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1. BEVEZETÉS  

 

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 számú pályázat keretében, a Pályázati Felhívásnak és a pályázathoz 

készült szakmai tervnek megfelelően egy sok programelemes, kétéves rendezvénysorozatot és egy 

200 fős transznacionális kutatást bonyolítottunk le, melyeknek módszertani-szakmai összegzését 

tartalmazza ez az anyag. 

Az ifjúsággal, a HH-s településekkel, a társadalmi integrációra szorulókkal és a szabadidősporttal 

foglalkozó hazai szakemberek tudását folyamatosan szinten kell tartani, sőt fejleszteni kell, amihez 

remek lehetőség a projektünkön keresztül megvalósult nemzetközi tapasztalatok becsatornázása, 

valamint a transznacionális együttműködések révén létrejövő tudástranszfer létrejötte.  

A projektben legfontosabb feladatunk volt, hogy a hazai és a nemzetközi együttműködés során 

meghatározzuk azokat a területeket, problémaköröket, amelyek nemzetközi kooperációban történő 

megoldásával javítani és segíteni tudunk a területen dolgozó szakembereknek, rajtuk keresztül pedig 

az általuk befolyásolt társadalmi peremcsoportoknak.  

Bizonyos társadalmi rétegek szociális és egészségügyi helyzete, mindennapi probléma-sorozata még 

a XXI. században sem nélkülözheti  a valóban hozzáértő szakemberek munkája mellett  a civil 

szervezetek tevékenységét, segítő támogatását. A társadalmi paletta szélén elhelyezkedő személyek 

elérése, a segítő kapcsolat kialakítása folyamatosan új tevékenységek megvalósítását igényelte, és 

a jövőben is igényli minden pályázati közreműködőtől. A civil szervezeteknek az élet minden területén 

jelen kell lenniük, segíteniük kell a társadalmi felzárkóztatásban, az egészség, a környezet 

fejlesztésében, a prevencióban és ha már szükséges, akár a rehabilitációban is. A civil 

szervezeteknek ezen túl fontos szerepük van a rászorulók megsegítésében, terveik realizálásában is.  

A szomszédos országokban is hasonló, de nem mindig azonos fajsúlyú problémákat generálnak a 

hátrányos helyzetűek élethelyzetei, amelyekkel a civil szervezetek rendszeresen, napi szinten 

foglalkoznak.   

Pályázatunk során a kooperációban új problémák is felszínre kerültek a mindennapi munka során, 

hiszen a határon túli partnerszervezetek tevékenysége ráirányította a figyelmünket eddig általunk nem 

ismert, mások által azonban már beazonosított és menedzselt területekre is. A már mások által 

kipróbált, bevált, alkalmazott megoldások, jó gyakorlatok átadásával segíthetjük egymás napi 

munkáját.  

Fontos volt számunkra, hogy projektünkben a probléma beazonosításán túl a problémához vezető 

utat, módszert, jó gyakorlatot is közösen tárjuk fel. Úgy gondoljuk, hogy a problémához vezető út és 

a probléma megismerésével nem érhet véget a közös munka, túl azon annak megoldását és a jó 
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gyakorlatok megosztását is el kell érnünk, mert ettől lesz igazán értelme a nemzetközi 

együttműködésnek a társadalmi integráció területén, a szabadidősport által. 

A projekt során megvalósított transznacionális együttműködés – a vitathatatlanul sok szakmai és 

módszertani eredményen túl – erősítette az összetartozás jó érzését tágabb térségünk hasonló 

problémákkal küzdő társadalmi rétegei, csoportjai között, különösen a HH-s és a HHH-s 

településeken.  

A 2018. július 1-től 2020. június 28-ig tartó időszakban, a megvalósításba bevont szervezetekkel 

együtt 706 regisztrált részvételével, 2 speciális ismereteket megalapozó foglalkozást, 12 

műhelymunkát, 8 tanulmányutat, 3 kompetenciafejlesztő-tréninget, 4 nemzetközi hálózatépítő 

programot és egy 200 fős transznacionális kutatást sikerült lebonyolítani, melyek szakmai anyagaiból, 

átvett jó gyakorlataiból készült az alábbi, szakmai és módszertani ajánlásokat is tartalmazó 

összegzés.   

A fent leírtak szellemében valósítottuk meg az az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 azonosítószámú, 

Transznacionális Együttműködések a Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségnél című 

projektünket. 
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2. A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA  

 

 A projekt célja, célcsoportja, projektelemek 

 A támogatást igénylő szervezet bemutatása 

 A program lebonyolításában részt vevő határon túli partnerszervezetek bemutatása 

 

2.1. A projekt célja, célcsoportja, projektelemek  

 

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport által megvalósítható társadalmi integráció 

területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és 

ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra. 

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport 

területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és 

bevonásra kerülő szakemberek. 

A projektbe bevont partnerek: szerződő partner szervezetek (5 szervezet), a résztvevő szakemberek 

száma 40 fő. 

Projektelemek                

 Indító egyeztetés („kick-off meeting”). 

 A szabadidő eltöltés és a szabadidősport megismerése nemzetközi együttműködés keretében 

(2 alkalom/ 27 fő, 2 óra). 

 Nemzetközi hálózatépítés (4 alkalom/ 27 fő, 2 óra). 

 A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka 

megvalósítása (5 alkalom/ 22 fő, 2 óra). 

 Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel (4 alkalom/ 20 fő, 3 óra).  

 Műhelymunka, hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút 

szervezése (12 alkalom/ 22 fő, 2 óra). 

 A nemzetközi együttműködés keretében megismert szabadidősportos módszerek, eljárások, 

tapasztalatok feldolgozása, jó gyakorlatok leírása (6 alkalom/1 fő). 

 Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében 

tréningek, kompetencia-fejlesztések keretében (1 tréning megvalósítása 1/15 fő részére 30 

órában, együttműködés fejlesztés témakörében; 2 további sajtó nyilvános program 

megvalósítása (2 alkalom/20 fő, 2 óra). 

 A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése (2 alkalom/ 20 fő,  2 óra). 
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 Magyarországi konferencia szervezése (2 alkalom/ 75 fő,  6 óra). 

 Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a szabadidő eltöltés és a szabadidősport 

területén, legalább két országban (2 fő/5 hónap). 

 A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és 

nyilvánosságra hozása (1 fő/1 alkalom). 

 Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása (1 alkalom/1 fő). 

 Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése (1fő/12 hónap). 

 

2.2. A támogatást igénylő szervezet bemutatása  

 

 Az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 azonosítószámú, Transznacionális Együttműködések című 

pályázat megvalósítója, projektgazdája az egri székhellyel rendelkező Szabadidős és Munkahelyi 

Sportszövetség, melynek célját, feladatait, tevékenységi körét röviden az alábbiakban foglaljuk 

össze. 

A szabadidősport Heves megyében, a rendszerváltozás utáni időszakban nem rendelkezett önálló 

szövetséggel, szervezett szövetségi nyilvántartással, egységes szövetségi rendszerrel, 

programrendszerrel. 

A megyében található járási, kistérségi körzetekből, falvakból szinte teljesen eltűnt a szabadidő 

egészséges és hasznos eltöltésének a lehetősége, a szabadidősport szervezettsége, tervezettsége, 

fejlesztésekre irányuló törekvések és az arra fordítandó anyagi ráfordítások központi biztosítása is ez 

időszak alatt, csak főleg szervezetlen, spontán zajló szabadidős és munkahelyi sporteseményekkel, 

vagy profitérdekeltségű szabadidős show-kal, gálákkal találkozhattunk. Sporttársainkkal ezért 

próbáltuk a Heves Megyei Szabadidősport Szövetség megalakításával újból rendszerbe foglalni és 

újjáéleszteni a megye és azon belül a kistelepülések, köztük a jelentős számban meglévő HH-s és 

HHH-s települések szabadidős sportlehetőségeit. 

A megalakulás utáni időszakban, a szervezetépítés mellett a lakossági szabadidősport lehetőségek 

biztosítása és kiszolgálása is fontos feladat volt számunkra, mellette munkatársaink az óvodákban, 

iskolákban fejtettek ki sportágbemutató foglalkozásokat. 

Évente megyénkben kiemelkedő eseményként egy-egy alkalommal a kistérségek megyei közös 

sporttalálkozóit is megrendeztük. 

Folyamatosan bekapcsolódtunk a társszervezetek versenyrendszerének működtetésébe a 

rendezvényszervezés és működtetés területén, például a Heves Megyei Ökölvívó Szövetség évente 

ismétlődő, nagysikerű Dobó téri Bokszgáláiba és az Egri Komplex Közhasznú Egyesület Ifjúsági 

Forgatag Fesztivál rendezvényeibe. 

Kimagasló érdeklődés kísérte a szövetségünk alapításában résztvevő Komplex Közhasznú Egyesület 

által 30 településen megrendezett „Környezetvédelemmel a jövőnkért” programsorozatot, amelyben 



9 
 

szervezetünk „Sportágválasztó Road-Show Heves Megyében” című önálló programmal vett részt. Ez 

a program kapcsolódott az egészséges életmódra törekvéshez, továbbá bemutatta a szabadidős és 

sportolási lehetőségeket a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő 

lakosság számára. 

2010-től folyamatosan társszervezői, társrendezői voltunk több szakági sportegyesületnek, köztük a 

Dr. Bátorfi Team Triatlon Klub országos versenyinek, bajnokságainak rendezésében vettünk részt 

rendszeresen. 

Első önálló nagy rendezvényünket 2011-ben rendeztük meg Felsőtárkány község területén és a Bükk 

hegység környező kijelölt területein, 2011. április 29 - május 02 között, „Mozdulj Heves” elnevezéssel, 

30.000 regisztrált résztvevővel. Ezután rendezvényeinket kiterjesztettük Heves megye egész 

területére, bevonva a Tisza-tó környékét is. 

Egri tagszervezetünk, az Egri Úszó Klub révén minden megyei és városi úszóversenyen részt veszünk 

szakmai munkatársaink közreműködésével, megvalósítási szinten. Kiemelkedő kapcsolatokat tartunk 

fenn a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Szövetséggel is. 

Az elmúlt években, kiváló szervező munkánk eredményeként egyre több munkahelyi, szabadidős és 

egészséges életre való késztetés tartalmú rendezvények, vállalati szabadidős programok 

megrendezésére kaptunk felkérést, nagyon gyakran HH-s településekről. 

2015-ben névváltoztatás következett be, amely már azt jelezte, jelentette, hogy Heves megyén kívül 

is folytattuk rendezvényeink megvalósítását, immár az új elnevezéssel, Szabadidős és Munkahelyi 

Sportszövetség név alatt. 

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség megalakulása óta, 2010-től folyamatosan az alábbi 

tevékenységeket végzi: 

 szervezetépítés (megyei egyesületek bevonása), 

 versenynaptár - versenyrendszer készítés, működtetés és kezelés, 

 érdekképviselet (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 

 pályázati tanácsadás (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 

 sportszakember képzés (szövetségünk egyesületi tagjai részére), 

 tehetségkutatás, tehetséggondozás (tehetséges fiatalok felkutatása, sportegyesületekhez 

való irányítása), 

 rendezvényszervezés (saját rendezvényeink sporteseményeink és társ sportszervezetek 

eseményeinek szervezése, lebonyolítása), 

 társ sportszervezetek: diáksport, megyei diákolimpiai versenysorozatok (sportiskola) 

versenyeinek aktív szakmai résztvevői, a tagegyesületeink sportszakembereinek 

bekapcsolódásával, 
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 szakági sportágak: megyei bajnokságok, klub emlékversenyek, atlétika, küzdősportok, 

duatlon, triatlon, úszósportok, labdás sportágak, turisztika területén munkatársaink aktív 

résztvevői a versenyrendezéseknek,  

 sportági bemutatók tartása folyamatosan óvodák, általános iskolák, bentlakásos 

gyermekotthonok és sérült gyermek intézményekben. 

Szervezetünknek 32 egyesület, 16 munkahelyi sportkör és hat civil szervezet a tagja, szakembereink 

saját egyesületi, szakmai területeiken állnak folyamatosan rendelkezésre. 

 

2.3. A program lebonyolításában részt vevő határon túli 

partnerszervezetek bemutatása  

 

 Együttműködő partner – Szlovákia, Csemadok Alapszervezet Bátka 

 Együttműködő partner – Szlovákia, Pósa Lajos Társaság Rimaszombat 

 Együttműködő partner – Szlovákia, Medvesalja Polgári Társulás Ifjúsági Szervezet 

 Együttműködő partner – Szlovákia, Csemadok Alapszervezet Feled 

 Együttműködő partner – Románia, Cubul Sportiv „Gym Mar Stong” 

 

Az együttműködő külföldi partnerek megkeresése során prioritás volt, hogy legyen kellő tapasztalatuk 

a fiatalok motivációjának megteremtésében, a szabadidő egészséges eltöltésében, kulturális és 

sportolási szokásainak kialakításában, a fiatalok döntéseik segítésében. A tevékenységek közös 

megvalósítása során (tapasztalatcsere, műhelymunka, tanulmányút) fontos volt, hogy a bevonásra 

kerülő szakember és bármely más résztvevő rendelkezzen ifjúsággal kapcsolatos, illetve 

sportszakmai tapasztalattal is. Elvárás volt, hogy az együttműködés során nyitott legyen a társadalmi 

integrációra, az új ismeretek befogadására és a jó gyakorlatok megismerésére. 

A projekt megvalósításában 5 külföldi szervezet vett részt. 

 

2.3.1. Együttműködő partner – Szlovákia, CSEMADOK ALAPSZERVEZET BÁTKA 

Alapszervezetük egy jól működő és élő szervezet, amely a magyarságuk és a magyar kultúrájuk 

ápolásának szolgálatában áll. Megalakulásuk óta arra törekednek, hogy munkájuknak legyen értelme, 

tartalma és célja. 

Programjaikkal a fenntartható életmódra való nevelést, környezetük szeretetét és védelmét, valamint 

az egészséges életmód terjesztését támogatják. 

Bátka jó hírnevét keltették, amerre jártak. Tevékenységük sokrétű. Foglalkoznak gyerekekkel, 

szerveznek irodalmi megemlékezéseket, családi sportnapokat, kézműves foglalkozásokat, aktív 

részesei a járás kulturális és sporteseményeinek, szerveznek szabadidős fesztiválokat (Nyári Balog-

völgyi Fesztivál), ötletelnek és építkeznek. 
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Közösségükben erősítik a nemzeti identitástudatot, őrzői annak a lángnak, amely ennyi éven át 

megmaradt és amit becsülettel akarnak tovább adni a következő generációknak. 

Az együttműködésünk témája az ifjúság támogatása, egészséges életmódjának alakítása, társadalmi 

integrációjuk segítése. Az együttműködések közös tapasztalatcsere, kutatás, tanulmányutak és 

műhelymunkák során valósultak meg. 

 

2.3.2. Együttműködő partner – Szlovákia, PÓSA LAJOS TÁRSASÁG RIMASZOMBAT 

Az egyesület küldetésének tekinti, hogy a felvidéki kulturális életbe bekapcsolódva, alkalmakat 

teremtsen a költő és baráti köre munkásságának bemutatására. 

Rimaszombaton a VIA NOVA Baráti Körök Csillagösvény gyermektáborában elevenedik meg újra és 

újra Pósa bácsi, folytatja a Légy Lámpás előadás-sorozatot a Csillagházban.  

A Csemadok szervezeteivel folyamatosan együttműködnek a szabadidős és sportrendezvények 

megvalósításában. 

Értelmes, nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzéssel csatlakoznak, ezért tevékenyen részt 

vettek az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális pályázat megvalósításában, tapasztalataik átadásában, 

kutatásunk segítésében, műhelymunkák és tanulmányutak révén. 

 

2.3.3. Együttműködő partner – Szlovákia, MEDVESALJA POLGÁRI TÁRSULÁS IFJÚSÁGI 

SZERVEZET 

Céljuk, hogy játékosan és izgalmasan töltsék el a fiatalok idejüket táboraikban és segítsék elsajátítani 

a robotépítés alapjait is, miközben végig kapcsolatban maradnak a természettel, a mozgással. 

Legfőbb feladatuk a lovas, LEGO-robotépítő és szabadidős gyerektáborok szervezése, működtetése.  

Képzéseiket az egyesület tapasztalt mentorai tartják, akik a FLL 2018-on (Lego Robotikai 

Világverseny) összesítésben az első helyezést érték el! Kiemelkedő a gyermek élet táboruk, mely 

központjában az íjászat és több szabadidősport is megtalálható a programjaik között. De működik a 

madármegfigyelő túra és a nemezeléshez és kerámiakészítéshez is helyet és alkalmakat biztosítanak 

a náluk táborozó fiatalok részére. 

Az együttműködésünk témája az ifjúság támogatása, nevelése, közösségépítés volt, ami közös 

tapasztalatcsere és műhelymunkák során, valamint a kutatás alkalmával valósult meg. 

 

2.3.4. Együttműködő partner – Szlovákia, CSEMADOK ALAPSZERVEZET FELED 

A feledi alapszervezet célja és feladatai a következőképpen foglalhatók össze: 

 szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit, 

 fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az 

egyetemes magyar kultúrához, 

 hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti, sport és tudományos élet kiteljesedéséhez, 

az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, támogatja a szórványban élő magyarság felzárkózását, 
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 tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai 

magyarság kulturális, szabadidősport, társadalmi és tudományos életét. 

 munkálkodik tagsága anyagi, szellemi és sportkultúrája értékeinek fejlesztése és 

hozzáférhetővé tétele érdekében, 

 társadalmi, kulturális, közművelődési és szabadidősport rendezvényeket szervez, 

közművelődési közösségeket alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját, 

 a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr 

művelődési mozgalmakat, 

 országos, területi és körzeti kulturális és sportrendezvényeket, amatőr művelődési szemléket 

és versenyeket szervez, 

 bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális és sportszervezetekkel, 

intézményekkel, támogatja tagjainak tevékenységét, 

 együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és 

mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban 

tevékenykednek. 

 

2.3.5. Együttműködő partner – Románia, CUBUL SPORTIV „GYM MAR STONG”  

Az egyesület 2005 évtől fejti ki sportbéli tevékenységét Nagyváradon és annak körzetében. 

Öt szakosztállyal rendelkeznek, alapszakosztályuk a szabadidősportra épül fel (fitnesz), mellette 

szerepet kap az ökölvívás, a turisztika, a triatlon és a labdajáték sportágak is jelen vannak az 

egyesület munkájában. 

Fő küldetésük a lakossági szabadidősport jellegű mozgásformák biztosítása és a versenysportok 

hátterének utánpótlás szintű kiszolgálása. 

Képzéseiket volt sportolók, szakképzett edzők és önkéntesek látják el. 

Mivel szerintük értelmes, nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzés csatlakozni, ezért 

tevékenyen részt vettek az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális pályázat megvalósításában, 

tapasztalataik átadásával, műhelymunkák és a kutatás segítése révén. 

 

Összességében elmondható partnerszervezeteinkről, hogy működési területük koherens a pályázati 

célokkal, valamint sportszövetségünk munkaterületeivel, ezért kompetensek az ismertetett problémák 

feltárásában, megoldási lehetőségeinek megkeresésében. 
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3. A PROJEKT SZAKMAI EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

 

 A megvalósult programok általános bemutatása 

 A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés 

keretében történő megismerése 

 A tanulmányutakon megvalósult szakmai együttműködések bemutatása 

 A műhelymunkákon megvalósult szakmai munka bemutatása 

 A nemzetközi együttműködés keretében megvalósult kompetenciafejlesztés során elvégzett 

szakmai munka bemutatása 

 A nemzetközi hálózatépítés kapcsán megvalósult szakmai munka bemutatása 

 

3.1. A megvalósult programok általános bemutatása  

 

A projekt programcsoportjainak összeállítását, tartalommal megtöltését több szempontrendszer 

mentén raktuk össze. Az alapvetően öt, különböző típusú a programcsoportot úgy állítsuk össze, hogy 

azok segítsék elő a partnerszervezetekkel való fenntartható szakmai kapcsolatokat. A gondolatmenet 

folyományaként minden egyes programcsoportnak más volt a felépítése, célcsoportja, alkalmazott 

módszertana, ugyanakkor minden esetben a programcsoportok és a programelemek is hozzájárultak 

pályázatunk célkitűzéseinek eléréséhez, vagyis a társadalmi befogadás megvalósulásához, a 

szabadidősport által.  

A tanulmányozni kívánt terület, azaz a szabadidősport és a társadalmi integráció megismerése, 

terminológiai és tartalmi áttekintése, megismerése után a projekt elsősorban tanulmányutak, 

műhelymunkák, kompetencia fejlesztések és nemzetközi hálózatépítések keretében valósult meg.  

A helyszínek kiválasztásakor figyeltünk arra, hogy ott megfelelő és adekvát szakmai színvonal és 

kellő érdeklődés legyen. 

 A programcsoportok közül leginkább a tanulmányutakon volt lehetőség a színvonalas és termékeny 

szakmai tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megismerésére, megosztására. A projekt két éve alatt 

nyolc tanulmányút valósult meg. A tanulmányutak során megismert és átvett tapasztalatok, 

módszertanok ismeretanyaga a műhelymunkák során gyakorlatba ültetve jelentek meg. 

A műhelymunkák a módszerek elsajátítását segítették, de a szakterület elméleti megalapozásából is 

jelentős részt vállaltak. 

A többi programcsoport foglalkozásait többnyire elméleti munka jellemezte a hazai és külföldi 

szakemberek részvételével, de az elméleti alapozáshoz rendszeresen társultak gyakorlati jellegű 

észrevételek, vélemények és itt is felszínre kerültek a jó gyakorlatok, bevált módszerek. 
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A kompetenciafejlesztést megvalósító programcsoport foglalkozásain realizálódott a projektben 

résztvevő szervezetek vezetőinek képzése, melynek következtében nem csak új, hasznos 

ismeretekhez jutottak, hanem a tudásuk mellett annak átadási, átszármaztatási képessége is 

jelentősen javult.  

A nemzetközi hálózatépítést segítő programcsoport foglakozásain sikerült egy jól működő, 

kölcsönösségen alapuló és fenntartható hálózatot létrehozni, működőképessé tenni. 

Minden programcsoport minden programeleme esetében, amikor ez csak lehetséges volt, az alapvető 

ismeretanyagot PowerPoint támogatással igyekeztünk átadni. A résztvevők később ezeket a 

diasorokat megkapták, hazavihették. Ennek hatására az ismeretek bevésése, tartóssá tétele otthon 

megtörténhetett, továbbá segítettek a diasorok az adott szervezet tagjainak részére a jelzett ismeretek 

átszármaztatásában. 

  

3.2. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) 

nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése  

 

Ez a két programelemes programcsoport alapozó jellegű transznacionális találkozók szervezését 

jelentette az együttműködő partnerekkel. A tevékenység keretében a partnerek beszámolóin keresztül 

megismertük a projekt témájához kapcsolódó szabadidősportos és társadalmi integrációs 

alapfogalmakat és szolgáltatásokat, egyeztettük azok tanulmányozásának további lehetőségeit. A 

résztvevők döntő többsége HH-s településekről, HH-s és HHH-s személyekkel foglalkozó civil 

szervezetek képviselőjeként volt jelen a programcsoport két rendezvényén, ahol minden 

megnyilvánulásukkal határozottan képviselték azok táborát. 

A programcsoport két elemén összesen 54 fő vett részt. 

 

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés 
keretében történő megismerése 

Sorszám Hely, idő Témakör Létszám (fő)  

1. Tiszanána 
2018.09.25.  
15:00-17:00 

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás 
(módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés 
keretében történő megismerése 1. 

27  

2. Felsőtárkány 
2018.10.05.     
8:00-10:00 

A tanulmányozni kívánt terület megismerése 
nemzetközi együttműködés keretében 2. 

27  

Összesen  54 

 

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében 

történő megismerése 1. 

Helyszín: Tiszanána. 
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Ezen a programon a tanulmányozni kívánt területtel, a szabadidősporttal kapcsolatos alapfogalmakat 

ismerték meg a résztvevők, terminológiai kérdések kerültek tárgyalásra. A PowerPoint diáin a 

következő fogalmak jelentek meg részletesen: szabadidő, leisure, szabadidő-tudat, szabadidő 

gazdálkodás, szabadidősport, rekreáció, mozgásos rekreáció, szellemi rekreáció, life-time sportágak, 

ciklikus sportágak, természetben űzhető (outdoor, kiemelten téli) sportágak, adrenalin/extrém sportok, 

fitnesz, wellness, flow.  

A terminológiai kérdéseket azért tartottuk fontosnak, mert két éven keresztül kommunikálunk a 

résztvevő szakemberekkel, ezért elengedhetetlen, hogy ugyanarról a fogalomról mindenkinek 

ugyanaz jusson az eszébe.  

A fogalmak tisztázása után a szakemberek ismertették véleményüket projektünk egyik 

kulcsfogalmával, a szabadidősporttal kapcsolatban. Szerintük a szabadidősportos új lehetőségek 

megismertetésével könnyebben megnyerhetők a fiatalok a sportnak. Az idősebb lakosok részére a 

korosztálynak megfelelő mozgásformákat kell keresni (pl. túra, kirándulás, tai chi stb.). 

 A szabadidősport helyszínei is sokrétűek lehetnek. Sportolhatunk olyan szolgáltatóknál, akik üzleti 

alapon működnek, de sportolhatunk akár otthon, vagy egyre több cég biztosít lehetőséget a 

sportolásra a munkavállaló saját munkahelyén is. 

Konszenzus volt abban, hogy különböző megközelítéseket találhatunk a szabadidősport területi 

elemeinek a meghatározásánál is. Beszélhetünk itt amatőr sportról, tömegsportról, rekreációról, 

fitneszről, vagy akár a wellness területeiről is.  

Az amatőr sportnál nem hivatásos sportolók versenyeznek, de megtaláljuk a hivatásos sport jellemzőit 

is ezen a területen (küzdés, győzni akarás, sporttechnika, sporttaktika stb.).  

Különbség a szabadidősport és a tömegsport fogalmai között, hogy ugyan a szabadidősportos 

rendezvényeken nem igazolt versenyzők indulnak, de közöttük igazi versengés van. Addig a 

tömegsportos rendezvények célja egy viszonylagos nagy – gyakran HH-s – tömeg aktív 

megmozgatása versenyzés nélkül, a mozgás öröméért. 

A rekreáció fogalmának mindenképpen fontos ismérve, hogy önként végzett szabadidős 

tevékenységet értünk alatta. 

A fitnesz az egészséges életmód megőrzésére indult mozgalom, melynek kulcselemei a mozgás és 

az egészséges étkezés.  

Wellness esetén egészség-megőrzési programokról beszélhetünk. 

A rendszeres sportolás kielégítheti az emberek élményigényeit ezen kívül a sportolásnak távoltartó 

ereje lehet a különböző egészségkárosító tevékenységektől is. 

A szabadidősporttal a társadalmi integráció is megvalósítható, a kirekesztett és elmaradott rétegek 

esetében különösen nagy jelentősége van ennek a megállapításnak. 

Fontos tényező eloszlatni az emberekben azt a tévhitet, hogy a szabadidősport sok „pénzbe” kerül. 

Ez talán igaz az élsportra, de egy erdőben eltöltött gyalogtúra vagy egy parkban végrehajtott 
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kocogáshoz nem kell más csak egy túrabakancs vagy egy futócipő kis túlzással, és máris aktívan 

töltötte el a gyerek, vagy akár a felnőtt a szabadidejét 

Külföldi partnereinktől nyert információ szerint Szlovákiában a sport szaknyelve jelentősen különbözik 

a magyar terminológiától, ami a kommunikációban kisebb zavart okozhat. Erre a pályázati 

együttműködés során oda is figyeltünk. Nem csak a terminológia, de verseny- és a szabadidősport  

rendszer szervezeti felépítése is különbözik Szlovákiában a magyarországitól. Erről a tanulmányutak 

elemzésekor szólunk részletesen. 

A fiatalok és a hátrányos helyzetűek megszólításával kapcsolatban a sokcsatornás megközelítést 

javasolták a szakemberek (szórólap, falu-hangszóró, plakát, szemléletformáló rendezvények, 

ingyenes rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, a falu értelmiségeinek példamutatása sport 

terén, közösségi média stb.). 

Meglepő volt, hogy a jelenlévő szakemberek mennyire nem ismerik a szabadidősporttal és a 

társadalmi integrációval kapcsolatos fogalmakat, nincsenek tisztában azok jelentésterjedelmével és 

jelentéstartalmával. Ezen a kommunikációs nehézségeket produkáló helyzeten igyekeztünk 

korrigálni, ezen és a következő foglalkozáson. 

A tanulmányozni kívánt területünk egyik központi kérdésköre a szabadidő eltöltés, a szabadidősport, 

a rekreáció. Ezt a területet végül sikerült megismertetni a résztvevőkkel, így terminológiai problémák 

a továbbiakban nem adódtak programjaink lebonyolítása során. 

 

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében 

történő megismerése 2. 

Helyszín: Felsőtárkány. 

A projektünk másik fontos, központinak is nevezhető fogalomrendszerét, a társadalmi integrációt és 

annak a szabadidősporttal való kapcsolatát vettük górcső alá. Fontos volt annak részletes tartalmi 

megismerése. A következő, a pályázatunk miatt kapcsolódó fogalmakat ismerték meg a 

szakemberek: integráció, társadalmi integráció, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos 

helyzetűek, kirekesztettség, egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, társadalmi kihívásokra adott 

válaszok javítása, hátránykompenzáció, humánpolitika, sportpolitika.  

A szakemberek fontosnak tartották a társadalmi integráció kapcsán a következő kérdéseket: 

 A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerését és cseréjét. 

 A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos, rendelkezésre álló 

speciális szakmai tudásanyag elsajátítását. 

 Az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedések megismerését. 

 A gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítését a sport 

által. 

 A társadalmi integrációra szoruló rétegek fókuszba helyezését. 
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A társadalmi integráció fogalomkörét és a szabadidősporttal való kapcsolatát sikerült behatárolni, 

átlátni, megérteni a szakembereknek, ami a későbbiekben kiküszöbölte a kommunikációban a 

terminológiai hibákat, a félreértéseket. 

 A két fenti program segítségünkre volt a projektcélként is jelzett tudástranszfer megvalósításában, a 

társadalmi befogadás elősegítésében a sport által. 

 

3.3. A tanulmányutakon megvalósult szakmai együttműködések 

bemutatása  

 

 Tapasztalatcsere a szabadidő eltöltés területén 

 A természetjárás, mint szabadidősportos tevékenység 

 A civil szervezetek és az egyházak szerepe a tartalmas szabadidő eltöltésében 

 A sérülések és megelőzésük a szabadidős, rekreációs és sportfoglalkozásokon 

 A szabadidősport rendezvények lebonyolítása Szlovákiában  

 A városi szabadidősport helyzete 

 A vezető szerepe a szabadidősport szervezésében 

 A közép-szlovákiai szabadidősport helyzetének tanulmányozása 

 

Szakmai tervünknek megfelelően évente négy, két év alatt nyolc tanulmányútat lebonyolítottunk le, 

melyek az együttműködő partnerekkel intenzív helyszíni szakmai tapasztalatcserét jelentettek. A 

tanulmányutakat hazai szakemberek részére szerveztük, amelynek segítségével személyesen, 

közelről megismerhettek egy-egy problémát, szolgáltatást. A tanulmányutakat olyan helyszíneken, 

többnyire HH-s településeken valósítottuk meg, ahol már kipróbált, jó gyakorlat működött, amit 

érdemesnek találtunk arra, hogy azt máshol is meghonosítsák, beépítsék a mindennapi, társadalmi 

integrációt is megvalósító szabadidősport munkába. A tanulmányutak természetéből adódóan, minden 

ilyen típusú rendezvényünkön disszemináció is megvalósult, civil szervezetek vezeti szintjén és tagok 

szintjén. 

A nyolc tanulmányutunkon társadalmi befogadást is támogató szabadidősportos szakemberek vettek 

részt, összesen 125 főt regisztráltunk két éve alatt. 

 

Tanulmányutak 

Sorszám Hely, idő Témakör Létszám (fő)  

1. Felsőtárkány 
2018.10.06. 
 09:00-15:00 

Tapasztalatcsere a szabadidő eltöltés 
területén 

28 

2. Szilvásvárad 
2018.11.09.  
10:00-14:00 

A természetjárás, mint szabadidősportos 
tevékenység 

9 
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3. Heves 
2018.11.17.  
12:00-18:00 

A civil szervezetek és az egyházak szerepe a 
tartalmas szabadidő eltöltésében 

28 

4. Tiszanána 
2018.11.30.  
10:00-16:00 

A sérülések és megelőzésük a szabadidős, 
rekreációs és sportfoglalkozásokon 

28 

5. Bátka (Szlovákia) 
2019.06.15.  
10:00-16:00 

A szabadidősport rendezvények lebonyolítása 
Szlovákiában 

6 

6. Kazincbarcika 
2019.12.04.   
12:00-16:00 

A városi szabadidősport helyzete 12 

7. Ózd 
2019.12.13.  
09:00-13:00 

A vezető szerepe a szabadidősport 
szervezésében 

6 

8. Tornalja 
(Szlovákia) 
2020.02.06.  
10:00-14:00 

A Közép-szlovákiai szabadidősport 
helyzetének tanulmányozása 

8 

Összesen   125 

 

3.3.1. tanulmányút: Tapasztalatcsere a szabadidő eltöltés területén 

Helyszín: Felsőtárkány. 

Fogadó szervezetünk a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület volt. Az egyesület évente 

több mint 30 szabadidősportos programot bonyolít le, jelentős számú HH-s résztvevővel, 

példamutatóan, szervezetten működik. Az egyesület tevékenységét Budavári Kitti egyesületi elnökségi 

tag, önkormányzati munkatárs mutatta be. 

A szakmai tanulmányúton a résztvevő magyarországi szervezetek vezetői, akik nagyrészt HH-s 

településekről érkeztek, részletezték a tevékenységi területükön működő, megvalósuló jó 

gyakorlatokat, amelyeket összegyűjtöttük, mert a projekt végén azokat dokumentálnunk kellett, ami 

önálló projektelem volt. Kiemelt figyelmet kapott a vendéglátó szervezet, melynek tagjai részletesen 

beszámoltak a náluk folyó, követésre méltó szabadidő eltöltési és turisztikai tevékenységükről (évente 

több, mint 30 programot, így túrát, kirándulást, versenyt szerveznek meg, nagyszámú HH-s 

résztvevővel, négy évszakban folyamatosan).  

Megtudtuk a szakemberektől, hogy a szabadban űzött szabadidős tevékenységek hatékonysága 

nagyobb, a természeti erők (napfény, víz, levegő, tengerszint feletti magasság) pozitív többlet hatása 

miatt, ezért a természet adta lehetőségek jobb kihasználására lenne szükség a társadalmi befogadást 

segítő szabadidősportban is, minden évszakban. 

Kiderült a tapasztalatcserén, hogy valóban érdeklődő partnerszervezetek nélkül nem lehet a 

szabadidő eltöltésében és a szabadidősportban való konstruktív kooperációt megvalósítani. A hazai 

és a külföldi tapasztalatok megosztása, egymással való megismertetése, az egymástól tanulás 

sikerrel valósult meg a tanulmányúton. Az együttműködés, a tapasztalatcsere színterei lehetnek a két 

év alatt és azt követően is:  
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 testvértelepülések létesítése,  

 szabadidősport versenyek szervezése,  

 olcsó sportolási lehetőségek propagálása,  

 konferenciák,  

 workshopok megrendezése,  

 egymás rendezvényeinek látogatása,  

 közös pályázati lehetőségek megvalósítása.  

A jövőben a fizikai, vagy szellemi aktivitással járó szabadidő eltöltési lehetőségeket kell előnyben 

részesíteni, ez volt a résztvevők egyértelmű és egyhangú véleménye. 

A szabadidősportban több képzett szakemberre lenne szükség, főleg a kisebb településeken, ami a 

lemaradást tovább fokozza a jelentős számú hátrányos helyzetű településeken. 

A szabadidősport tárgyi feltételei vidéken elég gyengék, ezek javítása pályázati eszközökkel és 

önkormányzati segítséggel lehetséges. A rendezvényszervezés szempontjából fontos a pontos 

előkészítés, a motiválás, az információs csatornák jó kihasználása. Komoly logisztikai feladatokat kell 

megoldani, ami hosszabb előkészületeket igényel. Ez különösen a nagy létszámú tájfutó versenyekre 

igaz.  A szabadidős foglalkozásaikon az egészségtudat fejlesztését is megoldják – különösen a HH-s 

és HHH-s résztvevők esetében – szemléletformáló, interaktív eszközökkel, technikákkal, 

módszerekkel. 

A szabadidős foglalkozásaikon az egészségtudat fejlesztését is megoldják – különösen a HH-s és 

HHH-s résztvevők esetében – szemléletformáló, interaktív eszközökkel, technikákkal, módszerekkel. 

A szlovákiai szabadidő eltöltési lehetőségek a városokban és vonzáskörzetükben jók, vidéken azonban 

sok kihívással küzdenek a települések. A sportkörnyezet egyenetlen, a szabadidősport 

alulfinanszírozott északi szomszédainknál is. A pályázati lehetőségek viszonylag szerények 

Szlovákiában. A Közép-Szlovák helyzet rosszabb az általános Szlovák helyzetnél. A modern 

szabadidősportok a fiatalok között nagyon népszerűek, de csak a nagyobb települések viszonylatában, 

a HH-s településeken teljesen más a helyzet. 

A tanulmányút résztvevői TRX sporteszköz bemutatót is megtekinthettek, hogy azt településükön is 

népszerűsítsék, mint viszonylag olcsó, de kiváló, otthon is használható szabadősport eszközt. 

Koordinációs képességet (ügyességet) fejlesztő gyakorlatokkal is megismerkedhettek a résztvevők, 

ami szintén segítheti otthoni munkájukat. 

 

3.3.2. tanulmányút: A természetjárás, mint szabadidősportos tevékenység 

Helyszín: Szilvásvárad. 

A fogadó szervezet a Szilvásváradi Kalandpark (Szilvásvárad, Szalajka völgyi út) volt.   

A tanulmányúton a résztvevők megismerkedtek a természetjárás fogalmával, válfajaival, előnyeivel. A 

tanulmányút hozadékát az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. 
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A természetjárás során az emberek kiszakadnak lakott területi környezetükből, és a természetes 

környezetben töltik el idejüket. Ennek leggyakoribb módja a gyalogos kirándulások és gyalogtúrák, de 

ide tartoznak a vízitúrák, sítúrák, kerékpár túrák, lovas túrák és más, fizikai igénybevétellel járó, egyéni 

vagy csoportos, nem egyszer versenyként is lebonyolított túrák is. A legolcsóbb a gyalogos túra, amit 

a hátrányos helyzetű (HH-s és HHH-s) fiatalok esetében különösen érdemes preferálni, mert az 

egészséget fejlesztő fizikai hatásmechanizmusa mellett a közösségi nevelés jószíntere is lehet.  

A társadalom egyik fontos célja az, hogy természeti környezetünket megóvjuk, ezért a természetjárás 

fontos része a fiatalok, a hátrányos helyzetűek, illetve a természetbe vágyók oktatása: hogyan őrizzék 

meg a természetes állapotot, hogyan zavarják meg legkevésbé azt; ne szemeteljenek, vagy ne 

gyújtsanak tüzet erre nem alkalmas helyeken. Ennek hiányában a természetjárók okozta károk 

elhárításának költsége jelentős terhet jelent az adott régiónak, országnak, az el nem hárítható károkat 

nem is említve. A természetvédelemmel összekapcsolt turizmus újabb keletű fogalma az ökoturizmus. 

A természet erői (napfény, víz, levegő, terep) fokozzák a fizikai aktivitás hatásfokát, ezért értékesebbek, 

mint a zárt térben végzett sportolás. 

A Szilvásváradi Kalandpark felépítését, működését tanulmányozták a jelenlévő szakemberek. 

Szilvásváradon, a Szalajka-völgyben található az ország első kalandparkja, ahol minden korosztály 

megtalálja a számára megfelelő aktív sportolási, szórakozási lehetőséget. A park évről évre bővül, 

egyre kiválóbb lehetőséget biztosítva a Szalajka völgybe látogatóknak. Ma már négy féle erdei 

kötélpályarendszer várja a látogatókat, ahol hároméves kortól bárki számára van teljesíthető feladat. A 

résztvevő szakemberek is kipróbálhatták. 

A kötélpályák mellett számos egyéb tevékenység, pl. íjászat, Euro bungee trambulin, mászófal 

kipróbálására is van lehetőség, valamint monster roller túrákon való részvételre.  A MONSTER 

ROLLER, vagyis a hegyi roller Ausztria és Szlovénia után Magyarországon a rollerek új generációja, a 

hegyi túrák egyedülálló új lehetősége. (A MONSTER ROLLERT a hagyományos rollerektől leginkább 

az erős hátsó és első fék, illetve a nagy ballonos kerék különbözteti meg. Főképp lejtőkön, lankás 

vidéken használatosak és már 13-14 éves kortól használhatják a gyerekek is). 

Szomorú tény, hogy a völgybe látogató turistáknak csak egy nagyon kis hányada veszi igénybe a 

felsorolt sportolási lehetőségeket, elsősorban az itt táborozó, többnyire HH-s fiatalok használják 

intenzíven a sportszereket. 

A jelenlévők egybehangzó véleménye volt, hogy a természetjárás lehetőségeit a civil szabadidősportos 

szervezetek tagjainak a jövőben jobban ki kell használni, mivel ezek viszonylag olcsó és kiváló 

lehetőségek a fizikai aktivitás fokozására és a társadalmi felzárkóztatásra is. A szabadban űzhető 

sporttevékenységeket preferálni kell minden évszakban. Pályázatok, vagy táborok segítségével azokat 

a jövőben hozzáférhetővé kell tenni a HH-s és a HHH-s fiatalok számára. 

 

3.3.3. tanulmányút: A civil szervezetek és az egyházak szerepe a tartalmas szabadidő eltöltésében 

Helyszín: Heves. 
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A tanulmányút fogadó szervezete az Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért hevesi civil szervezete 

(kapcsolattartó Smidelik Éva) volt, melynek szakterülete a szociális szféra, a kutatás, a tudomány, a 

kultúra és a sport.   

Az átányi református lelkész tartott egy tájékoztatót az egyházak és a HH-s települések civil 

szervezeteinek kapcsolatáról, az egyházak szerepéről a tartalmas, szellemileg és fizikailag is aktív 

szabadidő eltöltésének propagálásában és szervezésében, valamint a társadalmi integrációban. A 

lelkész szerint az egyházak és a civil szervezetek egymásra vannak utalva, különösen a hátrányos 

helyzetű településeken, ahol egyrészt kevés szabadidővel rendelkeznek a lakosok, másrészt sem 

igényük, sem pénzük nincs arra, hogy az egészségük védelme érdekében fizikailag aktívan töltsék el 

azt a kevéske szabadidejüket. Sajnos, ez jelentősen kihat életminőségükre is. 

Heves településen és Átány községben is – ahol nagy számban élnek HH-s emberek – az egyházak 

és a civil szervezetek is pályázatokat készítenek, a nyertes pályázatok segítségével tudnak némi 

eredményt elérni ezen a területen. Az egyház és a szabadidős szervezetek külön és együttesen is 

pályázhatnak, van rá jó példa mindkettőre a két településen, ami követendő a többi HH-s lakóhely 

számára is. 

Egyik szakember szerint nehéz megmozdítani a hátrányos települések lakóit bármilyen rendezvényre, 

azonban az egyház és a civil szervezetek egymás hatásait felerősíthetik ezen a területen is. 

A vitában volt némi különbség a különböző vallású emberek véleményei között, de ezek lényegi 

dolgokat nem érintettek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nagyon meghatározó a település 

egyházi vezetőjének viszonya a civil szervezetekhez és a szabadidős tevékenységekhez, azon belül a 

szabadidősporthoz, amit a jövőben jobban kellene menedzselnie a HH-s civil szervezeteknek. 

A hevesi és az átányi mintát, az egyház és a civil szervezetek termékeny együttműködését követésre 

méltó példának tartották a résztvevő szakemberek minden típusú településen, kiemelten a sok, 

felzárkóztatásra szoruló kis falvakban. 

A tanulmányúton azt is megtudtuk, hogy Romániában az egyházak nem tartanak olyan intenzív 

kapcsolatot a hívekkel és a civil szervezetekkel, mint hazánkban. Romániában az egyházak többsége 

a sportot nem igazán preferálja a szabadidős tevékenységek közül. Ezen egyházmegyei szinten lehet 

csak változtatni, természetesen és sajnálatosan nem túl rövid idő alatt. 

 

3.3.4. tanulmányút: A sérülések és megelőzésük a szabadidős, rekreációs és sportfoglalkozásokon 

Helyszín: Tiszanána. 

Fogadó szervezetünk a Fekete István Könyvtár és Művelődési Ház, valamint a Vöröskereszt 

Tiszanánai Csoportja volt. Mindkét szervezetnek ugyanaz a vezetője, Lázár Tünde, aki nagy 

segítségünkre volt a rendezvény megszervezésében.  

A program elején tájékoztató hangzott el a sérülések fajtáiról, megelőzéséről, a műtéti 

beavatkozásokról, a megbeszélésen a kezeléshez használt eszközök egy részét is megismerhették a 

jelenlévő szakemberek.  
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Megtudták a jelenlévők, hogy az egyik legfontosabb eszköz a megelőzésre a szakszerű általános és 

speciális bemelegítés, illetve a sportkörnyezet balesetmentessé tétele. A jól elsajátított sportági 

technika is segíthet a sérülések megelőzésében.   

A tanulmányúton a résztvevő szabadidős szervezetek vezetői is elmondták a náluk meglévő, a témával 

kapcsolatos problémákat, például azt is, hogy a szabadidő sportolók valóban gyakrabban sérülnek meg 

sportolás közben, mint a versenysportolók. Javaslat minden résztvevőnek, hogy különösen a 

szervezetükben sportoló hátrányos helyzetű, integrációra szoruló személyek minden foglalkozás előtt 

alaposan és szakszerűen melegítsenek be, folyamatosan tökéletesítsék a sportági technikájukat, a 

sportvezetők és az edzők pedig minden erejükkel teremtsék meg a balesetmentes sportoláshoz 

elengedhetetlen sportkörnyezetet. 

Egyik szakember szerint a sérülések megelőzésének lehetőségeiről több információra lenne szükségük 

a szabadidejükben sportolóknak. Erre különösen a felzárkóztatást igénylő, HHH-s személyek számára 

lenne nagy szüksége, akik az átlagnál is kevesebb ismerettel, tudással rendelkeznek ezen a területen. 

Érdemes lenne számukra egy jól érthető, egyértelmű szakanyagot készíteni, és azt minél több 

szabadidősport egyesületbe el kellene juttatni.  

Mások szerint a település háziorvosának és testnevelő tanárának szemléletformáló szerepe is fontos 

lehet ebben a kérdésben, ezen a területen komoly lehetőségek rejlenek még. 

A román szakemberek szerint a szomszédos országban a szabadidő sportolók is gyakrabban sérülnek, 

mint a versenysportolók. A megelőzési lehetőségekről keveset tudnak, ezért a szakemberek jelenléte, 

felügyelete mindig fontos. Romániában is szemléletformáló kiadványokat terveznek készíteni, azt nagy 

tömegekhez el kívánják juttatni, ezáltal szerintük csökkenthető a sérülések száma a 

szabadidősportolók körében is. 

 

3.3.5. tanulmányút: A szabadidősport rendezvények lebonyolítása Szlovákiában 

Helyszín: Bátka (Szlovákia). 

A tanulmányút közvetlen célja a külföldi, pontosabban a szlovákiai Bátka környékén élő hátrányos 

helyzetű ifjúságnak a szabadidősporthoz való hozzáférésének, lehetőségeinek megismerése. A 

tapasztalatcsere során, a társadalmi felzárkóztatásról is terveztünk szót ejteni - a szabadidősport 

lehetőségeken keresztül - mint fontos közösségépítő elemről. Cél volt a nemzetközi tapasztalatok és jó 

gyakorlatok megismerése, ahol lehet kipróbálása és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra.  

A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok 

megismerése, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. Nemzetközi 

tapasztalatok becsatornázása. Célként jelöltük meg együttműködések erősítését, közös programok 

szervezését is partnerünkkel. Kiemelt célunk volt a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével 

kapcsolatos speciális szakmai tudásanyag bővítése, a hazai közszolgáltatók fejlesztése és a 

transznacionális együttműködés segítése is. 
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A szabadidősport rendezvények felépítésének, lebonyolításának tanulmányozása is központi 

szereppel bírt a helyszínen. 

A szlovákiai Bátkán egy szabadidős sportközpont felavatásán és egy sportnapon vettünk részt, mint 

meghívott együttműködő szervezet.    

Az esemény megszervezését, lebonyolítását tanulmányoztuk és a HH-s gyerekek integrációját segítő 

sporttevékenység szakmaiságát is figyelemmel kísértük.  

A rendezvény házigazdája a Szlovákiai Csemadok Bátkai Alapszervezete és a helyi sportszervezet 

képviselője volt, aki egyben a bátkai önkormányzat polgármestere (elöljárója) is. Először a 

polgármester úr tartott beszámolót, amiben a település kulturális és sportéletét, illetve a szabadidősport 

szlovákiai helyzetét mutatta be, kiemelve a helyi civil szervezetek szerepét a fiatalok szabadidős 

tevékenységében, részvételének elősegítésében, valamint a családi sportnapok, szabadidős és 

szabadidősportos rendezvények, megtartásában.  

Beszámolt arról is, hogy Szlovákiában a sportélet rosszabb, mint néhány évvel ezelőtt volt, a lakosság 

gyors tempóban öregszik, sokan fizikailag rendkívül passzívak, a lakosság részére kiajánlható 

sportkínálat nem kellően homogén, mint korábban, évtizedeken keresztül volt. Akkor központi irányítás 

mellett úgy-ahogy támogatás is érkezett. Ma azonban az üzleti típusú sportszolgáltatások dominálnak, 

az egyesületi sport, a versenysport és a szabadidősport háttérbe szorul. Pedig a rendszeres 

szabadidősport minőségi szabadidős elfoglaltságot adhatna különösen a kihívásokkal küzdő, 

hátrányos helyzetű fiataloknak, de a teljes lakosságnak is.  

A szabadidősport az ülő életmód káros hatásait felülírja, a csapat általi együttműködés szabályai 

alkalmazkodásra tanítják a hátrányos helyzetű fiatalokat, a kitörési lehetőség elősegíti a motivációt és 

az integrációt is. 

Bátkán az iskolai tornatermi lehetőségen kívül (aminek a kihasználási lehetőségei korlátozottak) nincs 

komplex sportlétesítmény, ezért akik a szabadidősportot és versenysportot szeretnék űzni, azoknak a 

környékbeli városokba, főleg Rimaszombatra kell átutazni, ami minden tekintetben megterhelő, mind a 

szülők, mind a gyerekek számára egyaránt. A településen a szervezett, szövetségi sportéletet a 

labdarúgó (SK BÁTKA KLUB) és sakk szakosztály képviseli, kevés létszámú képzett sportszakember 

közreműködésével, viszont a helyi és környékbeli városi tömegsport eseményeken aktívan részt 

vesznek mindkét szakosztály sportolói.  

Folyamatos szabadidősport programlehetőségek Bátkán és környékén HH-s lakosok számára: 

kispályás labdarúgó és görkorcsolya bajnokság, iskolai sportversenyek, relaxáció, tollaslabda, 

kosárlabda bajnokság. Rimavská (Rimaszombat) Sobota Szabadidő központban úszás tanfolyam, 

Olimpiai nap atlétika bajnokság, kosárlabda bajnokság, séta, szabadtéri játékok, téli sportnapok – 

síelés, szánkózás. 

Napjainkban sok a hátrányos helyzetű, szegény család, de gyakran találkozunk csonka családokkal is, 

a frusztrációs helyzetek miatt gyakori válások okán. Ez a sportnap erősítette az összetartozást is. A 

gyerekek akkor sportolnak szívesen, ha az egész család együtt van, ez a példa életre szólóan 
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elkötelezheti őket a sport mellett. Ha ez a családi ráhatás elmarad, akkor külső hatások (iskola, barátok 

stb.) érvényesülhetnek, de ezek csak esetlegesek, nem minden esetben hatékonyak. 

A hátrányos helyzetben lévő családok nem engedhetik meg maguknak a plusz sport lehetőségek 

magas költségeit. Ezért rendeznek ingyenes sport programokat, ahol a HH-s fiatalok nagyobb 

létszámban vehetnek részt, így próbálják őket ösztönözni a rendszeres mozgásra, a sportra, általában 

a hasznos szabadidő eltöltésére.  

Tapasztalatcserénk fontosabb kérdései az alábbiak voltak: 

(1) milyen volt a rendezvény beharangozása,  

(2) mennyien jelennek meg,  

(3) milyen szakmai sportprogramot állítottak össze,  

(4) hogyan szervezik meg az egyes sportági eseményeket,  

(5) hogyan finanszírozzák a rendezvényt.  

Egy szilvásváradi sportszakember kérdésére válaszolva Bátka polgármestere elmondta, hogy a 

sokcsatornás rendezvény reklámot részesítik előnyben, interneten, emailben, Facebookon, Twitteren, 

plakáton, postaládába helyezett szórólapokon is hirdetik a rendezvényt, de az üzemek, gyárak, 

hivatalok, általában a munkahelyek felé is küldenek értesítést. A legjobb reklám azonban az, ha a 

korábbi rendezvényeken részt vett emberek egymásnak adják át a dicsérő információkat, ami hatásos 

a résztvevők elérése szempontjából. Ezért is érdemes jól megrendezni a programot, mert az ilyen 

típusú reklám csak akkor működik. A rendezvény népszerűsítése sikeres volt, mert több, mint 250 fő 

jelent meg a sportnapon. Családok jöttek szép számmal, köztük több hátrányos helyzetben, 

mélyszegénységben élő család is.  

A részvétel ingyenes volt, a társadalmi felzárkóztatást és a hátrányos helyzetű családokat segítendő 

céllal. Az egyes sportági eseményeket profi módon bonyolították le, több éve együttműködő stábról van 

szó. A helyi edzők és testnevelők mellett bevonták a lebonyolításba animátorként a jelenlegi és a 

korábbi sportolókat, tehát a stáb valós szakemberekből állt.  

A lebonyolításba bekapcsolódtak a rendezvényen jelen lévő, általunk aznapra delegált magyar 

szakemberek is, segítve a rendezvény színvonalának emelését. Ezek a szakemberek a Hegyvidék 

Outdoor Kft. Szilvásvárad, ismertebb nevén a Szilvásváradi Kalandpark és Szabadidős Sportközpont 

szakemberei voltak Segítségükre különösen az elektromos sporteszközök használatának 

betanításában volt szükség, de a többi versenyszám lebonyolításába is bekapcsolódtak. 

A sportnapon sok versenyszámot bonyolítottak le. Ilyen volt a segway, az elektromos roller, a lézerharc, 

a buborékfoci, az atlétikai versenyszámok minden korosztály számára (esélyegyenlőség biztosítása 

volt ez is). Babáktól nyugdíjas korúakig minden életkor képviselve volt, együtt élvezte a szabadidősport 

áldásos hatásait. 

Az animátorok először mindig megtanították a résztvevőknek a sportszerek használatát, vonatkozik ez 

elsősorban a balesetveszélyesebb sporteszközökre, a segwayre, az elektromos rollerre, a lézerharcra 

és a buborékfocira. A fiatalok meglepően gyorsan megtanulták használni ezeket a modern 
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szabadidősportos eszközöket. Atlétikában különböző távon versenyeztek a sportnap résztvevői (200 

méter, 400 méter, 800 méter, 3000 méter). Nagy érdeklődés mellett zajlott a babakocsis baba-mama 

futóverseny, 400 méteres távon. A hozzátartozók harsány buzdítása mellett összesen 16 mama és 

babája vett részt ebben a versenyszámban.  

Az eredményhirdetést profi módon megszervezték, a dobogós helyen végzettek érem díjazásban 

részesültek. Az érmeket Hencz Péter polgármester adta át. 

A rendezvény lebonyolításán látszott, hogy egy több éve összeszokott stáb végezte a munkáját. 

Bejáratott rendezvény, ahol a szponzorok szívesen adakoztak, a társadalmi felzárkóztatást szolgáló 

sportprogramokra mindig akad adomány. 

A rendezvényt az önkormányzat és több szponzor finanszírozta, akik támogatják és elősegítik a HH-s 

gyermekek életminőségének javítását, sportesemények szervezésével, sporteszközök 

adományozásával.   

Tapasztalatunk, és a tanulmányút hozadéka is, hogy csak nagyon jól előkészített, kiváló kampány, jól 

megszervezett és megrendezett esemény, profi szakemberek, animátorok, meg persze elégséges 

anyagiak kellenek ahhoz, hogy színvonalasan lehessen lebonyolítani egy sok résztvevős, integrációt 

segítő szabadidősportos programot.  

Programunkkal hozzájárultunk a nemzetközi ifjúsági együttműködések erősítéséhez, közös programok 

szervezéséhez, az egymás közötti együttműködéséhez, ami egyik igen fontos feladatunk a pályázat 

során.  

  

3.3.6. tanulmányút: A városi szabadidősport helyzete 

Helyszín: Kazincbarcika. 

A kazincbarcikai tanulmányutunk közvetlen célja volt a hazai szabadidő eltöltés és a szabadidősport 

szervezésében betöltött önkormányzati és civil szervezeti szerep vizsgálata, hasonlóságok és 

különbségek feltérképezése, a helyzet elemzése, megoldások keresése. 

Az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő szabadidősportos intézkedéseket is meg kívántuk ismerni, különös tekintettel a 

HH-s és a HHH-s településekre. 

A tanulmányutunknak célja volt a hátrányos helyzetű  fiatalokhoz kapcsolódó esélyteremtő és 

hátránykompenzációs lehetőségek feltárása is.  

Fogadó szervezetünk a Polgármesteri Iroda Tanácsadói Csoport és annak sportreferense, Kovács 

László volt, továbbá az Újkazinci Baráti Kör, amely civil szervezet tagjaival rendszeresen tartjuk a 

kapcsolatot, látogatjuk egymás rendezvényeit. Foglalkoznak többek között természetjárással, gyalogos 

és kerékpáros túrákat, szabadidős sporteseményeket, kirándulásokat szerveznek, fürdőket látogatnak, 

fizikailag és szellemileg is aktív közösségi életet élnek. Azért választottuk ezt a helyszínt 

tanulmányutunkra, mert ismert, hogy Kazincbarcika városa megfelelő adottságokkal és lehetőségekkel 

rendelkezik mind a sportot, mind a szabadidős elfoglaltságokat tekintve. Rekreációs tevékenységek 
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tekintetében művészeti, turisztikai, valamint sportlehetőségekkel egyaránt rendelkezik a város. Segítik 

a környékbeli szegény települések sportéletét is. Intenzíven támogatják a környékbeli szegény, sok 

kihívással küzdő települések sportéletét is. 

A tanulmányút elején a Sajókazai Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkéntes ifjúsági munkatársa 

kérdéssel fordult az önkormányzat sportreferenséhez, hogy a roma ifjúság hogyan tudna több lehetősét 

kapni a városi létesítmények ingyenes használatára.  Válaszában a sportreferens elmondta, hogy a 

város vezetése külön kiemelt figyelmet fordít nemcsak az élsportolókra, de az utánpótlás nevelésére 

és a hátrányos helyzetű lakosság szabadidősport gyakorlására is. A versenysporton túl tehát cél a 

szabadidősportok népszerűsítése is. A városban meglévő színvonalas sportolási, kulturális és 

szabadidős adottságok mind hozzájárulnak a város sport és turisztikai életének élénkítéséhez, a nagy 

számban jelen lévő hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásához is. Elmondta azt is, hogy a kínálat 

megléte hatékony marketingtevékenység nélkül nem eredményez keresletet, s figyelmet kell fordítani 

a fenntartás mellett a kínálat fejlesztésére is. Általánosságban, országos szinten is kijelenthető, hogy 

mivel egyre kevesebben sportolnak rendszeresen, a városok lakóit külön is ösztönözni kell a fizikai 

aktivitásra.  

A HH-s fiatalok figyelmét felhívják a mozgás és az egészségmegőrzés fontosságára,  sportnapokat kell 

szervezni, az életmódról szóló tájékoztatókat kell tartani, példaképeket kell bemutatni, ez lehet a 

megoldás, mert ezek hatása összegződhet, ezzel járulva hozzá a szabadidős tevékenységen keresztül 

való egészségfejlesztés és esélyegyenlőség céljaihoz. Véleménye szerint, a szabadidősport 

szervezéséhez szakembergárda kell, amiből nincs elegendő jelenleg a városban, már pályázatot írtak 

ki, több álláshelyre is.  

Egy egri szakember szerint szükséges a szakemberek pedagógiai, módszertani továbbképzése is, 

hiszen nem csak az adott sportágra tanítják meg a fiatalokat, hanem jelentős nevelő és 

szemléletformáló munkát is végeznek. A sportszakemberek esetében a sportpedagógiai kompetenciák 

megléte és fejlesztése szükséges, pl. a megszólíthatóság és együttműködés, pedagógiai tervező- és 

szervezőkészség, tapintat, empátia, feltétel nélküli elfogadás stb. Mindemellett gyakorlati készségek 

meglétére is szükség van. Mindenképpen elő kell segíteni a HH-s és HHH-s gyermekek, fiatalok 

harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődését, a szabadidősport által is.  

Kazincbarcika költségvetésében külön soron szerepel a lakosság életminőségét javító rendezvények, 

főleg sportrendezvények támogatása, ami követendő lehet más települések részére is. Az 

önkormányzat segíti a szabadidős szervezeteket a pályázatírásban is.  

Sok a munkanélküli is a városban és környékén, mivel az észak-borsodi vidéken korábban több 

nehézipari tevékenység megszűnt, ezáltal nincs anyagi lehetőség a létesítmények igénybevételére. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítik a HH-s szociális környezetből jövő gyermekek 

felzárkóztatását. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, speciálisan képzett szakemberrel 

oldják meg. A környékbeli településeken jelentős számban élnek roma nemzetiségű polgárok, akik 

nehezen szólíthatók meg a sportra, kultúrára egyaránt. Szerinte a hátrányos helyzetű családok nagy 
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része megélhetési gondokkal küzd, ennek ellenére néhány sportágban az átlagnál is  tehetségesebbek 

a roma fiatalok (pl.küzdősportok, labdarúgás), de nem elég kitartóak, nem elég elkötelezettek a sport 

iránt, pedig kiváló kitörési lehetőség lenne az számukra. Folyamatosan kell, érdemes pályázni a 

hátrányos helyzetű fiatalok szabadidősportjának biztosítására, az ő felzárkóztatásuk és 

kirekesztettségük megszüntetése céljából, mert megfelelő anyagi háttér nélkül nehezen valósíthatók 

meg ezek a célok. A létesítmények ingyenes látogatása, a rendszeres sportolási lehetőség 

felkínálásának támogatása, a szabadidősporthoz való hozzáférés biztosítása szintén a kirekesztettség 

megszüntetését hivatott szolgálni. 

A Sajókazai ”Sólyom Telep” Közhasznú Egyesület  képviselője hozzá tette, hogy az egyesületet a 

tanulni vágyó roma és nem roma fiatalok támogatása céljából hozták létre, akik hátrányos helyzetűek, 

iskolázatlanok, emiatt elesnek munkaerő-piaci, lakhatási, egészségügyi és oktatási lehetőségektől. 

Ezért csak anyagi, szociális, lelki és iskolázási támogatások segítségével tudják folytatni 

tanulmányaikat, amit az egyesületben megteremtenek számukra, természetesen rengeteg munka és 

törődés árán. 

Az Abigél Többcélú Intézmény Szendrői Telephelyének vezetőjének elmondása szerint az iskolában 

és a kollégiumban több időt fordítanak arra, hogy szocializálják a gyerekeket, alapvető higiéniai 

dolgokat, illemet tanítanak a HH-s fiataloknak. Vannak fenntartóik, támogatóik, így tudják a gyerekeket 

szocializálni.  Céljuk a HH-s gyerekek felzárkóztatása, az előítéletek leküzdése, a fizikailag aktív életre 

való felkésítése.  

A Tardonai Községi Sportegyesület edzője, sportszervezője szerint a községben élők egy része 

esetében néha a motiváltság is hiányzik, a lakóhelyükön elérhető sportolási lehetőségek szűkössége 

miatt is maradnak távol a sporttól. A hátrányos helyzetű fiatalokkal napi kapcsolatban lévőket kell 

bevonni, megszólítani, segitségül hívni mozgósításukhoz, motiválásukhoz. A HH-s fiatalokkal 

foglalkozó sportegyesületek esetében a tagdíjbevétel elenyésző, így elsősorban az önkormányzatok 

létesítmény biztosítására, illetve a helyi vállalkozók kisebb-nagyobb összegű támogatására 

alapozhatják működésüket. Viszont az is igaz, hogy a lakosság bizonyos részéről lehetne nagyobb 

érdeklődés az ilyen tipusú foglalkozások iránt.  

A beszélgetés során sok egyéb érdekes dolgot fogalmaztak meg és összegeztek  a jelenlévő 

szakemberek a kazincbarcikai és környékbeli településen élők sportjáról.  

 Előfordul, hogy az anyagiak hiánya nehezíti a kérdés sikeres kezelését egyes emberek részéről, 

akiknek – főleg a HH-s személyek számára – különösen javasolják az ingyenes programok 

igénybevételét.  

 Fontos a felvilágosító, szemléletformáló rendezvények rendszeres szervezése, amit elsősorban 

célzott pályázatok benyútásával, elnyerésével és megvalósításával lehet realizálni. 

 Alapitványok, tanodák, iskolák szerepe nagy a szabadidősport iránti érdeklődés felkeltésében. 

 A családon és az iskolán kívül fontos az önkormányzat szerepe is a szabadidősport iránti igény 

felkeltésében és kielégítésében is. 
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 Az infrastruktúra legyen nyitott és ingyenes, akkor még többen mennek majd sportolni a 

hátrányos helyzetű réteg tagjai közül. 

 A természeti környezet adta lehetőségeket a szabadidősportban is ki kell használni, ez 

Kazincbarcikán és környékén kiválóan megvalósul a mindennapi sportban. 

 A kerékpárutak, az utcai sporteszközök (pl. street workout) és a játszóterek fontosak, ebben igen 

jól áll Kazincbarcika. Ezek rendszeres karbantartáas fontos, bár költséges feladat, amit a város 

önkormányzata felvállal és elvégez. 

 Kazincbarcikán a lakók 35 százaléka sportol valamilyen szinten, ezt az önkormányzat szeretné 

40 %-ra emelni. Kiváló célkitűzés, de már a 35% is kiváló eredmény, az országos átlaghoz (10%) 

képest!  

 A FITT-BARCIKA rendezvénysorozatuk rendszeres és ingyenes, sokan vesznek részt rajta, ezért 

is ilyen jó a szabadidősportban résztvevők aránya.  

A rendszeresség és az ingyenesség fenntartásával hozzájárulnak az Egészséges Magyarország 

stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a közszolgáltatások és a 

szolgáltatások, köztük a szabadidősport minőségének fejlesztését, esélyteremtő és 

hátránykompenzációs képességének erősítését. 

 Hátrányos helyzetűekkel minden korosztályben foglalkozik a város, ez ma hazánkban nagyon 

ritka tény. 

A tanulmányút részeként megtekintettük a Don Bosco Sportközpontot, Kazincbarcika patinás, jól 

felszerelt sportlétesítményét. Itt a sportközpont önkéntes sportreferense ismertette Kazincbarcika 

legnagyobb sportlétesítményének szabadidős programjait. A sportközpont elsősorban a városi 

versenysport főhadiszállása. Az élsport igényeinek kielégítése után fennmaradó kevés időt a 

szabadidősport rendelkezésére tudják bocsátani. A tanulmányút során, a sportcsarnokban 

megtekinthettük és kipróbálhattuk a rendelkezésre álló szabadidős sporteszközöket és 

programlehetőségeket, ami  minden korosztály és minden réteg számára kielégítő kínálatot nyújt 

szabadtéri és beltéri környezetben egyaránt, ezáltal négy évszakos sportolási lehetőséget biztosít a 

lakosság számára  Kazincbarcikán. Ez követendő példa lehet minden magyar város számára. 

A lebonyolított tanulmányút segítette a közösségfejlesztő  szabadidős szervezetek és szakemberek 

együttműködését, erősítve a tapasztalatcsere sikeres megvalósítását. 

A program lebonyolításával hozzájárultunk az egészségügyi társadalmi kihívásokkal és azok 

kezelésével kapcsolatos, rendelkezésre álló szabadidősport szakmai tudásanyag bővítéséhez, ami a 

projekt részcélja.  

 

3.3.7. tanulmányút: A vezető szerepe a szabadidősport szervezésében 

Helyszín: Ózd. 

Közvetlen célunk volt az ózdi tanulmányúton a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport 

szervezésében betöltött vezetői szerep fontosságának megismerése, felismertetése.  
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A sportvezető és az edző (mint vezető) szerepét is meg kívántuk vizsgálni a társadalmi intergráció 

szempontjából is. Tanulmányutunkon szót kívántunk ejteni az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség 

és a társadalmi felzárkózás érvényesülését segítő intézkedésekről is.  Terveztük a társadalmi 

kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos speciális szakmai tudásanyag bővítését is a résztvevők 

körében. 

Fogadó szervezetünk az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. volt, melynek vezetője Nagy-

Mengyi Péter. Azért esett rájuk a választásunk, mert a sportcsarnok-stadion-lőtér, a strand és az 

uszoda üzemeltetését, programjainak lebonyolítását végzik, kiváló színvonalon, Nagy- Mengyi Péter 

vezetésével. Szabadidősport rendezvényeket szerveznek, szabadidős és sportszolgáltatásokat 

nyújtanak. Az egri Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség főtitára elmondta, hogy a szervezetekben 

tevékenykedő szakemberek mindannyian kiváló ismerői a sportnak és tapasztalattal rendelkeznek a 

fiatalok nevelésével kapcsolatban, azonban szükségesnek tartjuk az eddigi tapasztalatok összegzését, 

valamint az egyes szervezetek, országok által használt módszertanok, eljárások vizsgálatát, hogy az 

eredményes gyakorlatokat az egyes szakemberek a helyi igényekhez igazodva esetleg adaptálni tudják 

a saját területükre.   

Fogadó szervezetünk vezetője ismertette a kft. tevékenységét (létesítmények kezelése, 

sportrendezvények lebonyolítása), majd vezetői munkásságáról beszélt. Elmondta, hogy részéről a 

legfontosabb a vezető és a munkatársak között a kölcsönös bizalom. Nehézséget jelentett neki az 

elején, hogy néha a vezetőnek nemet kell mondania a kollégák kérésére. Sikerült azt az elvet elülteni 

a kollektívában, hogy az intelligens kolléga nem hozza olyan helyzetbe a főnökét, hogy annak nemet 

kelljen mondania. Szerinte egy sportvezetőnek különösen figyelnie kell arra, hogy ne váljon a sport az 

egyenlőtlenségek egyik forrásává és formájává, és ne szoruljanak ki a sportolási lehetőségekből a 

társadalmi integrációban érdekeltek. Ez Ózdon nagyon fontos és érzékeny kérdés, mert jelentős 

számban élnek itt kirekesztett roma származású emberek, továbbá a nehézipar (kohászat) 

megszűnése után jelentős  számú hátrányos helyzetű csoport, illetve munkanélküli maradt a városban. 

Ezek a csoportok még ma is igen nehéz helyzetben kénytelenek élni. Nekik minden segítség számít, 

ami az életminőségüket javíthatja. Ezen kívül a továbbtanulásból fakadó nehézségekről is beszélt, 

mivel sok fiatal az érettségit követően nem marad a városban, ezért Miskolcon, Egerben illetve 

Budapesten találnak a felsőoktatásban lehetőséget. Következésképpen vezetőként sem tudnak 

alternatívát kínálni a számukra. Így az ózdi sportos közéletből kikopik a fiatal és lendületes korosztály, 

a szabadidősportban leginkább aktiválható fiatal felnőtt réteg, és a későbbi sportvezetői munkakörbe 

behívható személyek száma is csökken.  

A tanulmányúton ezt követően a résztvevők meghallgatták  a Központi Sportiskola  (KSI) vizilabda 

edzőjének gondolatébresztőjét, amelyből megtudhatták, hogy a vezető az, aki emberekkel foglalkozik, 

másokat irányít, és szükséges, hogy a megfelelő képességek és tudás birtokában legyen. Ezek az 

ismeretek általában szakmaiak és vezetéstudományiak is. A sporttudomány számos párhuzamot von 

a vezetői és az edzői szakmai ismeretek között mind az élsport, mind a szabadidősport területén. A 
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vezetőkhöz hasonlóan az edzőknek is képesnek kell lennie mások befolyásolására a kijelölt célok 

megvalósítása érdekében, akár egy sportolót irányítanak, akár egy egész csapatot. Az edző-sportoló 

kapcsolat értelemszerű eltéréseket mutat a szabadidősportban és élsportban. Az edzők különböző 

vezetői szintet képviselhetnek, nélkülözhetetlen, hogy mindig alkalmazkodni tudjanak az adott 

szituációhoz, amelyben irányítják sportolóikat. Fogadó szervezetünk vezetője kérdéseket tett fel a KSI 

vízilabda edzője számára, mely szerint hogyan tudják megoldani a fővárosi, hátrányos helyzetű 

gyerekek sportoltatását, illetve milyen eszközeik vannak arra, hogy bevonják őket a sportközegbe, még 

ha csak szabadidős szinten is. A válaszból kiderült, hogy az iskoláknál pályázhatnak sportfelszerelésre, 

létesítmény bérletekre, amelyeket jó tanulmányi eredményhez kötnek, illetve maguk a szabadidős 

sportszervezetek is kiírnak olyan verseny jellegű szabadidős programokat, ahol kupákat, 

felszereléseket, játékszereket lehet nyerni. A felnőttek számára is jó ötlet az utóbbi, szívesen vesznek 

részt egy szabadidős kispályás futball bajnokságban, ha van célja. Alapvetően fontos megértetni 

mindenkivel, hogy a szabadidős mozgás a kiváló egészség egyik záloga, de ha ezen felül célnak és 

motivációnak szánt „nyeremények” vannak, akkor nagyobb a küzdőszellem, több a nevező vagy 

résztvevő. Mivel a fővárosi térségben több céget sikerül megmozgatni a munkahelyi és szabadidősport 

érdekében, több lehetőség van arra, hogy a célok megvalósításához egyúttal több támogatót is 

találjanak. A vízilabda edző elmondta azt is, hogy Ózd és környéke domborzatilag is kiváló lenne sok, 

a természetben végezhető szabadidős tevékenységhez, és az embereket ki kell mozdítani az 

otthonaikból, ingert és motivációt kell adni nekik ahhoz, hogy a saját egészségükért tegyenek. Ehhez 

az szükséges, hogy a szabadidős és sportegyesületek  pályázhassanak és az esetlegesen elnyert 

pályázati lehetőségek által olyan motiváló eszköztárai lehessenek, amelyek felkeltik az emberek 

érdeklődését és kedvét, folyamatosan ébren tartva azt. Sok városban a versenysportban dolgozó edzők 

és vezetők vállalják a szabadidős tevékenységek koordinálást is, mert magához a sportoláshoz 

szakember tudása szükséges, a szervezéshez pedig vezetői attitűd. Ha ezt Ózdon és környékén is 

meg lehet valósítani, például a borsod-megyei kis települések részvételével, akkor a térségnek nyert 

ügye van, és szokássá, hagyománnyá lehet tenni a szabadidős tevékenységet, mint páldául évente 

megtartandó bükki teljesítménytúrákat, melyeket az év azonos időszakában meg lehet szervezni, 

kistérségi úszóversenyt egyesületekben le nem igazolt gyerekek és felnőttek számára stb. Mivel 

ezeknek mind bérleményi vagy rendezési költségeik vannak, állandóan kutatni kell a pályázati 

lehetőségeket.  

A versenysportnak és a szabadidősportnak a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben össze kell 

fognia, és együttesen motiválnia a lakosságot, ezáltal könnyebb kiszűrni a versenysportra alkalmas 

fiatalokat is. A vezetői széleslátókörűség, vállalkozó szellemű hozzáállás, a kitartás az ilyen 

térségekben elengedhetetlen, hiszen ahol maguktól nem mozdulnak meg az emberek, vagy kevés az 

inger és a lehetőség, vezetni kell őket, utat mutatni, példával elöl járni.  

A beszélgetés során az egyik ózdi szakember elmondta, hogy a jó szintű vezetéshez az edzéseken és 

az élet más területén is szükség van arra, hogy vezetők megfelelő mennyiségű és minőségű, mások 
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által elismert tudással rendelkezzenek, amit csak az önmaguk fejlesztésére fordított állandó kiemelt 

figyelemmel tudnak biztosítani. A vezetés minden szintje (polgármester, civil szervezetek vezetői, 

szabadidőspport szervezők) igényli a szakmai és a vezetéssel kapcsolatos magasszintű tudást. 

Azt is véleményezte, hogy az élsport és a szabadidősport területén is szükséges a klubvezetők és az 

edzők számára a sportszakmai ismeretek mellett a vezetéselméleti ismeretek elsajátítása is. Nem árt 

a kellő mennyiségű vezetői tapasztalat sem a sikeres irányító munkához. 

Egy másik ózdi szakember véleménye szerint a klubvezetői és az edzői tevékenység hatékonyságával 

mind az élsport, mind a szabadidősport területén kevés kutató foglalkozott, ezen a területen hazai és 

nemzetközi szinten is korlátozott számú szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ezt a területet érdemes 

lenne kutatni a sporttudomány képviselőinek. 

Konszenzus született a résztvevők között abban (és ez a hozadéka is volt a tanulmányútnak, ami 

egyben javaslatnak is minősíthető), hogy a szabadidősportban dolgozók (sportvezetők és edzők 

egyaránt) szakmai felkészültsége összefügg az foglalkozások látogatottsági statisztikájával, így a civil 

szervezetek sikerével és fenntarthatóságával. A klubvezetők és az edzők szakmai felkészültségének a 

szakemberképzés és továbbképzés egyaránt szükséges eleme. A sportszakemberek képzési 

rendszere országos szinten átdolgozás alatt van A szabadidősport klubok sikerének, hatékonyságának 

nélkülözhetetlen feltétele a megfelelően képzett és felkészült vezetők és edzők kiválasztása és 

foglalkoztatása, illetve képzéseken és továbbképzéseken való részvételük támogatása. 

A lebonyolított tanulmányút segítette a közösségfejlesztő szervezetek együttműködését, erősíttette a 

tapasztalatcsere lehetőségét. Tanulmányutunk során a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedések kidolgozásához is adalékokat kaptunk, amiről a módszertani és 

szakmai összegzésben tájékoztattuk a főhatóságot. 

 

3.3.8. tanulmányút: A közép-szlovákiai szabadidősport helyzetének tanulmányozása 

Helyszín: Tornalja. 

A nyolcadik, utolsó  tanulmányúton közvetlen célunk az volt, hogy ismerjük meg a közép-szlovákia, 

azon belül különösen Tornalja és környéke szabadidősport helyzetét, összehasonlítási alapot keresve 

a hazai szervezetek sporteseményeivel. Kíváncsiak voltunk, különböznek e a szlovákiai lehetőségek a 

Magyarországi szabadidősportos lehetőségeitől.  

A társadalmi felzárkóztatás és a kirekesztődés megszünése is érdekelt bennünket, csakúgy, mint a 

HH-s gyerekek integrációját segítő sporttevékenység, a közép-szlovákiai térség szabadidősportján 

belül. Terveztük megismerni a szlovák szabadidős sportolást elősegítő tevékenységeket, az 

esélyteremtés és a felzárkóztatás szemüvegén keresztül. Fontos cél és egyben feladat is volt a 

nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása is.  

Sajnos, a környező országokban is jellemző a hátrányos helyzetű fiatalok viszonylag magas aránya, 

akik számára, a helyzetükből fakadóan a szükséges információk és lehetőségek nehezen érhetőek el. 

A hátrányos helyzetű gyermekeknek nincs lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között 
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megvalósuló sportolásra. Kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak 

sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani. Sajnos a meghatározott probléma valós és naponta 

tapasztalhatók hatásai.  

Egyik fogadó szervezetünk a Tornaljai Művelődési Központ volt, az intézmény igazgatója tájékoztatott 

bennünket Tornalja és környéke kulturális életéről és szabadidős lehetőségekről.  

Elmondása alapján a közép-szlovák területen nagyon sok hátrányos helyzetű csoport él 

(munkanélküliek, szegények, romák,  fogyatékossággal élők, idősek), akiknek a felzárkóztatása 

elodázhatatlan. Ebbe a csoportba sorolható a Közép-Szlovákiában megszünt nehézipar miatt még ma 

is szegénységben élők népes tábora is. Itt kell megjegyezni azt is, hogy Tornalján és környékén jelentős 

számú, integrációra szoruló roma közösség is él. Ehhez az integrációhoz járulhat hozzá például a 

számukra elérhető szabadidősport is.  A sportkörnyezet Közép-Szlovákiában rosszabb, mint Szlovákia 

más területein. A lakosság átlagéletkora igen magas, ezáltal jellemző az emberekre a mozgásszegény 

életmód. A sport iránti igény minden korosztályban nagyon alacsony, míg más szlovák területeken a 

sportnak egyre több fizetős szabadidős alternatívája került bevezetésre, addig a közép-szlovákiai 

helyzetet az jellemzi, hogy ha lehetőség van a sportra, akkor sem élnek vele rendszeresen az emberek. 

A Tornaljai Városi Hivatal elöljárója is csatlakozott az előző véleményhez, hozzátette, máshol hódítanak 

az extrém és presztízs sportágak (pl. golf, vitorlázás, squash, sziklamászás) erre a vidékre ez nem 

jellemző, még a testkultúra igényeikre sincs megfelelő anyagi hátterük.  

Az emberek befelé fordultak, nem mennek társaságba, a kultúra és a sport iránt is csökkent az igényük. 

Ráhatásokat szemléletformálással, amit pályázatból vagy szponzoroktól szerzett anyagi erőből 

finanszírozunk. A rendszeres és ingyenes sportfoglalkozások fenntartható megszervezése a kitörési 

pont, erre viszont kevés az önkormányzati és a civil támogatás.  

A Hevesvezekényi SE vezetője véleménye szerint, sem az állam, sem az önkormányzat nem 

támogatják olyan intenzíven a szabadidős sporttevékenységet, inkább csak a szponzorokra 

támaszkodhatnak, azt is csekély mértékben. Például a labdarúgásban tehetségesek a roma fiatalok de 

nem elég kitartóak, nem elég elkötelezettek, pedig kiváló kitörési lehetőség lenne az számukra, ha 

lenne aki felkarolja, segíti őket. 

Vendéglátónktól megtudtuk, hogy egy 2013-as rendelet szerint kötelezően csak 5-15 éves korig 

foglalkoznak és foglalkozhatnak a fiatalok szabadidős és szabadidősportos tevékenységével, akik 

többsége hátrányos helyzetű. Tornalján a gimnázium megszünt, ezért az általános (alap) iskola után a 

gyerekek csak hétvégén vannak otthon, mert a környező városokban végzik tanulmányaikat ezért a 

sport helyi lehetőségei számukra, nem elérhetők. 15 év felett nincs kapcsolat a hátrányos helyzetű 

fiatalokkal, ami ellehetetleníti bevonásukat a rendszeres szabadidősportba. 

A boconádi Alsó Tarna- és Hanyi menti Kulturális Egyesület elnökének véleménye, hogy a kisebb 

falvakban, községekben, településeken nagyon alacsony a sportolást választók száma, főleg a HH-s 

családok körében, a sportolási lehetőségek, sportlétesítmények hiánya, esetleg azok 

használhatatlansága,  szakemberek és az anyagiak hiánya ad okot a távolmaradásra. 
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Sportlétesítmények és sportolási lehetőségek bővítésével, környezeti feltételek javításával, 

egyesületek létrehozásával, szakemberek együttműködésével javítható lenne. Mindezek 

önkormányzati, állami támogatások nélkül elképzelhetetlenek.  

A közös tevékenység megvalósítása keretében fontos, hogy a bevonásra kerülő szakember jártas 

legyen és rendelkezzen tapasztalattal, ugyanakkor az együttműködés során nyitott legyen az ismeretek 

befogadására és az új gyakorlatok megismerésére. Emellett szükséges a szakemberek pedagógiai, 

módszertani továbbképzése is, hiszen nem csak az adott sportágra tanítják meg a HH-s és HHH-s 

fiatalokat, hanem jelentős nevelő és szemléletformáló munkát is végeznek.   

A rendezvény másik fogadó szervezete a Szabadidő Központ volt, melynek vezetője beszámolójában 

kiemelte, folyamatosan rendeznek többek között családi sportnapokat, szabadidős és 

szabadidősportos rendezvényeket, résztvevői  a járási és környékbeli kulturális  sporteseményeknek 

is. Majd ismertette mi az, ami valóban eredményesen működik Tornalján és környékén:  

 shotokán karate, 

 foci 10-15 éves korig, 

 városi kispályás focibajnokság (1500 résztvevő) 

 téli teremfoci (két hónap), 

 humanitárius futás a mozgássérültek megsegítéséért, 

 tánc (aerobic, zumba, néptánc), 

 drogprevenciós foglalkozások, 

 nyugdíjas sportnapok. 

Elmondta azt is, hogy a legismertebb és legsikeresebb tornaljai sportoló Lázók Béla, többszörös 

szlovák bajnok erőemelő. 

Meglátogattuk a Szabadidő Központot, ahol éppen shotokán karate edzést tartottak. Szlovákiában 

nincs shotokán karate versenyrendszer, ezért Tornalján edzenek és Magyarországra járnak át 

versenyezni a tornaljai karatékák. Ez az egyik legsikeresebben működő sportág Tornalján és 

környékén. Ezekben a létesítményekben nagyon sok további rendezvény elférne, viszont a lakossági 

igény erre nem túl nagy.  

Ezt kompenzálandóan, minden városi szabadidős rendezvény is tartalmaz ingyenes sportos elemeket 

is. Rendszeresen szerveznek gyalogos és kerékpáros túrákat a gyönyörű helyi környezetben, amihez 

egyre többen csatlakoznak, főleg a HH-s fiatalok. 

A tanulmányút végén a résztvevők egyet értettek abban, hogy a szabadidő eltöltésével és a 

szabadidősporttal foglalkozó civil szervezetek alulfinanszírozottak és szakemberhiánnyal is küzdenek 

ezen a közép-szlovák területen, központi támogatás és pályázat alig van a segítségükre. Civil 

egyesületek szervezik a HH-s szabadidős programokat, amelyeknek korlátot szab az anyagiak és a 

központi finanszírozás hiánya.  
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A sportkörnyezet javítása érdekében a központi anyagi erők jelentős emelése elengedhetetlen, amiért 

a döntéshozók ezirányú folyamatos bombázása is szükséges.  

A fizetős szabadidősport a szegényebb, HH-s közép-szlovák területen élők számára nem vállalható fel, 

ráadásul szemléletformáló projektekre is szükség lenne az itt élők számára, mert sokan befelé fordultak 

a romló körümények miatt. Ennek megoldására rendszeres és ingyenes sportfoglalkoztatás biztosítását 

kellene az önkormányzatoknak megoldani, a források előteremtésével, a civil szervezeteknek pedig a 

szemléletformálást és a mozgósítást kell a jövőben szorgalmazni a HH-s lakosság felé. 

A hátrányos helyzetű szlovák vidékeken feltárt ismeretekkel, és közös jó gyakorlatok cseréjével 

hozzájárultunk a társadalmi felzárkóztatás sikeréhez is, az itt tapasztaltakat az otthoni gyakorlatban is 

megjeleníthetjük majd.  

Programunkkal is segítettük projektcélunk elérését, a transznacionális szabadidősportos 

együttműködés megvalósítását a HH-s településeken. 

Programunk segítette a kulturális, szabadidősportos civil szervezetek és intézmények együttműködését 

a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, 

tapasztalatcserék erősítése érdekében. 

 

3.4. A műhelymunkákon megvalósult szakmai munka bemutatása 

 

 Életmód, életmód-elemek 

 A szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport területén tevékenykedő szervezetek 

vezetőinek ajánlott két éves program egyeztetése 

 Nemzetközi együttműködés fejlesztése 

 Regionális és határmenti együttműködési lehetőségek felkutatása a szabadidő eltöltés, a 

kultúra és a szabadidősport, valamint a rekreációs lehetőségek területén 

 A szervezetben bekövetkező változások a rendszeres szabadidősport hatására      

 Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidősportjának áttekintése 

 A drog-prevenció aktuális kérdései vidéken 

 A szabadidősport és a sportpolitika kapcsolata 

 A szabadidő eltöltésben, a szabadidősportban, a rekreációban érvényesülő nemzetközi 

trendek elméleti és gyakorlati megismerése 

 A rendszeres szabadidősport biztosításának lehetőségei a településeken 

 A családi háttér szerepe a szabadidősportban 

 A roma hagyományok ápolása a tánccal, mint szabadidős eszközzel 
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A műhelymunkák (workshopok) alkalmat teremtettek a hazai és a külföldi célcsoporttagok 

bevonására, amelynek keretében egy-egy témát alaposan körbe jártunk, különböző technikák 

segítségével. 

A projekt előkészítésekor, a tervezés szakaszában munkánk során fontos szempont volt, hogy a 

programelemek tartalmilag kapcsolódjanak egymáshoz. Úgy terveztük, hogy a tanulmányutakon 

megszerzett – a HH-s településeket és személyeket is közvetlenül érintő – ismereteket, 

módszertanokat, tapasztalatokat meg tudjuk osztani, tovább tudjuk gondolni, pontosítani. A 

műhelymunkák erre is kiváló fórumnak bizonyultak, de természetesen szép számú, más jellegű témák 

is előkerültek ezeken a foglalkozásokon. Ezek az alkalmak a résztvevőket aktivitásra késztették, az 

elméleti és a gyakorlati megközelítéseket is lehetővé tették. Az ismeretkörök egymásra épültek, az 

ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása kiválóan összekapcsolódott. A workshopok segítségével 

valósult meg a projektrésztvevők személyiségfejlesztése és kompetenciafejlesztése is.  

A műhelymunkák alkalmával minden esetben lehetőséget teremtettünk arra is, hogy elmondják, 

átadják saját tapasztalataikat egymásnak a résztvevők, így ezeken a rendezvényeken is jelentős 

mértékű disszemináció valósult meg a jelen lévő, HH-s civil szervezeteket képviselő szakemberek 

között. 

Az időbeli elhelyezést a szakmai tervnek megfelelően úgy valósítottuk meg, hogy évente hat, két év 

alatt összesen tizenkét műhelymunkát tudtunk megvalósítani.  

A jelenléti ívek szerint a workshopjainkon összesen 350 fő résztvevőt regisztráltunk, ez az összes 

projektrendezvényen résztvevők mintegy felét jelenti. 

  

Műhelymunkák 

Sorszám Hely, idő Témakör Létszám  

1. Tiszanána 
2018.09.25.  
17:00-21:00 

Életmód, életmód-elemek 35 

2. Felsőtárkány 
2018.10.05.  
10:30-14:30 

A szabadidő eltöltés, a kultúra és a 
szabadidősport területén tevékenykedő 
szervezetek vezetőinek ajánlott két éves 
program egyeztetése 

35 

3. Erdőkövesd 
2018.10.11.  
10:00-14:00 

Nemzetközi együttműködés fejlesztése 35 

4. Putnok 
2018.10.26.  
14:00-18:00 

Regionális és határmenti együttműködési 
lehetőségek felkutatása a szabadidő eltöltés, a 
kultúra és a szabadidősport, valamint a 
rekreációs lehetőségek területén 

35 

5. Szilvásvárad 
2018.11.10.  
10:00-13:00 

A szervezetben bekövetkező változások a 
rendszeres szabadidősport hatására 

22 

6. Heves 
2018.11.16.  
14:00-18:00 

Hátrányos helyzetű fiatalok 
szabadidősportjának áttekintése 

28 

7. Borsodnádasd A drog-prevenció aktuális kérdései vidéken 22 
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2018.12.28.  
13:00-15:00 

8. 2019.04.29.  
14:00-17:00  

A szabadidősport és a sportpolitika kapcsolata 22 

9. Ormosbánya 
2019.11.28.  
11:00-14:00 

A szabadidő eltöltésben, a szabadidősportban, 
a rekreációban érvényesülő nemzetközi 
trendek elméleti és gyakorlati megismerése 

23 

10. Kazincbarcika 
2019.12.04.  
16:30-18:30 

A rendszeres szabadidősport biztosításának 
lehetőségei a településeken 

48 

11. Ózd 
2019.12.13.  
14:00-16:00 

A családi háttér szerepe a szabadidősportban 22 

12. Kazincbarcika 
2020.01.22.  
16:00-20:00 

A roma hagyományok ápolása a tánccal, mint 
szabadidős eszközzel 

23 

Összesen  350 

 

3.4.1. Műhelymunka: Életmód, életmód-elemek 

Helyszín: Tiszanána. 

Célunk volt a tiszanánai műhelymunkával, hogy rajta keresztül a résztvevő országok 

sportszakemberei ismerjék meg egymás szabadidősportjának rendszerét, valamint a jó gyakorlatokat, 

bevált módszereket. További cél volt az életmód és az életmódelemek, köztük a fizikai aktivitás, a 

szabadidősport megismertetése a résztvevőkkel. A szabadidősport társadalmi integrációjával, a 

felzárkóztatással és a kirekesztődéssel is foglalkozni kívántunk a HH-s települések lakosságát 

képviselő szakemberek jelenlétében. 

Az életmódról, életmód-elemekről és a HH-s személyek által követett életmódról szóló bevezető 

előadást egy egri szakember tartotta, ppt támogatással, amit nagy figyelemmel hallgattak a 

résztvevők. Megismerhettük az előadásból a különböző, az életminőség keretén belül 

legfontosabbnak tartott életmódelemeket (táplálkozás, fizikai aktivitás, káros szenvedélyek kerülése, 

környezeti ártalmak, pihenés-üdüléskultúra), de végig a szabadidősport és a hátránykompenzáció volt 

a középpontban. Sikerült ezzel a szabadidősportot és a társadalmi integrációt kontextusba helyezni a 

résztvevők tudatában. 

Kiderült a hozzászólásokból, hogy az életmód témakörében általában a magyar emberek, de a civil 

szervezetek vezetői is viszonylag tájékozatlanok, ezen a területen komoly felvilágosító munkára van 

szükség itthon és külföldön is. Az életmód-elemek közül az egészség szempontjából a hozzászólók 

a fizikai aktivitást (sport) és a táplálkozást tartották a legfontosabbnak. Ebben a két életmód-elemben 

elkövetett hibák szerintük jelentősen befolyásolják az életminőséget és az egészséget, különösen 

igaz ez a HH-s és a HHH-s települések lakói számára.  

Megtudhatták a résztvevők, hogy Szlovákiában hasonló gondokkal küzd a különböző életmód-

elemeket, különösen a fizikai aktivitást illetően az emberek jelentős része. Az egészségtudatos, 

fizikailag aktív magatartást a szegényebb, elmaradottabb HH-s területeken nem lehet megtalálni, sok 
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a beteg, leszázalékolt ember, elsősorban a helytelen életmód miatt. Az egészségtudat fejlesztése 

ezeken a területeken égetően fontos lenne. 

 

3.4.2. Műhelymunka: A szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport területén tevékenykedő 

szervezetek vezetőinek ajánlott két éves program egyeztetése 

Helyszín:  Felsőtárkány. 

A program közvetlen célja volt a kétéves projekt témaköreinek pontosítása, kiegészítése, a résztvevők 

érdeklődési körének és a projekt elvárásainak megfelelően. 

Szlovák szakemberek szerint a szlovák és a magyar szabadidősport rendszere és működési 

lehetősége különbözik egymástól, ezért a két rendszer megismerését fel kell venni a jövőbeni témák 

közé. A szellemileg és fizikailag is aktív szabadidő eltöltésével erőteljesen érdemes lenne foglalkozni 

a jövőben, különös tekintettel a HH-s településeken uralkodó helyzetre. Szóba került az is, hogy 

Szlovákiában nincs közvetlen anyagi támogatása a szabadidős tevékenységeknek, pályázatok is 

ritkán jelennek meg, csak esetleges szponzorok vannak, mégis működik a terület, mert sok önzetlen 

és lelkes önkéntes dolgozik benne, teljes meggyőződéssel, őszinte hozzáállással. A magyarok lakta 

területekre ez különösen igaz. A civil szervezetek erejét bizonyítja ez. 

A HH-s fiatalokat érintő témákra is ráirányult a figyelem, ötleteket kaphattunk a fiatalok eléréséhez, 

megszólításához. A leginkább eredményesnek tűnő megoldás az elektronikus út, a közösségi média, 

amit akár naponta több órán keresztül is használnak fiataljaink. Általában a fiatalok, de különösen a 

HH-s településeken élő ifjúság szabadidősportja minőségileg és mennyiségileg is javítható  lenne az 

új típusú sportágak (pl. segway, lézerharc, íjharc, egyéb gördülő eszközök, divatos sportszerek) 

megismertetésével, aminek komoly anyagi, személyi és tárgyi előfeltételei lennének. 

Szemléletformáló előadások, tájékoztatók is segíthetnek a fiatalok aktivizálásában, ezeknek jelenleg 

nincs megjelenése a fiatalok mindennapjaiban. 

A két éves programot a résztvevők megvitatták, kiegészítették és jóváhagyták. Az eredeti terveket 

újabb témakörökkel bővítettükl: 

 Táborok és túrák a HH-s települések szabadidősportban. 

 Gördülő sporteszközök a szabadidősportban. 

 A rendszeresen végzett szabadidősport kedvező élettani hatásai. 

 A drog-prevenció aktuális kérdései és szabadidősporttal való kapcsolata, különös tekintettel a 

HH-s településeken élő fitalok esetében. 

 A sérülések és megelőzésük a szabadidős foglalkozásokon. 

 

3.4.3. Műhelymunka: Nemzetközi együttműködés fejlesztése 

Helyszín: Erdőkövesd. 

Cél volt a szabadidő eltöltés és a szabadidősport területén fellelhető hazai és nemzetközi 

tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi 
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alkalmazásra. Célunk volt az erdőkövesdi foglalkozással a szabadidős tevékenységek és a 

szabadidősport megismerése nemzetközi együttműködésben. 

A HH-s településeken a szabadidő eltöltés és a szabadidősport elterjedését akadályozó tényezőket 

gyűjtötték először össze a jelenlévők. Ezek például a kevés szabadidő, érdektelenség, egészségtudat 

hiánya, alacsony jövedelem, nagycsalád, kevés sportolási lehetőség, sporteszközök hiánya. A 

szlovák területen is hasonló helyzetről számoltak be a jelenlévők, ha lehet, még rosszabb 

körülmények és lehetőségek jellemzik a területet, amit egy korábbi találkozásunk alkalmával már 

részletesen ismertettek vendégeink. 

A közös gondolkodás, a nemzetközi együttműködés segíti a területen fellelhető problémák kezelését. 

A nemzetközi együttműködés fontosságában és sikerességében minden résztvevő egyetértett. 

Elhatároztuk, hogy a jövőben tájékoztatjuk egymást rendezvényeinkről, és gyakrabban látogatjuk 

egymás rendezvényeit. 

A transznacionális együttműködésben rejlő hatalmas lehetőséget látták a projektben közreműködő 

szakemberek, ezt mindannyian megerősítették. 

A foglalkozás hozadéka, eredménye volt az is, hogy a szabadidő eltöltéséről és a szabadidősportról 

érdekes hazai és külföldi tapasztalatok és javaslatok hangzottak el, amelyeket A nemzetközi 

együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, 

jó gyakorlatok leírása című projektelemünkben mutattunk be részletesen. 

 

3.4.4. Műhelymunka: Regionális és határmenti együttműködési lehetőségek felkutatása a szabadidő 

eltöltés, a kultúra és a szabadidősport, valamint a rekreációs lehetőségek területén 

Helyszín: Putnok. 

A program célja az volt, hogy a műhelymunkán keresztül a résztvevő országok sportszakemberei 

ismerjék meg egymás szabadidősportjának rendszerét, a regionális együttműködési lehetőségeket a 

szabadidősportban, valamint a jó gyakorlatokat gyűjtsük össze. 

Elöljáróban reális helyzetelemzésre került sor a hazai és a külföldi szakemberek részéről is. A jelenlegi 

állapotot nullának vehetjük, alig tudunk egymásról, egymás helyzetéről, lehetőségeiről. Itthon és 

külföldön is alacsony az egészségtudat az emberekben, azon belül a fizikai aktivitás, a szabadidősport 

nincs a helyén az emberek fejében. Az volt a jelenlévők egyhangú véleménye, hogy ezt csak egymás 

lehetőségeinek megismerése után orvosolhatjuk. 

A jelenlegi helyzet felvázolása után a lehetséges határmenti együttműködés került górcső alá. Mindkét 

oldalról javaslatok hangzottak el a jövőben megvalósítható együttműködésekről. Megállapodtunk, 

hogy minden résztvevő szervezet megismerteti mindenkivel részletes éves rendezvénytervét. Ez 

megtörtént, és egymás rendezvényeit ezután rendszeresen, a lehetőségekhez mérten a 

leggyakrabban látogattuk. A rendezvény-látogatási tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat 

összegyűjtöttük. Egy kutatást is terveztünk, a hazai és a külföldi szabadidő eltöltési szokásokat 

kívántuk összehasonlítani, amit megvalósítottunk, és amelyről egy terjedelmes kutatási jelentést is 



39 
 

készítettünk, a szakmai tervnek megfelelően. Megállapodtunk, hogy a hazai és a külföldi 

szervezeteket intenzív munkára ösztönözzük, aminek jogi akadályát nem láttuk, szervezeti formáját 

pedig megkerestük, megalkottuk. 

Az együttműködést a kölcsönös szemléletformálás felé igyekeztünk eltolni, mindig középpontban a 

társadalmi integrációval és a HH-s személyekkel, hiszen itthon és külföldön is keveset sportolnak az 

átlagemberek, nem beszélve a társadalmi integrációra szorulókról, akiknek a szabadidősportos 

ismereteik nagyon-nagyon hiányosak. 

 

3.4.5. Műhelymunka: Az emberi szervezetben bekövetkező változások a rendszeres szabadidősport 

hatására  

Helyszín: Szilvásvárad. 

Közvetlen cél volt a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport területein működő civil 

szervezetek vezetőinak és tagjainak véleménnyílvánítási lehetőség biztosítása a rendszeres 

szabadidősportnak az emberi szervezetre gyakorolt hatásairól. 

A PowerPointtal támogatott bevezető előadásból az alábbiakat ismerhették meg a résztvevők. 

A rendszeres edzés hatására a szervezetben három nagy területen következik be változás: 

 Funkcionális és szervi, szervrendszeri változások. 

 Pszichés hatások. 

 Szociális környezet. 

A szilvásváradi műhelymunka alkalmával csak a Funkcionális és szervi, szervrendszeri változásokkal 

foglalkoztunk. Ezek a következők. 

Keringés 

Megnövekszik a szív teljesítménye, megnagyobbodik, az átlagos 300 grammos szív akár 500-ra, a 

szívizomzat (főként a bal kamráé) vastagabbá válik, ez lehetővé teszi, hogy egy összehúzódással 

(pulzustérfogat) több vért tudjon az érhálózatba juttatni. 

A pulzustérfogat növekedése által csökken a nyugalmi pulzusszám (edzési bradycardia), mert a 

szükséges vérmennyiséget (5 l/perc) így is a véráramba tudja juttatni. 

Javul (mérsékelten) a szív saját vérellátása (koszorúér-hálózat), növekszik az erek átmérője és 

rugalmassága.  

Csökkenti a vérnyomást, mérsékeli a koleszterinszintet, kedvezően befolyásolja a HDL-LDL arányt.  

Energiaforgalom 

Megnő az izmokban a mitokondriumok (az izomszövet „erőművei”) száma, ezáltal az izomsejt több 

oxigént tud földolgozni (és raktározni), az izomzat több felszabadítható energiához jut.  

Növeli az energiaraktárak, főleg a máj tárolókapacitását, szükség esetén gyorsítja annak 

mozgósítását. Javítja az energiaforgalomban szerepet játszó enzimek számát, aktivitását. 

Passzív mozgatórendszer 
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A rendszeres terhelési aktivitás a csontozat teherbíró képességét (sűrűségét), az ízületek, inak, 

szalagok rugalmasságát, stabilitását, általában is ellenállóbbá tesz a sérülésekkel szemben.  

Aktív mozgatórendszer 

Az izomzat keresztmetszet-növekedéssel és működésjavulással (szinkronitással) „hálálja” meg az 

erőfejlesztő edzéseket. Kell hozzá megfelelő edzésmódszer (ebben az esetben erőfejlesztő), azaz 

speciális inger. (Az adott izomcsoportot, megfelelő metódus szerint kisebb-nagyobb ellenállások, 

ellenerők legyőzésére késztetjük.)    Kell továbbá fehérje, amit az izomba tudunk építeni. Ennek a 

beépülésnek/építésnek további feltétele, hogy legyen elegendő férfi nemi hormon (tesztoszteron) – 

még nők esetében is! - amit lehetőleg a szervezetünk saját készletéből használjunk. 

Testtömeg 

A rendszeres, nagy energiafelhasználással járó edzések, vagy éppenséggel az izomtömeg 

gyarapítás, segítenek a kívánatos testsúly beállításában. A roppant népszerű és közismert mérlegelv, 

(azaz a patikamérleg egyik serpenyőjébe tesszük a szervezetbe juttatott kalóriamennyiséget, a 

másikba a leégetést) túlzottan mechanikus szemlélet, aminek a szakemberek jelentős része is 

„bedől”. A kérdés ugyanis az, hogy „mennyit fogyasztunk 100-on”, a bevitt táplálékból mennyit 

emésztünk meg, mennyit hasznosítunk (alapanyagcsere - metabolizmus). 

A vitában sokan megnyilvánultak. Nagyon sok résztvevő csodálkozott azon, hogy milyen sok pozitív 

élettani változás jön létre a szervezetben a rendszeres szabadidősport hatására. Egyeseknek 

tudomása volt arról, hogy a sport során szinte minden szervrendszerre, szervre pozitív hatások 

sokasága hat, amelyek összegződve az egész szervezetet edzetté, ellenállóvá teszik a 

betegségekkel, sérülésekkel szemben. 

Az egyik jelenlévő animátor megjegyezte, hogy a pozitív változások csak a rendszeres sportolás 

hatására, és több hetes, hónapos, sőt gyakran csak több éves gyakorlás után alakulnak ki. 

A társadalmi rétegek sportolási szokásai között jelentős különbségek vannak, a HH-s csoportok 

rovására. A tehetősebbek képesek megvalósítani a rendszeres, hetente legalább három alkalommal 

végzett sportolást, míg a társadalmi integrációra szorulók a legjobb esetben is csak ritkán, inkább 

csak kampányszerűen jutnak hozzá a szabadidősport lehetőségéhez. Ezen a nehéz helyzeten 

kívánunk változtatni jelen pályázatunk megvalósításával is.  

A jelenlévő civil szervezetek vezetői és tagjai elmondták, hogy igyekeznek átadni hátrányos helyzetű 

tagtársaiknak az itt elhangzott értékes szakismereteket, mivel így tudatosabban lesznek képesek 

szabadidejükben sportolni. Ehhez a résztvevő szakemberek megkapták az előadás anyagát ppt-n. 

Elhangzott az is, hogy Szlovákiában, a szabadidősport szervezetekben viszonylag sok sportos 

végzettségű szakember dolgozik, akik képzettségüknél fogva ismerik a sport hatását a szervezetre. 

Ez azért fontos, hogy tudatosan adagolhassák a sportfoglalkozásokon a terhelést. 

    

3.4.6. Műhelymunka: Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidősportjának áttekintése 

Helyszín: Heves. 
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A foglalkozás közvetlen célja volt a szabadidős tevékenységek és a szabadidősport megismerése 

hátrányos helyzetű településeken, hátrányos helyzetű fiatalok körében, nemzetközi 

együttműködésben. 

A foglalkozás központi témája a hátrányos helyzetű, főleg roma fiatal közösség szabadidősportjának 

helyzetelemzése, javítása volt.  

Először a hevesi belső szegregációban élő roma fiatalok szabadidősport helyzetéről és lehetőségéről 

kaptak tájékoztatást a résztvevők. Ezek a lehetőségek bizony szűkösek, de nincs is nagy igény a 

roma fiatalok részéről.  Pályázat útján próbálnak segíteni ezen. 

Elhangzott a résztvevők hozzászólásában, hogy mindenütt gond, itthon és külföldön egyaránt, hogy 

nem áll rendelkezésre megfelelő sportolási lehetőség és képzett szakember a HH-s településeken. 

Több elhangzott vélemény szerint megélhetési gondokkal küzdenek a fiatalok, ráadásul a szülők 

gyakran nem szívesen engedik őket sportolni. Néhány sportágban pedig az átlagnál tehetségesebbek 

a roma fiatalok (küzdősportok, labdarúgás), de nem elég kitartóak, nem elég elkötelezettek a sport 

iránt, pedig kiváló kitörési lehetőség lenne az számukra.  

A műhelymunka során megtudtuk, hogy jelenleg is több pályázat fut Hevesen és Átányban is, ami a 

roma fiatalok felzárkóztatását segíti, benne a sporttal is. Érdemes pályázni a hátrányos helyzetű 

fiatalok szabadidősportjának javítására, mert a szemléletformáláson túl, anyagiak nélkül nehezen 

valósíthatók meg ezek a célok.  

A rendszeres sportra nehéz rávenni a román HH-s fiatalokat is, de a szakemberek szerint az együttes 

ráhatás (család, iskola, sportszakember), a pályázati lehetőségek jobb kihasználása és a 

sportkörnyezet javítása segíthet a probléma kezelésében. 

 

3.4.7. Műhelymunka: A drog-prevenció aktuális kérdései vidéken 

Helyszín: Borsodnádasd. 

A borsodnádasdi műhelymunka közvetlen célja volt a városban és környékén található szabadidős 

szervezetek működéseinek, eredményeinek és nehézségeinek megismerése, jó gyakorlatok 

összegyűjtése, emellett a település és környéke drogprevenciós helyzetét is fel kívántuk tárni. 

Összefüggést kerestünk a drog-prevenció, a társadalmi integráció és a szabadidősport között. 

A rendezvény első harmadában megismerkedtünk a borsodnádasdi civil szervezetek szabadidős és 

szabadidősportos tevékenységével, majd A drog-prevenció aktuális kérdései vidéken című 

programunkat bonyolítottuk le. A helyszín szakmailag és a kapcsolatokat tekintve is kiváló 

lehetőségeket biztosított az érzékeny program megrendezésére. 

A helyi szervezetekről kiderült, hogy sokszínű munkát végeznek, és lehetőségeikhez mérten segítik 

a helyi HH-s és HHH-s lakosság szabadidős és szabadidősportos munkáját. Szerintük az 

önkormányzat is sokat tesz ezért, koordinálja és támogatja ezt a munkát. Anyagi forrás elsősorban 

pályázati úton szerezhető, de lehetőségeihez mérten az önkormányzat is segít pénzzel is. A 
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településen és vonzáskörzetében nagy szükség van a társadalmi felzárkóztatásra, a szabadidősport 

segítségével is. 

A workshopon megtudtuk, hogy a drog már nem csak a fővárosban és a nagyvárosokban, hanem 

vidéken, a kis településeken élők körében is elterjedt. Főleg az olcsóbb szintetikus szerek vannak 

divatban, ezt jobban elérik a vidéki lakosok, bár ezek talán a legkárosítóbb és legkiszámíthatatlanabb 

hatású készítmények. A fiatalok főleg hétvégén, zenés rendezvényeken, bulikon jutnak hozzá a 

legkülönfélébb drogokhoz, amire még alkoholt is fogyasztanak, és ami így testüket, lelküket, 

személyiségüket is nagy hatásfokkal rombolja.  

Többen is elmondták, hogy a drogfogyasztást elsősorban szemléletformálással lehet megelőzni, 

ráadásul leszokni róla talán a legnehezebb a káros szenvedélyek közül.  

A hozzászólók egyöntetűen úgy vélték, hogy a rendszeres szabadidősport nagyon alkalmas a drog-

prevencióra, de a már fogyasztók leszokásában is segíthet, ha rendszeres sportolásra rá tudjuk venni 

a fiatal drogfogyasztókat. Mindez különösen igaz a HH-s településen élő fiatalok esetében. Kutatások 

bizonyítják, hogy a sport eredményesen elvonja a tudatmódosító szerek fogyasztásától a fiatalokat. 

A sportegyesületek közösségei is jó nevelőhatással bírnak ezen a területen. 

Ami a határon túli helyzetet illeti, ott is hasonló problémákkal küzdenek, a szemléletformálás és a 

sport külföldön is kitüntetett szerepet tölt be a drog-prevencióban. Romániában is már vidéki 

településekre is beszökött a drog. Felvilágosító foglalkozásokat szerveznek iskolában, összekötve 

játékos sportfoglalkozással, ami eredményesnek tűnik. 

 

3.4.8. Műhelymunka: A szabadidősport és a sportpolitika kapcsolata 

Helyszín: Rudabánya. 

A Rudabányán lebonyolított műhelymunka közvetlen célja volt, hogy a tepülésen és környékén 

található szabadidős szervezetek működését, eredményeit és nehézségeit megismerjük, a jó 

gyakorlatok összegyűjtésük, továbbá a szabadidős tevékenységek és a sportpolitika kapcsolatát 

megvizsgáljuk itthon és külföldön, a műhelymunka résztvevőinek segítségével, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű fiatalokra, integrációra szorulókra. Mivel jelentős a hátrányos helyzetűek száma 

Rudabányán, a szabadidősport társadalmi integrációjával is határozott célunk foglalkozni, hiszen a 

felzárkóztatás és a kirekesztődés a sportpolitika szerves részét képezi, csakúgy, mint az 

esélyteremtés. Célunk volt a meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos, 

rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése is.  

A műhelymunka bevezető előadásából megismerhettük, hogy a sportpolitika magában foglalja a 

sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiák, programok szakmai előkészítését, a sport kormányzati 

irányítási és intézményrendszerének kialakítását, működtetését, valamint az ehhez szükséges 

szabályozási és egyéb feltételek biztosítását, a sportpolitika tehát egy komplex fogalom. A 

sportpolitika szerves részét képezi a kirekesztődés a sport terén, ami többféle formában megjelenhet. 

A sportból történő kirekesztődés tényezői három nagy csoportra oszthatók:  
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(1) strukturális akadályok – rossz állapotú fizikai környezet és létesítmények, társas 

kapcsolatok és társadalmi tőke deficitje, korlátozott közlekedési lehetőségek;  

(2) közvetítő tényezők – sportszervezők nézetei és döntései, tágabb társadalmi attitűdjei; 

(3) személyes tényezők – idő, bevétel, képességek hiánya, biztonsággal kapcsolatos félelmek, 

kontrollvesztettség érzése, rossz testkép. 

A megoldás nagy valószínűséggel a fenti három csoport mentén keresendő! 

A sportpolitika értelmezése szerint a társadalmi befogadás nagyobb konkrét célcsoportjai: a nők, a 

hátrányos helyzetű csoportok (HH, HHH), a fogyatékossággal élők. 

A műhelymunkán áttekintettük a magyar sport helyzetét is a sportpolitikai változások tükrében.  

Megtudták a szakemberek, hogy a rendszerváltás jelensége markáns politikai változásokat hozott a 

sporton belül is. A legfőbb változásként a piacosodási folyamat emelhető ki, ami igen érzékenyen 

érintette a hátrányos helyzetű telepűlések lakóit és a HH-s célcsoportok többi tagjait is. A sportból 

való kirekesztődés fent leírt mindhárom nagy csoportja (strukturális, közvetítő, személyes) totálisan 

érinti  a HH-s csoportok tagjait. Sajókazán működik egy civil egyesület, a Sajókazai Sport Egyesület, 

annak labdarúgó szakosztálya – jó gyakorlatként – ingyenesen foglalkoztatja és látja el 

sportruházattal a település hátrányos helyzetű, főleg roma fiataljait. Edzőt, felszerelést biztosítanak, 

sokan igénybe veszik. Csak a jó magaviseletű gyerekeket tudják hosszú távon megtartani, a 

rendszeres edzésre járás a minimum feltétel, emellett a tanulmányi eredményekre is figyelnek. 

Rendszeresen rendeznek labdarúgó tornákat Rudabányán és a környező településeken is. Sikeresen 

szerepelnek a rudabányai fiatal focisták a területi diákolimpián is. 

Elhangzott az is, hogy a sportpolitika része a sporthoz, illetve a sportoláshoz való jog, de oda tartoznak 

a sporttal kapcsolatos állami, önkormányzati és a civil szervezeti feladatok is. Ehhez szakemberekre 

van szükség. A sportoláshoz való jog különösen fontos tényezővé válik a hátrányos helyzetűek, 

fogyatékkal élők, általában a társadalmi felzárkóztatásra szoruló emberek esetében.  

Az alkotmány tartalmazza a sporthoz való jogot, de sem az állam, sem a makro- és mikrokörnyezet 

nem segíti kellően annak megvalósulását, érvényre jutását a hátrányos helyzetűek esetében. Ez 

kimerítheti az esélyegyenlőtlenség fogalmát. A mindenki által hozzáférhető és fenntartható sportot 

kell támogatni az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek. Ezt teszi az ormosbányai civil 

közösség és az önkormányzat is. Évente négyszer rendeznek sportnapot a település fiataljai részére. 

Helyi szakemberek híján Rudabányáról hívnak segítséget, onnan alkalmaznak sportszakembereket. 

A rudabányai rendezvényeken a környékbeli hátrányos helyzetű települések, így Ormosbánya fiataljai 

is megívást kapnak, és ingyen vehetik igénybe az ottani szolgáltatásokat.  

Több szakember véleménye szerint a sport, azon belül a szabadidősport elválaszthatatlan az aktuál-

politikától, és annak része a sport szakpolitika is. A helyi körülményekről megtudhatták a jelenlévő 

szakemberek azt is, hogy Rudabánya, mint város, maga is HH-s település, a lakosság igen jelentős 

része roma származású és mélyszegénységben élő, a nagycsaládok száma  jelentős a településen. 

A másik, felzárkóztatásra igényt tartó réteg a korábban megszűnt bányászat miatt munkanélkülivé 
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vált emberek, akik közül sokan még ma is nehéz körülmények között élnek. Sajnos, mindkét csoport  

kiváló példa arra, hogy nagy szükség van a térségben a társadalmi integrációra, melynek egyik kiváló 

eszköze lehet a pályázatok, vagy civil szervezetek által rendszeresen és ingyenesen biztosított 

szabadidősport. A hátrányos helyzetű gyermekek életében a sport előmozdíthatja az integrációt, és 

az előítéletek csökkentését,  kutatások szerint a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi 

eredményeiket is. A településen található sportlétesítményeket és a nagy területen elhelyezkedő 

közösségi teret ingyenesen használhatják a helyi fiatalok, akik részére a települési nagy 

rendezvényeken mindig biztosítanak sportolási lehetőséget. Pályázatokat adtak be a sportolási 

lehetőségek javítására, ezek elbírálása még nem történt meg. 

Egy rudabányai szakember véleménye szerint (és ez lehet ennek a műhelymunkának az egyik legfőbb 

hozadéka is!) a sportpolitika elsősorban a versenysporttal foglalkozik, a szabadidősporttal kisebb 

mértékben nyílvánul meg. Ezen a jövőben változtatást vár minden szabadidősporttal foglalkozó 

egyesület. Ne az élsportot, hanem az egészségsportot támogassa a kormányzat magas szinten és 

rendszeresen, anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is. Jó lenne azt elérni, hogy az állam elsősorban 

a szabadidősportot és célzottan az olimpiai felkészítést támogassa, a versenysport többi szelete pedig 

piaci alapon tartsa el magát (lásd például a németországi helyzetet!).  

Rudabányán a helyi fiatalok, köztük jelentős számú a roma származású, elsősorban a labdarúgás 

irányába mozdíthatók. Korábban próbálkoztak más sportágakkal, de azokra nem voltak vevők a 

fiatalok. A jövőben tervezik ökölvívó szakosztály létesítését, bízva abban, hogy a fiatalok élénken 

érdeklődnek majd e sportág iránt. A lányok részére zumba és fitnesz foglalkozások indultak 

önkormányzati segítséggel, a résztvevők létszáma azonban lassan gyarapszik. 

A projektgazda, az egri Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség főtitkára elmondta, hogy jelen 

pályázatunk céljainak és részcéljainak megvalósulásával is a sportpolitikát szolgáljuk, segítjük. 

Elsősorban a HH-s települések lakóinak szemléletformálását és sportolási igényének felkeltését 

végezzük, ügyelve annak fenntarthatóságára is. 

A műhelymunka során azt is megtudhatták a résztvevők, hogy Szlovákiában szintén az a helyzet, 

hogy az élsportot lényegesen nagyobb arányban és (m)értékben támogatja az állam, mint a 

szabadidősportot. Ez még talán a viszonylag nem távoli politikai múlt hatásának eredménye. A 

szemléletváltozás állami szinten sem megy gyorsan, sőt!... Nehezíti a megoldást a szlovák sport 

különböző szeleteinek (élsport, szabadidősport, fogyatékkal élők sportja) elkülönült országos és helyi 

irányítása is. Érdekes módon azonban a sport civil helyi irányitási rendszere viszont viszonylag 

fejlettnek minősíthető Szlovákiában. A sporthoz és a sportoláshoz való jogot a szlovák alkotmány is 

tartalmazza, ennek ellenére a hátrányos helyzetű emberek szabadidősportját nem igazán támogatja 

az állam. Tervezik a jövőben pályázatok kiírását ebben a témakörben.  A sportszakemberek jelenléte 

nélkül nehéz színvonalas szabadidősportot elképzelni. A kis településeken nincs jelen lehetőleg ott 

élő szakember, aki kézben tartaná a lakosság sportját.  
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Elvárnák a vidéki kistelepülések a sportszakemberek képzése során a jelentős létszámemelést. A 

szlovák szakemberek is úgy tartják, hogy a szabadidősportnak kitüntetett szerepe van a társadalmi 

integrációban. 

A rudabányai program lebonyolításával is hozzájárultunk az egészségügyi társadalmi kihívásokkal és 

azok kezelésével kapcsolatos, rendelkezésre álló szabadidősport szakmai, szakpolitikai 

tudásanyagának bővítéséhez. 

 

3.4.9. Műhelymunka: A szabadidő eltöltésben, a szabadidősportban, a rekreációban érvényesülő 

nemzetközi trendek elméleti és gyakorlati megismerése 

Helyszín: Ormosbánya. 

A projekten belüli, ormosbányai műhelymunka közvetlen célja az volt, hogy a szabadidő eltöltésben, 

a szabadidősportban és a rekreációban érvényesülő nemzetközi trendek elméletét és gyakorlatát 

megismerjék a résztvevő szakemberek, különös tekintettel az esélyegyenlőségre és a kirekesztődés 

elkerülésére. Műhelymunkánk részcélja volt, hogy az ifjúsági együttműködéseket erősítsük, közös 

programot szervezzünk partnereinkkel.  

A műhelymunka bevezető előadásából a következőket tudhattuk meg a résztvevők. 

Nemzetközi színtéren a sport társadalmilag, technológiailag, politikailag is rendkívül meghatározottá 

vált. Mindezek hatással vannak a fejlődésére: beruházásokra, sportesemények és sporttartalmak 

létrehozására és közvetítésére, illetve a tulajdonosok, szponzorok és szurkolók közötti kapcsolat 

dinamikájára egyaránt. A sport szereplői napjainkban szinte az egész világon számos kihívással 

szembesülnek, melyek közül a legfontosabbak a következők:  

 a fiatal generációk megváltozott magatartása,  

 a modern életstílusok miatt átalakult sportfogyasztói magatartás, 

 a megváltozott média- és kommunikációs környezet,  

 a sportpiac strukturális átrendeződései. 

A jelentős kihívásokkal szembesülő sport és a sportpiac mai helyzete vegyes képet mutat: mint piac 

egyre differenciáltabb és egyre nagyobb az iparági jelentősége, mint aktivitás azonban a társadalmak 

széles rétegeit tekintve nem tartozik a preferált szabadidős tevékenységek közé, hiszen a szabadidős 

lehetőségek között is jelentősen háttérben van.  

A hazai színtéren a kutatási eredmények is ezeket a tendenciákat támasztják alá. Időmérleg kutatások 

alapján tudjuk, hogy a sportrendezvények látogatása a legkevésbé elterjedt napi magatartásforma. 

Kisebb arányban vesznek részt rajta, mint más, otthonon kívüli kulturális tevékenységekben (mozi, 

egyéb kulturális rendezvény). Jellemzően kisebb arányban és rövidebb ideig látogatják a 

sportrendezvényeket a magyar emberek, közülük a hátrányos helyzetűek egyáltalán nem.  

Helyi szakembertől tudtuk meg - utalva ezzel műhelymunkánk céljaira is - hogy Ormosbányán a 

lakosság nagy része roma származású, mélyszegénységben élő, gyakran nagycsaládos, akiknek 

szabadidős sporttevékenységre nem jut pénz. A borsodi nehézipar megszüntével a munkanélküliek 
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tömege él még ma is igen nehéz körülmények között Ormosbányán is. Ezeknek a hátrányos helyzetű 

csoportoknak a felzárkóztatását, kirekesztődésének megszüntetését segítheti elő a jól szervezett, 

rendszeres és ingyenes szabadidősport, melynek feltételeit pályázatok útján, önkormányzati és civil 

szervezeti segítséggel lehet megvalósítani. A pályázatok elnyerésével és megvalósításával magas 

színvonalú szemléletformálást, rendszeres sporthoz való hozzáférést teremthetnek a 

szabadidősprtból kirekesztett rétegek számára. 

Egy ormosbányai vezető elmondta, hogy az sem kedvez a szabadidősportnak, hogy a 

sporttevékenységek élethossz alatt megmutatkozó ingadozásai is elég rossz képet mutatnak más 

szabadidős tevékenységekhez képest: rendszerint a 16-19 éves korban csúcsosodik ki, majd 

jelentősen lecsökken, és csak idősebb korban (45-54 évesek) növekszik meg újra. A fentiek 

jellemzőek a szabadidősportra és a rekreációra is! 

Egy szendrői szakember olvasmányaira és tapasztalataira támaszkodva elmondta, hogy a sport általi 

társadalmi integrációt a HH-s településeken a fiatalok és a hátrányos helyzetű lakosok körében kell 

elsősorban megvalósítani, rendszeresen és ingyenesen biztosított sportprogramok  és folyamatos 

szemléletformálás alkalmazásával. Ehhez az anyagiakat az önkormányzat és a pályázatok 

segítségével teremthetjük meg. Fontos a személyes példa és a családi hatás is ebben a 

kérdéskörben. 

Több jelenlévő véleménye volt az, hogy a növekvő, egyre jobban elterjedő e-sport nem tesz jót a 

fizikai aktivitás gyorsabb terjedésének. A sport és a szórakozás várható fúziója azonban jelentős 

segítség lehet a szabadidősport népszerüsödésében.  A gyorsan változó médiakörnyezet adta 

lehetőségek jó kihasználásával is jelentősen támogatható a szabadidősport gyorsabb elterjedése, 

integrációs szerepének felértékelődése. 

Külföldi partnerünk elmondta, hogy Szlovákiában, főleg Közép-Szlovákiában hasonló trendek 

érvényesülnek a szabadidősportban. Az állam és a szponzorok a szabadidősportot látókörükön 

kívülre helyezik. Náluk is a nagyobb településeken a piacosodás felé tolódik a szabadidősport, ami a 

hátrányos helyzetű településekre nem vonatkozik, ott szinte semmiféle szabadidősport nincs, sem 

piaci alapú, sem ingyenes. Sajnos, gyakran igény sincs rá. Az egészségtudatosabb hátrányos 

helyzetűek az olcsóbb megoldást választják (futás, túrázás, kerékpározás). Szó van arról, hogy a 

jövőben várható pályázatokkal igyekeznek majd segíteni a társadalmi felzárkóztatást ezen a területen 

is. Időpont még nincs. Sajnos, Szlovákiában is megváltozott a fiatal generációk sportmagatartása, de 

nem előnyére. A mozgásszegény, „telefonnyomogatós” életmódot részesítik előnyben, ami hosszú 

távon egészségük kockáztatását jelenti. A fiatalok körében a szemléletformálásnak és a példának 

komoly szerepet kell kapnia. 

Összegzésként a résztvevők egyetértettek abban, hogy pályázatokon nyert összegekből a civil 

szervezetek rendezvények szervezésével, az egészséges életmódról és a szabadidősportról szóló 

információk átadásával, szemléletformálással sokat tehetnek a lakosság egészségéért, sportosabbá 

válásáért, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért, ezen keresztül tehát a társadalmi integrációért. 
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A műhelymunka során kiderült, hogy a nemzetközi trendek itthon csak részben jutnak érvényre, főleg 

elsősorban a nagyobb városokban, a hátrányos helyzetűekre, integrációra szorulókra ez egyáltalán 

nincs hatással.  

A  nemzetiségekkel való kapcsolatfelvételt és a velük való szoros viszony kialakítását is segítette az 

ormosbányai műhelymunkánk. 

 

3.4.10. Műhelymunka: A rendszeres szabadidősport biztosításának lehetőségei a településeken 

Helyszín: Kazincbarcika. 

A kazincbarcikai műhelymunka közvetlen célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a rendszeres 

szabadidősport biztosításának lehetőségeit a különböző méretű és társadalmi helyzetű 

településeken, folytassunk helyzetelemzést, keressük a megoldásokat az ott jelentkező problémákra. 

Az esélyegyenlőséget és a társadalmi felzárkóztatást is meg kívántuk jeleníteni a műhelymunkán. 

Meg kívántuk ismertetni a résztvevő civil szervezetek vezetőivel és tagjaival a HH-s  gyerekek 

integrációját segítő sporttevékenységeket, amivel az esélyteremtést igyekeztünk segíteni. 

A műhelymunkát bevezető előadásból kiderült, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek nincs 

lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között megvalósuló sportolásra. A társadalom alsó 

rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem 

tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani. Sajnos, a probléma valós, és nap mint nap 

tapasztalhatók hatásai. Általánosan elmondható, hogy az oktatási intézmények szervezett keretei 

között kínálkozó sportolási lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, magas mozgásigényű 

gyermek számára. Ezért hatalmas felelősség nehezedik az olyan civil szervezetekre, mint mi is 

vagyunk.  

A bevezető után, ami nagyon szépen kiemelte a vidéki emberek szabadidősportjának fontosságát is, 

közvetlen beszélgetés, tapasztalatcsere történt a résztvevők között. Egy tardonai sportszervező  

elmondása szerint probléma a településeken, főleg a kis településeken, hogy nincs kulturális és 

sporttér. Ez a fizikai és a személyi teret is jelenti. Gyakran hiányzik az emberekből a motiváltság is.  

A rendszeres szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében mindenképpen felkészült 

szakemberekre van szükség, akik ma gyakran hiányoznak, főleg a HH-s és a HHH-s településekről.  

Egy roma származású szendrőládi vezető véleménye szerint anyagiak hiánya is nehezíti a probléma 

sikeres kezelését, különösen a sokszorosan hátrányos helyzetű romák esetében. Komoly szervező 

munkával és kellő szemléletformálással (amit a civil szervezetek végezhetnek el, pályázatokon nyert 

pénz segítségével) a romák is elérhetők a szabadidősport számára, ami segíthet társadalmi 

felzárkóztatásukban, egészségszintjük javításában. Az esélyteremtés is megvalósulhat azzal, ha 

fizikailag aktív élet felé indulnak el a fiatal romák, eltávolodva a káros szenvedélyektől. A sport tehát 

arra is jó, hogy elvonja a fiatalokat a rossz dolgoktól (például bűnözés, drog stb.). Felvilágosító 

rendezvényekre gyakran lenne szükség, mint például ez a műhelymunka is volt.  
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Egy kazincbarcikai sportvezető elmondta, hogy az alapítványok, tanodák, iskolák, barátok és a család 

szerepe nagy a sport iránti érdeklődés felkeltésében. Mindezek mellett fontos az önkormányzat 

szerepe is, az önkormányzat nem kerülhető meg a szabadidősport kérdésében sem.  Szerinte az is 

megoldásra váró probléma, hogy gyakran elkezdik a sportot a rászorulók pályázatban nyert összeg 

miatt ingyenesen, aztán az fizetős lesz, emiatt abbahagyják azt a HH-s településen élő emberek. A 

pályázatoknak ezért tartalmaznia kellene a fenntarthatóságot is. 

Kazincbarcika város sportreferense szerint a szabadidősport esetében a legfontosabb kritérium a 

helyi szakember megléte mellett a rendszeresség, aminek biztosítása ma komoly kihívás minden 

sportszakember, civil szervezet és az összes önkormányzat számára. Ennek a problémának a 

hathatós kezeléséhez masszívabb kölltségvetésre lenne szükség. 

Egy egri sportszakember véleménye szerint a leszakadóban lévő társadalmi rétegek számára a 

sporthoz inkább passzív, mint aktív időtöltési formák kapcsolódnak, például sport a TV-ben, 

sporteseményen szurkolás, kis mozgással járó játékok. Mindez fokozottan igaz a nőkre, az idősekre 

és a HH-s falvakban élőkre, akik közül a nők elsősorban érdeklődés hiányára, az idősek főként 

egészségi állapotukra hivatkozva, míg a falvakban élők a lakóhelyükön elérhető sportolási 

lehetőségek szűkössége miatt maradnak távol a sportolástól. Tömegeket érint ez a jelenség. A 

pályázatunk céljainak megvalósításával ezen a területen is igyekeztünk változást elérni, amit a HH-s 

települések civil szervezetei és lakói szívesen fogadtak. 

Sajnos Szlovákiában is üzleti alapokra igyekeznek helyezni a rendszeres szabadidősportot, ami 

városokban úgy ahogy működik, de vidéken ez az elképzelés teljesen megbukott, mivel ott nincs 

fizetőképes kereslet. A civil szervezetek szerepe ezért vidéken Szlovákiában is felértékelődött. Ezek 

a szervezetek igyekszenek enyhíteni a problémán, gyakran azonban - önhibájukon kívül - nem sok 

sikerrel. A rendszeres és könnyen elérhető szabadidősport Szlovákiában is hozzájárulhatna a 

társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Ehhez központi akarat és támogatás kell, továbbá 

a civil szervezetek hathatós segítségére is nagy szükség van a jövőben. 

Kazincbarcikai műhelymunkánk segítette a kulturális, szabadidősportos civil szervezetek és 

intézmények együttműködését a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az 

együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében. 

A műhelymunka végén összegzésként elhangzott, hogy a rendszeres szabadidősport biztosítása 

főleg a HH-s településeken egy sok-komponenses és permanens feladat, amit koordinálni kell (vagy 

az önkormányzatnak, vagy a civil szervezeteknek), csak ez segíthet a hátrányos helyzetű lakosság 

társadalmi felzárkóztatásában, kirekesztődésének megszüntetésében. 

 

3.4.11. Műhelymunka: A családi háttér szerepe a szabadidősportban 

Helyszín: Ózd. 

Az ózdi műhelymunka közvetlen célja a családi háttér szerepének tisztázása volt a 

szabadidősportban, helyzetelemzést és megoldáskeresést terveztünk a témában. A család társadalmi 
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szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje is célunk volt. A HH-s  gyerekek integrációját 

segítő sporttevékenység megjelenését a családok esetében is érinteni kívántuk, esélyteremtési céllal. 

Terveztük, hogy az egyenlő bánásmód,  esélyegyenlőségi, társadalmi felzárkóztatási kérdések is a 

felszínre kerülnek majd.  

A műhelymunka során egy bevezető előadást hangzott el sportszövetségünk főtitkára részéről. Itt 

elhangzott, hogy napjaink társadalmában a családok rengeteg problémával küzdenek. Sokan élnek 

munkanélküli segélyből, és hiányoznak a családi költségvetésből komoly összegek. Érezhető az 

életszínvonal csökkenése, kevesebb pénz jut a pihenésre, szórakozásra, kultúrára és a sportra is.  

Napjaink felgyorsult világában a szervezet fokozott igénybevételnek van kitéve (például a stressz), 

ami tovább rontja, különösen a HH-s lakosság nem kielégítő egészségi állapotát.  

A legjobb az, amikor a sportoló szülő, vagy az a nem sportoló szülő, aki élete folyamán rájött, hogy a 

sport egészséges, megteheti, hogy rendszeresen járassa gyermekét sportolni. Egyesületünk 

támogatja a szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdését családsegítéssel, 

fejlesztő programok biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az 

iskolaelhagyás és sportágelhagyás visszaszorítása érdekében. Célunk elérésére egyik fő 

feladatunknak tekintjük az egészséges életmódot elősegítő sportolási és a családi szabadidős 

lehetőségek megteremtését és támogatását a pályázat megvalósításával. 

Az előadást követően interaktív foglalkozás következett, melynek során egy szabadidős menedzser 

elmondta, hogy a szabadidősport elkezdéséhez megfelelő indittatásra van szükség. A „kezdőlökést” 

megadhatja az iskola, a testnevelőtanár, egy barát, de leggyakrabban mégis a családban látottak és 

tapasztaltak ösztönzik a fiatalokat arra, hogy elkezdjenek sportolni.  

A „Mikor ajánlatos elkezdeni a sportolást?” kérdésre az a válasz hanzott el,  hogy „Legalább 9 

hónappal a születés előtt.” Abban a családban, amelyikben a szülők egészségesen élnek, szeretik és 

rendszresen művelik a sportot, ott a gyermek számára is szükségletté válik a mozgás. Ha a családban 

fontos és elfogadott az egészséges életmód, azon belül a fizikai aktivitás, a gyerekek is hajlandóak 

rendszeresen sportolni. A HH-s családokban elég kevesen sportolnak, és ez vonatkozik a szülőkre 

és a gyerekekre is. Ennek oka sokrétű, okozhatja az anyagi helyzet, a rossz példa, a szemléletbeli 

hiányosság, a sportolási lehetőségek hiánya a településen, a motiváció hiánya, rossz társaság, 

csábító káros lehetőségek stb. A felsorolt okok megszüntetésével, kiiktatásával, továbbá célzott 

szemléletformálással  lehetséges a hátrányos helyzetű csoportok, családok felzárkóztatása, 

kirekesztettségének megszüntetése. Ehhez kormányzati, önkormányzati segítségre van szükség, de 

célzott pályázatok kiírásával is orvosolható lehet a helyzet. 

Egy ózdi sportvezető azon a véleményen volt, hogy a szülők és a testvérek példája kiváló 

nevelőhatást gyakorolhat a fiatalokra. Ahol rendszeresen kirándulnak, sétálnak, sportolnak együtt a 

családtagok, ott később is sportolni fognak a gyerekek. A szülők meggyőzése, szemléletformálása is 

szükséges a helyzet kezelésére, de nem árt, ha kellő anyagiakat tud erre biztosítani az önkormányzat, 

vagy az erre szakosodott civil szervezet. 
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Egy másik résztvevő arra a kérdésre, hogy „Mit sportoljon a gyerek?”, a következő választ kapta. 

Fontos, hogy a szülő ne erőltesse rá a gyermekre az adott sportot, sportágat és ne a saját 

beteljesületlen álmait valósíttassa meg vele.  Praktikus, ha life time (egész életen át űzhető) sportágat 

sikerül választani a fiataloknak, mint például a futás, úszás, kerékpározás stb. 

Szlovák partnerünk szakembere szerint a szlovákiai szabadidősportban is elsődleges szerepe van a 

családnak a szabadidősport elkezdésében és folytatásában is. Iskolában a kötelező táborok 

(túrisztika, sí) nagy szereppel bírnak a gyerekek sport felé terelésének, de családi háttér nélkül 

gyakran abbamarad a sportolás. A modern sporteszközök (segway, elktromos roller, falmászás stb.) 

jobban vonzzák a fiatalokat, a sport elkezdésében ezeknek Szlovákiában is nagy szerepe van. A 

sportban maradást gyakran nehéz elérni, a HH-s gyerekek egy jelentős része lemorzsolódik. Ezeknek 

a fiataloknak a sportba való visszacsábítása többcsatornás ráhatást igényel (család, iskola, 

munkahely, szemléletbeli változás, motivációs korrekció, egészségtudat fejlődése stb.). 

A műhelymunka összegzéseként egyetértettek a résztvevők abban, hogy amennyiben a családban 

nincs, vagy nem volt szülői példamutatás a sportot illetően, akkor külső hatások érvényesülnek 

(barátok, divat, megélhetés, érdeklődés), de a későbbiekben a családnak fontos szerepe van a 

sportolás támogatásában, továbbvitelében.  

Fontos a nevelők (szülő, tanár) nevelése, képzée is, azaz szemléletformálással, példamutatással, 

pályázati segítséggelkell  a problémát kezelni. A családi testmozgás kiváló formája a kirándulás, 

túrázás, hosszú hétvégi pihenés (wellness, fitnesz), üdülés. Összetartóbb a család, ha a  testmozgás 

együtt valósul meg, és rendszeresen. 

A műhelymunkával hozzájárultunk a komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell 

kidolgozásához és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósításához is. 

 

3.4.12. Műhelymunka: A roma hagyományok ápolása a tánccal, mint szabadidős eszközzel 

Helyszín: Kazincbarcika. 

A projekt célja a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ahol lehet kipróbálása és 

ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok 

szervezése. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre 

álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.  

Célunk az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedések is.  A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése, 

szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményeinek elérhetővé tétele. A 

Kazincbarcikán és környékén található szabadidős szervezetek működésének, eredményeinek és 

nehézségeinek megismerése. 

További cél a HH-s gyerekek integrációját segítő sporttevékenység, esélyteremtés, a tánc, mint kiváló 

fizikai aktivitási eszköz megismerése, alkalmazási lehetősége a szabadidősportban és a társadalmi 

integrációban, különös tekintettel a romákra.  



51 
 

A tánc társas hatásai mellett komoly sportértékkel bír, így mindenképpen kapcsolódik pályázatunk 

céljaihoz. A légzési-keringési szervrendszerre történő intenzív fejlesztő hatása miatt a tánc, néptánc, 

cigánytánc szerepét kívántuk tisztázni a roma hagyományok ápolásában, a romák társadalmi 

felzárkóztatásában és a kirekesztődésük megszüntetésében. 

A téma felvezetőjében az egri Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség főtitkára elmondta, a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok aktivitása a sport tekintetében jelentősen csökken a 

kamaszkor során, hiszen életükben nagyon sok változás következik be (továbbtanulás, munkába 

állás, családalapítás). Jellemző ugyanakkor ezen személyek körében, hogy sajnos később sem 

térnek vissza a sporthoz. A sporttal és egészséges életmóddal foglalkozó szakembereknek, 

szervezeteknek sok esetben nem áll rendelkezésükre az az eszköztár, amivel vissza tudnák 

„csábítani” korábbi tagjaikat, sportolóikat. Kísérletek erre ugyan korábban is voltak, de ezek nem 

feltéttelenül tudatos, vagy szervezett keretek között zajlott. Így nekünk és azon szakembereknek ez 

ügyben van valamilyen jellegű tapasztalata, amely felhasználható és alapot adhat. Azonban 

szükségesnek tartjuk az ilyen irányú eljárások rendszerezését, és a térség szükségleteihez, 

igényeihez történő adaptációját.  

Mivel jelentős a hátrányos helyzetűek száma Kazincbarcika környékén, a szabadidősport társadalmi 

integrációjával is határozott célunk foglalkozni, hiszen a felzárkóztatás és a kirekesztődés a 

sportpolitika szerves részét képezi, csakúgy, mint az esélyteremtés.  

Mi a néptáncot, azon belül a cigány táncot vettük górcső alá a műhelymunkánk során, mint integrációs 

szabadidősport értékű eszközt. 

A Tücsökmadár Néptáncegyüttes képviselője, aki a téma kiváló szakértője, elmondta, hogy a régies 

táncok többségére a szerkezeti szabályozottság jellemző. Régi táncfajtáink közvetlenül 

kapcsolódnak a szomszédos közép-európai népek bizonyos rétegeihez. Megtudtuk előadásából, 

hogy a tánc a kulturértékek hordozója, az emberi párkapcsolat kialakulásának eszköze, a társasági 

élet művelődési színtere. A táncnak több csoportját különböztetjük meg. Ismerünk történelmi táncot, 

társas táncot, néptáncot, sporttáncokat (például aerobic, zumba)  

A múcsonyi Kulturális és Szabadidő Egyesület képviselője véleménye szerint a néptánc remek 

művészeti alkotótevékenység, a hátrányos helyzetű gyerekek,  fiatalok és az idősek számára 

egyaránt. A néptánc gyakorlatainak elsajátításával az egyén személyiségfejlődése mellett hatással 

van a társas kapcsoltokra, pozitívan alakítja az alkalmazkodó képességet, formálja az önismeretet és 

nem utolsó sorban pozitív hatással van a motoros képességek fejlődésére is. Véleménye, hogy 

széleskörű társadalmi összefogással enyhíthetünk az érintett HH-s gyermekek mindennapi gondjain, 

és hosszú távon hozzá járulhatunk ahhoz, hogy még kevesebb halmozottan hátrányos helyzetű fiatal 

éljen ebben az országban. 

Hozzászólásában az egri SzMSz egyik szakembere elmondta,  a táncnak, azon belül a néptáncnak 

komoly szerepe van napjainkban a testnevelésben és a fizikailag aktív szabadidős foglalkozásokon 

és a szabadidősportban is. Komoly fizikai terhelést ad a szervezet számára, fejleszti az 
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állóképességet, a koordinációs képességeket, azon belül a ritmusérzéket és az egyensúly érzéket is. 

A rendszeresen táncot végzők fizikai, élettani paraméterei olyanok, mint a rendszeresen 

szabadidősportot űzőké! Kiváló szabaidősportos eszközként kezelhetjük. Emellett még jó esztétikai 

hatással van a tánccal foglalkozó emberekre, illetve belső igényességre is nevel a rendszeresen űzött 

tánc.  

Tardona Községi Sportegyesület képviselője szerint a néptánc művelése örömöt ad, kizárja a 

szorongást, mert művelhető egyedül, párban, de akár csoportban is, mely valamilyen szinten 

megköveteli a nyitottságot, a gyors alkalmazkodást, ezáltal kialakul egyfajta önbizalom és az énkép 

elfogadása is. A néptánc minden korosztály és társadalmi réteg felzárkóztatásának kiváló eszköze, 

hasonlóan a szabadidősporthoz.  

Az SzMSz Eger főtitkára szerint  a sporton keresztül képesek vagyunk olyan nevelési mintát mutatni, 

amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű életcéllal 

rendelkezzenek és becsületes felnőtté váljanak. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek 

kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a 

sportolásra fordítani. Sajnos a meghatározott probléma valós és gyakran tapasztalhatók hatásai.  

Az Új Kazinci Baráti Kör képviselője,  a Borsod Néptáncegyüttes volt táncosa, ismert táncoktató 

elmondta nekünk, hogy a néptánc egy igen karakteres változatát képezik a roma táncok. A cigányok 

tánckultúrájának viszonylagos egységéről csak kisebb területeken belül lehet szó, mert tánckincsük 

regionálisan módosulva kapcsolódik a befogadó népekével, és rendszerint e népek régebbi 

hagyományait alakítják sajátos előadásmódjuk szerint. A tánc így valóságos összekötő kapocs a 

helyiek és a cigányság között, azaz integrációs szerepet tölt be. A cigányok táncára jellemző, hogy 

csoportosan nem táncolják, inkább szólóban, vagy párban, improvizatív jellegű, illetve minden táncos 

a saját egyéniségének megfelelő előadásmóddal, motívumokkal táncol. Komoly fizikai teljesítményt 

igényel a cigánytánc is, mondhatjuk, hogy sportértékkel bír.  

A roma lakta hátrányos helyzetű településeken a néptánc, azon belül a cigánytánc, mint sport  a 

kutatások szerint is segíti a társadalmi integrációt. A rendszeresen táncoló roma fiatalokat elvonja a 

ma szokásos rossz dolgoktól, minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak. pozitívan 

befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is. A vidéken még ma is előforduló táncházakban gyakran 

táncol együtt roma és  magyar, ami a kirekesztődés elleni harcban is komoly segítség lehet.  

A Borsodsziráki Cigányok Szervezetének egyik vezetője véleménye az volt, hogy a cigányok 

táncában megfigyelhetjük, hogy a környező népek (esetünkben a magyar nép) nagy hatást 

gyakoroltak kultúrájuk kialakulására, annak alapjául szolgáltak. Emellett feltételezhetjük, hogy a 

többségi nemzetek kultúrája is szegényesebb, sivárabb, szürkébb lenne, ha a cigányok sajátos 

előadásmódjukkal és temperamentumukkal nem gazdagították volna azokat.  

Így jöhetett létre kulturális szimbiózis két népcsoport között, ami a társadalmi integráció egyik 

legmagasabb szintjének tekinthető. 
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A műhelymunka második részében megtekintettük az Újkazinczi Baráti Kör által rendezett KI MIT 

TUD? Gálát, ahol fellépet több nyugdíjas tánckör (pl. Tardonai Nyugdíjasok Baráti Köre, Rudolftelep 

Aranyeső Nyugdíjas Klub, Bánhorváti Levendula Klub), akik nagyon színvonalas programokkal 

igazolták a műhelymunka során elhangzottakat. 

Külföldi partnereink képviselője elmondta, hogy a Felvidéken több tíz szlovákiai magyar és roma 

néptánc együttes működik, nagyon gyakran hátrányos helyzetű településeken. Minden korosztály 

képviselői megtalálhatók közöttük. A magyarság identitástudatát jelentősen fejleszti és komoly fizikai 

aktivitást is ad számukra a rendszeres néptánc foglalkozáson való részvétel. A társadalmi integrációt 

is jelentősen segíti a magyar és a roma néptánc művelése Szlovákiában is, a hátrányos helyzetű 

településeken gyakran itt is ez az egyetlen kitörési pont. 

Műhelymunkánk hozzájárult a projekt egyik célja, a (köz)szolgáltatások, azon belül a szabadidős 

tevékenységek és a szabadidősport eredményességének javításához, struktúrájának megújításához, 

az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez. 

 

3.5. A nemzetközi együttműködés keretében megvalósult 

kompetenciafejlesztés során elvégzett szakmai munka bemutatása  

 

 A szabadidő eltöltés és a szabadidősport helyzete hazánkban és külföldön 

 Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a szabadidősport területén 

 A fogyatékkal élők szabadidősportjának szervezése 

 

A programcsoport és a tevékenység megvalósítását öt alkalomra terveztük, amely keretében 

kompetenciafejlesztést kívántunk megvalósítani a HH-s szabadidősportos civil szervezetek vezetői 

és tagjai részére. Bevontuk a külföldi és a hazai szakembereket egyaránt, így képesek voltunk mi is 

tovább adni tudásunkat, tapasztalatainkat. Az egyes alkalmak során fejleszteni tudtuk a személyes 

kompetenciákat, ezzel is hozzájárulva a résztvevők jövőbeni sikeres munkavégzéséhez és egyéni 

fejlődéshez.  

A kompetenciafejlesztő foglalkozások egyben érzékenyítő programként is funkcionáltak. Ezeken a 

rendezvényeken lehetőség nyílt arra, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassák a korábban szerzett 

elméleti ismereteket a résztvevők. Megoszthatták saját tapasztalataikat is egymással.  Az ismertetett 

jó gyakorlatok értékelése, esetleg átalakítása, tovább gondolása új szempontokat is felszínre hozott 

a szakmai munkánkban. 

A programcsoport elemeinek lebonyolítása során jelentős mértékű helyi és regionális szintű 

disszemináció valósult meg, a tapasztalatok, módszerek egymással történő megismertetése, átadása 

jelen volt a foglalkozásokon. 



54 
 

Ebben a programcsoportban eredetileg öt foglalkozást terveztünk, de a berobbanó pandémia miatt 

nem találkozhattunk 2020. márciusától a projektpartnerekkel, így ennek a programcsoportnak az 

utolsó két programeleme elmaradt (Szabadidő-sportolók egészséges táplálkozása; Szabadidős 

tevékenységi területek, típusok és a társadalmi felzárkóztatás, különös tekintettel a fizikai aktivitásra). 

A résztvevők száma megfelelt a tervezettnek, összesen 66 főt regisztráltunk a három alkalom során. 

 

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósult  
kompetenciafejlesztés 

Sorszám Hely, idő Témakör Létszám (fő) 

1. Felsőtárkány 
2018.10.06.  
18:30-20:30 

A szabadidő eltöltés és a szabadidősport 
helyzete hazánkban és külföldön 

22 

2. Borsodnádasd 
2018.10.09.  
17:00-19:00 

Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a 
szabadidősport területén 

22 

3. Heves 
2018.11.17.  
09:00-11:00 

Fogyatékkal élők szabadidősportjának 
szervezése 

22 

Összesen  66 

 

 3.5.1. Kompetenciafejlesztés: A szabadidő eltöltés és a szabadidősport helyzete hazánkban és 

külföldön 

Helyszín: Felsőtárkány. 

Programunk közvetlen célja volt a Felsőtárkányban és környékén található szabadidős szervezetek 

működésének, eredményeinek és nehézségeinek megismerése, jó gyakorlatok összegyűjtése, 

további cél a szabadidős tevékenységek és a szabadidősport helyzetének vizsgálata itthon és 

külföldön. 

A bevezető előadás projektünk szakmai megvalósítója, egyben szakmai tanácsadója tartotta,  A 

szabadidő eltöltés és a szabadidősport helyzete hazánkban és külföldön címmel, nagy érdeklődést 

váltott ki. A bevezetőből megtudtuk, hogy a HH-s települések szabadidősport helyzete változáson 

ment keresztül. Korábban az állam támogatta azt anyagilag is, napjainkban a zsugorodó állami 

támogatás mellett egyre inkább anyagilag is részt kell, hogy vállaljanak a résztvevők is. Erre nem 

minden honfitársunk képes. A fiatalok és a hátrányos helyzetűek szabadidősportjának támogatása 

egy befektetés a jövőbe, hiszen azzal az egyén a saját munkaképességét tudja megőrizni, hosszú 

távra is. A hátrányos helyzetű településeken az önkormányzat, illetve civil szervezeti szakirányú 

pályázat segíthet. 

A hozzászólások során a szabadidő eltöltéséről mind hazai, mind külföldi tapasztalatok és javaslatok 

hangzottak el.  Megtudhattuk, hogy Magyarországon, vidéken, a HH-s és HHH-s településeken 

alacsony szintű az egészségtudat, azon belül a szabadidősport preferálása. Hiányos a sportolási 

lehetőség infrastruktúrája és sportszakember-háttere is.  A szemléletformálás mellett fontos a 

lehetőségek (infrastruktúra, programok) bővítése, azok folyamatos használhatósága. Mindezekhez 
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nagyobb anyagi eszközökre lenne szükség a civil szervezetek és a HH-s önkormányzatok részére. 

Ismét előkerült, hogy Szlovákiában nincs közvetlen anyagi támogatása a szabadidős 

tevékenységeknek, pályázatok ritkán kerülnek kiírásra, csak a kevés szponzor van, mégis működik a 

terület, mert sok önzetlen és lelkes önkéntes, régebbi terminológiával élve társadalmi munkás 

dolgozik benne, teljes meggyőződéssel és erőbedobással. Azért komoly nehézségekbe ütközik a 

szükséges anyagiak előteremtése szomszédainknál. 

 

3.5.2. Kompetenciafejlesztés: Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a szabadidősport területén 

Helyszín: Borsodnádasd. 

Közvetlen célunk volt a Borsodnádasdon és környékén található szabadidős szervezetek 

működéseinek, eredményeinek és nehézségeinek megismerése, a hazai és külföldi jó gyakorlatok 

megismerése, összegyűjtése, dokumentálása.  

Első lépéskésnt sikerült megismerni a jelenlévő HH-s szabadidős, kulturális és szabadidősportos civil 

szervezetek munkáját, érdeklődési körét, lehetőségeit az adott területeken. 

A program témájának bevezető gondolatait a projet egyik egri szakmai megvalósítója tartotta. A Hazai 

és nemzetközi jó gyakorlatok a szabadidősport területén című program vitájában  a Borsodnádasdi 

Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány  (Borsodnádasd M.K.S.K.) képviselője részletesen 

szólt a fogyatékkal élők helyzetéről, a náluk alkalmazott módszerekről, mivel a fogyatékkal élők 

pályázatunk fontos célcsoportját képezik. A türelem, a szakértelem a kulcskérdés a fogyatékkal élők 

foglalkozásainak vezetése során. Fontos a szervezőkészség is ezen a területen is.  

További javaslatok hangzottak el arról, hogyan kellene a hátrányos helyzetű települések lakóit a 

szabadidős tevékenyégekre rávenni. A meggyőzés, a sok csatornás információ átadás, az életmódról 

szóló tájékoztatók, példaképek állítása, sportnapok szervezése lehet a megoldás kulcsa, mert ezek 

hatása összegződhet.  

Egyes vélemények szerint a HH-s településeken az iskolákkal érdemes lehet felvenni a kapcsolatot, 

és az iskolai programokba bekapcsolni a fiatalokat és az idősebbeket is, bemutatva például egy adott 

sportágat, amit kipróbálhatnak. Szabadidősport egyesületet is alakíthatnak a települések. Ha van 

szervezet, könnyebb megmozgatni a fitalokat. 

A Borsodnádasd M.K.S.K. másik képvislője szerint a játákos jellegű sportágak vonzóbbak lehetnek 

az emberek számára, ezért ezek preferálása célszerűnek látszik a mindennapi munkában. 

Az elhangzott jó gyakorlatokat összegyűjtöttük, rögzítettük, amit  A nemzetközi együttműködés 

keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok 

leírása programcsoportban elkészülő anyagban részleteztünk, oda beépítettünk. 

 

3.5.3. Kompetenciafejlesztés: A fogyatékkal élők szabadidősportjának szervezése 

Helyszín: Heves. 
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A hevesi programunk kiemelt célja a fogyatékkal élők szabadidősportjának megismerése, szervezési 

sajátosságainak megismertetése, módszertani ismeretek átadása volt. 

A rendezvényen elhangzottak (szakmai tanácsadónk bevezető előadása és a hozzászólások) a 

következőképpen foglalhatók össze.  

A fogyatékosok sportja nem más, mint hosszan tartó öröklött, vagy szerzett fizikai, értelmi, 

pszichoszociális illetve érzékszervi károsodással élők testmozgása, sport jellegű tevékenységgel. A 

fogyatékkal élők sportja jellege szerint lehet rehabilitációs, rekreációs és versenysport célzatú. A 

tevékenység mögött rendszerint egy minőségileg magasabb szintű életmódra való törekvés fedezhető 

fel. 

A fogyatékosok sportját két országos szervezet irányítja, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a 

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), melynek vannak 

megyei szervezetei is, a mienk a Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége. 

Fogyatékkal élő embertársaink számára a sport és a rekreáció több okból adódóan is kiemelkedő 

jelentőséggel bír. Rendszeres fizikai igénybevétellel megelőzhető számos inaktivitásból fakadó 

elváltozás, a ma már népbetegségnek számító elhízás, és az elhízással együttjáró olyan további 

szövődmények, mint például az ízületi bántalmak, vagy a magas vérnyomás és a cukorbetegség.  

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesület Heves és környéki körzeti csoportjának 

képviseletében elmondta, hogy a fogyatékos személyekkel való mozgásos foglalkozások során – akár 

sportterápiáról vagy klinikai sportról, akár szabadidős sporttevékenységről vagy rekreációról, akár 

versenysportról van szó – mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a sporttevékenységnek egyszerre 

több fontos funkciót is be kell töltenie a fogyatékos személy életében (pl. egészséges életmódra kell 

nevelnie, segítenie kell a reális mozgásos én-tudat kialakulását, segítenie kell a társadalmi hátrányok 

leküzdését stb.). 

Az Újkazinci Baráti Kör képviselője, aki maga is mozgáskorlátozott, elmondta, hogy az egyénre 

szabott mozgásprogram összeállítása során mindig a meglévő képességekre koncentrálva kell a 

sportági mozgásanyagot adaptálni, és ha szükséges, akkor az adott egyén sérülésének megfelelően 

módosítani. A károsodás kiterjedésének mértéke sok esetben határt szabhat a lehetőségeknek, ezért 

például hiányzó szervi funkciók esetén a feladatok azonos szinten történő végrehajtásához 

kompenzációs mechanizmusok kidolgozására lehet szükség.  

Egybehangzó vélemény volt, hogy a fogyatékosok sportfoglalkozásokon a szakemberek jelenléte és 

a rendszeresség minden esetben nagyon fontos! 

Külföldi partnerünk képviselője elmondta, hogy a magyar fogyatékkal élők sportja irigylésre méltóan 

szervezett, Szlovákiában is működnek a hasonló szervezetek, de nincs ernyőszervezetük, ennek 

elérésére javaslattal fog élni otthon. 
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3.6. A nemzetközi hálózatépítés kapcsán megvalósult szakmai munka 

bemutatása  

 

 A résztvevők hálózatba szervezési lehetőségeinek társadalmi, politikai, jogi, pénzügyi, 

szervezeti kérdései 

 Tapasztalatcsere a szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport területén működő hazai 

és nemzetközi szervezetek vezetői és tagjai részére 

 A szabadidő eltöltésével, a szabadidősporttal és a rekreációval kapcsolatos nemzetközi 

hálózat fenntathatósága 

 A nemzetközi hálózatépítés szükségessége és technikája 

 

A programcsoport és a tevékenység megvalósítására négy alkalmat terveztünk, amely során a 

részvevő projektpartnerek szervezetszerű hálózatba építését valósítottuk meg. A négy alkalom 

elégségesnek bizonyult arra, hogy ezt a témakört alaposan körbejárjuk és létrehozzunk egy 

működőképes és fenntartható közösséget, hálózatot együttműködő szervezeteinkkel. 

A jelenléti ívek szerint a Nemzetközi hálózatépítés programcsoport foglalkozásaira összesen 111 

résztvevő regisztrált. 

 

Nemzetközi hálózatépítés 

Sorszám Hely, idő Témakör Létszám (fő)  

1. Felsőtárkány 
2018.10.06. 16:00-
18:00 

A résztvevők hálózatba szervezési 
lehetőségeinek társadalmi, politikai, jogi, 
pénzügyi szervezeti kérdései 

28 

2. Felsőtárkány 
2018.10.07.  
10:00-12:00 

Tapasztalatcsere a szabadidő eltöltés, a 
kultúra és a szabadidősport területén működő 
hazai és nemzetközi szervezetek vezetői és 
tagjai részére 

27 

3. Tiszanána 
2018.11.30. 
17:00-19:00 

A szabadidő eltöltésével, szabadidősporttal és 
a rekreációval kapcsolatos nemzetközi hálózat 
fenntarthatósága 

27 

4. Borsodnádasd 
2019.07.30.  
12:00-14:00 

A nemzetközi hálózatépítés szükségessége és 
technikája 

29 

Összesen  111 

 

3.6.1. Nemzetközi hálózatépítés: A résztvevők hálózatba szervezési lehetőségeinek társadalmi, 

politikai, jogi, pénzügyi, szervezeti kérdései 

Helyszín: Felsőtárkány. 

Közvetlen célunk volt a felsőtárkányi programmal a résztvevők hálózatba szervezési lehetőségének 

megvitatása társadalmi, politikai, jogi, pénzügyi, szervezeti oldalról megközelítve. 
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A projekt és a programelem közvetlen célcsoportjának tekintettük a projektbe bevont, szabadidős és 

szabadidősport területen dolgozó, társadalmi befogadást is folyamatosan megvalósító hazai és 

külhoni szakemberek csoportját, valamint az együttműködők által elért és bevonásra került 

szabadidősportos szakembereket. 

A bevezető előadást Dr. Honfi László tartotta, amelyből a jelenlévők megtudhatták, hogy a hálózat, 

mint együttműködési képződmény szorosan kapcsolódó szervezetek csoportja, viszonylagosan vagy 

teljesen önálló egységek összekapcsolódása. A hálózatok a legkülönfélébb alakot ölthetik: a 

bolygóvállalatok gyűrűjében működő „solar” cégtől a McDonald’s mintájú, franchise központ által 

összefogott vállalatcsoportosuláson keresztül egy-egy földrajzi régió – egymással fizikai közelségben 

lévő – szervezetei által alkotott regionális hálózatokig. E sokszínűségből is adódik a hálózatok 

hihetetlen rugalmassága. Körvonalaikat – amőbaszerű mozgásuk miatt – nehéz meghatározni, ezért 

mondják sokan, hogy a hálózat az egy „határok nélküli szervezet”.  

Esetünkben egy határon átnyúló, regionális nemzetközi hálózatról lenne szó, mely esetben az 

összekötő kapocs a társadalmi intergráció, a szabadidősport által. 

Kérdés volt, hogy kell-e hálózat? 

Az előadást követő vitában erre is kerestük a választ, ezután sikerült egy elvi megállapodást 

kialakítani a résztvevőknek arról, hogy a szabadidős-, kulturális- és szabadidősportos szervezeteket 

működő rendszert alkotó hálózatba kell szervezni, mindezt az együttműködés hatékonyságának 

növelése céljából. Ezt a kérdéskört tovább gondoltuk, tárgyaltuk, annak társadalmi, politikai, jogi, 

pénzügyi, valamint szervezeti kérdéseit is górcső alá vettük, irányított beszélgetés, vita formájában.  

A vita során az is kiderült, hogy a határokon átnyúló együttműködésekre hatalmas társadalmi igény 

van, a határok mindkét oldalán. Jelentős mindkét oldalon az az elmaradott viszonyok között élő, 

hátrányos helyzetű népesség, akiknek nagy szükségük van az egészséggel, a szabadidő eltöltéssel, 

a kultúrával, de főleg a szabadidősporttal kapcsolatos ismeretek megszerzésére.  

Az együttműködés jogi feltételei magyar részről megvoltak és megvannak, a külföldi jogi kérdések 

apró részleteit később tisztáztuk. 

A szabadidő eltöltés és a szabadidősport pénzügyi kérdései és lehetőségei eltérnek a hazai és külföldi 

szervezetek esetében (a hazaiak jobbak), ezt a munkánk során mindig szem előtt kell tartottuk. 

A hazai és külföldi szabadidősport szervezeti keretei jelentősen különböznek, ezek feltérképezése 

megtörtént. Magyarországon szervezettebb, körülhatárolt területeken dolgozó közösségek 

működnek, megfelelő ernyőszervezettel és az átlagnál jobb anyagi lehetőséggel is. 

 

3.6.2. Nemzetközi hálózatépítés: Tapasztalatcsere a szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport 

területén működő hazai és nemzetközi szervezetek vezetői és tagjai részére 

Helyszín: Felsőtárkány. 

Közvetlen cél volt - a Felsőtárkányban és környékén található HH-s szabadidős szervezetek 

működésének, eredményeinek és nehézségeinek megismerése, jó gyakorlatok összegyűjtése mellett 
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- a szabadidős tevékenységekhez és a szabadidősporthoz kapcsolódó tapasztalatcsere biztosítása a 

megjelent szervezeti képviselők számára, különös tekintettel a transznacionális hálótatépítésre. 

Az előző hasonló program összefoglalását  követően, a bevezető előadást egyik szakmai 

megvalósítónk tartotta.  A program vitájában több hozzászólást hallhattak a résztvevők. A szabadidő 

eltöltéséről mind hazai, mind külföldi tapasztalatok és javaslatok hangzottak el.  

Egy hátrányos helyzetűtelepülés (Kömlő) szakembere szerint a szabadidő eltöltését, a 

szabadidősportot szervező civil szervezeti vezetők felelőssége nagy, hiszen a tagok és környezetük 

egészségének a védelméről van szó. A közösségi vezető gondoskodik a szervezet működéséhez 

szükséges anyagiak megszerzéséről, a szervezet működtetéséről.  

Egy felsőtárkányi szabadidősportos civil szervezet vezetője elmondta, hogy a tagok mindig 

rendelkezzenek megfelelő, a vezetéstől érkező információval, mégpedig azért, hogy átlátható legyen 

a működtetés.  

Az egyik egri szabadidősportos civil szervezet képviselője úgy véli, a vezetői feladatot ellátóknak jó 

példával kell a tagok előtt járni. Csak agilis civil szervezeti vezetők képesek sikeresen működtetni a 

rájuk bízott szervezetet. Mindez vonatkozik a hálózatszerűen működő szervezet-rendszerre is.  

Egy másik egri civil szervezet tagjának véleménye az volt, hogy a folyamatos munka, a rendszeres 

programok hoznak csak eredményt. Fontos a tagok folyamatos szemléletformálása is. 

Külföldi vendégünkszerint Szlovákiában sincs hagyománya a szabadidős tevékenységek hálózatba 

szerveződésének. Már egy hazai hálózatos munka is eredményes lehet, de a nemzetközi hálóztba 

szerveződött szakemberek nagy valószínűséggel eredményesebb munkát végezhetnek. A jogi 

hátterek némileg különböznek, ezek felderítése után szinkronizálni lehet a tevékenységeket. 

Egybehangzó vélemény, hogy csak hálózatba szerveződve lehet sikeres a nemzetközi 

együttműködés a társadalmi befogadást preferáló szabadidősport területén. A hálózatban egymást 

erősítő munkát végezhetnek a hálózat szuverén tagjai, nem egyedül kell mindenért megküzdeniük. 

 

3.6.3. Nemzetközi hálózatépítés: A szabadidő eltöltésével, a szabadidősporttal és a rekreációval 

kapcsolatos nemzetközi hálózat fenntathatósága 

Helyszín: Tiszanána. 

A tiszanánai hálózatépítő program közvetlen célja volt a nemzetközi hálózatépítési lehetőségek 

továbbgondolása, fenntarthatóságának vizsgálata és biztosítása. 

Először bemutatkoztak a HH-s település, Tiszanána helyi civil szervezetei. Kiderült, kiváló munkát 

végeznek, és lehetőségeikhez mérten segítik a helyi HH-s lakosság szabadidős és szabadidősportos 

munkáját. Szerintük az önkormányzat is sokat tesz ezért, koordinálja és támogatja ezt a munkát. 

Anyagi forrás elsősorban pályázati úton szerezhető, de kisebb mértékben az önkormányzat is segít 

pénzzel is. 

Korábban, két nemzetközi hálózatépítési program során a pályázat szakértői megegyeztek abban, 

hogy szakterületünkön elengedhetetlen a nemzetközi hálózat felépítése, hiszen együttes erővel, 
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nagyobb „kritikus tömeggel” sikeresebben kezelhetjük a hátrányos helyzetű fiatalok körében meglévő 

problémákat.  

A szabadidő eltöltésével, a szabadidősporttal és a rekreációval kapcsolatos nemzetközi hálózatot 

azonban fent kell tartani, üzemeltetni, működtetni kell, ami komoly erőfeszítést igényel minden 

résztvevőtől.  

A Mozdulj Kisköre! civil szervezet egyik képviselője szerint a fenntarthatósághoz a kölcsönös akarat, 

egymás folyamatos tájékoztatása, egymás rendezvényeinek rendszeres látogatása, megfelelő anyagi 

és jogi háttér is szükséges. Fontos szerep hárul ebben az önkormányzatokra és a civil szervezetekre, 

de lelkes aktivisták nélkül sem tartható fenn hosszú távon az együttműködés, a transznacionális 

hálózat.  

Tiszanána polgármestere elmondta, hogy a fenntartható működéshez a jogi környezetet kell először 

megismerni, szinkronba hozni és az anyagi lehetőségeket meg kell teremteni.  

Külföldi partnerünk, a CSEMADOK FELED képviselőjétől megtudtuk, hogy szlovák részről is 

szeretnének egy fenntartható nemzetközi hálózatot a szabadidősport területén. Részükről sem 

akaratbeli, sem jogi akadály nincs, a pénzügyi feltételeket pedig a pályázat biztosíthatja. Szerinte a 

fenntarthatóságot jelenti az is, hogy a pályázat két évének letelte után is működőképes, eredményeket 

produkáló állapotban kell tartani. Ez komoly erőfeszítést igányel minden, többnyire HH-s hálózati 

tagtól. 

 

3.6.4. Nemzetközi hálózatépítés: A nemzetközi hálózatépítés szükségessége és technikája 

Helyszín: Borsodnádasd. 

Fontos cél és egyben feladat is volt a borsodnádasdi rendezvényen a nemzetiségekkel való 

kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása, a nemzetközi hálózatépítés keretében történő 

megismerése, a hálózat szükségességének és technikájának kielemzése. Egy hátrányos helyzetű, 

sok roma lakta HHH-s település, mint Borsodnádasd  esetében óhatatlanul a társadalmi integráció is 

szóba került. Célunk volt az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése, 

megtartása partnerekkel.  

Sportszövetségünk főtitkára elmondta, szervezetünk számára fontos a sport, a rendszeres 

testmozgás fontosságának hangsúlyozása a célcsoport körében.  A sportnak elsődlegesen 

egészségmegörző szerepe van, de emellett számtalan előnnyel szolgálhat. A hátrányos helyzetű 

gyermekek életében előmozdíthatja a társadalmi befogadást és az előítéletek csökkentését, a 

mozgás a fizikai aktivitás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is. Továbbá a sporton 

keresztül képesek olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányokkal küzdő fiatalokat abban, 

hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkező, kreatív, becsületes felnőttekké válljanak.  

Majd az előző három, hasonló témájú, ehhez a programcsoporthoz tartozó megvalósult esemény 

tanulságait foglalta össze egyik szakmai megvalósítónk, aki ismertette röviden, szerinte fontos a 

társadalmi felzárkóztatást elősegítő szabadidősportban a nemzetközi hálózat kiépítése, működtetése,  
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fenntarthatósága és kommunkációs csatornáinak megteremtése, amely során szeretnénk elérni a 

hazai mellett a tapasztaltabb külföldi szakembereket. 

A külföldi partnereink esetében bevonásra kerülő szakembereknél közvetlen kommunikációra nincs 

lehetőségünk, ezért az együttműködő partnereink segítségét kérjük, hogy közvetve elérjük a 

célcsoporttagokat. A tevékenységek és a fejlesztendő szolgáltatások által elérendő céljaink:  

 A sportszolgáltatásaink fejlesztése és struktúra megújítása.  

 Társadalmi problémákra való megoldási javaslatok és gyakorlatok kidolgozása, sportos 

szemüvegen keresztül.  

 Szolgáltatási eredményesség és hatékonyság javítása a szabadidősportban.  

 A sporthoz való egyenlő hozzáférés biztosításának kialakítása.  

A jelenlévő szakemberek egybehangzóan megerősítették, hogy hálózatba szerveződés nélkül 

színvonalas együttműködés, együtt gondolkodás, együtt dolgozás elképzelhetetlen még rövid távon 

is. Ehhez konkrét célokra és közös akaratra van szükség. A hálózatban gondolkodást általánossá kell 

tenni minden résztvevőnek a napi munka során. Gondoskodni kell a hálózat fenntarthatóságáról is, 

legalább közép, de inkább hosszú távon (pl. közös szervezésű programok, iformáció és 

szakanyagcsere stb.).  

A Borsodnádasdi Természetjárók Baráti Körének képviselője szerint azok a HH-s fiatalok, akik 

valamilyen sportot űznek rendszeresen, azt többnyire szervezett keretek között teszik, így kiemelt 

szerepe van ilyen esetekben azoknak az egyesületeknek, sporttal foglalkozó szervezeteknek, ahol ők 

is jelen vannak.  

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője szerint a szervezet által elért fiatalok 

esetében fontos a társadalmi felzárkózás segítése, az egyenlő bánásmód érvényesítésének 

biztosítása és az oktatás egyenlőtlenségének felszámolása. Egyes vélemények szerint az iskolákkal 

érdemes lehet felvenni a kapcsolatot, és az iskolai programokba bekapcsolni a fiatalokat, időseket 

egyaránt,  bemutatva nekik egy-egy sportágat, amit ki is kipróbálhatnának.  

Szakmai megvalósítónk véleménye szerint a sok előnnyel bíró hálózati együttműködés fokozza a 

kooperáció hatásfokát, az így elért eredményeknek nagyobb súlya van, mintha ezt külön-külön 

szevezetben akarnánk elérni. Az anyagi és a szellemi erők összegződnek, merészebb célokat lehet 

kitűzni, merészebb terveket lehet megvalósítani. A hálózatba szerveződés elkerülhetetlen, 

nélkülözhetetlen, amit az eddigi események, történések is bizonyítanak.  A célcsoport bevonásával 

kapcsolatban kommunikációs lehetőséget kell teremteni. Tekintettel arra, hogy a bevonásra kerülő 

szakemberekkel folyamatos kommunikációs kapcsolatban kell állni, ezért elérésükre a 

legkézenfekvőbb lehetőségünk a közvetlen kommunikáció, személyes, telefonos vagy e-mailes úton. 

Ki kell használni a közösségi média adta lehetőségeket. Ez egy olyan modern médiaeszköz, ahol az 

üzenetet közösségi interakciókon keresztül szórják szét. Elősegíti a tudás-demokráciát, mialatt 

tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé is alakít(hat)ja az embereket. A legnépszerűbb és 
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mindenki által ismert, használt változata a Facebook és a Twitter, ezek felhasználása ma már 

elengedhetetlen a hálózati tagok közötti kommunikációban. 

A Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány képviselője  elmondta, utalva 

programunk céljára, hogy a borsodnádasdi lakosság jelentős része HH-s, roma származású, 

mélyszegénységben élő, akiknek nemhogy szabadidős sporttevékenységre, de sokszor élelemre sem 

jut pénz.  A lemezgyár és a környékbeli bányák megszűnésével rengeteg munkanélküli lett 

Borsodnádasdon, közülük sokan a mai napig szegény körülmények között élnek. Sajnos kiváló példa 

ez is az integrációra jogosultságra, akár a szabadidősport által is. A hálózatépítéssel kapcsolatban 

elmondta azt is, hogy a célmeghatározás és a hálózati résztvevők kiválasztása után tisztázni kell 

egymás eléthetőségét az összes lehetséges csatornán keresztül. Meg kell egymás tevenységi körét 

ismerni és tisztelni. Egymás rendezvényeiről tájékoztatni kell a résztvevőket, hogy minél több közös 

programon vegyen részt minden hálózati tag. 

A Borsodnádasdi Tenisz Club vezetője az együttműködés fontosságán túl szólt az együttműködés 

technikájáról is. Elmondta, hogy több csatornán és módon valósulhat meg. A legfontosabb a közösen 

megfogalmazott, mindenki által elfogadott, jótékonysági alapú cél megállapítása, a haladási irány 

meghatározása. Fontos az információ csere meghatározása, technikai feltételeinek megteremtése is. 

Elektronikus eszközök tudatos és intenzív felhasználásával az együttműködés költségei szerinte is 

jelentősen csökkenthetők. Email, chat, video-konferencia, felhő használata nagyban segíti és lerövidíti 

a kommunikációt. A személyes találkozások azonban elkerülhetetlenek, pótolhatatlanok, teljesen 

azokat az info-kommunikáció nem válthatja ki. Fontosnak tartja egymás szabadidősportos 

rendezvényeinek, esélyegyenlőségi és társadalmi felzárkóztatást segítő programjainak fizikai 

meglátogatását is, hiszen ez rengeteg élményt és lehetőséget nyújthat a hátrányos helyzetű 

gyermekek számára. 

Szlovákiai partnerünk elmondta, hogy különösen nagy jelentősége van annak, hogy részt vehet a 

Borsodnádasdi programunkon. Szerinte is legyenek a hálózatban a hátrányos helyzetűek 

szabadidősportos tevékenységének segítői, olyan szervezetek, amelyek segítik a rászorulók 

esélyegenlőségét (például mogáskorlátozottak, fogyatékkal élők, romák, idősek, nők stb.). Szerinte 

programsorozatunkkal nagyban elősegítjük a transznacionális szabadidősportos hálózati 

egyttműködés kiépítését, működtetését, fenttarthatóságát. 

Partnerszervezetünk, a Románia – Nagyvárad – Gym Mar Strong Szabadidős Centrum – Egyesületet 

képviselőjének elmondása szerint Romániában sem könnyebb a sport, ezen belül a szabadidősport 

helyzete. Szervezete Nagyvárad és a környező települések sportéletét fogja össze és lakosság nagy 

része ott is hátrányos körülmények között él. A sportélet érdekében ingyenes sportolási lehetőséget 

kínálnak, és látnak abban lehetőséget, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok sportolhassanak.  

Szerinte szabadidősport egyesületeteket kell alakítani a településeken, ha van szervezet, könnyebb 

rávenni a HH-s fiatalokat is a mozgásra. A nemzetközi kapcsolatok és együttműködések érdekében 

sok nemzetközi közös sporteseményt rendeznek részt vesznek számos külföldi (így magyarországi) 
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sporteseményen is. Reméli Borsodnádasdról is úgy tér majd haza, hogy több közös rendezésű 

sporteseményre lesz lehetőség a jövőben. 

Programunk  elősegítette a kulturális, szabadidősportos civil szervezetek és intézmények hálózati 

együttműködését a multikultúrális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések 

tartalmának kibővítése, további tapasztalatcserék erősítése érdekében.  

A program lebonyolításával hozzájárultunk az egészségügyi társadalmi kihívásokkal és azok 

kezelésével kapcsolatos, szabadidősportos szakmai tudásanyag bővítéséhez és megosztásához, 

ami egyben a projektünk részcélja is. 
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4. A SZAKMAI ÉS MÓSZERTANI ISMERETEK HASZNOSULÁSA, A TUDÁSANYAG 

MEGOSZTÁSA  

 

 A projekt kétéves megvalósítása során 27 programot szerveztünk 706 fő regisztrálásával, továbbá 

elvégeztünk egy 200 fős transznacionális kutatást. A programok alatt és a kutatás eredményeként 

jelentős szakmai és módszertani ismeret, metodika halmozódott fel. Ez az ismerethalmaz csak „akkor 

kel életre”, ha kikerül köreinken kívülre, sokak számára elérhetővé válik, azaz megvalósul a 

disszemináció. 

A tudásanyag megosztása, a disszemináció, a tudástranszfer megvalósulhat 

 helyi, 

 regionális és 

 országos szinten. 

A társadalmi befogadást is megvalósító szabadidősportos szervezetek képviselői, leggyakrabban 

vezetői vettek részt programjainkon, ahol a legfrissebb ismeretekre tettek szert. A programokon 

megismert információkat, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat elvitték szervezetükhöz, beépítették annak 

munkájába, átszármaztatták a szervezet többi tagjai részére. Ez volt a helyi és a regionális 

disszemináció. 

A projekt hozadékát országos szinten a honlapunkon keresztül osztottuk meg az érdeklődőkkel. Az 

országos szinten megvalósuló disszeminációt lett volna hivatott támogatni két tájékoztató program 

20-20 fő részvételével, két magyarországi konferencia 75 fő részére, de talán ide sorolható az 

Együttműködés fejlesztés a szabadidő eltöltés és a szabadidősport területén című, 30 órás tréningünk 

15 fő részére is. Ezek a projektelemek rajtunk kívül álló okok miatt nem valósulhattak meg, hiszen 

2020. februárjában elért bennünket is a COVID-19 világjárvány, emiatt a rendezvényeket betiltották. 

A felsorolt és elmaradt programelemek során alkalmat kívántunk teremteni a tapasztalatok részletes 

bemutatására, valamint az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának megismerésére, mindezt 

országos szinten. 
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5. A PARTNERSÉG KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI-

MÓDSZERTANI HOZADÉKA 

 

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 számú pályázat keretében, a hozzá készült szakmai tervnek 

megfelelően, az alkalmazott kutatások általános módszertanát követő, deduktív jellegű, részben 

tényfeltáró, részben leíró transznacionális kérdőíves vizsgálatot végeztünk 2020. január 02 - 2020. 

június 28 között, három EU-s országban. Kutatásunk kvantitatív, anonim, a kérdőív válaszainak 

egyéni kitöltésén alapuló vizsgálat volt, melynek eredményei a folyamat végén egyértelműen 

számszerűsíthetők voltak. Az információt online és offline kérdőív formájában szereztük. 

Kutatásunk célja volt, hogy széleskörű információkat gyűjtsünk a Magyarországon, Szlovákiában és 

Romániában élő sportszakemberek véleményéről és tapasztalatairól a humán szféra, ezen belül a 

társadalmi integráció és a szabadidősport jelenlegi helyzetével, az aktuális mindennapi 

nehézségekkel, a problémák megoldására vonatkozó javaslatokkal, ismert jó gyakorlatokkal és a 

fiatalok sportba való bevonásának általuk vélt és javasolt lehetőségeivel, eszközeivel kapcsolatban. 

Célunk volt a társadalmi integráció, a hátránykompenzáció és a szabadidősport fejlesztési 

lehetőségeinek a feltérképezése a vizsgált területen. 

Kutatásunk célja volt továbbá a szabadidősport elérhetőségének és minőségének fejlesztése, 

esélyteremtő szerepének javítása a hátrányos helyzetű településeken is.  

Sportpolitikai szakértők látókörének szélesítését és társadalmi kihívásokra adott válaszaik javítását is 

igyekeztünk megcélozni kutatásunk során. 

A vizsgálat tárágyát tekintve a kikérdezés középpontjában a következők álltak: 

 a HH-s integrációt is megvalósító szabadidősport szakemberek (100 hazai és 100, külföldön 

élő és dolgozó szakember), 

 az integrációt segítő szabadidősport helyzete, szakmai megítélése, a területen meglévő 

problémák és nehézségek - itthon és külföldön,  

 a fiatalok sport általi integrációja és reintegrációja,  

 a szabadidősport általi társadalmi integráció minőségfejlesztése. 

Az előzetes feltáró, szekunder kutatások után hat kutatási kérdést és hat kutatási hipotézist 

fogalmaztunk meg. 

Módszerként mélyinterjút, fókuszcsoportos beszélgetést, pilot studyt és kérdőívet alkalmaztunk. 

Megállapításainkat az általános statisztikai módszerek felhasználásával alapoztuk meg. SPSS leíró 

statisztikát, kereszttáblákat és klaszteranalízist készítettünk, alkalmaztunk. 

A kutatás szakmai és módszertani hozadékát az alábbiak szerint foglalhatjuk össze (a teljes anyagot 

a Kutatási zárójelentésben rögzítettük). 
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Szervezeti forma. Amikor a megkérdezettek megoszlását vizsgáltuk szervezeti forma szerint, azt 

láttuk, hogy a 138 szervezet döntő többsége (70,2%) egyesületi szervezeti formában működik. Ez 

azért jó, mert az egyesületek jelentős hányada közhasznú, nem profitorientált, ahol a hátrányos 

helyzetűek is könnyebben megtalálják a relatíve olcsóbb sportolási lehetőségeket. Az egyéni 

vállalkozások szerepelnek a második helyen (8,6%), ami annak köszönhető, hogy a nagyobb 

településeken nő az edzőtermek, fitnesz szalonok száma, amelyek a leggyakrabban egyéni vállalkozói 

szervezeti formában üzemelnek. 

 

Taglétszám. Egy szervezetnek fontos jellemzője a mérete, a szervezet tagságának száma. Ennek a 

mutatónak az értéke Magyarországon a legalacsonyabb, átlagosan 69 fő, Szlovákiában 112, 

Romániában 120 fő. A szervezetek száma hazánkban több, de a méretük kisebb, mint a külföldieké. 

Működtetés, üzemeltetés szempontjából előnyösebb a nagyobb taglétszám, ezen kívül a társadalmi 

felzárkóztatás és a hátránykompenzáció is sikeresebben valósítható meg nagyobb taglétszámú 

egyesületekben. Itthon célszerű lenne a kisebb létszámú egyesületek, civil szervezetek integrálódása 

nagyobb létszámú sportszervezetté, amit adminisztrációs eszközökkel ki lehetne kényszeríteni. 

 

Bevételi források. A szervezetek bevételi forrásait vizsgálva azt láttuk, hogy Magyarországon a 

szervezetek 78,4%-a él a pályázati lehetőségekkel, jelentős azonban az önkormányzati támogatás és 

a tagdíjbevétel is. Romániában és Szlovákiában a pályázati bevétel a magyarnak jellemzően egy 

harmada, ott inkább a szponzori, az önkormányzati támogatás és a tagdíjbevétel a jelentősebb forrás. 

Külföldi partnereink sokkal kevesebb kiírt pályázattal számolhatnak, mint a magyar szervezetek. A 

hazai egyesületek képviselőinek egyhangú véleménye, hogy a társadalmi integrációt segítő célzott 

pályázatokat a jövőben is legalább a mai szinten kellene fenntartani, kiírni, mert azok nélkül 

nagységrendekkel kisebb eredményeket tudnának elérni ezen a területen. 

 

Nemek aránya. A szervezeti pozíciót betöltők nemek szerinti megoszlását vizsgálva látható, hogy a 

férfiak aránya 78,9%, a nőké 21,1%. A nők valamennyi pozícióban alul reprezentáltak, ami társadalmi 

szempontból lehet aggályos is. A nők arányának emelése valójában már önmagában társadalmi 

integrációs cselekedet, erre a sportszervezetek esetében a jövőben figyelni érdemes. 

 

Korfa. A szervezeti pozíciót betöltők korfája (megoszlása korcsoportok szerint) jónak mondható 

mindhárom országban, mert átlag 72%-uk a 31-50 éves kor közé esik. Nyugdíjas korú, 65 év feletti 

pedig csak a 4,5%-uk. 

 

Végzettség. A szervezeti pozíciót betöltők megoszlása az iskolai végzettség szerint jó képet mutat, 

hiszen 79%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a további 21% középfokú végzettséget szerzett. 

A magasabb iskolai végzettség elvileg színvonalasabb, tudatosabb probléma megközelítést tehet 
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lehetővé, a szakmai munka mellett a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása iránt is fogékonyabbak 

lehetnek (korábbi vizsgálatok szerint az empátia készség és az iskolai végzettség összefüggést mutat). 

 

Szakképzettség. A szervezetben betöltött szerepek megoszlását is vizsgáltuk, a válaszadók 

szakképzettsége szerint. Ennek érdekessége, hogy a megkérdezettek 29%-a tanári, főleg testnevelő 

tanári alap szakképzettséggel rendelkeznek, 13%-a pedig edzői alap szakképzettséget szerzett. 

Fontos tény, hogy az alapdiploma mellett, néhány kivételtől eltekintve, a munkához szükséges 

speciális sportszakmai végzettséggel is rendelkeznek a pozíciót betöltők. Mindhárom országban 

megvannak a szakképzett szakemberek, területi eloszlásban azonban vannak anomáliák. A hátrányos 

helyzetű településeken gyakran nincs elég megfelelően képzett sportszakember, és ennek hiánya 

gyakran gátja a társadalmi felzárkóztatásnak a szabadidősport által. 

 

Jogviszony. A szervezeti pozíció eloszlására a foglalkoztatási jogviszony szerint jellemző, hogy 

mindhárom országban a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak aránya a legmagasabb, ez a 

megkérdezettek több, mint fele. A főállású teljes munkaidősök aránya ettől kevesebb, ez 

Magyarországon a megkérdezettek 21%-a, Romániában 45%-a, Szlovákiában 47%-a. A szervezetek 

működtetése szempontjából a kevesebb főállású teljes munkaidős alkalmazása költséghatékonyabb, 

így ebből a szempontból ez az arány hazánkban a legjobb. 

 

Szolgáltatások. A szervezetek által nyújtott szolgáltatások elemzése során megállapítottuk, hogy a 

szervezetek összesen 67 különböző szolgáltatást soroltak fel válaszaikban. Az adatokból kiderül, hogy 

egyre gyakrabban a verseny- és a szabadidősport mellett olyan rekreációs tevékenységeket is 

felvállalnak az egyesületek, mint a túrázás, táncos mozgásos tevékenységek, olyan szabadidős 

sportok, mint a teke, asztalitenisz és különböző rendezvények. Ez Magyarországon a leginkább terjedő 

megoldás, nálunk 43 szervezet végez echte rekreációs tevékenységet is, Romániában ez a szám 11, 

Szlovákiában 8. Ennek a trendnek az lehet a hozadéka, hogy általában a lakosság, de különösen a 

hátrányos helyzetűek sporthozzáférése jelentősen javul. Örömteli, hogy hazánkban ez a tendencia 

nagyságrendekkel erőteljesebb, mint külföldi partnereink esetében. 

 

Kapcsolatrendszer. A szervezet együttműködési kapcsolatainak vizsgálata során megállapítottuk, 

hogy a szervezetek kapcsolati hálójában a legintenzívebb kapcsolat a szponzorokkal (100%), az 

önkormányzatokkal (79%) és az oktatási intézményekkel (73,9%) valósul meg. Ez az érintettség 

valójában a szervezet tevékenységében való érdekeltséget fejezi ki. A szponzorokkal és az 

önkormányzattal való erős, intenzív kapcsolat oka anyagi természetű, hiszen a működéshez 

szükséges források leginkább erről a két területről jönnek, az oktatási intézményekkel az 

együttműködés pedig szakmai okok miatt erős, mert innen lehet biztosítani az utánpótlás sportolókat. 

Erős az együttműködés más egyesületekkel, civil szervezetekkel  (63,6%) is, ami magában 
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hordozza a hátrányos helyzetű, integrációra szoruló személyek foglalkoztatásának nagyobb 

lehetőségét. 

 

Serdülőkori sportág elhagyás. A fiatalok serdülő kori sportág elhagyásának okait is vizsgáltuk. A 

kérdőívet kitöltők három válaszlehetőséget értékeltek magasra az öt fokú Likert-skálán:  

 baráti kör ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,5),  

 családi ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,3),  

 sportszakemberek hiánya (átlag: 4).  

A fentiek mellett Romániában fontos tényezőnek tekintik a sportolási körülményeket (a válaszadók 

54,2%-a) is. A fiatalok sportág elhagyását tehát csökkenteni, kezelni tudjuk a sportszakembereknek 

a családdal való intenzív és őszinte kapcsolat tartásával, illetve a baráti kör bevonásával a 

sportmunkába, szakosztályi rendezvényekbe. A sportszakemberek hiánya jelentős társadalmi 

probléma mindhárom országban, aminek kezelése csak állami akarattal és közreműködéssel oldható 

meg. A sportszakember képzés modernizálása és kapacitásának bővítése mindhárom országban 

beavatkozást igényel.  A sportszakemberek hiánya sok estben azonban csak látszólagos, inkább az 

eloszlásuk nem jó, mert a városokban ez nem mindenütt probléma, ott bővebben van sportszakember, 

de a hátrányos helyzetű településekre, az integrációra szorulók segítésére a kelleténél lényegesen 

kevesebb jut. A helyi kötődésű sportszakemberek helybeli jobb megbecsülése talán segíthetne a 

súlyosnak nevezhető problémán. 

 

A sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének eszközei, módszerei. A sportot 

elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az egészséges életmód felé 

terelésének eszközeit, módszereit klaszteranalízissel vizsgáltuk. Mindhárom országban ugyanazt a 

módszeregyüttest tartják a legjobbnak a szakemberek, amely a 18 féle javasolt módszer közül a 

következőket tartalmazza: a sporttevékenységek feltételeinek a biztosítása, a közösségfejlesztés, 

valamint a szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése.  

Egy másik klaszterbe tartozó módszeregyüttest is gyakran alkalmazzák mindhárom országban, benne 

az oktatás-nevelés kérdései (különös tekintettel a gyermekközpontú gondolkodásra), de a társadalmi 

feltételek is fontosak, mint például a társadalmi elfogadás, az előítéletek megszüntetése, vagy a helyi 

munkalehetőség bővítése. 

A kutatás és a válaszadó szakemberek szerint a fentiek képezhetik a sportot elhagyó fiatalok sport 

világába történő visszavezetésének, reintegrációjának leggyakoribb és legeredményesebb eszközeit 

és módszereit. 

Tökéletesen biztos megoldás nem létezik, a szakemberek által felsorolt, általuk működőnek minősített 

lehetőségekből kell helyben kiválasztani a lehető legjobb, legeredményesebb megoldást, eszközt, 

módszert. A kiválasztásnál sok szempontot kell számításba venni, például a helyi szokásokat, anyagi 

és sportszakmai lehetőségeket, illetve a fenti, máshol már bevált megoldásokat. A felvetett probléma 
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tehát megoldható, a sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetése, illetve az 

egészséges életmód felé terelése mások által kipróbált és bevált eszközökkel, módszerekkel 

megvalósítható. A szociálisan érzékeny, helyi kötődésű szakemberek nagyobb eséllyel érnek el jó 

eredményt ezen a területen. 

  

A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja a sport és a testnevelés által. A válaszadók 98%-a 

lehetségesnek tartotta a sport általi integrációt. A megkérdezettek 30 különböző lehetőséget soroltak 

fel, amelyekkel szerintük a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja működően 

megvalósítható a sport által. Klaszteranalízis után a következő megállapításokat tehettük. 

 Magyarországon és Romániában a legmagasabb, átlag feletti az Összetett sokrétű vélemény 

rendszerbe sorolt válaszadók aránya.  Ez jelenti a motivációk erősítését, (jövőkép, meggyőzés, 

szemléletformálás, kitörési lehetőségként elismertetni velük a sportot, példaképek állítása); a 

sportolás feltételeinek fejlesztését (ingyenes, minőségi sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, 

megfelelő eszközkínálat biztosítása, anyagi feltételek megteremtése, megfelelő szakemberek 

megléte); oktatást-nevelést (terhek csökkentése, nevelés, törődés, követelmény rendszer állítása, 

következetesség, elismerés, szegényközpontú gondolkodás alkalmazása); társadalmi feltételeket 

(társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése, helyi munkalehetőség bővítése). 

Szlovákiában meghatározó a Motiválást és oktatást-nevelést hangsúlyozó, valamint a Vegyes szűk 

körű véleményrendszerrel (edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte, ingyenes, minőségi 

sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, anyagi feltételek biztosítsa, tehercsökkentés, nevelés, törődés, 

megfelelő marketing, egészségtudat növelése) rendelkezők aránya. 

Az eszköz, módszer megválasztásánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a helyi szokásokat, 

hagyományokat, az emberek gondolkodásmódját, egészségkultúráját és egészségszintjét, a 

rendelkezésre álló anyagi és humánerőforrást.  

 

A mélyinterjúk, a fókuszcsoportos beszélgetések és a pilot study során többször szóba került a 

szakemberek között, hogy a hátrányos helyzetű települések lakóinak társadalmi felzárkóztatásához 

elengedhetetlen a helyi önkormányzat rendszeres anyagi, szervezési segítsége, ami a legtöbb 

esetben, de különböző szinten meg is valósul. 

Egy másik kérdés is rendszeresen felmerült a társadalmi integráció kapcsán a szakemberek között. 

A pályázatok kiváló hátteret biztosítanak a hátránykompenzációra, a társadalmi egyenlőtlenségek 

kezelésére. Magyarországon sokkal több pályázat jelent meg és realizálódott erre a területre, mint a 

szomszédos országokban. A célzott, erre a területre fókuszáló pályázatok segítségével a hátrányos 

helyzetű polgárok társadalmi felzárkóztatása sokkal rövidebb idő alatt és magasabb színvonalon 

valósulhatna meg. A magyar szakemberek várják a továbbiakban is, hogy jelentős számú célzott 

pályázatot ír ki az EMMI, amelyek a sport általi társadalmi integrációt is segítik majd megoldani. 
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6. SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA  

 

A megvalósult programelemek, illetve a transznacionális kutatás során elhangzott, megismert, a 

résztvevők által tett, többnyire tapasztalton alapuló szakmai és módszertani javaslatokat, ajánlásokat, 

valamint a kutatási eredményeket rendszereztük, összegeztük ebben a fejezetben. 

A javaslatok, ajánlások három szintre vonatkozóan különíthetők el:  

 országos szint,  

 sportszövetségek, sportegyesületek szintje, 

 helyi szint. 

A szakpolitikai, pályázatunk esetében sportpolitikai, egészségpolitikai és szociálpolitikai cselekvések, 

beavatkozások alapelvei komplett rendszert jelentenek, feltételeznek, melynek elemei országos 

szinten a következők lehetnek (javaslatok a teljesség igénye nélkül):  

 A hátrányos helyzetűeket megcélzó fizikai aktivitás fogalmát, jelentéstartalmát és 

jelentésterjedelmét, továbbá kontextusát pontosan meg kell határozni. Tisztázni kell a fő célt 

is, ami a szabadidősport elterjesztése, de az egyenlőtlenségek csökkentése is lehet, sőt 

egyszerre mindkettő.  

 A szabadidősport, azon belül különösen a HH-s települések szabadidősportjának területére 

bizonyos országosan elfogadott standardok, küszöbértékek, mérőszámok, indikátorok 

mielőbbi kialakítása mindenképpen szükségesnek látszik.  

 A célokat, a célcsoportokat, a célrégiókat, és a szabadidősport általi társadalmi integrációs 

tevékenységek időtartamát jól körül kell írni, meg kell határozni.  

 Több nagy szegmens (politikai, szociális, egészségügyi, sport) együttműködésére van 

szükség a területünkhöz kapcsolódó, hatékony és működőképes szakpolitika 

megvalósításában. Együttműködés kialakítása látszik szükségesnek a sportügyek felügyelete, 

illetve a társadalmi befogadás kérdésével foglalkozó ágazatok között.  

 A hátrányos helyzetűek egészségfejlesztésére irányuló kezdeményezéseknek egyre 

magasabb szintű kooperációvá kell válnia, amely több, mint a sportpolitika, azon túlmutat. 

 A mobilitást (gyaloglás és kerékpár) támogató szakpolitikai kezdeményezések sokkal 

eredményesebbek lehetnek, ha a viselkedés megváltoztatása és az információ eljuttatása 

mellett a környezeti feltételek javítására is jobban odafigyelnek a döntéshozók.  

 A cselekvéstervek, a megvalósuló tudatformáló és cselekvésre késztető kampányok legyenek 

erősen célorientáltak, mert az általános kampányok bizonyos esetekben akár növelhetik is az 

egyenlőtlenségeket (kontrahatás). 

  A társadalmi befogadást figyelembe kell venni a sportfinanszírozási országos pályázatok 

kiírásakor.  
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 A helyi önkormányzatok és a szakosodott civil szervezetek kiemelt szerepet játszanak az 

országos szintű sportpolitikai döntések helyi szintű megvalósításában, ezért segíteni kell őket 

abban, hogy hálózatszerű helyi, területi képződményeket, rendszereket alakíthassanak ki 

(hálózatépítés). 

 Országos szinten érvényesülő, komplex stratégiai akciótervet kellene kidolgozni a hátrányos 

helyzetűek és a kisebbségek sporton belüli társadalmi integrációjáról. 

 A sport, mint társadalmi jelenség és egyben kiváló eszköz  beillesztése elengedhetetlen a 

jövőben a társadalmi befogadással és a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos 

cselekvési tervekbe.  

 Ki kell alakítani a költségcsökkentő módszereket a sportban való részvétel ösztönzésére 

(például szabadidő-bérlet, utazási kedvezmény, gyermekmegőrzés, olcsó sportfelszerelés és 

sportolási lehetőség biztosítása stb.). 

 Az alacsony iskolázottságú rétegekkel kapcsolatos szociális és sportszakmai kompetenciák 

fejlesztése fontos a sporttal, testmozgással foglalkozó szakemberek képzésében 

(sportszakemberek képzése megújításra szorul!). 

 A sporttudomány szakembereit, a sportszakember képző felsőoktatási helyszínek oktatóit 

célszerű bevonni az országos szintű szabadidősportos programok tervezésébe és 

értékelésébe. 

 Szükségesnek látszik a partnerkapcsolatok kialakítása és az intenzív együttműködés 

ösztönzése a hátrányos helyzetűek és a kisebbségek sportjának különböző szereplőivel (pl. 

kormányzati szervek, egészségügyi és szociális ágazat, (sport) szövetségek, civil szervezetek 

stb.) a teljesítőképesség javítása és a tudástranszfer területén (pl. információcsere, a 

létesítmény és a felszerelés biztosítása, sportszakember ellátottság, az oktatás színvonalának 

javítása stb.).  

 

A sportszövetségek, sportegyesületek szintje az esetek többségében valójában regionális szintet 

jelent. Ezen a szinten az alábbi, szerintünk megvalósítható javaslataink a következők: 

 Stratégiai szintű elköteleződés is szükséges a sokféleség és a társadalmi befogadás mellett.  

 A forrásszerzés hatékonyabbá tétele elengedhetetlen a társadalmi befogadást is megvalósító 

szabadidősportos szervezetek fenntartható működéshez.  

 A működéssel kapcsolatos célok reális megfogalmazása az egyik alapja a közösségi létnek.  

 A tagsággal folyamatos és őszinte párbeszédet kell folytatnia a szervezetet irányító 

menedzsmentnek. 

 A működési területen, a célcsoportok körében a diszkrimináció jelenlétét rendszeresen 

vizsgálni szükséges a szövetségek, sportegyesületek részéről. 
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 A szövetségekben és a sportegyesületekben is a főbb feladatokat meg kell osztani, a 

felelősségi köröket pontosítani kell.   

 Az újszerű ötleteket fel kell karolni, meg kell valósítani (ez az innováció), miközben az 

alkalmazkodóképességet fokozni kell. 

 A kisebbségek, a hátrányos helyzetűek szervezeti aktivitását folyamatosan ösztönözni, 

növelni szükséges.  

 Fontos a szülők részvétele a szervezetek által megvalósított programokban (hatásfok 

növelés).  

 A szabadidős sporttevékenység hozzáférhetőségét biztosítani kell a rászoruló érdeklődők 

részére.  

 A nők fokozottabb részvételét támogatni kell különféle eszközökkel, módszerekkel, 

kedvezményekkel. 

 A fogyatékkal élők sportolási lehetőségét is meg kell teremteni, a lehetőségek és az idő 

függvényében.  

 A rekreációs célú sporttevékenység iránti igényre nyitottnak kell lennie a sportszervezetnek, 

mert a jövő nem az élsport, hanem a rekreáció.  

 Feltétlenül és rendszeresen együtt kell működni más szakirányú szervezetekkel, 

sportszövetségekkel, sportegyesületekkel, a sporton kívüli egyéb szervezetekkel, elsősorban 

az információcsere, a tudástranszfer és a kompetenciafejlesztés érdekében. 

 A hazai és nemzetközi bevált gyakorlatokat nem lehet „másolni” és átgondoltság nélkül 

átültetni egy más kontextusba, mert akár a célcsoport, akár a környezet különbözősége miatt 

eltérő feltételek mellett eltérő stratégiákra és megoldásokra van szükség. A máshol bevált, 

működő „jó gyakorlatokat” minden esetben adaptálni kell, bekalkulálva saját lehetőségeinket. 

 

A helyi szintre vonatkozó, helyi szinten megvalósítható javaslataink a mennyiségi és minőségi 

fejlesztési lehetőségekre vonatkoznak, de érintik a mindennapi működés területét is.  

 A helyi szintű együttműködés a különböző szakterületek, illetve az egymást kiegészítő, 

kölcsönösen megerősítő, érintett partnerek között a feladatok és felelősségi körök pontos 

elosztásával történjen, az eredményesség céljából. 

 A rugalmas és újszerű programokat a létesítményekhez, a helyi környezethez kell igazítani, 

figyelembe véve a célcsoport jellegzetességeit, az adottságokat, a célokat, hangsúlyozva a 

mindenki számára való hozzáférhetőséget és a fenntarthatóságot (például a 

sportlétesítményeket úgy tervezzék meg, hogy figyelembe veszik a célcsoportok speciális 

igényeit is!).  

 A szervezetfejlesztés támogatása fontos tényező (aktív elköteleződésen, önkéntes munkán, 

irányításon, rendszeres képzésen kell alapulnia).  
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 Költségcsökkentő rendszerek kialakítása a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek sportban 

való részvételének ösztönzésére (például szabadidő-bérlet, tömegközlekedési 

kedvezmények, gyermekfelügyelet, olcsó sportfelszerelés és sportolási lehetőség). 

 A társadalmi befogadás figyelembevétele sportfinanszírozási helyi pályázatok kiírásakor. 

 Szükséges a rendszeres együttműködés a sportügy, illetve a társadalmi befogadás kérdésével 

foglalkozó önkormányzati, üzleti és civil szereplők között.   

 A meglévő struktúrák (pl. iskola, községi intézmények) használata a nehezen hozzáférhető 

lakosság megszólításához.  

 A HH-s lakosságot be kell vonni a helyi szintű programok tervezésébe és működtetésébe.  

 Elengedhetetlen a sporttudomány szakembereinek, valamint egyéb sportszakembereknek a 

bevonása a helyi szintű programok tervezésébe, lebonyolításába és értékelésébe. 

 A mobilitás, az aktív közlekedés (gyalogos, kerékpáros) feltételeinek javítása fontos a 

hátrányos helyzetű településeken, helyi szinten is, a biztonságos kerékpáros közlekedés 

tudatos infrastrukturális fejlesztésén, a kerékpárvásárlás szociális támogatásán, illetve a helyi 

lakosoknak szóló, a kerékpáros közlekedést promotáló akciókon, kampányokon keresztül. 

 A célcsoport elérésére külön hangsúlyt kell fektetni, a sokcsatornás elérés (Internet, 

Facebook, Twitter, plakát, szórólap, hangosbemondó) bizonyult a legeredményesebbnek. 

 A példaképek, helyi hősök, kortársak bevonása az programokba erősítheti a bizalmat a 

résztvevők körében, ez sikertényező lehet.  

 Az értékelés kritikus jelentőséggel bír a beavatkozás eredményességének mérhetősége 

szempontjából, éppen ezért egzakt indikátorokra is szükség van, ugyanakkor figyelembe kell 

venni, hogy az eredményekhez sok időre lehet szükség. A program időtartamának reális 

módon kell illeszkedni a célkitűzésekhez, és ha valós viselkedésbeli változtatást akarunk 

elérni, akkor a megbízható értékeléshez több időre van szükség.  

 A környezetben történő infrastrukturális és egyéb változtatások önmagukban lehet, hogy nem 

elegendőek a hátrányos helyzetű közösségek fizikai aktivitásának növeléséhez, így a 

környezeti beavatkozások mellett az információ eljuttatására, a viselkedés megváltoztatására, 

vagy a társas kapcsolatokra is szükséges fókuszálni.  

 A fizikai aktivitási programok hozzáférhetőségének biztosítása túlmutat a pénzügyi akadályok 

leküzdésén; a kulturális gátak és a lakókörnyezet hiányosságai szintén megválaszolandó 

kihívások a helyi szabadidősport rendezvények szervezésekor. 

 A szabadidősport szervezéséhez szakembergárda kell, amiből nincs elegendő jelenleg a HH-

s településeken. Ez a sportszakember képzés modernizálásának igényét, mennyiségi és 

minőségi teljesítő képességét veti fel problémaként. 

 A hátrányos helyzetű fiatalokkal napi kapcsolatban lévőket kell megszólítani, segítségül hívni 

mozgósításukhoz, motiválásukhoz. 
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 Fontos a felvilágosító, szemléletformáló rendezvények rendszeres szervezése, amit 

elsősorban célzott pályázatok benyújtásával, elnyerésével és megvalósításával lehet 

realizálni. 

 Az alapítványok, tanodák, iskolák szerepe nagy a szabadidősport iránti érdeklődés 

felkeltésében, a velük való szoros együttműködés elengedhetetlen. 

 A családon és az iskolán kívül fontos az önkormányzat és a civil szervezetek szerepe is a 

szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében is. 

 A rendelkezésre álló infrastruktúra legyen nyitott és ingyenes, akkor még többen mennek majd 

sportolni a hátrányos helyzetűek közül. 

 A természeti környezet adta lehetőségeket a szabadidősportban is ki kell használni, mert a 

természet erői (napfény, víz, levegő) emelik a sportmozgás hatásfokát. 

 A kerékpárutak, az utcai sporteszközök (például a street workout) és a játszóterek fontosak a 

HH-s települések lakói esetében is. A kültéri sporteszközök rendszeres karbantartás fontos, 

bár költséges feladat, amit rendszeresen el kell végezni. 

 A hátrányos helyzetű települések lakói és vezetői rendszerhibaként élik meg azt, hogy az 

élsportot jelentősen támogatja az állam, ehhez képest a szabadidősportot alig. Fordítva 

szeretnék. 

 A települések sportkoncepciói régiek, azokat aktualizálni és modernizálni szükséges. 

 Több a kampányszerű sportrendezvény, mint a rendszeres szabadidősport. Ezen változtatni 

szükséges. 

 A Honvédelmi Sportszövetség kínálta lehetőségekkel a HH-s településeknek élnie kellene! 
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7. VISSZAJELZÉSEK, A PROJEKT RÉSZTVEVŐINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A transznacionális projektben öt külföldi partnerrel valósítottuk meg a pályázati célokat. A 

társszervezetek vezetői (hivatalos képviselői), illetve kapcsolattartói az alábbiak voltak a kétéves 

közös munka során. 

 

Külföldi partnerek Hivatalos képviselő Kapcsolattaró 

Csemadok Bátka Alapszervezet Nagy Viktória Gyurán Ágnes 

Csemadok Feled 

Alapszervezete 

Csobó Zsuzsanna Csobó Zsuzsanna 

Pósa Lajos Társaság Pósa Judit Pósa Judit 

Medvesalja Polgári Társulás Mede Ferenc Mede Szabolcs 

AS CS GYM MAR STRONG 

Nagyvárad 

Szőke Lajos Craciunea Viorel 

 

Sokat jelentettek azok a visszajelzések, amelyeket minden foglalkozás végén elmondhattak a 

résztvevő szakemberek, jelezhették pillanatnyi benyomásaikat az adott programról. Elmondhatták, 

hogy mi volt a legfontosabb ismeret számukra. Azt is közölhették, hogy volt-e ellentmondás az eddigi 

ismereteik és a programon hallottak között. Kérdéseket tehettek fel a napi témához kapcsolódó 

információkkal kapcsolatban. Elmondhatták véleményüket az együtt töltött időről, érzéseikről, 

gondolataikról. Ezek a vélemények az esetek többségében pozitívak, előre mutatóak voltak, de 

természetesen ritkán előfordult, hogy kritikát is megfogalmaztak, amit köszönettel vettünk és ha 

szükséges volt, a korrekcióban felhasználtuk. Az összes visszajelzést mindig beépítettük a következő 

foglalkozásokba, javítva azok színvonalát, eredményességét. 

A 2020 júniusában – a pandémia miatt elektronikusan – megrendezett találkozón minden 

partnerszervezet hivatalos képviselője és kapcsolattartója részt vett, ahol értékeltük a közös munkát. 

A résztvevők kivétel nélkül magas színvonalúnak, eredményesnek ítélték az együttműködést, a közös 

projekt megvalósítást. Elégedettek voltak a programok témaköreivel, színvonalával, lebonyolításával. 

Az együttlét komoly tudástranszfert tett lehetővé a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil 

szervezetek vezetői között, ami a szervezetek mindennapi munkájának színvonalát jelentősen 

megemelték, miután az új információk beépültek az otthoni, a társadalmi befogadást is segítő 

szabadidősportos szakmai munkába. 

Nagyon hasznosnak ítélték fő témáinkkal kapcsolatos fogalmakat tisztázó két rendezvényünket, 

ugyanis a szabadidősportolók hazai szaknyelvi ismeretei is nagyon hiányosak, ráadásul a külföldi 

partnerek terminológiája is jelentősen különbözik a magyartól. A terminológiai kérdések tisztázása 

jelentősen javította a szakmai együttműködés hatásfokát. 
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Mindannyian örömmel vették a kialakított nemzetközi hálózatot, amit felépítettünk, és ami segített a 

társadalmi befogadást megvalósító szabadidősportos munkában, a jövőben pedig az együttműködést 

fenntarthatóvá teszi. Minden hazai és külföldi partnerünk úgy nyilatkozott, hogy a nemzetközi 

együttműködést tovább kell folytatni, egymás rendezvényeit továbbra is látogatni szeretnék, és 

amennyiben új, hasonló típusú pályázat kerül a jövőben kiírásra, mindenképpen szeretnének annak 

a részesei lenni. 

A tanulmányutakon sikerült a legtöbb jó gyakorlatot megismerni, melyek halmazából választhattak a 

résztvevők, azt pedig adaptálhatták a helyi viszonyaikra, lehetőségeikre.  

A műhelymunkák során nagyon sok elméleti é gyakorlati ismeretet szereztek a szakemberek, ahol az 

interaktivitásnak köszönhetően mindenki megnyilvánulhatott, kérdéseivel, hozzászólásaival 

igyekezett emelni a workshopok színvonalát, segíteni a tudástranszfert. 

A kompetencia-fejlesztő rendezvényeinken fejleszteni tudtuk a szakemberek személyes 

kompetenciáit, amivel hozzájárultunk a szakemberek, rajtuk keresztül a HH-s egyének jövőbeni 

sikeres munkavégzéséhez, sportolásához és egyéni fejlődéshez. A kompetenciafejlesztő 

foglalkozások érzékenyítő programok is voltak. Lehetőség nyílt a szakemberek számára, hogy a 

gyakorlatban is kipróbálhassák a korábban kapott elméleti ismereteket. Az ismertetett jó gyakorlatokat 

értékelték, ha kellett átalakították, tovább gondolták, adaptálták a helyi viszonyokra. 

Az együttműködő partnerszervezet képviselői rendszeresen látogatták a projektelemként funkcionáló 

rendezvényeinket, ahol aktív részvételükkel segítették a projektcélok megvalósítását, a fő- és 

részfeladatok elvégzését. 

A külföldi partnereink nagyon sokat segítettek a kutatási kérdőívek terítésében, hiszen a célcsoport 

elérhetőségei az ő birtokukban voltak. 

Bízunk abban, hogy a 2021-2027-es EU költségvetéshez kapcsolódóan több, a sport általi társadalmi 

befogadást segítő EU-s és magyar, azt elterjeszteni, megvalósítani szándékozó pályázat kerül 

kiírásra, amelyek elnyerése esetén jelenlegi külföldi partnereink nagyon szívesen vennének részt a 

megvalósításban, felhasználva a jelen pályázat során nyert tapasztalatokat is. A kontinuitás ezen a 

téren is kívánatos lenne. 
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8. ÖSSZEGZÉS 

 

A 2018. július 1-től 2020. június 28-ig tartó időszakban, a megvalósításba bevont szervezetekkel 

együtt 706 regisztrált részvételével 2 speciális ismereteket megalapozó, terminológia központú 

foglalkozást, 12 műhelymunkát, 8 tanulmányutat, 3 kompetenciafejlesztő-tréninget, 4 nemzetközi 

hálózatépítő programot és egy 200 fős transznacionális kutatást sikerült lebonyolítani, melyek 

szakmai anyagaiból, átvett jó gyakorlataiból készült a fenti, szakmai és módszertani ajánlásokat is 

tartalmazó összegzés, tanulmány. 2020 márciusában ránk rúgta az ajtót a COVID-19 új koronavírus 

generálta világjárvány, ami néhány projektelemünk lebonyolítását – legnagyobb sajnálatunkra – 

lehetetlenné tette. Ezek a projektelemek a következők voltak: 

 Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel (4 alkalom). 

 A nemzetközi együttműködés keretében megvalósult kompetenciafejlesztés során elvégzett 

szakmai munka bemutatása (2 alkalom). 

 Tréning (1 alkalom). 

 A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése (2 alakalom). 

 Magyarországi konferencia szervezése (2 alkalom). 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az elmaradt projektelemek a pályázatot lényegi, tartalmi szempontból 

nem érintették hátrányosan, kivéve a disszeminációt, ami elsősorban csak helyi és regionális szinten 

valósult meg, a programokon résztvevő szakembereken és a számukra elérhetővé tett 

szakanyagokon keresztül. 

Visszatekintve a kétéves munkára és az együttműködésekre, több szempontból is eredményesnek 

tartjuk a projektet. 

A projekt új lendületet hozott több HH-s település civil szervezeteinek működésében, fellendítette a 

közösség mindennapi munkáját, mert a programokon megismert, oda beemelt jó gyakorlatok 

rávilágítottak arra, hogy érdemes felülvizsgálni és új tartalommal bővíteni a meglévő, társadalmi 

integrációt is feltételező szabadidősportos szakmai tevékenységeiket. 

A projekt eredményeként megújult, letisztultabb, tartalmasabb lett sportszövetségünk honlapja is, 

emellett alkalmassá vált az együttműködő partnerekkel való közös munkára a fenntartási időszakban 

is.  

Több, hasonló kihívásokkal küzdő hazai és külföldi civil szervezet komoly, tartósnak ígérkező 

kapcsolatot, valójában egy működő szakspecifikus hálózatot hozott létre. A 2021-től kezdődő 

fenntartási időszakra vonatozó együttműködéseket így sikerült kialakítani, melyben személyes 

megjelenést feltételező alkalmak, konferenciák, országos találkozók, ünnepekhez kapcsolódó 

programok, illetve elektronikus rendszereken keresztül zajló megbeszélgetések és egy többfunkciós 

közös online tér (fórum, szakanyagok cseréje, közös szabadidősportos adatbázis) használata is 

mindennapossá vált.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Köszönetet mondunk a projekt megvalósításában résztvevő partnereinknek, négy felvidéki és egy 

erdélyi szervezetnek, akik a transznacionális együttműködéssel hozzájárultak pályázatunk sikeres 

lebonyolításához, kitűzött céljaink eléréséhez. Sajátos szemléletükkel, felhalmozott tudásukkal, 

tapasztalataikkal, innovatív megoldásaikkal, újszerű módszereikkel jelentősen hozzájárultak az 

eredményes projekt megvalósításhoz, a társadalmi integráció sport általi újra értelmezéséhez. 

Köszönjük minden résztvevőnek és megvalósítónak a kooperációt, nélkülük nem lett volna 

eredményes a projektmunka. 

Hálás köszönettel tartozunk az alábbi szervezeteknek, intézményeknek és személyeknek, a 

transznacionális pályázat megvalósításához nyújtott hathatós segítségért.  

 

Köszönet az Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség vezetőjének és munkatársainak az általuk 

nyújtott szakmai munkájáért.  

 

Köszönet nemzetközi partnereinknek, azok munkatársainak és önkénteseinek az együttműködésért 

és az önzetlen szakmai támogatásért, akik szakirányú tudásukkal, szemléletmódjukkal, újszerű 

megoldásaikkal mind hozzájárultak a programok eredményességéhez, a hátrányos helyzetűek 

szabadidősportját irányítók szakértelmének növeléséhez, ezáltal a sportkultúra fejlesztéséhez: 

 CSEMADOK ALAPSZERVEZET BÁTKA, 

 CSEMADOK ALAPSZERVEZET FELED, 

 MEDVESALJA POLGÁRI TÁRSULÁS EGYHÁZASBÁST, 

 PÓSA LAJOS TÁRSASÁG RIMASZOMBAT, 

 CUBUL SPORTIV „GYM MAR STONG” NAGYVÁRAD. 

 

A projektben, a megvalósított programokban résztvevő hazai szervezeteknek és szakembereknek is 

köszönettel tartozunk, akik jelentős segítséget nyújtottak számunkra. Ezek a szervezetek a 

következők: (a teljesség igénye nélkül)  

 Átány Református Egyházközség, 

 Bátorfi - Agria Kerékpár és Triatlon Klub, 

 Dr. Fél Edit Közösségi tér, Átány, 

 Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért, Csillagpont, Heves, 

 EVUK Gyógyúszó Tanoda és Kis Béka Mozgásfejlesztő Tanoda, Eger, 

 Fekete István Könyvtár, Tiszanána, 

 Hegyvidék Outdoor Programszervező Iroda, Szilvásvárad, 

 Heves Város Önkormányzata, 
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 Igazvölgy Kulturális és Sport Egyesület, Erdőkövesd, 

 Kalandpark, Szilvásvárad, 

 Kárpát-medencei Ifjúsági Értékőr Hálózat Tiszanánai csoportja, 

 Kazincbarcika Baráti Kör, Kazincbarcika, 

 Kazincbarcika Don Bosco Sportközpont, Kazincbarcika, 

 Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika, 

 Komplex Gyermek és Ifjúságvédelmi Egyesület, Eger, 

 Kömlőnépe Alapítvány, Kömlő, 

 Központi Sportiskola (KSI), Budapest, 

 Művelődési Központ, Tornalja, 

 Szabadidő Központ, Tornalja, 

 Tornaljai Városi Hivatal, Tornalja,  

 Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete, Eger, 

 Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület, Sarud. 

 

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet illik és kell mondanunk az EMMI EU Fejlesztések 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 számú projekt 

megvalósításában nyújtott támogatásáért, ami nélkül a projekt nem valósulhatott volna meg. 

 


