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TISZTELT HONFITÁRSAIM!
KEDVES SPORTBARÁTOK!
Életünkben sokféleképpen jelenhet meg a sport: lehet hobbi,
lehet szakma, életre szóló hivatás vagy életforma. Ugyanakkor
a sport közös nemzeti érdekünk és értékünk, kollektív sikerünk
és büszkeségünk.
A kormány felismerte a sport sokoldalú erejét és a benne rejlő
hatalmas lehetőségeket, ezért is tekinti stratégiai ágazatnak és
határozta meg alapvető célrendszerét.
Eszerint a versenysport támogatása mellett el kell érnünk, hogy minden
gyermek sportoljon, ehhez színvonalas és biztonságos sportlétesítményeket
kell biztosítanunk, amelyek azt is lehetővé teszik, hogy minél több rangos
nemzetközi sportversenynek adhassunk otthont.
Az elmúlt időszakban minden kitűzött célunk felé jelentős lépéseket tettünk:
bevezettük például a mindennapos testnevelést, a sportinfrastruktúra látványos
fejlődésnek indult, a lakosság egyre nagyobb aránya mozog rendszeresen,
míg a versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma meghaladta a félmilliót.
Megrendeztük a világ harmadik legnagyobb sporteseményét és hazánk első
olimpiai fesztiválját, miközben sportolóink érmekkel, hihetetlen teljesítményekkel,
több alkalommal is történelmet írtak.
Mi magyarok, világszerte elismert, igazi sportnemzet vagyunk, akik világcsúcsokat
döntünk meg, példaképeket állítunk, és tavaly házigazdaként is elkápráztattuk
az egész sportcsaládot és a világot! Bebizonyítottuk ismét mindenkinek, hogy
mi magyarok együtt, összefogva csodákra vagyunk képesek!
Bízom benne, hogy a jövőben még több hazai sportsikert ünnepelhetünk együtt,
és egyre többen leszünk, akik számára a sport a mindennapok része, így
sportnemzetünk egészséges, sportoló nemzetté is válik.
Hiszen a sport mindannyiunké!

Dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A MAGYAR SPORT FEJLŐDIK
A 2010-et megelőző évek kormányzati politikája nem kezelte helyén a sport
társadalmi szerepét: alulfizetett sportolók és edzők, tengődő és megszűnő
sportegyesületek, rossz minőségű pályák és lepusztult csarnokok jellemezték
a hazai sportéletet.
A 2010-ben megalakuló kormány kiemelten fontos feladatának tekintette
az egészséges életmódra nevelést, a szemléletformálást, valamint a magyar
sport támogatását. 2011-ben stratégiai ágazattá vált a sport, ami számos
pozitív változást eredményezett. A korábbi kedvezőtlen folyamatok pozitív
irányba fordultak, ennek köszönhetően egyre többen sportolnak egyesületben,
a megszűnt vagy tönkrement sportpályák helyett pedig újak épülnek.
Mára rendeződött az egyesületek működésének háttere, számos új létesítmény
jött létre vagy újult meg országszerte. A sportolók és az edzők is nagyobb
szakmai támogatást és anyagi megbecsülést kapnak, ráadásul a szektorban
a fizetések kiszámíthatóvá váltak.

EGYRE TÖBB MAGYAR SPORTOL!
2010 ELŐTT

2017-RE

5%

15%

STABIL A SPORTEGYESÜLETEK
MŰKÖDÉSI HÁTTERE

IGAZOLT SPORTOLÓK MAGYARORSZÁGON
2010 ELŐTT

2017-RE
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501
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HAZAI RENDEZÉSŰ RANGOS
SPORTESEMÉNYEK SZÁMA

2010 ELŐTT

2017-RE

2006-2010

2010-2014

2014-2018

PÉNZTELENSÉG,
KISZÁMÍTHATATLANSÁG

TÖBB FORRÁS,
BIZTOS JÖVŐKÉP

54

111

261
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SPORT ÉS EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD AZ ISKOLÁBAN

A mindennapos testnevelés mellett az utánpótlás-nevelés szintén kulcsfontosságú
területe a sportnak, itt az egészség megőrzése mellett a profi sportolói bázis
megteremtése is cél. 2010 óta ezen a területen is komoly előrelépés történt:
a stabil egyesületi háttérnek, sportlétesítmény-fejlesztéseknek és a tehetséggondozó
programoknak köszönhetően 2011-hez képest ugrásszerűen megnőtt a sportoló
gyermekek száma szinte minden sportágban. Az utánpótlássport bázisának
növelését a Hiszek Benned! sportprogram is segíti a kis és közepes
sportegyesületek számára nyújtott pályázati támogatással.

Az egészséges életmódra nevelésnek már gyermekkorban meg kell kezdődnie,
mert a megfelelő mennyiségű és intenzitású testmozgás hozzájárul az emberek
életminőségéhez, a társadalom és a gazdaság teljesítményéhez is. Ezért számít
mérföldkőnek a köznevelésben a mindennapos testnevelés órák, valamint az
egységes, egészségközpontú fittségmérési rendszer, a NETFIT bevezetése is.

Hatvanegy utánpótlás-eseményen 28 érmet szereztek és számos korosztályos
világcsúcsot értek el fiatal sportolóink. 2013-hoz képest mind a világ-, mind
az Európa-bajnokságok esetében az elért dobogós helyezések folyamatosan
gyarapodtak. A vb-ket illetően közel háromszorosára emelkedett ez a szám,
míg az Eb-k esetében megduplázódott.

Ennek eredményeként 2017-ben már több mint 1,2 millió diák
sportol minden iskolai napon. Emellett a felső tagozattól
kezdődően ma már évente 700 ezer tanuló aktuális fittségi
adata segíti az egészségfejlesztési és pedagógiai munkát.

DIÁKSPORT ÉS UTÁNPÓTLÁS
PROGRAMOK A FIATALOKÉRT

A minőségi mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséért több
intézkedés is született a közelmúltban. 2014 óta az elmúlt 30 esztendő
legkomolyabb iskolai fejlesztési programja zajlik Magyarországon.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programnak köszönhetően
országszerte 97 településen, közel 40 milliárd forintból jön létre iskolai
tornaterem vagy tanuszoda, a T.E.S.I. 2020 stratégiának megfelelően pedig közel
15 ezer testnevelő vehetett részt ingyenes módszertani továbbképzéseken
2013 óta. A fejlesztések célja, hogy minden magyar gyermek a napi
testmozgás mellett megtanuljon úszni is.

ÚJ TORNATEREM

47
ÚJ TANUSZODA

51

A kormány a már működő utánpótlás-nevelő programok és a sportiskolai rendszer
mellett több új programmal és intézkedéssel támogatja a tehetséges magyar
sportolókat. A népszerű Héraklész Program és Gerevich Aladár-sportösztöndíj
mellett ma már a Sport XXI. Program és a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj havi
szintű támogatása is hozzájárul fiatal sportolóink és parasportolóink sikereihez.
A felkészüléshez elengedhetetlen segítséget nyújtó edzők hátterét
a Kiemelt Edző- és Utánpótlás Edző Program is biztosítja.
A riói olimpián részt vevő
sportolók 74%-a,
a FINA Vizes Világbajnokság
sportolói közül szinte
mindenki „Héraklészes” volt.
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A kormány folyamatosan biztosítja a Diákolimpia finanszírozását,
amely ma már országos tanulmányi versenynek minősül, és
az országos szinten dobogós helyezést elérők többletpontokat is
kapnak a felsőoktatási felvételi eljárásban.
2017 végén az Országgyűlés határozatban nyilvánította minden
szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává.

A FEJLŐDÉS PILLÉRE:
TAO-TÁMOGATÁSOK
A sportegyesületek finanszírozása 2010 előtt komoly kihívást jelentett, a gazdasági
nehézségek pedig a mindennapi szakmai munkát is negatívan érintették:
a sportolók és az edzők nem kaptak megfelelő anyagi megbecsülést,
a létesítmények állapota pedig egyre rosszabb lett.
Erre a helyzetre jelentett megoldást a vállalkozások által fizetett társasági adó
(TAO) rendszerének átalakítása. A kijelölt látvány-csapatsportágak támogatására
fordítható TAO-felajánlásoknak köszönhetően a magyar sport anyagi helyzete
óriásit javult: az egyesületek megfelelő anyagi hátteret és körülményeket
biztosíthatnak amatőr és utánpótlás sportolóik és a velük dolgozó edzők számára.

2011 ÓTA A TAO-NAK KÖSZÖNHETŐEN A HAT KIJELÖLT LÁTVÁNY-CSAPATSPORTÁG
SOHA NEM LÁTOTT FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEKHEZ, VALAMINT KISZÁMÍTHATÓ
ÉS BIZTONSÁGOS JÖVŐKÉPHEZ JUTOTT.

JÉGKORONG

KÉZILABDA

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

RÖPLABDA

VÍZILABDA
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A TAO-RENDSZER
BEVEZETÉSÉNEK EREDMÉNYEI
A társasági adó felajánlása nem csupán a hazai sportélet számára jelentett
segítséget. A megvalósult fejlesztések hozzájárultak a gazdasági növekedéshez,
és sok új munkahelyet is teremtettek az egész országban.

JÉGKORONG

A jégkorong egyre népszerűbb hazánkban.
Az átgondolt fejlesztéseknek köszönhetően
az elmúlt 7 esztendőben a hazai jégkorongozók
létszáma több mint duplájára emelkedett. A magyar jégkorong-válogatott
2015-ben kiharcolta a feljutást a világ legjobbjai közé. A fantasztikusan
játszó magyar jégkorong-válogatott az Oroszországban zajló A csoportos
világbajnokság szentpétervári csoportjában a játékban is szintet lépett,
nem várt minőségű játékot nyújtva négy ellenfelének is egyenrangú partnere
tudott lenni, pl. 5-2–re győzte le Fehéroroszországot.
Sportdiplomáciai siker, hogy 2018-ban ismét hazánk rendezheti meg
a Divízió I/A Világbajnokságot Budapesten, és a szurkolói érdeklődést jól mutatja,
hogy a magyar válogatott meccseire már minden jegy elővételben elkelt!

2017-BEN MINDEN HARMADIK MAGYAR TELEPÜLÉSEN
IGÉNYBE VETTEK TAO-TÁMOGATÁST A HELYI EGYESÜLET
MŰKÖDTETÉSÉRE, ORSZÁGSZERTE
ÖSSZESEN MÁR TÖBB MINT 1000 HELYSZÍNEN.

13 353
JÓVÁHAGYOTT
SPORTFEJLESZTÉSI
PROGRAM

609
ÚJ VAGY
MEGÚJULT
SPORTLÉTESÍTMÉNY

155 ezerrel
TÖBB IGAZOLT
SPORTOLÓ
A LÁTVÁNYSPORTÁGAKBAN

SIKERES SPORTÁGAK
MAGYARORSZÁGON
2010 óta összehangoltan fejlesztik a hazánkban népszerű sportágakat,
ez több területen is kimutatható előrelépéssel járt. A látvány-csapatsportágak,
a hat legnépszerűbb hazai sportág komoly támogatást kapott.

2 305 fő

5 299 fő

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2011

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2017

21
ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK
SZÁMA ORSZÁGSZERTE
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KÉZILABDA

Napjainkra a kézilabdázás az egyik
legnépszerűbb csapatsportággá nőtte ki
magát. Világszerte 167 országban mintegy
húszmillió játékos űzi versenyszerűen ezt a labdajátékot. Örömteli, hogy
hazánk házigazdaként, klubcsapataink pedig résztvevőként is bizonyíthatott
az elmúlt években a legrangosabb kézilabda versenysorozatok döntőinek,
a Final4-nak.

24 000 fő

65 606 fő

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2011

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2017

65
ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK
SZÁMA ORSZÁGSZERTE

KOSÁRLABDA

Hazánkban a kosárlabda az elmúlt
években egyértelmű fejlődést mutat,
amelyet az alábbi eredmények is igazolnak:
női és férfi válogatottunk (utóbbi 100%-os teljesítménnyel, csoportelsőként)
kvalifikálta magát a 2017. évi férfi kosárlabda Európa-bajnokságra, a 3x3-as
női válogatottunk szintén 2017-ben megnyerte az Európa-bajnokságot.

24 642 fő

59 647 fő

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2011

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2017

17
ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK
SZÁMA ORSZÁGSZERTE

14
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LABDARÚGÁS

Hazánk legnépszerűbb sportja,
a futball az évtizedes visszalépést
követően az elmúlt években komoly
infrastrukturális fejlődésen ment keresztül. Rengeteg új létesítmény jött létre
a TAO-támogatásoknak köszönhetően, és közel 100.000 fővel több igazolt
sportoló futballozik.

158 682 fő

249 626 fő

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2011

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2017

64
ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK
SZÁMA ORSZÁGSZERTE

RÖPLABDA

2017 júniusában a röplabdázás is bekerült
a látvány-csapatsportágak közé. A közelmúltban
a hazai röplabda elindult a fejlődés útján.
A magyar csapat 2014-ben – 28 esztendő elteltével – jutott ki újból
az Európa-bajnokságra, mely teljesítményét 2016-ban megismételte, ezzel
felzárkózott az Európa-bajnokság mezőnyéhez.Tovább növelheti a sportág
ismertségét az is, hogy 2019-ben hazánk adhat otthont a női
Röplabda-Európa-bajnokság mérkőzéseinek.

1 930 fő

11 588 fő

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2011

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2017

14
SPORTCÉLÚ
INGATLANFEJLESZTÉSI
PROGRAM

16

17

VÍZILABDA

A vízilabda Magyarország legeredményesebb
csapatsportága. A férfi csapat kilenc olimpiai
aranyérme mellett három világbajnoki, és
tizenkettő Európa-bajnoki első helyezést is magáénak mondhat. A női csapat
két alkalommal nyert világ- és három alkalommal Európa-bajnokságot.

4223 fő

6708 fő

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2011

IGAZOLT
SPORTOLÓK SZÁMA
2017

39

KIEMELT SPORTÁGAK
TÁMOGATÁSA
2013-ban a Magyar Olimpiai Bizottság sportszakmai alapon 16 további kiemelt
sportágat jelölt ki. Ezen sportágak hosszú távú fejlesztéseit 2017-ben már
több mint 16 milliárd forint értékben támogatta a kormány. A röplabda
látvány-csapatsportágak körébe történő belépésével helyébe a karate lépett.

ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK
SZÁMA ORSZÁGSZERTE
ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA

BIRKÓZÁS

EVEZÉS

JUDO

KAJAK-KENU

KERÉKPÁR

KORCSOLYA

ÖKÖLVÍVÁS

ÖTTUSA

KARATE

SPORTLÖVÉSZET

TENISZ

TORNA

ÚSZÁS

VÍVÁS
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Sportolók
létszáma

2013 óta

4436 fő

+14%

Létesítmények
Sportágfejlesztési forrás új és megújuló forrás 2013 óta
2013 óta

667,5
millió Ft

22 db

836,1
millió Ft

Létesítmények
Sportágfejlesztési forrás új és megújuló forrás 2013 óta
2013 óta

3558 fő

+50%

2,5
milliárd Ft

19 db

1,7
milliárd Ft

4244 fő

+36%

3,3
milliárd Ft

93 db

3,8
milliárd Ft

898 fő

+27%

671,5
millió Ft

17 db

468,7
millió Ft

686 fő

+77%

2,2
milliárd Ft

8 db

78
millió Ft

judo

asztalitenisz
6109 fő

+70%

3,5
milliárd Ft

12 db

2,2
milliárd Ft
kajak-kenu

atlétika
4036 fő

+70%

3,5
milliárd Ft

43 db

1,1
milliárd Ft
kerékpár

birkózás
1586 fő
evezés

Sportolók
létszáma
2013 óta

+268%

934,6
millió Ft

61 db

748,9
millió Ft
korcsolya
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Sportolók
létszáma
2013 óta

1598 fő

+68%

Létesítmények
Sportágfejlesztési forrás új és megújuló forrás 2013 óta
2013 óta

2,3
milliárd Ft

3 db

515
millió Ft

1217 fő

+890%

2,6
milliárd Ft

13 db

815,5
millió Ft

5187 fő

+152%

1,4
milliárd Ft

12 db

2,0
milliárd Ft

4282 fő

+90%

2,6
milliárd Ft

15 db

1,4
milliárd Ft

7300 fő

+15,6%

5,8
milliárd Ft

97 db

1,4
milliárd Ft

2393 fő

+79%

2,4
milliárd Ft

53 db

2,2
milliárd Ft

torna

öttusa
3861 fő

-9%

125
millió Ft

1 db

5 millió Ft
úszás

karate
4244 fő

20

Létesítmények
Sportágfejlesztési forrás új és megújuló forrás 2013 óta
2013 óta

tenisz

ökölvívás

sportlövészet

Sportolók
létszáma
2013 óta

+24%

782,7
millió Ft

10 db

1,2
milliárd Ft
vívás

21
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ÁLLAMI TÁMOGATÁS
A TOVÁBBI SPORTÁGAK
SZÁMÁRA IS
Hiánypótló intézkedés volt a Felzárkóztatási Alap létrehozása, amelyből
a kormány a kiemelt sportágak közül kimaradt, de sportszakmai szempontból
jelentős sportágak fejlesztéseit támogatja.

2014

2017-2018

435
millió Ft

570
millió Ft

A FELZÁRKÓZTATÁSI ALAP TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI ÉVRŐL-ÉVRE NŐNEK
A támogatott sportágak körébe 2016-ban 20 sportág tartozott: búvárúszás, curling,
golf, gyeplabda, íjászat, karate, kick-box, lovassport, műugrás, rögbi, sí, snowboard,
súlyemelés, szinkronúszás, szörf, taekwondo, táncsport, tollaslabda, triatlon,
vitorlázás. 2017-ben ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében
az olimpiai sportágak közé besorolt további 4 sporttal, a sportmászással,
hullámlovaglással, gördeszkával, és a baseball/softball-lal bővült, a karate pedig
kiemelt sportág lett. A 2013-as évhez képest minden fontosabb területen
előrelépés történt ezekben a sportágakban is.

+5%
TÖBB IGAZOLT SPORTOLÓ
22

+44%
TÖBB EDZŐ

+45%
TÖBB SZERVEZET
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HAJÓS ALFRÉD NEMZETI SPORTUSZODA, BUDAPEST

VILÁGSZÍNVONALÚ
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
MAGYARORSZÁGON
Az elmúlt évek kormányzati támogatásainak eredményeként számos
világszínvonalú sportlétesítmény épült vagy újult meg hazánkban.

GROUPAMA ARÉNA, BUDAPEST

FŐNIX CSARNOK, DEBRECEN

TÜSKECSARNOK, BUDAPEST

AUDI ARÉNA, GYŐR

CONTINENTAL ARÉNA, NYÍREGYHÁZA
24
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JUDO VB, BUDAPEST, 2017

RANGOS SPORTESEMÉNYEK
MAGYARORSZÁGON
A 2010 után megvalósult infrastrukturális fejlesztések lehetővé tették, hogy
hazánk házigazdája lehessen akár a legrangosabb sport világeseményeknek is.
A hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények hozzájárulnak
a sportágak hazai népszerűségének emelkedéséhez, a sportszakmai
eredmények javulásához, a sportdiplomáciai fejlődéshez, ráadásul
élénkítik a belföldi és nemzetközi turizmust is.
2017-ben Magyarország 113 nemzetközi utánpótlás és felnőtt sporteseménynek
adott otthont, és 2018-ban is több, mint 110 nemzetközi sportesemény várható.
Immáron 32 éve hazánk is rendezhet Forma 1-es nagydíjat, amely így
a 3. legrégebbi, folyamatosan megrendezett futam a versenysorozatban.

2017. ÉVI NYÁRI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL, GYŐR, 2017
Hazai rendezésű nemzetközi sportesemények Magyarországon
Világbajnokság
Európa-bajnokság
Világkupa
Egyéb

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

összesen

5

2

4

4

7

8

16

15

61

6

5

3

1

10

11

9

19

64

14

8

13

8

20

15

7

25

110

10

3

6

3

16

25

20

54

137

Magyarország Kormánya 2010 óta 372 rangos hazai
rendezésű sporteseményt támogatott.
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FINA VIZES VB 2017
2017-ben Magyarország rendezhette meg a világ egyik legkiemelkedőbb
sportrendezvényét, a FINA Vizes Világbajnokságot, amelynek szervezőbizottsági
elnöke dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter volt.
A FINA Vizes VB a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, amelyen
az úszók, műúszók, műugrók, vízilabdázók, óriástoronyugrók és nyíltvízi
úszók mérhették össze tudásukat Budapesten és Balatonfüreden.
A legtöbb verseny telt házas lelátókat és szép magyar sikereket hozott.
A helyszíneken közel félmillió néző drukkolt a versenyzőknek, egyötödük
külföldről érkezett hazánkba, így a hazai turizmus is sokat profitált
a rendezvényből.
A világbajnokságot több mint 4 milliárd ember követte a televízió képernyők
előtt, megmutatva a versenyek helyszíneit, ikonikus épületeit, a sportot
szerető magyar közönséget.
Dr. Julio C. Maglione, a FINA elnöke, a záróünnepségen a „valaha volt legjobban
szervezett FINA világbajnokságnak” nevezte a nyári világeseményt.
A világbajnokság sikere miatt hazánk a közelmúltban több vizes világesemény
rendezési jogát is elnyerte.
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Itt egyszerűen minden működik, a helyszínek tökéletesek, a szállítás, a wifi,
a közvetítés remek. Budapest minden várakozásomat felülmúlta, a magyar úszók
futamain olyan hangorkán söpör végig az uszodán, ami felér egy kisebb
földrengéssel. Én még ilyet sehol nem éltem át.
Alan Abrahamson, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság médiabizottságának tagja
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A KORMÁNY TÁMOGATJA
A FOGYATÉKOS SPORTOLÓKAT
A 2016. évi sporttörvény-módosítás kedvező helyzetbe hozta a fogyatékos emberek
sportját. A Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületté alakulásával a fogyatékosok
sportjának stratégiai irányítása átláthatóbbá vált.

A MAGYAR PADLÓHOKI CSAPAT 2017-BEN ISMÉT ARANYÉRMES
Fontos a parasport szakmai és anyagi támogatása is. Az elmúlt években elvégzett
munka eredményeként egyre több sportágban mutathatják meg tehetségüket
a hazai parasportolók.

A SPECIÁLIS OLIMPIA TÉLI VILÁGJÁTÉKOKON

A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, a Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság versenyein mára
közel 20.000 fogyatékos sportoló több mint 100 sportágban mérheti össze tudását.
TÁMOGATÁS A PARALIMPIKONOKNAK
A paralimpikonok felkészülését egyre növekvő mértékben segíti a kormány,
ami parasportolóink sikerességéhez is nagy mértékben hozzájárul.
PARALIMPIAI RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA

PARALIMPIAI INDULÓK ÉS ÉRMESEK

2012 - London:

2016 - Rio de Janeiro:

2012 - London:

2016 - Rio de Janeiro:

70
millió Ft

140
millió Ft

indulók: 33 fő
érmesek: 14 fő

indulók: 43 fő
érmesek: 18 fő

KÜLÖN NAP A PARASPORTNAK ÉS A SIKETSPORTNAK
Ötpárti egyetértéssel a Magyar Országgyűlés 2017 decemberében
a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Siketsport Napjáról is döntött!

KEREKESSZÉKES VÍVÓ VILÁGKUPA CSAPATVERSENYÉNEK DÖNTŐJE, EGER

FEB. 22. A MAGYAR PARASPORT NAPJA
JÚN. 02. A MAGYAR SIKETSPORT NAPJA
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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGET
MINDENKINEK!
Részvétel a nemzetközi és uniós sportpolitikában
Fontosnak tartjuk a magyar sportszervezetek Erasmus+ programban való
részvételének szakmai és erkölcsi támogatását, melynek segítségével a magyar
példák, jó gyakorlatok elterjedhetnek a kontinensen. Az Európai Diáksport
Napja – magyar kezdeményezésként − ma már 26 európai országban megvalósuló
eseménysorozat, de a magyarok minden évben aktív szereplői az Európai Sporthét
programjainak is. Mindemellett, 2019-ben Budapest lesz Európa Sportfővárosa,
mely lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk a nagyvilágnak sporthagyományainkat,
sportszervezési képességeinket és ötleteinket.
Támogatás a szabadidősportnak is
Tízmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány a szabadidősport ösztönzésére
37 szervezet számára a következő három évben az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében. A cél elérése érdekében számos kezdeményezést
támogat a kormányzat, a nyertesek többek között futóversenyek, túrák rendezésére,
kerékpározásra és életmódklubok létrehozására kapnak támogatást. A HISZEK
Benned! Program első és harmadik alprogramjának célja, hogy lakóhelyükön és
kedvező feltételekkel biztosítsanak sportolási lehetőséget mindenkinek, helyi
szintű szabadidősport események megvalósításával, illetve kedvezményes vagy
éppen ingyenes sportlétesítmény használattal (Fitt, Egészséges Nemzetért
Tárt Kapus Program).

A sportolni vágyók napjainkban számos olyan program közül választhatnak, amelyek
akár közvetve, akár közvetlenül, az egészséges, mozgásgazdag életmód kialakítását
és az ehhez szükséges életvezetési kompetenciák fejlesztését támogatják.
1. Szabadidősportot népszerűsítő országos programok valósulnak meg
minden korosztály számára, mint például a Kihívás Napja, a Családi
Mozgásfesztivál vagy a Szépkorúak Sportfesztiválja.
2. A 2020-as olimpiáig tartó Olimpiai Ötpróba Program keretében
országszerte több mint ötven szabadidős programon, hat sportágban
próbálhatják ki magukat a sportbarátok.
3. A Magyar Természetjáró Szövetség eseményei lehetőséget teremtenek
a természetjárás kipróbálására, megismerésére és megszerettetésére.
4. A szabadidősportba a fogyatékossággal élő honfitársaink is egyre
inkább bekapcsolódnak, ezért ezek a programok számukra is elérhetőek.
Tavaly például több mint 14.700 fogyatékos diák sportolt szabadidejében.

Kondiparkok épülnek az egész országban
Fejleszteni kell a szabadidősport-infrastruktúrát is. Cél, hogy a jövőben
minél több, mindenki számára elérhető, akár ingyenesen igénybe vehető
sportlétesítmény jöjjön létre a kisebb településeken is.
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program I. ütemének keretében
1,5 milliárd forintból 110 településen jön létre szabadidős-egészség sportpark
és/vagy rekortán borítású futókör. A Program folytatására 6,5 milliárd forint áll
rendelkezésre.
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ÁLLJUNK KI KÖZÖS
EREDMÉNYEINKÉRT!
Biztosítottuk a sportegyesületek stabil működési hátterét,
országszerte fejlesztjük a sportinfrastruktúrát,
egyre több a rangos, hazai rendezésű sportesemény,
bevezettük a mindennapos testnevelést,
a tehetségekért diák- és utánpótlásprogramokat indítottunk,
megteremtettük a látvány-csapatsportágak működésének feltételeit,
támogatunk további 16 kiemelt sportágat,
felzárkóztatunk további 24 sportágat,
segítjük a fogyatékos sportolók felkészülését,
mindenki számára elérhetővé tesszük a testedzést.

KÖSZÖNJÜK A SPORTOLÓK, FOGYATÉKOS SPORTOLÓK,
SPORTSZAKEMBEREK ÉS TESTNEVELŐ TANÁROK KITARTÓ
ÉS EREDMÉNYES MUNKÁJÁT, A SZURKOLÓK TÁMOGATÁSÁT,
VALAMINT A SPORTSZÖVETSÉGEK, A SPORTMÉDIA
ÉS A SZAKMAI SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT.
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MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!
Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket!
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot.
Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896
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Település

Út, utca, tér				

Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

E-mail
Életkor

Mobiltelefon

Vonalas
telefon
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