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A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: „Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely 
esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi 
kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. 
Magyarország Alaptörvénye XX. cikke alapvető jogként fogalmazza meg, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki 
egészséghez. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek között – a rendszeres testedzés biztosításának 
lehetősége. 

 
Nagykovácsi Nagyközség Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban rögzített irányelvekkel alkalmazza 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a sportról szóló 2004. évi I. 
törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek 
működésére. A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon feladatokat, amelyeket 
az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségének függvényében – döntéseiben a tömegsport illetve a 
versenysport területén iránymutatónak tekint. A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén 
működő szervezetek, egyesületek számára a működéshez megfelelő tervezhető környezet teremtődjön községünkben. A 
koncepció másik kiemelt célja a lakosság egészséges életkörülményeinek biztosítása és javítása valamint a sportolás 
lehetőségének megteremtése minden korosztály számára. Kiemelten fontosnak tekinti ez a koncepció a gyermekek és az 
ifjúság sportolási lehetőségeinek biztosítását tekintettel arra, hogy a községben a gyermekek száma örvendetesen 
meghaladja az országos átlagot.. 

 A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a 
rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős 
szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és személyiség 
formálásában. 

 

Jogszabályi háttér 

Magyarország Alaptörvénye: 
XX. cikk 
 
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 
mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az 
egészségügyi ellátás 

megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet 
védelmének biztosításával segíti elő. 
 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
különösen: 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
 
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (2012. 09. 01.től hatályos)„27. § 
 
(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is 
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 
legfeljebb heti két óra  

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  

b) b) iskolai sportkörben való sportolással,  
c) c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 



versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 
keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 
szervezéséről. 
(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör 
feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai 
sportköri foglalkozások megszervezéséhez –sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként 
– hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport 
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által 
szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.” 


2004. évi I. törvény a sportról 
 
„Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a 
nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által 
elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit. Magyarország 
sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik tevékenységükkel dicsőséget, 
elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben meghatározott célok 
megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország sportoló nemzetté is váljék. 
A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az egészségét megőrizni akaró 
polgár értékrendjéhez. A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi 
és lelki egészségét. A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, 
a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás 
fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden 
embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a 
szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről 
van szó. 

 
Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló törvényét azzal 

összhangban az alábbiak szerint alkotja meg.” 

 
„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,  
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, 
vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges 
feltételeket. 
(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési 
feladatai körében: 
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, 
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 
sportrendezvények lebonyolítását. 
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, 



f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelően - ellátja 
a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat. 
(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal 
kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról 
rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok 
rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes 
feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.” 
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, 
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 
sportrendezvények lebonyolítását. 
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, 
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
 
 
Nagykovácsi Nagyközség sporttörténetének rövid összefoglalása. 

 
Nagykovácsi szervezett sportéletét elsősorban a labdarugó csapat adta a múltban. Ifjúsági felnőtt és öregfiúk 
csapatokban volt lehetőség a sportolásra. A labdarugó pálya a község központjában a hétvégéken fontos találkozóhely 
volt amikor a csapat otthoni mérkőzéseket játszott. 

A helyi sportélet másik színtere, az Általános Iskola tornacsarnoka amely 1985-ben épült meg. Itt az 
iskola tanulóin kívül lehetőséget kaptak a különböző önszerveződő csoportok a délutáni, esti 
sportolásra. 
A rendszerváltás után megélénkült a község sportélete. Új sportágak elsajátítására nyílt lehetőség. 
Több-kevesebb ideig lehetőség nyílt különböző ázsiai küzdősportok elsajátítására, kosárlabdázásra 
és kerékpározásra. Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében igyekezett támogatni a 
helyi sportéletet, azonban ez elsősorban a labdarúgásra korlátozódott. 
 

A diáksport helyzete a községben 
 

A mindennapos testnevelés bevezetése nagyszerű lehetőséget teremtett arra, hogy tanulóink 
képességeit, sportági jártasságát még magasabb szintre emelhessük. Elmondható, hogy az 5. 
osztályban, ahol ez be lett vezetve 2013 évben teljes mértékben megvalósult. Szemmel látható a 
fejlődésük, de lemérve is jobbak, mint az előző osztályok. Ahhoz, hogy ez a következő években is 
fenntartható legyen és elérje a célját, amiért bevezették, szükséges technikai eszközök fejlesztése, 
melyből már a sportpálya felújítása megvalósult. Szükséges lenne továbbá: Elválasztó függöny a 
tornaterembe, kosárpalánkok az oldalsó falakra is, a karzat fejlesztése bordásfalakkal, az erősítő 
gépek kiegészítése, udvari futópálya felújítása, röplabdapálya, streetball helyek kialakítása, zárható 
öltöző szekrények (vagy az osztályokba, vagy az öltözőkbe), akár az elkészült pálya sátorral történő 
befedése. Itt kell megemlíteni, hogy a tornaterem szerkezetéből kifolyólag 150 m2-rel 
megnagyobbítható, ezáltal egy szabályos kosárlabda pálya is elférne rajta, mely mérkőzések 
megrendezésének is helyszínt adhatna. Ezekre a fejlesztésekre, azért is lenne szükség, hogy a 
megnövekedett óraszám miatt helyhiány ellenére is magas szinten tudjuk tartani a testnevelés 



oktatását. Hosszú távú elképzelések között szerepelhet, a hidegebb időszakban az oktatás részeként 
kerékpározás, tájfutás, tájbringa, de legfőképp sífutás.   
  
A testnevelés órákon kívüli sportolási lehetőségek 
 
 Felső tagozatban heti két alkalommal van lehetőségük tanulóinknak, hogy szabadon 
választva a sportágak közül a gyakorlatban is elmélyítsék azokat a sportági technikákat, amelyeket a 
testnevelés órákon már megtanultak. A kedveltebb sportágak: labdarúgás, kézilabda, floorball. 
Ezekbe az alkalmakba építjük bele a házibajnokságokat is, ahol az osztályok összemérhetik 
tudásukat. A meccsek színvonalát emeli az eredményjelző használata, melyet máskor is fel lehet 
használni, egyéb mérkőzéseken, kupákon. Az eredményjelző szoftverének rendszeres átvizsgálása 
szükséges. 
 Az alsós osztályoknál kézilabdázásra van lehetőségük a gyerekeknek. Szükség lenne még 
több olyan lehetőségre, amikor csak testnevelési játékokkal foglalkoznának, ami jól előkészítené a 
játékos sportversenyeken való eredményes részvételt.  
 Ezekhez az órákhoz a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 Az Iskolai Diáksportkör (ISK) keretén belül még jobban fel lehet készíteni a tanulókat a 
különböző diákolimpiai versenyekre. Itt újabb és újabb sportokat lehet bevezetni, melyek nemcsak a 
versenyekre készítik fel a gyerekeket, hanem ez által településünket, annak környezetét is jobban 
megismerhetik. Az ehhez szükséges anyagi keretet a fenntartó tudja biztosítani. Ide tartoznak a már 
korábban említett sportágak, mint: tájfutás ás tájkerékpározás (tájékozódási), sífutás, de a klasszikus 
sportok is, mint: kosárlabda, kézilabda, stb. 
 Az iskolában még különböző sportágak működnek, melyek közül némelyikéért fizetni kell, 
míg mások a szülői aktivitás és önkéntesség miatt ingyenesen működnek: tenisz, kézilabda, karate, 
kosárlabda, floorball, és labdarúgás.  
 
Diákolimpia 
 
 Minden évben benevezett az iskola a különböző diákolimpiai versenyszámokra ahol 
kiemelkedő eredményt is el tudunk érni. Sajnos kevesebb versenyre jutunk el, mint amennyire 
szeretnénk, mert útiköltségek egyre jobban megemelkednek, ezért általában fiú csapatokkal 
indulunk a versenyeken. Az egyéni versenyszámokban a diákokat szülők kísérik el a helyszínekre. 
A Diákolimpiákon való részvétel továbbra is célként fogalmazódik meg. 
 

Versenysport, utánpótlás nevelés 
Nagykovácsiban a labdarúgás és a kerékpározás a két meghatározó sportág, amely a versenysport 
uttánpótlás nevelésében meghatározó szereppel bír. 
 
A község versenysportját labdarugás tekintetében a Nagykovácsi SE (továbbiakban: NKSE) és a 
Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület (továbbiakban NUSE) képviseli. A kerékpározás 
utánpótlás nevelését a Crosskovácsi Bike School látja el. 
 
Az NKSE megalapításától labdarúgó szakosztályként működik, amely a tradicionális nagypályás 
labdarúgás versenyszerű szereplését jelenti a területi bajnokságban. Keretein belül működnek az 
U19 a felnőtt és hobby szinten az öregfiúk csapatai. 
 
A NUSE, 2009 őszén alakult meg, valódi „civil kezdeményezésből” indulva. Mára már egy 

folyamatosan és gyors tempóban építkező csapatról beszélhetünk. 
Az Egyesület számára fontos, hogy azok a gyerekek, akik a csapat részévé válnak, egy olyan közösségbe kerüljenek, 
ahol lehetőséget kapnak bizonyítani szorgalmukból és tehetségükből adódóan, valamint a sport nevelő jellegét tekintve 
megtanuljanak csapatjátékosként szerepet vállalni, és jó közösségi emberekké válni. Fő cél a helyi gyerekek szervezett 
keretek között történő sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása, amely magába foglalja a rendszeres 



edzéseket, bajnokságokon, kupákon való részvételt, a gyerekek egészséges fizikumra, csapatszellemre való nevelését. A 
fenti célok elérésére a labdarúgás az egyik legjobb sportág, mivel a labdarúgás mindenkinek szól, mindenki által, 
mindenhol gyakorolható, nem igényel extra felszerelést, beruházást, különleges körülményeket. 

Az Egyesület felnőtt vezetősége és szakmai irányítói valamennyien egyetértenek abban, hogy a 
fiatalok öröme mindennél fontosabb, különösen, ha az hozzájárul az egészségük megőrzéséhez, 
egyéniségük fejlődéséhez. 
Szintén fontos szempont, hogy a hozzáférési lehetőséget korra, nemre, fizikai állapotra való tekintet 
nélkül biztosítsuk. Az egészséges életmódot szem előtt tartva, a NUSE egyre jobban próbálja 
megszólítani a sportszerető, labdajátékokat kedvelő gyerekeket és azok szüleit. Feladatának tekinti, 
hogy a toborzók, rendezvények révén minél több nagykovácsi gyermek sportoljon, és népszerűsítse 
a NUSE-ban történő sportolás lehetőségét. Emellett, közös családi események rendezése révén 
ösztönözze az érintett családok többi tagját is a sportolásra, a minél sportosabb életmód követésére. 
 
A Crosskovácsi Bike School az U7 korosztálytól az U13 korosztályig tart rendszeres edzést 
elsősorban a helyi iskolába járó gyerekeknek. Az edzések tavasztól őszig szabadtéren, a téli 
időszakban teremben történnek. Az egyesület évente két házi versenyen méri fel a gyermekek 
fejlődését. Ugyanezeken a versenyeken van lehetőség tehetségfelmérésre is.  

 
 

A sportolás feltételeinek alakulása 
Létesítményi feltételek: 

Az NKSE és a NUSE működése az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai focipályán, az 
Általános Iskola tornacsarnokában, illetve esetenként a Amerikai Iskola bérbevett pályáján 
zajlik. A saját létesítmény egy szabványos mérető füves szabadtéri pálya és egy a játékvezetők, 
a vendég és a hazai játékosok öltözésére korlátozottan alkalmas épület. A létesítményhez nem 
tartozik edző pálya, amely jelentősen megnehezíti a lehetőségeket. A pálya februártól 
novemberig folyamatos terhelés alatt van. Az edzések és a mérkőzések összehangolása, 
időbeosztása komoly szervezést igényel. Ezen felül a község szabadidősport rendezvényei 
(kispályás labdarúgó tornák) is a versenysportra használt pályán történhetnek. A túlzott 
kihasználtság pedig a pálya talajának (füvének) minőségét veszélyezteti, amely csak 
többletmunkával (öntözés, fűnyírás) ellensúlyozható. A pálya nyitottsága (nincs bekerítve) is 
veszélyezteti a létesítmény biztonságát. 
A pályavilágítás nem megoldott, így a tervezhető esti edzések pedig a pálya „telítettségének” 
elosztásában segítene. 
A szurkolók részére a kulturált körülmények biztosításához az ülőhelyek kiépítését kell 
megoldani. 

 

Sportfinanszírozás és támogatások helyzete 
 
Nagykovácsi Nagyközség Képviselő testülete rendszeres támogatásban részesíti a fent megnevezett egyesületeket. 
További forrást jelent a 2012 óta mind a NKSE mind a NUSE által igénybe vett TAO támogatási rendszer.  

Az Általános Iskola felújítása keretében megújult a sportcsarnok padlózata és a csarnok energetikai 
rendszere pályázati lehetőségből.  
Az iskola udvarán lévő kis sportpálya egy Belügyminisztériumi pályázaton nyert támogatásból kap 
műanyag borítást, így sokkal tovább lesz használható és elkerülhetőek lesznek a sérülések. 
A nagy füves sportpálya felújítása egy új eljárás segítségével éppen tervezés alatt van. A kiszolgáló 
egységek, öltöző és zuhanyozó elhelyezése a pálya mellett szintén pályázati lehetőségek 
kihasználásával történhet meg a közeli jövőben. 
 
 



 
 
 
 


