kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a 
hátrányos helyzetűek számára a sportban elért eredményeik társadalmi 
integrációjukat is elősegítette. A szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek 
és tehetséges fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire 
hátrányos egészségi állapotuk javításában. Ennek elérése érdekében meg kell 
teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. 
3. A fogyatékos emberek társadalmi integrációja 
Kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos 
személyek sportolása. Ehhez a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése 
és a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások megteremtése szükséges. 
 
V. Sportlétesítmények, infrastruktúra helyzete 
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú 
ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés 
rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának 
fenntartása, EU-s előírások szerinti fejlesztése. 
 
Az elmúlt időszakban Veszprém város sportlétesítmény ellátottsága a Veszprém 
Aréna elkészültével jelentős változáson és átalakuláson ment keresztül.. A több ezer 
fő befogadására alkalmas Aréna, jelentős hírnevet szerzett városunknak, elsősorban 
a nemzetközi területen kiváló eredményeket elérő férfi kézilabda csapatunknak 
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köszönhetően. Az Aréna elkészültével bővült Veszprém sportkínálata mind a 
rendezvények, események, mind az egyesületi és szabadidősport lehetőségek 
körében. A kézilabdán kívül más sportágak (küzdősportok) szabadidős 
tevékenységek (kispályás labdarúgás, fitnesz bemutatók) lehetőséget kaptak a 
használatra. 
Az Aréna azonban nem pótolhatja azokat a hiányosságokat, melyek továbbra is 
jellemzőek a városra. Az egyik legnagyobb gond a megfelelő színvonalú uszodai 
ellátottság hiánya. 
Nem lehetünk elégedettek a veszprémi labdarúgás számára szükséges, a nézők és a 
versenysport részére is elfogadható létesítménnyel sem. Az atlétikai sportág illetve a 
labdarúgás különválasztása mindenképpen megoldásra vár. 
Hiány továbbra is a küzdő sportok és az extrém sportolási lehetőségek biztosítására 
szolgáló infrastruktúra (gördeszka, görkorcsolya, BMX). 
Cél, a város sportlétesítményeinek maximális kihasználásával a veszprémiek 
életminőségének javítása, az egészséges életmód kialakítása, a lakosság fizikai 
aktivitását döntő módon befolyásoló szabadidősport bővítése, szervezett keretek 
között történő lebonyolítása.(kerékpárutak, szabadtéri gyakorló pályák, futópályák) 
A sportlétesítmények fejlesztése szükséges olyan szempontból is, hogy azok a 
szabadidősport számára is nyitottak lehessenek. 
 
Sportlétesítmények csoportosítása: 
I. Oktatási, nevelési intézmények 
1. Óvodák 
2. Általános Iskolák 
3. Középiskolák 
4. Egyetem 
 
II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények/területek 
1. Egyetemi Stadion 
2. Erdész utcai műfüves pálya 
3. Honvéd pálya 
4. Veszprém Aréna 
5. Uszodák 
 
III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 
1. Jutasi úti sportcentrum 
2. Kispályák 
3. Lakótelepi sportpályák 
4. Kerékpárutak 
5. Szabadidős, rekreációs területek 
6. Tüzér utca-grund jellegű füves terület 
 
I. Oktatási, nevelési intézmények 
1. Óvodák 
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A 2011-2012 nevelési év statisztikai létszáma 2083 fő volt (az előző évben 2046 fő). 
Ez a szám 2012 májusára 99 fővel, 2182-re emelkedett. 
Az intézmények körül a Kuckó és a Csillagvár tagóvodák nem rendelkeznek 
tornaszobával.  A többi óvoda rendelkezik 50 - 84 m2-es tornaszobákkal illetve 
tornatermekkel. Az intézmények érdemben használható - az európai uniós 
szabványoknak megfelelő - szabadtéri létesítményekkel és eszközökkel ellátottak. A 
testnevelési foglalkozások egy illetve két órában kerülnek megszervezésre, hetente. 
Örvendetes és példamutató, hogy a város óvodái változatos formában biztosítanak 
a gyerekek számára sportolási lehetőséget (ovifoci, ovitorna, úszás, gyermektánc). 
A kötelező eszközök, felszerelések nagy részét valamennyi óvoda beszerezte.  
Több óvoda jelezte, hogy a közel tíz éve beszerzésre került eszközök egy része az 
évek múlásával, az egyre emelkedő csoportonkénti gyermeklétszám miatt 
elhasználódott, cserére, pótlásra szorul. Sportszerek, sporteszközök, szabadtéri 
játszóeszközök felújítása folyamatosan napirenden szerepel. Az óvodák 
kapcsolódása a Bozsik Intézményi labdarúgó programhoz valamelyest enyhít a 
sporteszközök hiányán, de teljes egészében megoldani azt nem tudja. 
Az óvodák a szerteágazó külső kapcsolatai közül kiemeljük a szülőkkel kialakított 
kapcsolat sokrétűségét. A közös rendezvények, foglalkozások mellett bátran 
számíthattak rájuk karbantartási, felújítási, sportpálya szépítési munkák elvégzése 
területén. Segítségükkel került sor például több belső helyiség, így tornaszobák 
felújítására is. 
 
2. Általános Iskolák 
A 2011/12-es tanévre az önkormányzati fenntartású általános iskoláink alsó 
tagozatain 2008 gyermek 90 csoportban (az előző évi 1951/87), felső tagozatain 
1984 gyermek 84 csoportban folytatta tanulmányait (az előző évi 2016/87), 
gyógypedagógiai intézményünkben – a Bárczi G. Általános Iskola és Speciális 
Szakiskolában – 138 gyermekkel 15 csoportban foglalkoztak. Így a tavalyi évben 
összességében 4130 tanult 189 csoportban (az előző évben 4109/189). 
Az elmúlt tanévben, általános iskoláinkban 169 fő (4 %) veszélyeztetett tanulóval 
foglalkoztak (előző évben 3,4 %) hátrányos helyzetű 476 fő (11,5%) volt, (előző 
évben 11,7 %). 
Az elmúlt időszakban a Botev és a Gyulaffy Általános Iskolák műanyag 
futópályákkal a Kossuth Általános Iskola kézilabda méretű pályája műanyag 
borítással gyarapodott. A fedett létesítményeket tekintve, a Báthory és a Dózsa 
Általános Iskola helyzete megfelelő. 2012-ben befejeződött a Deák Általános Iskola 
tornaterem felújítása is. Az intézmények oktatás tárgyi feltételei mindenhol 
biztosítottak, saját illetve pályázati, alapítványi támogatás terhére folyamatosan 
bővítik, cserélik az eszközkészletet. Az önkormányzat a diáksport keretből évente 
jelentős összeget biztosított sporteszközvásárlásra. 2011-ben 1 millió forintot tudott 
erre a célra biztosítani. Sajnos 2012-ben ez a jó kezdeményezés, finanszírozási okok 
miatt nem folytatódott. 
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3. Középiskolák 
2012-re a hét önkormányzati fenntartású középiskolában: összesen: 4474 tanuló 
tanult, 165 csoportban (az előző tanévben 2011-ben 4527 fő/164 csoport). A 
tanulócsoportok átlaglétszáma 27,1 fő volt (az előző tanévi 27,6 fő). 
A középfokú intézmények ellátottsága továbbra is változatos képet mutat. Táncsics 
Szakközépiskolában a 18x36 m-es parkettás tornaterem átadásával, a Lovassy 
Gimnázium rekonstrukciós munkálatainak befejezésével a fedett és a szabadtéri 
létesítmények elkészültével korszerű körülmények állnak a tanulók rendelkezésére. 
A Közgazdasági Szakközépiskola helyzete az új helyre költözéssel, felújítással és a 
tornaterem hőszigetelésével megoldódottnak tűnik. 
A Jendrassik–Venesz Szakközépiskola tornatermi ellátottsága kiváló. A Veszprém 
Aréna felépülését követően a férfi kézilabdázok elköltözésével sem sikerült a 
tanulók részére több iskolai órán kívüli sportolási lehetőséget biztosítani, hiszen a 
versenysport és utánpótlás részére továbbra is helyet kell biztosítaniuk (kézilabda 
férfi-női, futsal).  
A Vetési Gimnázium szabadtéri és fedett létesítményei biztosítják a szükséges 
feltételeket, de további korszerűsítésre szükség lenne. A Medgyaszay I. 
Szakközépiskolában egy új kézilabda munkacsarnok felépítését tervezik. 
 
4. Pannon Egyetem 

Egyetemi tornacsarnok és létesítményei (920 m2) Egyetem utcai 
1. TORNATEREM (30x15m, 450 m2) 

Funkció: röplabda, kosárlabda, küzdősportok, aerobic, asztalitenisz 
foglalkozások, versenyek tartása 
Állapota: elégséges 
Fejlesztés: a parketta, (balesetveszélyes) illetve a világítás cseréje 

2. VÍVÓTEREM (10x9m, 90 m2) 
Funkció: vívás, küzdősportok, gyógytestnevelés, tánc 
Állapota: jó 
Fejlesztés: fűtőtest  csere indokolt 

3. TORNASZOBA (10x9m, 90 m2) 
Funkció: küzdősportok, tánc, aerobic 
Állapota: megfelelő 
Fejlesztés: a világítás cseréje, levegőztetés megoldása, linóleum padló javítás 

4. BODY TEREM (15x10m,150 m2) 
Funkció: erőemelés, testépítés 
Állapota: áthelyezésre kerül, épületgépészeti berendezések telepítése miatt 
Fejlesztés: új helyszín kialakítása, fejlesztése 

Erzsébet-ligeti szabadidőcentrum 
5. TENISZPÁLYÁK (4 db) (2000 m2) 

Funkció: teniszoktatás és teniszversenyek 
Állapota: jó 
Fejlesztés: régi öltözők lebontásra kerültek, szükséges új öltőzők és 
vizesblokk kialakítása 



 50

Egyéb szabadtéri létesítmények 
6. TENISZPÁLYÁK (3 db) Wartha V. u. (1200 m2) 

Funkció: teniszoktatás és teniszversenyek 
Állapota: jó 
Fejlesztés: öltözők kialakítása 

7. BALATONALMÁDI VÍZI TELEP 
Funkció: vitorlázás, evezés, kajak-kenu 
Állapota: jó 
Fejlesztés: a hajók szárazföldi és vízi tárolásának megoldása 

A felsorolt létesítmények elsősorban az egyetemi testnevelést, ill. szabadidősportot 
hivatottak kiszolgálni. Természetesen a létesítményekben folyó foglalkozások több 
sportágnál is nyitottak, tehát városi feladatokat is ellátnak. Ilyenek: kondicionáló 
terem, teniszpályák, tornaszoba. A body terem költöztetésével, fejlesztésével 
kapcsolatban az egyetem együttműködést kíván kialakítani a várossal, hiszen ez a 
létesítmény nyitott, színvonalában és szakmaiságában a piacon egyedülálló 
szolgáltatást kíván nyújtani. 
 
II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények 
I. Egyetemi Stadion (30 000 m2) Wartha V. úti 

1. Rekortán borítású ATLÉTIKAI PÁLYA (4000 m2) teljes körű 
használhatóság (ugrás, dobás, futás), nemzetközi versenyekre is alkalmas. 
Állapota: felújításra szorul 
Funkció: atlétikai versenyek, edzések 

2. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA (105x60m) atlétikai dobószámokhoz is 
használható (gerely, diszkosz). 
Állapota: közepes, felújításra szorul 
Funkció: rövidtávon elsősorban a városi labdarúgás kiszolgálására, 
középtávon egyetemi és atlétikai sportversenyek működtetése. 
Fejlesztés: A pályát körülvevő álló, illetve ülőhelyek teljes felújításra 
szorulnak. 

3. TORNAGYAKORLÓ (30x20m 600 m2) 
Funkció: női-férfi torna, akrobatika 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: A trampolin előretörésével a létesítménybővítése és magasítása. 

4. FEDETT FUTÓFOLYOSÓ (3200 m2) 
Funkció: Az atlétika téli edzéseinek biztosítása. 
Állapota: rossz 
Fejlesztés: a teljes felújítás 

5. SALAKOS LABDARÚGÓ PÁLYA (110x60m) 
Funkció: a dobóatlétikai edzések kiszolgálása (gerely, diszkosz, súly, 
kalapács). 
Állapota: rossz minősítésű 
Fejlesztés: teljes felújítás 
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6. MUNKACSARNOK (40x20m,+nézőtér 1140 m2) 
Funkció: kézi-, röplabda, tollaslabda, teremlabdarúgás, floorball, kosárlabda 
sportágak űzése. 
Állapota: helyenként a belmagasság akadályt jelent, de az általános állapota 
jó. Kiépített elektromos eredményjelző. 
Fejlesztés: a teljes lelátó rész felújításra szorul. 

7. KÉZILABDA PÁLYA (40x20m, 800 m2) bitumenes 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda (szabadidősport) 
Állapota: rossz, balesetveszélyes 
Fejlesztés: salakra vagy műfűre átalakítandó 

8. KÉZILABDA PÁLYA (40x20m, 800 m2) 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: a salak felújításra szorul 

9. MŰFÜVES PÁLYA (40x20m, 800 m2) 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapota: közepes 

10. MÁSZÓFAL A MUNKACSARNOKBAN (10x80m, 80 m2) 
Funkció: falmászás 
Állapota: közepes a lehetőségeit, illetve állapotát tekintve is. 
Fejlesztés: további kisebb bővítés lehetséges 

11. BODY TEREM (100 m2) 
Funkció: elsősorban az atléták erőfejlesztéséhez használatos. 
Állapota: közepes 
Fejlesztés: felújítás, gépek cseréje 

 

A felsorolt létesítmények mindegyike a tervezett kettős funkciót látja el. Lehetőség 
szerint szolgálja az egyetemi testnevelést, illetve szabadidősportot, de alapvetően a 
város sportegyesületeinek edzéseihez, versenyeihez biztosít teret. Ennek 
megfelelően a fenntartása, illetve felújítása is közös feladata a városnak, illetve az 
egyetemnek. A létesítmények funkciói adottak és hosszabb távon is erre tervezettek. 
Az itt működő sportegyesületek: a VEDAC, a Veszprémi Torna Club, a VFC 
Utánpótlás Sportegyesület, és a VLC Sport Kft.  
Az atléták által használt fedett futófolyosó sérülésveszélyes, a tátongó lyukak és az 
elkopott burkolat miatt a teljes rekortán cseréjére égető szükség van. Szakmailag a 
pálya méretének növelése is indokolt. A futófolyosó szigetelése, nyílászárók cseréje, 
valamint a tetőszerkezet felújítása is elengedhetetlen. 
A szabadtéri futópálya burkolata kopott, de használható, újravonalazását meg kell 
oldani. A dobópálya talaja agyagos, megáll rajta a víz, ami esős időben és hóolvadás 
után akadályozza a szakmai munkát. A talaj cseréje vagy a víz megfelelő elvezetése 
indokolt. A kalapácsvető ketrec tartóvasainak javítására és egy új hálóra is égető 
szükségük lenne. Az öltözőkben található zuhanyzók és a mellékhelyiségek is 
felújításra szorulnak. A felújítás költségeit nem tudja a VEDAC a saját 
költségvetéséből kigazdálkodni. A leamortizálódott sportlétesítmények 
használatáért a VEDAC jelenleg havi 478.000 Ft bérleti díjat fizet, amely 
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meglehetősen megterheli a költségvetésüket. A VEDAC mindkét esetben vállalná a 
futófolyosó korlátozott nyitvatartását, valamint törekednének a rezsiköltség 
minimalizálására. A dobópálya melletti kisház rezsijét jelenleg a VEDAC külön 
fizeti, a futópálya esti világítása esetleges, költsége elenyésző. A futófolyosó 
felújítása – szigetelés, nyílászárók cseréje, világítás- és fűtéskorszerűsítés – 
jelentősen csökkentené az üzemeltetési költséget, ez által a VEDAC által fizetendő 
havidíjat is. 
 

2. Erdész utcai műfüves pálya (Labdarúgó Utánpótlás Centrum) 
Az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény Veszprém belvárosában a Jutasi u. 
és az Erdész utca által határolt területén (az egykori Bakony Vegyész sporttelepén) 
2003-ban megkezdődtek a Labdarúgó Utánpótlás Centrum kialakításának 
munkálatai.  
Első lépésben a terület Erdész utca felé eső sarkában megépítésre került egy 452 
m2 területű öltözőépület a hozzá tartozó belső parkolóval. Az épületben négy 
nagyméretű és két kicsi öltöző, egy társalgóhelyiség, egy iroda, egy szertár kapott 
helyet.  Az átadásra 2003 késő őszén került sor. A város vezetése hozzájárult, hogy 
az újonnan alakult VFC-USE sportegyesület székhelyeként ez az épület legyen 
megjelölve. 
A második lépésben 2004 szeptemberére elkészült, és átadásra került a 105 x 68 m-
es villanyvilágításos műfüves pálya. Ugyanakkor egy füves gyakorlópálya is épült 92 
x 55 m (5100 m2) melyet azonban a fű minőségi problémái miatt üzemeltetésre 
csak másfél évvel később vehették át, de igazából a mai napig nem javult a fű 
állapota. Ebben a fázisban a terület északi részén további kis pályák létesítéséhez 
elkészültek a durva tereprendezési munkálatok is.  
Ezen a területen harmadik lépésben pályázati pénzből és egyéni felajánlás mellett 
2007 őszére elkészült egy 30 x 20 m-es (600 m2) palánkkal körbekerített műfüves 
kispálya. 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította az Utánpótlás Centrum 
működtetéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzésérét is. 
A Labdarúgó Utánpótlás Centrum alapfeladata a VFC USE keretében működő 
különböző korosztályos csapatok edzéslehetőségeinek, és versenyeztetésének 
biztosítása. A sportbizottság korábbi állásfoglalása alapján a délután 3 és este nyolc 
óra közötti időszakban valamint a versenynaptárakban szereplő mérkőzések 
vonatkozásában az utánpótlás térítésmentesen használhatja a létesítményt. Hasonló 
feltételekkel biztosította ugyanezt a női labdarúgók esetében is. 
Az őszi és tavaszi időszakban, minden nap 12 és 15,30 óra között a városi diáksport 
rendelkezésére áll a műfüves pálya. 
A Veszprém MJV Önkormányzata 2013. február 28-i Közgyűlésén döntött a Jutasi 
úti műfüves sportpálya és sportközpont haszonkölcsön szerződésen alapuló 
használatáról, működtetéséről. 
A létesítmény a nem lekötött időben térítés ellenében egyéb igények kielégítésére is 
vállalkozik. E lehetőségeit nagymértékben befolyásolják az időjárási tényezők, és a 
környéken szaporodó műfüves pályák. 
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A Labdarúgó Utánpótlás Centrum jelen állapotában nem tekinthető befejezett 
létesítménynek. Az utánpótlás csapatok edzéseire megfelelő, nézőközönséggel 
lebonyolított edzőmérkőzésre, mérkőzésre alkalmatlan. Több százas nagyságrendű 
nézőszám már nem helyeztető el biztonságosan.  
Már kisebb rendezvények is olyan zsúfoltságot eredményeznek, az Erdész utcában, 
melyek a közlekedés ellehetetlenüléséhez vezetnek és a környék lakói számára nem 
elfogadhatóak. A Centrum létesítése során sem a Jutasi úti, sem az Erdész utcai 
részen nem történt meg a kerítések megújítása. 
Hasonlóan súlyos gondokkal nézünk szembe az Erdész utcai oldalon is, ahol a több 
mint félévszázados beton elemek állapota sem megnyugtató. Itt a kerítés 
áthelyezésével az utca jobb oldalán a napi működéséhez szükséges parkoló 
mennyiség is kialakítható lenne. 
A létesítmény fiatal volta ellenére komoly karbantartási és felújítási igénnyel bír. 
A VFC USE 2013-ban jelentős felújítási munkákat tervez önerőből megoldani. Az 
úgynevezett TAO támogatásból elnyert összeg egy részét a műfüves pálya cseréjére 
és környezetének szépítésére kívánja felhasználni. Ez mindenképpen követendő 
kezdeményezés és jó üzenete annak, hogy a saját forrásaik felhasználásával hogyan 
tudják a város támogatását eredményesebben, hatékonyabban felhasználni. 
 

3. Honvéd pálya 
Bár nem Önkormányzati tulajdonú, de a lakosság – főleg a lakótelepiek – 
szempontjából ismert a volt Schönherz, jelenlegi nevén Honvéd sportpálya. 
 

4. Veszprém Aréna 
Az önkormányzati tulajdonban lévő multifunkcionális csarnok átadásával a 
versenysportok, de elsősorban a kézilabda sport számára megteremtődtek azok a 
feltételek, melyek lehetővé tették a nyugodt felkészülés és versenyrendezés 
körülményeit. A csarnok méreténél fogva egyéb közéleti, kulturális rendezvények, 
koncertek megrendezésére is kiváló helyszín. Itt kaptak helyet azon küzdősportok 
képviselői is, akiknek gondot jelentett megfelelő gyakorló és versenyhelyszín 
biztosítása.  
 

5. Uszodák 
Március 15. utcai Uszoda  

Tulajdonos: Veszprém MJV Önkormányzata 
Épült :   1984 
Méret:   5 pályás/2m/ 180 cm vízmélység feszített víztükrű  
   medence 
Üzemeltető:   Középfokú Nevelési Központ  
Jelleg:   tanuszoda, mely részben városi uszoda szerepét is betölti 
Kihasználtság:  100 % 

Használói:  5.30-7.00 Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  
nagyközönség 

7.00-15.00 Veszprém Város általános és közép iskolái, 
Gyógy úszás   
15.00-18.00  Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  
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18.00-21.00  nagyközönség, Veszprémi Egyetem  
Veszprémi Triatlon SE, Szivárvány SE,  

Báthory Általános Iskola Tanuszoda  
Tulajdonos: Veszprém MJV Önkormányzata 
Épült :   1980 
Méret:   8x16m 80-120 cm vízmélységű tanmedence 
Üzemeltető:   Báthory Általános Iskola  
Jelleg:   tanuszoda, melyben csak szervezett oktatás zajlik 
Kihasználtság:  100 % 
Használói: 7.00-15.00  Veszprém város általános iskolái, gyógy 

úszás 
15.00-17.00  Báthory Általános Iskola  
17.00-18.30  Veszprémi Egyetemi Úszó Klub,  

6. Tüzér utca-grund jellegű füves terület 
A Dózsa városban lévő sportterület, melyen elsősorban a Dózsa György Általános 
Iskola tanulói gyakorolnak illetve az amerikai futballt űző sportegyesület használ. 
Az előzetes sportlétesítmény fejlesztési tervben meghatározott BMX pálya építése 
sajnos nem valósult meg. A területre tervezett létesítmények, öltözők, klubterem, 
szertár, gondnoki lakás, kemping létesítés közül szintén semmi nem jött létre. 
 
III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 
1. Jutasi úti Veszprémi Szabadidősport Centrum 
A Veszprém MJV Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény alapjait az 1970-es 
években a Jutasi úti Barátság Parkban a város lakói társadalmi munkában alkották 
meg. Két aszfalt burkolatú kézilabdapályát és öt darab salakos teniszpályát építettek. 
A területre könnyűszerkezetes öltözőket és a minimálisan szükséges közműveket 
építettek ki, valamint a pályák karbantartásáról gondoskodtak. 
Alapvetően a szabadidősportot kiszolgáló létesítmény. A megyeszékhely 
legnagyobb és legszélesebb körű sportolási lehetőséget biztosító bázisa. Teljes 
naptári évben funkcionáló létesítmény. A centrum alapvetően nyitott, belépődíj 
nélkül mindenki bemehet, viszont számos sport jellegű szolgáltatásért fizetni kell. 
Jelenlegi formáját 1996-ban a működtetést hosszútávra vállaló TIE BREAK Tenisz 
Club gazdasági társaság alakította ki. A szolgáltatások módja többféle. A 3 db salak 
és 1 db aszfalt borítású kézilabda pályán alapvetően a Veszprém városi kispályás 
labdarúgó bajnokság mérkőzései zajlanak. 2012 évben 65 csapat otthonául szolgált, 
ami közel 800 mérkőzést jelentett. A csapatok mérkőzésenkénti pályahasználati 
díjat fizetnek, mely magában foglalta az öltöző és mosdó helyiségek használatát is. 
A nem szervezett rendszerű bajnokságok és versenyeken kívüli időpontokban a 
város lakói számára az aszfalt kézilabda és lábtenisz pálya, a streetball pályák 
használata ingyenes. 
A tenisz iránt nagyon nagy az érdeklődés, ami nemcsak a sportág aktuális 
népszerűségének tudható be, hanem tanfolyamok, tenisz iskolák szervezésével, 
nyári táborok működtetésével is reklámozza magát a társaság. 
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A Sportcentrum optimális kihasználtsága elég magas, ebből adódik, hogy bőven van 
még lehetőség a fejlesztésre. Hétvégén már az optimális működéshez közelít a 
kihasználtság ez nem véletlen, hiszen a szabadidős sportolásra ilyenkor jut igazán 
idő. Ha megvizsgáljuk az elvárások szempontjából a létesítményt, akkor 
elmondhatjuk, hogy kezd kialakult képe, elfogadottsága lenni a szinte már családias 
jelleget tükröző szolgáltatásnak. 2011/12 év telétől kezdődően az aszfaltborítású 
kézilabda pályán fedett korcsolya pályát építettek, ami nagy népszerűségnek örvend. 
Az iskolák a délelőtti órákban térítésmentesen vehetik igénybe a pályát, de délután 
és az esti órákban is sok a látogató.  
2. Kispályák 
Az elmúlt időszakban sok salakos vagy bitumenes kispálya szűnt meg a városban 
(Dózsa, Duviép, Tanép, Bakony Művek, VÁÉV, Robix) de ezek helyett újak nem 
létesültek. A szabadtéren lévő kispályák állapota - a bitumen vagy az aszfalt borítás 
egészségkárosító hatása miatt - nem teszi lehetővé, hogy rendszeres 
sporttevékenységet folytassanak rajta. Több kísérlet során, befektetők is 
jelentkeztek salakos vagy műfüves (fedett) pályák építésére, de különböző okok 
miatt ezek mindig elmaradtak.  
3 Lakótelepi sportpályák 
A szabadtéri, lakótelepi sportterületek kialakítására illetve öröklött sportcélú 
területek felújítására a 90-es években került sor, de ezek állapota jelentősen 
megromlott vagy meg is szűnt, vagy gépkocsi parkoló lett a helyükön (Haszkovó u. 
29-31). A sportpályákra kihelyezett kosárlabda palánk akciónak nagy sikere volt, de 
sok helyen már csak a tartók vannak, a palánk és a háló pótlásra szorulnak. (2. 
számú melléklet: a területek felsorolása, jellemző adataikkal). 
4. Kerékpárutak 
Veszprém város utóbbi éveinek egyik legsikeresebb programja, kezdeményezése a 
kerékpározás elterjedésének feltételeit szolgáló intézkedések, döntések meghozatala. 
A város ez ügyben végzett fejlesztései és beruházásai pozitív fogadtatásra találtak a 
lakosság körében oly annyira, hogy további bővítéseket igényelnek. A kerékpározás 
az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, de annak gyakorlása, űzése városi 
körülmények között balesetveszélyes. Ezért is van szükség megfelelő utak 
kiépítésére illetve továbbfejlesztésére. (4. számú melléklet: a kiépített és a tervezett 
útvonalak) 
5. Szabadidős, rekreációs területek  
A Gulyadomb területe sportolás és rekreációs célú feladatoknak egyre jobban 
megfelelő terület, melyet a veszprémi polgárok egyre nagyobb számban használnak 
ki. A kolostorok és kertek program keretében kialakított terület egyre inkább válik 
ismerté és látogatottá a veszprémiek számára. Olyan szabadidős portok számára tud 
helyszínt biztosítani, mint a kocogás sziklamászás, tájfutás, kerékpározás, 
természetjárás. 
 
Feladatok 
Az oktatás területén 
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1. Az óvodai intézményhálózat területén szükséges a tárgyi feltételek folyamatos 
javítása, bővítése, korszerűbb és biztonságosabb játék és sportszerek biztosítása, az 
udvari játékok, tornaszobák felülvizsgálata. A szabad úszófelület rendelkezésre 
állása esetén, óvodai úszásoktatás bevezetésének a lehetőségére programot kell 
kidolgozni. 
2. A mindennapos testnevelés már most is, de az évenként bekapcsolódó 
évfolyamok igényei megkövetelik, hogy az ezzel kapcsolatos sportlétesítmény 
feltételek is lépést tartsanak az előre lépésben.  
Fontossági/megvalósíthatósági sorrendben: 

1. Az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Keresztény Általános Iskola 
sportudvarán lévő sportpályák felújítása elkerülhetetlen.  

2. A Dózsa György Általános Iskolában az aszfaltos kézilabdapálya 
használatának balesetmentes biztosítása, felújítása. 

3. A Hriszto Botev Általános Iskolában a rekortán borítású futópálya befedése, 
illetve a tornaterem közvetlen szomszédságában lévő szolgálati lakás fitnesz 
teremmé átalakítása. 

4. A Simonyi Zsigmond Általános Iskolában a hátsó bejáratánál lévő 
kosárlabda pálya könnyűszerkezetes fedett létesítménnyé átalakítása. A 
mellette lévő kazánházra csatlakozással nem kell önálló fűtési rendszert 
kiépíteni. A Botev Általános Iskola is tarthatna itt testnevelési órákat, illetve 
tanórán kívüli foglalkozásokat. 

5. A Lovassy Gimnázium régi vágya a szabadtéri salakos pálya felújítása 
műanyag borítással. Ez a létesítmény a belvárosi lakok számára is nyitott 
esténként és hétvégenként. 

3. Újra meg kell keresni a nyitott iskolai tornaterem akció lehetőségét és a diákokon 
kívül a lakosság részére is biztosítani kell a szabadidősport gyakorlását, elsősorban a 
téli időszakban. 
 

Szabadidősport területén 
1. A szabadidősport tevékenységek támogatásának fő elve az legyen, hogy azok 
minél szélesebb kör számára legyen szervezett és rendszeres elfoglaltságot jelentsen. 
2. A gördeszka, görkorcsolya szerelmeseinek régi vágya egy önálló létesítmény 
kialakítása, melyre terveik is vannak. Feladatunk a megfelelő helyszín biztosítása.  
3. A kerékpárosok részére külső fejlesztési program keretében a közeljövőben 
megvalósul a Veszprémet és Nemesvámost összekötő kerékpárút. További terv 
Márkó és Bánd kerékpárúton való elérésének magvalósítása. 
A már meglévő kerékpárutak kihasználtsága mutatja, hogy a programot folytatni 
kell. A belváros és a lakótelepek valamint a vasútállomás összekapcsolásának a 
megoldása, valamint a környező városrészeket (Kádárta, Gyulafirátót) 
Veszprémmel összekötő utak építése a feladat. 
4. A lakossági szabadidősport lehetőségek szempontjából fontos a veszprémi 
lakótelepeken lévő lakótelepi sportpályák folyamatos karbantartása, szükség esetén 
felújítása, a felszerelések további fejlesztése. Ez az elkövetkezendő évek sürgető 
feladata lesz, hiszen az igények, az új szokások megkövetelik a korszerű 
fitnesz/játék kertek építését (3. számú melléklet szabadtéri játszó és sporteszközök). 
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5. A Gulyadomb területén a sportolási lehetőségek bővítése az extrém sportok 
(sárkányrepülés, hőlégballon, sziklamászás), az íjászat vagy a lovaglás lehetőségeinek 
kialakításával, bővítésével. A „Kolostorok és kertek” projekt által létrehozott 
környezetben rejlő sport/rekreációs lehetőségek felkutatása. 
6. Veszprémben az elmúlt években jelentős fejlődésnek indult a jégsport, a 
jégkorong és a korcsolyázás egyre népszerűbb. Meg kell találni a Jutasi úton lévő 
korcsolya pálya végleges kialakítására alkalmas helyszínt.  
7. A szabadidősport területén lehetőséget kell biztosítani a befektetni kívánó 
magántőke és sportvállalkozások számára: felkutatva sportpályák építésére és 
működtetésére alkalmas területeket, kidolgozva az eredményes működtetési 
feltételeket. 
8. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyulafirátóti és kádártai városrészek valamint a 
Jutas-puszta, Csererdő, Szabadság lakótelep sport és rekreációs célú területeinek 
kijelölését és fejlesztését.  
 

Verseny és utánpótlássport területén:  
1. Az Egyetemi Stadion létesítmény fejlesztési elképzelései között szereplő 
feladatok közül az egyik fontos feladat a csarnok felújítása elsősorban a padló 
cseréje és a világítás korszerűsítése. 
A Stadion területén lévő pályák, üres területek műfüvesítése az edzések és a 
kispályás labdarúgás szempontjából is fontos feladatot jelentenek. 
A VEDAC épületében lévő futófolyosó borítása balesetveszélyes és elhasználódott. 
Az új futófelület kialakítása illetve a nyílászárok és világítás korszerűsítése 
elengedhetetlen feladat. 
A VTC által használt tornagyakorló felújításában is elsődleges feladat a nyílászárok 
cseréje és a világítás korszerűsítése illetve később az épületre egy új szint emelése. 
Átgondolandó a labdarúgás illetve az atlétika sportág különválasztási lehetőségének 
– esetlegesen más terület felhasználásával/bevonásával történő – megvalósítása.  
2. Már korábban megfogalmazódtak fejlesztési elképzelések, arra vonatkozóan, 
hogy a jelenleg HM tulajdonában/kezelésében lévő honvéd pálya 
sportkomplexummá fejlesztésével az aktív sportegyesületi élet feltételei tovább 
javulhatnának. A területen egy futballpálya, és két kisebb gyakorlópálya kerülhetne 
kialakításra, valamint az Aranyos völgy végén található, jelenleg elhagyott kőbánya 
rekonstrukciójával további funkciók számára is alkalmas területeket lehetne 
létrehozni, egybekapcsolva ezzel a lakótelepi részeket a Séd menti területekkel.  
A terület ilyen méretű fejlesztésével alkalmas lehet országos vagy akár nemzetközi 
sportrendezvények, versenyek megtartására is. Az elgondolás előzetes HM 
egyeztetést igényel: a terület tulajdonosi és működtetői megoldásáról tárgyalásokat 
kell kezdeményezni.  
3. Az úszás, a vízilabda, az úszósport fejlesztése mindenképpen megköveteli, hogy 
újra gondoljuk az uszodai ellátottság kérdését: a jelenlegi Március 15. úti létesítmény 
bővítésével vagy esetleg egy új uszoda építésének lehetőségével. 
4. Meg kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú létesítmények hatékonyabb 
szervezeti keret közötti működtetésének lehetőségeit. A tulajdonában vagy 
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működtetésében lévő sportlétesítményekben biztosítson kedvezményes vagy 
ingyenes használatot a sportegyesületek számára. 
 
 
Felhasznált források: 

1. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1867-1918 
2. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1918-1945 
3. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1945-1948 
4. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1948-1957 
5. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1957-1969 
6. Sipőcz József: Veszprém Sporttörténete 1969-1984 
7. Európai Sport Charta 
8. Európai Bizottság,  Fehér Könyv a Sportról 
9. Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 
10. 2004. évi I. törvény a sportról 

 
 
 
Veszprém, 2013. március 28. 
 
        Brányi Mária s.k. 
        alpolgármester 


