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I .  

SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT

I.1. BEVEZETÉS

Tét  Város  Önkormányzata,  mint  kistérségi  központ  és  Győr-Moson-Sopron Megye 
fiatal városa, az egyik legnagyobb civil bázist tudhatja a háta mögött. Tét városában 29 
civil szervezet tevékenykedik, ezzel fontos civil bázist képezve nemcsak Tét életében, 
hanem az egész magyar társadalomban. Civil szervezeteink közül 5 olyan szervezet 
van – Téti Sokoró FC, Téti Kézilabda Sport Egyesület, „Csillagfény Téti Majorette 
Egyesület, Rába Parti Lovas Klub S. E., Postagalamb Sport Egyesület – melyeknek fő 
tevékenységi  köre  a  sporttal  kapcsolatos.  Ezért  szükséges  egy  egységes 
sportkoncepciót  kidolgozni,  hogy  ezzel  támogatni  tudja  az  önkormányzat,  mind 
szakmailag , mind anyagilag a sport területén működő egyesületeket. 
A  sportkoncepció  a  magyar  sportéletben  a  közelmúltban  végbement  változások  is 
indokolják.  Ezek  közül  talán  a  legfontosabb  a  széleskörű  politikai  egyetértéssel 
elfogadott  Sport  XXI.  Nemzeti  Sportstratégia,  amely  teljesen  új  megközelítéssel 
fogalmaz  meg  jövőképet,  célrendszert,  s  ezen  belül  irányokat,  prioritásokat  az 
egyetemes magyar sportra vonatkozóan.
Már a korábbi koncepciónál is figyelembe vettünk olyan dokumentumot is, mint az 
Európai Sport Charta, amely a sporttal kapcsolatos európai értékrendet közvetíti. A 
dokumentum 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 érhetjük el.  E 
témakörben folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sport, életünk 
elidegeníthetetlen tevékenysége, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, mert 
átfogó eszközként, a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására hatékony 
megoldásokat kínál.
Ahogy  a  mindenkori  kormányzatnak,  úgy  az  önkormányzatoknak,  a  gazdaság 
szereplőinek,  irányítóinak,  résztvevőinek  sem  szabad  kihasználatlanul  hagyni  a 
sportban rejlő lehetőségeket. 
Jelen sportkoncepció célja, hogy megalkotásával az önkormányzat, a nemzetközi, az  
országos  és  a  helyi  társadalmi,  gazdasági  változásokhoz  igazodva,  azok  várható  
hatásaira  építve  –  természetesen  figyelembe  véve  a  jogszabályok  által  előírt  
önkormányzati  kötelezettségeket  –  felvázolja a  város  sportéletének  jövőképét  és  
célrendszerét, illetve a megvalósítás koncepcióját, a fejlesztés irányait. 
A sportkoncepció egyértelmű, kiszámítható iránymutatást nyújt az önkormányzat és a  
városi  sportszféra szereplőinek a sporttal  kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez.  
Komplex  megoldást  vázol  fel  a  sporttal  kapcsolatosan  definiált  önkormányzati  
feladatok megvalósításának módjára. Az önkormányzat:
- hogyan segíti elő az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek  
megteremtését;

4



- hogyan vesz részt a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a  
főiskolai-egyetemi  sport,  a  szabadidősport  és  a  fogyatékos  személyek  sportja  
finanszírozásában;
- hogyan ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését.

I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI

Az  önkormányzat  a  sportkoncepció  elkészítése  során  különös  tekintettel  veszi 
figyelembe a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvényt és a sportról 
szóló  2004.  évi  I.  törvényben  a  helyi  önkormányzatra  vonatkozó  kötelezően 
ellátandó feladatokat. 

1. Az  önkormányzat  az  anyagi  lehetőségei  függvényében  támogatja  a  városi 
sporttevékenységet.

2. Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
3. Az  önkormányzat  a  tulajdonát  képező  sportlétesítményeket  fenntartja, 

működteti.
A  város  költségvetési  lehetőségeitől,  valamint  egyéb  támogatási  forrásoktól 
függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, a közterületeken lévő 
sportpályák fejlesztésére, újak építésére.

I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE

Az Európai Unió aktívan támogatja a sportot. A sport és a szabadidős tevékenységek 
nem csupán az egészséges életmód szempontjából fontosak, de társadalmi és nevelési 
szerepük  is  vitathatatlan.  Az  Unió  igyekszik  a  polgárokat  minél  szélesebb  körben 
tájékoztatni a testmozgás jótékony egészségügyi hatásairól. A sport különösen fontos 
az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és az elhízás leküzdése terén. Ideális 
esetben  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 és 
egyének felzárkóztatásának. Mindezek segítségével  a sport  jelentősen hozzájárul az 
életminőség javulásához. A sport üzleti funkciója sem elhanyagolható, elég, ha csak a 
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sport révén eltöltött győri vendégéjszakák növekvő számára, vagy az egyre szaporodó 
sportvállalkozásokra gondolunk. 

I.4. A SPORT, MINT ESZKÖZ

A  magyar  társadalom,  s  ezen  belül  Tét  város  polgárainak  megítélése  szerint 
kiemelkedő  fontosságú  a  sport  minden  területe.  Ugyanakkor,  nem csak  a  fiatalok, 
hanem –  egyik  fontos  célkitűzése  a  sportfejlesztési  koncepciónknak  –  az  idősebb 
korosztály  megmozgatása,  a  sportba,  a  mozgásba  való  bevonása.  A  helyzet 
megváltoztatása  érdekében,  a  sportkoncepcióban  megfogalmazott  jövőképet  úgy 
alakítottuk ki,  hogy ne csak a versenyszerűen sportolóknak nyújtson iránymutatást, 
hanem a társadalom minél szélesebb ágait tudjuk megmozgatni, bevonni a sportéletbe, 
a mozgást megszeretetni az emberekkel.
Cél tehát, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket, s ezáltal:

• javítsuk  a  város  polgárainak  életminőségét,  és  ezáltal  javulást  érjünk  el  a  
népegészség terén;

• életvezetési és probléma-megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ  
kihívásaira segítsük felkészíteni az ifjúságot; 

• hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez;
• növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom produktivitását;
• csökkentsük az egyenlőtlenségeket, s ezzel hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű  

társadalmi csoportok és egyének integrációjához.

I.6. A SPORT EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI 

2007 májusában az Európai Bizottság fehér könyvet fogadott el a túlsúly és a kóros 
elhízás elleni küzdelemről. A stratégiai javaslat a különböző szakpolitikai területeken 
(mezőgazdaság,  közlekedés,  sport,  oktatás,  egészségügy,  élelmiszer-ágazat  stb.) 
folytatott  fellépések  összehangolását  szorgalmazza.  A  dokumentum  megerősíti  az 
étrenddel  és  testmozgással  foglalkozó  európai  cselekvési  platform  jelentőségét, 
hangsúlyozva,  hogy  a  fórum  modellként  szolgálhat  a  nemzeti  és  helyi  szereplők 
partnerségi  kapcsolatainak  javítása  terén.  A  stratégia  részét  képezi  továbbá  egy 
tagállami kormányzati képviselőkből álló magas szintű munkacsoport létrehozása is. 
Az  EU  alapszerződése  értelmében  az  Uniónak  törekednie  kell  polgárai  egészségi 
állapotának javítására, gátat kell vetnie a betegségek terjedésének, és azonosítania kell 
az egészséget fenyegető veszélyforrásokat. Ez a feladat az egészségüggyel összefüggő 
szakpolitikai  területeket  összehangolni  igyekvő,  integrált  EU-szintű  tevékenységek 
kialakításához  vezetett.  Az  EU  egészségügyi  stratégiáján  keresztül  járul  hozzá  az 
európai  nép-  és  közegészségügyi  helyzet  javításához;  miközben  kiegészíti  a 
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tagállamok ez irányú tevékenységeit, teljes mértékben tiszteletben tartja azt, hogy az 
egészségügyi  szolgáltatások  és  ellátás  kialakítása  és  biztosítása  az  egyes  országok 
hatáskörébe  tartozik.  Az  EU  egészségügyi  stratégiájának  középpontjában  az 
együttműködés és egyeztetés erősítése, az információcsere és a nemzeti döntéshozatal 
támogatása  áll.  Az  Unió  célja  olyan  átfogó  egészségügyi  információs  rendszer 
kialakítása,  amely  Európa-szerte  megbízható  és  naprakész  egészségügyi  adatokhoz 
biztosít hozzáférést, s így lehetőséget nyújt a polgárok egészségi állapotát befolyásoló 
tényezők  közös  elemzésére.  Az  EU  további  célja,  hogy  fokozza  az  egészséget 
fenyegető  veszélyekre  való  reagálás  sebességét.  Ennek  érdekében  támogatja  a 
járványügyi megfigyelést és a fertőző betegségek ellenőrzésére hivatott rendszereket.
A további célok közé tartozik a betegbiztonság,  az ellátás  minőségének javítása,  a 
határokon  átnyúló  egészségügyi  ellátás  fejlesztése,  valamint  az  egészségügyi 
szakemberek és a betegek mobilitásának elősegítése. Különösen szoros az összefüggés 
az  egészségügyi  és  a  fogyasztóvédelmi  politikák  között.  Ezen  a  téren  az  egyik 
legfontosabb kérdés  a  termékek  és  szolgáltatások biztonságos  mivolta,  ideértve  az 
élelmiszer-biztonságot és az ezzel kapcsolatos riasztórendszert. Számos további olyan 
szakpolitikai  terület  létezik  azonban,  amely  szorosan  összefügg  az  egészség 
védelmével.  A  munkahelyi  egészség  és  biztonság  területén  hozott  intézkedések  a 
munkahelyen  jelentkező  egészségügyi  kockázatok,  a  munkahelyi  balesetek  és 
foglalkozási megbetegedések elleni védelemre irányulnak. Az egészségügyi politikát a 
környezetvédelmi  politikával  is  össze  kell  hangolni.  A technológiafejlesztési  és  az 
információs társadalmi programok ugyancsak tartalmaznak olyan elemeket, amelyek 
összefüggnek az egészséggel, az egészségügyi rendszerrel. Az egészségügyet érintő 
regionális  beruházások  támogatást  kapnak  az  uniós  strukturális  alapokból.  E 
támogatások  célja  a  tagállamokon  belüli  és  a  tagállamok  közötti  egészségügyi 
egyenlőtlenségek  felszámolása,  és  ennek  révén  Európa  szociális  és  gazdasági 
kohéziójának erősítése. Számos konkrét kutatási projekt is egészségüggyel kapcsolatos 
témákra irányul. A gyógyszeripari termékek értékelése és engedélyezése szintén ide 
tartozik, és ugyancsak roppant fontos terület. A 2008–2013-ra vonatkozó egészségügyi 
programon  belül  az  Unió  egyik  legfontosabb  célkitűzése,  hogy  összehasonlítható 
adatokkal szolgáljon az európai polgárok egészségi állapotát illetően. E cél érdekében 
az  EU nagy  hangsúlyt  fektet  az  egészségügyi  mutatók  kidolgozására,  valamint  az 
adatgyűjtésre irányuló tevékenységekre. Az összegyűjtendő adatok három területről – 
a lakosság egészséggel  kapcsolatos magatartásáról,  a  betegségekről  és a  különböző 
ellátási rendszerekről –adnak képet. Az elsőhöz tartoznak például az életmódról és az 
egészséget befolyásoló más tényezőkről szóló információk; a másodikhoz a krónikus, 
súlyos  és  ritka  betegségek  ellenőrzésének  gyakoriságával  és  módjával  kapcsolatos 
adatok,  a  harmadikhoz  pedig  az  ellátás  elérhetősége  és  minősége,  az  emberi 
erőforrások és az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi életképessége. Az adatgyűjtés 
egész Európára alkalmazható, összehasonlítható egészségügyi mutatókon alapul, és a 
gyűjtésre  és  felhasználásra  vonatkozó  közösen  elfogadott  definíciók  és  módszerek 
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szerint  zajlik.  A  jelenlegi  egészségügyi  program  keretében  jött  létre  az  Európai 
Közösség  egészségügyi  mutatóinak  (ECHI)  listája.  A  mutatók  kidolgozását  és  az 
adatgyűjtést koordinált szakértői testületek és munkacsoportok végzik, melyek szoros 
együttműködésben dolgoznak az Eurostattal és a közösségi statisztikai programmal. 
Az  Unió  lépéseket  tesz  annak  érdekében  is,  hogy  megerősítse  az  egészségügyi 
tájékoztatás  területén  aktív  szerepet  játszó  nemzetközi  szervezetekkel,  köztük  az 
Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezettel (OECD) folytatott kapcsolatokat. Az EU arra törekszik, hogy javítsa az 
egészségügyi mutatók minőségét és összehasonlíthatóságát, és ezzel megkönnyítse a 
tagállamok és az európai hálózatok információelemző munkáját, valamint elérhetőbbé 
tegye a népegészségüggyel kapcsolatos információkat és adatokat. A végső cél olyan 
uniós egészségügyi információ- és tudásbázis kiépítése, mely az európai szakértők és a 
nagyközönség számára egyaránt hozzáférhető.

II .

HELYZETÉRTÉKELÉS

II.1. A SPORT EGYES TERÜLETEINEK HELYZETE

A sport  általános  megítélése  a  magyar  társadalomban,  s  ezen  belül  Tét  városában 
pozitív,  a  társadalom  véleménye  szerint  kiemelkedő  fontosságú  a  sport  minden 
területe,  az óvodai  testnevelés,  az iskolai  testnevelés,  a  szabadidősport,  valamint a 
versenysport, az utánpótlás-nevelés.

1. Iskolai testnevelés és diáksport

Tét  Város  Önkormányzata  2005.-ben  elfogadta  közoktatási-fejlesztési  tervét, 
amelyben az iskolai testnevelés diáksport kiemelt szerepet kapott, külön testnevelési 
osztály  indult  a  felső  tagozaton.  Mindezek  érdekében  a  rendszeres  sportolás  iránt 
igényt,  mind  az  egészséges  életmód,  s  a  szabadidő  eltöltésének  fontos  részét  a 
nevelési,  oktatási  intézményekben kell  megalapozni.  Részsikernek számolhatjuk el, 
hogy sikerült elérni, hogy a testnevelésre fordított idő már ne csökkenjen tovább, sőt a 
testnevelés szakos osztályokban heti háromszori tanóra keretein belüli mozgásra van 
lehetőség.
Az országos, évenkénti iskolai testnevelési felmérések sajnos azt mutatják – így Téten 
is  -,  hogy  a  tanulók  fizikai  állapota,  edzettségi  szintje  egyre  rosszabb.  Ezt  a 
kedvezőtlen  folyamatot  feltétlenül  meg  kell  állítani.  Ennek  egyik  leghatékonyabb 
színhelye a testnevelési óra és a sportfoglalkozások.
Fontos  egy  egységes  programot  létrehozni,  ami  az  egész  társadalom  vertikumát 
felöleli, bevonja a mozgásba. 
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A program egyik  fő  eleme az  Óvodás  foglalkozások.  Nemcsak az  óvodai  nevelés 
keretein  belül  zajlik  a  test  edzése  a  piciknek,  hanem  egyik  fontos  sportolási 
lehetőségük  az  ovifoci,  amely  heti  rendszeres  labdás  játéklehetőséget  biztosít, 
szakképzett foglalkozásvezető segítségével. A foglalkozások megtartását segíti, hogy 
óvodánk  rendelkezik  tornaszobával,  de  az  ovifocinak  és  a  nagyobb  létszámú 
rendezvényeknek  otthont  az  iskola  tornaterme  biztosít.  Az  óvoda  úszófoglalkozási 
lehetőséget  biztosít  a  gyermekek  számára,  de  sajnos  jelenleg  a  szülőket  terheli  a 
foglalkozások és az utazás költségei. Célunk a költségek átvállalása, így minél több 
kicsi  gyermek  bevonása  az  úszásoktatásba,  melynek  célja,  hogy  minden  gyermek 
tanuljon meg úszni! 
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési  Központ  (KKÁMK) egyik alappillére  a 
sport. Nevelési tervében is kiemelt jelentőséget kap a sporttevékenység, 2005-től sport 
szakos  osztályokat  indítottak  5.  osztálytól  8.  osztályig.  Sajnos,  a  testnevelési  órák 
számának  emelésével  csak  részben  javult  a  legérzékenyebb  korosztály  helyzete. 
Emellett  gondot  jelentett  az  oktatási  törvény  azon  hiányossága,  hogy  a  tanulók 
testnevelését  döntően nem a szakképzett  testnevelők végezték,  hanem az erre csak 
részben felkészített alsó tagozatos tanítók. A KKÁMK vezetősége úgy döntött, hogy 
ezt a vonalat erősítve 2 fő testnevelő végzettségű tanárt alkalmaz, akik megfelelően 
tudják oktatni a 10-14 éves korosztályt. Hosszú távú célunk az iskoláskorú gyermekek 
úszásoktatáson való tanítatása. Az oktatást a lehetőségeinkhez mérten vagy helyben 
próbáljuk,  mint  hosszú  távú  célt  megvalósítani,  vagy  a  közeli  uszodákban.  A 
Kisfaludy-napok keretein belül megrendezett versenyek szervezése és lebonyolítása jól 
működik. Iskolánk diákjai, csapatai e versenyeken is szép eredményeket értek el. 
A  KKÁMK  úttörő  feladatot  lát  el  a  kistérségben  és  fontos  céljává  tűzte  ki  a 
gyógytestnevelés  bevezetését,  a  rászoruló  gyermekek  megfelelő  testmozgását. 
Óvodáskortól kezdődően foglalkozik a gyógytestnevelő pedagógus a gyermekekkel, 
heti rendszerességgel.

2. Szabadidősport

Bizonyított, hogy a rendszeres testedzés - életkortól függetlenül - pozitív hatással van 
az  egészségi  állapotra,  és  a  közérzetre.  Az  egészség  megőrzése  szempontjából,  és 
éppen ezért kiemelt szerepet tölt be. 
Jelenleg  a  lakosság  nagy  részében  még nem tudatosult,  hogy  az  egészségét,  mint 
vagyont, tulajdont értékelje, amit óvni kell ahhoz, hogy minél tovább minél emberibb 
életet élhessünk. 
Problémát  jelent,  hogy  a  munkaadók  még  csak  részben  ismerték  fel,  hogy  a 
munkavállalók egészségének megőrzése közös érdek.
Az  utóbbi  évek  tapasztalatai  alapján  számottevően  megnőtt  a  szervezett 
sporttevékenységben  résztvevők  aránya.  Jelentősen  emelkedett  Téti  Sokoró  FC 
tagjainak a száma. Az óvodás korú gyermekektől kezdve a felnőtt korosztályig minden 
korcsoport képviselteti magát a futball területén. 
A Téti Kézilabda Sport Egyesület tagjai inkább a felnőtt korosztályból kerültek ki, a 
legfiatalabb tagjuk 19 éves. A női és férfi kézilabda sportág versenyszerűen működik. 
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Tét  színfoltja  a  „Csillagfény”  Téti  Majorette  Csoport,  mint  közhasznú  egyesület 
tevékenykednek közel 10 éve. Számos szép eredményeket értek el, több nemzetközi és 
hazai megmérettetésen. Az óvodában már elkezdik az alapokat elsajátítani a gyerekek 
és  egészen  középiskolás  korukig,  versenyszerűen  edzenek.  Próbáiknak  helye  a 
sportcsarnok.
A Rába Parti Lovas Klub S.E. rendszeresen szervez fogathajtó versenyt Téten és tagjai 
szívesen vesznek részt a megye más településein megmérettetéseken.
A Postagalamb Sport Egyesület szintén színfolt Tét életében, egy közösséget alkotnak, 
segítik egymás tevékenységét a tagok.
Egyre  inkább  megfigyelhető  sajnos  a  rendszeres  testmozgás  hiánya  a  gyermekek 
körében egyre több az elhízott gyerek. Az ők segítésére jött létre az Egészségmegőrző 
Klub, ami folyamatos tanácsadásaival, rendszeres programjaival felhívja a gyerekek 
figyelmét az egészséges táplálkozásra és életmódra. 
Annak  ellenére,  hogy  egyre  többen  kapcsolódnak  be  a  különböző  programokba  a 
lakosság, és ezen belül az ifjúság edzettségi állapota még mindig elszomorító. Sajnos 
egyre több a gyógytestnevelésre, illetve könnyített testnevelésre utalt tanulók száma, 
ami részben a mozgásszegény életmódnak köszönhető.
Városunk  életében  kiemelt  szerepet  kapott  eddig  is  az  egészségkárosultak  sportja. 
Nagy  hangsúlyt  fektettünk  a  különböző  szervezetek,  csoportok  kapcsolatának 
koordinálására, programjaik támogatására.
Előzetes  megállapodások  alapján  lehetőséget  biztosítottunk  a  térítésmentes 
létesítményhasználatra az önkormányzat által üzemeltetett létesítményekben.

3. Versenysport, utánpótlás-nevelés

Versenysporton  az  országos  sportági  szakszövetségek 
versenyrendszerébe  foglalt,  versenynaptár  és  szakmai  program 
alapján végzett, rendszeres tevékenységet értjük.

Tét városában számos egyesület tagjai méretik meg a tudásukat más csapatokkal.
Téti Sokoró FC igazolt játékosa 2009. évben 149 fő, mind téti lakos. A tagok között 
szerepelnek az óvodások, iskolások és a felnőttek. Edzéseiket a tornateremben és a 
nyílt  füves  pályán  egyaránt  tartják,  az  idő  függvényében,  heti  rendszerességgel  a 
felnőtt korosztály a diákok és óvodás korúak heti kétszer edzenek, ezzel biztosítva az 
utánpótlást.  Három korcsoportban mérik  össze  erejűket  gyermekeink  a  Sport  XXI.  
Utánpótlás-nevelési Programban (NUPI és NUSI) torna keretében. A legkisebbekre, 
az  U-7-es óvodás gyerekek,  U-9-es korcsoport  és  U-11-es korcsoport.  A gyerekek 
küzdelme,  játéka  méltó  hírverése  a  labdarúgásnak.  Számos  rendezvényen  részt 
vesznek még játékosaink, pl. Fehér Miklós Emléktorna, 24 órás foci stb. A felnőtt és 
ifi  csoport  jelenleg  megyei  harmad  osztályban  játszik,  de  kitartó  edzéseiknek 
köszönhetően cél a másodosztályba jutás. 
A Téti Kézilabda Sport Egyesület szintén versenyszerűen játszik, igazolt játékosokkal, 
szintén  csak  téti  lakossal.  A  problémát  az  egyesület  „elöregedése”  jelenti,  ezen 
szeretnénk változtatni, és vonzóvá tenni az általános iskolából kimaradt gyerekeknek a 
kézilabdát és visszahívni őket játszani.
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 A  sportrendezvényeken  hétről  hétre  többen  hódolnak  kedvenc  időtöltésüknek, 
szórakoznak és kikapcsolódnak, ezért nem túlzás kijelenteni, hogy a versenysportnak 
közérzet alakító hatása is van. Megnőtt az igény a szakértő közvélemény részéről a 
település rangjához méltó sportesemények iránt. A versenysport minőségét, feltételeit 
egyre  erősebben  a  gazdasági  tényezők  határozzák  meg.  Az  egyesületek  anyagi 
lehetőségei és eredményességük szoros összefüggésben állnak. Az önkormányzatnak 
nem  lehet  célja,  hogy  teljes  egészében  felvállalja  sportágak  vagy  szakosztályok 
finanszírozását.

II. 2. A SPORTOLÁST BEFOLYÁSOLÓ EGYES TÉNYEZŐK

Vannak  bizonyos  kulcsfaktorok,  melyek  nem  csak  önkormányzati  szinten 
befolyásolják a sport eredményességét.

1. Létesítményellátottság

Megállapítható,  hogy  Tét  városában  annak  sportéletéhez  viszonyítva  a 
létesítményhelyzet közel sem képes minden igényt kielégíteni. A létesítmények 100%-
ban  önkormányzati  tulajdonban  vannak,  azok  működtetéséről,  karbantartásáról, 
felújításáról az önkormányzat gondoskodik.
A  KKÁMK  jelenleg  három  tagiskolát  foglal  magába,  a  téti  a  rábacsécsényi  és  a 
győrszemerei iskolákat. Valamennyi iskola rendelkezik tornateremmel és szabadtéri 
udvarral.  Célunk  az  integráció  erősítése  a  sport  területén  is,  ezért  a  csatlakozott 
tagiskoláknak is  lehetőséget  nyújtunk a  Téten  szervezett  sportfoglalkoztatásokon  a 
részt vételre, melyeknek a téti iskola sportcsarnoka ad otthont. 
Sajnos a tagiskolák és a téti iskola tornaterme és a hozzájuk tartozó szertárak (régi és 
új, kicsi  és nagy egyaránt) korszerűtlenek és ez negatívan befolyásolja a szakszerű 
munkát. A szertárak nagyon kicsik, nem rendeltetésszerűen kapcsolódnak a termekhez. 
A  használt  szereket  nehéz  vagy  lehetetlen  (fizikailag)  mozgatni,  így  a  termekben 
maradnak  a  szőnyegek,  szekrények,  padok  stb.  E  szerek  akadályozzák  a  munkát, 
illetve  állandó  javításra  szorulnak.  A  termek  és  szertárak  közötti  szállításuk  nem 
megoldott.  A  legtöbb  szabadtéri  sportpálya  burkolata  ugyancsak  korszerűtlennek 
mondható,  az  atlétikai  mozgások  oktatására  pedig  csak  kevés  helyen  található 
lehetőség.  Az iskolai  épület  régi  helyiségeit  (pincék,  kamrák) sok helyen ötletesen 
átalakították sportolási tevékenység végzéséhez.
A versenysportot szolgáló létesítmények a téti sportcsarnok és a sportpálya. 
A sportpálya mindenki számára ingyenesen használható, amivel rendszeresen nemcsak 
a  sportegyesületeink  élnek,  hanem  egyéb  civil  megmozdulásokat  is  szerveznek  a 
sportpályára. Maximális kihasználtsággal szolgálja a labdajátékokat, és egyéb városi 
rendezvényeket. Ugyanakkor (befogadóképessége, technikai felszereltsége, edzőterem, 
bemelegítő  terem,  öltöző  hiány/)  már nem tudja  biztosítani  a  nagyobb nemzetközi 
rendezvények  igényeit.  A  sportcsarnokot  és  a  sportpályát  is  az  önkormányzat 
üzemelteti, ezzel biztosítva mindenki számára az ingyenes használati lehetőséget.
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2. Finanszírozási rendszer

A  város  az  elmúlt  években  elismerte  és  az  erejéhez  mérten  finanszírozta  a 
sportegyesületek  működését,  a  kiemelkedő  sportesemények  megrendezését,  a 
szabadidő-  és  tömegsportrendezvényeket.  Támogatta  a  diáksportot,  az  egyesületek 
utánpótlás-nevelését segítve működtette a sportiskolai jellegű képzést, s üzemeltette a 
tulajdonában lévő sportlétesítményeket, melyeknek térítésmentes illetve kedvezményes 
használatával  további  támogatást  nyújtott  a  városi  sportegyesületek,  iskolai 
sportesemények számára.
Az önkormányzat  sportra fordított  támogatása sajnos az elmúlt 5 évben jelentősen 
nem emelkedett, a mindenkori városi költségvetés 0.4 – 0.5 %-át tette ki, a legnagyobb 
arányt  2008-ben érte  el  0,5  %-ot,  melyet  a  városunkban működő  sportegyesületek 
kaptak. 

3. A sportirányítás szervezeti rendszere

Tét  Város  Önkormányzat  rendelkezik  Kulturális  és  Sport  Bizottsággal,  ahol  a 
bizottsági munka segítségével látja el az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, 
működteti létesítményeit, illetve irányítja a sportéletet

II I .  

JÖVŐKÉP  ÉS CÉLRENDSZER

A középtávú sportkoncepció egy a lehetőségekkel összhangban álló jövőképet vázol 
fel, célrendszere pedig azt a hosszútávon elérni kívánt állapotot jeleníti meg, amelyet 
az  elkövetkezendő  években  a  sportpolitika  eszközrendszerének  felhasználásával 
szükséges megvalósítani.

III.1. A VÁROSI SPORTPOLITIKA STRATÉGIAI CÉLJAI

1. Az életminőség javítása

Az  életminőség  az  életszínvonalnál  tágabb  fogalom.  Az  életszínvonal  összetevőin 
kívül  magába  foglal  az  emberek  közérzetét  befolyásoló  egyéb  tényezőket  is.  
Ilyen tényezők: 

1. a környezet kultúráltsága, esztétikája 
2. a környezetvédelem színvonala 

12



3. az emberi kapcsolatok kultúráltsága 
4. a szabadidő mértéke, s annak eltöltési lehetőségei 
5. a kívánt életforma kialakításának lehetősége.

A magyar lakosság, így városunk polgárai sincsenek kellően tisztában azzal, hogy van 
egy  értékük,  egy  tulajdonuk, az egészségük.  Az sem tudatosul kellően, hogy ezzel a 
tulajdonnal nem csak a munkahelynek, nem csak az államnak, hanem leginkább saját 
magának kell  gazdálkodnia,  hogy  minél  tovább,  s  minél  emberibb  életet  élhessen. 
Különböző felmérések szerint  a  magyar emberek kívánságai között  az egészség az 
elsők között van, tehát szeretnék az egészséget, de tenni érte nem nagyon tesznek.
Ha valaki nem ismeri az egészsége értékét, akkor nem fog önfegyelmező, korlátozó 
életmódbeli  szabályokat  elfogadni,  követni.  Minden  egészségfejlesztési  aktivitás 
megbukik, ha olyan embereket kíván célba venni, életmód-változtatásba bevonni, akik 
nem ismerik, nem élik meg tulajdonosi szemlélettel egészségük értékét. Ezért minden 
egészségfejlesztési  koncepció  alapjául  kell  elfogadnunk az  egészség  érték voltának 
következetes  propagálását.  Olyan  attitűdre  és  magatartásformáló  aktivitásokra  van 
szükség, amelyek túl az ismeretterjesztésen, az érintettek aktív bevonásával a fentiek 
kialakítását szolgálják. Az egészség értékóvó szemléletét az óvodák, az iskolák pedig 
az  egészséges  életmódot  erősíthetik.  Az  önkormányzatnak  is  kiemelt  feladata  a 
szemléletformálás s az aktív korosztályok mellett a „szépkorúak” körében is szükséges 
az életmód-változás elindítása.

2. A sport kapcsolatrendszereinek fejlesztése

A sport  magyarországi  megítélése  –  a  sport  eredményeinek  elismerése  ellenére  – 
sokszor  a  politikum  oldaláról,  a  potenciális  és  tényleges  sportfogyasztók,  sőt  a 
sportban szerepvállalók részéről is rendkívül egyoldalú: a sportról történő gondolkodás 
középpontjában  a  sportnak  csak  a  versenysport  médiafigyelemben  részesülő 
szegmense áll.
Miközben a  mai kultúra  középpontjában a fizikai  test  kiemelkedő szerepet  tölt  be. 
Érdekes  módon  a  sport  elszigetelődött  egyes  humán  területektől:  a  tanulástól, 
kultúrálódástól,  az  esélyegyenlőségi  megoldásoktól,  a  hétköznapi  élet  biztonságát 
meghatározó területektől. 
A  sport  rendkívül  sokoldalú  kapcsolódási,  fejlesztési  lehetőségei  még  nem 
tudatosodtak.  A  sportolás  egészségmegtartó,  egészségfenntartó,  egészségfejlesztő 
szerepét általában elismerik, de konkrét az egészséget primer prevenciós szempontból 
döntően meghatározó elemként, még nem került elismerésre. Pedig a sport rendszeres 
gyakorlása alkalmas a hétköznapi élet döntő átalakítására, megújítására.
A  kitörési  pontokra  példaként  említhető  a  turizmus  mint  ágazat,  amely  további 
fejlesztési potenciállal rendelkezik. A sport-rekreáció köré csoportosuló lehetőségek 
feltárása,  az  aktív  turizmusra,  a  sportturizmusra  épülő  komplex  termékek 
népszerűsítése előmozdíthatja a szabadidő-gazdaság fejlődését is.

3. Egészséges település
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Bizonyított,  hogy  a  rendszeres  testedzés  életkortól  függetlenül  közvetlen  pozitív 
hatással van az egészségi állapotra és a közérzetre. Hazánkban magas a dohányzásból, 
egészségtelen  táplálkozásból  és  mozgáshiányból  fakadó  betegségek  aránya.  A 
sportolók körében ugyanakkor kisebb mértékben jelentkeznek a kóros stresszterhelés 
tünetei, alvászavarok, fejfájás, kevesebb a káros szenvedéllyel élők száma, kisebb a 
szív- és érrendszeri betegségben, anyagcsere-betegségekben szenvedő betegek aránya. 
Cél tehát, a városban élők egészségi állapotának javítása a sport segítségével, minél 
szélesebb  rétegek  mozgósítása,  hogy  az  egészség  megőrzése  érdekében  növeljék 
sportaktivitásukat.  Fontos  feladat  továbbá  a  már  megromlott  egészségi  állapotúak 
bevonása  rehabilitációs  célból.  Téten  több  civil  szervezet  is  céljává  tűzte  ki  az 
egészséges életmódmegőrzését, az Egészségmegörző Klub, a Diabetes Klub, „Együtt 
Egymásért” Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület.

4. A sport és a tudástársadalom összekapcsolása

Tarthatatlan, hogy sokszor választani kell tanulás, kultúrálódás és a sport gyakorlása 
között.  Főleg  a  fiatal  korosztályokat  nem  szabad  az  életminőségüket  döntően 
meghatározó területek közötti választásra kényszeríteni.
A város sportjának egyik legnagyobb értéke az a humán tőke, a civil kezdeményezések 
sokszínűsége.  A meglévő információk nem kellően  dokumentáltak,  mozaikszerűek, 
alacsony a kooperációs szint, az információk nem szerveződnek élő tudáshálózatba. 

5. Harmonikus társadalom, a közösségi kohézió fejlesztése

A  harmonikus  városi  polgárság  nem  képzelhető  el  az  egyén  képességeinek  és 
készségeinek  fejlődése,  fejlesztése  mellett  a  meggyengült  közösségi  kapcsolatok 
erősítése  nélkül.  A sport  a  legalkalmasabb eszköz a  közösségi  kohézió erősítésére, 
kialakult gyakorlata, technikája, metodikája van. 
A  sporthoz  szervesen  hozzátartozik  az  egyén  és  a  közösség  egészsége  mellett  a 
természetvédelem  és  környezetvédelem  kötelezettsége  is.  A  fenntarthatóság 
gondolatköre  teljesen  rokon,  szinergiában  van  a  sport  alapgondolataival  (lásd  pl. 
német  vagy  finn  sportfelfogást),  hiszen  a  sportoló  legtöbbször  rendszeresen  a 
természetben, vagy speciálisan kialakított védelemre szoruló sportkörnyezetben végzi 
tevékenységét. 

6. A nemzeti és közösségi identitás erősítése

A rendszerváltás után a közösségfejlesztésre kevés figyelem fordítódott. A társadalom 
a  rendszerváltás  előtti  években  olyan  módon  atomizálódott,  hogy  a  piacgazdaság 
térhódításával  a  hagyományos  egyesületi  élet,  az  öntudatos  „civilség”,  az 
állampolgárok  mozgalmai  és  szervezetei  még  nem  képesek  tömegméretekben 
működni.  Bár  tetten  érhetőek  pozitív  kezdeményezések,  amelyek  a  sport  köré 
igyekeznek összpontosítani tevékenységüket, ezek még nem túl elterjedtek. 
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A  sport  az  egyetemes  magyar  kultúra  részeként  óriási  szerepet  tölt  be  a 
közösségformálásban,  a  magyarságtudat  fejlesztésében.  A  versenysportban  elért 
nemzetközi eredmények révén növelhető a nemzeti büszkeség, az önértékelés. A helyi 
csapatok,  versenyzők  eredményei  révén  erősödik  a  lokálpatriotizmus.  A  magyarok 
közel  90%-a  büszke  a  sportolóink  sikereire,  ismeri  az  olimpikonokat,  kiemelkedő 
eredményeket elért versenyzőiket. 

7. Esélyegyenlőség

A sportnak rendszeresen és visszatérően szükséges figyelemmel kísérnie és támogatnia 
a kiemelkedő tehetségek bekapcsolódási folyamatát a sport rendszerébe. Ez főképp az 
egyesületekkel, önkormányzatokkal, kistérségekkel valósítható meg. 

III.2. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK A VÁROS SPORTÉLETÉNEK TERÜLETEIN

Fokozott erőfeszítéseket kell tennünk 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 kezeljük. 

1. 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.  Ehhez  elengedhetetlen  az 
infrastrukturális és egyéb szakmai feltételek megteremtése.

 Továbbra  is  biztosítani  kell  az  óvodai  csoportok  részére  a  szervezett 
úszásoktatást  lehetőség  szerint  önkormányzati  támogatással,  minél  több 
gyermek  tanuljon  meg  úszni,  ne  csak  azoknak  a  gyerekeknek  legyen 
privilégiuma akiknek a szülei ki tudja fizetni.;

 Folytatni kell az óvodás olimpia versenysorozatát, valamint az Ovifoci Klub 
foglalkozásait;

 Támogatnunk kell az intézményekben működő iskolai sportkörök, diáksport 
egyesületek  munkáját,  segíteni  kell  az  intézményeket  abban,  hogy  az 
országos pályázatokon való sikeres részvétellel növeljék saját, sportra szánt 
bevételeiket;

2. 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.  Szükséges a sportolási  terek 
(többfunkciós  szabadidőközpontok,  szabadidőparkok)  fejlesztése  és  a  lehetőségek 
javítása. 

 A városnak a  lehetőségekhez  mérten  támogatnia  kell  a  civil  szervezetek 
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szabadidősporttal  kapcsolatos,  az  éves  költségvetésben  tervezhető  és 
versenynaptárban rögzített kezdeményezéseit;

 Fokozott figyelmet kell fordítani a sportcentrikus, korszerű és balesetmentes 
parkok  és  közterek  lehetőség  szerinti  kialakítására  és  rendszeres 
karbantartására;

 Szervezni  kell  akció  jellegű,  nagy  tömegeket  vonzó  szabadidősport-
rendezvényeket (pl. Futófesztiválok, Foci bajnokság, Kézilabda bajnokság, 
24 órás foci stb.);

 Biztosítani  kell  a  szabadidős  sportolási  lehetőségekről,  rendezvényekről 
szóló információáramlást;

 Ösztönözni  kell  a  helyi  lakosságot  az  önkormányzati  tulajdonú 
sportlétesítmények  fokozottabb  igénybevételére,  melyhez  támogatásokat 
kell megszerezni.

3. A versenysport, utánpótlás-nevelés terén cél az élsportban már hagyományosan 
elért  eredményességi  szint  fenntartása.  Ennek  érdekében  szükséges  az  igazolt 
sportolók  számának  növelése  és  az  utánpótlás-nevelés  támogatási  rendszerének 
működtetése.

 Szükséges, hogy a városban működő egyesületek, sportágak rendelkezzenek 
az  országos  szövetségével  összhangban  álló  helyi  sportágfejlesztési 
koncepcióval;

 Városunk célja, hogy az eredményes, tehetséges utánpótláskorú és felnőtt 
sportolóink többsége városunkban maradjon;

 Az országos  sportági  szakszövetségek városunkhoz kötődő tevékenységét 
erősíteni, segíteni szükséges;

IV.

A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA,  A FEJLESZTÉS 

IRÁNYAI

A koncepció felvázolja, hogy a kitűzött célokat hogyan kívánjuk elérni, melyek azok a 
változások, akciók, amelyek révén ezeket meg lehet valósítani. Változást kell elérni a 
sport  minden  területén  –  beleértve  az  óvodások  testmozgásától  egészen  a  sport 
legmagasabb  szintjéig.  A  gyermekek  és  minden  állampolgár  természetes 
mozgásigényére alapozva el kell érni, hogy nagyobb szakmai támogatást kapjanak a 
sportban tevékenykedők a testmozgásra való tudatos odafigyeléshez.

IV.1. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FŐ TERÜLETEIN
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1. Az iskolai testnevelés és a diáksport fejlesztése

Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése Győrött elsősorban, a jelen koncepció 
III.2. fejezetében megfogalmazott középtávú célok megvalósulása révén érhető el. 
Emellett  továbbra  is  biztosítani  kell  az  óvodák  részére  szervezett  sportolási 
lehetőségeket.
Továbbra is elő kell segíteni az iskolákban a már megkezdett sport tagozatos osztály 
támogatását  és  a  tanórán  kívüli  testnevelési  foglalkozások  számának  növekedését. 
Ennek  érdekében  az  önkormányzat  továbbra  is  biztosítsa  a  tanulónkénti  normatív 
támogatást, és ellenőrizze annak sportcélú felhasználását.
Az iskolai testnevelés és diáksportban résztvevő oktatók számára folyamatos szakmai 
segítségnyújtás biztosítása szükséges, melynek területei: 
- szakmai továbbképzések alsós nevelőknek, testnevelőknek és edzőknek;
- módszertani anyagok készítése tevékenységükhöz;
- a legkorszerűbb módszerek gyakorlati bemutatása.

Szakmailag és anyagilag egyaránt érdekeltté kell tenni a testnevelőket az utánpótlás-
nevelésben edzőként való közreműködésben.
A  testnevelőknek  segíteniük  kell  a  sportági  edzők  munkáját,  a  tehetséges  tanulók 
kiválasztásával és a folyamatos kapcsolattartással.
További fejlesztést igényel a tanulók gyógy-testnevelésének központi megszervezése, 
melynek alapfelvétele egy széleskörű és komplex orvosi vizsgálat.

2. A szabadidősport fejlesztése

A szabadidősport fejlesztése terén fő cél a népesség egészségi állapotának javítása a 
sport segítségével. Minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség megőrzése 
érdekében növeljék sportaktivitásukat.
Ennek érdekében az alábbi feladatokra helyeződnek a hangsúlyok:

• A  sportszervezetek  által  szervezett  és  megrendezett,  hagyományos,  nagy 
tömegeket  megmozgató  rendezvényekkel  fel  kell  kelteni  a  résztvevők 
érdeklődését a rendszeres testmozgás iránt.

• Elő  kell  segíteni  a  résztvevők  egészséges  testi  fejlődését,  fokozni  az 
edzettségüket, teherbíró képességüket, alapvető fizikai képességeiket.

• Segítséget  kell  adni  saját  fizikai  teljesítőképessége  megismeréséhez, 
fejlesztéséhez olyan ismereteket kell nyújtani, amelyekkel biztosítani tudjuk az 
öntevékeny testedzést.

• Segíteni kell  a civil  szervezetek, sportegyesületek által szervezett programok 
megvalósulását.

• A  munkáltatók  felé  egy  olyan  sportolásra  ösztönző  pénzügyi 
kedvezményrendszer  felépítése,  amely  a  munkahelyeken  is  segítené  az 
egészséges, mozgásgazdag életmód szemléletének, és igényének kialakítását. 

• A  sportoláshoz  szükséges  infrastruktúra  megteremtése,  a  lehetőségek 
fejlesztése, javítása. 
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• Olyan konstrukciót kidolgozása, amely mind szélesebb társadalmi rétegeket fog 
fogyasztói helyzetbe hozni. 

• Egyre  több  olyan  rendezvényt  kell  szervezni,  amely  minden  korosztályt 
mozgásra  ösztönöz.  Ezen  belül  különös  figyelmet  igényel  az  időskorúak 
szabadidős sporttevékenysége. 

• Lehetőség  szerint  fejleszteni  szükséges  az  országosan  is  példaértékű 
egészségkárosultak  sportjával  foglalkozó  szervezetek  anyagi  támogatását, 
tevékenységük koordinálását.

3. A versenysport és szabadidősport fejlesztése támogatása

A sporttörvényben megfogalmazott elvek és a, helyi sajátosságok alapján –, múltjuk,  
hagyományuk,  hazai  elismertségük,  eredményességük,  tömegbázisuk,  népszerűségük 
és  nézettségük,  szponzorálhatóságuk,  szakember-ellátottságuk,  eszközigényük,  
létesítményhelyzetük  és  felnőtt  sportolóinak  megtartóereje  –  a  városban  űzött 
sportágakat,  egészséges  életmódra  nevelő  egyesületeket  a  következő  három 
kategóriába soroltuk:

A./ kategória:

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT SPORTEGYESÜLETEK  :

• Téti Sokoró FC Labdarúgás – Utánpótlás-képzéssel - és 
neveléssel foglalkozó sportszervezetek

• Téti Kézilabda Sport Egyesület Női,- Férfi kézilabda 
• „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület
• Rába Parti Lovas Klub S. E.
• Postagalamb Sport Egyesület

A labdarúgás a legnépszerűbb sportág hazánkban, s a legtöbb igazolt sportolót is ez a 
sportág jegyzi, így Téten is. 2009.-ben 149 fő igazolt játékosa van a Sokoró F.C.-nek. 
Az óvodás korcsoporttól kezdve a felnőttekig mindenki számára a folyamatos edzés 
biztosít az egyesület, szakemberek segítségével.

A  kézilabda egyesület  megalakulása  óta  folyamatos  edzéseivel  és  felkészüléseivel 
tartja  elért  eredményeit.  Népszerű  és  színvonalas  mérkőzéseik  a  leglátogatottabb 
sportesemények a város lakói részéről.

A „Csillagfény” Téti  Majorette Egyesület Tét civil életének meghatározó szereplője, 
nemcsak a sport területén működik sikerekkel, hanem összekötő kapocs a kultúra és a 
sport területén. Ezzel erősíti és összehangolja a kulturális és sportegyesületeket.

A Rába  Parti  Lovas  Klub S.  E.  fiatal  szervezetnek  számít  a  téti  civil  szervezetek 
között.  Számos  taggal  rendelkezik,  akik  saját  ingatlanjaikon  tartják  a  lovaikat  és 
szintén saját költségen szereztek be kocsikat, különféle fogatokat. 
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A Postagalamb Sport Egyesület szintén fiatal egyesületnek számít, bár tagjai már az 
érett  korosztályhoz  sorolhatók.  Heti  rendszerességgel  találkoznak,  segítik  egymás 
munkáját. 

B./ KATEGÓRIA:

EGYÉB,  EGYEDI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐ   EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELŐ,  SEGÍTŐ 
EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA:

• Egészségmegőrző Klub
• Diabetes Klub
• „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjas Klub
• „Együtt Egymásért” Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület 
• Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete

Az  Egészségmegőrző  Klub a  fiatalok,  általános  iskolai  gyerekeknek  tart 
foglalkozásokat két mentálhigiénikus végzettségű pedagógus. Megismertetik őket az 
egészséges táplálkozással, a szűrővizsgálatok fontosságával és különféle programok, 
előadások keretében próbálják az egész lakosságot bevonni az egészséges életmódra 
„nevelni”.

A Diabetes Klub egyedinek mondható a civil szerveződések között, mert olyan úttörő 
feladatot  vállalt  fel,  ami a társadalmunk egyre  szélesebb rétegét  érinti.  Folyamatos 
tájékoztatókat  tart,  vércukorméréssel  egybekötve,  ezzel  segítve  a  lakosokat.  A már 
cukorbeteg  embereket  segíti,  megtanítja  őket  az  inzulin  használatára,  folyamatos 
kapcsolattartás és heti rendszerességgel találkoznak, segítik egymást, a klubtagok.

Az  „Életet  az  éveknek”  Téti  Nyugdíjas Klub  számos  az  egészséges  életmóddal 
kapcsolatos információs rendezvényeket szervez, amivel a „legnehezebben otthonról 
kimozdítható” korosztályt szólítja meg és segíti ezzel őket.

„Együtt  Egymásért”  Egyedül  Élők és  Nyugdíjas  Klub  Egyesület  alakulása  óta  az 
egymás segítése a célja, alakulásuk óta a tornateremben hetente tartanak „asszony” 
tornát, ahova természetesen nemcsak a tagok mehetnek, hanem mindenki aki szeretne. 
Fontosnak  tartják  az  egészséges  életmódot,  folyamatosan  pályáznak az  egészséges 
életmód terjesztésével kapcsolatos rendezvények szervezésére.

A  Magyar  Vöröskereszt Téti  Szervezete  legfontosabb  feladata  a  véradások 
megszervezése és lebonyolítása, előadások szervezése.

A fent említett  egyesületek magukban is  nagyon sokat segítenek az embereknek, a 
lakosoknak, de  összefogásukkal már több ízben megvalósult  Téten az „Egészséges 
életmód programsorozat”, ahol orvosok, dietetikusok, védőnők tartottak előadásokat.
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C./ KATEGÓRIA:

EGYÉB,  EGYEDI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐ   SPORT ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELŐ, SEGÍTŐ 
EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA:

Egyedi  igények  alapján  bármilyen  kezdeményezés,  ami  az  egészséges  életmódot 
népszerűsítő rendezvény vagy sportág, ami az A. és B. kategóriába nem sorolható. 
A terem használatára igényüket jelezték a következő egyesülések (még nem bejegyzett 
egyesületek, csoportok):

– Vívás
– ritmikus sportgimnasztika
– táncsportok
– tollaslabda
– röplabda
– súlyemelés
– asztalitenisz
– judo

IV.2. A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

1. Létesítményfejlesztés

Magyarország, s ezen belül Tét városa, a sportlétesítmény-ellátottság tekintetében az 
európai mintákhoz képest  jelentős hiányosságokat  mutat.  A meglévő létesítmények 
egy  része  leromlott  állapotban  van,  s  a  működtetés  korszerű  formái  még  nem 
jellemzőek. Tét város sportfejlesztésének egyik sarkalatos pontja a létesítményhelyzet.
Az önkormányzat eltökélt célja, hogy a létesítményellátottság területén az elkövetkező 
években jelentős fejlesztéseket valósít meg, amely újabb lendületet ad majd az egész 
város sportéletének. Örömteli tény, hogy e célok megvalósulása folyamatos, de sajnos 
az  egyre  kevesebb  önkormányzati  forrás  miatt  a  fejlesztések  megvalósítása, 
kivitelezése egyre nehezebb az önkormányzati fenntartású sportlétesítményekben. 
Fontos hogy a létesítmények szolgálják az életminőség javítását, alapvető sportolási és 
rekreációs lehetőségeket, s lehetőség szerint kapcsolódjanak közparkokhoz.
A szabadidősport  fejlesztése városrészi sportközpontok kialakítását igényli, ennek a 
koncepciónak megfelelően kerül megvalósításra a kétpólusú projekt.

Az  egyik  pólus  a  sportcsarnok,  ami  a  KKÁMK  iskola  sportcsarnoka,  ami  zárt 
közösségi  tér.  Kihasználtsága  100  %-os,  mert  délelőtt  a  gyerekeknek  tartanak 
testnevelő  órát  délután  különböző  foglalkozásokat  nemcsak  gyerekeknek,  hanem 
felnőtteknek is. A kézilabda, a foci a majorette és még számos edzésnek ad otthont a 
sportcsarnok. 
A sportcsarnok felújítási ütemezése:

1. 2006.-ban  pályázati  pénzből  sikerült  egy  lelátó  résszel  bővíteni  a 
sportcsarnokot.  Az  életveszélyességét  ezzel  a  felújítással  megszüntettük,  de 
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sajnos a balesetveszély még mindig fenn áll az elhasználódott nem megfelelő 
minőségű műpadló miatt. 

2. A küzdőtér balesetveszélyességének a megszüntetése, sportpadló elhelyezése.
3. Az energiahatékonyság elveinek megfelelően a világítás korszerűsítése, a külső 

homlokzati szigetelés megépítése, a fűtési rendszer korszerűsítése, önállósítása. 
(jelenleg az iskolával egy rendszeren zajlik a fűtés)

4. Az  öltözők  és  a  hozzátartozó  vizesblokk  felújítása,  az  öltözőknél  a  tető 
szigetelése.

5. A szertár helyiség kialakítása.
6. Erősítő, kondicionáló terem kialakítása.
7. Különböző erősítő gépek, súlyzók, eszközök beszerzése:
1. Szállító kocsik a szőnyegek (habszivacs bála, szőnyegek szállítására)
2. Ugrószekrények, gurulószerkezettel felszerelése
3. Gurulószerkezetek egyéb sporteszközök szállítására (gerendák stb)
4. Mászókötelek korszerűsítése
5.  Szertárak  tárolási  lehetőségeinek  maximális  kihasználása.  Felesleges,  nem 
használt, régi tornaszerek) leselejtezése.
6. A termek rövid falára korszerű sporteszközök felszerelése (létra, mászófal)
7. Tartószerkezetekre szerelhető sportszerek elhelyezése

E területen hozott változtatások a testnevelők munkáját segítik. A sportcsarnok mellett 
a sportudvarok korszerűsítése is fontos feladat. A bitumenes kültéri pályák más jellegű 
borítással való ellátása sokat segíti majd a szabadtéri sportfoglalkozások megtartását. 
A sportcsarnok mellett  Tét  Város Rendezési  Tervének megfelelően szeretnénk egy 
szabadtéri kézilabda pályát létesíteni:
Az iskolai testnevelés javulásával az utánpótlás-nevelés is magasabb szintről indulhat, 
hisz annak edzései, foglalkozásai is a korszerűbb létesítményekben zajlanak.
A sportcsarnok számos rendezvénynek nyújt otthon nemcsak a sport területén, hanem 
kulturális rendezvényeknek is, mert nincs olyan hely az egész kistérségben, ahol 500-
600 ember elférne. 

A városban szükséges olyan nyílt közösségi tér kialakítása, amely a városi kulturális 
és sportrendezvényeinek biztosít minden szempontból (nézőszám, infrastruktúra, stb.) 
megfelelő helyet.  A másik pólus a sportpálya, ahol szintén különféle fejlesztéseket 
szeretnénk véghezvinni, a már megkezdett folyamatot befejezni:

1. 2003.-ban felújítottuk pályázati forrásból a sportöltözőt.
2. A  sportöltöző  akadálymentesítése,  energiahatékonyságának  növelése 

(szigetelés, fűtés, világítás)
3. A sport  pályát mindenki  használhatja  ezért  minél  égetőbb lenne a  füvesítés, 

öntöző rendszerrel való kiépítése. 
4. A kispadok felújítása.
5. A megfelelő világítás kiépítése.
6. Műfüves kispálya kiépítése.
7. Lelátó építése.
8. Az esztétikai környezet kialakítása
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A  nyílt  szabadtéri  rendezvényeket  a  sportpálya  és  környékén  kénytelen  az 
önkormányzat  és  a  civil  szervezetek  megrendezni,  mert  máshol  nincs  hely,  így 
nemcsak a téti lakosok használják a sportlétesítményt, hanem a rendezvényekre érkező 
szomszédos településeken élők is, az egész kistérségből.

2. Finanszírozási koncepció

Az önkormányzat a 2008. évben a város költségvetésének 0.5 %-át juttatta az élősport 
támogatására: a versenysportban szereplő sportegyesületeknek, a sportrendezvények 
városunkban történő megrendezésére, szabadidősportra és diáksportra. 
A város  sportfinanszírozásával  kapcsolatos  legfontosabb törekvés,  hogy  2010-től  a 
város  mindenkori  költségvetésének  legalább  0,5  %  fordítódjon  az  sportra,  és  az 
egészséges életmód kialakítására ezt követően pedig el kell érni, hogy a mindenkori 
EU átlaggal összhangban álljon.

3. Tét Város Képviselő-testületének Ifjúsági és Sport-bizottságának szervezeti 
rendszerének korszerűsítése

Az éppen aktuális kérdések megtárgyalása a Képviselő-testület munkájának a segítése. 
A benyújtott sport pályázatok véleményezése. A rendezvények és sport napok szakmai 
támogatása.  Az egészséges  életmódra  ösztönző előadások megtartásának a szakmai 
segítése, ösztönzése. 
A sportversenyek –és rendezvények szervezését  és lebonyolítását  egy szabadidő és 
rendezvényszervező egyesület létrehozásával célszerű megoldani. 
Természetesen az elkülönült egységek sportszakmai szempontból továbbra is központi 
irányítást igényelnek.

IV.3. A SPORT INNOVATÍV ELEMEI – INNOVÁCIÓS HÁLÓ

1. Sportmenedzsment, sportmarketing

A sportmenedzsment (folyamat) során a sportszervezetek meghatározzák céljaikat, az 
ebből fakadó feladatokat és irányítják azt a folyamatot, amellyel céljaikat elérik.
A sportmarketing a sportmenedzsment egyik funkcionális területe, amely elsősorban 
gazdasági értelemben elemez.
A  sportmarketing sporttermékek-  és  sportszolgáltatások  értékesítése  közvetlenül  a 
sport fogyasztói számára. Magába foglalja azokat a tudatosan tervezett tennivalókat, 
amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy  a  sportfogyasztó  igényeit  és  vágyait 
tudásmenedzsment segítségével kielégíthessék. 
A  sportszektorban  jelenleg  nem  természetes  a  marketing  alkalmazása,  a 
sportesemények fogyasztóiról való gondoskodás, elégedettségükre épülő stratégia. A 
működésük  hatékonyságának javítása  érdekében  ezen  változtatni  szükséges.  Ennek 
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kialakításához  a  sportszervezetek  nagy  része  azonban  nem  rendelkezik  megfelelő 
szakmai háttérrel, szaktudással, e téren támogatásra szorul.

2. Nemzeti Sportinformációs Rendszer 

Országos  cél,  egy  felhasználóbarát  központi  elektronikus  platform  –  Nemzeti 
Sportinformációs  Rendszer  –  létrehozása  és  működtetése,  amely  a  benne  foglalt 
adatbázissal  segítséget  nyújt  a  döntés-előkészítéshez,  ellenőrzéshez,  az 
adatszolgáltatók  saját  adatainak  kezeléséhez,  a  pályáztatás  központi,  elektronikus 
kezeléséhez,  továbbá  számos  szolgáltatást,  közérdekű  információt  nyújt  a  sport 
területén működő társadalmi szervezetek, illetve a sport iránt érdeklődők részére. E cél 
magvalósulása érdekében meg kell szervezni a helyi adatok gyűjtését, rendszerezését, 
s továbbítását.

3. Sportkommunikáció

A  városi  sportkoncepció  végrehajtásának  eredményessége  nagy  mértékben  azon 
múlik, hogy mennyire sikerül a programba bekapcsolni, az együttműködésbe bevonni, 
a  végrehajtásban  érdekeltté  tenni  a  sport  területén  érintett  szakembereket, 
szervezeteket,  intézményeket,  valamint  a  lakosságot.  Ebben  kiemelt  szerepe  van  a 
tervezett lépések kommunikációjának, az üzenetek eljuttatásának az érdekeltek felé. A 
hosszú távú gondolkodás tehát megköveteli a kommunikációs stratégia kialakítását is. 
A konkrét kommunikációs stratégia megvalósítási technikájának kiválasztása mellett 
fontos  meghatározni  a  sport  stratégiai  üzenetének  tartalmát!  Ezek  az  üzenetek  a 
teljesség igénye nélkül: 
- A  rendszeres  testedzés  a  legkiválóbb  primer  prevenciós  eszköz  az  

egészségmegőrzés, egészségmegtartás szempontjából.
- A  sportot  etikai  tartalma,  lehetőségei  alkalmassá  teszik  a  nevelési  folyamat  

legkarakteresebb  eszközeként  történő  megjelenésre.  A  sport  a  nevelés  egyik  
leghatékonyabb eszköze. Kiváló sportolóink egyben minta- és példaképek is, rá kell  
irányítani  a  legkiválóbb  személyiségre  a  társadalom  figyelmét.  Ők  igazi  
példaképekké válhatnak.

- A sport közösségi kohéziója rendkívül erős. A sportközösség alkalmas a hétköznapi  
élet, az életminőség döntő átformálására.

- Az  egész  életen  át  tartó  testedzés  és  tanulás,  kultúrálódás  az  igazi  ideánk,  ezt  
tartjuk a harmonikus személyiség kifejlődése szempontjából a legfontosabbnak.

- A  sport  a  kultúra  szerves  része.  A  sportolási  tevékenység  nem szakadhat  el  a  
humán területektől, szervesen kapcsolódnia kell például az oktatási, kultúrálódási  
folyamatokhoz.

- A  sport  minden  egyes  területére  be  kell  kapcsolni  a  tudástársadalom  és  
informatikai  társadalom,  a  sporttudomány  eredményeit,  a  sportegészségügy 
vizsgálatait és vívmányait, a sport menedzselésének ismereteit.

- A sport alkalmas eszköz a szabadidő-gazdaság folyamatainak ösztönzésére.

23



- Csak a tiszta eszközökkel elért sportsiker az igazi érték! A sportsiker elérése – mint  
cél – nem szentesítheti bármilyen eszköz alkalmazását.

Ezen  értékek  közvetítése,  állandó  feladatunk.  Stratégiai  partnereink  (testnevelők, 
edzők,  óvónők,  gyógytornászok,  pedagógusok,  sporthoz  kapcsolódó  média 
szakemberek) véleményének direkt  kommunikációra épülő formálásával, üzeneteink 
hatásának találkoznia kell a média felületén elindított akcióink hatásával!
A kommunikációs stratégia  két  fő  részből  kell,  hogy álljon, amelyet két  fő feladat 
határoz meg.
a.) A  sportkoncepció  gondolatainak,  szemléletváltó  üzeneteinek,  gyakorlati  

lépésjavaslatainak eljuttatása a célcsoportokhoz.
b.) A  célok  megvalósulását  elősegítő  önálló  kommunikációs  projektek,  kampányok 

létrehozása. 

4. A sport és a környezetvédelem kapcsolata

Az Európa Tanács által kiadott Sportetikai Kódex kimondja, hogy:

„Az  emberek  fizikai,  társadalmi  és  lelki  jó  közérzetének  biztosítása  és  fejlesztése 
generációról  generációra  azt  igényli,  hogy  sporttevékenységüket  –  különösen  a 
szabadban  és  a  vizeken  történő  sportolást  –  összehangolják  bolygónk  korlátozott 
lehetőségeivel,  a  környezet  fenntartásának,  védelmének  és  kiegyensúlyozott 
használatának alapelemeivel. Így különösen

• a sportlétesítmények tervezésénél és építésénél figyelembe kell venni a természet 
és a környezet értékeit;

• támogatni  és  ösztönözni  kell  a  sportszervezeteknek a  természet  és  a  környezet 
megóvására irányuló törekvéseit;

• a természetvédelem érdekében fejleszteni kell az emberek ismereteit a sport és a 
környezetvédelem közötti kapcsolatról.”

5. Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség megteremtését is támogató modell, mindemellett azonban fontos 
lenne  a  tehetségek  sporttudományos  alapokon  nyugvó  kiválasztása,  a 
tehetséggondozás tudatosabbá és pontosabbá tétele. 
A  város  teherbíró  képessége  arányában  támogatnia  kell  az  esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos törekvéseket. 

IV.4.  TÉTEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SPORTESEMÉNYEK ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
JEGYÉBEN LEZAJLÓ RENDEZVÉNYEK
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A jelentős  számú  civil  szervezetnek  köszönhetően  számos  verseny  és  rendezvény 
szerveződik a sport az egészséges életmód jegyében. A szervezett versenyszerű sport 
mellett számos rendezvény immár hagyománnyá vált városunk életében:

 Kisfaludy napok – kézilabda bajnokság
 Majorette bál
 Sport bál
 24 órás Foci
 Fehér Miklós Emléktorna
 Egészségmegőrző Program

.................................................... ....................................................
Borsó László Szabó Ferenc

Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke polgármester
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