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1. BEMELEGÍTÉS  

A Széchenyi István Egyetem a 2013-as tanévzárás időszakában kiemelt örömmel fogadta a 

hírt, hogy a hazai felsőoktatás pályázati forrásból jelentős, több évtizede várt sportfejlesztési 

forráshoz juthat a Társadalmi Megújulásért Operatív Programok keretéből. Szakmai 

együttműködő partnereivel, köztük a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetséggel közösen 

középtávú fejlesztési programot dolgozott ki, amely nem csak a pályázati megfelelést célozta 

meg, hanem egyben egy új, első és átfogó sportfejlesztési cselekvési tervet is meghatároz az 

egyetem számára. A koncepció a pályázati Megvalósíthatósági Tanulmány és az Egyetemi 

Fejlesztési Stratégia között elhelyezkedve jelöli ki a fejleszteni kívánt sportterületeket, 

összhangban az egyetemnek otthont adó város sportkoncepciójával.  

Kimondottan szerencsés időbeli egyezésnek tekintjük, hogy a koncepció elkészítésében 

nemcsak a hallgatói sportszolgáltatások kibővítésére térhetünk ki, hanem céljaink 

tartalmazhatják egy jelentős, az egyetem infrastrukturális hálózatát bővítő nagyberuházás, egy 

új Edzőcsarnok megépítésének terveit is. A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének 

pályázati tevékenysége éppen a jelenben jutott el a fizikai megvalósítás időszakába. Így a 

sportkoncepció a két fő program mentén mutatja be egyetemünk középtávú fejlesztési terveit.   
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS  

 

2.1 GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTÉR  

Gazdasági háttér 

A Nyugat-Dunántúl gazdasági teljesítő képessége tekintetében messze felülmúlja az országos 

átlagot, különösen a vidéki átlagot. A Budapestet, mint fővárost is magába foglaló Közép-

magyarországi régió után a második helyen áll. Az elmúlt évtizedben erőteljes beruházási 

tevékenység indult meg, tőkeerős külföldi befektetők telepedtek le, amit a rendkívül kedvező 

földrajzi elhelyezkedés is segített. A gazdasági nyitottság, a globális hálózatok és 

gyorsforgalmi úthálózatok elérhetősége, az innovációs centrumok kapacitása, valamint a 

humán erőforrás alapján a régió legkiemelkedőbb városa Győr. A régióban jelenleg 28 ipari 

park és 21 klaszter működik.  

A Nyugat-dunántúli régióban található ipari parkok összes alapterülete meghaladja az 1500 

hektárt. A betelepült vállalkozások száma évről-évre dinamikusan nő, jelenleg meghaladja a 

350 céget, melyek több mint 40 ezer embernek adnak munkát. A régió legfontosabb ágazatai 

mentén 2000-től folyamatosan indultak útjára olyan klaszterkezdeményezések, melyek céljai 

a vállalati együttműködések, kölcsönhatások elősegítése, a térség gazdaságában meghatározó 

kulcságazatok (járműipar, elektronika, mechatronika, faipar, bútoripar, környezeti 

technológiák, alternatív erőforrások, egészségturizmus, gyógyturizmus, logisztika) és az 

azokhoz kapcsolódó háttéripar számára speciális szolgáltatások, valamint infrastruktúra 

nyújtása.  

A Győri Gazdasági Térség járműipari fejlődése, valamint a KKV beszállító hálózat fejlesztése 

által generált rövid távú igényén túl, a rendszer alkalmassá teszi a régió szakmai képzési 

rendszerét arra is, hogy a kompetencia igényben hosszabb távon, várhatóan bekövetkező 

változásokat felismerje, a képzési rendszerét pedig folyamatosan ehhez igazítsa. Az európai 

fejlesztés politikában megfigyelhető az a főirány, mely szerint a kohéziós (regionális) politika 

súlypontja a következő tervezési időszakban (2014-2020) a régiók helyett a nagyvárosi 

térségekre, a nagycentrumok által formált sajátos funkciókat és együttműködéseket mutató 

terekre koncentrálódik.  

Társadalmi háttér 

Az országos iskolázottsághoz viszonyítva a Nyugat-dunántúli régió helyzete jónak mondható. 

A lakosság egyötöde az anyanyelvén kívül legalább még egy másik, idegen nyelvet is beszél. 

A régióban a határ közelsége révén a németül beszélők aránya a legnagyobb. A kialakult 

szakképzési struktúra megközelítőleg követi az országos folyamatokat. A szakképzésben 

résztvevők nagy százaléka érettségizik a Nyugat-dunántúli régióban. Az országos szakképzési 

struktúrában a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási szakterület prioritást élvez, míg a képzésben 

a humán és agrárszakterület - ez utóbbi Vas megye kivételével - részaránya alacsony. A győri 

Széchenyi István Egyetemen a műszaki és az informatikai képzés a legjelentősebb.  
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A régióban 2014. II. negyedévében a foglalkoztatottak létszáma átlagosan közel 444 000 fő 

volt, 25 ezer fővel magasabb az egy évvel korábbinál. A népesség foglalkoztatási aránya 

(57,8%) 3,4 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit. 2014. II. negyedévében a 

munkanélküliek száma 459 ezer fő volt, amely lényegében megegyezett az egy évvel 

ezelőttivel. A munkanélküliségi ráta 4,8% volt. 

Környezeti háttér 

Nyugat-dunántúli tervezési-statisztikai régió természetföldrajza nagyon színes képet mutat, 

területén kettő nagytáj húzódik, a Kisalföld, az Alpokalja, továbbá kiegészül a Dunántúli-

dombság és a Dunántúli-középhegység északi és nyugati peremvidékeivel. 

Az észak-déli irányban elnyúló régió négy ország – Horvátország, Szlovénia, Ausztria és 

Szlovákia –területeivel határos, mely lehetőséget biztosít, hogy részt vállaljon több eurorégiós 

együttműködésben. A térség északi része – főként Győr-Moson-Sopron megye – földrajzi 

elhelyezkedésétől fogva aktívan belekapcsolódik Európa és a világpiac vérkeringésébe, 

ellenben a régió déli részében több periférikus helyzetben lévő terület is előfordul.  

A régióhoz három megye – Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala tartozik, területe az ország 

területének 12,21 %-át fedi le. A Nyugat-dunántúli régió 22 kistérségből áll, ebből 7 Győr-

Moson-Sopron, 9 Vas és 6 Zala megyében található. 

Győr a Nyugat-dunántúli régió központja, 130 ezer embernek otthont adó város, jelentős 

gazdasági potenciállal, magas infrastruktúrával, egyre látványosabban kiépülő szolgáltatási 

rendszerekkel. Magas kulturális és szórakozási kínálattal áll rendelkezésére az itt tanuló közel 

7-8 ezer nappali tagozatos hallgatónak. 

Győr mindig is jelentős iskolaváros volt. Egyházi és világi alapfokú, középfokú iskolái 

mellett a XVIII. századtól a kor igényeinek és színvonalának megfelelő felsőoktatási 

intézmények is működtek a városban. Az 1718-ban létrehozott jezsuita Akadémia 

hittudományi, bölcseleti és jogi képzést nyújtott, s 1745-től világi hallgatók is tanulhattak az 

intézményben. A Győri Királyi Akadémia 1776-ban kezdte meg működését. A jogtudomány 

és a magyar irodalom olyan jelentős személyiségei folytatták tanulmányaikat Győrött, mint 

Deák Ferenc, Csányi László (1848-ban Széchenyi István után a közlekedési és közmunkaügyi 

miniszter) és Mikszáth Kálmán. Az akadémia kisebb nagyobb megszakításokkal a XIX. 

század végéig, 1892-ig működött a városban.
1
 

Sportháttér 

A Széchenyi István Egyetem a testnevelés tanórák, a tanórán kívüli szabadidősport és a 

versenysport szervezésével kiváló feltételek között nyújt lehetőséget a hallgatói sport 

számára. A tanórák keretében, az 1992/1993-as tanévtől négy félévre osztott 

követelményrendszerben jelenleg 2000 – 2500 hallgató sportol rendszeresen. Tanórán kívül 

                                                 

1 http://uni.sze.hu/ 
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további közel 500 hallgató, akik a követelmények elfogadását a Testnevelési és 

Sportközpontban (TSK) regisztráltatják.  

A sportélet szervezését, a szabadidősportban és a versenysportban a TSK, szoros szervezeti és 

személyi összekapcsolódásban végzi az egyetemi sportegyesülettel. A testnevelő tanárok 

edzői, illetve sportszervező státuszban a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének 

(SZESE) alkalmazottai is.  

A minőségi sporteredményesség az elmúlt öt évben dinamikus fejlődést mutatott. Kiemelkedő 

eredményeket elért hallgatóit az egyetem sportösztöndíjban és tandíjkedvezményben részesíti, 

illetve a kollégiumi férőhelyek elosztásánál a SZESE 30 férőhelyes sportolói kontingenssel 

rendelkezik.  

A SZESE külső finanszírozó és szakmai partnerek bevonásával sikeresen javította pozícióját 

az élsportban. A Győri Kosárlabda Clubbal 2007-ben, az ESPO Hand Kft-vel pedig 2011-ben 

indította sportágfejlesztési programját. 2009-ben a férfi kosárlabda, 2012-ben a női csapata a 

másodosztályba, 2013-ban pedig a férfi kézilabda csapat a professzionális első osztályba 

jutott.  

A minőségi javulás azonnali hatásaként jelentkezett az emelkedett számú célzott felvételi 

jelentkezés a középiskolások körében. Mindezzel a SZESE versenyzőinek létszáma 2013-ban 

elérte a 350 főt.     

A régió felsőoktatása 

A Nyugat-dunántúli régióban két egyetem és egy főiskola székhelye található. A székhelyet 

illetően is, kettő intézmény (Széchenyi István Egyetem, Győri Hittudományi Főiskola) 

működik győri székhellyel és egy sopronival (Nyugat-Magyarországi Egyetem). Ezeken az 

intézményeken kívül számos régión kívüli székhellyel rendelkező intézmény tart fent kart, 

intézetet vagy képzési helyet a három megyében, mellyel biztosítja a régió sokrétű képzési 

palettáját. A jelentkezések számát tekintve 2014-ben mindkét intézmény szerepelt a 20 

legnépszerűbb felsőoktatási intézmény listájában, a Széchenyi István Egyetem a 13. helyen, a 

Nyugat-magyarországi Egyetem a 15. helyen állt. 

A Nyugat-dunántúli régióban közel 23 ezer hallgató folytat felsőfokú tanulmányokat 

valamilyen formában. Közülük legtöbben a Széchenyi István Egyetem hallgatói (14 360 fő).  

A régióban székhellyel rendelkező egyetemekre egyaránt jellemző, hogy vonzáskörzetük 

regionális, így az észak-nyugat dunántúli térségből kerül ki a felvettek jelentős része. 

Települések tekintetében a legtöbben Győrből és Budapestről érkeznek az intézményekbe 

(Tamándl 2011)
2
. 

 

                                                 

2 Tamándl László(2011): A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései, doktori 

értekezés 
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  1. ábra: A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzete (2009) 

 

A Széchenyi István Egyetem az Észak-nyugat Dunántúl meghatározó felsőoktatási 

intézménye, profilját tekintve a térségben kiemelten a műszaki és járműipari ágazatot 

tekintve egyedülálló, hiszen a régió elsősorban gépipari súlypontú, és a magas szintű 

termelőtevékenységre alapozó gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az 

Egyetem egyedülálló, gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív partneri 

kapcsolatai révén kialakított, adekvát képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki. Felvételi 

adatai az elmúlt időszak munkájának köszönhetően folyamatosan emelkedő tendenciát 

mutatnak. Míg 2006-ban 10 381 fő vett részt a Széchenyi István Egyetem általános felvételi 

eljárásban, addig 2014-re ez a szám 12 486 főre emelkedett. Az összes jelentkezést 

figyelembe véve 2013-ről 2014-re a teljes intézményre nézve növekedés volt megfigyelhető. 

Karok tekintetében a DFK-n több mint duplájára növekedett, a Varga Tibor Zeneművészeti 

Intézet esetében pedig 1,5-szer magasabb az összes jelentkező száma a 2013-as év általános 

felvételi eljárási adataihoz képest. Növekedés figyelhető meg a Műszaki Tudományi Kar 

esetében is, azonban a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Petz Lajos 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézetben kis mértékben ugyan, de csökkenés 

állapítható meg. 
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2.2 A FEJLESZTÉSI TERV INDOKOLTSÁGA  

 

2.2.1 A SZAKTERÜLET ELEMZÉSE  

Azon kiemelt lehetőségen túl, hogy párhuzamosan két pályázat forrás (TÁMOP 412E és TAO 

SFP 127) is lehetőséget nyújt sportéletünk fejlesztésére, szólnunk kell az egyetemi sport 

társadalomban betöltött szerepéről, sőt felelősségéről.  

A rendszeres testmozgás, az elegendő fizikai aktivitás az egészség megőrzésének alapvető 

felvétele a gyermekkortól egészen az öregkorig. A mozgás nem csak az általános egészségi 

állapotra van kedvező hatással, hanem fokozza a teljesítőképességet is, ráadásul a kedvező 

változások rendszeres mozgás esetén minden korosztályban kialakulnak. Nemzetközi 

összehasonlításban hazánk gyengén szerepel a sportban való aktív részvétel tekintetében. 

Európa legtöbb országához képest Magyarországon lényegesen alacsonyabb a rendszeresen 

sportolók aránya. A felmérések azt mutatják, hogy - összehasonlítva más országokkal - a 

magyar társadalom számára a sport szinte elenyésző mértékben számít a szabadidő közkedvelt 

eltöltési módjának. Hazánkban, a közoktatásban a testnevelés órák révén közel másfél millió 

diák végez rendszeres testmozgást. A kormányzat problémát felismerve vezette be a 

mindennapos testnevelést 2013–tól az alapfokú képzésben, szándéka szerint évente, fokozatos 

kiterjesztéssel minden évfolyamra.   

Ha a felsőoktatásban résztvevőkre szűkítjük a kört, az adatok hasonló értékeket mutatnak. Az 

elmúlt évek tendenciái szerint a középiskola elvégzését majd a felsőfokú tanulmányok 

megkezdését követően a hallgatók egyre kevesebb figyelmet fordítanak fizikumuk 

fejlesztésére, testi egészségük megőrzésére. Míg a középiskolás diákok csaknem 50 %-a 

aktívan, heti rendszerességgel sportol, addig a hallgatók csak 30%-a sportol rendszeresen. 

Ennek az a magyarázata, hogy a középiskolából kikerülve a fiatalok kiszakadnak megszokott 

környezetükből és sajnos legtöbbször háttérbe szorul az egészséges életmód a főiskolai 

tanulmányi idő alatt. Éppen ezért fontos, hogy a hallgatók a főiskolai évek alatt is folytassák 

az általuk már bevált, kedvelt sportágat, vagy más mozgásformát is megszeressenek, esetleg 

új sportágakkal ismerkedjenek meg. 

A mozgásszegény életmód nem csupán a testi egészség elérése szempontjából jelent 

problémát hallgatóink számára, de a jövőre nézve is hátrányos következményekkel járhat. 

Hisszük, hogy a jövő felelősségteljes és egészséges szakemberei csak testi-lelki egyensúlyuk 

kialakítása mellett végezhetnek minőségi munkát, ezért elengedhetetlenül fontosnak tartjuk 

már fiatal korban meggyökereztetni a mozgás szeretetét. Ennek kiküszöbölésére a tantervi és 

szabadidős sportolási lehetőségek szervezett formában biztosítottak a Széchenyi István 

Egyetemen, ugyanakkor a meglévő sportinfrastruktúra az egyéni sporttevékenység tervezésére 

is lehetőséget ad. A fejlesztés eredményeképpen a SZE-n a 21. század követelményeinek 

megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások 

épülnek ki. 
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A Széchenyi István Egyetem célja a hallgatói szolgáltatások körének bővítése, fejlesztése, a 

hallgatók aktivitásának ösztönzése érdekében. Hosszú távon cél a hallgatók széles körében a 

fizikai állapot javítása, a munkaerőpiacra történő belépés utáni jobb teherbírása, koncentráció 

képesség javítása, sportos életviteli szokásaiknak kialakítása, így a magyar gazdaság 

versenyképességének javítása a sport által céltudatosabbá váló munkavállalói réteg 

kialakításával. Másrészt dinamikusan fejlődő egyetemünk tovább lépve a versenysport 

területén kézzelfogható, meghatározó, régióvezető szerepéből, országos és nemzetközi 

hírnévre és kapcsolatokra kell, hogy törekedjen.  

 

2.2.2 AFEJLESZTÉSEK SZÜKSÉGESSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ PROBLÉMA 

BEMUTATÁSA 

A koncepció fő feladatként fogalmazza meg a jelenleg még nem sportoló egyetemi hallgatók 

elérését és megmozgatását, megteremteni a lehetőséget legalább a rekreáció szintű 

testmozgásra. Ennek első lépése az egyetemre érkező diákok átvezetése az élethosszig tartó 

önkéntes sportolásba. Az önként végzett rendszeres testmozgás ma még a többség számára 

ismeretlen. Az a cél, hogy minden hallgató találkozzon a sporttal. Megtapasztalja az aktív és 

egészséges életmód előnyeit. Megtanulja milyen „csapatban gondolkodni” és tartozni egy 

közösséghez.  

Hazánkban a felsőoktatási sport fejlesztése, a tapasztalt problémák megoldása, a rendszeresen 

sportoló hallgatók számának  növelése, valamint az egyetemi-főiskolai sport kedvező 

hatásainak mind teljesebb érvényesülése érdekében a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetség szakértők segítségével elkészítette a magyar egyetemi sport 2013-2020-as 

időszakra vonatkozó szakmai programját, melyet a Hajós Alfréd Tervben foglalt össze. 

Eszerint a felsőoktatási sport legfontosabb feladata az, hogy egészséges értelmiséget, 

egészségtudatos felnőtteket adjon a magyar társadalomnak. Prevencióra, életmód tanácsadásra 

utoljára az egyetemi évek alatt van lehetőség szervezett keretek között. Ezután a hallgatók 

kilépnek a felnőtt életbe, életvitelük és értékrendjük mások számára is példaértékű és 

követendő út lehet, így nagymértékben befolyásolja az egész társadalom életformáját és 

egészségi állapotát. 

A SZE küldetésének megfelelően a felső-dunántúli humán erőforrás utánpótlás és 

továbbképzési igényének első számú kiszolgálója kíván lenni oly módon, hogy adekvát 

képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki a térség munkaerő-piaci igényeit. A 

követelményeknek való megfelelés érdekében a működését és közismertségét megalapozó 

műszaki képzés erősítése mellett fontosnak tartja, hogy hallgatói egészséges felnőttekké, 

kiegyensúlyozott, alapkompetenciájukban széles bá munkavállalókká váljanak. Célja, hogy 

szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán keresztül a regionális „tudásgazdaság” 

fejlődésének kezdeményezője legyen, miközben aktív szerepet vállal Győr és térsége 

kulturális, tudományos és sportéletének gazdagításában. Az Egyetem felismerte, hogy a 

felsőoktatás versenyképességéhez szükséges szolgáltatásfejlesztést a 21. század igényeinek 

megfelelő módon és tartalommal kell elvégeznie, melynek szükséges feltétele a komplex 

felsőoktatási szolgáltatások működtetése. Ennek megfelelően az Egyetem fontos területként 

kezeli a hallgatói sportéletet: területén 3.624 m2-es Egyetemi Csarnok, 871 m2-es 
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Kiscsarnok, egy több mint 4 hektáros sporttelep, az Egészségügyi és Szociális Intézet 

tornaterme (288 m2), 3 konditerem illetve szabadtéri sportpályák állnak hallgatói 

rendelkezésére.  

Fedett sportlétesítmények kihasználtsága az utóbbi évek fejlődésének köszönhetően szorgalmi 

időszakban 95%-os, de az egyesületi sport minőségi fejlődésével a szünetekben is 50% felett 

van. Nagyobb rendezvények esetén gyakran szorulnak a SZESE csapatai külső termek 

bérlésére. 

A SZESE 9 szakosztályával a város legnagyobb sportegyesülete. Az Egyetem kiemelten 

törekszik a hallgatók minőségi kiszolgálására tanulmányaik során mind az oktatási minőség, 

mind pedig a hallgatói szolgáltatások tekintetében. Ennek eredményeképpen az elmúlt 

időszakban elvégzett intézményi elemzések megerősítették, hogy a SZE sportolási lehetőségei 

és sportinfrastruktúrája versenyelőnyt biztosít számára más intézményekkel szemben, 

azonban azok továbbfejlesztése elengedhetetlen a hallgatói elégedettség és a versenyelőny 

megőrzése érdekében. Az intézmény stratégiájának megfelelően a tervezett fejlesztésben 

továbbfejleszti és megújítja infrastruktúra hálózatát, sportszolgáltatásait, kihasználva az 

elmúlt években megteremtett lehetőségeit. 

A koncepció általános célja, hogy a hallgatók aktív és tudatos testmozgással előzzék meg a 

testtartási rendellenességek kialakulását, megszeressék valamely sportágat, kulturáltan töltsék 

el szabadidejüket. Mindemellett rövidtávon, mintegy 2 éven belül a program célul tűzte ki a 

jelenleg még nem sportoló hallgatói tömegek elérését és megmozgatását is (mintegy 1 500 – 

2 000 fő). 

 

2.2.3 SZAKMAPOLITIKAI, JOGI HÁTTÉR 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény, Stv.) módosított preambuluma szerint 

Magyarországon „minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam 

biztosítja”, beleértve a főiskolai-egyetemi sportot is. Az állami sportfeladatok megvalósítása a 

Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) civil ernyőszervezetei alatt valósulnak meg. A MOB 

stratégiai feladatai körében részt vesz a főiskolai-egyetemi sporttal kapcsolatos döntés-

előkészítésben (Stv. 38. § (9) a) pont). A sportpolitikáért felelős miniszter a MOB-bal 

együttműködve programot dolgozott ki a főiskolai-egyetemi sport támogatására (Stv. 51. § (2) 

i) pont). 

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Sporttörvényben foglalt 

rendelkezéseknek megfelelő országos főiskolai-egyetemi sportszövetségként (Stv. 19. és 77. 

§) a MOB tagja (Stv. 42. §) a MOB alapszabályának 20. § (1) c) pontjában meghatározott 

diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozaton keresztül javaslatot tett az 

egyetemi-főiskolai sport szakmai programjára.  

A fenti jogszabályi előírások alapján a MEFS elkészítette a Hajós Alfréd Tervet, mely a 

felsőoktatási sport területére vonatkozó szakmai programterv.  
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A Hajós Alfréd Terv kiterjed mind a nemzetközi- és magyar felsőoktatási versenysport, mind 

a felnövekvő generációk életminőségét jelentősen befolyásoló szabadidősport és a rekreációs 

célú sportoltatás területére is. Fejlesztési programunk maximálisan szolgálja a Terv céljainak 

megvalósulását. 

Az általános sportfejlesztés tekintetében pedig a kormányzati intézkedések körébe tartozó ún. 

„látványsportágak” fejlesztését célzó jogszabályi háttér 2011-es kedvező módosításai 

jelentenek kiemelkedő fejlesztési környezetet sportunk számára. Erre alapozva az egyetem 

sportegyesülete nagyszabású pályázati tevékenységbe fogott már a bevezetés időszakától 

kezdődően és mára az első időszak működési pályázatait kiegészítve egy új sportlétesítmény 

megépítési lehetőségnek kapujában áll.   

A fejlesztési tervet megalapozó dokumentumok, vonatkozó jogszabályok listája 

I. Dokumentumok 

 Sport XXI Nemzeti Sportstratégia (65/2007 (VII.27.) OGY Határozat) 

 Edzők Etikai Kódexe (Magyar Edzők Társasága 2007) 

 Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe (Európai Tanács Miniszteri Bizottsága 

által elfogadott ajánlások, 2001.05.16.) 

 Az Európai Unió Fehér Könyve a sportról (Brüsszel 2007.11.07.) 

 Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (Brüsszel, 2008.10.10.) 

 A sport európai dimenziójának fejlesztése (Brüsszel, 2011.01.18.) 

 Hajós Alfréd terv (Debrecen 2013. január 31.) 

 

II. Jogszabályok  

II/1 Törvények: 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 2004. évi I. törvény a sportról 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 

 II/2 Kormányrendeletek: 

 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 37/2011 (III.22) Korm. rendelet az EU-s versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a 

felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 
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 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 

II/3 Miniszteri rendeletek, utasítások: 

 32/2012. (VI.8.) NFM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira 

rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási 

jogcímeiről 

 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és 

folytatásának részletes szabályairól 

 15/2008 (VIII.13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

II/4 Közösségi szabályok, joganyagok: 

 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK Rendelete az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 

általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, 

valamint az 

 Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a 

tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról 

 Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK 

Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 A Bizottság 1998/2006/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. 

és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra 

valóalkalmazásáról 

 

2.2.4 A SPORTKONCEPCIÓ CÉLJAINAK KAPCSOLÓDÁSA AZ ÚSZT 

CÉLJAIHOZ 

Koncepciónk elsősorban a szabadidősport területének fejlesztésével kapcsolódik az 

oktatáspolitika felsőoktatási ágazatának céljaihoz. Elősegíti, hogy a magyar felsőoktatási 

intézmények a lehető legmagasabb színvonalon kielégítsék elsődleges partnereiknek, a 

hallgatóknak, valamint külső partnereiknek - a munkaerő-piac szereplőinek - igényeit, 

elvárásait, elnyerjék és megtartsák azok elégedettségét. 
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Ezt szolgálja a felsőoktatási intézmények teljesítménye, szolgáltatásai (oktatási, nevelési, 

kutatási, kulturális, rekreációs, társadalmi, ügyviteli és gazdasági tevékenységei) folyamatos 

javításának, tudatos és tervszerű fejlesztésének, az Európai Felsőoktatási Térségbe és az 

Európai Kutatási Térségbe való aktív, harmonikus beilleszkedésének ösztönzése. 

Terveink összhangban vannak az Új Széchenyi Terv operatív programjaival, kiemelten a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 412E jelű programján keresztül. Mindez segíti 

fejlesztésünk hosszú távú fenntartását, kiegészítő projektek megvalósítását, így a projektek 

egymást erősítő hatása is segíti a külső források megfelelő hasznosulását.  

Kiemelt területek, húzóágazatok a jelenleg futó TÁMOP-4.1.2.E pályázatban az Új 

Széchenyi Tervhez illetve az EU2020 stratégia, stratégiai céljaihoz kapcsolódóan: 1. sz. cél: 

Foglalkoztatás; 4. sz. cél: Oktatás 

Céljaink szinergiája az alábbi pontokon valósul meg az operatív program céljaival. 

Igazodás a TÁMOP prioritásaihoz: 

 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és 

ösztönzése. 

 Az alkalmazkodóképesség javítása. 

 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése 

érdekében. 

 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés. 

 A felsőoktatási intézményi hallgatói sportirodák szakmai profiljának bővítése, 

intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő intézményi 

sportirodák közös módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése. 

 Az intézmény sportszolgáltatásait igénybe vevő hallgatók számának növelése. 

 Élsportolóink számára a kettős karrier életpálya-modell elősegítése 

Nyugat-Dunántúli Operatív Program céljainak megjelenése a fejlesztésben: 

 A növekedést szolgáló innováció és tudás fejlesztése. 

 Valamennyi szektor versenyképességének folyamatos javításához szükséges a 

felsőoktatás fejlesztése a gazdasági igényekkel összhangban, a kapcsolatok 

szélesítése. 

 Győr, mint fejlesztési pólus fejlesztése. 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi 

stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk 

versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési 

pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú 

távú fejlődését.  
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1. táblázat: A tervezett tevékenységek kapcsolódása az ÚSZT-hez 

Új Széchenyi Terv 

Kitörési pontok 

(programok) 
ÚSZT prioritások (A) 

Tudomány-

innováció 

program (B) 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Specifikus célok (C) 4. prioritás (D) 

1. Egészségipar 

1.1. Egészségiparra épülő 

turizmus 

2.2. Termál-egészségipar 

1. Az ország 

versenyképesség

ének növelése 

1. A munkaerő-piaci 

kereslet és kínálat 

összhangjának 

javítása 

1. A felsőoktatás és 

a munkaerőpiac 

kapcsolatának 

erősítése 

2. Zöldgazdaság-

fejlesztés 

2.1. Zöldenergia 

2.2. Energiahatékonyság 

2.3. Zöldoktatás, foglalkoztatás és 

szemléletformálás 

2.4. Zöld K+F+I 

2. A magasabb 

szellemi 

hozzáadott értéket 

biztosító 

munkahelyek 

létrehozása, 

bővítése 

2. Az aktivitás 

területi 

különbségeinek 

csökkentése 
2. Az 

intézményirányítás 

hatékonyságának 

növelése 

3. Otthonteremtés 

3.1. Az öngondoskodás ösztönzése, 

lakás -takarékpénztári 

megtakarítások növelése 

3.2. A lakókörnyezet minőségének 

javítása, a lakásállomány 

korszerűsítése 

3.3. Bérlakás program 

3. A változásokhoz 

való alkalmazkodás 

segítése 

4. Vállalkozás-fejlesztés 

4.1. Vállalkozásélénkítés – a 

vállalkozói aktivitás növelése 

4.2. Szövetségben a vállalkozókkal a 

munkahelyekért 

4.3. Üzleti környezetfejlesztés 

javítása 

3. A fenntartható 

gazdasági, 

társadalmi 

fejlődés 

biztosítása 

4. Az egész életen át 

tartó tanulás 

elősegítése 

3. A kutatás-

fejlesztési 

kapacitások bővítése 

5. Közlekedés-fejlesztés 

5.1. Közútfejlesztés 

5.2. Vasútfejlesztés 

5.3. Alágazatközi – horizontális 

fejlesztések 

54. Vízi közlekedés fejlesztése 

5.5. Városi közlekedés fejlesztése 

5.6. Logisztikai fejlesztések 

5. Az egészségi 

állapot és a 

munkavégző-

képesség javítása 

6. Tudomány-innováció 

6.1. Horizontális prioritások 

6.2. Ágazati prioritások 

6.3. Kreatív iparágak, kreatív 

gazdaság 

4. A lakosság 

életminőségének 

javítása 

6. A társadalmi 

összetartozás 

erősítése, az 

esélyegyenlőség 

támogatása 

4. A műszaki és 

természettudományi 

képzési terület 

kapacitásainak 

fejlesztése 7. Foglalkoztatás 

7.1. A munkaerő-kínálat bővítése 

7.2. A közvetlen támogatás a 

munkahelyteremtéshez 

7.3. A család és a munka 

összeegyeztetésének segítése 

7.4. A versenyképes tudás 

megszerzésének támogatása 

7.5. A szakképzési rendszer 

fejlesztése 
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Kapcsolódási pontok: 

 Felsőoktatási intézményi sportirodák közös szakterületi szolgáltatásfejlesztése és 

minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése (B.1, B.3, B.4, C.3, C.5, C.6, D.1) 

 Olyan új sport- és életmód tanácsadói szolgáltatások fenntartható módon történő 

bevezetése, melyek ösztönzik a hallgatókat a sportszolgáltatások igénybevételére, 

továbbá valamennyi hallgató számára gyors és egyenlő esélyű hozzáférést 

kínálnak (B.1, B.2, B.3, B.4, C.3, C.5) 

 Hallgatói tanácsadás a sport terén, melynek keretében a hallgató, fizikai 

állapotának felmérését követően, útmutatást kap arra vonatkozóan, hogy milyen 

sportágakat érdemes választania (B.1, B.2, B.3, B.4, C.3, C.5) 

 Célcsoport megszólítása, figyelemfelhívás (pl. brosúrákkal, rendezvényekkel) 

(B.3, C.3, C.4, C.5) 

 Sportalkalmazások fejlesztése (B.1, B.3, C.3, C.4) 

 Hallgatói sportrendezvények szervezése és megtartása (B.1, B.2, B.3, B.4, C.3, 

C.4, C.5, C.6, D.1) 

 A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói szolgáltatásainak 

bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával és beindításával (B.1, B.2, 

B.3, B.4, C.3, C.5) 

 Tréningszolgáltatások hallgatóknak, oktatóknak és a hallgatókkal kapcsolatot tartó 

dolgozóknak: teljesítmény tréningek, érzékenyítő tréningek, interkulturális 

tréningek a felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói és dolgozói számára (B.1, 

B.2, B.3, B.4, C.3, C.5) 

 A sport terén kiemelkedő teljesítményre képes tehetséges hallgatók felkutatására, 

szakválasztásának segítésére, tanulmányainak segítésére módszertan kidolgozása, 

mentori, tutori és kedvezményrendszer kiépítése és működtetése, folyamatos 

kapcsolattartás (B.1, B.3, C.3, C.4, C.5) 

 Infrastrukturális fejlesztés (új edzőcsarnok építése) (B.1, B.3, B.4, C.5, C.6) 

 

 

2.2.5 A KONCEPCIÓ KAPCSOLÓDÁSA A HAZAI ÉS TÉRSÉGI 

FEJLESZTÉSPOLITIKÁHOZ 

A tervezett fejlesztések széles körben hozzájárulnak az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepcióban foglalt célkitűzések megvalósulásához, igazodnak az Országos 

Településfejlesztési Koncepció céljaihoz. A fejlesztés a Széchenyi István Egyetemen valósul 

meg, így célkitűzéseinek kapcsolódását Győr megyei Jogú Városának és annak térségének 

fejlesztési koncepcióihoz kiemelten fontosnak tartjuk. A főbb kapcsolódási pontokat a 

következő táblázatokban foglaltuk össze. 
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2. táblázat: A Széchenyi István Egyetem Stratégiájához való illeszkedés 

Intézményfejlesztési 

Terv 

2012. 

Az Egyetem küldetésének megfelelően a felső-dunántúl humán erőforrás 

utánpótlás és továbbképzési igényének első számú kiszolgálója kíván lenni. 

 

A követelményeknek való megfelelés érdekében fontosnak tartja, hogy 

hallgatói egészséges felnőttekké, kiegyensúlyozott munkavállalókká váljanak. 

Célja, hogy szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán keresztül a regionális 

„tudásgazdaság” fejlődésének kezdeményezője legyen, miközben aktív szerepet 

vállal Győr és térsége kulturális, tudományos és sportéletének gazdagításában. 

 

3. táblázat: A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének stratégiáihoz való 

illeszkedés 

„Az egyetem sportja 

a város sportja” 

koncepció 

2009 – 2015. 

A sportegyesület sportági portfoliójának igazodnia kell a települési 

sportkoncepcióhoz. Utánpótlás képzésében és a lakossági sportigények 

kiszolgálásában azonos elvek mentén kell képzést nyújtania. 

„Tudás és sport” 

látványsport 

fejlesztési koncepció 

2011-2015. 

Kézilabda és kosárlabda sportágak kiemelt fejlesztése úgy, hogy az egyetem 

tradicionális sportélete nem szűkülhet sem a szabadidősport területén, sem a 

többi, hagyományos sportágban. 

 

4. táblázat: Helyi fejlesztési stratégiákhoz való illeszkedés 

Településfejlesztési 

Koncepció  

2001-2010. 

1. A városnak és település-együttesének igazodnia kell az oktatás és képzés 

terén a gazdaság követelményeihez, segítenie kell a munkaerő szükségleteknek 

megfelelő átstrukturálását, figyelembe véve a jövőben várható munkaerő-

keresletet, az ez irányú igényeket. 

2. A városnak és település-együttesének differenciáltabb és több választási 

lehetőséget nyújtó képzést kell kialakítani. 

Győr város 

Gazdasági 

Programja 

2007-2013. 

1. I. Prioritás: Humán erőforrás fejlesztés 

Campus jellegű, sok karral rendelkező felsőoktatási központ létrehozása, ahol 

szinte minden tudományterület képviselteti magát, széles szolgáltatási kínálattal 

és háttérlétesítményekkel. 

A közép és felsőoktatási intézmények és a gazdasági szervezetek 

együttműködésének javítása. 

2. Győr versenyképességének növelése, az elvándorlási kedv mérséklése. 

3. Cél, hogy példaként álljon Győr sportszakmai tevékenysége az ország 

számára is. Sikerült felépíteni azt a képet, hogy Győr sportos város, és ezt a 

későbbiekben tovább kell erősíteni. 

4. A következő négy év kiemelt feladata, hogy az önkormányzat átgondolt 
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finanszírozási rendszerrel biztosítsa a város sportegyesületeinek fennmaradását, 

a megfelelő körülményeket és az infrastrukturális feltételeket, annak érdekében, 

hogy minél több gyermek sportolhasson, és minél több sportsikerrel 

büszkélkedhessen Győr városa. 

Győr város 

Sportkoncepciója 

2014-2020 

1. „Az egyetem sportja a város sportja” programban kiemelt szerep a közösségi 

sportban (diák és szép korúak sportja).  

1. Sportágfejlesztés az elfogadott sportági portfolió alapján 

2. Infrastruktúra fejlesztés a  hallgatói teremsportok és a 

 „Széchenyi Kosárlabda Akadémia” létesítmény feltételeinek kialakítása, új, 

edzőcsarnok építésével 

3. A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon röplabda és kosárlabda 

sportág számára versenyhelyszín biztosítása 

 

5. táblázat: Hazai koncepciókhoz való illeszkedés 

Országos 

Fejlesztéspolitikai 

Koncepció - 

„Befektetés az 

emberbe” 

1.Az esélyegyenlőség feltételeinek javítása az oktatáshoz, a műveltséghez és a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával (az oktatás és képzés 

legyen főszereplő az esélyegyenlőség megteremtésében). 

2. A társadalmi és kulturális tőke erősítése. 

Egész Életen Át 

Tartó Tanulás 

Stratégiája 

1.2.3. Az oktatás és képzés tartalmi és módszertani fejlesztése 

Korszerű, moduláris, illetve kompetencia-centrikus módszerek és tananyagok 

fejlesztése, egyéni, illetve nyitott tanulási utakat biztosító programrendszerek, 

módszerek és tananyagok kidolgozása. 

A Magyar Olimpiai 

Bizottság 

Sportfejlesztési 

irányai és területei 

című stratégiai 

tervdokumentum 

2012. 

1. A legtehetségesebb, a világ legjobbjai közé tartó sportolók stabil egyetemi-

főiskolai háttérrel rendelkezzenek. 

2. Kiemelt feladat a jelenleg még nem sportoló hallgatói tömegek elérése és 

megmozgatása. 

3. Kettős életpálya modell kidolgozása és bevezetése. 

Hajós Alfréd Terv 

Az egyetemi-

főiskolai sport 

szakmai programja 

2013/2020 

1. Kettős életpályamodell kialakítása 

2. Mentorálás 

3. Sporiroda hálózat kialakítása 

4. Sportszolgáltatások fejlesztése 

5. A testnevelés, mint kritérium tantárgy fejlesztése 

6. Szabadidő sportok fejlesztése kiemelten a „SportPont Program”-on keresztül 

7. Külső sportszolgáltatások bevonása 
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3. A FEJLESZTÉS CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

 

3.1 A FEJLESZTÉS  CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA  

A fejlesztési program általános célja a felsőoktatási intézményekben a 21. század 

követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex 

felsőoktatási szolgáltatások, beleértve alap és mesterképzések fejlesztése. Továbbá 

általános célként fogalmazzuk meg, hogy sportot innovációs eszközként kívánjuk definiálni. 

A sportfejlesztés által egyrészt szakmai területen elsősorban a tevékenység expanzióját várjuk 

el, másrészt egyetemünk és a térség gazdasági társadalmi fejlődését.  

A koncepció komplex módon kíván választ adni a felsőoktatási szolgáltatások területén a 

sporttal, testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos hiányosságokra. A fejlesztések 

megvalósítása lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók megfelelő figyelmet fordítsanak az 

egészségük megőrzésére, a rendszeres testmozgás jótékony hatásaira. Ezzel együtt a 

konstrukció célja a hallgatói szolgáltatások körének bővítése és a hallgatói szolgáltatások 

fejlesztése és biztosítása a felsőoktatási hallgatók aktivitásának ösztönzése érdekében. 

Hosszú távon cél a hallgatók széles körében a fizikai állapot javítása, a munkaerőpiacra 

történő belépés utáni jobb teherbírása, koncentráció képessége, életviteli szokásainak jobb 

kialakítása, így a magyar gazdaság versenyképességének javítása a sport által céltudatosabbá 

váló munkavállalói réteg kialakításával.  

A SZE stratégiájában fontosnak tartja, hogy hallgatói egészséges és kiegyensúlyozott 

munkavállalókká váljanak. Ennek valamint a hallgatói elégedettség fenntartásának érdekében 

általános célja, hogy szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán keresztül a regionális 

„tudásgazdaság” fejlődésének kezdeményezője legyen. 

A koncepció kiemelt célja az intézményi szabadidős sporttevékenységet érintő differenciált 

és komplex sportszolgáltatások fejlesztése annak érdekében, hogy az Egyetem biztosítani 

tudja hallgatói fizikai fejlődését, testi-lelki egyensúlyát és az ezekhez elengedhetetlen 

szolgáltatások, infrastruktúra és eszközök rendelkezésre állását. 

További cél a felsőoktatásba való belépéshez és felsőoktatási képzés eredményes 

elvégzéséhez, szükséges feltételek megteremtése a kettős életpályamodell és mentor rendszer 

kidolgozásával olyan hallgatói szolgáltatások kialakítása, amelyek növelik a kiemelkedő 

sportolók esélyeit a felsőoktatásban a diplomaszerzésre. Ezzel az Egyetem, az élsportban eddig 

megszerzett pozíciójában is jelentős előrelépést kíván megvalósítani. A már 2002 óta működő 

„Olimpikon Életút Program” mellett, jóval szélesebb élsportolói körben és hatékonyabban 

kívánja segíteni élsportoló hallgatóit.   

A hallgatók az állami felsőoktatási intézménybe való bekerülést követően egyre kevesebb 

figyelmet fordítanak testi állapotuk javítására, annak fenntartására. Míg a középiskolában 

tanulók közel 50%-a folytat iskolán kívül sport vagy fizikai testmozgást igénylő 
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tevékenységeket, addig a hallgatók körében már csak alig több mint 30 % sportol rendszeresen. 

Éppen ezért a koncepció alapvető fontosságú célkitűzése az óvodától az egyetemig, „az egy 

életen át sport és tanulás” szellemében, oktatás, nevelés, tehetséggondozás és a sportolói és 

egyéni kiteljesedés segítése és minél nagyobb tömegek elérése, megmozgatása. 

A fent említett célokon túlmenően célja egy integrált hallgatói sportiroda kialakítása, mely 

a Testnevelési és Sportközpont szakmai koordinációja mentén az Egyetem sport és hallgatói 

szervezeteivel, sportegyesületekkel valamint más felsőoktatási intézmények sportirodáival 

együttműködve segíti az egyetemi sportélet fontosabb tevékenységeit. A sportiroda a 

szervezeti hálóban alapvetően a hallgatói szabadidősport szervezési feladatai látja el. 

Részletes leírást a „Sportiroda koncepció” tartalmaz ((2. sz. melléklet, illetve részletesebben a 

SZE Sportiroda Koncepcióban (4. sz. melléklet).
3
   

A koncepció az alábbi részcélokat fogalmazta meg: 

 Sporthoz kapcsolódó képzések spektrumának bővítése, képzési profilok 

fókuszálása a sporttudomány és kapcsolódó természet- és társadalomtudományi 

képzésekben. 

 Szakember ellátottság javítása a mindennapos testnevelés oktatási-nevelési 

feladatainak elvégzéséhez. 

 A felsőoktatási intézményi hallgatói sportirodák szakmai profiljának bővítése, 

intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő intézményi 

sportirodák közös módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése. 

 Az intézmények szabadidő sportszolgáltatásait igénybe vevő hallgatók számának 

növelése, elsősorban a MEFS „SportPont” programrendszerén keresztül. 

 Az élsportban, két csapatsportágban (kosárlabdában és kézilabdában) a 

másodosztályú versenyzés stabil biztosítása 

 Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya-modell elősegítése. 

 Korszerű népegészségügyi felsőoktatási szakirányú továbbképzési program 

kialakítása. 

A fenti célok elérése érdekében az Egyetem felismerte, hogy a felsőoktatás 

versenyképességéhez szükséges szolgáltatásfejlesztést a 21. század igényeinek megfelelő 

módon és tartalommal kell elvégeznie, melynek szükséges feltétele a komplex felsőoktatási 

szolgáltatások működtetése. Ennek megfelelően fontos területként kezeli a hallgatói 

sportéletet: területén 3.624 m2-es Egyetemi Csarnok, 871 m2-es Edzőcsarnok, egy több mint 

4 hektáros sporttelep, az Egészségügyi és Szociális Intézet tornaterme (288 m2), 3 konditerem 

illetve szabadtéri sportpályák állnak hallgatói rendelkezésére.  

A koncepció második fő eleme egy új 1850 m
2
-es edzőcsarnok megépítése, melynek célja, 

hogy a fentiekben megfogalmazottaknak megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson az 

intézmény hallgatói illetve a lakosság számára, valamint, hogy hosszú távon is képes legyen 

kiszolgálni célközönségének aktív életmód folytatásához szükséges igényét (1. sz. melléklet).  

                                                 

3 http://tsk.sze.hu/ 
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Az egyetem sportegyesülete (SZESE) 2007-ben „az egyetem sportja a város sportja” 

program keretében kapcsolatot keresett városi sportegyesületekkel, azzal a kiemelt céllal, 

hogy sportolói körben is erősítse az egyetem piaci pozícióját, illetve, hogy a minőségi 

sportban is méltón reprezentálja az egyetem dinamikus fejlődését.  

Az Egyetem kiemelten törekszik a hallgatók minőségi kiszolgálására tanulmányaik során 

mind az oktatási minőség, mind pedig a hallgatói szolgáltatások tekintetében. Ennek 

eredményeképpen az elmúlt időszakban elvégzett intézményi elemzések megerősítették, hogy 

a SZE sportolási lehetőségei és sportinfrastruktúrája versenyelőnyt biztosít számára más 

intézményekkel szemben, azonban azok továbbfejlesztése és folyamatos fenntartása 

elengedhetetlen a hallgatói elégedettség megőrzése érdekében. Az intézmény stratégiájának 

megfelelően a tervezett fejlesztéssel továbbfejleszti és megújítja sportszolgáltatásait 

kihasználva az elmúlt években megteremtett lehetőségeit. Mára olyan új, megnövekedett 

igényeknek kell megfelelnie, amelyek a jelenlegi sportcsarnok kapacitással már nem 

elégíthetőek ki.  

A Széchenyi István Egyetem által megvalósítani tervezett fejlesztések legfontosabb célja, 

hogy az azok tevékenységei nyomán megvalósuljon saját rendszerében 

sportszolgáltatásainak fejlesztése, javuljon a hallgatók egészségi állapota, növekedjen a 

hallgatóinak körében az aktív sportolók aránya és csökkenjen azok száma, akik a 

középiskola befejezése után nem mozognak rendszeresen. 

A koncepció kiemelt programja az óvodától az egyetemig - „az egy életen át sport és 

tanulás” szellemében-, oktatás, nevelés, tehetséggondozás és a sportolói és egyéni 

kiteljesedés programja. Megvalósítását indokolja, hogy az egészséges életmód és a sport szét 

nem választható, egymással, egymás mellett szimbiózisban élő, fejlődést generáló folyamat. 

A sportra és a tudásra való igény már a család részéről is megfogalmazódik a sportos család 

nevelés értékű életvitele, a generációs átörökítésben. Ennek kiinduló pontja a „tanuljon és 

sportoljon a gyerek, legyen diplomás és egészséges”. Ebből a pontból szükségszerűen a sport, 

az élsport és felsőfokú képzettség, tehát a stabil társadalmi státusz jelenti a végállomást. 

Az egyén igénye mellett a folyamatnak társadalmi igénye is van, hiszen minden társadalmi 

rendszer igényli polgárai révén a megmérettetést egymással és más nemzetekkel, másrészt az 

egészséges, produktív társadalom minden nemzet alapvető érdeke. Amikor egy folyamatban 

jelentkezik a prevenció lehetősége és a folyamaton keresztül felnőhet a nemzet büszkesége is, 

nem kérdéses a megvalósítás szükségessége.  

A hazai oktatási rendszer sportja sajnálatos módon kiszorult a hazai sportfejlesztésből, holott 

ha az iskolai képzésben a tanulás mellett a sportot is magasabb színvonalon az oktatás, 

nevelés részének tekintjük, akkor egy hosszú távon stabil, fenntartható struktúra jöhet létre 

sportszakmailag és gazdaságilag egyaránt.  

Első lépésként a sportmotivációra kell hatni, hiszen a társadalomban egyszerre van jelen a 

sportaktivitás utáni érdektelenség (a magyar lakosság 70%-a inaktív) illetve az elégtelen 

eszköz és infrastruktúra ellátottság. Az Egyetem által tervezett tevékenységek keresik a 

kapcsolatot az alsóbb fokú oktatási rendszerekkel is, amelyekben az egyetemi hallgatóság és 

az egyetemi sport utánpótlását egyszerre elérhető. A koncepciót egyszerre kiterjed a 



22 

 

szabadidősportra és a versenysportra, egyik legfontosabb célja „a mindenki tanuljon úszni” és 

az „élsportolói mentorálás” program, melyek - valamint az egyes tevékenység összessége - 

által mintegy 2500 hallgató oktatása, képzése. 

6. táblázat: A koncepció rövid-, közép-, illetve hosszú távú céljai 

C É L O K Közösségi sport Élsport 

Rövidtávú 

- a hallgatók egészségi állapotának megőrzése céljából 

minél nagyobb tömeg megmozgatása 

- integrált sportiroda kialakítása szoros szakmai 

együttműködésben a Testnevelési és Sportközponttal, a 

SZESE-vel, az EHÖK-kel és a MEFS-el  

- új sportszolgáltatásként mintaprogramok beindítása 

- mentorprogram elindítása 

- minőségi sportágfejlesztés,  

kiemelten a kosárlabda és 

kézilabda sportágban 

- létesítményfejlesztés (új Edzőcsarnok építés) 

- Széchenyi Kosárlabda Akadémia Felépítése 

- Férfi kézilabda fejlesztése 

Középtávú 

- a kialakított szolgáltatások folyamatos fejlesztése a 

hallgatói igények mentén 

- a hallgatók egészségi állapotának megőrzése és 

fejlesztése 

- erős intézményközi kapcsolatok kiépítése 

társintézmények szervezeti egységeivel 

- létesítményfejlesztés (Egyetemi Sportpark) 

- kézilabda és kosárlabda 

sportágban stabil pozíció a 

nemzeti bajnokság második 

osztályában 

Hosszú távú 

- egészséges értelmiség nevelése 

- az intézmény erős oktatási és képzési tevékenysége 

mellett erős és minőségi szolgáltató funkció kialakítása 

(„szolgáltató egyetem”) 

- az Egyetem piaci 

pozícióinak erősítése a sporton 

keresztül 

az Egyetem stratégiai céljaiban megfogalmazottakhoz mérten a fenntartható fejlődés 

kialakítása a hallgatói sportszolgáltatások vonatkozásában 

 

3.2 A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A 

FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 

A Széchenyi István Egyetem az egyes potenciális célcsoportokat meghatározva, a különböző 

kockázati és egyéb befolyásoló tényezőket szem előtt tartva dolgozta ki jelen koncepcióját, 

amely eltérő célcsoportokat egyaránt megszólítva kínál megoldási lehetőséget a mozgás 

gazdag és egészséges életmód szemléletének elterjesztésére, a sportszeretetre való nevelésre. 

Számba vettük, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek segítségéve a koncepció 

célkitűzéseit leginkább megvalósíthatóak, és ezeket az egyes célcsoportokra szabva 

alakítottuk ki. Sajnálatos tény, hogy ma a magyar lakosság mintegy 70%-a inaktív, illetve az 

aktívan sportoló felsőoktatási hallgatók aránya sem mutat magasabb százalékot. Ezt a tényt 

megerősíti egy, a hallgatók körében elvégzett igényfelmérésünk is, melyet 2013 tavaszán 

végeztünk a SZE EHÖK-kel együttműködve.   A 100 fős felmérés eredményei beépítésre 

kerültek a sportkoncepció által megfogalmazott tevékenységek közé, ezáltal a célcsoport 

igényei tükröződnek a megvalósítási tervdokumentumokban. 
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1. Közvetlen célcsoport:  

a., A Széchenyi István Egyetem hallgatói 

A sportkoncepcióban leírt két fő csapásirány (tevékenységi szolgáltatások fejlesztése és új 

edzőcsarnok építése) ugyanazon célcsoport érdekeit szolgálja, amellett, hogy egymást 

kiegészítve szélesebb körök bevonását teszi lehetővé. A koncepció által megfogalmazottak 

alapján elsődleges, közvetlen célcsoportként a Széchenyi István Egyetem nappali 

tagozatos hallgatóit jelöltük meg. Jellemző vonásaik az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

Megnevezés Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők 

A Széchenyi István 

Egyetem nappali 

tagozatos hallgatói  

~ 7 500 fő 

Elsősorban a Nyugat-

dunántúli régió, tág 

értelemben egész 

Magyarország 

Az Egyetem jelenlegi hallgatói, akik a térségben a jövő 

generáció értelmiségét alkotják. Többsége mozgásszegény 

életmódot folytat, a rendszeres testmozgás és sport, mint 

szabadidős tevékenység csak kis százalékuknál szerepel a 

hétköznapi tevékenységek között.  

Az elsődleges közvetlen célcsoport értékelésénél szükséges 

meghatároznunk egy külön csoportot, aminek tagjai lefedik 

ugyan a hallgatók csoportját, azonban mégis említést kell 

tennünk róluk. Ők azok az élsportolók, akiknek sokszor 

gondot okoz a rendszeres sport és a tanulmányok 

összeegyeztetése. Az ő segítésük a koncepció kiemelt 

szempontjai között szerepel, hiszen a SZESE középtávú 

céljai között szerepel egy kosárlabda akadémia 

megvalósítása. 

 

b., Győr városának középiskolás diákjai 

A koncepció mindkét eleme kapcsolatot teremt az alsóbb fokú oktatási rendszerekkel is, azzal 

a céllal, hogy az egyetemi hallgatóság és az egyetemi sport utánpótlás elérhetővé váljon. A 

közvetlen célcsoportot tehát kiegészíti a középiskolás diákokon, vagyis a leendő hallgatókon 

keresztül a teljes városi lakosságon át, a regionális, esetleg szélesebb földrajzi környezetben 

élők sokaságával is.  Jellemzőik: 

Megnevezés Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők 

A város középiskolás 

diákjai, a leendő hallgatók  
~ 200 fő 

Győr városa és annak 

szűkebb vonzáskörzete 

Az Egyetem leendői hallgatói a középiskolás 

diákok köréből kerülnek ki. Ez a csoport még 

viszonylag aktív, csaknem 50%-uk 

rendszeresen sportol. Közülük szintén ki kell 

emelnünk a jövő élsportolóit, akiknek a 

folyamatos és gyakran megterhelő edzés 

programok és sportversenyek miatt a 

középiskolás tanulmányok befejezése után 

gyakran nagy gondot okoz a diploma 

megszerzéséhez szükséges tanulmányi 

feltételek teljesítése.  
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2. Közvetett célcsoport: A Széchenyi István Egyetem oktatói és a bevont szakemberek 

A közvetett célcsoportot egyértelműen az Egyetem oktatói és a bevont szakemberek 

alkotják: a hallgatók mellett a koncepció közvetett hatással van az intézmény oktatóira és a 

bevont szakemberekre is, hiszen ők szakmai munkájukkal vesznek részt a tevékenységekben, 

ezáltal fejlődnek képességeik, készségeik és bővül szakmai tudásuk is. Az érintett közvetett 

célcsoport részt vett a koncepció kialakításában, szakmai tapasztalataikkal, konkrét célok 

megfogalmazásával segítették/segítik mindkét komplex projekt kialakítását.  

Megnevezés Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők 

A Széchenyi István 

Egyetem oktatói és a 

bevont szakemberek 

~ 100 fő 

Tág értelemben 

Nyugat-dunántúli régió, 

szűk értelemben Győr 

városa 

A célcsoport ezen körébe elsősorban azok a 

testnevelő kollégáink tartoznak, akik napi 

kapcsolatban vannak hallgatóinkkal a 

sportolási lehetőségek biztosítása által. A 

közvetett célcsoport tagjai részt vesznek a 

programok megvalósításában résztvevőként 

vagy szervezőként és mindemellett 

tevékenységükkel segítik a fejlesztés céljainak 

elérését, a közvetett célcsoport megszólítását. 

Gyakorlatilag ők azok, akik napi kapcsolatot 

ápolnak a sportkoncepció által kialakított 

szolgáltatások „haszonélvezőivel”, így nem 

csak a megvalósításba, de a tervezésbe is 

aktívan bevonásra kerültek. 

 

3. Érintettek:  

a., Más felsőoktatási intézmények és azok sporttevékenységért felelős szervezeti egységei 

Érintettként más hazai felsőoktatási intézmények illetve azok sport tevékenységért felelős 

szervezeti egységeit kell megnevezni. Ők a projektek tevékenységeiben és a tervezett 

programokon nem vesznek ugyan részt, azonban elérésük és a velük való kapcsolatépítés 

segíti a koncepció céljainak teljesülését. Másik oldalról megközelítve pedig ez az a csoport, 

akiknek jó gyakorlatának megismerése az intézményben folyó munkát megkönnyítheti. 

 

Megnevezés Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők 

Más hazai felsőoktatási 

intézmények sport 

tevékenységért felelős 

szervezeti egységei. 

~ 10 db 
Magyarország teljes 

területe 

Hazai felsőoktatási intézmények sport 

tevékenységekért felelős szervezeti 

egységeivel kapcsolatban a legfontosabb a 

kapcsolatépítés, a jó gyakorlatok megismerése. 

A konkrét sportprogramokon nem vesznek 

ugyan részt, azonban elérésük és a velük való 

kapcsolatépítés segíti a koncepció céljainak 

teljesülését. 
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b., Lakosság 

A Széchenyi István Egyetem működése nem választható el Győr városától, annak 

lakosságának életétől, hiszen az intézmény a várossal együttműködve, annak területén fejti ki 

tevékenységét. Ebből fakadóan minden általa elvégzett fejlesztés hatással van a lakosságra is. 

Az érintettek körét tehát a város lakosságával szükséges kibővíteni. 

Megnevezés Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők 

Lakosság ~ 120 000 fő 

szűk értelembe véve 

Győr városának térsége, 

tág értelemben a 

Nyugat-dunántúli régió 

területe 

Az érintettek körét a szélesebb környezet 

egészíti ki, ide tartoznak a hallgatók szülei és a 

társadalom szélesebb rétegei nemre, korra és 

iskolai végzettségre való tekintet nélkül. 

Vagyis minden olyan polgár, aki értesül a 

Széchenyi István Egyetem tevékenységeiről.  

Az érintettek azért is fontosak intézményünk 

számára, hiszen annak beágyazottsága miatt 

folyamatos kapcsolatban áll velük. Feléjük a 

pozitív image kialakítása és a pozitív üzenetek 

megfogalmazása játssza a fő szerepet.    

 

A célcsoport értékelése azonban nem merülhet ki csupán abban, hogy megnevezzük, kiknek 

az érdekeit szolgálja a koncepció megvalósítása, azt is meg kell fogalmaznunk, hogy nekik 

milyen elváraik vannak és azok mekkora fontossággal bírnak intézményünk számára. Az 

alábbi táblázat ezt szemlélteti: 
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1. táblázat: A koncepció célcsoportjának elvárásai 

Célcsoport Érdekek és elvárások 
Akadályozó tényezők és 

problémák 

Fontosság 

(0-5) 
Eredmények 

Közvetlen célcsoport 

A Széchenyi István Egyetem 

nappali tagozatos hallgatói 

- személyre szabott hallgatói 

szolgáltatások 

- új, folyamatosan megújuló 

sportolási lehetőségek 

- nagy tömegeket megmozgató 

szabadidő sportolási 

lehetőségek 

- szorgalmi időszak és 

vizsgaidőszak alatt is 

folyamatosan biztosított 

sportszolgáltatások 

- az ehhez kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztése 

- kialakult rossz szokások 

- időhiány 

- alulmotiváltság 

- kényelmi szempontok 

előtérbe helyezése 

- érdektelenség 

5 

- minél többen részt vesznek a hallgatói 

programokon, ezáltal javul az aktív 

hallgatók aránya az inaktívakhoz 

képest 

- egyre nagyobb arányban veszik 

igénybe az Egyetem 

sportszolgáltatásait 

- az élsportolók szívesen választják az 

intézményt, hiszen a meglévő 

fejlesztések hozzájárulnak sport 

karrierjük és tanulmányuk együttes 

építéséhez 

- javul egészségi állapotuk 

- hasznosan és aktívan töltik el 

szabadidejüket 

- javul a testi-lelki egyensúlyuk 

- kiegyensúlyozott munkavállalókká 

válnak 

A fenti eredmények elérésével az 

intézmény által megvalósított fejlesztése 

önjáróvá vállnak, azok fenntartása 

semmilyen akadályba nem ütközik. 

A város középiskolás diákjai, 

leendő hallgatók  

- az egyetem 

sportszolgáltatásainak 

megismerése 

- egyéni sporttanácsadás 

- motiválás 

- a szabadidő aktív 

eltöltése mellett egyre 

nagyobb százalékuk dönt 

az inaktív otthoni, 

informatika nyújtotta 

lehetőségek mellett 

5 

- a program hatására megismerik a sport 

jótékony hatásait és később akár a 

felsőfokú tanulmányaik időszakát, akár 

későbbi időszakokat tekintünk, aktív 

életmódot folytatnak majd 

- mindemellett egyre több leendő 

élsportoló választja az intézményt a 

felsőfokú tanulmányok elvégzésére, 

ami erősíti az egyetem sport- és 

egészséges életmód szemléletű 

működését 

A fenti eredmények elérésével az 

intézmény által megvalósított fejlesztése 

önjáróvá vállnak, azok fenntartása 

semmilyen akadályba nem ütközik. 

Közvetett célcsoport 

A Széchenyi István Egyetem 

oktatói és a bevont 

szakemberek 

- az egyetem 

sportszolgáltatásainak 

megismerése 

- a személyes érintettség 

kialakulása a sportkoncepció 

összeállításában 

- időhiány 4 

- javul az oktatók-hallgatók közti 

kapcsolat 

- fejlődnek a szakemberek egyéni 

képességei 

- növekszik az intézményi 

elkötelezettség érzése 

Érintettek 

Más hazai felsőoktatási 

intézmények sport 

tevékenységért felelős 

szervezeti egységei 

- más intézmények legjobb 

gyakorlatának megismerése 

- új szolgáltatások kialakítása 

- folyamatos együttműködés és 

jó kapcsolatok kialakítása 

- időhiány 

- kapcsolati tőke hiánya 

- az együttműködéstől való 

elzárkózás 

3 

- aktív kapcsolat és együttműködések 

kialakulása 

- egymás jó gyakorlatainak 

megismerése 

- hatékony sportszolgáltatások kiépülése 

- esetlegesen közös tervezés, közös 

rendezvények megvalósítása 

Lakosság 
- az Egyetem szolgáltatásainak 

megismerése 
- érdektelenség 2 

- javul az intézmény megítélése 

- pozitív image kialakulása 
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3.3 AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK 

BEMUTATÁSA  

A Széchenyi István Egyetem sportstratégiájának lényege egyrészt, hogy az „Egyetem 

sportja a város sportja” 2007-ben indított stratégia tovább expandáljon és a koncepció 

időszakában bővítse azon hallgatói és stakeholderei körét, amely körben a rendszeres 

sportmozgás az értelmiségi életmód szerves részévé integrálódik. Az ehhez szükséges és 

színvonalas környezetet az egyetem biztosítja számukra, így a sportkultúrára támaszkodva 

hosszú távú stabil fogyasztói és partneri bázist épít a régióban. Másrészt érdekeltségi területét 

és piacát földrajzi térben is szélesítse. 

Fontos hangsúlyozni, hogy céljainak elérésében a Széchenyi István Egyetem 

Sportegyesületével (SZESE) szoros együttműködésben fejti ki tevékenységét.  

Ehhez illeszkedve a szolgáltatás fejlesztési projektben az alábbi szakmai programok 

megvalósítását tervezzük:  

I. KÖZÖSSÉGI SPORT területén 

 

1. Új sportági kurzusok kidolgozása és követéses kontrollja ellenőrzött intenzitású kardio 

programmal – Mintaprogram (sportági portfólió megújítása, TRX, Kettle Bell kurzusok) 

2. Hallgatói sport tanácsadás - Egyéni sportorientáció kialakítása – Mintaprogram (PWC 

170 kerékpár-ergométeren Euro - standard eljárással és spiro-ergometriás mérésre támaszkodó 

státuszkép kialakítása, véleményalkotás és tanácsadás, a tanulmányok megkezdésekor és a 

megfelelő sportági orientáció kialakítása).  

3. Sport szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása (tapasztalatcsere 8-10 intézmény 

részvételével, a jó gyakorlatok és a felmérési adatok értékelések megismertetése, közzététele). 

4. Sportalkalmazások fejlesztése (okostelefon, tablet (pl. OS, android) és web2 alkalmazás 

fejlesztése) 

5. "Minden hallgató tanuljon úszni" – Az egyetem kiemelt mintaprogramja, melyhez az 

egyetem a hallgatói önkormányzattal közösen kidolgozott tanulmányi szabályozáson keresztül 

teljes körű támogatást nyújt, a projekt pedig lehetőséget a bővülő uszodaigény kielégítésére) 

6. Alumni sport - Évenkénti rendszeres sportbajnokság és sportfoglalkozások szervezése 

alumnusaink számára az egyetem élsport profilját reprezentáló labdarúgásban és 

kosárlabdában.  

7. Rendszeres sportrendezvények hallgatóknak és oktatóknak (nagy hallgatói 

sportesemények, versenyek megszervezése, új eseményekkel bővítése az ehhez kapcsolódó 

konferenciaszervezés) 

8. Sportiroda kialakítása (EHÖK integrált szervezeti egységként, minőségbiztosítási 

tanácsadással) 
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II. AZ ÉLSPORT TERÜLETÉN 

9. Élsportolói program 1. - Kiválasztás és mérések – Mentorprogram (leendő élsportolók 

kiválasztása általános és középiskolások közül együttműködő partnereinkkel közös 

cselekvésben, antropometriai mérések, élsportolók terheléses vizsgálata követéses 

módszerrel) 

10. Élsportolói program 2. – Mentorálás – Mentor program a sport és –tanulmányi 

teljesítmény optimalizálása érdekében (mentorrendszer kialakítása) 

11. Sportportál és hírlevél fejlesztése (külső szolgáltató által kialakítva) 

12. Tréningszolgáltatások (hallgatóknak, oktatóknak teljesítmény tréning, érzékenyítő 

tréning, interkulturális tréning) 

Tevékenységeink az alapvetően 2 fő irány köré csoportosulnak: 

 intézményi és hallgatói sportszolgáltatás fejlesztése illetve  

 intézményi tutor- és mentorszolgáltatások fejlesztése különleges tehetségű élsportolók 

számára, a kettős karrier feltételeinek megteremtése. 

Mindez összhangban áll az egyetem dinamikus fejlődésével támasztott igényével és a MEFS 

elvárásaival melynek megfelelően az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 

I. Integrált sportiroda kialakításával létrejön egy integrált hallgatói sportéletet 

koordináló szervezeti egység folyamatosan fejlődő és bővülő szakmai profillal.  

II. Hallgatói sportszolgáltatások bővítésével mintaprogramok indulnak. 

III. Élsportolók számára kettős karrier életpálya modellt épít ki az intézmény és 

fejleszti mentorrendszerét. 

A fenti projektelemeken keresztül és a programunkban is megjelenő magas tudományos 

minőség biztosításával támogatjuk az Egyetem azon általános célját, hogy modern, nyitott, 

szolgáltató egyetemként képes legyen átfogó módon kiszolgálni az otthont adó város és a 

szélesebb régió, mint egy sikeres társadalmi, gazdasági, kulturális központ működését.  

A koncepció elindítását és rövidtávú céljainak (2013 - 2015) megvalósítását támogató 

TÁMOP-4.1.2.E jelű pályázat programját vázlatosan a 3. sz. melléklet, részletesen a pályázat 

megvalósíthatósági tanulmánya mutatja be.  
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4. A KONCEPCIÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  

 

4.1 A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNE  

A Széchenyi István Egyetem a Sport területén végzett fejlesztésén keresztül a felsőoktatás 

minőségének javítása, az intézmény vonzerejének, versenyképességének növelését 

célozza, ezzel kapcsolódva az előző években megvalósított fejlesztésekhez, melyben az 

infrastrukturális beruházások szervezeti és szolgáltatási hátterének megvalósulását valósította 

meg. Szervezeti egységeinknek Magyarország legnagyobb iparral rendelkező vidéki városa, 

Győr ad otthont. 

A Széchenyi István Egyetem Győrben teljes campus jelleggel bír. Jelenleg is itt folyik a sport 

tevékenységek döntő többsége, ezért a megvalósulás helyszíne elsődlegesen a Széchenyi 

István Egyetem campusa. A központi campuson folyik a képzés a műszaki, a gazdasági és 

informatikai képzési területekhez tartozó szakokon. Itt találhatók a központi szolgáltató és 

funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységek (kutatói laboratóriumok) is. Az Egyetem 

összes beépített alapterületének túlnyomó része ezen a campuson található.  

Az oktatás céljára rendelkezésre álló férőhelyek összes száma 4 791, melynek döntő része 

előadótermekben található. A képzés alapját képező laboratóriumi helyiségekhez sok esetben 

kapcsolódnak tantermek és számítástechnikai laborok is. 

Az Egyetem a hallgatók lakhatási körülményeinek biztosítása tekintetében hagyományosan 

jól ellátott. Az elmúlt években az Egyetem az eredeti kollégiumi kapacitását a másfélszeresére 

növelte. Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban a kollégiumi férőhelyekre döntően igényt 

tartó nappali tagozaton hallgatók száma lényegesen nem változott, a korábbi feszültség 

megszűnt, csaknem minden kollégiumi férőhelyet igénylő elhelyezéshez jut. 

Sportolási lehetőségek 

Az Egyetem területén 3.624 m2-es Egyetemi Csarnok, 871 m2-es Edzőcsarnok, a több mint 4 

hektáros körtöltés úti sporttelep, az Egészségügyi és Szociális Intézet tornaterme (288 m2), 

három konditerem illetve szabadtéri sportpályák szolgálják a hallgatók sportolási igényeinek 

kielégítését. Együttműködési megállapodás alapján, kedvezményesen vehetik igénybe 

hallgatóink a Kálóczy téri teniszpályákat és a Vízisport SE Kajak-kenu Sporttelepét.  

A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete, amely 1973 óta működik. Több sportágban 

másod és harmadosztályú, illetve NB I-es szinten is versenyezhetnek a hallgatók.  

A hallgatók tanulmányaik alatt négy félévet kell, hogy sporttal töltsenek, amelyhez mind a 

személyi, mind a tárgyi feltételek adottak. A követelmények teljesítéshez minden hallgató a 

hozzá legközelebb álló sportágat választhatja az úszástól a falmászáson át, labdajátékokig pl. 
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egészen a floorball-ig. A szabadidő sport keretében kenuk és kajakok, valamint kerékpárok 

kölcsönzése is lehetséges.  

Ezen sportlétesítmények üzemeltetésének és sporteszközök fenntartásának szervezeti hátterét, 

valamint a tanórák ellátását a testnevelő tanárok oktatási egysége a Testnevelési és 

Sportközpont (TSK) a SZESE-vel szoros együttműködésben biztosítja. 

 

4.2 A FEJLESZTÉS  HATÁSAINAK ELEMZÉSE  

Az Intézményfejlesztési Tervben az Egyetem küldetését az alábbiakban fogalmazta meg:  

„A Széchenyi István Egyetem – a 21. századi Magyarország elsőként létrejött egyetemeként – 

a felső-dunántúli térség gazdaságának és közszolgáltató szférájának humán erőforrás 

utánpótlás és továbbképzési igényének első számú kiszolgálója kíván lenni. A két tervezési-

statisztikai régió elsősorban járműipari súlypontú, magas szintű termelőtevékenységre 

alapozó gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az Egyetem egyedülálló, 

gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív partneri kapcsolatai révén kialakított, 

adekvát képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki. A követelményeknek való folyamatos 

megfelelés érdekében az Egyetem a működését és közismertségét megalapozó műszaki 

képzési hagyományok további erősítését, kiemelkedő kutatási eszközparkja fenntartását és 

bővítését, valamint műszaki, informatikai, gazdaság-, társadalom-, jog-, közigazgatás-, illetve 

szociális- és egészségtudományi és művészeti területeken kifejtett tevékenységének 

multidiszciplinaritást előtérbe helyező továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. A 

prioritásokra alapozva a régiókban egyedülálló képzési és kutatási kínálattal szolgálja az 

elsősorban gépipari súlypontú, termelő tevékenységre alapozó felső-dunántúli gazdaságot és 

ennek társadalmi, intézményi környezetét. Oktatási tevékenysége során hallgatói számára 

magas szintű, alkalmazható, szakmai biztonságot adó gyakorlatorientált képzést, valamint 

emberi tartást és alkalmazkodó készséget nyújt. Kutatási tevékenységével és nemzetközi 

kapcsolatrendszere révén biztosítja az élenjáró tudományos eredményekkel való naprakész 

lépéstartást és kutatási főirányai területén nemzetközi szintű eredményekre is képessé válik. 

Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán keresztül a regionális „tudásgazdaság” 

fejlődésének elismert kezdeményezője, támogatója kíván lenni, miközben aktív szerepet vállal 

Győr és térsége kulturális, tudományos és sportéletének gazdagításában.Ennek a küldetésnek 

az érdekében az Egyetem:  

 A változó munkaerő-piaci igényeket flexibilisen követni képes releváns képzési 

kínálatot tart fenn magas módszertani színvonalon, és felkészül az egész életen át 

tartó tanulás erősödő trendjéből adódó kihívásokra. 

 Átgondolt humán-erőforrás programot valósít meg az intézményi tudás és a 

tudományos-kutatói képességek szinten tartása, illetve fejlesztése érdekében. 

Doktori iskolái és más tudományos, művészeti műhelyei révén szisztematikusan 

fejleszti oktatói és kutatói karának tudományos és művészeti felkészültségét. 

 Fokozza az oktatási és kutatási együttműködések hatékonyságát az intézményi 

kompetenciák fejlesztésével és a szervezet válaszkészségének növelésével. 
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 Kiemelten törekszik a hallgatók minőségi kiszolgálására tanulmányaik során 

(elsősorban az oktatási minőség és hallgatói szolgáltatások területén).  

 Aktív forrásszerző tevékenységet folytat a fejlesztési céljainak megvalósításához 

szükséges erőforrások megszerzése érdekében kutatási szolgáltatások nyújtásával, 

valamint hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek kihasználásával. Tudatában 

van a felelősségnek, hogy az egyetemfejlesztési, illetve kutatási források ésszerű 

és hatékony felhasználásával a jövő fenntartható egyetemének feltételeit kell 

megteremteni.” 

 

A fejlesztési koncepció által generált hatások összefoglalása 

A tervezett fejlesztések társadalompolitikai hatásai: 

 Növekszik a Széchenyi István Egyetem elismertsége mind hallgatói, mind a 

lakosság körében. 

 Növekszik az aktív testmozgást végző lakosság aránya az inaktívakhoz képest 

azáltal, hogy nagy tömegeket szólít meg a projekt az Egyetem polgárságán belül. 

 Javul a társadalom egészségi állapota az aktív életmódra való váltás miatt. 

 Bővül a szakképzett, egészséges munkaerő létszáma a Széchenyi István Egyetem 

humán erőforrásán belül. 

A tervezett fejlesztések gazdaságpolitikai hatásai: 

 Bővülnek a hallgatói sportszolgáltatások, melyek által növekszik a hallgatók, 

leendő munkavállalók stressz tűrő képessége. Ezáltal a munkaerőpiacra kilépve 

jobb eredményeket képesek elérni, hatékonyabb munkát tudnak végezni. 

 Bár az intézmény jelenleg is szoros kapcsolatot ápol más felsőoktatási 

intézményekkel, azonban a projekt hatására tovább erősödnek sportszakmai és 

intézményközi kapcsolatai.  

A tervezett fejlesztések oktatáspolitikai hatásai: 

 Növekszik a sportprogramokon résztvevő hallgatók száma és motiváltsága. 

 Emelkedik az intézmény színvonala az új, korszerű sportszolgáltatások 

kifejlesztésével. 

 Növekszik a lebonyolított testnevelési kurzusok száma. 

 A fejlesztésekkel összhangban növekszik a minőségi oktatói létszám. 

Hatás az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére 

Az esélyegyenlőséget az egyetem az idevonatkozó előírásoknak megfelelően biztosítja. Az 

egyetemi esélyegyenlőségi megbízott munkáját intézeti felelősök segítik. A szakmai hátteret a 

TSK és a SZESE biztosítja. A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő hallgatók számára 

lehetőség van ezen szervezetekhez fordulni, hogy tanulmányaikhoz, mindennapjaikhoz 

segítséget kérjenek, s ha szükséges a szervezetek bizottsága egy mentort jelöl ki melléjük.  



32 

 

2. táblázat: esélyegyenlőségi célcsoportokra gyakorolt hatás 

Hatásviselő rendszer 
Közvetlen/közvetett 

hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Foglalkoztatás és 

munkaerőpiac 
Közvetlen 3 

A koncepció megvalósítása által nő a foglalkoztatottság: 

fejlődik a hallgatók egészségi állapota, erősödik 

fizikumuk, ezáltal fejlődik szellemei teljesítőképességük 

is. 

2. Munkakörülmények Közvetlen 3 

A megvalósuló szolgáltatások kifejlesztésével és 

igénybevételével kiegyensúlyozottabb frissdiplomások 

kerülnek ki a munkaerő piacra, amely lehetővé teszi a 

hazai vállalatok fejlődését. Ezzel összhangban növekszik 

az ország versenyképessége.  

3. Társadalmi integráció és 

különleges társadalmi 

csoportok védelme 

Közvetlen 3 

A koncepció megvalósítása hatással lesz a pályakezdők 

helyzetére, hiszen magasabb stressz tűrő képességű, 

rendszeresen sportoló fiatalok kerülnek ki a 

munkaerőpiacra. Ezáltal javul az intézmény imázsa, 

pozitív irányba fejlődik megítélése. 

4. Esélyegyenlőség Közvetett 5 

Az esélyegyenlőségi szempontok maximális szem előtt 

tartása, megkülönböztetés teljes hiánya: a 

sportszolgáltatások fejlesztése során közölt üzenetek 

pozitívan hathatnak az esélyegyenlőségi elvek 

elterjesztésére. 

5. Területi kiegyenlítődés Nem releváns 0 Nem releváns. 

6. Személyhez és családhoz 

kötődő jogok és lehetőségek 

védelme 

Nem releváns 0 Nem releváns. 

7. Nyilvánosság, igazságosság, 

erkölcs 
Közvetett 4 

Nyilvánosság, tájékoztatás betartása, a fejlesztések során 

az erkölcsi normák betartása, erre a bevont partnerek 

figyelmének felhívása: javulnak a DPR eredmények, 

országosan nő az intézmények elismertsége. 

8. Közegészségügy, 

közbiztonság 
Közvetett 3 

Közegészségügyi előírások és közbiztonság betartásának 

gyakorlása. 

9. Bűnözés, terrorizmus és 

biztonság 
Nem releváns 0 Nem releváns. 

10. A szociális ellátó-

rendszerekhez történő 

hozzáférés 

Nem releváns 0 Nem releváns. 

11. Kutatás – fejlesztés Nem releváns 0 Nem releváns. 

12. Nemzetközi kapcsolatok, 

határmentiség 
Nem releváns 0 Nem releváns. 

13. Közszféra pénzügyi és 

szervezeti keretei 
Közvetlen 3 

A fejlesztések EU-s és egyéb forrásokból való 

megvalósítása pozitívan hat a szervezet likviditására. 

Összesen  24   

 

Környezeti hatások 

A Széchenyi István Egyetem Intézményi Fenntartható Fejlődés Stratégiája az alábbi 

rendező elveket veszi figyelembe:  
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Önkéntesség: az alulról szerveződés következetes érvényesítése. 

Lokalitás: a helyi érdekek képviselete és a helyi gazdaság támogatása: pl. az Egyetem 

működtetése során kiemelt cél a helyi erőforrások használata, különös tekintettel a helyi, 

környezetbarát termékek termelésének és fogyasztásának ösztönzésére.  

Folyamatos tudásbázis-fejlesztés: fontos az integrált információs rendszerek kialakítása. Az 

ismeretek és a kutatási eredmények elérhetővé válásával a fenntarthatóságról, az azt 

veszélyeztető folyamatokról és a szükséges értékváltásról való tudásbázisunk növekedését 

kell elérnünk a fenntarthatóbb értékrend és attitűd terjedésével együtt; ezt elérhetővé kell 

tennünk, és a változások monitoringján keresztül biztosítani kell a visszahatást a tudásbázisra. 

Így pl., kiemelten az energia-hatékonyság és anyagtakarékosság lényeges folyamatos 

nyilvántartása és olyan adatbázis létrehozása, amely lehetővé teszi a változások állandó 

figyelemmel kísérését (indikátorok alkalmazása).  

Folyamatos képzés: összhangban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteket, készségeket a felsőfokú képzésekben is 

fejleszteni szükséges. 

Ezek a szempontok segítik az intézményt a természeti és humán erőforrásokat 

környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, funkcióikat megőrizze és 

károsodásukat megelőzze. A termékek, szolgáltatások fejlesztése, előállítása vagy nyújtása 

során az anyagáramlások (felhasznált anyagok és a végtermékként kibocsátott anyagok 

mennyisége, rendelkezésre állása, környezeti kockázatainak mérlegelése) felülvizsgálatával, 

gazdaságos anyag- és energiafelhasználással a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülhetőek 

lesznek. 

Az alábbi összegző táblázat azt mutatja be, hogy a fent leírt elveknek megfelelően a fejlesztés 

milyen módon valósítja meg, illetve járul hozzá a fenntarthatóság szempontjaihoz: 

3. táblázat: Környezetre gyakorolt hatás 

Hatásviselő rendszer Közvetlen/közvetett hatás 

Hatás 

erőssége  

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Levegőtisztaság Nem releváns 0 Nem releváns. 

2. Talajminőség és talajerőforrás Nem releváns 0 Nem releváns. 

3. Területhasználat Közvetlen 5 

A fejlesztés a Széchenyi István Egyetem 

területén valósul meg, az erőforrások optimális 

kihasználása mellett. 

4. Hulladéktermelés, hulladék-

hasznosítás 
Közvetett 5 

Papír alapú dokumentáció visszaszorítása, 

előnyben részesítjük az elektronikus 

kommunikációt: ennek eredményeképpen 

csökken a hulladéktermelés. 

5. Környezeti kockázatok megjelenése Nem releváns 0 Nem releváns. 

6. Mobilitás, energia-felhasználás Nem releváns 0 Nem releváns. 

Összesen:   10   
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4.3 A FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PÉNZÜGYI TERVE 

A pénzügyi terv azzal a céllal született, hogy bemutassuk az intézmény sportkoncepciójának 

főbb lépéseit illetve az ehhez kapcsolódó költségeket. A költségek tervezésénél minden 

esetben a hatékonyság, a megvalósíthatóság, a fenntarthatóság és az értéket a pénzért 

elveit vettük alapul. A koncepció két fő elemre oszlik: 

 a tevékenységi szolgáltatások bővítése 

 az új Edzőcsarnok beruházás.  

1. Elem: A tevékenységi szolgáltatások bővítéséhez kapcsolódó költségek ütemezése az 

elvégzendő tevékenységek kifizetési ütemtervén alapul, melyet az alábbi táblázatban 

foglaltunk össze (Ft). Az EU támogatás mértéke 100%, a finanszírozás során a likviditás 

biztosítását az intézmény saját forrásból bocsájtja rendelkezésre számlapénz formájában. 

A projektgazda és a tevékenység jellege nem vállalkozási tevékenység, és a jövőben is a 

projektgazda üzemelteti. Az Egyetem áfa visszaigénylésére nem jogosult, ezért a költségek 

bruttó módón lettek megtervezve. Az infláció mértéke a projektet csak kis mértékben érinti, 

mivel jelentős a bérek és megbízások aránya.  

A projekt cash flow és részletes pénzügyi elemzés a megvalósíthatósági tanulmányban 

olvasható. 

Az alábbiakban a projektindító tevékenységi szolgáltatások költségtervét adjuk meg éves 

bontásban, amelynek forrását 100%-ban a TÁMOP-4.1.2. E jelű pályázatból finanszírozzuk. 

A költségeket a pályázati kiírásban meghatározott csoportosítás, illetve a tevékenységek 

szerint csoportosítottuk. 
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4. táblázat: A TÁMOP-4.1.2.E pályázat költségterve 

 
Tevékenység 

2013. 

(Ft) 

2014. 

(Ft) 

2015. 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenység 1 700 000 0 0 1 700 000 

 

Megvalósíthatósági tanulmány, amely tartalmazza a szükségletfelmérést 

és hallgatói igényfelmérést 
1 700 000 0 0 1 700 000 

2.1. Intézményi és hallgatói sportszolgáltatás fejlesztése 3 135 020 14 139 500 5 204 650 22 479 170 

 

Hallgatói tanácsadás a sport terén, melynek keretében a hallgató, fizikai 

állapotának felmérését követően, útmutatást kap arra vonatkozóan, hogy 

milyen sportágakat érdemes választania 

1 209 120 1 303 000 348 000 2 860 120 

 
Hallgatói sportrendezvények szervezése és megtartása 270 200 1 498 000 660 000 2 428 200 

 

Felsőoktatási intézményi sportirodák közös szakterületi 

szolgáltatásfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése 
381 000 3 036 000 2 274 000 5 691 000 

 

Olyan új sport- és életmód tanácsadói szolgáltatások fenntartható módon 

történő bevezetése, melyek ösztönzik a hallgatókat a sportszolgáltatások 

igénybevételére, továbbá valamennyi hallgató számára gyors és egyenlő 

esélyű hozzáférést kínálnak 

200 000 372 800 177 800 750 600 

 

Célcsoport megszólítása, figyelemfelhívás (pl. brosúrákkal, 

rendezvényekkel) 
444 800 0 0 444 800 

 
Sportalkalmazások fejlesztése 0 2 000 000 0 2 000 000 

 

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói 

szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával 

és beindításával - Felsőoktatási sport portál kiépítése és beindítása, 

felsőoktatási sport hírlevél indítása 

0 1 500 000 0 1 500 000 

 

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói 

szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával 

és beindításával - A sport területén elérhető hallgatói szolgáltatások 

bővítése – hallgatói kedvezményrendszer kidolgozása mellett – külső 

szolgáltatók bevonásával 

0 2 820 000 940 000 3 760 000 

 

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói 

szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával 

és beindításával - Az alumnusok sportolási feltételeinek kidolgozása 

160 000 200 000 100 000 460 000 

 

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói 

szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával 

és beindításával - Pályázatfigyelési, szponzorkeresési módszer 

kidolgozása és alkalmazása 

469 900 1 409 700 704 850 2 584 450 

2.2 Intézményi tutor- és mentorszolgáltatások fejlesztése különleges 

tehetségű élsportolók számára, a kettős karrier feltételeinek 

megteremtése 

1 485 000 3 224 000 1 231 000 5 940 000 

 

A sport terén kiemelkedő teljesítményre képes tehetséges hallgatók 

felkutatására, szakválasztásának segítésére, tanulmányainak segítésére 

módszertan kidolgozása, mentori, tutori és kedvezményrendszer kiépítése 

és működtetése, folyamatos kapcsolattartás  

635 000 1 524 000 381 000 2 540 000 

 

Tréningszolgáltatások hallgatóknak, oktatóknak és a hallgatókkal 

kapcsolatot tartó dolgozóknak: teljesítmény tréningek, érzékenyítő 

tréningek, interkulturális tréningek a felsőoktatási intézmények hallgatói, 

oktatói és dolgozói számára 

850 000 1 700 000 850 000 3 400 000 

A megjelölt elvárásokhoz kapcsolódó tevékenység 830 900 2 706 900 1 331 350 4 869 150 

 
Projektmenedzsment 749 300 2 247 900 1 123 950 4 121 150 

 
Tájékoztatás, nyilvánosság 0 255 000 85 000 340 000 

 
Dokumentációs, irattárazási, archiválási költség 33 600 84 000 50 400 168 000 

 
Rezsi 48 000 120 000 72 000 240 000 

Végösszeg 7 150 920 20 070 400 7 767 000 34 988 320 

Bérmegtakarítás 25%     
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2. Elem: Az új Edzőcsarnok beruházója a SZESE.  A beruházás finanszírozási fedezetét 70%-

ban (297 000 000 Ft) az ún. TAO kosárlabda fejlesztési program biztosítja, amelyet az 

egyesület 2012-ben (SFP 127/2012 számú MKOSZ határozat), illetve 2013-ban (SFP 

127/2013 számú MKOSZ határozat) nyert el. A megvalósítást a beruházó együttműködésben 

az egyetemmel és Győr város Önkormányzatával tervezi. A fejlesztés megvalósításához 30% 

önrész szükséges (127 000 000 Ft), melyet Győr Megyei Jogú Várós Önkormányzata biztosít. 

A sportcsarnok a Magyar Állam tulajdonába és a Széchenyi István Egyetem 

vagyonkezelésébe kerül. 

A tervek és a megvalósítás ütemezése a http://tsk.sze.hu/ oldalon részletesebben is elérhető.  

5. táblázat: a ) Az Új Edzőcsarnok beruházási és költségterve 

    I. ütem Küzdőtér II. ütem Kiszolgáló épület Összesen 

    Bruttó (Ft) Nettó (Ft) Bruttó (Ft) Nettó (Ft) Bruttó (Ft) Nettó (Ft) 

Projekt teljes 

költsége 
  155 998 590 122 833 535 282 520 000 222 456 693 438 518 590 345 290 228 

  NSI 1 069 530 842 150 1 977 640 1 557 197 3 047 170 2 399 347 

  Közreműködő 2 139 060 1 684 299 3 955 280 3 114 394 6 094 340 4 798 693 

  TAO támogatás 106 953 000 84 214 961 197 764 000 155 719 685 304 717 000 239 934 646 

 
Önrész (GYMJV) 45 837 000 36 092 126 84 756 000 66 737 008 130 593 000 102 829 134 

Ebből építési 

költség  
152 790 000 120 307 087 269 666 680 212 335 969 422 456 680 332 643 055 

  Tervezés   8 500 000   0 10 795 000 8 500 000 

  Építészet   96 130 638   180 146 646 350 872 151 276 277 284 

  Gépészet   9 750 000   18 388 457 35 735 840 28 138 457 

  
Erős és gyenge 

áram 
  5 926 449   13 800 866 25 053 689 19 727 314 

 

5. táblázat: b) Az Új Edzőcsarnok fenntartási költségterve 

 Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 

Bérleti díj    300 000  

Egyetemi költségvetés 2 700 000   

Karbantartás,  

közüzemi költségek 

 3 000 000 

Összesen: 3 000 000 3 000 000 

 

A fenntartási költségek tervezésénél bázisadatnak a jelenlegi Edzőcsarnok költségeit 

tekintettük, amelyet a számviteli csoport munkatársai bocsátottak rendelkezésünkre. Az 

üzemeltetési feladatokat az egyetem Testnevelési és Sportközpontjának munkatársai látják el. 

Ezzel kapcsolatosan közvetlen új bérteher nem jelentkezik. 
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4.5 A KONCEPCIÓ KOCKÁZATELEMZÉSE  

Mivel fejlesztési koncepciónk csaknem kétéves időtávot ölel fel és a szolgáltatásfejlesztés 

mellett egy nagy értékű infrastrukturális beruházás is sorra kerül, ezért a fejlesztés ideje alatt 

felmerülő kockázatokat számba vettük, a szükséges számításokat elvégeztük. Ezek 

eredményeképpen kapott mutatószámok alapján mindkét fejlesztés minimális pénzügyi 

kockázattal jár, azok hosszú távú fenntartása akadályba nem ütközik.
4
  

6. táblázat: Pénzügyi kockázatok elemzése 

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Kockázat Valószínűsége Hatása Kezelése 

A tervezett szolgáltatások 

elindulásának és az infrastrukturális 

beruházás csúszása a tervezett 

ütemtervhez képest 

Alacsony Magas 

Minőségbiztosítás, 

folyamatszabályozás, folyamatos 

monitoring. 

Az igényeltnél kisebb mértékű, vagy 

elmarad az önkormányzati 

támogatás elnyerése 

Közepes Magas 

A fejlesztések áttervezése a 

rendelkezésre álló forrásoknak 

megfelelően. 

Cash-flow és likviditási zavarok a 

fejlesztések megvalósítása folyamán 
Alacsony Magas 

Megfelelő pénzügyi tervezés és hosszas 

előkészítés. 

A fejlesztések pénzügyi 

ütemezésének felborulása 
Alacsony Magas 

Pontos ütemezéssel, tervezéssel, 

szerződésnek való megfeleléssel a 

kockázat minimálisra csökkenthető. 

 

A beruházást követő fenntartás költségei biztosítottak, mivel az új Edzőcsarnok átadását 

követően a jelenlegi Kiscsarnok értékesítésre kerül, így új, ismeretlen integrálódási probléma 

nem áll fenn.  

7. táblázat: Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Kockázat Valószínűsége Hatása Kezelése 

Szakmai szempontú kockázatok 

A tervezett fejlesztések nem a célcsoport 

igényeit tükrözik 
Alacsony Magas 

Körültekintő tervezés, hallgatói 

igényfelmérés, korábbi tapasztalatok 

összegyűjtése. 

A bevont szakemberek, szakmai 

megvalósítók nem rendelkeznek a 

megvalósításhoz szükséges 

kompetenciákkal 

Alacsony Magas 
A szakmai megvalósítók körültekintő 

kiválasztása, szükség szerint továbbképzése. 

Hallgatói és élsportolói érdektelenség a 

kialakított infrastruktúra és 

szolgáltatások felé 

Alacsony Magas 
Körültekintő tervezés, a hallgatók koncepció 

kialakításba való bevonása. 

                                                 

4 Az új Edzőcsarnok beruházás esetében, a korábbi edzőcsarnokhoz képest jelentős funkcióbővülés várható (1. sz. melléklet, alaprajz).  

A jelenlegi csarnok kihasználtsága szorgalmi időszakban 90-95%. Az előzetes igényfelmérés alapján ez az új létesítmény esetében sem 

csökken. 
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Kockázat Valószínűsége Hatása Kezelése 

Jogi szempontú kockázatok 

Jogszabályi előírások változása közepes Közepes 

Egyeztetések a fenntartókkal, regionális és 

országos döntéshozókkal, az érintett 

szaktárcákkal. 

A megadott határidőre a szükséges 

szerződések nem kerülnek aláírása 
Alacsony Alacsony A tevékenységek körültekintő ütemezése. 

Intézményi kockázatok 

A folyamat valamennyi tevékenységét 

érinti a belső átfutási idő hosszúsága, 

amely késlelteti a szerződéskötési 

folyamatot 

Közepes Közepes Projektmenedzser alkalmazása 

Projektvezetési tapasztalat hiánya Alacsony Magas 

A projektvezető feladatainak 

megvalósításához tapasztalattal rendelkező 

projektvezető alkalmazását biztosítjuk 

Megfelelő szakértői háttér hiánya a 

fejlesztések lebonyolításával, 

dokumentálásával és elszámolásával 

kapcsolatban 

Alacsony Magas 

A kiválasztása során kiemelt szempont a 

megfelelő referenciák rendelkezésre állása, a 

hasonló projektekben végzett tevékenységek 

köre és a szakmai tapasztalat 

Társadalmi kockázatok 

Szakmapolitikai környezet változása Alacsony Alacsony 
Kockázat elviselése, intézkedést nem 

igényel 

Gazdasági környezet változása Alacsony Alacsony 
Kockázat elviselése, intézkedést nem 

igényel 

 

4.6 FENNTARTÁS 

Az Széchenyi István Egyetem területén megoldható a fejlesztés lebonyolítása. Létesítményei, 

eszközállományát az intézmény folyamatosan karbantartja és fejleszti. Ahogy az intézmény 

általános stratégiai gondolkodásában, úgy jelen fejlesztések kapcsán is jellemző szempont a 

fenntartható fejlődés elveinek szem előtt tartása, vagyis olyan tevékenységek kidolgozása, 

melyek kielégítik a jelen igényeit anélkül, hogy veszélyeztetnék a jövő generációi 

szükségletének kielégítését. A fenntartható fejlődés szempontjai az Intézmény Fejlesztési 

Tervben az alábbiak szerint szerepelnek: 

„A képzési, oktatási tevékenységben a fenntarthatóság szempontjai döntően a meglévő 

szakokban és azok fejlesztésében megjelenő környezeti szemlélet erősítését és fejlesztését 

értjük, illetve az új szakok alakításánál ezen szemlélet figyelembevételét. Az Egyetem mindig 

törekedett a kialakított oktatási rendszerének stabilitására, s abban az értékek megóvására, 

azok modernizálására.  

A kutatás-fejlesztés és innovációs stratégiában kiemelt szempont a fenntarthatóság. Ennek 

egyik alkalmazási tere, hogy létrejött az elmúlt években egy jelentős kutatási eszköz és 

szellemi bázis (egyéni kutatások, kutatócsoportok, kutatóintézetek), amely a járműiparra és az 

ahhoz kapcsolódó tudományi területekre, valamint a műszaki, a regionális- és a 

közgazdaságtudomány és az állam és jogtudomány haladó irányzataira épültek. Ezek további 
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fejlesztésében vagyunk érdekeltek, hiszen egyre nagyobb elismertséget nyernek mind itthon, 

mind külföldön a kutatási eredményeink.” 

Mindezekhez az alapkompetenciák fejlesztése elengedhetetlen.  

A társadalmi felelősségvállalás a Széchenyi István Egyetem vezetésének egyik alapelve. Az 

Egyetem, a város és a térség sok szálon kapcsolódik egymáshoz. Nem úgy tekintünk az 

Egyetemre, mint egy elszigetelt oktatási, tudományos intézményre, hanem úgy, mint a város, 

a térség közösségének egyik fontos alakítójára, ezek közösségeinek szolgáltatójára. Az 

Egyetem évente százas nagyságrendben szervez konferenciákat, szakmai megbeszéléseket, 

amelyek helyet, és egyben az egyetemi tudás hasznosítása révén közös felületeket adnak a 

különféle szakmai szervezetek érintkezéseinek, további ismeretek szerzésének, terjesztésének. 

Az egyetemi létesítményeket (Egyetemi Sportcsarnok, Edzőcsarnok, Sporttelep, Egyetemi 

Hangversenyterem, Egyetemi Könyvtár, az egyetemi terek) a városi, térségi közösségek 

használatára bocsátjuk. Számos olyan rendezvény alakításában, szervezésben veszünk részt, 

ami a tudásunk, ismereteink átadására épül (pl. Nyugdíjas Egyetem, Kiskutatók 

Akadályversenye, Állásbörze, Széchenyi Futam, Egyetemi Napok, stb.). A programok 

szervezésében a hallgatói szervezetek meghatározó szerepet játszanak. Folyamatosan jelen 

vannak a város és a térség közösségének alakításában, s ezzel olyan fókuszponttá teszik az 

Egyetemet, amely a tudás terjesztésének, értékeinek bemutatásának és megóvásának 

egyértelmű szimbólumaként jelenik meg. A Széchenyi István Egyetem egy fiatal egyetem, a 

város és térségének közössége folyamatosan figyeli a működését, társadalmi hatásai egyre 

élénkebbek, ennek technikáit állandóan fejleszti, alakítja, így hatása, jelenléte és befolyása 

ebben a közegben fenntartható. 

 

4.7 A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÚJ EDZŐCSARNOKÁNAK 

HASZNOSÍTÁSI  MÓDJA, VÁRHATÓ KIHASZNÁLTSÁGA 

Az edzőcsarnok 90%-ban közcélú sportolásra (testnevelés és sportfoglalkozások valamint a 

Széchenyi Kosárlabda Akadémia, SZESE NBIB kosárlabda, röplabda, asztalitenisz felnőtt és 

junior versenysportja) vehető igénybe.  

A tervezett kihasználtság szerkezetét a táblázat mutatja. Az edzőcsarnokot üzleti céllal csak 

korlátozottan tervezzük hasznosítani. Kifejezett célunk a hallgatói sportolás és a Széchenyi 

Kosárlabda Akadémia igény szerinti kielégítése testnevelési órák keretében, valamint a 

szabadidőben és a versenysport képzési rendszerében.  

A több részre osztható csarnok lehetőséget ad az egy időben történő sportfoglalkozásokra, a 

hallgatói testnevelés órák, a szabadidősport és a versenysport képzés tekintetében.  
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8. táblázat: Az Edzőcsarnok várható kihasználtsága 

9.  

 Sportórák/hét %/év 

Testnevelés és sportfoglalkozások 30 20 

Hallgatói szabadidősport 26 17 

Lakossági sport 14   1 

SZESE versenysport 

- Kosárlabda NBIB 

- Széchenyi Kosárlabda Akadémia 

- Röplabda 

- Asztalitenisz 

80 

20 

40 

10 

10 

53 

Üzleti értékesítés  9 

 
Ʃ 150* 

*egy időben 3 pálya is használható 
 

 

 

A fenntarthatóság az intézményi fejlesztésben is kimutatható. 2008-2011 között zajlott le 

közel 12 Mrd Ft értékben az a fejlesztési program, amely az Európai Unió és a magyar 

Kormány támogatásával, de az Egyetem aktív pénzügyi közreműködésével kiépítette egy új 

infrastruktúrát. Ennek tervezésénél, kivitelezésénél a környezeti szempontok 

(energiatakarékosság, mozgáskorlátozottak lehetőségei, korszerű anyaghasználat, környezet 

minősége) egyértelműen érvényesültek. Nyugodtan kijelenthető: az Egyetem ésszerű és 

példás gazdálkodást folytat. 

A fejlesztés elemeinek mindegyikét hosszú távon fenntartani és fejleszteni kívánjuk. A 

tervezett fejlesztés tárgyaként elkészülő „projekttermékek” a fenntartási szakaszban az 

intézmény szervezeti egységeihez kötődnek majd, azok fogják szükség szerint fejlesztetni. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, az elért eredményeket folyamatosan nyomon követjük, a 

projektmenedzsment által, a fenntartási időszakban azok nyomon követése és eredményeinek 

kiértékelése a Testnevelési Központ és a kialakítandó Sportiroda feladatkörét képezi majd. 

A fejlesztés szervezeti hátterét a Széchenyi István Egyetem szakemberei adják.  

Pénzügyi fenntarthatóság 

A fejlesztés során megvalósuló tevékenységek segítségével ki tudjuk szolgálni a felmerülő 

igényeket, reményeink szerint az események a jövőben önjáróvá válhatnak és későbbiekben 

projekt időszakon túl is tovább működhetnek. Ennek bizonyítására a TÁMOP-4.1.2.E projekt 

benyújtásakor költség-haszonelemzést végeztünk, melyben kifejezetten a pénzügyi és 

társadalmi-gazdasági hasznok elemzésre koncentráltunk. A pénzügyi elemzés során 

alkalmazott legfontosabb módszertan a diszkontált pénzáramlás (DPÁ) elemzés volt. Az 

elemzést 10 éves időtávra végeztük el. Az elemzés eredményeképpen a projekt pénzügyi 

fenntarthatósága biztosított, részletesen olvasható a megvalósíthatósági tanulmányban.  
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Környezeti fenntarthatóság 

A koncepció megvalósítása a környezetre káros hatással nem jár, a tevékenységek 

megvalósítása során a környezettudatosság és a környezeti terhelések minimalizálása történik.  

Társadalmi, gazdasági fenntarthatóság 

A tevékenységek segítségével magas színvonalú sportszolgáltatásokat alakítunk ki, melynek 

tevékenységei hosszú távon is fenntartható társadalmi hatásokat indukálnak. A folyamatnak 

társadalmi igénye is van, hiszen minden társadalmi rendszer igényli polgárai révén a 

megmérettetést egymással és más nemzetekkel, másrészt az egészséges, produktív társadalom 

minden nemzet alapvető érdeke. A hazai oktatási rendszer sportja sajnálatos módon kiszorult 

a hazai sportfejlesztésből, holott ha az iskolai képzésben a tanulás mellett a sportot is 

magasabb színvonalon az oktatás részének tekintjük, akkor egy hosszú távon stabil, 

fenntartható struktúra jöhet létre sportszakmailag és gazdaságilag egyaránt.  

 

4.8 CSELEKVÉSI TERV  

Az alábbi Gantt-diagram féléves bontásban szemlélteti a tervezett cselekvési tervet. 



42 

 

10. táblázat: Tervezett cselekvési terv (Gantt-diagram) 
 

  2013. 2013. 2014. 2014. 2015. 2015. 

Tevékenységi szolgáltatások bővítése I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév 

Projekt előkészítés             

Hallgatói tanácsadás a sport terén, melynek keretében a hallgató, fizikai állapotának felmérését követően, útmutatást kap arra 

vonatkozóan, hogy milyen sportágakat érdemes választania 
            

Hallgatói sportrendezvények szervezése és megtartása             

Felsőoktatási intézményi sportirodák közös szakterületi szolgáltatásfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése             

Olyan új sport- és életmód tanácsadói szolgáltatások fenntartható módon történő bevezetése, melyek ösztönzik a hallgatókat a 

sportszolgáltatások igénybevételére, továbbá valamennyi hallgató számára gyors és egyenlő esélyű hozzáférést kínálnak 
            

Célcsoport megszólítása, figyelemfelhívás (pl. brosúrákkal, rendezvényekkel)             

Sportalkalmazások fejlesztése             

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával és 

beindításával - Felsőoktatási sport portál kiépítése és beindítása, felsőoktatási sport hírlevél indítása 
            

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával és 

beindításával - A sport területén elérhető hallgatói szolgáltatások bővítése – hallgatói kedvezményrendszer kidolgozása mellett – külső 

szolgáltatók bevonásával 

            

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával és 

beindításával - Az alumusok sportolási feltételeinek kidolgozása 
            

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával és 

beindításával - Pályázatfigyelési, szponzorkeresési módszer kidolgozása és alkalmazása 
            

A sport terén kiemelkedő teljesítményre képes tehetséges hallgatók felkutatására, szakválasztásának segítésére, tanulmányainak segítésére 

módszertan kidolgozása, mentori, tutori és kedvezményrendszer kiépítése és működtetése, folyamatos kapcsolattartás  
            

Tréningszolgáltatások hallgatóknak, oktatóknak és a hallgatókkal kapcsolatot tartó dolgozóknak: teljesítmény tréningek, érzékenyítő 

tréningek, interkulturális tréningek a felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói és dolgozói számára 
            

Projektmenedzsment             

Tájékoztatás-nyilvánosság             

Új Edzőcsarnok Projekt       

Projekt előkészítés             

Engedélyezési eljárások             

Kivitelezés - Küzdőtér             

Kivitelezés - Kiszolgáló épület             

Műszaki ellenőrzés             

Projektmenedzsment             
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5. A FEJLESZTÉS  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI 

KERETEI 

 

5.1 A FEJLESZTÉS GAZDÁJÁNAK BEMUTATÁSA  

A fejlesztés gazdájának hivatalos neve: Széchenyi István Egyetem  

Címe: 9026 Győr Egyetem tér 1. 

Felelős vezető: Dr. Földesi Péter, rektor 

A Széchenyi István Egyetem az Észak-nyugat Dunántúl meghatározó felsőoktatási 

intézménye, profilját tekintve a térségben kiemelten a műszaki és járműipari ágazatot tekintve 

egyedülálló, hiszen a régió elsősorban gépipari súlypontú, és a magas szintű 

termelőtevékenységre alapozó gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az 

Egyetem egyedülálló, gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív partneri 

kapcsolatai révén kialakított, adekvát képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki. Az intézmény 

rangsorokban elfoglalt helye és pozíciója az utóbbi időben pozitívan változott, mely alapján 

szinte minden rangsorban jobban szerepel az Egyetem, mint a korábbi években. A listák 

pozitív mutatóit a jelentkezési adatok is alátámasztják, mely szerint a 2010/2011-es tanévben 

az Egyetem 21%-kal több hallgatót vett fel, mint egy évvel korábban. A 2011/2012-es 

előzetes jelentkezési adatok még ezt is felülmúlják, ugyanis 14%-kal többen jelentkeztek az 

intézménybe, mint az előző jelentkezési időszakban. (www.felvi.hu) 

Az Egyetem területén 3.624 m2-es Egyetemi Csarnok, 871 m2-es Kiscsarnok, egy több mint 

négy hektáros sporttelep, az Egészségügyi és Szociális Intézet tornaterme (288 m2), három 

konditerem illetve szabadtéri sportpályák szolgálják a hallgatók sportolási igényeinek 

kielégítését. A hallgatók tanulmányaik alatt 4 félévet kell, hogy sporttal töltsenek, amelyhez 

mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak. A szükséges kreditek megszerzéséhez 

minden hallgató a hozzá legközelebb álló sportágat választhatja az úszástól a falmászáson át 

egészen a floorball-ig.  

Felelős szervezeti egység: Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális képzési Intézet 

Testnevelési és Sportközpont és a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete.  A verseny és 

szabadidősportot a SZESE működteti (vö.4.1. fejezet). Több sportágban NB1-es szinten 

folyik a munka. A szabadidő sport keretében számos sporteszköz mellett kenuk és kajakok, 

valamint kerékpárok kölcsönzése is lehetséges. A szabadidősport felügyeletét az egyesületet 

elnökségének kiválasztott tagja felügyeli, akit az EHÖK javaslatára az elnökség 

felterjesztésével választ meg a közgyűlés. 

A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Testnevelési és Sportközpont  

A Testnevelési és Sportközpont a testnevelő tanárok oktatási, valamint a sportlétesítmények 

fenntartása, üzemeltetése érdekében alkalmazott munkatársak szervezeti egysége. 
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TSK feladata a hallgatók egészséges életmódra nevelése érdekében: 

 Ellátja a Testnevelés tantárgy szakmai felügyeletét. 

 Megállapítja a tantárgykövetelményeket. 

 Felkészíti a hallgatókat a követelmények teljesítésére. 

 Ellenőrzi a követelmények teljesítését 

 Lehetőséget biztosít a hallgatók körében végzett fittségi vizsgálatokra 

 Az egyetemi sportlétesítmények jó kihasználásával biztosítani a feltételeket ahhoz, 

hogy a hallgatók korszerű kezdeményezéseikhez igazodó programokból 

választhassanak. 

 

5.2 A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZT VEVŐ PARTNEREK RÖVID 

BEMUTATÁSA  

A fejlesztési programot az Egyetem és a SZESE partnerek bevonásával valósítja meg. Az 

alábbi szervezetek mint szakmai együttműködő partnerek részt vesznek a fejlesztés 

kidolgozásában/megvalósításában, szakmai és pénzügyi támogatásukkal hozzájárulnak 

céljaink megvalósításához.  

 

Szakmai együttműködő partner 

1.  Győr MJV Önkormányzata 

2. Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 

3. Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság Óvoda, Általános és Középiskola 

4. Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzat 

 

1. Győr MJV Önkormányzata 

Győr Megyei Jogú Városának Önkormányzatával az Egyetem különösen jó kapcsolatokat 

ápol, hiszen a város mindig is különös figyelemmel kísérte az intézmény sorsát és jövőjét. A 

város gazdasági fejlődését a gazdaságot meghatározó szereplők partnerségi viszonya 

határozza meg, melynek keretében az Önkormányzat a gazdasági szereplőkkel – legyenek 

azok mikro-, kis- és középvállalkozások; hazai tulajdonú vagy multinacionális nagyvállalatok, 

kamarák, szakmai szervezetek vagy a Széchenyi István Egyetem – összefogva, rendszeres 

párbeszéddel tudja azt a gazdasági klímát megteremteni Győrben, amely a város és a térség 

gazdasági prosperitását biztosíthatja. A felsőoktatás és a gazdaság együttműködésének új 

modellje a győri régióban a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungária Motor kft 

közreműködésével, Győr Város Önkormányzatának támogatásával alakult ki közel két évtized 

alatt. 
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2. Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 

A Széchényi István Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetségnek tagja, ami a 

magyar felsőoktatás sportéletéhez közvetlen kapcsolatát biztosítja. 1907. március 25-én a 

BEAC, MAFC és a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC) kezdeményezésére, 10 

egyetemi és főiskolai egyesület csatlakozásával Európában elsőként, a világon másodikként 

alakult meg a Magyar Főiskolai Sportszövetség (MFSSz). A szövetség egyesületi formában, 

Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség (MEFS) névvel 1991 szeptembere óta működik.  

A szervezet a TÁMOP-4.1.2.E projekt megvalósítása során valamint azt követően a 

fenntartási időszakban is segítséget nyújt a szakmai megvalósításban és a felállítandó 

sportiroda minőségirányítási rendszerének kialakításában:  

 általános szakmai tanácsadással,  

 a fejlesztések sportszakmai koordinálásával,  

 részt vesz az előírt célok megvalósítási kritérium-rendszerének kidolgozásában és 

minőségbiztosítással támogatja a Sportszakmai fejlesztési program 

megvalósulását, 

 elvégzi a tervezett a programok helyszíni monitorozását és értékelését. 

 

3. Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság Óvoda, Általános és Középiskola 

A Móra Ferenc Általános Iskola 1973-ban nyitotta meg kapuit, mint Győr városának akkori 

legkorszerűbb és legjobban felszerelt oktatási intézménye. Azóta is működő modern 

tornacsarnokával és az 1997-ben felújított uszodájával minden lehetőség biztosított az 

egészséges és sportos diákok felneveléséhez. Az általános iskolában a 8 évfolyamon 3 

párhuzamos osztályban matematika, rajz és testnevelés tagozatok közül választhatnak a 

tanulók. Az iskola 1992 és 1999 között több, országos hírűvé nőtt rendezvényt honosított 

meg. Ezek közül kiemelkedő az alsósok számára a Kincskereső Vetélkedő, a sportolók 

számára az Úszóosztályok Országos Versenye, valamint a környező megyék, az erdélyi és 

szlovákiai magyar középiskolák részvételével megrendezett Móra Ferenc novellaelemző és 

prózaíró verseny. 

4. Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzat 

Az egyetem hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét az EHÖK látja el valamennyi, a 

hallgatókat érintő kérdésben, az egyetem valamennyi fórumán. Emellett gyakorolja a 

felsőoktatási törvényben, a kormányrendeletekben és valamennyi egyetemi szabályzatban 

megfogalmazott hallgatókat megillető jogokat. Segíti a tanulmányi és szociális ügyek 

intézését, dönt a számukra folyósított állami támogatások elosztásáról. A HÖK felépítését, 

működését, feladat- és jogkörét, a HÖK saját Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 
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5.3 A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE  

 

5.3.1 A SZERVEZET FELADATAINAK ISMERTETÉSE 

A fejlesztéshez kapcsolódó projektszervezet határozott időre – a fejlesztések 

megvalósításának idejére – jön létre, célja a tervdokumentomokban leírtak megvalósítása, a 

pályázati és belső egyetemi előírásoknak megfelelő módon, amit a szervezet felépítése is 

tükröz. Az operatív szakmai megvalósítását a szakmai vezető fogja össze a pályázati 

előírásoknak való megfelelést biztosító Projekt Menedzsment Stáb (PMS) támogatásával. A 

koncepciót támogató projektben létrehozásra kerül egy hallgatói sportiroda, mely a 

Testnevelési és Sportközpont szakmai irányítása mellett és a Kommunikációs és Szolgáltató 

Központ felügyelete alatt, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatba tagozódva végzi majd 

tevékenységeit.  A sportiroda vezető 2015. július 1-től az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

megbízott tisztségviselőjeként látja. 

2. ábra: A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának szervezeti felépítése 
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5.3.2 SZERVEZETI ÖSSZEFOGLALÓ ÁBRA 

A pályázati megfelelőség biztosítása a projektmenedzsment feladata, amely összehangolja a 

pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatok teljesítését. A koncepció 

végrehajtásáért felelős szervezetek kapcsolati hálózatát az alábbi ábrán mutatjuk be.  

 

3. ábra: A koncepció végrehajtásáért felelős szervezetek kapcsolati hálója a 

projektidőszakban 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS, LEVEZETÉS   

A sportkoncepció amellett, hogy áttekintés ad az egyetemi sport sokszínűségéről, fejlődési 

pályájáról, tradíciójáról a továbblépés, az értékek megőrzése és az eredményesség érdekében 

nyitott fejlesztési struktúrát határoz meg. A fejlesztés útvonalát széles társadalmi 

összefogásban, új, innovatív, a sportszakmai és a gazdasági eredményesség együttes 

szemléletének metszetében jelöli meg. Az összefogás főszereplői az egyetemnek otthont adó 

város, a magángazdaság szereplői és a civil egyesület eddig is olyan eredményekre volt képes, 

amely nagymértékben járult hozzá Győr „Sportvárossá” fejlődéséhez, a város és az egyetem 

nemzetközi hírnevéhez.  

A két fő projektelem a tevékenységi szolgáltatások bővítése és a csarnokberuházás 

kifejezetten a közsport területének szándékolt fejlesztését célozza meg, amely a hosszútávú 

fenntarthatóság mellett a minőségi sportban is stabil, szakmai sikerek eredményez.  

A készítők számba véve az elmúlt 20 év intézményi fejlődését, a modern európai sport 

funkcióit, a nemzetközi trendekhez és nemzeti sporthoz egyaránt illeszkedő egyetemi sport 

kiépítését és fejlesztését irányozták elő a Széchenyi István Egyetem számára.     

 

A sportkoncepció készítői: Somogyi Ádám, Katona Zsolt, Gyömörei Tamás 

 

Győr, 2014. április 11. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: Új edzőcsarnok 
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2. sz. melléklet: Sportiroda, kiindulási alapot adó sport munkacsoport: 

 

A kialakítandó sportiroda tervezett modellje 
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3. sz. melléklet: Tevékenységeink az alábbiak szerint illeszkednek felhívás céljaihoz és indikátoraihoz: 

 Útmutató szerinti tevékenység Tervezett főtevékenység Cél Kapcsolódó indikátor Költség(Ft) 

1. 

Hallgatói tanácsadás a sport terén, melynek keretében a hallgató, fizikai 

állapotának felmérését követően, útmutatást kap arra vonatkozóan, hogy 

milyen sportágakat érdemes választania 

Hallgatói sport tanácsadás - 

Egyéni sportorientáció 

kialakítása 

1., 3. 
1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
2 860 120 

2. Hallgatói sportrendezvények szervezése és megtartása 
Rendszeres sportrendezvények 

hallgatóknak és oktatóknak 
2., 3. 

1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
2 428 200 

3. 

A sport terén kiemelkedő teljesítményre képes tehetséges hallgatók 

felkutatására, szakválasztásának segítésére, tanulmányainak segítésére 

módszertan kidolgozása, mentori, tutori és kedvezményrendszer kiépítése 

és működtetése, folyamatos kapcsolattartás  

Élsportolói program 2. - 

Mentorálás 
2., 3., 4. 

1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
1 778 000 

Élsportolói program 1. - 

Kiválasztás és mérések 
2., 3., 4. 

1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
762 000 

4. 
Felsőoktatási intézményi sportirodák közös szakterületi 

szolgáltatásfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése 
Sportiroda kialakítása 2. 

1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
5 691 000 

5. 

Olyan új sport- és életmód tanácsadói szolgáltatások fenntartható módon 

történő bevezetése, melyek ösztönzik a hallgatókat a sportszolgáltatások 

igénybevételére, továbbá valamennyi hallgató számára gyors és egyenlő 

esélyű hozzáférést kínálnak 

Új sportági kurzusok 

kidolgozása és követéses 

kontrollja ellenőrzött 

intenzitású kardio programmal 

1., 3. 
1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 

750 600 

 

6. 
Célcsoport megszólítása, figyelemfelhívás (pl. brosúrákkal, 

rendezvényekkel) 
Sportszakmai konferencia 2., 3. 

1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
444 800 

7. Sportalkalmazások fejlesztése Sportalkalmazások fejlesztése 3. 
1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
2 000 000 

8. 

A felsőoktatási intézmény sport területén elérhető hallgatói 

szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mintaprogramok kidolgozásával és 

beindításával 

Sportportál és hírlevél 

fejlesztése 
3. 

1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 

1 500 000 

"Minden hallgató tanuljon 

úszni" 
3. 3 760 000 

Alumni sport 3. 460 000 

Szakmai vezetés 3. 2 584 450 

9. 

Tréningszolgáltatások hallgatóknak, oktatóknak és a hallgatókkal 

kapcsolatot tartó dolgozóknak: teljesítmény tréningek, érzékenyítő 

tréningek, interkulturális tréningek a felsőoktatási intézmények hallgatói, 

oktatói és dolgozói számára 

Tréning szolgáltatások 1., 2., 3. 
1. hallgatói sport szolgáltatások száma 

2. hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma 
3 400 000 

ÖSSZESEN 28 419 170 
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* kapcsolódó célok: 

1. Szakember ellátottság javítása a mindennapos testnevelés oktatási-nevelési feladatainak 

elvégzéséhez. 

2. A felsőoktatási intézményi hallgatói sportirodák szakmai profiljának bővítése, intézményi 

beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő intézményi sportirodák közös 

módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése. 

3. Az intézmények sportszolgáltatásait igénybe vevő hallgatók számának növelése.  

4. Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya-modell elősegítése. 

 



  

A projekt címe: Tudás és Sport: Sportolói életpálya modell a Széchenyi István Egyetemen 

Azonosítószám: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0008 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

Sportiroda működési terve a Széchenyi István Egyetemen 

 

Tudás és Sport: Sportolói életpálya modell a Széchenyi István Egyetemen 

 

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0008 

 

 

 

 



  

A projekt címe: Tudás és Sport: Sportolói életpálya modell a Széchenyi István Egyetemen 

Azonosítószám: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0008 
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1. TÁMOP 4.1.2.E pályázat általános célkitűzései 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a 

törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új 

és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon.  

 

A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet 

az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal 

járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői 

által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított 

súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza 

azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar 

2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés 

3. Otthonteremtés – Lakásprogram 

4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés 

5. Tudomány – Innováció – Növekedés 

6. Foglalkoztatás 

7. Közlekedés – Tranzitgazdaság 

 

A TÁMOP 4.1.2.E konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben a 21. század 

követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex 

felsőoktatási szolgáltatások, beleértve alap és mesterképzések fejlesztése. A konstrukció 
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komplex módon kíván választ adni a felsőoktatási szolgáltatások területén a sporttal, 

testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos hiátusokra.  

 

Kiemelt cél a 2011. CCIV. törvény 115. §. alapján kidolgozandó Intézményfejlesztési 

Tervekben rögzített, kapcsolódó célok végrehajtásának támogatása. Ennek keretében 

elérendő a hatékony, intézmények által önállóan és közösen fejlesztett képzések indításának 

elősegítése, kiemelten a sporttudományi és kapcsolódó képzések fejlesztése, bővítése, 

valamint a hallgatói szolgáltatások keretében az intézmények által nyújtott 

sportszolgáltatások fejlesztése. Mindez összhangban áll a felsőoktatási ágazati törekvésekkel 

és a Széll Kálmán tervvel, valamint Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

előírásaival, mely szerint „a felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan 

biztosítania kell egészségfejlesztést is beleértve a rendszeres testmozgás és 

sporttevékenység megszervezését”. A konstrukció elősegíti az ÚSZT-ben megfogalmazottak 

megvalósulását a „Tudomány – Innováció –Növekedés” és a „Foglalkoztatás” területeken.  

 

Egyrészt az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődés a sportban és közvetlen 

környezetében speciális sport- és interdiszciplináris tudást igényel, ami a képzés ez irányú 

fejlesztését követeli meg Magyarországon is. A konstrukció további célja ennek alapján a 

sporthoz és egészségtudatossághoz kapcsolódó képzések spektrumának szélesítése, 

valamint a sporttal kapcsolatos ismeretanyag beépítése meglévő képzésekbe. Ennek 

keretében további cél olyan átképzési formák kialakítása, mely lehetővé teszi a felmenő 

rendszerben bevezetett mindennapos testnevelés szakemberigényének kielégítését. 

 

A fejlesztések megvalósítása lehetőséget teremt a vidéki, konvergencia régióbeli 

felsőoktatási intézmények sportképzési rendszerének az Európai Képesítési 

Keretrendszerébe történő besorolására. 
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Másrészt a tehetséges sportolók számára a felsőoktatásba való belépéshez és 

felsőoktatási képzés eredményes elvégzéséhez, szükséges megteremteni a feltételeket a 

kettős életpályamodell megvalósításával. Ehhez kapcsolódóan a konstrukció célja olyan 

hallgatói szolgáltatások kialakítása, amelyek növelik a kiemelkedő sportolók esélyeit a 

felsőoktatásban a diplomaszerzésre 

 

Harmadrészt a felsőoktatásban hallgatók a középiskola elvégzését és az állami 

felsőoktatási intézménybe való bekerülést követően még kevesebb figyelmet fordítanak a 

testi állapotuk javítására, illetve annak fenntartására. A középiskolában tanulók közel 50 %-a 

folytat iskolán kívül sport vagy fizikai testmozgást igénylő tevékenységeket, ugyanez a 

felsőoktatásban a hallgatók körében már csak alig több mint 30 %. A konstrukció célja a 

hallgatói szolgáltatások körének bővítése és a hallgatói szolgáltatások fejlesztése és 

biztosítása a felsőoktatási hallgatók aktivitásának ösztönzése érdekében. 

Hosszú távon cél a hallgatók széles körében a fizikai állapot javítása, a munkaerőpiacra 

történő belépés utáni jobb teherbírása, koncentráció képessége, életviteli szokásainak jobb 

kialakítása, így a magyar gazdaság versenyképességének javítása a sport által céltudatosabbá 

váló munkavállalói réteg kialakításával. 

 

A pályázatot két komponensben lehet benyújtani: 

A „komponens”: Képzésfejlesztés a sporthoz kapcsolódó képzések területén 

 meglévő szakok módszertanának és tananyagának fejlesztése, 

 új, alap- és mesterszakok tananyagának és módszertanának kialakítása, valamint 

 szakterületi képesítési kompetenciák megszerzésére irányuló átképzési kurzus 

akkreditálása, indítása, pilot rendszerű lefolytatása. 
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B „komponens”: Hallgatói szolgáltatások fejlesztése a sport területén 

 intézményi –informatikai eszközökkel is támogatott – hallgatói sportszolgáltatások 

körének és módszertanának fejlesztése 

 élsportolói tehetséggondozási rendszer kiépítése és működtetése 

 

Amennyiben az „A” komponensre pályázatot benyújtó konzorciumvezető vagy 

konzorciumi partner a „B” komponensben támogatható tevékenységekre is pályázatot kíván 

benyújtani, azt az „A” komponensre benyújtott pályázata részeként szükséges megtennie, a 

„B” komponensre megfogalmazott elvárások mentén. 

 

Részcélok: 

1. Sporthoz kapcsolódó képzések spektrumának bővítése, képzési profilok 

fókuszálása a sporttudomány és kapcsolódó természet- és társadalomtudományi 

képzésekben 

2. Szakember ellátottság javítása a mindennapos testnevelés oktatási-nevelési 

feladatainak elvégzéséhez 

3. A felsőoktatási intézményi Hallgatói Sportirodák szakmai profiljának bővítése, 

intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő 

intézményi sportirodák közös módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése 

4. Az intézmények sportszolgáltatásait igénybe vevő hallgatók számának növelése 

5. Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya-modell elősegítése 

6. Korszerű népegészségügyi felsőoktatási szakirányú továbbképzési program 

kialakítása 
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Rendelkezésre álló forrás: 

A pályázat meghirdetésekor a hat konvergencia régióra (Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak- 

Magyarország, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) az elszámolható 

közkiadásokra5 rendelkezésre álló keretösszeg 1.800.000.000 forint: 

 „A” komponens: 1.600.000.000 Ft 

 „B” komponens: 200.000.000 Ft 

A Közép-magyarországi régió részére nem áll rendelkezésre forrás. 

 

Jelen konstrukció keretében az ERFA típusú tevékenységek kizárólag az „A” komponens 

keretében felhasználhatóak, az „A” komponens teljes elszámolható költségének 13,85%-

ának mértékéig. 

 

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

 

A támogatott pályázatok várható száma: 

„A” komponens: 3 db a konvergencia régiókból az alábbi régió csoportok szerint: 

 Észak-Alföld és Észak-Magyarország: 1 db 

 Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl; Közép-Dunántúl: 1 db 

 Dél-Alföld: 1 db 

A szakmai értékelés alapján a 3 legmagasabb pontszámú, régió csoportonként egy-egy 

projekt nyerhet támogatást 

„B” komponens: 9 db a konvergencia régiókból. 

                                                 

5
 A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak 
minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési 

támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő 

közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. 
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A pályázat általános célkitűzéseiből kiderül, hogy egyik alapvető célja az egyetemi 

szabadidősport fejlesztése. A Széchenyi István Egyetem már sikeresen integrálta szabadidős 

programjait (mint például a SZE Napok keretében megrendezésre kerülő sportnap egyes 

programjai) az egyetemi szabadidősport központi kampányába, a SportPont Programba. A 

megalakuló Hallgatói Sportiroda folytatni kívánja a programok integrálását, hogy minél több 

hallgatót mozgasson meg, illetve a létszámnövelés eredményeként új szponzorokkal, 

támogatókkal tudjon megállapodásokat kötni a színvonalasabb események megrendezése 

érdekében. A következőkben röviden bemutatjuk a SportPont Programot: 

 

„A SportPont Program egy országos egyetemi sport- és egészséges életmód népszerűsítő 

kampány, amit a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) és a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) közösen irányít.  A program elsődleges 

célja, hogy a sportoló hallgatók mellett, azokat is megszólítsa, akik nem sportolnak 

rendszeresen, vagy ez idáig egyáltalán nem foglalkoztak a rendszeres mozgás gondolatával. 

A program nem csak összegyűjti és szelektíven továbbítja a sportolási lehetőségeket 

(versenyeket, sportnapokat, bajnokságokat), de pontgyűjtési versenyekkel, garantált 

ajándékokkal és megnyerhető fődíjakkal ösztönzi a különféle sportágak megismerését, a 

személyes bekapcsolódást a sportolásba.  

A Program sikerességében kulcsszerepet játszanak az intézményekben alakult (illetve 

jelen esetben a jövőben megalakuló) Sportirodák, a sportprogramok szervezői, az 

intézmények és egyesületeik testnevelői és sportszakmai munkatársai.” [SportPont Program 

tájékoztató] 
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2. A Sport a felsőoktatásban című pályázat általános céljai 

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által készített Hajós Alfréd Terv, a 

felsőoktatási sport 2013-20-as szakmai programja, kiemelt célként nevezte meg az 

intézményi sportolási lehetőségek biztosítása területén – a nemzeti felsőoktatási törvényben 

foglaltak megvalósulása érdekében – a felsőoktatási sportiroda-hálózat létrehozását és a 

sportszervezés fejlesztését, valamint a tehetséges élsportolók számára – a sporttörvényben 

megfogalmazott elvárás szerint – a kettős életpálya modell, ezen belül a mentor- és 

tutorrendszer kialakítását. A következők, a Hajós Alfréd Terv, az egyetemi-főiskolás sport 

szakmai programja 2013/2020-ban találhatóak: 

 

„A hallgatói szabadidős- és versenysport működtetése és fenntarthatóságának feltétele a 

minimálisan szükséges egyetemi sportinfrastruktúra fejlesztéssel és felújítással történő 

kialakítása. A Hajós Alfréd Terv keretében még 2013-ban elkészül a felsőoktatási 

sportingatlan kataszter, ami világosan bemutatja a lehetőségeket és hiányosságokat. Ennek 

alapján, és az egyetemi sport kiemelt sportágainak meghatározásával a konvergencia 

régiókban pályázati úton biztosíthatók a források. Budapesten első sikerként könyvelhetjük 

el, hogy az újbudai sportkomplexum, a Tüskecsarnok befejezéséről és 2014-es megnyitásáról 

már kormányhatározat született, az egyetemi célú hasznosítás elsődlegessége egy központi 

kezelésű Budapesti Egyetemi Sportközpont lehetőségét vetíti előre. 

 

Az egyetemi környezetben művelhető és a kormányzat részéről kiemelten támogatott 

sportágakkal szoros együttműködésben kell további forrásokat biztosítani, mind az egyetemi 

bajnokságok, mind pedig a szabadidős sportágválasztás támogatására. Amennyiben a Hajós 

Alfréd Terv javaslata szerint a látvány-csapatsportágaknak nyújtott kedvezmények 
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rendszerében az egyetemi sport önállóan megjelenik, a finanszírozás hatékonyabbá 

tételéhez további jogszabályi módosítások szükségesek.  

 

Az egyetemi sport Hajós Alfréd Tervben foglalt fejlesztése a sportszakmai képzések 

fejlesztését is igényli. Egyrészt a szabadidősportban tervezett igénynövekedés hozzáadódik a 

közoktatásban bevezetett mindennapos testnevelés szakemberszükségletéhez, másrészt a 

felnőtt korú amatőr sportolók sajátos edzésigényei és motiválása, harmadrészt az 

egészséges életmód oktatásának feladatai egyaránt a képzési rendszer egyes elemeinek 

bővítését és újragondolását teszik szükségessé. Ebben a körben kiemelt figyelmet kell 

fordítani a felsőoktatási sportoláson belül a fogyatékkal élő és a hátrányos helyzetű hallgatók 

bekapcsolódásához szükséges fejlesztések támogatására.  

 

Külön forrásokat ugyan nem igényel, de a felsőoktatási intézmények elkötelezettségét és 

bekapcsolódását segíti egy „Sportos egyetem” cím kidolgozása és évenkénti odaítélése. 

Ennek kritériumai között megjelenik a hallgatók sportoltatásának mértéke, az egyetemi 

versenysportban való részvétel, az infrastrukturális háttér biztosítása. A „Magyarország 

Legsportosabb Egyeteme” kitüntető cím pedig a példamutató intézményi sportszervezői 

tevékenységért lenne adható, és ez egyben az egyetemek és főiskolák közötti rangsor 

kialakításában is helyet kaphat. 

 

A felsőoktatási sport legfontosabb feladata az, hogy egészséges értelmiséget, 

egészségtudatos vezetőket adjon a magyar társadalomnak. Prevencióra, életmód 

tanácsadásra utoljára az egyetemi évek alatt van lehetőség szervezett keretek között. Ezután 

a hallgatók kilépnek a felnőtt életbe, maguk is gyermekeket nevelnek, vezető pozíciókból 

irányítják társaikat. Döntéshozóként, kisebb-nagyobb közösségek véleményformálóiként 

értékrendjüket terjesztik, ezért mások követendőnek, példaértékűnek tarthatják azt. Így a 
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felsőoktatásból kikerülő fiatalok életmódja nagymértékben befolyásolja az egész társadalom 

életvitelét, egészségi állapotát.  

 

Ugyanilyen fontos feladata az egyetemi-főiskolai sportnak, hogy a versenysportolókat és 

az élsportolókat is be tudjuk vonni az egyetemi közegbe, hiszen számukra éppen a tanulás 

nehezen megoldható az intenzív edzések és felkészülés mellett. Sokszor a magyar sport azért 

veszít el értékes sportolókat, mert a tanulást, a civil pályát látják biztosabbnak, vagy éppen 

fordítva, a sportolói pályafutás után szűkülnek be lehetőségeik a civil pályán felsőfokú 

végzettség hiányában.  

 

A mai valós tények lehangolóak. Az aktívan sportoló egyetemi-főiskolai hallgatók aránya 

jelenleg nagyon alacsony. A fiatalok nagy része a középiskola elhagyása után kikerül az 

egészségügy látóköréből, majd a negyvenes éveikben jelennek meg csak ismételten, mikorra 

már kialakulnak a mozgáshiány és az egészségtelen életmód következtében fellépő krónikus 

betegségek. Ennek számos oka van. Az egyik, hogy az egyetemi korosztály a felnőtté válással 

járó szabadságnak köszönhetően, számos választási lehetőséggel szembesül, önállóan 

formálja életmódját, dönt szabadidejének eltöltéséről. Gyakran éppen a sport szorul ilyenkor 

a háttérbe, hiszen az egészségtelen életmód, a krónikus mozgáshiány következményei csak 

későbbi életszakaszban jelentkeznek, ezért a sport fontosságát is kevésbé érzékelik a 

fiatalok.  

 

Az előbbieket erősítő tényező, hogy a sport általában nem szerepel központi témaként a 

felsőoktatási intézmények életében, a sportolás fontosságát hangsúlyozó figyelemfelkeltő 

események csak nagyon korlátozottan keltik fel a hallgatók érdeklődését. Pedig bizonyított, 

hogy a mozgásszegény életmód okai részben szemléletbeli hiányosságokra vezethetőek 

vissza. E mellett a legtöbb felsőoktatási intézményben az elmúlt évek során a kötelező 
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testnevelés féléveinek száma lecsökkent, a rendelkezésre álló források pedig beszűkültek. Az 

egyetlen hallgatói sportra fordítható keret, a sportnormatíva reálértéke folyamatosan 

csökken, és sok esetben megoldatlan a felhasználás sportszakmai ellenőrzése. Az utóbbi 

évek tapasztalatai alapján az is elmondható, ha egy intézménynek megszorításokhoz kell 

folyamodnia, a sport az első területek közé tartozik, amihez hozzányúl. További akadály, 

hogy nincs elérhető infrastruktúra, kevesen vannak és túlterheltek a megfelelő programokat 

szervező szakemberek. A forráshiánnyal küzdő egyetemi-főiskolai sportegyesületek (klubok) 

szintén nem tudnak megfelelő alapokat teremteni a széles tömegbázisú rekreációs 

sportoltatásnak és vonzó feltételeket kínálni az egyetemi versenysportolóknak. A nehéz 

anyagi háttér miatt kihívást jelent színvonalas amatőr versenyrendszerek életképes hosszú 

távú működtetése is, amely kulcsfontosságú lenne mind az egyetemi-főiskolai versenysport 

megerősítése, mind a hobbisportoló hallgatói bázis jelentős növelése szempontjából.  

 

A felsőoktatás sportjának kívánt mértékű fejlesztéséhez a felsorolt problémák együttes és 

összehangolt megoldására és társadalmi szintű összefogásra van szükség. Ebben a 

kormányzat szereplőinek, a MOB Diák és egyetemi-főiskolai sportért felelős szakmai 

tagozatának, a MEFS-nek, az intézményeknek és egyesületeiknek, valamint maguknak a 

hallgatóknak egyaránt van feladata és felelőssége. A Hajós Alfréd Terv a közös útkereséshez 

és a közös cselekvéshez kíván tényleges projektterveket nyújtani.” [Hajós Alfréd Terv 

2013/2020 4-5. oldal] 

A Sport a felsőoktatásban című pályázat (TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV) mindezen célok 

elérését segíti elő a konvergencia régiókban székhellyel rendelkező állami egyetemek és 

főiskolák számára. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által kiírt, összesen 1,8 Mrd Ft-os 

keretösszegű pályázattal kettős célt kívánnak támogatni: az „A” komponens keretében a 

sporthoz kapcsolódó egyetemi/főiskolai képzések fejlesztését, a „B” komponensben pedig 

felsőoktatási sportirodák létrehozását, a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztését és a 
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mentorrendszer kiépítését. A MEFS a „B” komponens mindhárom elemének 

megvalósításában, mint kötelező együttműködő szakmai partner jelenik meg a kiírásban.  

 

A pályázat célja, hogy a felsőoktatási intézményekben a XXI. század követelményeinek 

megfelelő, differenciált, komplex sportélet alakuljon ki, építkezve a meglévő jó gyakorlatok 

és szolgáltatások fejlesztésére. Ezzel komplex módon nyújtson megoldást a sporttal, 

testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos hiátusokra a felsőoktatási sportéletben. Az 

intézményi sportfejlesztés céljai a „B” komponens esetében: 

 

I. Integrált sportiroda modell 

a. integrált intézményi sporttevékenységeket koordináló szolgáltató szervezeti 

egység létrehozása, 

b. a felsőoktatási intézményi Hallgatói Sportiroda szakmai profiljának bővítése, 

c. intézményi beágyazottság növelése, 

d. az azonos szakterületeken működő intézményi sportirodák közös módszertani 

és kínálati szolgáltatásfejlesztése. 

II. Hallgatói sportszolgáltatások bővítése, mintaprogramok indítása: ez által a 

sportolói hallgatói létszám növelése. 

III. Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya modell elősegítése, intézményi 

mentor és tutorrendszer fejlesztése. 

 

A „B” komponensben foglalt feladatok megvalósítására a pályázat feltételei és az 

intézményi létszámok alapján, az érintett 15 intézményre két éves időtartamra kb. 500 millió 

forint fordítható összességében (ez a „B” komponensben rendelkezésre álló keretből és az 

„A” komponensbe építetett „B” komponensre fordítható keretből adódik össze).  
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A pályázati kiírásnak megfelelően a „B” komponensre pályázó felsőoktatási 

intézményeknek (Pályázó) egy Sportszakmai fejlesztési programot szükséges előzetesen 

benyújtaniuk a MEFS-hez. Ezt megelőzően a MEFS a jelen Javaslatcsomagban összeállította 

azt a pályázati kiírásban nevesített kritérium-rendszert, amely segíti és példát ad az 

intézményi programterv elkészítéséhez, egyben a pályázati adatlap szakmai programjának 

összeállításához is tartalmi mintául szolgál. A MEFS emellett műhelymegbeszélésekkel, 

személyes és helyszíni egyeztetésekkel, továbbá folyamatos kapcsolattartással (telefon, e-

mail) kívánja biztosítani a sikeres pályázatok megírásához és végrehajtásához segítséget 

jelentő sportszakmai háttér-információkat. A megvalósítás során nem csak a pályázati 

kiírásban szereplő monitorozással és visszajelzésekkel, de a jó gyakorlatok (bevált 

módszerek, sikeres modellek) összegyűjtésével és eljuttatásával is segíti a pályázatot nyert 

intézményeket. 

 

A javaslatcsomag támogatni kívánja a sikeres pályázást, a pályázati lehetőségek minél 

szélesebb körű kihasználását és az intézményi sportélet hosszú távú alapjainak lerakását, 

megerősítését. A javaslatcsomag strukturált összeállításával a pályázati kiírás áttekintését, a 

tervezett feladatok végiggondolását és a pályázati adatlap kitöltését segíti. Cél továbbá, hogy 

a sportiroda-hálózat – a helyi adottságok és feltételek figyelembevétele mellett – országos 

szinten közel azonos alapszolgáltatásokat és lehetőségeket biztosítson a hallgatók számára a 

sport terén. A javaslatcsomag épít a már jelenleg is működő jó gyakorlatokra, és azokat a 

jelentősen különböző intézményi keretekhez – pl. infrastruktúra, pénzügyi források, 

sportkínálat – igazodva javasolja ütemezni és megvalósítani. 

 

A MEFS-hez benyújtandó Sportszakmai fejlesztési programnak minimálisan tartalmaznia 

kell a pályázatban megfogalmazott integrált sportiroda, hallgatói sportszolgáltatás-fejlesztés 

(mintaprogramok), valamint mentorrendszer kiépítésének és működtetésének tervét. A 
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programterv időtartama a pályázat lezárásáig terjedő időszakra (legfeljebb két év), továbbá a 

szolgáltatások kötelező fenntartási idejére terjed ki. A támogatási lehetőségek maximális 

kihasználása érdekében javasolt a pályázatok teljes, azaz 2+2 éves időtartamú megtervezése 

és benyújtása. A Sportszakmai fejlesztési program kiterjedhet továbbá olyan fejlesztési 

elképzelésekre is, amelyek más forrásokból – nem jelen pályázathoz kapcsolódva – kerülnek 

megvalósításra, és fontos elemei az intézmény felsőoktatási sportstratégiájának.  

 

A kettős életpálya-modellről, valamint a mentorálás rendszeréről a feljebb említett hajós 

Alfréd Terv a következőket állapítja meg: 

 

A legsikeresebb sportolók közül a közoktatást követően sokan hagynak fel a tanulással, 

vagy éppen fordítva, a sportot hagyják abba a felsőfokú tanulmányok megkezdéséért. Ha 

nincs jó javaslatunk az utánpótlás területén eredményeket elérő versenyzők életpályájának 

egyengetésére, a középiskola befejezésével a róluk való kettős (tanulás és sport) 

gondoskodás megszűnik. Ráadásul néhányan – e helyzet hatására – külföldön folytatják 

karrierjüket, gyakran elvesznek még az ország számára is. A Héraklész-programok tanulsága 

szerint 18 éves korban sok tehetséges és támogatott versenyző pályafutása sportszakmailag 

indokolatlanul megtörik, a lemorzsolódás ekkor a legjelentősebb. A kedvezőtlen folyamatok 

megállítása és megfordítása egy komplex program keretében lehetséges, amit a 

Sporttörvény „kettős életpálya modellként” ír elő. A program célja az, hogy a legkiválóbb 

utánpótlás sportolókat megtartsa a sportnak, a tanulásnak és az országnak egyaránt. 

 

Középiskolai tanulmányaikat befejezett tehetséges sportolók elérésében, versenyzők 

pályafutásának nyomon követésében, és felsőoktatási tanulmányok felé orientálásában a 

MOB tagozatában együttműködő Magyar Diáksport Szövetség (MDSz) segítheti a MEFS 

munkáját. Az MDSz diáksport-rendszerében sikeres sportolók adják az egyetemi sport 
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bázisát, így a versenyzők elérhetőek lennének az egyetemi sport számára is. Mind a hazai, 

mind pedig a nemzetközi események idején egy létező adatbázis könnyebbé tenné 

mozgósításukat, nem kellene csupán a szövetségekre hagyatkozni a potenciális résztvevők 

felkutatásában. A program keretét másik oldalról az olimpiai kerettag versenyzők számára 

nyitva álló „MOB életút-program” adja, ami a legmagasabb szinten biztosítja és ösztönzi a 

tanulmányok folytatását. 

 

A sportolói karrierpálya lehetővé – és nem utolsó sorban vonzóvá – teszi a továbbképzés 

és az élsport ötvözését, megtartva a legkiválóbbakat a magas szintű versenysport számára. 

Hatékonyan támogatja a felsőoktatási intézményekbe való bekerülést, biztosítja az 

intézményen belüli tanulástámogatást, segíti a sportolói karrier utáni elhelyezkedést. A 

kiemelkedő sporteredmények, az egyedi igények és elvárások a felsőoktatásban eltöltött idő 

alatt, majd az ezt követő egyedi élet- és munkatapasztalat mind különleges, az országot 

világviszonylatban is képviselni tudó, tudásukat hasznosítani képes kiváló embereket 

eredményeznek. A sportági szövetségek egyre nagyobb számban ismerik fel a sportolóik 

számára a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket, ösztönzik és támogatják legtehetségesebb 

versenyzőik felsőoktatási tanulmányait. A felsőoktatási intézmények számára fontos a 

hallgatók toborzása, az intézmény vonzóvá tétele. Az ismert, sikeres sportolók növelik az 

intézmények hírnevét, vonzerejét, ezért érdekük a sport területén egyértelműen 

megfogalmazódott igényt kielégíteni, befogadni a sportoló hallgatókat. 

 

Napjaink hazai felsőoktatási rendszere nem alkalmas az élsportolók zavartalan, minden 

igényt kielégítő pályafutásának kielégítésére. A követelmények szintjének megtartása mellett 

azok teljesítéséhez a sportolóknak több megértő rugalmasságra, sportolói 

kötelezettségeikhez illeszkedő tanulmányi feltételekre, tanácsadásra van szükségük. A 

felsőoktatási intézmények, hatóságok, sportszervezetek és a munkaerőpiac szoros 
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együttműködésével alakítható olyan tanulási környezet, mely pozitív változást hozhat ezen a 

területen.  

 

A sportolóbarát felsőoktatás megteremtése mind intézményi, mind pedig országos 

szinten fontos. A felsőoktatási intézmények nyitottá kell, hogy váljanak a szükséges 

változtatásokra, meg kell teremteniük a fejlesztéshez szükséges feltételeket, biztosítaniuk 

kell a képzett szakembereket a feladatok ellátásához. Az egyes intézményekben 

részterületeken működő jó példák segíthetik a rendszer általános elterjedését. A távoktatás, 

az e-learning fejlesztése kis befektetéssel komoly eredményeket hozhat. Egyéni tanrend, 

egyéni vizsgarend bevezetése, a tanulmányi költségek csökkentése vagy elengedése és a 

mentorálás kiváló eszközei lehetnek a célok elérésének.  

 

A mentorálás nem érhet véget a tanulmányok lezárultával. Az élsportolók helyzete a 

munkaerőpiacon napjainkban nem mondható jónak. A vállalatok jelentős része 

alkalmazottaik felvételénél a vállalati stratégián alapuló feltételrendszert vesz alapul, amely 

nem tartalmaz olyan egyedi elemeket, amelyek egy élsportoló életében meghatározóak. 

Nem ismerik, és ez által nem is használják ki a képzett élsportolók alkalmazásában rejlő 

lehetőségeket. A helyzet javításához erősíteni kell kapcsolatokat a munkaerőpiac és a kettős 

életpálya modell többi szereplője között, kiemelten kezelve az oktatási területet. A sportról, 

élsportolókról pozitív képet kell kialakítani, vonzóvá tenni a sportolói múltat a 

munkaerőpiacon. Ebben az intézményi sportirodák és karrierközpontok együttműködése 

nyújthat hatékony segítséget.” [Hajós Alfréd Terv 2013/2020 6-7. oldal] 

 

A Pályázó és a MEFS között előírt együttműködést formailag a beadott pályázathoz 

mellékelt Szakmai együttműködési megállapodás rendezi. A megállapodás rögzíti a 

Sportszakmai fejlesztési program elkészítésének menetét, a MEFS és a Pályázó tervezéssel, 
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megvalósítással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait, valamint szükség szerint a felek 

további együttműködését. A megállapodás sem díjazást, sem költségtérítést nem tartalmaz, 

a pályázat keretében a MEFS támogatásban nem részesül. 

 

A Sportszakmai fejlesztési program elkészítése – az idő rövidsége miatt – két lépésben is 

történhet. Az változat célja, hogy egyértelműen rögzítse a főbb irányvonalakat, és 

minimálisan tartalmazza a projektadatlapnak megfelelően a projekt részletes bemutatását 

(indokoltság, célok, tevékenységek, költségek, eredmények). A Sportszakmai fejlesztési 

program a pályázat elnyerését követően, a pályázati időszak alatt véglegesíthető úgy, hogy 

legkésőbb a megvalósítás kezdetét követő egy éven belül az intézményvezetés elé lehessen 

terjeszteni.
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3. A Sportiroda megalakulása előtti működés 

A Sportiroda alapítása előtt a szervezet munkacsoport formájában működött évek óta. 

Tagjai hallgatókból álló önkéntesek és sportszervezők, akik sportszeretetük miatt kezdtek a 

hallgatói sportélet tervezésébe, szervezésébe.  

 

A munkacsoport létrehozása előtt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sport 

Megbízottjának feladata volt a hallgatói sportélet szervezése, tevékenysége többek között az 

alábbiakra terjedt ki:  

 a Testnevelési és Sportközponttal és a Széchenyi István Egyetem 

Sportegyesületével (SZESE) való szoros kapcsolattartás teljes jogú tagsága miatt 

 a szervezési feladatokban való közreműködés 

 a pénzügyi feltételek egyeztetése 

 a sportoló hallgatók tanulmányi és sportfeladatainak összeegyeztetésére 

 a házibajnokságok szervezésére 

 a létesítmények nyitva tartásáért vállalt felügyeletek szervezésére 

 a teremkulcsok őrzésére, a társegyetemek meghívásait megismerve a részvétel 

feltételeinek megszervezésére 

 a megszervezett versenyek okleveleinek kitöltésétől a résztvevők étkezésén át a 

kiegészítő programok biztosításáig 

 

A Sport Megbízott tapasztalatira építve kezdeményezte egy hallgatókból álló 

munkacsoport megszervezését, aminek irányításáért a Sport Megbízott felelt. A 

munkacsoport célja az egyetemi sportprogramok szervezése és a sportélet fellendítése volt. 

Ezeknek a lelkes önkénteseknek munkájának eredménye volt a Kari Napok, a hagyományos 
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Püspökerdei Futás, valamint a Széchenyi István Egyetemi Napok (SZE Napok) keretében 

megrendezett sportnap, ahol több helyszínen és sportágban sikerült több száz hallgatót 

megmozgatniuk. 

 

A munkacsoport egyes tagjainak szerepköre és feladataik a következőkben foglalhatóak 

össze:  

1. EHÖK Sport Megbízott 

o Legfőbb feladata a teljes munkacsoport felügyelete 

 

2. Széchenyi István Egyetem Sportegyesületével (SZESE) kapcsolatos tennivalók 

felelőse 

o Pénzügyekkel és a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 

o Sportoló hallgatók jelenlétének szervezése a versenysportba 

o Teremgazdálkodás egyeztetése a SZESE-vel 

o Új sportági kezdeményezések véleményezése 

 

3. Sportfelelős általános helyettese 

o Feladata a szabadidős hallgatói sportolási lehetőségek menedzselése 

o A sportági felelősök felügyelete, beszámoltatása 

o Sportfelelős helyettesítése 

 

4. Hallgatói sportágötletek gyűjtője 

o Az ötleteket közvetítette a TSK vezetőjéhez, miután az ötlet létesítményi 

és személyi feltételeit, sportszer ellátásával kapcsolatos kérdéseket és az 

ötlet létszámvonzatát felmérte 
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5. Versenyfelelősök 

a. Háziversenyek felelőse 

o A háziversenyekkel kapcsolatos minden részletkérdésben illetékes 

b. Külső meghívások felelőse 

o Felelt azért, hogy a társegyetemek és főiskolák meghívásait érdemben 

minősítse, részvételüket szervezze és lebonyolítsa 

o A társintézményekkel való sport jellegű kapcsolattartás 

c. Saját rendezésű versenyek felelőse 

o Azoknak a hallgatói kezdeményezésre kiírt versenyeknek a felelőse, 

amelyek nem országos szervezetek felhívása alapján hív vendégeket 

Győrbe 

 

Egyéb feladat a MEFOB, UNIVERSITAS Kupa, MFSN és a rendszeresen ismétlődő versenyek 

szervezése, amit a versenyfelelősök végeztek el, ezek szervezését és lebonyolítását a Sport 

Megbízott és általános helyettese döntése alapján végezték. 

 

A munkacsoport szervezeti hierarchiája az alábbi, 1. ábrán található meg. 
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1. ábra - Sport munkacsoport szervezeti hierarchiája
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4. A Széchenyi István Egyetem sportirodájának működési terve 

A javasolt Sportszakmai fejlesztési program kötelezően megvalósítandó alappillére a 

sportiroda, mely összefogja és koordinálja az intézményen belül zajló sporttevékenységhez 

kapcsolódó információkat, tevékenységeket. A versenyeztetéssel, szabadidősport-

szervezéssel, sport tehetséggondozással foglalkozó különböző intézményi szereplők így 

együttműködnek, egymás tevékenységét segítik és erősítik.  

A Sportiroda működésének egyik feltétele a Szenátus által elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzat (röviden SZMSZ) elkészülte. A tanulmány alapján készítendő SZMSZ 

elkészülte után az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) is véleményezi a 

dokumentumot. A jóváhagyás után az EHÖK vagy a Petz Lajos Egészségtudományi és 

Szociális Képzési Intézet szolgáltató egysége, a Testnevelési és Sportközpont terjeszti elő a 

dokumentumot a Szenátus elé. A Szenátus által elfogadott indítvány után kezdődhet meg a 

Sportiroda tervezett munkája. Mivel a Szenátus a következő félévre vonatkozó döntéseit 

2014 nyarán hozza meg, így a tervezett működés kezdete a 2014 szeptembere, a 2014/2015-

ös tanév kezdete. 

 

2. ábra - A Sportiroda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadási folyamata 
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A Sportiroda a Széchenyi István Egyetem szervezeti hierarchiájában tervezett szerepe 

alapján a Testnevelési és Sportközpont alá tartozó szervezeti egység. A szervezeti hierarchia 

rajza a 3. ábra - A Sportiroda elhelyezkedése a Széchenyi István Egyetem hierarchiájában 

található. 

 

3. ábra - A Sportiroda elhelyezkedése a Széchenyi István Egyetem hierarchiájában 
(Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szerkesztett ábra) 

A pályázat kiírásához igazodva a Sportiroda tervezett külső és belső kapcsolatait a 4. ábra - A 
Sportiroda tervezett külső és belső kapcsolatai szemlélteti. 

4.1. A Sportiroda tervezett partnerei 

 Belső együttműködő partnerek 

o Széchenyi István Egyetem intézményi vezetése – elősegíti az országban 

található egyetemek közötti felsőmenedzsment szintű kommunikációt 
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o Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontja – a Hallgatói 

Sportiroda a Testnevelési és Sportközpont alá tartozó szervezet, így segíti 

és biztosítja a működéshez kapcsolatos feltételeket és eszközöket 

o Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) – a Sportegyesület és 

azok szakosztályai segítik a Sportiroda szervezési tevékenységét 

kiemelkedő versenyszervezési tapasztalatával, valamint segíti a sportoló 

hallgatók lehető legszélesebb körű elérését 

o Létesítményüzemeltető – segíti az egyes szabadidős és versenysport 

rendezvények helyszínéül szolgáló létesítmények biztosítását szorosan 

egyeztetve az aktuális teremfoglaltsággal 

o Hallgatói Önkormányzat, illetve annak döntéshozó szerve az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) – segíti a rendezvények népszerűsítését 

és a hallgatók elérését szolgáló kommunikációt, amibe beletartozik a 

programokon részt vevők számának növelése és a sportszervezési 

munkába újonnan csatlakozó, segítő önkéntesek szélesebb körű elérése, 

valamint segíti a sportprogramokkal és bemutatókkal kapcsolatos 

engedélyek beszerzését 

o Egyéb szolgáltató egységek, mint például a Kommunikációs és Szolgáltató 

Központ, a Karrier Iroda, valamint a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub 

o Intézményi honlapok és lapok – segítik a sportprogramokkal és 

rendezvényekkel kapcsolatos felhívások terjesztését, a programok 

népszerűsítését 

 

 Külső együttműködő partnerek 

o Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 

o Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 
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o Sportági szakszövetségek 

o Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

o Szponzorok, támogatók – elősegítik a sportprogramok színvonalasabb 

megrendezését különböző anyagi- és eszköztámogatásokkal és 

költségátvállalásokkal 

o Közoktatási intézmények 

o Média, sajtó – elősegíti a sportrendezvények és a Széchenyi István 

Egyetem népszerűsítését, a Sportiroda nyitását a helyi, regionális és 

országos média és sajtóorgánumok irányába 

 

A Sportiroda tervezett együttműködő partnerei a 4. ábra - A Sportiroda tervezett külső 

és belső kapcsolatai láthatóak, a baloldalon elhelyezkedő partnerek a sportiroda külső, míg a 

jobb oldalon látható partnerek az iroda belső kapcsolatait, az ezek között megjelenő 

kapcsolati vonalak az együttműködést ábrázolják. 
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4. ábra - A Sportiroda tervezett külső és belső kapcsolatai
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4.2. A Sportiroda tervezett pénzügyi forrásai 

A Sportiroda működésének egyik fontos pontja az iroda működését biztosító pénzügyi 

források megléte. A Sportiroda külön költségvetéssel nem rendelkező szervezet, ezért a 

különböző pályázatok felderítése kiemelt szerepet kap, felmerülő költségeit elsősorban 

pályázati forrásokból kívánja finanszírozni. A Sportiroda a tervezett költségeket az alábbiak 

szerint kívánja finanszírozni: 

 a Testnevelési és Sportközpont térítésmentesen biztosítja az alapvető költségeket, 

mint például az alkalmazottak havi bérét és a különböző fix költségeket (például az 

iroda és irodai eszközök, rezsi költségek, internet és telefon költségek), valamint a 

tárgyalók használatát. Az irodavezető havi juttatását 2015-ig a TÁMOP 

pályázatban foglaltak szerint a pályázati keretösszeg biztosítja, a későbbi 

finanszírozásáról a Széchenyi István Egyetem dönt. 

 Kiemelt szerepet kap a különböző barter és szponzori költségátvállalások, a 

színvonalasabb sportprogramok megrendezésére, fontos cél hosszú távú 

megállapodások készítése. 

 Projektiroda – Segíti a különböző pályázatok felderítését és a pályázással 

kapcsolatos teendőket. 

A pályázatok minden sportegyesület és sportiroda életére jelentős hatással vannak. 

Ezekkel a pályázatokkal a sportprogramokra szánt költségvetésben olyan programok 

megvalósítása is sikerülhet, amelyre addig nem kerülhetett sor financiális vagy a szükséges 

eszközök biztosításának hiányában. Ezeknek az előnye, hogy a jelenleginél is szélesebb 

hallgatói létszám megmozgatására kerülhet sor. A programok fejlődésével a későbbiekben 

nem csak helyi, hanem regionális és országos programok megrendezése vagy ugyanilyen 

szintű programsorozatba való bekapcsolódásra is lehetőség nyílik. 
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Ilyen lehetőségek például a Magyar Olimpiai Bizottság által kiírt „Helyi szabadidősport 

események támogatása” MOB – HSZE pályázatok, amelynek célja a rendszeres fizikai 

aktivitás és testmozgásban gazdag életmód lehetőségének biztosítása, valamint a lakossági 

sportrendezvények színvonalának javítása.  

 

Az eddigi tapasztalatok és a Széchenyi István Egyetem által elnyert pályázatok alapján 

érdemes felderíteni a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) és a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) által kiírt pályázatokat, valamint egyéb pályázati 

lehetőségeket, mint például a belső pályázatok vagy a SportPont Program rendszerében 

rögzített hallgatók száma után történő juttatások.  

4.3. A Sportiroda célkitűzései 

A Széchenyi István Egyetem az elnyert TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0008 számú 

pályázatban foglaltak szerint kívánja felállítani a Hallgatói Sportirodáját. A projektelemmel 

kapcsolatos célkitűzések: 

 a Sportiroda az egyetem sportegyesületével, hallgatói szervezeteivel és magával a 

sportközponttal szoros együttműködésben segítse a sportszolgáltatások 

fejlesztését (rendezvények szervezése, koordináció, mentorrendszer kialakítása) 

 a projektelem keretében kapcsolódó feladat a sportiroda koncepciójának és 

minőségbiztosítási rendszerének kialakítása 

 az intézményen belül a különböző sporttal foglalkozó egységek munkájának 

összehangolása, köztük az információcsere elősegítése 

 szabadidősport terén a hallgatói részvételi szám jelentős növelése 

 versenysport terén a részvételi szám és az eredményesség növelésének 

elősegítése, médiajelenlét erősítése 
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 a kommunikáció hatékonyabbá tétele a hallgatók, és a további érintett 

együttműködő partnerek felé 

4.4. A Sportirodában megvalósuló munkakörök 

A szervezők feladata a szerepköri leírásokban szereplő feladatok felelősségteljes és 

maradéktalan elvégzése. A szervezők hálós szisztémában segítik a sportiroda tevékenységét, 

minden szervező segítheti mindegyik főbb szervező munkáját. A szervezők feladatai az 

alábbiakban megfogalmazható különböző szerepkörönként. A szervezeti hierarchia 

megtalálható az 5. ábrán. 

Irodavezető, sportkoordinátor 

 Felelős az egyetem éves szabadidős sporttevékenységének tervezéséért, 

szervezéséért, lebonyolításáért és pénzügyi elszámolásáért 

 Kapcsolattartás és rendszeres egyeztetés a sportirodákkal, a MEFS-sel és a HÖOK-kal 

 Elősegíti a MEFS és a Széchenyi István Egyetem közötti együttműködési 

megállapodásban foglaltak megvalósítását 

 Szponzori tárgyalások lebonyolítása 

 Sajtó és média eseményeken való részvétel 

 Tájékoztatási és marketing-feladatok szervezőjének, Pénzügyi és létesítményi 

feladatok szervezőjének koordinálása, valamint a Senior kabinet összehívása, 

megbízása 

 Munkáját közvetlenül a Testnevelési és Sportközpont vezetőjének és a Széchenyi 

István Egyetem Sportegyesületének elnökének irányításával végzi 

 

Tájékoztatási és marketing-feladatok szervezője 

 A sportprogramok tervezése, szervezése és lebonyolítása, beleértve az 

eredményhirdetést is 
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 Sportprogramok arculatának megtervezése 

 Plakátok, Facebook oldal, weboldal, marketing kampányok tervezése 

 Grafikussal való folyamatos kapcsolattartás 

 Felelős a sportrendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges reklám és 

tájékoztatás műszaki hátteréért, személyi feltételeiért 

 

 

 

Pénzügyi és létesítményi feladatok szervezője 

 Programokhoz kötődő költségvetés tervezése és elszámolása 

 Pénzkezelési és számlázási rend végrehajtatása és ellenőrzése 

 Programokkal kapcsolatos eszközigények összegyűjtése és beszerzése 

 A sporteszközigények költségvonzatának egyeztetése az irodavezetővel 

 Szervezendő programok tervezése és lebonyolítása 

 alá tartozik az adminisztráció, a pénzügy és a terem és eszközgazdálkodás 

 

Senior szervező kabinet (az irodavezető mellett működő tanácsadó testület) 

 Az irodavezető tanácsadói testülete, tagjait az irodavezető alkalmanként is felkérheti 

 Szervezendő programok tervezése és lebonyolítása 

 Ember és erőforrás igények meghatározása 

 

Önkéntesek 

 Operatív feladatok ellátása
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5. ábra - A Sportiroda szervezeti hierarchiája
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A Sportirodán belül szükséges szakmai kompetenciák (nem munkakörök) és javasolt 

kiválasztási szempontok a munkatársak alkalmazásához az 1. táblázatban található. Egy 

munkatárs – megfelelő felkészültség esetén – több funkciót is elláthat. 

 

Szakterület Főbb kiválasztási szempontok lehetnek 

Irodavezető, 

sportkoordi-

nátor  

(menedzsment) 

 felsőoktatási és/vagy sportvezetési tapasztalat 

 többéves tapasztalat rendezvényszervezés terén sportesemények szervezésében 

 jelenleg vagy a közelmúltban vezető szerep a hallgatói sportszervezés területén 

 a magyar egyetemi-főiskolai sportrendszer ismerete 

 személyes és jó szakmai kapcsolat a rektori/egyetemi vezetéssel, illetve a sporttal 

foglalkozó intézményi egységek vezetőivel 

 az egyetemi-főiskolai sportrendszer felépítésének és működésének ismerete 

 az intézményi sportpaletta ismerete (ideális esetben az e szakterületet felvállaló 

munkatárs aktív alakítója volt az elmúlt években az intézmény sportéletének) 

 az egyetemi kommunikációs lehetőségek, és rendszeres programok ismerete 

Tájékoztatás és 

belső 

marketing 

 sportkommunikációs, sportmarketing ismeretek 

 jó helyi és intézményi (pl. EHÖK) média- és kommunikációs kapcsolatok 

 rendezvényszervezői tapasztalat (pl. sajtótájékoztatók, PR-események) 

 az intézmény és a szakmai partnerek kommunikációs aktivitásának ismerete 

Pénzügyi és 

létesítményi 

feladatok 

 az intézmény gazdasági működésének ismerete 

 legalább egy pályázatban való részvétel 

 minimum középfokú szakirányú végzettség 

Senior kabinet 

 többéves tapasztalat rendezvényszervezés terén sportesemények szervezésében 

 az egyetemi-főiskolai sportrendszer felépítésének és működésének ismerete 

 az intézményi sportpaletta ismerete 

Mentorálás 

 az intézmény belső viszonyainak, oktatóinak és a szervezeti szabályozók alapos 

ismerete 

 jó kapcsolat a sportszervezeti egységgel és jó kommunikációs készség 

 egyetemi sportszervezői és/vagy élsportolói tapasztalat 

 korábbi tapasztalat mentorrendszer működtetéséről (akár mentorként, akár 

mentoráltként)  
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1. táblázat - Az egyes szerepkörökhöz meghatározott kiválasztási szempontok 

4.5. Sportiroda tervezett feladatai 

A Sportirodának integráló egységként sokrétű feladatkört kell ellátnia. Egyrészt egy 

információbázis mindazoknak az egyetemi polgároknak és sportszakembereknek, akik képet 

akarnak kapni az intézményben zajló sportéletről, vagy aktívan be akarnak kapcsolódni. 

Feladata a szolgáltatásfejlesztés, és az ehhez kapcsolód szakmai feladatok ellátása, amibe a 

mintaprogramok beindítása vagy fejlesztése ugyanúgy beletartozik, mint a más intézményi 

egységek által szervezett sportprogramok támogatása, minőségbiztosítása, vagy a hallgatók 

aktív részvételének elősegítése. A Sportiroda ezeket az információkat, programokat 

összegyűjti és közzéteszi minden érintett, de elsősorban a fő célcsoport, a hallgatóság 

számára. 

4.5.1. A célok megvalósulása érdekében a sportiroda feladatai 

 az iroda működési feltételeinek megteremtése (lásd: 4. fejezet) 

1. irodahelyiség biztosítása 

2. a pályázatban előírt humánerőforrás biztosítása 

 az intézményi sportszolgáltatások fejlesztésének, és a mintaprojektek 

megvalósulásának koordinációja (jelen fejezet) 

 a kettős életpálya modell megvalósulásának koordinálása (5. fejezet) 

4.5.2. Információbázis 

Az integrált sportiroda összegyűjti az intézmény sportéletéhez kötődő információkat. A 

teljes körű információbázis alapvető előfeltétele a sikeres szakmai munkavégzésnek ugyanúgy, 

mint a hatékony kommunikációnak a hallgatók felé. Az információ bázis tartalmazza: 

 általános és kötelező 4 féléves testnevelési órák sportági kínálatát, valamint 

feltételrendszerét: ez magában foglalja az órarendben szereplő alkalmakat, az 
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alkalmakra meghatározott sportági lehetőséget, az órát tartó oktató nevét, 

valamint az egyes testnevelés félévek teljesíthetőségének feltételeit és kiváltási 

lehetőségeit 

 sportszervezeti egység (Testnevelési és Sportközpont), sportegyesület (SZESE) és 

hallgatói sportszervezők által nyújtott sportági kínálatát és a részvételi 

lehetőségeket, amely magában foglalja: az edzések időpontját és helyszínét, 

valamint a szakosztályok honlapjainak elérhetőségét 

(http://tsk.sze.hu/szakosztalyok) 

 együttműködő és kedvezményt nyújtó külső szolgáltatók sportági kínálatát, amely 

magában foglalja az edzések időpontját és helyszínét, valamint a kapcsolódó 

honlapok elérhetőségét és a testnevelés félév kiváltásának lehetőségét és feltételét 

 a SportPont Program rendszerébe becsatlakozott és azon kívüli, belső és külső 

sportrendezvények adatait, a részt vevő hallgatóik statisztikai adatait 

 MEFOB-ok, egyetemi-főiskolai világversenyek, egyéb felsőoktatási sportprogramok 

adatait, beszámolóit, hallgatók eredményeit 

 rendelkezésre álló létesítményhasználati lehetőségeket és kihasználtságukat 

(hallgatói és külsős bérlők megoszlása) 

 az intézményi, a külső pályázati és sportösztöndíj lehetőségeket, ilyenek például a 

„Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj”, illetve a „Kiemelkedő tudományos- és kiemelkedő 

sportösztöndíj” 

 igény szerint a fogyatékkal élő sportolók számára elérhető sportolási lehetőségeket 

 az egyetemi sport büszkeségeit, azaz az intézményben tanuló élsportolók (pl. 

olimpiai bajnokok, világbajnokok, egyetemi világbajnokok) fényképes, színes 

bemutatását 
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4.5.3. Szervezési feladatok 

A hallgatói sportszolgáltatások és mintaprojektek fejlesztése területén az integrált 

sportiroda olyan sporttevékenységek megvalósulását kezdeményezi és valósítja meg, amelyek 

jelentős számú hallgatót mozgatnak meg, feltételei megvannak, vagy kialakíthatóak és 

működtetésük hosszú távon fenntartható. A szervezési feladatok között a következők 

szerepelnek: 

 sportfejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása a hallgatói 

sportszolgáltatások bővítésére: 

o a sportirodánál összegyűlt adatokra építve, 

o együttműködésben az intézményi sportszervezőkkel, sportegyesülettel, 

o minimum négy mintaprojekt (új projektek vagy már működő projektek 

fejlesztése), 

o kiemelt figyelemmel a szabadidősportra (nagy tömegek befogadását tegye 

lehetővé) 

 központilag támogatott szabadidősport-események (MEFOB-ok, SportPont 

programok) szervezésének támogatása és segítése 

 saját sportrendezvények beillesztése a MEFS/HÖOK által koordinált SportPont 

Programba 

 MEFOB-okra versenyszerűen sportoló hallgatók értesítése, jelentkezések 

lebonyolítása és számukra a részvételhez kapcsolódó feltételek biztosítása 

 felsőoktatási tömegsportrendezvények szervezésének segítése 

 a létesítmények hallgatói sportoltatásra történő felhasználásának elősegítése 

(hallgatók igények elsődlegessége) 

 a fogyatékkal élők sportoltatásával kapcsolatban igényfelmérés készítése, és 

program kidolgozása a sportolási feltételek megteremtéséhez 
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 szponzorok, támogatók felkutatása (önkormányzat, vállalatok stb.), velük 

kapcsolattartás, a támogatói elvárások teljesítése 

 jó gyakorlatok, modellek összegyűjtése, azok eljuttatása a MEFS-hez 

 szakmai képzések, műhelyek a sportszervezésben részt vevő hallgatók, dolgozók, 

edzők számára 

4.5.4. Kommunikáció 

A Sportiroda a rendszeresen sportoló hallgatók számának növelése érdekében, 

elsődlegesen a még nem sportolók elérését szem előtt tartva a következő feladatokat valósítja 

meg: 

 honlap működtetése, ahol az összegyűjtött sporthoz kötődő információk egy 

helyen, strukturáltan, jól átláthatóan elérhetőek (ilyen információk például a 

kötelező testnevelési és szabadidős programok időpontja és helyszíne, az egyes 

sporteseményekkel kapcsolatos információk, valamint a különböző rendezvényeken 

elért eredmények) 

 sportos hallgatói adatbázis építése, amely nem csak a jelenleg sportolók 

nyilvántartását vezeti, de azoknak későbbi pályakövetését is megalapozza 

 a honlaphoz kapcsolódóan a WEB2-es kommunikáció erősítése (különböző 

közösségi oldalakon történő kommunikáció, például Facebook oldal létrehozása és a 

friss információk megosztása) és elsősorban a szabadidősport terén aktív használata 

a hallgatók megszólításában 

 együttműködés egyetemi/főiskolai lapok, hírlevelek szerkesztőivel, a tanulmányi 

rendszer üzemeltetőivel, rendszeresen frissülő sportrovat, sporthírlevél létrehozása 

e felületeken: hirdetés a különböző levelező listákon és a NEPTUN Egységes 

Tanulmányi Rendszerben, valamint a HaMePoCso (Hallgatói Média és Portálkezelő 

Csoport) által karbantartott honlapokon 
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 központilag támogatott rendezvények (pl. SportPont Program) rendszeres 

kommunikálása a fentiekben felsorolt csatornákon, például a honlapon, illetve a 

közösségi oldalakon, mint például a Facebook-on 

 a MEFOB-ok, egyetemi-főiskolai VB-k, EB-k, Universiadek intézményt érintő 

eredményeinek kommunikálása a fentiekben felsorolt csatornákon 

 jó gyakorlatok, modellek megismertetése és bevezetésük segítése (a sportiroda 

hálózat tagjaival, a MEFS-el való megosztás, valamint az intézményen belüli 

ismertetés a sportszervezők és önkéntesek között) 

 elsősorban a helyi médiával kapcsolatépítés, a verseny- és élsportolók 

eredményeinek kommunikálása, sportprogramokra történő meghívásuk 

 intézményvezetők, támogatók, szponzorok rendszeres tájékoztatása 

 a rektori vezetés és a MEFS számára félévenként szakmai beszámoló készítése a 

projekt előrehaladásáról, az esetlegesen felmerülő problémákról 
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5. Mentorrendszer 

A mentorrendszer az eddigiekben nem volt szervezett keretekbe foglalva, ezért a 

Sportiroda tervezett tevékenységeinek részeként a jelen fejezetben tárgyaljuk. A Sportiroda 

meghatározó koordináló szerepet kíván betölteni a Mentorprogram megvalósításában is, mely 

az élsportolók felsőoktatásba történő könnyebb integrációját hivatott elősegíteni.  

 

A Sportiroda megalakulása előtt a mentortevékenységet a Testnevelési és Sportközpont és 

az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sport Megbízottja látta el. Mivel nem volt egységesen 

kialakított mentorprogram az egyetemen, a mentorált sportolóknak számos nehézséggel 

kellett szembenézniük. Ahhoz hogy mentorukkal találkozni tudjanak előzetesen időpontot 

kellett egyeztetni az egyes ügyek intézéséhez, valamint a mentor és mentorált viszonya sem 

volt nevezhető bizalmasnak. Ez például a szociális pályázatokra való jelentkezéskor jelentett 

komoly gondot a sportolóknak. 

 

Az kialakításra kerülő mentorrendszer ezeket a hibákat fogja kiküszöbölni. A szorosabb 

mentor-mentorált viszony lehetővé teszi, hogy a sportoló hallgató ne érezze feszélyezve 

magát minden egyes kérdésekor, egy állandó mentorához kell minden alkalommal fordulnia.  

 

A mentorrendszer célja – a Sporttörvényben megfogalmazott Kettős életpálya modell 

részeként –, hogy segítse az élsportolók sportolói és tanulmányi feladatainak összehangolását. 

A csapatsportágakban jeleskedő hallgatók általában nem folytatnak egyetemi tanulmányokat, 

hiszen a napi többszöri edzések mellett kevés idő jut a tanulásra, óralátogatásra, ezáltal sajnos 

ez a kör kevés hallgatószámmal (vagy egyáltalán nem) jelenik meg az egyetemeken. A 

mentorrendszerben érintett sportolók javasolt köre:  
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 Héraklész Csillagprogramban érintett hallgatók 

 az olimpiai és Universiade sportágak korosztályos és válogatott sportolói 

 az egyetemi világbajnokságokon érmet szerzők 

 valamint a nemzeti első osztályú csapatsportágakban érintett hallgatók 

Ebben a felosztásban különösen nagy hangsúlyt kapnak az olimpiai kerettagok és az 

Universiade sportágak válogatott sportolói. 

 

Az integrált Sportiroda mentorrendszerrel kapcsolatos feladatai: 

 a mentorrendszerben érintett hallgatók feltérképezése, igényfelmérés, mennyiségi 

mutatók kidolgozása (a sportolókkal való kapcsolatfelvétel során fel kell mérni, mely 

sportolónak van szüksége arra, hogy mentort jelöljenek ki számára, valamint a 

mentorok és mentoráltak adataiból származó statisztikai adatokat folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni) 

 intézményi lehetőségek/elvárások összegyűjtése, rendszerbe foglalása 

 kapcsolatfelvétel az érintett sportegyesületekkel, sportági szakszövetségekkel 

 szakirányválasztási tanácsadás 

 minden tanévkezdés előtt az érintett hallgatók felmérése a felvételi előkészítőkön 

részt vevők, valamint az újonnan felvettek körében, számukra a mentorrendszerről 

információk eljuttatása 

 a mentorrendszer koordinálásáért felelős munkatárs kiválasztása, a főbb kiválasztási 

szempontok megtalálhatóak a feljebb megtalálható 1. táblázatban, amely szerint 

szükséges, hogy a jelölt alaposan ismerje az intézmény belső viszonyait, oktatóit és 

a szervezeti szabályozókat, rendelkezzen jó kommunikációs készséggel és jó 

kapcsolatot ápoljon a sportszervezeti egységgel. További elvárás egyetemi 

sportszervezői és/vagy élsportolói tapasztalat, valamint korábbi tapasztalat a 

mentorrendszer működtetéséről, akár mentorként, akár mentoráltként 
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 tutorok, mentorok kiválasztása, képzése és felkészítése a feladatra a mentoráláshoz 

szükséges feladatok (egyéni tanrendek, rugalmas vizsgarend, mentorálás rendszere 

stb.) kidolgozása és bevezetése a fejlesztési program megkezdésétől számított egy 

éven belül részvétel egy a MEFS által irányított országos helyzet- és igényfeltáró 

munkában információ szolgáltatóként és helyi koordinátorként 

 honlapon a kapcsolódó információk elhelyezése az érintett hallgatók számára, és 

annak folyamatos aktualizálása 

 pályázati lehetőségekről történő részletes tanácsadás
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6. Források 

1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Sport a felsőoktatásban c. pályázati 

felhívásához (Kódszám: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV) 

 

2. Hajós Alfréd Terv – Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 

 

3. Javaslatcsomag az intézményi sportszakmai fejlesztési programok elkészítéséhez – A 

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV pályázati kiírás „B” komponensében előírt célok 

megvalósításának kritérium-rendszere 

 

4. Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

5. HÖOK SportPontProgram tájékoztató (2014) 

 

 


