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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA
I. A sportkoncepció célja és alapelvei
 A város középtávú sportfejlesztési koncepciójának célja, hogy az abban megfogalmazott
irányelvekkel orientálja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvényben, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a
továbbiakban: Sporttörvény) rögzítettek szerint az önkormányzat, a sportegyesületek, a
köznevelési intézmények, és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő tevékenységét.
 A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és az azokhoz kötődő feladatokat, amelyeket
az önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségének függvényében – döntéseiben
a sport területén iránymutatónak tekint.
 A koncepció kiemelt célja a sportlétesítmények működtetésének átláthatóvá tétele,
gazdaságos és racionális üzemeltetésének kialakítása, a sportfinanszírozás nyomon
követhetőségének és transzparenciájának biztosítása, tervezhető környezet létrehozása a sport
területén működő szervezetek, egyesületek és sportvállalkozások számára.
 A koncepció elismeri, hogy a sport - mint testkultúra - az egyetemes kultúra része, az
egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének
társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi
nevelésében, fizikai fejlesztésében, jellem- és személyiség-formálásában.
 A kecskeméti sportolók által elért kimagasló eredmények, a magas színvonalon lebonyolított
sportrendezvények erősítik az önbecsülést, a lokálpatriotizmust, a város polgárai közötti
összetartozás érzését, a nemzeti öntudatot.
 A sport hozzájárul az esélyegyenlőség kiteljesedéséhez, a tolerancia fejlődéséhez, elősegíti a
tisztességes játék (fair play) szellemiségének terjedését, valamint kulcsszerepet tölt be a káros
szenvedélyek (alkohol-, dopping- és drogfogyasztás) elleni harcban.
 A sport önszerveződésre alapuló autonóm tevékenység, a közösségek együttműködésének, a
civil kapcsolatok kialakításának fontos tere, amely lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos,
kulturált eltöltésére, a szórakozásra és a szórakoztatásra egyaránt.
 A sport részterületei egymásra épülő, egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egységes
egészet képeznek. Bármely területének változása (fejlődése vagy hanyatlása) érezteti hatását a
testkultúra teljes területén.
 A fokozott érdeklődésre számot tartó hazai és nemzetközi sportesemények lebonyolításával, a
sportvállalkozások számának gyarapodásával együtt jelentősen növekedhet a sport üzleti
funkciója, a városmarketing területén betöltött szerepe.
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II. Általános helyzetértékelés
Minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság egészségmegőrzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban a rendszerváltást követő első években a
gazdasági és társadalmi változások miatt e területen jelentős veszteségek mutatkoztak.
Az egyre szűkülő lehetőségek mellett a gyermekek edzettségi, egészségi állapota romlott, a
rendszeresen sportoló fiatalok száma az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a
mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentős növekedést mutatott.
Az önkormányzatnak a megváltozott körülmények között, a sport támogatására rendelkezésre álló
anyagi források optimális felhasználásával, a sporttevékenység folytatásához szükséges
létesítményrendszer működésének biztosításával és új, innovatív lehetőségek feltárásával kellett a
negatív folyamat hatásait csökkenteni, elősegíteni a sport további fejlődését.
Az intézkedéseknek köszönhetően a gyermek- és ifjúsági sport területén sikerült életben tartani az
alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpia versenyrendszert, a térítésmentes úszásoktatás program
folytatását és óvodáskorúakra történő átstrukturálását.
Napjainkra a lakossági szabadidősport és rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést
folytatók körében megerősödött azon társadalmi réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás
jelentőségét, beépítette azt mindennapi programjába és anyagilag is kész áldozni rá.
A testedzést, az egészséges életmód gyakorlását kiszolgáló sportlétesítmények száma növekedett
(Kecskeméti Fürdő, Műkertvárosi Sportcentrum és Széktói Stadion műfüves labdarúgópályái,
Kecskeméti Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája műanyag
atlétikapályája), és néhány esetben felújításukra is sor került. Több létesítmény állapota azonban
tovább romlott, esetükben a sporttevékenység folytatása is veszélybe került (Bóbis Gyula
Edzőcsarnok, Széktói Stadion atlétika pályája).
Kifejezetten a város lakossága szabadidősportját szolgáló sportlétesítmény viszont továbbra is alig
található városunkban, a rendelkezésre állók szinte kizárólag a versenysport igényeit szolgálják.
A Benkó Zoltán Szabadidő Központban többfajta sportolási lehetőségre nyílik mód (wakeboard,
strandröplabda, kosárlabda, labdarúgás, BMX), de hasznosítási koncepció híján igazából nem tudja
betölteni sportbéli szerepét. A Kecskeméti Fürdő átadásával az uszodai sportágak előtt új
perspektívák tárultak fel. A megnövekedett vízfelület a minőségi szakmai munka és az utánpótlásnevelés feltételeinek biztosításán túl a lakosság számára is több lehetőség adódik a testedzésre.
A Messzi István Sportcsarnok rekonstrukciójának köszönhetően nőtt a nézőtér befogadóképessége, a
sportolók a mai kor színvonalának megfelelő körülmények közé kerültek, ugyanakkor a létesítményt
szinte kizárólag a versenysport szervezetek használhatják.
A városban található közel száz sportszervezetet figyelembe véve sok esetben egyedüli támogató az
önkormányzat. A csökkenő és átstrukturálódott szponzori, támogatói kör hiányában a versenysport
szervezetek esetében (csekély kivételtől eltekintve) az önkormányzat segítsége meghatározó. A
szabadidősport egyesületek esetében a közepes szakmai munkához, a stagnáláshoz, a minimális
számú program megvalósításához elegendő.
A város területén működő versenysport szervezetek közül jelenleg is mindössze 10-15-re tehető azon
sportszervezetek száma, amelyek rendelkeznek középtávú szakmai tervvel, fejlesztési koncepcióval.
A sportszervezetek jelentős hányadánál továbbra is hiányoznak azok a (sport- és gazdasági)
szakemberek, akik garantálni tudnák a színvonalas sportszakmai munkát, az ahhoz szükséges anyagi
hátteret.
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III. A sporttevékenység területei
III. 1. Gyermek- és ifjúsági sport
A gyermek- és ifjúsági sport területei:





óvodai testnevelés,
iskolai testnevelés és diáksport,
utánpótlás-nevelés,
úszásoktatás.

III.1.1. Óvodai testnevelés:

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban
(melyet az erőteljes testi fejlődés is jellemez) kiemelt jelentőségű.
Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az óvodai
nevelés általános feladatai között jelöli meg az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítését.
Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítását,
- a gyermek gondozását, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését;
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítését;
- a gyermek testi képességei fejlődésének segítését;
- a gyermek egészségének védelmét, edzését, óvását, megőrzését;
- az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés
és az egészségmegőrzés szokásainak alakítását;
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítását,
- amennyiben szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi nevelési feladatok ellátását.
Az óvodai élet fontos tevékenységi formája a játék és a mozgás. A torna, a mozgásos játékok
fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás,
dobás). Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság és állóképesség.
Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes
szervek teljesítőképességét.
Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a
gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a
térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntés- és alkalmazkodóképességet, valamint a
személyiség akarati tényezőinek alakulását.
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A tornának, játékos mozgásoknak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül,
spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani.
A városban működő óvodák egy része sajnos nem rendelkezik a testnevelés foglalkozások
elvégzésére alkalmas sporthelyiséggel, tornaszobával, a testnevelés foglalkozások szabadtéren, a
téli időszakban a csoportszobákban kerülnek lebonyolításra.
Az óvodákban általában mozgásos sportjátékok, torna, lábtorna, tartásjavító tornafoglalkozások
kerülnek megtartásra, ugyanakkor néhány óvodában nincs sportolási lehetőség, sportfoglalkozás.
A területen történt fontos változás, hogy a 2. osztályos tanulók tantervi úszásoktatását az
önkormányzat átstrukturálta, így minden 5 éves gyermek számára térítésmentesen biztosítja az úszás
elsajátításának lehetőségét, az alapfokú vízbiztonság megszerzését.
Az óvodai testnevelés területén megoldandó feladatok:
 Az „Óvodai nevelés országos alapprogramjában” foglaltak figyelembevételével elkészített
helyi programokba a nevelői munka részeként beépítésre került mozgásfejlesztés, testnevelés
anyaga maradéktalanul kerüljön végrehajtásra.
 Az óvodák minél nagyobb mértékben használják ki az önkormányzat tulajdonában lévő
sportlétesítmények adta lehetőségeket (Kecskeméti Fürdő, Élményfürdő és Csúszdapark,
Benkó Zoltán Szabadidő Központ, Műkertvárosi Sportcentrum stb.).
-

A pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása az óvodai testnevelés feltételeinek
biztosításához szükséges tornaszobák, tornatermek és sportpályák megvalósításához.

 Óvodai és közterületi játszóterek kialakítása, felújítása, a mozgásfejlődést segítő biztonságos,
esztétikus játszóeszközökkel történő ellátása.
 A gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok teljes körű elvégzése és az eredmények
alapján a rászorultak prevenciós, korrekciós és gyógytestnevelés keretében történő
foglalkoztatása.
 A csekély eszközigénnyel űzhető sportágak (fogó- és futójátékok; sor- és váltóversenyek;
versengések; küzdőjátékok; labdajátékok) megismertetése.
III.1.2. Iskolai testnevelés és diáksport:

Az iskolai testnevelés és a diáksport magában foglalja a köznevelési intézmények tanulóinak tanórai
és tanórán kívüli testnevelési és sporttevékenységét, az intézményi kereteken kívüli diáksport
rendezvényeken történő testedzést, sportjátékot, mozgást.
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Az egészséges életmódra nevelés a család, a köznevelési intézmények és a társadalom közös feladata,
amelyek közül a köznevelési intézményekben folyó sporttevékenység különösen fontos. Az itt zajló
testedzés alapozza meg a tanulók sporttevékenységhez fűződő kapcsolatát, az itt szerzett
tapasztalatok egész életükre hatással lesznek.
Az óvodai és iskolai testnevelés évei alatt dől el, hogy a kiválasztódás és az egyéni érdeklődés
eredményeként a felnövekvő fiatal aktív, versenysportolóként vagy szabadidős sportrendezvények
résztvevőjeként folytatja sporttevékenységét, testedzését.
Az iskolai testnevelés és a diáksport elsődleges célja, hogy a tanulók minél nagyobb részének
biztosítsa a rendszeres testmozgás lehetőségét, a módszeres testedzést. A diáksport területén emellett
célként jelenik meg a tanulók által képviselt köznevelési intézmények hírnevének, tekintélyének
növelése, a sportoló fiatalok iskolájukhoz való tartozásának erősítése.
A fiatalok fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodás megelőzése, a káros
szenvedélyek elleni küzdelem és a felnövekvő generációk egészséges életvitelének kialakítása csak a
köznevelési intézmények és az ott dolgozó pedagógusok mind hatékonyabb szerepvállalásával
oldható meg.
Különös figyelmet érdemel a gyógytestnevelésre szoruló tanulók ellátása, speciális sportolási igényei
feltételeinek biztosítása.
Ennek érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 27 § (11) pontja szerint az
iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik,
megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, továbbá a kötelező tanórai
foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről.
A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012.
szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kellett megszervezni.
Az eredmény-orientált sporttevékenység mellett kiemelt cél továbbá a versenyszerű diáksportból
kimaradó „amatőr” szinten sportoló fiatalok számára a rendszeres szabadidő- és tömegsport jellegű
rendezvények, programok biztosítása.
A tanórai testnevelésen túl a tanulók sporttevékenységének fontos színterei a kötelezően
működtetendő iskolai sportkörök (továbbiakban: ISK) és a diáksport egyesületek (továbbiakban:
DSE).
Az iskolai testnevelés és a diáksport működési területei:
 tanórai testnevelés foglalkozások,
 az ISK vagy DSE sportcsoportjainak foglalkozásai, amelyek a köznevelési intézményen belül,
a tanórai kereteken túl biztosítják a rendszeres testmozgás lehetőségét,
 a köznevelési intézmények közötti sportrendezvények (bajnokságok, tornák),
 a városi szabadidősport rendezvények,
 a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek (A Magyar Diáksport Szövetség és a sportági
szakszövetségek által kiírt diáksport versenyek),
 a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken nem induló, sportági igazolással nem
rendelkező „amatőr” sportolók számára szervezett versenyek,
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 a köznevelési intézmények, az ISK vagy a DSE által szervezett sportcélú túrák, táborozások.
Városunkban a diáksport koordinációját, a versenyek szervezését és lebonyolítását a Kecskemét
Városi Diáksport Egyesület látja el, melynek működési feltételeihez a Hírös Sport Nonprofit Kft.
nyújt segítséget.
Az iskolai testnevelés és a diáksport területén jelentkező fő feladatok:
 Az önkormányzat az iskolai testnevelés és a diáksport rendezvények lebonyolítása céljából
biztosítsa a tulajdonában lévő sportlétesítmények térítésmentes igénybevételét.
 Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézményekben kerüljön felmérésre a
sportcélú helyiségek állapota. A vizsgálat eredményétől függően készüljön ütemterv a
helyiségek felújítására, átalakítására, bővítésére.
 A köznevelési intézmények sportcélú létesítményeinek (sportudvarok, iskolai tornatermek,
sportcsarnokok) fejlesztése céljából az érintett sportszervezetek bevonásával ki kell használni
a társasági adóhoz kapcsolódó támogatási lehetőségeket.
 Az önkormányzat továbbra is tekintse feladatának a felmenő rendszerű diákolimpia és
alapfokú versenyrendszer működésének, valamint a nemzetközi megmérettetéseken való
részvétel támogatását, a diákversenyek rendezését, a kiemelkedő tevékenységet folytató
intézmények, nevelők és felkészítők anyagi és erkölcsi elismerését.
 Bővíteni kell a diákolimpiai versenyrendszeren túli, sportági igazolással nem rendelkező
gyermekek számára szervezett „amatőr” diáksport rendezvények, bajnokságok számát és
ösztönözni kell a tanulókat programokon történő részvételre.
 Szélesíteni szükséges az egészségfejlesztő, szabadidős mozgásformák kínálatát, a
feltételrendszerek (létesítmény-, eszköz- és szakember ellátottság) adta lehetőségeket
legjobban kihasználó sporttevékenységek folytatását.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény előírásainak megfelelően törekedni kell
a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek minél teljesebb körű
biztosítására.
 Fel kell mérni és szükség esetén anyagilag is segíteni kell azon sportszervezetek munkáját,
amelyek szerepet vállalnak, és szervezett formában együttműködnek a mindennapos
testnevelés létesítményi, eszközbeli és szakember ellátottságában.
 Biztosítani kell a gyógytestnevelésre szoruló tanulók ellátásának, speciális sportolási
igényeinek feltételeit.
 A tanítási szünetekben, a hétvégéken a létesítmények nyitva tartásával és programok
szervezésével sportolási lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek, melynek lebonyolítása és
a programok felügyelete céljából meg kell vizsgálni a városban tanuló főiskolai hallgatók
bevonásának lehetőségét.
 Meg kell teremteni a sajátos nevelési igényű gyermekek (fogyatékkal élők is) hozzáférését a
testmozgáshoz, melynek révén ki kell használni a sport adta lehetőségeket az esélyegyenlőség
kibontakoztatásában.
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 A továbbiakban is biztosítani kell a diákolimpiai versenyeken kiemelkedő eredményt elért
sportolók felkészítői (testnevelők, edzők) munkájának elismerését.
III.1.3. Utánpótlás-nevelés:
Az utánpótlás-nevelés szervezeti rendszerét városunkban három fő elem alkotja. A sportiskolai
képzés, az akadémiai keretek között történő fejlesztés, valamint a sportszervezetek által működtetett
utánpótlás-nevelés.
Kecskeméti Sportiskola

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 286/2008. (VI.24.) KH. számú
határozatában döntött a sportiskolai képzés beindításáról.
A képzés 2008. szeptember 1-jétől a Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető Közhasznú
Társaság (2009. július 1-jétől a jogutód: Hírös Sport Nonprofit Kft.) szervezeti keretei között az
alábbi sportágakban indult el: leány és fiú kézilabda, leány és fiú röplabda, leány kosárlabda, fiú
vízilabda, cselgáncs, úszás (versenysport és úszásoktatás), leány és fiú asztalitenisz, ökölvívás. 2009.
január 1-jétől a sportágak köre az atlétikával és a rögbivel, 2009. szeptember 1-jétől a fiú kosárlabda
és a leány vízilabda szakosztállyal bővült.
A 2013. első félévében megalakult Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia létrejöttével a fiú és
leány kosárlabda szakosztályok az akadémiai képzésbe integrálódtak be.
A sportiskolai képzés 39 csoporttal 600 tanuló részvételével indult el. Az időközben bekapcsolódott
négy új sportággal kiegészülve jelenleg 56 csoportban 1093 gyermek végez valamilyen
sporttevékenységet.
A sportiskolai képzés beindításával:
 ellenőrizhetővé vált az önkormányzat által az utánpótlás-nevelés támogatására biztosított
összeg felhasználása,
 a sportágakon belül megtörtént a felnőtt sport és az utánpótlás-nevelés finanszírozásának
különválasztása,
 anyagilag kiszámítható és biztonságos lett a sportiskolai képzésben érintett sportágak
utánpótlás korosztályainak működése,
 átláthatóvá, egységessé vált a különböző szakosztályok gazdálkodása, költségvetésük
tervezése, a képzési hozzájárulások és a tagdíjak befizetése,
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 mód nyílt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(továbbiakban: Tao tv.) adta sportfinanszírozási lehetőségek kihasználására,
 megnyílt a lehetőség a pályázatokon történő részvételre, a támogatások és adományok
fogadására, a szponzorok bevonására,
 a szakosztályokban tevékenykedő edzők számára lehetővé vált, hogy - az anyagiak
előteremtése helyett - figyelmüket kizárólag a szakmai munkára összpontosítsák,
 a sportolók egységes sportfelszerelést kaptak, igény szerint megoldódott a szakosztályok
sportszer-ellátottsága, a gyermekek versenyekre történő utaztatása szervezettebb,
biztonságosabb lett.
A Kecskeméti Sportiskola a város sportéletének meghatározó elemévé vált. A szervezet
kialakításának időszakát követően mára - a kiszámítható és a biztonságos működés mellett - a
minőségi munkára helyeződött a hangsúly. A sportiskolai képzésben résztvevő sportágak eredményei
számottevően javultak. A hazai versenyeken elért kiváló eredmények mellett megszülettek az első
nemzetközi szinten is számottevő sikerek.
Az eddigi sikeres működés mellett a jövőben a sportiskolai képzés célját pontosabban meg kell
határozni. Meg kell szabni a fejlődés és a finanszírozás irányát aszerint, hogy a sportiskolai
képzésnek Kecskemét város minőségi sportjának fejlesztése, az országos és nemzetközi versenyeken
történő minél eredményesebb szereplés elősegítése az elsődleges célja.
Az egyesületi típusú sportiskolai képzésen kívül a város négy köznevelési intézményében
(Kecskeméti Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája, Kecskeméti
Bolyai János Gimnázium, Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskolája és Szakiskolája, Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolája) folyik köznevelési típusú sportiskolai képzés. Az első két köznevelési
intézmény a Magyar Olimpiai Bizottság által létszámalapú céltámogatásban részesül.
Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti Kosárlabda Akadémia

A Kecskeméti Kosárlabda Akadémia pályázatát 2013-ban akkreditálta a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége, mely pályázat magában foglalja a fiú és leány utánpótlás korosztályok
képzését.
Az akadémiai minősítés elérésének és a látvány-csapatsportok támogatásának köszönhetően új
alapokra került a kosárlabda utánpótlás-nevelés, megújultak a létesítmények, melyeknek
köszönhetően folyamatosan fejlődő szakmai feltételek és körülmények között folyhat a munka.
A megalakulást követően a támogatók közé névadó szponzorként (Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda
Akadémia) belépett a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., amely mind gazdaságilag, mind
az akadémia megítélése szempontjából jelentős előrelépést jelentett.
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A 2015/2016. évi bajnoki szezon 415 igazolt játékossal és 22 csapattal vette kezdetét. Az akadémia
az iskolai előkészítő programban résztvevő tanulókkal együtt több mint 600 gyermeket mozgat meg
naponta. A képzés az U11-es korosztálytól kezdődően felmenő rendszerben mindkét nem esetében 18
éves korig tart.
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia az önkormányzattal együttműködve sportfejlesztési
programjának keretei között felújította hat köznevelési intézmény tornatermét és a hozzájuk tartozó
öltözőket.
Az akadémiai képzés fő szakmai céljai:


A kosárlabda sportág népszerűsítése, a tömegesítés, a tömegsport, az egészséges
életmódra nevelés.



Az elit képzése a versenysport számára, valamint játékosok kinevelése a felnőtt
bajnokságban résztvevő csapatok és a nemzeti válogatottak részére.



A városban található sportlétesítmények fejlesztése a mindennapi sportolás, az
egészségmegőrzést biztosító mozgásformák folytatása céljából.



Edzők, szakemberek továbbképzése, minőségi edzői kar kialakítása.

Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti Labdarúgó Akadémia

Az akadémiai képzés 2011 januárjában indult el. A képzés célja, hogy a tanulás és a futballszakmai
képzés összehangolásával, a zavartalan tanulási és edzéskörülmények biztosításával minél több saját
nevelésű tehetséges labdarúgó tudjon a város első csapatában játszani.
Az akadémiai képzésben résztvevő játékosok nagy része helyi és környékbeli családi környezetben
él. A vidéki tehetségek számára egy kizárólagos használatban lévő villában biztosított a lakhatás és a
teljes ellátás, ahol maximum 30 sportoló elhelyezésére van lehetőség. A helyi gyermekek mellett,
korosztályonként 4-5 tehetséges vidéki játékost tud segíteni az akadémia, akik számára a klubbal
szerződésben álló középiskolákban biztosított a továbbtanulás. A középiskolai tanulmányokat
befejező vidéki játékosok a városban, a klub által bérelt apartmanokban laknak.
Az akadémia célkitűzése, évi egy tehetség feladása az első csapat számára. Annak ellenére, hogy még
csak négy éve működik az akadémiai képzés, nagyon jók az eredmények a tehetséggondozás
területén. A megfelelő kiválasztás eredményeként egyre több játékos kerül meghívásra a korosztályos
válogatott csapatokba.
Az edzéseket jól felkészült és szakképzett edzők, sportszakemberek irányítják. Az akadémiai
képzésben jelenleg 35 fő tevékenykedik (főmunkaidős 19 fő, részmunkaidős 9 fő, megbízási
jogviszonnyal 7 fő).
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Egyesületi utánpótlás-nevelés

A sportiskolai és akadémiai képzésből kimaradó sportágakban tevékenykedő tehetséges fiatalok
felkészítése a sportszervezetekben folyik. Jelenleg a sportszervezetek anyagi lehetőségein múlik,
hogy a fiatal tehetségek megfelelő körülmények között tudnak e készülni az országos, illetve
nemzetközi megmérettetésekre.
E területen egyre nagyobb nehézséget okoz a sporttevékenység folytatásához szükséges anyagiak
előteremtése és a megfelelő feltételek biztosítása (felszerelés, létesítmény).
A sportszervezeti keretek között zajló utánpótlás-nevelés célja - a sportiskolai és az akadémiai
képzéssel egyezően - Kecskemét város minőségi sportjának fejlesztése, az országos és nemzetközi
versenyeken történő minél eredményesebb szereplés elősegítése.
További szintén nem elhanyagolható cél a fiatalok szabadideje hasznos eltöltésének biztosítása, a
közösségi érzés erősítése, a rendszeres testedzés iránti igény megteremtése.
Az állam a kiemelkedő képességgel rendelkező fiatalok számára több sportágban indított utánpótlásnevelési programot.
Az utánpótlás-nevelési stratégia első elemeként 2001-ben 13 sportággal indult el a Héraklész
Bajnokprogram, majd 2006-ban a Héraklész Csillagprogram.
A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program a Héraklész Bajnokprogram alatti korosztályokat vagy a
Héraklész Bajnokprogramban nem regisztrált sportolókat - maximum 14-15 éves korig - érinti.
Tehetségük és eredményeik alapján a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Programban, valamint a
Héraklész Bajnokprogramban több sportág (atlétika, asztalitenisz, birkózás, cselgáncs, stb.)
kecskeméti képviselője is részt vesz.
Az Országgyűlés 2011. június 27-i ülésén elfogadta a sport támogatásával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvényt.
A módosítás többek között érintette a társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvényt, mellyel lehetőséget teremtett az adózók számára társasági adójuk terhére –
adókedvezményként - a látvány-csapatsportágakban működő (jégkorong, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, vízilabda) sportszervezetek támogatására.
A látvány-csapatsportágakban működő kecskeméti sportszervezetek az új támogatási forma adta
lehetőségek kihasználásával a 2011-2015. években jelentős anyagi forráshoz jutottak, amely
nagyban hozzájárult biztonságos, zavartalan működésükhöz.
A támogatások egyik jelentős formája a térítésmentes létesítmény-használat biztosítása. Az
önkormányzat tulajdonát képező, a Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint a Stadion
Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. kezelésében lévő létesítményeket az önkormányzat
és a társaságok között létrejött Közhasznú Megállapodás alapján a kiválasztott versenysportszervezetek utánpótláskorú sportolóik edzéseinek és mérkőzéseinek lebonyolítása céljából
térítésmentesen vehetik igénybe.
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Az utánpótlás-nevelés területén megoldandó feladatok:
 Az önkormányzat – kiegészítve a szponzori támogatásokból és a társasági adó adta
lehetőségekből származó bevételeket - éves költségvetési rendeletében biztosítsa a
Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia működéséhez
szükséges anyagi feltételeket.
 A sportszervezeti keretek között működő utánpótlás-nevelés a mindenkori költségvetés adta
lehetőségekhez mérten részesüljön támogatásban.
 A sportiskola működési rendjéhez igazodva évente meg kell határozni, hogy mely sportágak
mely sportcsoportjai és korosztályai vegyenek részt a sportiskolai képzésben.
 Biztosítani kell a Kecskeméti Sportiskola részéről felmerülő létesítmény-használat
térítésmentes igénybevételét, a sportiskolai képzés folytatásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket.
 Ki kell választani azokat a sportágakat, amelyekben a város minőségi versenysportjának
utánpótlásaként az élsportolók képzése kap elsődleges hangsúlyt, mellyel egyidejűleg meg
kell nevezni azon sportágakat, amelyek oktatása során, egy széles bázison nyugvó, a
rendszeres testedzés iránti igény megteremtését célzó képzés folyik.
 Az utánpótlás-nevelésben tevékenykedő szervezetek által igénybe vett létesítmények
igénybevevői és üzemeltetői között létesítmény használati szerződést kell kötni, amelyben
többek között szabályozni szükséges az üzemeltetők tulajdonában lévő sporteszközök
használatának módját.
 Támogatni kell az országos utánpótlás-nevelési programokhoz (Sport XXI. Utánpótlásnevelési Program, Héraklész Bajnokprogram, Héraklész Csillagprogram) történő
csatlakozást, azokban minél több kecskeméti sportoló és sportszakember részvételét.
 Meg kell oldani az utánpótlás-nevelés rendszeréből kieső, a versenysportból lemorzsolódó
gyermekek sportolásának lehetőségét, valamint segítséget kell nyújtani a diáksport és a
szabadidősport felé történő átjárás lehetőségének biztosításában.
 Meg kell vizsgálni az utánpótlás-nevelés képzési rendszeréből kikerülő felnőtt alatti
korosztályok (16 - 20 évesek) kiemelkedően eredményes sportolóinak versenyeztetésével
felmerülő költségek támogatásának lehetőségét.
 Ki kell dolgozni a kiemelkedően tehetséges sportolók ösztöndíjrendszerét és meg kell
teremteni az ösztöndíjak anyagi forrását.
 Az utánpótlás-nevelési képzés és az e területen működő programok népszerűsítése érdekében
ki kell használni a média adta lehetőségeket, valamint meg kell erősíteni az azokhoz
kapcsolódó marketingtevékenységet.
 Az eredményes utánpótlás-nevelés érdekében szélesíteni és tudományos alapokra kell
helyezni a kiválasztás folyamatát.
 Alapvető célként kell szerepelnie, hogy az utánpótlás-nevelési képzésből kikerülő fiatalok
Kecskeméten folytassák sportpályafutásukat.
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III.1.4. Úszásoktatás:

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően térítésmentes úszásoktatásban 2012-ig az általános
iskolák 2. osztályos tanuló részesültek. Az úszásoktatás korhatárának csökkentése érdekében
fokozatosan sor került az első osztályos tanulók, majd a legidősebb óvodás korosztály bevonására. A
fokozatos átállás eredményeként a 2014/2015. tanévtől a térítésmentes úszásoktatásban az
óvodáskorúak részesülnek.
Úszásoktatás szervezeti hátterét a Hírös Sport Nonprofit Kft. biztosítja (szállítás,
létesítményhasználat), úszásoktatói tevékenységet pedig kizárólag a Kecskeméti Sportiskola
úszásoktatói végezhetnek, melyet jelenleg 7 fő oktató lát el.
Kecskemét városban úszásoktatás az alábbi területeken folyik:
 Óvodáskorúak kötelező oktatása:
Évente mintegy 1200 gyermek vesz részt az oktatásban. Az oktatás bemutató órával/vizsgával
zárult.
A Magyar Úszó Szövetség „Minden gyermek tanuljon meg úszni” és Aranyjelvényes
programjainak segítségével a vizsgázók oklevelet és pólót kaptak.
 Délutáni oktatás:
Naponta négy időpontban, három szinten (kezdő, középhaladó, haladó) zajlik az oktatás,
amely július 31-ig tart. Lehetőség nyílik a további fejlődésre, szakmai minimum vizsga
elvégzésére és a versenyzésre.
 Rekreációs csoport:
2013. szeptember hónapban került megalakításra egy rekreációs csoport, mely az év végén
már 30 fővel működött. Célja azon gyermekek oktatása, edzése, akik tudásszintjüket akarják
fejleszteni; sportág-kiegészítésként, rendszeres mozgásként választják az úszást, mint
sporttevékenységet.
Az úszás sportág utánpótlása biztosításának érdekében a Bácsvíz-KVSC és a Kecskeméti Sportiskola
megállapodott, hogy a 10. életévüket betöltött, illetve annál idősebb sportiskolás versenyzők a
KVSC-nél folytathatják tovább a sportolást.
A sportiskola szakemberei a vízilabdát, az uszonyos úszást vagy más sportágat választó gyermekek
számára is biztosítják a zökkenőmentes átigazolást.
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Az úszásoktatás területén elvégzendő feladatok:
 Az úszás alapozó sportág jellegére alapozva koncentráltabb, színvonalasabb oktatással és
irányítással tovább kell növelni az úszósport, illetve az uszodai sportágak utánpótlásbázisát,
az úszásoktatásban résztvevő gyermekek közül történő kiválasztás hatékonyságát.
 Segíteni kell a Kecskeméti Sportiskola által kialakított – az óvodás korú gyermekek
foglalkoztatásától az élsportolók edzéstevékenységét magában foglaló – egységes oktatási,
edzési, versenyeztetési koncepció kialakítását.
III.2. Versenysport, élsport
Versenysportról a sportági szövetségek, illetve
versenyrendszerben, meghatározott versenynaptár és
sporttevékenység esetén beszélhetünk.

szakszövetségek által működtetett
szakmai program alapján végzett

A Sporttörvény 31. §-ban foglaltak szerint a sport versenyrendszerében amatőr, hivatásos, és vegyes
(nyílt) versenyrendszerek különülnek el.
A sportolók által elért eredmények és a versenyrendszerekben történő részvétel alapján a
versenysport területén az alábbi tagozódás figyelhető meg:
 az amatőr sportolók, akik az amatőr vagy a vegyes (nyílt) versenyrendszerekben sportolnak
(versenyszerű keretek között szabadidejükben rendszeresen sportolók),
 a rendszeresen versenyző, a hazai versenysport élvonalába nem tartozó, minősített sportolók,
 a hazai versenysport élvonalába tartozó, de a nemzetközi szintet nem elérő versenyzők,
 az adott sportág válogatottjába, annak nemzetközi élvonalába tartózó, kontinens- és
világversenyeken eredményesen szereplő sportolók (élsportolók).
A sporttörvény 15. §-a a sportszervezetek két típusát határozza meg, a sportegyesületet és
sportvállalkozást. A törvényi rendelkezés értelmében sporttevékenységet szervezett formában e két
szervezeti forma keretében, valamint a sportszövetség, a sportiskola és az utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítvány keretein belül lehet folytatni.
Az Európai Unióban a sporttevékenység folytatása alapvetően a sportegyesületekben történik. Azon
sportágak esetében, ahol a versenysport szórakoztató funkciója (látványsport) dominál, alakultak meg
a sportvállalkozások.
A sportegyesületek, sportvállalkozások jó része hazánkban (így Kecskeméten is) ma javarészt
forráshiánnyal küzd. A korábbi finanszírozási rendszer (állami támogatások, bázisvállalatok)
megszűnése és a változó gazdasági helyzet miatt jelentős mértékben támaszkodnak az
önkormányzatok támogatására.
A sporttörvényben a helyi önkormányzatok sporttal összefüggésben kötelezően meghatározott és
ajánlott feladatai között a versenysport-tevékenység támogatása nem szerepel, ugyanakkor a
versenysport funkciói (szórakoztatás, közösségépítés, stb.), a városmarketingben betöltött szerepe, a
diák- és szabadidősportra gyakorolt pozitív hatása, valamint a gazdasági környezet szükségessé teszi
a terület bizonyos mértékű önkormányzati támogatását.
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Kecskeméten a sport közösségépítő erejénél fogva az első sportszervezetek megalakulásától
kezdődően fontos szerepet tölt be a település társadalmában. A kezdetekben a közösségi lét
megmutatására a sporton kívül alig volt más lehetőség (szakmai alapon alakuló szervezetek), így a
frissen alakuló sportszervezetek sportolói tagságukon túl jelentős számú szimpatizánst vonzottak
maguk köré.
Ennek a kohéziós erőnek köszönhetően a város társadalmában öntevékenyen megszerveződtek a
sportegyesületekhez (KAC, KTE, KARC) kötődő csoportok.
A rendszerváltás előtti időszakban a tradicionális, nagy hagyományokkal rendelkező
sportszervezetek közül sok megszűnt, a működésüket továbbfolytatók pedig munkájukban
akadályoztatva, sokszor lehetetlen helyzetbe kerültek.
Ezekben az években a munkahelyi sportklubok nyújtottak teret a sporttevékenység folytatásának. A
városban szinte nem volt olyan üzem, amely ne rendelkezett volna valamilyen sportklubbal,
sportkörrel (Fémmunkás, MÁV, DUTÉP, Nyomda, stb.).
1972-ben került megalakításra a Kecskeméti Sport Club, amely összegyűjtve a legtehetségesebb
sportolókat, a város sportéletének egyik legeredményesebb időszakát produkálta. A sport a szervezeti
és létesítményi háttérnek köszönhetően talán ebben az időszakban mozgatta meg a város legtöbb
polgárát.
A rendszerváltást követő első években a sport feltételei mind a verseny, mind a szabadidősport
tekintetében romlottak, fejlődésük stagnált. A hagyományos vállalati bázisokra épülő szervezetek
megszűntek, a megmaradt üzemek új tulajdonosai pedig nem vagy alig tekintették támogatandó
területnek a sportot. A korábban általuk működtetett sportlétesítmények gyakorlatilag megszűntek
(DUTÉP-pálya), jórészük értékesítésre került (KTE pálya, Matkói úti pálya).
A sport társadalmi szerepe a nemzetközi és az országos tendenciákat követve mára Kecskeméten is
megváltozott. Élesen elkülönült a versenysport, élsport és a szabadidősport. A versenysport esetében
a látvány, a közönség szórakoztatása (kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) került előtérbe.
Helyi szinten is kiemelten fontos azon döntések meghozatala, amelyek rögzítik, hogy az
önkormányzat mely sportágakat, mely sportszervezeteket és milyen módon kívánja a jövőben
támogatni. Az elmúlt időszakban a kiemelten támogatott sportágak és sportszervezetek száma
többször változott. Fontos leszögezni, hogy az önkormányzat anyagi teherbíró képessége jelenleg –
több megyei jogú városhoz hasonlóan – maximum 2-3 sportág kiemelt támogatását teszi lehetővé
A versenysport területén jelenleg az alábbi kritériumrendszer alkalmazásával kerülnek megnevezésre
azok a sportszervezetek, melyek az önkormányzati támogatás odaítélésénél prioritást élveznek:










a sportág hazai és nemzetközi eredményessége,
az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége,
a sportág kecskeméti hagyományai,
a sportágat képviselő szervezet által foglalkoztatottak létszáma,
a sportág-fejlesztési célok megléte és megalapozottsága,
az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége,
a sporttevékenység folytatásához szükséges létesítményháttér megléte,
a mérkőzések, versenyek látogatottsága, népszerűsége, valamint
a média sportág iránti érdeklődése.

A kiemelt sportágakat és támogatásuk mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
határozza meg a mindenkori költségvetési rendelet megalkotása során.
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A felsorolt kritériumok alapján jelenleg a labdarúgás, a férfi kosárlabda és a férfi röplabda sportágak
kerültek kiemelésre. A kiválasztásnak megfelelően a felsorolt sportágak csapatait működtető
sportvállalkozások (KTE Kosárlabda Kft., Kecskeméti Röplabda Kft.) részesültek nevesített
támogatásban.
A költségvetésben nevesített támogatásban nem részesülő sportágak esetében az önkormányzat
pályázat útján – a Városi Támogatási Programon keresztül - nyújthat támogatást. Azonban tudomásul
kell venni, hogy ez a támogatási forma csupán kiegészítése lehet a sportszervezetek egyéb
bevételeinek, mely önmagában nem elégséges az élvonalbeli szerepléshez, a kiemelkedő
sportteljesítmények elérésének finanszírozásához.
III. 2. 1. Csapatsportágak
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77 § c) pontja szerint „csapatsportág: azoknak a sportágaknak az
összessége, amelyekben sporttevékenységet folytatni a játék jellegéből és a versenyrendszer
szabályaiból adódóan kizárólag úgy lehet, hogy legalább három természetes személy alkot egy
résztvevőt, és a sportágnak nincs egyéni változata”.
A fent kritériumok alapján Kecskeméten jelenleg az alábbi csapatsportágak találhatók meg:







labdarúgás (férfi és női szakág),
kézilabda (férfi és női szakág)
kosárlabda (férfi és női szakág),
röplabda (férfi és női szakág),
vízilabda (férfi és női szakág),
rögbi.

Labdarúgás

Jelenleg hazánkban – így Kecskeméten is – a legnépszerűbb, legnagyobb közösségteremtő hatással
bíró, legtöbb gyermeket és felnőttet megmozgató sportágak a labdajátékok, amelyek közül külön
kiemelkedik a labdarúgás sportág.
Az első – 1904. évi – kecskeméti futballmérkőzést követően a városban sorra alakultak a
labdarúgósporttal foglalkozó sportszervezetek (Kecskeméti AC, Kecskeméti TE, Kecskeméti MÁV
SE, Kecskeméti Dózsa, Honvéd Mezőfi SE, Kecskeméti Építők, Kecskeméti Sport Club).
Csapataink sohasem játszottak főszerepet az ország labdarúgásában, de a lakosság körében mindig
igazi rangadónak számítottak a KTE – KSC mérkőzések, valamint a kupamérkőzéseken kisorsolt
nevesebb csapatok elleni meccsek.
Több szervezeti átalakulást követően és számos bajnoki osztályváltás után a város legpatinásabb
(2011. június 11-én 100 éves) csapata a Kecskeméti Testedző Egyesület (KTE) a 2007/2008-as
bajnoki szezonban megszerezte az NB II. Keleti Csoportjának bajnoki címét és első kecskeméti
labdarúgó csapatként feljutott az NB I. osztályba.
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A 97 éve várt feljutással egyidejűleg a labdarúgás népszerűsége ugrásszerűen megnövekedett a
városban. A szokásos 200-300 fős nézőszám 3000-4000 főre növekedett, az utánpótlás labdarúgó
egyesületekbe jelentkező gyermekek száma az első osztályú szereplés hatására többszörösére
emelkedett.
A csapat a 2008/2009-es – első NB I. osztályú – szezonjában a várakozáson felüli 5. helyet szerezte
meg. A sportszervezet alapításának 100 éves jubileumát Magyar Kupa győzelemmel ünnepelte.
Sajnálatos módon a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a KTE Labdarúgó Kft. felnőtt
csapata nem kapta meg a 2015/2016. évi bajnokság NB/I. osztályában történő indulásának jogát. A
gazdasági gondokkal küzdő sportvállalkozás így nem indított csapatot egyetlen bajnoki osztályban
sem.
A 2015/2016. évi bajnoki szezonban városunkat a Bács-Kiskun Megyei Bajnokság I. osztályában
szereplő Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola csapata képviseli.
A sportág zavartalan működéséhez nagyban hozzájárul, hogy az önkormányzat a Stadion
Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Közhasznú
Megállapodás útján az utánpótlás és amatőr labdarúgócsapatok részére térítésmentesen biztosítja a
Széktói Stadion használatát.
Az NB I osztályú tagság az utánpótlás-nevelés területén is jelentős változásokat hozott. Az egységes
képzési elv és szakmai koncepció érvényesítésének érdekében valamennyi utánpótlás korú csapat a
sportszervezet szakembereinek irányítása alá került, mellyel megvalósult a tiszta korosztályos képzés
és versenyeztetés. A változásokat követően a teljes utánpótlás képzés az ország egyik legnagyobb
utánpótlás nevelő sportszervezete, a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola
keretei között folyik.
Az egyesületben folyó képzés a gyermekek természetes közegére, az óvodára, az iskolára és a
szülőkre támaszkodva egyszerre szolgál általános egészségnevelési és labdarúgó szakmai célokat. A
képzési rendszer az életkori sajátosságok és képességek alapján négy fő területre különíthető el.
U-5 - U-7
A minél szélesebb tömegbázis kialakítása érdekében rendszeres foglalkozások a városi és a
környező települések óvodáiban elérve, hogy már fiatal korban egyre kedveltebb legyen a
labdarúgás. 6-7 éves korban már játékos formában megkezdődik a technikai képzés, fontos a
minél több labdaérintés, ezáltal a labdarúgás megszerettetése.
U-8 – U-13
Az egyéni képességek minél szélesebb körű fejlesztése, mind több technikai elem tökéletes
elsajátítása, valamint a nagypályás játékra történő technikai és taktikai felkészítés. A tehetséges
játékosok 11 éves korban bekerülnek az akadémiai előkészítő képzési rendszerbe, a
kimaradóknak pedig megyei szinten biztosított a további sportolás.
U-14 – U-19
A kiemelt tehetségek számára megkezdődik az elit képzés a Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti
Labdarúgó Akadémia keretei között, melynek legfontosabb célja hogy minél több képzett játékos
kerüljön a város legmagasabb osztályú felnőtt csapatába. A korosztályos csapatok az Országos
Utánpótlás Bajnokság I. osztályában szerepelnek. Az életkor előrehaladásával kiemelt figyelmet
kell fordítani a tehetséges játékosok felnőtt csapatba történő beépítésére.
Minden akadémiai képzésben résztvevő korosztályos csapat a kiemelt I. osztályú bajnokságban
szerepel, valamint több játékos tagja a korosztályos válogatott kereteknek.
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2011-ben a minőségi utánpótlás-nevelés területén újabb nagy lépést jelentett az akadémiai képzés
beindítása, melynek keretében a tehetséges fiatalok bentlakásos keretek között a labdarúgásra
koncentrálva, ideális feltételek között készülhetnek. Ezzel várhatóan tovább növekszik a fiatal
tehetségek Kecskemétre áramlása, lehetőség nyílik az egyéni – posztokra történő – képzés
megvalósítására, valamint ezzel egyidejűleg csökken a fiatalok más klubokba való elvándorlása
A labdarúgás alapjainak megismertetése jelenleg három sportszervezet keretein belül zajlik (S. C.
HÍRÖS-ÉP Egyesület, Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola, Utánpótlás
Futball Club).
A három sportszervezetnél jelenleg közel ezer, öt-huszonegy éves korú fiatal sportol. Az egyesületek
működésének költségeihez az önkormányzat anyagi támogatást nyújt, valamint részben térítésmentes
létesítményhasználatot biztosít.
Fontos célkitűzés, hogy a felnőtt csapat elsősorban a helyi utánpótlás nevelésből kikerülő
tehetségekre támaszkodjon. A városban működő utánpótlás-nevelő egyesületek közötti
együttműködés kiemelt fontosságú, a klubok tiszteletben tartják egymás játékosait, kiváló a kapcsolat
az SC Hírös-Ép és az UFC Kecskemét csapataival. A több éve létrejött megállapodás eredményeként
a város legmagasabb osztályában szereplő csapatához kerülnek a tehetséges játékosok.
A kecskeméti élvonalbeli foci megszűnését követően keletkezett űr betöltését kívánja szolgálni az
MTK Budapest csapatával 2015. szeptember 17-én aláírt együttműködési megállapodás. Az
együttműködés célja, hogy a legkiemelkedőbb tehetségek számára, továbbra is biztosítva legyen az
első osztályban szereplés jövőképe, emellett természetesen fontos megtartani azokat a játékosokat,
akik helyben lehetnek a csapat erősségei. A játékosok áramlása a másik irányba is működik, azaz
érkezhetnek játékosok az MTK Budapesttől Kecskemétre is.
A labdarúgó utánpótlás-nevelés területén jelentkező feladatok:
 Az utánpótlás bázis szélesítése és a zavartalan szakmai munka feltételeinek biztosítása
céljából felül kell vizsgálni az utánpótlás labdarúgó szervezetek önkormányzati
támogatásának (anyagi és létesítményhasználat) lehetőségét.
 A labdarúgó utánpótlás-nevelés eredményességének növelése érdekében támogatni kell a
köznevelési intézmények és a labdarúgó sportszervezetek, sportvállalkozások közötti
kapcsolatok szélesítését, labdarúgó osztályok indítását.
 Törekedni kell arra, hogy az utánpótlás labdarúgó képzésből kikerülő fiatalok a város
legmagasabb osztályban szereplő együttesénél folytassák pályafutásukat, ezzel is elősegítve a
felsőbb osztályokba lépés lehetőségét.
 Prioritásként kezelve a felnőtt csapat NB II. osztályba kerülését élni kell a kecskeméti felnőtt
labdarúgást működtető gazdasági társaság és az MTK Budapest közötti együttműködési
megállapodás adta lehetőségekkel.
 Meg kell tartani és lehetőség szerint tovább kell működtetni az utánpótlás-nevelés területén
felépített rendszert, különös tekintettel a Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti Labdarúgó
Akadémia kereti között zajló tehetségnevelő programra.
 Ki kell dolgozni a Nemzeti Stadionfejlesztési Program és az MLSZ Labdarúgópálya Építési
Programja keretében felújításra és megvalósításra kerülő labdarúgópályák igénybevételének
rendszerét.
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Kézilabda (férfi)

A szervezett keretek közötti kecskeméti férfi kézilabdázás az Építők sportszervezetében kezdődött,
majd hosszú éveken át a DUTÉP SC Kézilabda Szakosztályában zajlott. A csapatokból sokszoros,
világ és kontinens versenyeken szereplő válogatott játékosok kerültek ki.
A csapat az 1997. és 2008. közötti időszakban Delfin Kézilabda Club néven az NBI/B és az NBII.
osztályban szerepelt. A 2007/2008-as bajnokságban az NBI/B osztály keleti csoportjának
győzteseként jogot szerzett a legmagasabb osztályban történő részvételre. Háromévnyi első osztályú
szereplést követően a csapat jelenleg KTE Kézilabda Szakosztályaként az NBI/B osztály keleti
csoportjában szerepel.
Kézilabda (női)

A kecskeméti női kézilabdát már a hatvanas években életre hívták. Az első csapat az Építők, majd a
BRG színeiben szerepelt. 1974-től a KTE, később a BÁCSÉP, illetve a DUTÉP sportegyesületek
működtettek kézilabda szakosztályt. 1978 és 1993 között ismét a KTE színeiben kézilabdáztak a
lányok, majd a Delfin KC keretein belül működött a csapat. 2001-ben Kecskeméti Női Kézilabda
Sportegyesület néven az önállóság útjára lépett a sportszervezet. A felnőtt csapat jelenleg az NB/I. B
osztály keleti csoportjában szerepel.
Kosárlabda (férfi)

Az 1938-ban lebonyolított első kecskeméti kosárlabda mérkőzés után tizenegy évvel a Kecskeméti
Testedző Egylet működtetett kosárlabda szakosztályt.
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1947-től bontakozott ki igazán Kecskeméten a népszerű és sikeres játék. 1964-ben a Kecskeméti
Petőfi Kosárlabda Egyesület lett a kosarasok gazdája, majd nyolc év múltán betagozódott a
Kecskemét Sport Clubba. A rendszerváltást követő években anyagi gondokkal küzdő sportszervezet
mellé 2001-ben állt az UNIVER Szövetkezet, amely időszak a csapat kimagaslóan sikeres időszaka
volt. Az első osztályba 2002-ben visszajutott csapat legnagyobb sikere a Magyar Kupa elnyerése
volt.
A ma sportvállalkozásként működő KTE Kosárlabda Klub Kft. felnőtt csapata a 2014/2015-ös
szezonban mind a bajnokság, mind a Magyar Kupa versenysorozatban ezüstérmet szerzett, jelenleg
az NB/I. osztályú bajnokság résztvevője.
Kosárlabda (női)

A női kosárlabdázás népszerűségének növekedése egybeesik a Kecskeméti Petőfi Kosárlabda
Egyesület működésével. A sportszervezet megszűnését követően a lányok a Kecskeméti Sport Club
Kosárlabda Szakosztályában sportoltak, amely az NB/I osztályú bajnokság stabil középcsapata volt.
A szakosztály utánpótlás-nevelése példaértékű volt, számos felnőtt válogatott játékos itt sajátította el
a játék legfontosabb elemeit.
A KSC megszűnését követően 1995-ben megalakult a Kecskeméti Kosárlabda Club, mely az
alapoktól indította újra a női kosárlabdázást. A csapat jelenleg az Amatőr Nemzeti Bajnokság keleti
csoportjában szerepel.
Röplabda (férfi)

A röplabda Kecskeméten az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportág, melynek a
története az 1964. évi megalakulásig nyúlik vissza.
A csapat 1972-ig Kecskeméti Volán néven szerepelt, amely évben az NB/II. osztály bajnokaként
feljutott a legmagasabb osztályba. Az együttes a Kecskeméti Sport Club szakosztályaként 1983-ban
és 1987 bajnoki címet szerzett, 1983 és 1988-ban megnyerte a Magyar Kupa versenysorozatot.
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A 2013/2014-es szezonban 27 év után újra elhódította a bajnoki aranyérmet és 28 év elteltével
megszerezte a kupagyőzelmet is. A röplabda sportban tevékenykedő szakemberek munkájának
köszönhetően a városban működő sportágak közül innen került ki a legtöbb válogatott sportoló.
A Kecskeméti Röplabda Club felnőtt csapata a Nemzeti Bajnokság első osztályának küzdelmeiben
vesz részt.
Röplabda (női)

A kecskeméti női röplabda sportág 1972-ben a Kecskeméti Sport Club keretein belül kezdte meg
működését. Nyolcévnyi NB/II osztályú szereplést követően 1980-ban került fel a Nemzeti Bajnokság
I. osztályába. A csapat 2005-ben a bajnokságban és a Magyar Kupa versenysorozatban egyaránt
bronzérmet szerzett. A KSC megszűnését követően a klub Röpke SE néven utánpótlás-nevelő
egyesületté alakult át. A több éves szünet után 2014-ben az NB/II osztályban induló felnőtt női
röplabda csapat, bajnokságban elért eredményének köszönhetően feljutott az NB/I. osztályú
bajnokságba.
Rögbi

1979 tavaszán néhány lelkes hallgató és egy oktató jóvoltából a Kecskeméti Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskolán alakult meg az ország egyik első rögbi csapata. Az egyre bővülő
sportszervezet 1995-ben nevet változtatott és létrejött a Kecskeméti Rugby Club, majd egy évre rá az
atlétákkal egyesülve megalakították a Kecskeméti Atlétika és Rugby Clubot.
A több korosztályos bajnoki címet szerző csapattal rendelkező és számos válogatott játékost adó
sportszervezet jelenleg az NB/I. osztályban szerepel.
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Vízilabda (férfi)

Kecskemét első vízilabda csapata az 1929-ben alapított KAC együttese volt. Első sikerüket 1935-ben
értek el, amikor a II. osztály megnyerése után felkerültek az OBI/B osztályú bajnokságba. A II.
világháború után csupán az úszó szakosztályon belül voltak próbálkozások a vízilabda fellendítésére,
először az 50-es évek elején, majd 1963-64-ben a szolnoki uszodában.
A Fedett Uszoda megnyitása után 1970-ben először a Vízmű SK, majd 1973-tól a Kecskeméti Sport
Club keretei között kelt új életre a sportág. Hosszas harmad- és másodosztályú szereplést követően a
csapat Kecskeméti Vízmű Sport Club néven 1985-ben feljutott az OB/I. osztályú bajnokságba. A
rövid ideig tartó első osztályú szereplést követően a sportág visszaesett, a csapatok az alsóbb osztályú
bajnokságokban versenyeznek.
Vízilabda (női)
A női szakágban a Villanó Fókák Kecskeméti Vízilabda Club felnőtt csapata az 1996-2000. közötti
időszakban a legmagasabb osztály jó középcsapatként szerepelt. A csapatból több játékos is tartósan
tagja volt a nemzeti válogatottnak. Az ingadozó szereplést követően a leányok jelenleg az OB/I.
osztályú bajnokság küzdelmeiben vesznek részt. A vízilabda sportág felemelkedését jelenheti a –
mindkét szakágat foglalkoztató - közelmúltban megalakult Kecskeméti Vízilabda Egyesület.
A csapatsportágakat képviselő sportszervezetek sok esetben megkülönböztetett figyelmet kapnak,
amely tetten érhető a média érdeklődésében, a támogatások mértékében, a szórakozni vágyó
közönség számában, a sporttevékenységhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó vállalkozások
szerepvállalásában.
A „sportipar” mára a szórakoztatóipar szerves részévé vált, melynek különösen fontos területe a
csapatsportágak között is sajátos jegyeket viselő látvány-csapat sportágak (kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, vízilabda, jégkorong) csoportja.
A legtöbb nézőt és a legnagyobb érdeklődést Kecskeméten is a csapatsportágak hazai (esetenként
nemzetközi) versenyei, bajnoki mérkőzései vonzzák, emellett fontos megemlíteni, hogy az
utánpótláskorú sportolók döntő többsége is a csapatsportágakat képviselő sportszervezetek tagjaként
tevékenykedik.
Mindezek figyelembevételével az önkormányzatnak lehetőségei szerint támogatni kell a
csapatsportágakat képviselő sportszervezeteket. A támogatásnak egyaránt szolgálnia kell a város
sportarculatának markáns kialakítását, a versenysport szervezetek alapvető működésének biztosítását
és az utánpótlás-nevelés céljainak megvalósulását.
A versenysport támogatása céljából rendelkezésre álló anyagi eszközök hatékony hasznosítása
érdekében, valamint a versenysport területén alkalmazott kritériumrendszer alapján a férfi kosárlabda
az a csapatsportág, melynek képviselőjét az önkormányzat lehetőségei szerint megkülönbözetett
módon segítheti.
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A többi csapatsportág számára is elengedhetetlen azonban biztosítani azon feltételeket, melyek
szükségesek a bajnoki küzdelmekre történő felkészüléshez és az eredményes szerepléshez.
III. 2. 2. Olimpiai és paralimpiai szereplés

Valamennyi sportoló legszebb vágyai között szerepel a négyévente megrendezésre kerülő olimpiai és
paralimpiai játékokon történő részvétel. Az elmúlt időszakban városunk sportolói közül többeknek
megadatott ez a lehetőség és néhányan kiemelkedő eredményt értek el szereplésük során (Majoros
István, Messzi István, Szellő Imre).
Az olimpiai részvételért napjainkban egyre élesedő küzdelem zajlik, melynek során valóban csak a
sportágak legkiválóbb sportolói juthatnak el a játékokra.
Kecskeméten a legutóbbi ciklusokban hét sportág (atlétika, judo, ökölvívás, birkózás, asztalitenisz,
úszás, triatlon) képviselői vettek részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken.
Az önkormányzat a sportolók felkészülését
létesítményhasználat biztosításával támogatta.

mind

anyagilag,

mind

a

térítésmentes

A sportolók olimpiai szereplése és az ott elért sikerek rendkívül pozitív hatással lehetnek a város
sportjának egészére, a fiatalok sporttal való kapcsolatának alakulására, valamint fontos szerepet
kaphatnak a városmarketing területén, Kecskemét város hírnevének öregbítésében.
A versenysport területén megoldásra váró feladatok:
 A nevesített, kiemelt önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek kiválasztásának
és a támogatások összegei megállapításának megalapozottsága érdekében a fenti
kritériumrendszert át kell tekinteni és szükség szerint módosítani vagy új, a döntést
objektívabbá tévő elemekkel kell kiegészíteni.
 Az új kritériumrendszer alapján el kell végezni a sportágak vizsgálatát és meg kell határozni
az egyes sportágakat képviselő sportszervezeteknek a város sportjában betöltött helyét,
szerepét.
 A kritériumrendszer figyelembevételével kell kiválasztani azt a maximum– három sportágat,
amelyek kiemeltként megkülönböztetett önkormányzati támogatásban részesülnek.
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 Alapvető elvárásként kell megfogalmazni, hogy a kiemelten támogatott sportszervezetek
minimum annyi összegű szponzori vagy egyéb bevétellel rendelkezzenek, amekkora összegű a
számukra biztosított önkormányzati támogatás.
 A sportolók által elért eredmények elismerése céljából meg kell vizsgálni az eredményességi
támogatás biztosításának lehetőségét, és ki kell dolgozni a támogatás felosztásának alapjául
szolgáló értékelés elveit.
 Ki kell dolgozni a olimpiai és paralimpiai részvételre esélyes sportolók támogatásának elveit,
a sportolókat foglalkoztató sportszervezetek esetében meg kell vizsgálni és lehetőség szerint
alkalmazni kell az olimpiai ciklust átívelő (4 éves időtartamú) szerződések megkötését.
 A kiemelt sportszervezetek kivételével a város versenysport egyesületei működésükhöz vagy az
éves versenynaptárban szereplő, általuk rendezett sportversenyek lebonyolításához, valamint
sportversenyeken történő részvételük költségeihez a Városi Támogatási Program útján
részesüljenek támogatásban.
 Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a kiemelt sportágak körén kívüli versenysport
szervezetek – amelyek rendszeresen részt vesznek a Nemzeti Bajnokság minimum második
vonalának küzdelmeiben, illetve egyéni sportágak esetében sportolóik indulnak az országos
bajnokságokon – megfelelő mértékű önkormányzati támogatásban részesüljenek.
 A támogatás útján biztosítható, hogy eredményes szereplésük révén e sportágak lehetőséget
kapjanak a város kiemelt sportszervezetei közé kerülésre, illetve a kiemelt státuszt elvesztő
sportágak is esélyt kapjanak további színvonalas működésükre, vagy a kiemelt kategóriába
történő esetleges visszajutásra.
 A kiválasztott sportágak utánpótlás és amatőr csapatai, továbbá a sportiskolai csoportok
számára a Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint a köznevelési intézmények által működtetett
létesítményekben továbbra is kerüljön biztosításra a térítésmentes létesítmény-használat,
melynek mértékét a támogatások között számszerűsítve szerepeltetni kell.
 Figyelemmel kell kísérni az országos sportágfejlesztési programokat, koncepciókat és
lehetőleg csatlakozni kell azokhoz.
 Fokozottan össze kell hangolni az utánpótlás-nevelés képzési rendszerből kikerülő fiatalok
versenysport szervezetekbe történő irányítását, a két szervezeti forma közötti átmenet
nehézségeinek kiküszöbölését.
 Különös hangsúlyt kell fektetni a professzionális sportban megjelenő marketing- és
reklámlehetőségek kiaknázására, a világ- és kontinensversenyek Kecskeméten történő
megrendezésére.
III.3. Szabadidősport (lakossági sport, rekreáció)
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A szabadidősport kedvtelésből, a szabadidő hasznos eltöltése céljából, az egészség megőrzésének
érdekében végzett sporttevékenység, testedzés.
A lakosság sporttevékenységének hiánya, a mozgásszegény életmód a XXI. század egyik legnagyobb
népegészségügyi problémája. A szabadidősport ugyanakkor e század gazdaságának, társadalmának
egyik legdinamikusabban fejlődő területe.
A fejlett sportkultúrával rendelkező országokban az 1980-as évektől érezhetőek jelentős változások
ezen a területen. A szabadidős szolgáltatások körében egyre több esetben jelentek meg a
sporttevékenységek, a jóléti társadalmak fizetőképes kereslete pedig egyre inkább növekvő üzletté
tette a szabadidősport igényeinek kielégítését.
Sajnos - bár egyre több fórum hangoztatja – hazánkban, így Kecskeméten is kevesen ismerik fel a
rendszeres testmozgás fontosságát, az egészségmegőrzésben betöltött jelentőségét, preventív
szerepét. A lakosság nagy részében jelenleg sem tudatosult még a sporttevékenység egészségügyi,
pedagógiai, pszichológiai és kulturális területeken jelentkező jelentős pozitív hatása.
Tény azonban az is, hogy városunkban is jelen van egy egyre bővülő réteg, amelynek körében
fontossá vált a testedzésnek (főként néhány divatos formájának), mint szolgáltatásnak az
igénybevétele, és akik anyagilag is tudnak és hajlandók áldozni rá.
A szabadidősport rendezvények az alábbi formákban valósulhatnak meg:
 szervezett formában megrendezésre kerülő szabadidősport rendezvények (önkormányzat vagy
civil szervezetek, sportegyesületek által szervezett események),
 spontán, egyéni formában vagy
szabadidősport rendezvények,

önszerveződő

közösségi

keretek

között

végzett

 vállalkozások által szolgáltatásként biztosított szabadidősport tevékenység.
A szabadidősport rendezvények a részvételi lehetőségek szerint városi szintű, a lakosság minden
tagja számára nyílt vagy zárt rendszerű, meghatározott csoport, réteg, korosztály stb. tagjai számára
szervezett események lehetnek.
Rendszeresség szempontjából megkülönböztetjük a bizonyos időközönként rendszeresen
megrendezésre kerülő hagyományos rendezvényeket és az alkalmanként - általában évente egyszer –
szervezett sporteseményeket.
Városunkban a 2015. januári állapot szerint 19 kifejezetten szabadidősport területén tevékenykedő
sportszervezet működik, de emellett sok olyan egyesület van, amelynek tagjai között megtalálhatók
az adott sportágat szabadidősport jelleggel folytató sportolók is.
A szabadidősport szervezetek szervező, közösségépítő munkájukkal szinte pótolhatatlan szerepet
töltenek be a sport területén, ugyanakkor az önkormányzat által a sport támogatására fordított összeg
ezen a területen csökkent.
A versenysport szabadidősport állami támogatottsága hazánkban 70-30% szemben az európai átlagot
jelentő 30-70%-al. Az önkormányzat által biztosított anyagi források felosztása során célszerű lenne
az európai arányok közelítése, legalább az 50-50%-os egyensúly elérése.
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A rendszeres mozgási lehetőséget biztosító sportrendezvények közül kiemelkedik a Városi Amatőr
Kispályás Labdarúgó Bajnokság, a Városi Amatőr Asztalitenisz Bajnokság, a Városi Teke
Bajnokság, az Amatőr Kosárlabda Bajnokság, a Domb Futás versenysorozat, az Éjszakai Forgatag,
valamint a lakosság számára havi rendszerességgel szervezett nyílt gyalogtúrák.
Az alkalmanként szervezett szabadidősport rendezvények közül nagy tömegeket mozgatnak meg a
különböző futóversenyek (Mercedes Benz Utcai Futóverseny, K&H Olimpiai Futónap, Hírös
Félmaraton, Szilveszteri Futóverseny) és sportfesztiválok (Országos Streetball Fesztivál). Az évente
megrendezésre kerülő Kecskeméti Nagy Sportágválasztó program nagyban hozzájárul a fiatalok
sportági irányultságának meghatározásához, a sportolási lehetőségek megismeréséhez.
A szervezett kereteken kívül végzett szabadidősport tevékenységnek nagyon sok formája van jelen
Kecskeméten (lovaglás, úszás, futás, kerékpározás, teniszezés, fallabdázás, testépítés, sakkozás,
gyalogos és vízitúrázás, bábusportok, stb.). E sporttevékenységek folytatására sok esetben a
vállalkozások által üzemeltetett vagy a vállalkozások által bérelt önkormányzati létesítményeket
veszik igénybe a sportolni vágyók.
A szabadidősport önkormányzati támogatásának jelenlegi formái:
 a Városi Támogatási Program keretein belül a város lakossága szabadidősportjának
támogatására kiírt pályázat útján,
 sportlétesítmények térítésmentes vagy kedvezményes biztosításával az adott szabadidősport
rendezvény lebonyolítása céljából,
 sportszakmai koordináció, ügyintézés, együttműködés konkrét sportesemény lebonyolítására
vonatkozóan,
 közreműködés a
lebonyolításában.

szabadidősport

rendezvények

meghirdetésében,

népszerűsítésében,

Szabadidősport tekintetében városunkban a létesítmények számát, illetve a meglévő
sportlétesítmények állapotát figyelembe véve számottevő problémák jelentkeznek. A lakosság fizikai
aktivitási szintjének megnövelése, a mozgás-gazdag életmód iránti társadalmi igény fejlesztése
érdekében kulcsfontosságú kérdés a sportolási terek fejlesztése, megújítása, újak kialakítása.
A versenysport és a szabadidősport elválaszthatatlan egymástól. A legtöbb versenysportoló aktív
pályafutása befejeztével a civil szervezetek által szervezett szabadidős versenyek vonzásában
maradva folytatja a testmozgást, a sporttevékenységet.
A versenysport szervezeteknek – egyfajta szemléletváltással – fel kellene vállalnia sportáguk
szabadidős sportolóinak foglalkoztatását, sportoltatását.
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A szabadidősport (lakossági sport, rekreáció) területének feladatai:
 A szabadidősport területén - elsősorban a sportlétesítmények igénybevételének biztosításával,
az üzemeltetők portfóliójának bővítésével - gondoskodni kell a város lakossága egészséges
életfeltételeinek biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetőségek minél hatékonyabb
kihasználásáról.
 Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni az önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmények, iskolai tornatermek, sportudvarok lakosság számára történő hétvégi,
szünidei igénybevételét.
 Elsőbbséget kell élveznie a programfinanszírozásnak, a nagy létszámot mozgató,
városmarketing szempontjából is jelentős, magas szakmai színvonalon kidolgozott és
lebonyolított programok támogatásának.
 Elsősorban a város lakossága számára nyitott, rendszeres szabadidősport rendezvények
lebonyolításához és működésükhöz a Városi Támogatási Programon keresztül továbbra is
kapjanak anyagi segítséget a város szabadidősportjában tevékenykedő egyesületek,
szervezetek.
 Az egészséges életmód, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a sportolás
népszerűsítése céljából fokozottan igénybe kell venni a média adta lehetőségeket.
 Városunk lakossága azon rétegei, családjai számára is biztosítani kell a testmozgás
lehetőségét, akik anyagilag csak részben vagy egyáltalán nem tudják vállalni az ezzel
felmerülő kiadásokat.
 Lehetőség szerint a városrészekben működő sportszervezetek által szervezett események,
városrészi napok programjaiba kerüljenek betervezésre a szabadidősport rendezvények,
versenyek.
 A szabadidősport céljait szolgáló létesítmények, beruházások közül kiemelt fontosságú a
kerékpárút hálózat továbbfejlesztése, illetve a Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a Csalánosi
parkerdő szabadidősport célú hasznosítása.
III.4. Fogyatékkal élők sportja

A fogyatékkal élőket érintő problémák komplex kezelést igényelnek, amelyek csak széles társadalmi
odafigyelés mellett oldhatók meg.
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A sporttörvény értelmező rendelkezéseiben foglaltak szerint fogyatékkal élőnek tekinthető a
mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint vak vagy
gyengénlátó természetes személy.
A fogyatékkal élő emberek életében a sport speciálisan, de ugyanazt a szerepet tölti be, mint az épek
életében. Segíti egészségi állapotuk megőrzését, életminőségük javítását, sikerélményt ad, hozzájárul
önmegvalósításukhoz, önbecsülésükhöz, segíti a közösségi életbe történő bekapcsolódásukat.
A fogyatékossággal élők sportjában – csakúgy, mint az épek sportjában – versenysportról a
versenyengedéllyel rendelkező sportolók esetében beszélhetünk. Hazai versenyeiket többnyire a
fogyatékossággal élők sportszövetségei (FONESZ, Speciális Olimpia Szövetség, stb.) vagy azok
tagszervezetei rendezik.
Az utóbbi évek tendenciája az integrációnak azon formája, melynek során az épek
versenyrendszerében szervezett eseményeken részt vesznek a fogyatékkal élő sportolók is (triatlon,
lövészet, vívás).
Kecskemét sportéletében először a kilencvenes évek elején jelentek meg a fogyatékos
sportszervezetek (Alapítvány a Sportoló Fogyatékosokért, Az Úszni Tudó Mozgássérült
Gyermekekért Alapítvány, Mozgáskorlátozottak Észak-Bács-Kiskun Megyei Sportegyesülete),
amelyek a rendszeres - szervezeti keretek között történő - sportolást nemcsak, mint szabadidős
tevékenységet aposztrofálták, hanem mint rehabilitációs, integrációs (reintegrációs), mentálhigiénés
és mindenek előtt társadalmi megismerési és elismertségi lehetőséget is.
Az évtized közepére azonban már országos – sőt nemzetközi – elismertség kísérte a Kecskeméthez
köthető fogyatékos sportolók teljesítményeit („Két kerékkel a határok mentén” – fogyatékosok 1800
km-es kerékpártúrája 1994-ben, Mozgáskorlátozottak, Vakok és Gyengén látók Kerékpáros EB-je
Altenstadtban 1995-ben).
A kétezres években sportolóink már megjelentek világranglistákon (kerekes székes boccia, úszás,
atlétika), az elmúlt években pedig Világ- és Európa-bajnok (potenciális paralimpikon) fogyatékos
sportolóval is büszkélkedhet a város.
Kecskeméten a fogyatékkal élők szervezett formában jelenleg öt egyesület és két alapítvány keretei
között sportolhatnak, melyek közül kiemelkedik az Alapítvány a Sportoló Fogyatékosokért és a
Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete.
E két szervezet sportolói boccia, úszás és triatlon sportágakban a fogyatékkal élők versenysportjának
élvonalába tartoznak. Triatlon és duatlon sportágban Boronkay Péter több Európa-bajnoki és
Világbajnoki címmel rendelkezik, egyike városunk azon kevés sportolóinak, aki eséllyel pályáznak a
2018. évi Nyári Paralimpiai Játékokon történő részvételre.
Az enyhén értelmi fogyatékos fiatalok sporttevékenységét szervező HUMÁN-REHAB
Sportegyesület versenyzői évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség és a Nemzetközi Szövetség által szervezett versenyeken.
Sajnos, néhány korábban eredményesen működő szervezet az elhivatott sportvezetők kiválása és az
anyagi lehetőségek szűkülése miatt csökkentette aktivitását (Kecskeméti Hallássérültek Egyesülete,
Szervátültetettek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Kecskeméti Csoportja). Szerencsés módon ezzel
egyidejűleg több sportszervezet vállalja fel a fogyatékkal élő sportolókkal történő foglalkozást.
A fogyatékkal élők sportjával kapcsolatos tennivalók:
 A mozgáskorlátozottak sportolási lehetőségeinek bővítése érdekében továbbra is folytatni kell
a sportlétesítmények és azok kiszolgáló helyiségeinek akadálymentesítését.
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 A fogyatékkal élők sportszervezetei működésének anyagi támogatására, tagjaik rendszeres
sportoltatási feltételeinek biztosítására a Városi Támogatási Program terhére továbbra is
kapjanak teljesítményük, eredményességük figyelembevételével megfelelő anyagi segítséget.
 Bővíteni kell a fogyatékkal élők sporttevékenységének folytatásához szükséges létesítmények
kedvezményes (esetenként térítésmentes) igénybevételének lehetőségét.
 Integrációjuk segítése céljából külön figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élők és az épek
közös sportprogramjai, sporteseményei szervezésére, azok támogatására.
 Azon köznevelési intézményekben ahol integrált keretek között folyik a fogyatékkal élők
oktatása fel kell hívni az intézményvezetők és testnevelő tanárok figyelmét, a városban
működő azon sportszervezetekre, amelyekben az érintett diákok/gondozottak megfelelő
szakmai felkészültséggel rendelkező sportszakemberek irányításával sportolhatnak,
versenyezhetnek.
 Támogatni kell a fogyatékkal élők számára szervezett, nagy létszámot mozgató,
városmarketing szempontjából is jelentős, magas szakmai színvonalon kidolgozott és
megszervezett programok lebonyolítását.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani a paralimpia szereplésre esélyes sportolókra, felkészülésük és
sportolási feltételeik lehetőség szerinti támogatására.
IV. Sportvagyon, sportlétesítmények
A sporttörvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat –
figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára – fenntartja és működteti a tulajdonát
képező sportlétesítményeket.
Korszerű létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres versenysport, megfelelő minőségű
utánpótlás-nevelés és a szabadidő hasznos eltöltését, az egészségmegőrzést biztosító szabadidősport
sem éri el célját.
A korszerű, jó állapotban lévő sportlétesítmények a sportszervezetek eredményes felkészülésének
biztosításán túl megteremtik a nézők igényes, kulturált szórakozásának feltételeit, kiszolgálják a
sportturisztika terén felmerülő igényeket, és mindemellett hosszú távú, maradandó értéket képviselő
befektetést jelentenek.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában jelenleg az alábbi sportcélú
ingatlanok vannak:
A Hírös Sport Nonprofit Kft. részére szolgáltatás teljesítése érdekében ingyenes használatba
adott ingatlanok
Ingatlan megnevezése

Cím

Hrsz.

Terület

Bóbis Gyula Edzőcsarnok

Csabay G. krt. 1/a.

12ha 7895m2

Benkó Zoltán Szabadidő
Központ

Csabay G. krt. 7.

10202/2
térképvázlaton I.
jelzéssel
feltüntetett terület
2377
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8905m2

Messzi István
sportcsarnok, teniszpálya

Olimpia u. 1/a.

10202/2

15.471m2

Fedett Uszoda

Izsáki út 1.

10202/2

1ha 5183m2

A Hírös Sport Nonprofit Kft. részére szolgáltatás teljesítése érdekében ingyenes
vagyonkezelésbe adott ingatlanok
Ingatlan megnevezése

Cím

Hrsz.

Terület

Kecskeméti Élményfürdő
és Csúszdapark

Csabay G. krt. 2.

10211/2

2ha 6120m2

A Stadion Nonprofit Kft. részére szolgáltatás teljesítése érdekében ingyenes használatba
adott ingatlanok
Ingatlan megnevezése

Cím

Hrsz.

Terület

Széktói Stadion

Csabay G. krt. 1/a.

10202/2
térképvázlaton II.
jelzéssel
feltüntetett terület

12.7895 m2

A KTE Utánpótlás Futball Klub részére ingyenes használatba adott ingatlanok
Ingatlan megnevezése

Cím

Hrsz.

Terület

Műkertvárosi
Sportcentrum

Szent István város 1/a.

8353/2.

6 ha 6683 m²

A Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére ingyenes használatba
adott ingatlanok
Ingatlan megnevezése

Cím

Hrsz.

Terület

Hetényegyházi Sportpálya

Fenyő u. 1.

20593

10.1216 m2

A Matkói Szabadidősport Klub részére ingyenes használatba adott ingatlanok
Ingatlan megnevezése

Cím

Hrsz.

Terület

Matkói sportpálya

Kecskemét - Matkó.

01315/14

5350 m2
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Széktói Stadion

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Széktói Stadiont az
önkormányzat és a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. között kötött Közhasznú
Megállapodás alapján a Kft. működteti.
2002-ben az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az önkormányzat támogatásával 535 millió Ft
ráfordításával megújult a létesítmény. A stadion egy fejépülettel és a hozzá tartozó kiegészítő
helyiségekkel (1300 m2 alapterületen) új arculatot kapott, elkészült az Olimpia utcai parkoló, 8 db
pénztári épület, pályavilágítás 500 lux fényerővel (2008-ban a teljesítmény a televíziós közvetítések
miatt megnövelésre került 1200 luxra), beléptető és térfigyelő rendszert alakítottak ki.
Az épületben négy öltöző mellett szertár, tárgyalók, orvosi rendelő, irodák, VIP- és közvetítő szobák
kaptak helyet. A nézőtéren az ülőhelyek száma 4300, melyből 400 m2 lefedésre került, továbbá 3000
állóhely áll a szurkolók rendelkezésére.
Az Országos Labdarúgó Pályaépítési Program keretei között 2012-ben megépítésre került egy
nagyméretű 105 x 68 műfüves labdarúgópálya és 300 fő elhelyezésére alkalmas lelátó. A
létesítményben jelenleg 4 db füves labdarúgópálya és a fenti műfüves labdarúgópálya található.
A Kormány az 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Stadionfejlesztési
Program megvalósításához szükséges intézkedésekről. A fejlesztés megvalósítása céljából
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 560 millió Ft összegű támogatásban részesült. A
támogatás összege a Széktói Stadion „D” kategóriás létesítménnyé történő fejlesztésére fordítható.
A labdarúgó létesítmények fejlesztése során a labdarúgópálya és a lelátók áthelyezése következtében
megszüntetésre kerül a salakos atlétika pálya.
A megszűnő atlétika pálya pótlása, valamint egy korszerű, nemzetközi méreteknek megfelelő
atlétikapálya megépítése érdekében Kormány a 1174/2014. (III.26.) Korm. határozatában egyetértett
egy új atlétikai centrum megvalósításával. Az új létesítmény a tervek szerint a Széktói Stadion IV.
számú labdarúgópályájának helyén, a stadionfejlesztéssel párhuzamosan valósul meg.
A stadion jelenleg a következő sportszervezetek számára nyújt edzési és mérkőzési lehetőséget:
Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna utánpótlás és megyei I. osztályú felnőtt labdarúgás
Egylet Sportiskola
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club
rögbi
Az atlétika sportág edzési és egyéb programjai döntő többségben a Kecskeméti Arany János
Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája területén található műanyag pályán zajlanak.
A felsoroltakon kívül a létesítmény ad otthont az atlétikai és labdarúgó diáksport programnak, igen
sok szabadidős és tömegsport rendezvénynek, valamint időnként nagyszabású kontinens- és
világversenyeknek.
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Bóbis Gyula Edzőcsarnok

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Hírös Sport Nonprofit Kft.
kezelésében lévő, a Széktói Stadion területén épült Bóbis Gyula Edzőcsarnok 1980-ban került az
önkormányzat tulajdonába.
A létesítményt a Kecskeméti Judo Club, a KTE Súlyemelő Club, a Kecskeméti Testedző Egyesület
Birkózó Szakosztálya, a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club Atlétika Szakosztálya, a Kecskeméti
Sport Club Ökölvívó Szakosztálya és a Kecskeméti Sportiskola használja.
A több mint 30 éves épület 15 cm-es betonelemekből hőszigetelés nélkül, vas nyílászárókkal épült,
elavult fűtési rendszerrel rendelkezik. A csarnok tetőszerkezete és elektromos rendszere többször
javításra került, de létesítmény felújítása halaszthatatlan, folyamatos karbantartási munkákat igényel.
A Bóbis Gyula Edzőcsarnok teljeskörű felújítására fedezet hiányában a mai napig nem került sor.
Fedett Uszoda

Az 1968-ban épült Fedett Uszoda energetikai, elektronikai, légtechnikai, valamint egyéb
épületgépészeti rendszerei és épületszerkezete az elmúlt évtizedek alatt olyannyira elhasználódott,
olyan leromlott műszaki állapotba került, hogy annak rekonstrukciója anyagilag nem volt
gazdaságos, a létesítmény 2011. őszén bezárásra került.
A tervek szerint a létesítmény a TAO támogatások felhasználásával multifunkcionális
sportcsarnokként kerül hasznosításra.
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Kecskeméti Fürdő

A 2003-ban jelentős felújításon átesett Élményfürdő és Csúszdapark mellett a Széktói Camping
területén 2010-ben kezdődött meg az új uszodakomplexum építése, melynek átadására 2012-ben
történt meg.
A 4150 négyzetméteres Sportuszodában egy nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, 10
pályás 50x25 m-es nagymedence (mozgatható fallal), egy 25x16 m-es bemelegítő medence és egy
darab 30 fő egyidejű úszásoktatására alkalmas tanmedence került megépítésre.
A 7000 négyzetméteren fekvő Fedett Élményfürdő hullámmedencével, sodrófolyosóval, vízeséssel,
pezsgőfürdővel és csúszdákkal, a Családi zóna pedig pancsolóval, kalandmedencével, pihenő
szobákkal, relaxációs térrel várja a kikapcsolódni vágyókat.
A Wellness Központban szauna világ (gőzfürdő, bioszauna, infraszauna, finn szauna, pezsgőfürdő,
hideg vizes merülő fürdő, relaxációs szoba), szaunakert, wellness kezelők, fitness terem került
kialakításra
A teljességében akadálymentesített létesítmény étteremmel, büfével, üzletekkel, 1300 személyes
öltözőtérrel, vizesblokkokkal szolgálja a vendégek kényelmét. A sportversenyek igényeit 750 fő
befogadására alkalmas lelátó, a versenymedencében mozgatható fal, az emeleten kialakított
versenyzői öltöző, orvosi-, doppingvizsgáló-, bírói szoba, iroda, illetve rendezvényterem elégíti ki.
A 2012-ben átadott létesítmény új alapokra helyezte a városban található uszodai sportágak
működését, továbbá rangos sportesemények megrendezésével jelentős hatást gyakorol a város
sportturisztikai forgalmára, látogatottságára.
Nagymértékben hozzájárulhat a városban működő egyéb sportágak sportolóinak felkészüléséhez,
melynek minél teljesebb körű biztosítása érdekében meg kell vizsgálni egy kedvező áru, kifejezetten
szervezett keretek között sportolók számára igénybe vehető uszodai belépő bevezetését.
Élményfürdő és Csúszdapark

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Élményfürdő és Csúszdapark a
Hírös Sport Nonprofit Kft. ingyenes vagyonkezelésében van.
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A korábban strandként funkcionáló létesítmény 460 millió forint ráfordítással 2003-ban került
felújításra a Széchenyi terv keretében elnyert támogatásnak, a város által biztosított önrésznek,
valamint a Kft. által rendelkezésre bocsátott ráfordításnak köszönhetően.
A létesítmény szolgáltatásai:
 gyermekmedence:
 csúszdapark:
 élménymedence:

két csúszdával,
12 m-es induló magassággal, hat pályával,
pezsgőzónával, buzgárral, jakuzzival, vízeséssel és
pezsgőpadokkal,
 termálmedence:
három különböző hőfokú medencerésszel,
 2 db büfé és egyéb kiszolgáló helyiségek (öltözők),
 50 méteres, 8 pályás versenymedence (teljes felújítás pályázat útján folyamatban van).
Az Élményfürdő és Csúszdapark szezonális jelleggel üzemel június 1-től augusztus 31-ig. Potenciális
vendégköre gyakorlatilag a város és vonzáskörzetének egész lakossága.
Messzi István Sportcsarnok

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Hírös Sport Nonprofit Kft.
kezelésében lévő Messzi István Sportcsarnok. Az 1972-ben munkacsarnoknak épült létesítmény
2006-2007-ben teljesen átépítésre került.
Elkészült egy kétoldali lelátóval, a nézőtér alatti öltözőkkel ellátott, kiszolgáló helyiségekkel bővített,
épületgépészetileg modern, valójában új létesítmény.
A létesítményt edzéseik és mérkőzéseik lebonyolítása céljából jelenleg a Kecskeméti Kosárlabda Kft.
(férfi kosárlabda), a Kecskeméti Röplabda Kft. (férfi röplabda), a Kecskeméti TE Kézilabda
Szakosztálya, valamint a Kecskeméti Sportiskola szakosztályai veszik igénybe.
Az önkormányzat és a Hírös Sport Nonprofit Kft. között létrejött Közhasznú Megállapodás 4.
pontjában foglaltak szerint a Kft. a használatában lévő Messzi István Sportcsarnokban évi 10 nap
térítésmentes igénybevételt biztosít a város sportéletében kiemelkedő jelentőséggel bíró
sportrendezvények lebonyolításához, melynek felhasználásáról az önkormányzat – a Kft.-vel történő
közös megegyezés alapján – szükségszerűen dönt”.
A fennmaradó szabad kapacitást az üzemeltető egyéb sport- és kulturális programok, vállalati
rendezvények lebonyolítására értékesíti.
A sportcsarnok kihasználtsága a sportszervezetekkel kötött szerződések alapján kb.: 90 %-os, csupán
a fennmaradó kb. 10 %-ban értékesíthető a szabad kapacitás.
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Széktói Tenisztelep

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a 10202/2 hrsz. alatt található
Széktói Tenisztelep.
A létesítményt 1998-ig a Városi Sportigazgatóság működtette, majd azt követően bérleti szerződés
keretében a Tenisz Varázs Kft., 2012. óta pedig a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemelteti.
A létesítmény új formában történő üzemeltetése nagy változást hozott a pályák létesítmények
állapotában. A sporttelep megújult, az öltözőépület felújításra került. A korábbiakkal ellentétben
jelenleg a téli időszakban két darab sátorral fedett pálya biztosítja a sportolás lehetőségét.
A létesítmény zavartalan üzemeltetését ugyanakkor nagyban befolyásolja a terület alacsony fekvése,
a pályákat időről időre elárasztó csapadékvíz, valamint a rendkívül szűkös parkolási lehetőség.
Benkó Zoltán Szabadidő Központ

Az Élményfürdő és Csúszdapark, valamint kemping mellett az 1980-as évek elején egy összesen 117
ha. 6430 m2 területű szabadidőközpont építése kezdődött meg.
A terület 50 %-án mesterséges tó került kialakításra, a központ déli részén felépült a - jelenleg
használaton kívüli - Tó Hotel, valamint egy élővizes strand valósult meg. A területen két termálkút
található, melyek közül az egyik a Tó Hotel közelében (1007 m mélységű, vize 36o C fokos), a másik
a szabadidőközpontot határoló vasút déli oldalán található. Jelenleg egyik kút sem üzemel.
A területen található szabadtéri strandot, a 116 méter hosszú csúszdát, egy büfét és a 2007-ben
megépített vízisípályát jelenleg bérlő működteti. A szabadidőközpont területének döntő többsége
füves terület, itt zajlanak a nagyobb szabadtéri rendezvények (majális, mezei futó bajnokságok,
fogathajtó versenyek stb.).
A szabadidőközpont egy része a téli hónapokban is nyitva áll a látogatók előtt. Ezen a területen került
kialakításra egy EU szabványoknak megfelelő játszótér, egy piknikező hely, strandkézilabda pálya,
valamint a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia sportfejlesztési pályázatának keretében
megvalósult szabadtéri kosárlabdapálya.
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Műkertvárosi Sportcentrum

A műkertvárosi sportpálya környezetében található, több helyrajzi számon nyilvántartott, az
önkormányzat tulajdonát képező területek 2005-ben összevonásra kerültek és kialakult a 8353 hrsz.
alatti 6 ha 6683 m² nagyságú „sporttelep” megnevezésű ingatlan. Az így kialakított ingatlanhoz
szorosan kapcsolódik még a 8350 hrsz.-ú 1ha 0289 m² nagyságú beépítetlen terület, melyen jelenleg
véderdősáv és parkolásra kijelölt terület található.
Országos Labdarúgó Pályaépítési Program keretei között 2014-ben megépítésre került egy fél
nagypálya méretű (60m x 40m) és egy kisméretű (20m x 40m) műfüves labdarúgópálya
A sporttelepen jelenleg egy nagyméretű füves, egy nagyméretű, egy fél nagypálya és egy kisméretű
műfüves labdarúgópálya, a pályákat kiszolgáló öltöző, tárgyalóhelyiségek és irodák és büfé található.
Az 506/2008. (XI.27.) KH. számú határozatban foglaltak alapján a Műkertvárosi Sporttelep egésze a
KTE Utánpótlás Futball Klub használatába került.
Jelenleg létesítmény ad otthont gyermek labdarúgó képzésnek, a felmenő rendszerű és alapfokú
diákolimpiai labdarúgó bajnokságoknak, a Városi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak, az
iskolai, közösségi, céges sportprogramok, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek
sportfoglalkozásainak, vállalkozói és céges sportprogramoknak, szünidei sporttáboroknak. A
kiszolgáló épületben került kialakításra a Tóth László Sakk Egyesület által használt sakkterem.
Hetényegyházi Sporttelep

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a 20593 hrsz. alatti, 10 ha 1216
m² nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlan, melynek üzemeltetését korábban két szervezet
végezte.
A terület használati megosztása szerinti I. és V. számmal jelölt részét az önkormányzat és a Hírös
Sport Nonprofit Kft. közötti Közhasznú Megállapodás alapján a Kft. működtette. A Kft. az ingatlan
ezen részére térítésmentes létesítmény-használatot biztosított a Hetényegyházi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület számára.
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A használati megosztás szerinti II. számmal jelölt terület ingyenes használatba adási szerződés
alapján a Hetényegyházi Sport Club kezelésében volt. A területen egy füves labdarúgó- pálya és az
ahhoz tartozó öltözőépület található.
2014-ben az önkormányzat az ingatlanon a Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
részére ingyenes használati jogot biztosított.
A létesítmény a Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület programjain kívül helyet
biztosít a városrész lakói sporttevékenységének folytatásához, valamint az egyéb közösségi
programokhoz (Pl.: Bográcsos Fesztivál).
Matkópusztai Sportpálya

A Kecskemét Matkó területén található önkormányzati tulajdonban lévő 01315/14 hrsz-ú 5350 m²
nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlan használója egy 1996-ban kötött szerződés alapján
határozatlan időre a Matkói Szabadidősport Club.
A létesítmény elsősorban a helyi lakosok szabadidősport és egyéb közösségi igényeit (falunap,
majális) elégíti ki. Az ingatlannal kapcsolatos valamennyi szükséges felújítási és karbantartási
munkálatokkal összefüggő költség a használót terheli, melyet lehetőségei szerint maximálisan
megold, sőt kisebb fejlesztéseket (fásítás, parkosítás) is végez.
A létesítmény fenntartására mindenképpen szükség van, hiszen egy, a várostól 14 km-re lévő
településrész egyetlen sportolási lehetőségét biztosítja.
A felsoroltakon túl az önkormányzat tulajdonában vannak a köznevelési intézmények által
üzemeltetett sportlétesítmények (sportcsarnokok, tornatermek, sportudvarok), valamint a
közterületeken található sportpályák, sportterek melyekből jelenleg sajnos elenyésző számú található
Kecskeméten.
A sportvagyonnal, sportlétesítményekkel kapcsolatos feladatok:
 Az önkormányzat törvényi kötelezettségéből adódóan továbbra is fenntartja és működteti a
tulajdonában lévő sportlétesítményeket.
 A teljes adatkört lefedve ki kell alakítani a város közigazgatási területén lévő önkormányzati
és egyéb kezelésben lévő - köznevelési intézményekhez tartozó létesítményeket is magában
foglaló - sportcélú építmény katasztert, valamint el kell végezni állapotuk felmérését.
 Fel kell mérni a város sportlétesítményeinek szabad kapacitását és annak kihasználását össze
kell hangolni a sportszervezetek és a lakosság részéről érkező igényekkel.
 Át kell tekinteni az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetését,
törekedni kell azok átlátható, gazdaságos és racionális üzemeltetésének kialakítására.
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 Pályázatokon történő eredményes szereplés érdekében el kell készíteni Kecskemét Megyei
Jogú Város Sportlétesítmény-fejlesztési koncepcióját.
 Folytatni kell a szabadidősport célokat szolgáló szabadtéri pályák, sportterek, grundok,
játszóterek állapotának felmérését, korszerűsítését, az Európai Uniós szabványoknak
megfelelő rekonstrukciójukat, a hiányok pótlását.
 A mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében különösen fontos a köznevelési
intézmények sportcélú létesítményeinek (sportudvarok, iskolai tornatermek, sportcsarnokok)
fejlesztése, melyhez kapcsolódóan olyan fejlesztési programot kell alkotni, amely bármely
európai uniós vagy egyéb fejlesztési forrás e célra történő elérhetősége esetén azonnal
indítható.
 A célok elérése érdekében az alábbi kategóriák kialakítását szükséges elvégezni:
- köznevelési intézményekhez tartozó tornatermek és szabadtéri sportpályák fejlesztése,
- tanuszodai infrastruktúra és szabadtéri sportpályák fejlesztése.
 Mind a versenysport-, mind a szabadidősport infrastruktúra fejlesztés területén törekedni kell
arra, hogy olyan fejlesztések kerüljenek megvalósításra, amelyek működőképesek, a
használatba vétel után önfenntartó módon üzemeltethetőek.
 A versenysport céljait szolgáló létesítmények építése, felújítása során kiemelt figyelmet kell az
üzemeltetés során jelentkező biztonsági kockázatok (beléptető és térfigyelő rendszerek,
menekülési útvonalak, tűzbiztonsági rendszerek) kezelésére.
-

Gondoskodni kell az önkormányzati tulajdonban lévő sportcélú létesítmények lakosság
számára történő minél nagyobb mértékű igénybevételének biztosításáról, valamint törekedni
kell kifejezetten szabadidő sport céljait szolgáló létesítmények kialakítására.

 Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a nem önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmények, amelyek bizonyos feltételek mellett - együttműködve az önkormányzattal –
bővíthetik a város lakosságának sportolási lehetőségeit.
 A sportszervezetek és a lakosság bevonásával szakmai tanulmányt kell készíteni a Benkó
Zoltán Szabadidő Központ és a Csalánosi Parkerdő komplex, szabadidősport célú
hasznosítására.


Elsősorban olyan infrastrukturális fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek egyidejűleg
több generációt kiszolgálva, a szabadidősport tevékenységen kívül egyéb szabadidős
elfoglaltságnak is teret biztosítanak (játszótérfejlesztés + extrém sportpark kialakítása,
uszoda + strand sportpályák létrehozása).
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V. Kapcsolatok
V.1. Hazai kapcsolatok

A sport különböző szintjeinek és területeinek egymáshoz való viszonya, egymásra épülése
elengedhetetlenné teszi a területek képviselői közötti kapcsolatok kiszélesítését, elmélyítését.
A tehetséges utánpótláskorú fiatalok eredményes felnőtt sportolóvá válásához, a szabadidős
sporttevékenység népszerűsítéséhez, az épek és a fogyatékos sportolók közös programjainak
kialakításához, a sporttudomány eredményeinek, a felkészítés új módszereinek elterjesztéséhez
egyaránt szükséges az egyes területeken tevékenykedő sportszakemberek, edzők, kutatók közötti
kommunikáció.
A kapcsolatok közül fontos szerepet tölt be a városban található sportszervezetek közötti
kommunikáció. A város sportjának egészére pozitív hatással lehetnek a közös programok,
rendezvények (Kecskemét Város Sportnapja, Nagy Sportágválasztó, Sportbál).
A kapcsolatok kialakításában és kiszélesítésében kiemelkedő szerepet töltenek be a sportérdekvédelmi, sportszakmai alapokon létrejött szervezetek (Kecskeméti Sportegyesületek
Szövetsége, Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Kecskeméti Csoportja, Kecskemét
Városi Diáksport Egyesület, Városi Szabadidősport Szövetség, városi és megyei sportági
szakszövetségek).
A város sportja egésze fejlődésének érdekében fontos a regionális és az országos szakmai
fórumokkal, szervezetekkel (Magyar Olimpiai Bizottság, Megyei Jogú Városok Szövetsége,
fogyatékosok országos sportági szakszövetségei) meglévő kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok
kialakítása. Egyre nagyobb szerepet kap a médiával történő kapcsolattartás, melyek közül kiemelt
jelentősége van az elektronikus médiának.
V.2. Nemzetközi kapcsolatok

Általánosságban elmondható, hogy a város sportszervezetei bár rendelkeznek nemzetközi
sportkapcsolatokkal, ezek a kapcsolatok többségében esetlegesek. A kapcsolatok többsége kimerül
egy-egy mérkőzés lebonyolításában vagy néhány napos tornán történő részvételben.
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Kecskemét testvérvárosai közül az évente megrendezett sporttalálkozónak köszönhetően egyedül
Rüsselsheim várossal alakult ki szorosabb kapcsolat, mely napjainkra néhány sportszervezetre
korlátozódott.
A nemzetközi kapcsolatok között fontos megemlíteni az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi
Gyermek Játékokon (International Children's Games) történő részvétel lehetőségét. A több, mint 50
országot felvonultató több ezer fős rendezvény célja a 12-15 év közötti korosztály számára
lehetőséget biztosítani egy olyan kombinált eseményen történő részvételre, amely a sportversenyek
mellett kulturális programokon keresztül igyekszik népszerűsíteni az olimpiai eszmét, az egymás
iránti toleranciát, a különböző nemzetek közötti megértést.
A rendkívül kedvező anyagi feltételek mellett (a résztvevőket csak az utazási költségek terhelik)
rendezett világversenyen városunk sportolói 2005 óta vesznek részt.
A nemzetközi sportkapcsolatok között nagy jelentősége van a Kecskeméten egyre nagyobb számban
lebonyolításra kerülő sportrendezvényeknek is. A nemzetközi rendezvények a sportszakmai
előnyökön túl pozitív hatással vannak a város gazdasági életére, a pozitív városkép kialakítására.
A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok területén jelentkező feladatok:
 Az önkormányzat támogassa a szakmai fórumok keretében zajló kapcsolatok kialakulását,
kiszélesítését.
 Az önkormányzat, valamint a sport ügyekben illetékes bizottság erősítse kapcsolatát a
sportszakmai, sport érdek-képviseleti és egyéb, a sport területén tevékenykedő civil
szervezetekkel, a fontosabb sporttal kapcsolatos döntések előkészítésébe vonja be a
szervezetek képviselőit.
 A középiskolát végzett sportoló fiatalok városban tartása érdekében az önkormányzat, a város
sportszervezetei és a Kecskeméti Főiskola között a sport területén kialakult kapcsolatot a
továbbiakban is támogatni kell.
 Az önkormányzat - elsősorban, mint mentor - nyújtson segítséget a város sportszervezeteinek
nemzetközi sportkapcsolataik kialakításában, kibővítésében.
 Ki kell bővíteni és jobban ki kell használni a Kecskemét és testvérvárosai kapcsolatában rejlő
sportbéli lehetőségeket (sportszakmai tapasztalatcsere, edzőtáborozás, workshop stb.).
 Törekedni kell a
megrendezésére.

színvonalas

nemzetközi

sportrendezvények

városunkban

történő

 Testvérvárosainkkal vagy más partnerekkel együttműködve ki kell használni az Európai Uniós
pályázatok adta lehetőségeket.
 Támogatni kell városunk sportolóinak részvételét azokon a nemzetközi versenyeken,
amelyeken sportolóink eredményesen szerepelhetnek, nemzetközi tapasztalatokat
szerezhetnek, sportszakembereink pedig új módszereket ismerhetnek meg, új kapcsolatokat
építhetnek ki.
 Meg kell vizsgálni - a város ifjúságának és felnőtt lakosságának Kecskemét sportjához való
viszonyát jelentősen befolyásoló - a város sportmúltját, egykori kiváló sportolóinkat, az
általuk elért sportsikereket, a város történelmének részét képező sportéletet bemutató
sportmúzeum létrehozását.
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 A város lakossága minél szélesebb körű tájékoztatása - különös tekintettel a beruházások
kapcsán a városba költözőkre – érdekében lehetőség szerint el kell készíteni a város jelenlegi
sportéletét és a sportolási lehetőségeket bemutató kiadványt vagy annak elektronikus
változatást.
 Évente kerüljön megrendezésre a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók, sportvezetők
ünnepélyes keretek között történő köszöntése.

VI. Önkormányzati sportigazgatás, sportirányítás
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint Kecskemét
Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága ellát minden olyan feladatot
és hatáskört, amelyet a helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság - tekintettel a
Bizottság Ügyrendjének 3. pontjában foglaltakra – egyes feladatainak szakértői véleményezése,
döntései végrehajtásának szervezése, ellenőrzése céljából Sport Munkacsoportot hozott létre.
Az önkormányzat számára a Sporttörvényben, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének sportról szóló 23/2004. (VI.1.) rendeletében meghatározott feladatok ellátását, a
sportkoncepcióban rögzített tevékenységek koordinálását, valamint az önkormányzat sporttal
kapcsolatos önként vállalt feladatait Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatában foglaltak szerint Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda Közösségi Kapcsolatok Osztálya végzi.
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