
 
 
 

Sportszektor fejlesztés kistérségi szinten,  
közép- és hosszú távú sportkoncepció megalkotásán keresztül 

 
 
 
Az utóbbi években a magyarországi kistérségi társulások mindössze egy 

tizede vett példát a sportfejlesztések szempontjából legsikeresebb településekről 
abban a tekintetben, hogy a fejlesztéseket gondosan megtervezett központi 
sportstratégia mentén, annak irányait szigorúan követve valósítja meg, szem előtt 
tartva a hatékonyság elvét és a kistérség lakosságának igényeit. 

A fenti ténymegállapítás sajnálatosan azt az üzenetet is magában hordozza, 
hogy mivel a magyarországi települések többsége képtelen megfelelő energiát 
fordítani a sportfejlesztésre, ezért a lakosság sportaktivitása messze elmarad az 
ideálistól (ezáltal az európai átlagtól), így pedig nagyon csekély mértékben képes a 
sport társadalmi és egészségmegőrző szerepét betölteni. A fenti problémára reális 
megoldást jelentene, ha az egyes kistérségekben közép- és hosszú távú kistérségi 
sportkoncepció foglalná össze a jelenlegi helyzetet, határozná meg a problémákat, 
feladatokat és fejlesztési irányokat. Amennyiben szakmailag előkészített központi 
kistérségi sportprogramok működnének országszerte, a sportszektor képes lenne 
bizonyítani, hogy jól menedzselve a sport az egyik leghatékonyabb prevenciós 
eszköz az egészmegőrzés és a betegségek elkerülése tekintetében.  

 A kistérségi sportkoncepciók megalkotása kapcsán a fő cél értelemszerűen a 
forrásbővítés, hiszen amennyiben szakmailag megalapozott tanulmányok készülnek 
el, úgy ezek a központi sportfejlesztési programok komoly támogatást jelenthetnek a 
kistérségi társulások vezetői számára abban, hogy a 2007-ben megnyílt Európai 
Uniós pályázati forrásokból konkrét stratégia mentén megtalálják azokat a kiírásokat 
és programokat, melyek kapcsán elérhetővé válik a kistérség számára minél 
nagyobb számú, a sportszektor fejlesztését előirányzó projekt finanszírozása. 

Az Európai Uniós pályázati kiírások ismeretében, és azok elemzése után 
kijelenthetjük, hogy nagyon fontos tényező lesz a közép- és hosszú távú kistérségi 
sportkoncepciók megalkotása és követése az Európai Unió elvárásainak való 
megfelelés szempontjából.  

A kistérségi sportkoncepciónak ugyanis a konkrét fejlesztési javaslatokon és 
projekteken túl képesnek kell lennie ellátni azt a funkciót, amelyet számos Európai 
Uniós pályázati kiírás megkövetel, miszerint térségi és regionális pályázatok 
esetében a térséget képviselő társulás/intézmény rendelkezzen átfogó, az adott 
kistérséget egy téma tekintetében komplex módon bemutató tanulmánnyal, 
stratégiával. Ez ugyanis sok pályázat esetében egyszerűbbé teszi az ideális kiírás 
megtalálását, valamint a 2013-ig lehívható forrásokat kezelő számos pályázat 
esetében alapkövetelmény is. 
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Tekintve, hogy a legnagyobb volumenű pályázati forrásokat az Európai Unió 

képes rendelkezésre bocsátani, ezért nagyon fontos, hogy részletekbe menően 
ismerjük az EU sporttal kapcsolatos állásfoglalását, stratégiáját, hiszen az Európai 
Unió elvrendszere szerint a sport nem tartozik a közösségi kompetenciák közé, így 
tehát nem léteznek kifejezetten a sportra vonatkozó közösségi szabályok, tehát nem 
is történt e tekintetben jogharmonizáció.  

A fentiek ellenére azonban az uniós gazdasági-versenyjog, valamint a belső 
piac szabályozásai érintik a sport tevékenységeket is, hiszen a sport megjelenik 
például a szakképzés, kutatás és egészségügy területén is, ami azt jelenti, hogy a 
fejlesztési irányok meghatározásánál figyelembe kell venni a sportszférát érintő 
egyes határterületek aktuális problémáit, célkitűzéseit, adottságait. 

Ebben a komplex munkában kíván segítséget nyújtani az Educatio Bene Kft., 
teljes körű sporttanácsadási portfoliót vázolva fel a magyarországi kistérségi 
társulások részére, és a fő cél minden kistérség esetében ugyanaz: helyzetbe hozni 
a sportszektort, aktivizálni a meglévő pozitív energiákat és adottságokat, és 
fejlesztéseket generálni a lehető legtöbb spektrum tekintetében. 

2008-ban alapított cégünk szakemberei már 2003 óta végeznek az 
önkormányzati sportszektor szereplői számára sporttanácsadási tevékenységet, és 
az elmúlt több mint hét évben közel 500 sporttémájú pályázat elbírálásában vettek 
részt. Cégünk erre a know-how-ra és referenciára építve végez 2008 óta sikeres 
sporttanácsadási és sportszféra-fejlesztési tevékenységeket, amelynek fő 
csapásirányaként szakembereink átható területi sportszakmai felmérést követően 
készítik el a partner település vagy kistérség sportkoncepcióját.   

Az önkormányzati sportszektorban szerzett több éves tapasztalatunk alapján 
egyértelmű tényként kezelhetjük tehát, hogy a kistérségi sportfejlesztésekhez 
szükséges források megteremtése hazai és Európai Uniós pályázatok 
segítségével lehet a leghatékonyabb. Ezért szakosodott egy teljes divíziónk 
minőségi sportkoncepciók megalkotására, melyek a sportcélú fejlesztési 
elképzelések sikeres megvalósításának alapját képezik. 

Legfrissebb munkánk a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 
elkészített „A Mátészalkai kistérség közép- és hosszú távú sportkoncepciója” 
tanulmány.  
 

 
Budapest, 2010. szeptember 14. 
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