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Bevezetés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-ben fogadta el azt a sportkoncepciót, melyben
megerősítette a 2011-es koncepcióban rögzített elkötelezettségét Nyíregyháza város sportjának támogatása
mellett, kiemelten a szabadidő- diák- és tömegsport, az utánpótlás-nevelés, valamint kifejtette
elkötelezettségét a sportolási lehetőségek fejlesztése irányába és kettős sportirányítást határozott meg.
A koncepció elfogadása óta bekövetkezett törvényi és helyi változások szükségessé tették a sportkoncepció
aktualizálását és a 2024-es párizsi olimpiáig terjedő időszakra vonatkozó irányelvek lefektetésével új
koncepció megalkotását.
A 2015-ös városi sportkoncepció megalkotása óta bekövetkezett legfontosabb hazai és nemzetközi
jogszabályi változások:
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet rendelkezései irányt szabnak a támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének rendelkezései 2018. május 25-től
érvényesek
- A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény
módosítása immár 6 látvány-csapatsportág terén biztosít kedvező feltételeket a sport
finanszírozása terén, nagyban segítve többek között a minőségi utánpótlás-nevelés és a
sportinfrastruktúra fejlesztésének kedvező feltételeit.
2015. óta bekövetkezett legfontosabb helyi változások:
-

Nyíregyháza város vezetésének és a magyar kormánynak köszönhetően 2016-ban teljesen
megújult a Continental Aréna, 2018-ban megépült a Városi Jégpálya és folyamatban van a Bujtosi
Uszoda kivitelezése, valamint a Tiszavasvári úton egy modern Atlétikai Centrum kialakítása és a
Városi Stadion fejlesztése, továbbá kormányhatározat született egy nemzetközi szintű
multifunkcionális autó-motor sport aréna megépítéséről és a Bozsik József Labdarúgó Akadémia
örösköföldi edzőközpontjának bővítéséről.

-

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelési, szabadidősport és
létesítményüzemeltetési feladatai mellett megnövekedett versenysport feladatainak minél
hatékonyabb ellátása érdekében létrehozta a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-t, mely 4 csapat
és 2 egyéni sportág terén látja el a városi élsport feladatokat.

-

a városi labdarúgás utánpótlást jelentő Bozsik József Labdarúgó Akadémia a Nyíregyházi
Sportcentrum Np. Kft-től átkerült a felnőtt labdarúgást működtető Nyíregyháza Spartacus Kft.
100%-os tulajdonában lévő Spartacus 1928 Utánpótlásközpont Np. Kft-hez.

-

a város sportarculatát egyéni sportágakban nagyban meghatározó Nyíregyházi Vasutas Sport
Club sportolói immár 13 sportágban képviselik városunkat a hazai és a nemzetközi versenyeken
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-

a köznevelési intézmények teljeskörű állami fenntartásba kerültek, a feladatellátáshoz szükséges
önkormányzati tulajdonok vagyonkezelésbe kerültek, így az önkormányzat intézményi (egyben
tornatermeket érintő) működtető feladatai teljes mértékben megszűntek

-

az elmúlt évek tudatos sportágfejlesztési és sportdiplomáciai kapcsolatok építési munkálatainak
eredményeként sportesemények terén városunk felkerült az európai sporttérképre és a
nemzetközi mérkőzések, valamint a rally EB megvalósítása komoly feladatokat hárít a
Sportcentrum Np. Kft. vezetésére

-

a 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet előírásai szerint a 2014-2020 EU költségvetési időszakra
elkészített településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia számos
területen a helyi sportolási körülmények és lehetőségek fejlesztését eredményezte, melynek
folytatása a 2021-2027-es koncepció elkészítésében is meghatározó, hogy városunk minél
gazdagabb szabadidő-és versenysportolási kínálattal rendelkezzen.

I. A város sportkoncepciójának célja és alapelvei
A város sportkoncepciójának konkrét megfogalmazása során a helyi lehetőségeink számbavétele mellett a
nemzetközi, hazai és regionális szintű helyzetértékelésre, illetve a jövőben várható folyamatokra, azok
sportra gyakorolt hatására kell tekintettel lennünk.
Jelen sportkoncepció középtávú iránymutatást hivatott kifejezni Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Nyíregyháza sportszervezetei számára, a sport területeire lebontottan megfogalmazva a
legfőbb irányokat és prioritásokat. A helyi sport finanszírozásának konkrét előírásait a hatályos városi
sportrendelet szabályozza.
1. Célja, küldetése:
−
−
−

Meghatározza azokat a fejlesztési irányokat, illetve középtávú feladatokat, melyek során Nyíregyháza
város sportjában rejlő értékek megőrizhetők és a források megfelelő felhasználásával tovább
gazdagíthatók.
A lakosság minél szélesebb köre számára lehetővé váljon az egészséges, mozgásgazdag életmód.
Tiszteletben tartva a sporttal foglalkozó szervezetek önállóságát, a jelenlegi helyzet bemutatásán
keresztül irányt adjon a sport területeinek városi szintű fejlesztésére.

2. Nyíregyháza város – a bevezetőben felsorolt jogszabályokban meghatározott elvekkel és a közeljövőben
várható trendekkel összhangban álló – sporttal kapcsolatos alapelvei:
−
−

Alapvető feladatként kerülnek a koncepcióba az önkormányzat számára jogszabályokban
megfogalmazott kötelezettségek.
A törvényi előírások mellett megfogalmazásra kerülnek a helyi igények és lehetőségek összhangja
alapján az önként vállalt egyéb feladatok is.
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−
−

Az óvodai és iskolai testnevelés, valamint a diáksport mellett az egyesületekben folyó utánpótlás
nevelés kiemelt területként a minőségi versenysport alapját képezi.
A versenysport eredményességének megőrzése mellett, a város sportéletének fejlesztése során
elsőbbséget élvez a szabadidős sportolási lehetőségek minél szélesebb biztosítása, kiemelten kezelve
a nők, a családok, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű csoportok rendszeres sportolásának
elősegítését.

3. Nyíregyháza város sporttal kapcsolatos kiemelt feladatai:
−
−
−
−
−
−

Az Önkormányzat feladata a sportoláshoz való jog feltételeinek biztosítása érdekében a saját
tulajdonú létesítmények fenntartása és lehetőségei szerinti fejlesztése.
Az állami sportinformációs rendszer felé történő adatszolgáltatás.
Rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése érdekében szervezett és rendszeres mozgás biztosítása, a
feltételek folyamatos javítása.
Összehangoló, koordináló feladat elsősorban az utánpótlás-nevelés, diák-és szabadidősport,
valamint a fogyatékosok sportja terén. Ezen területek anyagi támogatására az Önkormányzat anyagi
lehetőségei függvényében pályázati lehetőségeket biztosít.
Nyíregyháza MJV Közgyűlése által az éves költségvetési rendeletben elfogadott városi sportcélú
nagyrendezvények, sportprogramok megvalósítása.
Aktív részvétel országos és nemzetközi sportkapcsolatokban, különös tekintettel a testvér- és
partnervárosokra vonatkozóan.

II. A város sportéletének területei, fejlesztési irányai
1. Köznevelési intézmények sportja, óvodai és diáksport
❑

Helyzetelemzés

Az óvodai nevelésben kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, melynek központi eleme
a mozgásgazdag tevékenységek szervezése. A város minden óvodájában nagy gondot fordítanak a
kötelező és szabad formában szervezett mozgásfejlesztésre. Az elmúlt évek eredményeként az óvodák
fejlesztésénél meghatározó szempont volt tornaszobák, illetve tornatermek kialakítása, valamint a vidéki
városok tekintetében az országban egyedülálló módon 2012-2019 között 11 db multifunkcionális ovisport pálya épült, melyek nagyban segítik a szabadtéri sportolás helyben történő megvalósítását és
folyamatban van további 3 pálya építése. Az óvodai fejlesztések eredményeként 4 új
tornaszoba/tornaterem épült és 8 újult meg az elmúlt 8 évben, további egy óvodában új tornaszoba
megépítésére és két óvodai toranterem fejlesztésére áll rendelkezésre elnyert pályázat.
A köznevelési törvény életbe lépésével az Önkormányzat fenntartói szerepe megszűnt, a köznevelés
állami feladattá vált. Annak ellenére, hogy a város az óvodai nevelés kivételével már nem fenntartója a
köznevelési intézményeknek, az iskolai sportkörök és diáksport egyesületek működési, versenyeztetési
és rendezvényeikhez kapcsolódó működési kiadásait az Önkormányzat a sport célfeladatok keretein
keresztül pályázati úton évről évre megnövelt összegben támogatja.
A Városi Jégpályán jégidő vásárlásával ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosít a város tanítási
napokon valamennyi intézmény és óvoda részére.
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A Városi Diáksport Egyesületen keresztül továbbra is az Önkormányzat finanszírozásában kerülnek
megrendezésre a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszerében szereplő sportágakban a városi
diákolimpia versenyek, valamint az országos döntőkön való részvétel egyes költségei.
A város kiemelt figyelmet fordít az intézmények sportolási infrastruktúrájának fejlesztésére, melyről
részletesen a Sportlétesítmények résznél számolunk be.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

2019-ben további 3 ovi-sport pálya, valamint az óvodák szomszédságában lévő köznevelési intézmények
udvarán a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Programja keretében kialakításra kerülő 3 pálya
megépítésével mind a külterületi, mind belterületi óvodák többsége számára elérhető közelségében lesz
szabadtéri sportolásra kiválóan alkalmas műfüves pálya. Az óvodafejlesztések során továbbra is
meghatározó szempont a beltéri és szabadtéri mozgás infrastrukturális feltételeinek javítása és lehetőség
szerinti bővítése.
Diáksport támogatása az Önkormányzat által kiírt pályázatokon keresztül továbbra is kiemelt támogatást
élvez. A pályázatok elbírálásánál meghatározó szempont az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek
keretében sportolók száma, az aktívan működő sportkörök, szakosztályok és saját szervezésű versenyek
száma, a diákolimpia részvétel és eredményesség, valamint a városi sporteseményeken való részvételi
aktivitás. Az intézmények részére adott működési támogatások mellett azon intézmények részére, akik
kiemelt eredményeket értek el, a Városi Diáksport Egyesületen keresztül adott eredményességi
jutalmazás növelése még motiválóbb hatással lehet az intézmények és ezáltal a városi diáksport életére.
További pályázati források kiaknázása céljából ösztönözni kell azon intézményeket, ahol nem működik
önálló diáksport egyesület, hogy önállóan pályázni képes sportegyesületeket hozzanak létre, ezzel is
segítve a működési támogatások önkormányzati támogatáson kívüli, egyéb forrásokhoz való jutásának a
lehetőségét.

2. Szabadidősport, városi szabadidős tevékenységek
❑

Helyzetelemzés

A közelmúltban számos olyan sportcélú fejlesztés és program valósult meg Nyíregyházán, mely kortól és
nemtől függetlenül rendszeres sportolásra ösztönzi a lakosságot.
A szabadidő hasznos eltöltésének infrastrukturális feltételei nagyban javultak az elmúlt évek tudatos
fejlesztéseinek eredményeképpen: a több mint 70 km kerékpárút-hálózat mellett nemzetközi
versenyekre alkalmas szabadtéri extrém-park, valamint kosárlabda pályák, strandröplabda pályák és 16
szabadtéri kondipark biztosít ingyenes sportolási lehetőséget. Megújult környezetben várja a futás, a
kerékpározás és a nordic-walking szerelmeseit az Erdei- tornapálya, mely erdei séták kiváló színtere is
egyben. Nyitott létesítménnyé vált a Continental Aréna és a Városi Stadion, melyek a versenysport
mellett a szabadidős rendezvények fő otthonai is egyben. Pályázatoknak köszönhetően rekortán futókör
épült Sóstón, a Benczúr téren és folyamatban van a Bujtos Városligetben 1,5 km-es kör kivitelezése,
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valamint a borbányai kerékpárút építése. A Nemzeti Szabadidő és Sportpark programnak köszönhetően
további 9 kondipark és 2 futókör biztosít szabadtéri sportolási lehetőséget 2019 év végére.
A Városi Jégpálya 2018-as megnyitásával a nyíregyháziak több évtizedes álma vált valóra és modern
körülmények között kínál sportolási lehetőséget a téli sportok szerelmeseinek. A pálya minél
hatékonyabb kihasználtsága érdekben a Város és a Sportcentrum által indított Ovi-Kori és Családi Kori
Programok, valamint a jégpályás rendezvények nagy sikerrel valósultak meg.
A városi kulturális nagyrendezvények mellett a 2015. évi városi költségvetés már külön sora biztosítja a
kiemelkedő városi sportrendezvények megvalósításának anyagi fedezetét. A város 2013-ban indította el
saját szabadidős programját, a Mozdulj, Nyíregyháza! programsorozatot, mely szervezett körülmények
között a hét minden napjára ingyenes sportolási lehetőségeket kínál a város lakói számára. Lakossági
igényre a program mára már kiterjed a külterületekre is, valamint országosan és nemzetközileg elismert
fitnesz edzők által tartott fitteseményekkel egészült ki. A programsorozat keretében 2018-ban 30 héten
át heti 30 foglalkozással és 6 fitteseménnyel a város 19 helyszínén összesen 687 megtartott foglalkozás
43 435 aktivítás valósult meg. A program népszerűsége töretlen, és a szervezők számára gondot az egyre
növekvő résztvevői létszám okozta megfelelő létesítmény biztosítása okozza.
A Sportcentrum által szervezett ingyenes szabadidős sportrendezvények az év minden hónapjában
tömegeket mozgatnak meg. A város sportélete már elképzelhetetlen lenne a már hagyományossá vált
Nyuszi-futás, a Mikulás-futás, a Szépkorúak Sportja, valamint a téli-és nyári sportesemények (főtéri
streetball, strandfoci, strandröpi és strandkézi bajnokság, téli terem labdarúgó bajnokságok) nélkül.
Országos szinten is kiemelkedő létszámmal zajlik a kispályás labdarúgó bajnokság és a városi amatőr
tekebajnokság. A rendezvényeket támogató helyi cégek köre is évről évre növekvő tendenciát mutat.
A városban számos olyan sportszervezet működik, amely szabadidős sporttevékenységet kínál tagjaik és
az egyben a városlakók számára is. Működésüket és rendezvényeiket a város pályázati úton kiemelten
támogatja. Ennek eredményeképpen a civil szervezetek kínálata szerteágazó, rendezvények száma évrőlévre növekvő tendenciát mutat és beépül a város sporteseményei sorába. A helyi kerékpáros és futó
egyesületek által szervezett rendezvények hagyományosnak tekinthetők. Egyes körzetek szabadidős- és
iskolai diáksport egyesületei, illetve a körzetben működő és szabadidős feladatokat ellátó civil
szervezetek is igen aktívak, persze vannak olyan városrészek, ahol sajnos még nem domináns az adott
településrész szabadidős tevékenységét magára vállaló sportszervezet szerepvállalása.
Egyes nagyrendezvény főszponzoraként városunk számos multinacionális cége is kiemelt szerepet vállal
a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítésében. Rendezvényeik színvonalát bizonyítja a
magas résztvevői létszám mellett az is, hogy az amatőrök mellett az ország számos pontjáról városunkba
vonzza a profi sportolókat is. Ezen kiemelt sportesemények, a Michelin Kft. által szervezett
Bringafesztivál, a Hübner Kft. belvárosi strandröplabda verseny, az Eissmann Kft. által támogatott téli
teremlabdarúgó bajnokság, valamint a 2 kerékpáros nagyrendezvény - a tavaszi Bringa Piknik és az őszi
Bringaváros 7.1. - városunk sportéletének elmaradhatatlan eseményei.
2018. év kiemelt eseménye volt a belvárosi rally, melynek sikeres lebonyolításának eredményként 2019ben Nyíregyháza a Rally EB záró helyszíne lett és így városunk felkerült az európai sporttérképre.
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2019-ben hagyományteremtő céllal még két kiemelt nemzetközi rendezvénynek ad otthont városunk. A
V4 kerékpáros sportesemény kísérő rendezvényként egy nemzetközi profi kerékpáros verseny befutó
városa Nyíregyháza, valamint városunk megszerezte a Jet-ski EB rendezési jogát.
A felsoroltakból látszik, Nyíregyháza igazán sportos város és igen gazdag az éves sportrendezvény
naptára, melyben mindenki megtalálhatja a számára leginkább vonzó sportolási és szabadidős
tevékenységet.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

Továbbra is kiemelt terület a szabadidő-és tömegsport feltételeinek fejlesztése és a rendszeres
mozgáslehetőség biztosítása. A szabadidősportot nagymértékben elősegítő infrastrukturális fejlesztési
feladatok a sportinfrastruktúra résznél részletes felsorolásra kerülnek.
A hagyományos szabadidős rendezvények megtartása mellett a Mozdulj, Nyíregyháza! igény szerinti
bővítése, a mindennapi ingyenes testmozgást biztosító programsorozat megfelelő helyszíni
problematikájának megoldása.
Nagycégek által fémjelzett rendezvények terén a kialakult kiváló partneri együttműködés megtartása.
Tovább kell szélesíteni a testvérvárosi kapcsolatokon belül a sport szerepét.
Célirányos fejlesztéssel és marketing munkával szükséges elősegíteni a sportturizmus növekedését és a
rally EB sikeres megrendezése kiemelt feladat.
Tovább kell folytatni a nagyrendezvények lebonyolítását segítő, korszerű technikai háttér kiépítését.
A város minden körzetében legyen olyan civil szervezet, amely állandó szabadidős tevékenységeket és
hagyománnyá váló rendezvényeket biztosít a körzetben élők számára, ezáltal is segítve, hogy
megismerjék egymást és ezáltal erősítve az ott élők összetartozását.
Olyan szabadidős és turisztikai rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak a város sportarculatának
erősítéséhez. A támogatások megítélésénél alapvető szempont a rendezvények mennyisége (alkalmak
száma) valamint az aktívan résztvevők várható létszáma.

3. Parasport, fogyatékosok sportja
❑

Helyzetelemzés

Az elmúlt években kiemelt terület volt a fogyatékkal élők sportolásának támogatása, melynek hatására a
testileg, szellemileg akadályozottak sportja az elmúlt években folyamatosan fejlődött. A közvetlenül a
parasport támogatására szánt keretösszeg 2010-hez képest megháromszorozódott, továbbá egyre
gyakoribb az egyéb keretek (szabadidő- és diáksport) terhére támogatásban részesülő, parasportot
érintő tevékenységek száma.
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A fogyatékkal élők támogatása magába foglalja mind versenyorientált, mind diák- és szabadidősportjellegű támogatást. A parasport foglalkozások, rendezvények egészségmegőrző és egészségnövelő
szerepük mellett fontos funkciót töltenek be a társadalmi beilleszkedés elősegítésében,
megkönnyítésében és az életminőség javításában.
Fogyatékos diáksport területén városi és megyei szinten kiemelkedik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fogyatékos Sportolók Szövetsége. Tevékenysége az integráció hatékony eszköze. A városi sportgála
díjazottai között a versenysport területén kiemelkedő eredményeket elért parasportolók mellett
díjazásra kerülnek a fogyatékos versenyek terén első helyen végzett diákolimpiai bajnokok is.
A Sportcentrum hatékony együttműködésének köszönhetően évente több olyan szabadidősport jellegű
sportesemény kerül megrendezésre, melyek nagyban segítik az épekhez való integrálódást.
Versenysport területén két sportág emelkedik ki: az ülőröplabda és a vívás. Hazai és nemzetközi
eredményekkel büszkélkedhetnek a Nyíregyházi Vasutas Sport Club kard-és kerekesszékes vívó
szakosztályának sportolói és a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabdásai. A vívók közül 1 fő továbbra is
esélyes a 2020-as tokiói paraolimpián való részvételre, az ülőröplabda terén 26 szoros magyar bajnok és
25 alkalommal magyar kupagyőztes csapat pedig ismételten nemzetközi eredményekre tör.
A kiemelkedő sporteredményeket elért parasportolókat az Önkormányzat a sportösztöndíj rendszer és
az olimpia felkészülés támogatása keret terhére kiemelten támogatja.
Fontos feladatként jelent meg az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fejlesztése területén az
akadálymentesítés és a sportolási lehetőségek fokozatos fejlesztése. A Continental Aréna fejlesztése és
a várhatóan 2020-ban átadásra kerülő Atlétikai Centrum tervezése során kiemelt szempont volt a
létesítmények teljeskörű akadálymentesítése, mely nemzetközi parasport versenyek lebonyolításának
alap feltételei. Az Atlétika Centrumban kialakításra kerül egy modern vívóterem is és a létesítmény a
kerekes székes vívók otthonává válhat a beruházás befejezését követően.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

Az ülőröplabda helyzete minden igyekezet ellenére speciális. Az utánpótlás biztosítása sok tényezőtől
függ, de legfontosabb célunk az, hogy a csapat működése stabil legyen, az edzés és a mérkőzések
körülményei pedig olyan színvonalúak legyenek, hogy a lehető legjobb eredményeket érhesse el az
alakulat. Terveink között szerepel, hogy a hazai küzdelmek mellett a nemzetközi porondon is
folyamatosan jelen tudjon lenni a csapatunk, és ott természetesen az elődökhöz méltó eredményeket
érjék el.
Az ülőröplabda és a vívás kiemelt támogatása a nemzetközi eredmények elérése érdekében.
Nemzetközi szintű parasport verseny szervezése.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Kórházzal való szoros együttműködés kialakítása.
Infrastrukturális fejlesztéseknél törekedni kell a létesítmények teljes akadálymentesítésére.
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4. Nyíregyházi Sportcentrum Np. Kft.
❑

Helyzetelemzés

A Kft. 3-as szerepkört tölt be: kiemelt utánpótlás-nevelés, létesítmény üzemeltetés és szabadidős-és
egyéb rendezvények megvalósítása a fő feladata.
A 2011. évi és a 2015-ös sportkoncepció egyik fő prioritása az utánpótlás-nevelés támogatása volt. Ennek
eredményeként a városban sportoló fiatalok száma jelentősen megnőtt. A Nyíregyházi Sportcentrumban,
mint a város saját tulajdonában lévő sportszervezetben 2017-re 900-ról 1600-ra emelkedett a szervezett
keretek között, versenyszerűen sportolók száma. A labdarúgó szakosztály 2017. július 1-től a Nyíregyháza
Spartacus FC részére történő átkerülésével jelenleg a Sportcentrumban igazolt sportolók száma 1414 fő,
mellyel az ország legnagyobb létszámú utánpótlás-nevelő központjai közé tartozik. A Sportcentrum
munkáját a hazai sportági szakszövetségek folyamatos támogatásai is minősítik. Emellett jelentős siker,
hogy a versenysport (élsport) egyre nagyobb számban támaszkodhat saját nevelésű fiatalokra.
A városi élsport számára a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. nyolc sportágban működteti a városi
utánpótlás-nevelési rendszert, melynek keretében biztosítja a tehetségek tervszerű kiválasztását,
színvonalas képzését, a versenykiírásokban kötelezően előírt korosztályos utánpótlás csapatok
versenyeztetését. Továbbá megteremti mindennek a hátterét úgy, mint szabadtéri és tornatermi edzések
lehetőségét, megfelelően képzett edzők, szakemberek rendelkezésre állását, és a teljeskörű
versenyeztetést.
A Sportcentrum csapatsportágaiban az előző években nagyon magasra tette a lécet, hiszen kosárlabdában
az MKOSZ által minősített akadémiát működtet, női röplabdában régióközpont, férfi kézilabdában régió
vezetői szerepet vállal fel. Ezekben a sportágakban elindult a fizikális alapú kiválasztás, illetve
megtervezésre került a következő évek struktúrája úgy, hogy már a lehető legkorábban elválasztásra
kerüljenek az élsportra alkalmas és a szabadidős jelleggel sportoló gyerekek. Ezáltal a befektetett energia
hatékonyabban térül meg, illetve a felnőtt csapatok nagyobb eséllyel építhetnek be saját nevelésű
sportolókat.
Nyíregyházán óriási hagyományokat őrizve működik a női röplabda szakág, ami irigylésre méltó utánpótlás
bázist biztosít a Fatum- Nyíregyháza csapatának. A legfontosabb feladat az, hogy a további működésben
is sikerüljön az utánpótlás gondozása a Nyíregyházi Sportcentrumhoz méltó szinten. ezzel megteremthető
az a bázis, ami támogatja a felnőtt csapat folyamatos működését, valamint tudja biztosítani a korosztályos
bajnokságok döntőin való részvételt. Óriási eredmény az, hogy nem csak a korosztályos, de a felnőtt
válogatottnak is folyamatosan van olyan játékosa, aki a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben kezdte el
pályafutását.
A kosárlabda helyzete speciális Magyarországon, hiszen a felnőtt bajnokság kifejezetten a külföldi
játékosok szerepeltetésére épül. A Sportcentrum nem szeretne részt venni ebben a versenyben, hanem
magas szintű munkával olyan játékosokat próbál nevelni, akik alkalmasak lehetnek a legmagasabb
osztályban való szereplésre is. Bíznak abban, hogy az út helyes, és ennek köszönhető az is, hogy 2018-ban
az MKOSZ újra akadémiai minősítésben részesítette a Sportcentrum kosárlabda szakágát. Örvendetes
tény, hogy szinte minden évben szerepel valamelyik korosztályos válogatottban nyíregyházi játékos.
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A kézilabda szakág hosszú ideje az egyik legmagasabb létszámmal működő szakág. A Sportcentrum
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Kézilabda Akadémiával, melynek keretében a
legtehetségesebb utánpótlás sportolók lehetőséget kapnak arra, hogy a legjobbak között pallérozódjanak,
illetve a nyíregyházi felnőtt együttes számára a NEKA játékosokat kölcsönöz azokra a hiányposztokra,
amelyeket saját erőforrásból nem tud betölteni. A cél mindenképpen az, hogy Nyíregyháza összefogja
szűkebb régiónk kézilabdázását, a legtehetségesebb játékosok a Sportcentrumba kerüljenek, és megfelelő
utánpótlást biztosíthasson a város NBI/B osztályában versenyző felnőtt csapat számára.
A nyíregyházi atlétika múltja és jelene alapján az ország egyik kiemelkedő bázisa. A sorozatos magyar
bajnoki címek – immár nem csupán egyéni számokban, hanem csapatban is – az európai és
világversenyeken való részvételek, a szakszövetség pontrendszere alapján elért helyezés mind azt
mutatják, hogy Nyíregyházi Sportcentrum atlétika szakosztályában továbbra is magas színvonalú,
kiemelkedő képzés folyik. Minden remény megvan arra, hogy 2020-ban az Olimpián akár 3 versenyző is
képviselhesse a Nyíregyháza színeit. Természetesen további cél az, hogy az utánpótlás atlétika tovább
fejlődhessen és oktatásának mozgásanyaga feltűnjön a csapatsportágak edzésmunkájában is. Tervezés
alatt van az atlétika sportágban az utánpótlás rendszernek a megreformálása úgy, hogy a megépülő
Atlétikai Centrumban nagyobb létszámmal, immár professzionális körülmények között európai szintű
sportolókat képezhessünk, akik számára életcélt jelenthet a sportolói életpálya.
Az utóbbi évek eredményeként egységessé vált az úszásoktatás irányelve. A Magyar Úszószövetség
iránymutatásának segítségével egyre jobb eredményeket érnek el úszóink. Újra elmondható, hogy több
korosztályban is olyan válogatott úszókkal büszkélkedhet a szervezet és ezáltal a város, akik folyamatosan
részt vesznek nemzetközi versenyeken és edzőtáborokban.
A Nyíregyházi Sportcentrum fontos ellenőrző, és koordinátor szerepet tölt be a létesítmény fejlesztések
területén. Ennek megfelelően természetesen szerepet vállal azok későbbi működtetésében is, így a
legoptimálisabb tényezőket figyelemmel tartva hozta létre vízilabda és jégkorong szakágát azzal a céllal,
hogy a már korábban működő AQUA SE. és a Szabolcsi Jégsport Egyesület helyzetét stabilizálja. Fontos
feladat ezen szakágak alapjainak lerakása, és a megalapozott működés megteremtése.
A szakágak bemutatásakor kimaradt egy nagyon fontos tényező. Mindig a bajnoki címekről, a válogatott
tagságról és a helyezésekről beszélünk. Nem csak ezek jelentik az eredményt! A legfontosabb az, hogy
olyan ifjúságot tudjunk nevelni, akiknek értéket jelent a mozgás, a mindennapos sportolás lehetősége, és
örömmel jelennek meg edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken. Ha ennek eredményeként pedig szép
sikereket is érnek el sportolóink, csak egy extra pluszként értékelhetjük azt.
A sportszervezet kimagasló sportszakmai munkájának elismeréseként a magyar kormány határozata
alapján kiemelt vidéki egyesületként kiemelt állami támogatásban részesül 2019-re, mely egyben
megnövekedett feladatokat is ró a szervezetre.
A Sportcentrum látja el a Continental Aréna és a Városi Jégpálya üzemeltetési feladatait is. Kiváló
munkájának bizonyítéka, hogy a jégpálya eddigi közel 6 hónapos nyitvatartása alatt a látogatók száma
meghaladta a 30 ezer főt, az Aréna pedig a város legfontosabb sport, kulturális és egyéb rendezvényeinek
színhelyévé vált az elmúlt két és fél évben.
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A látvány-csapatsportágak fejlesztését szolgáló törvényi lehetőségekkel élve számos sportcélú beruházás
a Sportcentrum által valósult meg 2013-2019 között: a Stadionban a műfüves nagypálya felújítása és a
kosárpálya fejlesztése, két műfüves kispálya építése, 7 iskola tornatermének felújítása (Móricz, Kölcsey,
Arany, Apáczai, Kertvárosi, Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnoka és Széchenyi utcai tornaterme),
továbbá aktív közreműködője volt a Városi Jégpálya megépülésének és a Bujtosi Uszoda építésének is
fontos koordinálója.
Szabadidősport-és egyéb rendezvények terén végzett tevékenysége a koncepció arra vonatkozó
fejezetében részletesen bemutatásra kerül.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

Az utánpótlás területén hármas célkitűzés:
- A sportolói életpályamodellnek megfelelően a legtehetségesebb fiatalok számára
perspektívaként a sportcentrum sport igazgatóságának lehetőségeit kínálja fel (prevenciós és
gyógyászati ellátás, kiegészítő sporteszközök biztosítása, azonnali ügyintézés biztosítása)
- A tehetséges sportolók városunkban tartása úgy, hogy integráljuk őket a felnőtt csapatainkba.
- Az elmúlt években elért tömegbázis megtartása az egyetemes nyíregyházi sportélet jövője
szempontjából bír kiemelkedő jelentőséggel.
A nyíregyházi atlétika sportszakmai tevékenységének, elképzelésének három alapvető vezérelve a
következő:
1. A minőségi atléták számának növelése
2. Az aktív atletizálás értékének emelése
3. A sportoló gyereklétszám emelése
Elmondható, hogy az elmúlt években az első cél tekintetében nagy előrelépés történt, amit a
világversenyeken való szereplés tényekkel is igazol. Így lehetséges, hogy nem irreális elvárás az atlétáink
Olimpián való szereplése. A második cél vonatkozásában a hazai és nemzetközi szinten eredményeket
elért versenyzők közreműködésével népszerűsíteni kell a sportágat, kiemelve az atlétika, mint
alapsportág jótékony hatását az egészséges testi és szellemi fejlődésre, valamint a többi sportág
alapképzésére. Erre kiváló eszköz a Kölyök Atlétika program, melyet még több iskolába kell eljuttatni.
Harmadik cél felkutatni, kiválasztani és képzésben részesíteni a nyíregyházi oktatási intézményekben
tanuló tehetségeket, hogy széles alapokat biztosítsunk ezzel növelve azon fiatalok számát, akik a
rendszeres sporttevékenység mellett kötelezik el magukat, biztosítva ezzel a versenyzői utánpótlást az
atlétika, valamint más sportágak számára is.
Úszás terén az elkövetkező évek feladata az lesz, hogy a 2019-ben átadásra kerülő városi uszoda
lehetőségei megfelelőképpen kiaknázásra kerüljenek. Cél, hogy a létesítmény ugrásszerűen éreztesse
hatását Nyíregyháza MJV. úszósportjának életében, és olyan rangos versenyek, edzőtáborok
szerveződnének városunkba, amire eddig nem volt lehetőségünk. Bízunk abban, hogy minden
Nyíregyházán tanuló gyerek eljut létesítményünkbe!
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A kiemelt csapatsportágak utánpótlásának területén a szakszövetség által koordinált akkreditációs
folyamatok sikeres lefolytatása, kosárlabda területén az akadémiai képzés fenntartása, női röplabdában
pedig régióközponti státusz megtartása, fiú kézilabdában pedig régióközponti státusz megszerzése.
Évente legalább egy országos és/vagy nemzetközi tornák rendezési jogának megszerzése, színvonalas
lebonyolítása.
Az utánpótlásképzés színvonalának emelése érdekében továbbra is kiemelt az edzők folyamatos képzése,
akkreditációja. Tevékenységük évente, a városi sportgála keretében külön elismerésre kerül.
Megoldandó feladat, hogy egyes sportágakban más klubok és nemzeti akadémiák elszívó hatását meg
kell gátolni. A mindenkori állapot folyamatos elemzése, a távozó gyerekek szisztematikus pótlása, az
adott sportágat népszerűsítő toborzás tartása szükséges. Ebben segítséget jelenhet az infrastruktúra és
a tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése, de az igazi előrelépést a Nyíregyházi Egyetemmel való közös
munka jelentené.
Fontos célkitűzés a Continental Arénában a jelenlegi eszközpark jelentős bővítésével a sportegészségügyi
centrum fejlesztése. Ez nem csupán az egyesületi sportolók számára jelenthet magasabb minőségű
feltételrendszert a felkészülés során, hanem az új infrastruktúra mellett alapja lehet a sportturizmus
életre keltésének is. Feltett szándék, hogy Nyíregyházán kerüljön kialakításra egy olyan kondicionáló
központ, ahol versenyzők nem a korábban megszokott eszközökkel találkoznak, hanem a legújabb
edzésmódszerek alkalmazásához elengedhetetlen berendezéssel. Ide a Sportcentrum minden
sportolójának rendszeresen kell eljutnia azért, hogy tervezett formában indulhasson el sportolóink fizikai
fejlődése.
Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében alternatív energiák kiépítése pályázati forrás
bevonásával.

Élsport Np. Kft.
❑

Helyzetelemzés

A Sportcentrum által 2015-ben létrehozott Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. látja le az élsport
feladatokat: felel a felnőtt női röplabda, felnőtt férfi kézilabda és kosárlabda, valamint a futsal sportágak
terén a nemzeti bajnokságban induló csapatsportágak biztonságos működtetéséért.
A csapatsportágak közül a futsal kivételével mindhárom kiemelt csapatsportágnak tekinthető
városunkban a lokális hagyományoknak, eredményességnek, népszerűségnek és a sportvilágban elfoglalt
helyüknek köszönhetően. A kiemelés alapja továbbá az is, hogy a földrajzi értelemben vett merítési bázis
minél szélesebb legyen a sportág esetében. Ezen sportágak terén ezek a feltételek rövid-és középtávon
megvalósulnak, így a továbbiakban ezeket a sportágakat indokolt kiemelten kezelni.
A 2015-ös koncepcióban kitűzött fontos cél megvalósulását, vagyis annak elérését, hogy a városi
utánpótlás rendszerből kikerült sportolók ne hagyják el Nyíregyházát, és az élsportban szerzett
eredményekkel Nyíregyháza hírnevét öregbítsék, nagyban elősegítette az Élsport Kft. létrehozása által az
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utánpótlás-nevelés és az élsport szoros egymásra épülése. A megtartásban nagy előrelépés női röplabda
terén, hogy a több mint egy évtizedes kihagyás után a csapat ismét az ország legjobb csapatai között
szerepel a nemzeti bajnokságban és nemzetközi mezőnyben is kiválóan helyt áll. A férfi kosárlabda terén
pedig országosan egyedülálló a csapat saját nevelésű játékosokra építve felel meg az NBI/B csoport
küzdelmeinek, utánpótlás csapatával pedig be tudott kerülni az európai elitbe azzal, hogy kiharcolta az
EYBL nemzetközi bajnokságban a legjobbaknak rendezett, szuperdöntőben való részvételt.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

Az új Continental Aréna megkívánja, hogy mindig legyen első osztályban szereplő teremsportág, illetve
reális cél kell, hogy legyen legalább egy csapat nemzetközi porondra való kijutása.
Fontos elvárás az élsport területén tevékenykedő sportvezetők felé, hogy minél magasabb piaci bevétel
megszerzésére legyenek képesek, ugyanis hosszú távon csak ez garantálja a sikerességet.

6. Nyíregyházi Vasutas Sport Club
❑

Helyzetelemzés

Nyíregyháza város legrégebbi, még jelenleg is aktív sportegyesülete a Nyíregyházi Vasutas Sport Club.
Az egyesület tömöríti a város számára is kiemelt jelentőséggel bíró, olyan egyéni sportágakat, melyek
múltjuk, eredményeik, vagy jövőbeni kifutásuk alapján kiemelten fontos szerepet töltenek be a város
sportmarketing, verseny- valamint tömeg-szabadidő sport élete kapcsán.
Az önálló szakszövetséggel nem rendelkező és a tömegsport tevékenységet összefogó sportágakat,
tevékenységeket a szabadidő szakág tömöríti. Ide tartozik például a tornász szövetséghez kapcsolódó
street-workout, a kerékpáros szövetséghez kötődő triál, valamint mindazon szabadidős tevékenységek
szervezése, melyek nem versenyrendszerben történnek. Ezen felül, jelenleg kard, tőr és kerekesszékes
vívás, ökölvívás, judo, taekwondo, asztali tenisz, sakk, súlyemelés, tájékozódási futás, tollaslabda,
sportágakban folyik a tehetséggondozás, versenyeztetés.
Az egyesület működési rendje belső egységekre bontott különböző szakszövetségekhez kötődő szakági
rendszer. Tevékenysége az egyéni sportágak sportszakmai, működési felügyeletére, koordinációjára,
fejlesztésére koncentrálódik.
Az egyéni sportágakban, kiemelt jelentősége van a tehetséges fiatal sportolók előmenetelének
biztosításában, a megfelelő szintű sportszakmai feltételrendszer, képzett edzők biztosítása. Fontos
terület a város sportrendezvényi palettájának bővítése, az egyesület által működtetett sportágakban.
Kiemelt figyelmet fordít az olimpiai, parolimpiai felkészülésre jogosulttá vált sportolók és edzőik anyagi
és sportszakmai segítésére.
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Ugyanilyen fontos, hogy azon sportágak számára is legyen biztosítva a lehetőség rendezvények
szervezésére, lebonyolítására melyek az országos szakszövetség versenyrendszerén kívüli eseményeket
tömöríti.
A sportolók felkutatása, helyben tartása érdekében lehetőséget biztosít az ösztöndíj programokban való
részvételre sportolói számára.
2017-évtől az egyesület szakágankénti gazdálkodása megszűnt, így kötelezettségvállalást csak az
egyesület tehet, szakágai önállóan nem. Ezáltal átláthatóbb, követhetőbb lett az egyesület működése,
gazdálkodása is. A költséghatékonyabb és sportszakmai-működési területekre bontott feladatok
következtében, sokkal inkább koncentrálhatnak a sportszakemberek a sportszakmai feladatok ellátására,
mint azt megelőzően.
Az egyesület finanszírozási rendszere, jelentős mértékben függ Nyíregyháza Megyei Jogú Város éves
működési támogatásától, valamint a különböző sporttal kapcsolatos eseti támogatásoktól, a sport
szakmai teljesítmény alapján a szakszövetségek által juttatott forrásoktól, az elérhető sportági vagy
egyesületi szintű eseti pályázatoktól, továbbá a külső támogatók, szponzorok bevonásától.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

A város továbbra is kiemelten kezeli a Nyíregyházi Vasutas Sport Club szakosztályainak támogatását.
Alapvető elvárás az egyesület vezetői felé a meglévő sportolói létszám és az önkormányzati forráson
kívüli egyéb pályázati lehetőségek hatékonyabb kiaknázása, szövetségi és piaci bevételek növelése.
Ebben előnyt élveznek a Kormány által kiemelten támogatott egyéni sportágak: a judo, az ökölvívás és a
vívás.
Egyes kiemelt egyéni sportágak létesítményi hátterét jelentő Atlétikai Centrum fejlesztése kiemelt
feladat.

5. A városi labdarúgás
❑

Helyzetelemzés

A sportág működtetését és versenyeztetését a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. végzi, melynek gyökerei
1928-ig nyúlnak vissza. A futball népszerű városunkban, azonban kiemelkedő eredményt az első osztályú
bajnokságokban eddig nem tudtak elérni. A megelőző időszak hektikus helyzetét figyelembe véve
jelentős siker, hogy 2014-ben a csapat feljutott az NB I-be, majd 1 év után akkreditációs eljárási hiba
miatt sajnos visszaesett az NB/II-be, és jelenleg is a nemzeti bajnokság második vonalában szerepel.
Olyan főszponzor áll az együttes mögött, aki garancia a folyamatos kiegyensúlyozott működésre.
A csapat utánpótlás bázisa, a Bozsik József Labdarúgó Akadémia 2017. július 1-től a Kft. 100%-os
tulajdonában lévő Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Np. Kft. működtetésében van.
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Az utánpótlás jelenlegi létszáma U7-U19 korosztályban 294 fő. 12 korcsoportban versenyeznek:
- U14 U15 I. osztály- kiemelt
- U16 U17 U19 II. osztály kiemelt
- U12 U13 regionális
Korosztályos válogatottak:
U15: Gincsai Zoltán, Nagy Gergő
U16: Vámos Gergő
U18: Starosta Dávid
A Double Pass októberben volt 1 hetes akadémiai látogatáson. 2019. 06.hóban lesz a végleges
eredményhirdetés. A felnőtt keretben, jelenleg 8 fő saját nevelésű játékos van.
A női futball a Nyíregyháza Spartacus Fc keretein belül a 2017/18-as bajnoki szezon előtt indult el egy
NB2-es felnőtt női csapattal, de már abban az évben elkezdődött a minőségi utánpótlás bázisának
szervezése és kiépítése, aminek következtében a 2018/19-es szezonra a felnőtt csapat mellett további
négy utánpótlás korosztály (U11-U14-U16-U19) is elindult a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt
nemzeti bajnokságokban, ill. a Bozsik Programban. Érdemes megemlíteni, hogy a szövetség „pozitív
visszajelzéseként”, női szakágunk sorozatban másodszor nyerte el a „Fejlesztési központ” címet az
utánpótlás képzés vonatkozásában. Jelenleg kb. 80 fő igazolt játékosa van a szakágnak, melyből 5 játékos
tagja a különböző szintű és korosztályú válogatottaknak.
A felnőtt és utánpótlás csapatoknak az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges igények
kielégítésére a város a Városi Stadionban, a Volán- és az orosi pályán, illetve az örökösföldi pályákon
biztosít lehetőséget.
A városi labdarúgás támogatása érdekében a város éves költségvetésében külön soron kiemelt anyagi
támogatást nyújt mind a felnőtt csapat, mind az utánpótlás részére.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

Nyíregyháza sportszerető közönsége joggal várja el, hogy a felnőtt férfi csapat ismét az első osztályban
szerepeljen.
A klubvezetőknek törekedniük kell a piaci bevételek maximalizálására, az adott sportág népszerűsítésére.
A klub számára a modern stadion jelentős támogatást jelenthet a nézőszám jelentős növelésében. Reális
elvárás, hogy a labdarúgásban első osztályú szereplés esetén legalább 3500 fő, másodosztályban legalább
2000 fő legyen a hazai mérkőzések átlagos nézőszáma. A város infrastrukturális fejlesztései és a sportágak
utánpótlásának tömegesítése a kitűzött célokhoz megfelelő alapot nyújtanak.
Korosztályos válogatottak számának növelése.
Stadion fejlesztés idejére mindennapi edzések biztosítása érdekében az Orosi pálya fejlesztésének sikeres
megvalósítása, a felnőtt férfi csapat bajnoki mérkőzéseinek a helyszínének megoldása.
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6. Egyéb versenysport
❑

Helyzetelemzés

Versenysportnak tekinthető minden olyan sport-aktivitás, melyet igazolt keretek között, versenyszerűen
űznek. Ebbe sportágaktól függetlenül beletartozik minden gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály
sportolása. Szereplői döntő többségben amatőr sportolók.
Városunkban számos olyan versenysport sportegyesület, sportszervezet működik, mely aktív mind a
hazai és nemzetközi versenyeztetésben, mind az utánpótlás-nevelésben. A sportegyesületek a sportágak
igen széles palettáját kínálják a városban sportolni vágyók számára. Az elmúlt években egyes sportágak
népszerűsége megnőtt és a nagy múlttal rendelkező sportágak (a 27 éves múlttal rendelkező tekecsapat,
az első osztályban szereplő női asztaliteniszesek, az amatőr NB/I.B-ben versenyző női kosárlabda és az
NB/II-ben induló női kézilabda csapat, a számos nemzetközi eredményekkel büszkélkedő harcművészeti
egyesületek, a sportlövészettel és a tájékozódási futással foglalkozó szervezetek) mellett új, feltörekvő
sportágak városunk sportéletének meghatározó szereplőivé váltak (pl. vízilabda, jégkorong, amerikai foci,
aerobik, mediball, kerékpározás). Ezek mind létszám, mind a népszerűség tekintetében egyre szélesebb
réteget érintenek.
Utánpótlás-nevelési tevékenységüket és bajnoki részvételhez, versenyeztetéshez kapcsolódó kiadásaikat
éves működési támogatásban részesíti az Önkormányzat. A támogatások meghatározásánál figyelembe
vett szempontok:
- utánpótlás sport terén: az utánpótláskorú sportolók száma, a leigazolt és a versenyeztetett
sportolók száma, az elért eredményesség, a válogatott versenyzők száma, valamint a
versenyeztetés mennyisége és minősége.
- versenysport terén: a bajnokság besorolása, a hazai és nemzetközi eredményesség, a válogatott
sportolók száma, az igazolt sportolók száma és azon belül az utánpótlás-korúak száma, a
támogatás és a saját bevétel aránya, a sportági tradíciók (alakulás éve) és nézettség (nézőszám),
valamint a sportág szerepe a város hírnevének növelésében, hazai és nemzetközi mérkőzések/
versenyek száma.
Ezen sportágak tehetséges sportolói számára a városi sportösztöndíj rendszer kiegészítő támogatást
jelent.
❑

Középtávú célkitűzések, feladatok

A város lehetőségei szerint támogatja ezen szervezetek működését, a sportágak teljes körű fenntartását
felvállalni azonban nem tudja. Az önkormányzati támogatás mellett egyre nagyobb szerep jut a
vállalkozói tőke bevonásának.
Ezen sportágak utánpótlás-nevelésének támogatása továbbra is fontos feladat. Ennek érdekében az
adott sportszervezettől elvárható sportágfejlesztési koncepció készítése.
Országos és nemzetközi versenyek szervezésének motiválása (közvetlen anyagi támogatás mellett
segítségnyújtás a helyi médiák bevonásával, kedvezményes létesítményhasználat biztosításával).
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7. Sporteredmények elismerése, sportkitüntetések adományozása
Az Önkormányzat feladatának tekinti és gondoskodik a sport valamely területén kimagasló eredményt
elért sportolók, sportszakemberek, sportvezetők erkölcsi és anyagi elismeréséről.
Az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet
alapján évente egyszer adható Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József – díj, melyről a
Közgyűlés dönt.
Az éves városi sportgálán kerülnek jutalmazásra az év edzői, sportolói, diákolimpiai bajnokai, testnevelői,
valamint a Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása.
Sportösztöndíj keretében sportágtól függetlenül, pályázati úton támogatja a város az országos
bajnokságon I.-III., nemzetközi versenyen I.-VIII. helyezést elért sportolók felkészülési és versenyzési
kiadásait.
Azon sportolók, akik a soron következő olimpián vagy paraolimpián részvételre esélyesek, éves
felkészülési támogatásban részesülhetnek.
Sportolói életpálya modell helyi kidolgozása és bevezetése tovább segítheti a tehetséges sportolók
városunkban tartását.

III. A sport feltételrendszere

1. Létesítményellátottság, sportinfrastruktúra
1.1. A sportingatlanok rendszere

A) Önkormányzati tulajdonban lévő sportcélú létesítmények
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő spotlétesítményeket – a városi lőtér és a repülőtér kivételévelsaját alapítású gazdasági társaságai által üzemelteti:
- NYÍRVV által üzemeltetett létesítmények: Városi Stadion létesítményei, Tiszavasvári úti sporttelep,
Örökösföldi sporttelep, Zalka Máté úti sporttelep, Orosi pálya
- Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltett létesítmény a Continental Aréna, a Városi
Jégpálya.
- Sóstó Zrt. a vagyonkezelője –az Arany János Gimnázium tanuszodáját kivéve- a városi uszodáknak
és medencéknek (Júlia Fürdő, Sóstói 50m-es medence, Fürdőház)
A létesítmények fenntartásának részletes szabályait a városi sportrendelet rögzíti.
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B.) Egyéb nem önkormányzati tulajdonú városi sportingatlanok:
Számos egyesületi- vagy magántulajdonban lévő sportlétesítmény, a Tankerületi és a Szakképzési
Központ és egyéb fenntartó által működtetett intézmények tornatermei, a Nyíregyházi Egyetem
sportlétesítményei.

1.2. A sportingatlanok fejlesztése
❑

Helyzetelemzés

Az önkormányzat a saját tulajdonában lévő és önkormányzati hatáskörben üzemeltetett létesítmények
működését kötelező feladatként biztosítja. A sportlétesítmények állagmegóvása mellett azok tervszerű
felújítása, fejlesztése a városi költségvetésben minden évben elkülönítetten jelenik meg.
A nyíregyházi sport tömegbázisát tekintve jelentős fejlődést mutatott az elmúlt években. Mindezt mi
sem bizonyítja jobban, mint a zsúfolt tornatermek látványa. Elmondhatjuk, hogy a városban
megtalálható sportinfrastruktúra szinte teljes kapacitással működik. Ezek állagmegóvása és fejlesztése
miatt döntött úgy a városvezetés, hogy a sportpadlók korszerűsítésére helyezve a hangsúlyt, egymás
után újítja fel a tornatermeket. Az intézményi felújítások keretében iskolai tornatermek (Vasvári, Móra,
Petőfi) és óvodai tornaszobák, a Sportcentrum Tao-programja által a Kertvárosi, a Tiszavasvári úti
csarnok, a Móricz, a Zrínyi, az Arany tornaterme újultak meg. Városi sportszervezetek TAO-pályázatán
keresztül új tornacsarnok épült (Szent Imre) és további 4 tornaterem korszerűsítése történt meg
(Egyetem, Eötvös, Bánki, Westsik).
Jelentős változás a város életében, hogy 2016-ban átadásra került a sport-és egyéb rendezvények
központi helyszínét jelentő Continental Aréna, valamint 2018-ban több évtizedes álom vált valóra a
Városi Jégpálya megnyitásával.
A mindennapos testnevelés (és egyben a kötelező úszásoktatás) bevezetésével, valamint a sportolók
megnövekedett számának következményében még mindig gyakori a szabad tornatermek és vízfelület
hiánya. Ennek orvoslását nagyban segíti a 2019. őszére átadásra kerülő Bujtosi Uszoda megnyitása.
2011-2018 között számos egyéb fejlesztés valósult meg: Tao és egyéb pályázatok keretében 11 db ovifoci, 1db nagyméretű és 2 db kisméretű műfüves pálya, több mint 14,5 km kerékpárút épült és
folyamatban van a borbányai kerékpárút kivitelezése. A Sóstó-projekt keretében szabadtéri sportpályák,
1 km-es rekortán pálya, a zöld város projekt keretében a Bessenyei téren közel 400 méteres futókör jött
létre, valamint lefedésre került az 50m-es úszómedence. Saját beruházásként kerekes székes vívóterem,
16 szabadtéri kondipark, 2 kosárlabda és 3 strandröplabda pálya épült, felújításra került a Stadion
műfüves pályája, Tekecsarnoka, a Júlia Fürdő és a Fürdőház.
Folyamatban van további 3 db ovi-sport pálya és 3 db iskolai műfüves labdarúgó pálya építése, a Bujtos
Városligetben 1,5 km-es futókör kivitelezése, 9 db sportpark és 2db futókör kialakítása, az Atlétika
Centrum és a Városi Stadion komplex fejlesztése, valamint Tao-forrásból tervezett az orosi labdarúgó
pálya, a Stadion Teniszcsarnokának korszerűsítése, továbbá a Jégpályán lévő épület sportolási célra
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történő hasznosítása. Kormányzati döntés keretében állami beruházásként előkészítés alatt van egy
multifunkciós autó-motor sport aréna kiépítése és az örökösföldi labdarúgó akadémia bővítése.
Nincs a városban olyan jól megközelíthető, több száz ember sportolását biztosító létesítmény, mely
elsősorban a szabadidős rendezvények otthona lehet.
A 2021-2027 közötti EU-s fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok számára kötelező
Településfejlesztési Terv összeállításakor további sport-és rekreáció célú fejlesztések is
megfogalmazódtak.
❑

Feladatok, középtávú célkitűzések, fejlesztési prioritások:

Elsődlegesen törekedni kell a város meglévő sportlétesítmény-hálózatának állag megóvására,
karbantartására és pályázati források minél hatékonyabb kiaknázásával azok folyamatos felújítására,
kiemelten kezelve a teljes akadálymentesítés megoldását és a kötelező biztonsági előírásokat.
2019-ben folyó beruházások (Bujtosi Uszoda, óvodai és iskolai műfüves pályák, sportparkok és
futókörök) befejezése, a folyamatban lévő fejlesztések ütemterv szerinti sikeres megvalósítása (Atlétikai
Centrum) valamint az állami és egyéb beruházások hatékony segítése (Városi Stadion, multifunkcionális
autó-motor sport aréna, örökösföldi labdarúgó központ fejlesztése, orosi pálya korszerűsítése).
A Continental Aréna mellé kézilabdaedzésekre is alkalmas munkacsarnok építése alapvető feltétele
későbbi nemzetközi versenyek szervezésének és egyben hatékony megoldása lehet az utánpótlásnevelés és a felnőtt élsport csapatok számára edzési problémát jelentő tornatermi hiányokra.
A Stadionban lévő Teniszcsarnok felújításával a szabadidősport infrastrukturális gondjai oldódhatnak
meg, valamint a szabad kapacitás függvényében edzési lehetőséget jelenthet az utánpótlás-nevelés
számára is.
Kiemelt feladat az iskolai tornatermek és sportudvarok tervszerű fejlesztése elsősorban pályázati
források bevonásával, akár a tornatermeket használó külsős sportszervezetek bevonásával. A prioritások
felállítása a létesítményhasználók igényeinek figyelembe vételével történik. A városi sportlétesítmények
fejlesztése mellett folytatni kell a tornatermek felújítását, különös tekintettel a multifunkcionalitás
biztosítására és a sportpadló minőségére.
A Területfejlesztési Tervben szereplő fejlesztések megvalósítása során az elnyert források függvényében
a szociális város rehabilitációs projektek és a városi zöldterület fejlesztése esetén kiemelt figyelmet
fordítani a szabadtéri zöldfelületek sportcélú bővítésére. A megújuló közparkok ezáltal a sportolni
vágyók számára is ideális kikapcsolódási lehetőséget biztosíthatnak majd. Az infrastrukturális
fejlesztések esetén továbbra is prioritást élvez a kerékpárút-hálózat további fejlesztése.
A Tao-és egyéb pályázati források hatékony kihasználásnak lehetőségével élve, a városnak célul kell
kitűznie a sportturizmus elősegítése érdekében 2020. év végére megépülő teljes sport-és
edzőkomplexum rendszer alkalmas legyen nemzetközi versenyek rendezésére, valamint
megépülésükkel kedvelt edzőtáborozási célponttá válhat városunk.
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2. A sport irányítási és szervezeti rendszere
Az Önkormányzat számára a sporttörvényben előírt feladatok ellátását, a sportkoncepcióban rögzített
önkormányzati feladatok hivatali szintű koordinálását, felügyeletét és városi sportfeladatokat
Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Polgármesteri Hivatala látja el. Legmagasabb szinten a Közgyűlés,
illetve átruházott hatáskörben a Köznevelés, Kulturális és Sport Bizottsága felel a sportfeladatok
ellátásáért.
A Hivatal munkáját a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján az
alábbiak szerint végzi:
- Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését
lehetőség szerint saját alapítású gazdasági társaságai vagy intézményei által látja el.
- A koncepcióban meghatározott sportágakban az utánpótlás-nevelés, egyes szabadidős
tevékenységek szervezése, valamint egyes sportesemények lebonyolításához szükséges
engedélyezési eljárás a Sportcentrum feladat-és hatásköre.
- A városi élsport feladatokat a Nyíregyházi Élsport Np. Kft. látja el.
- Egyéb sporttevékenységekért - különös tekintettel a városi sporteseményekre, szabadidős
programokra, a fogyatékos és diáksportra, a kiváló sportolók, valamint egyéb versenysport és azok
keretében folyó utánpótlás-nevelés támogatására – és a sportlétesítmények fenntartásához és
fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokért a Polgármesteri Kabinet vezetője felelős.
- A városi diáksporttal kapcsolatos feladatokat a Városi Diáksport Egyesület, valamint az iskolai
sportkörök és sportegyesületek bevonásával végzi.
3. A sport finanszírozási rendszere
Nyíregyháza város sportfinanszírozásának részletes szabályait a városi sportrendelet tartalmazza.
Az éves sport célfeladatok támogatási összegeiről a támogatási évet megelőző év november 30. napjáig
a Közgyűlés dönt, a sport célfeladatok felosztása a bizottsági hatáskörbe tartozik. A képviselő-testület
sporttal is foglalkozó bizottsága a sportkoncepcióban és a sportrendeletben meghatározott alapelvek
alapján működteti a sport célfeladatok teljes rendszerét mind a támogatások megítélése, mind az
elszámolások elfogadása tekintetében.
A jelenleg hatályos előírások által a város sporttámogatási rendszere feladatfinanszírozású, szigorú
elszámolási és ellenőrzési előírásokkal. Önkormányzati támogatásra kizárólag csak azon sportszervezet
jogosult, amelyik a törvényi előírásoknak megfelelően határidőre eleget tett elszámolási
kötelezettségének és nincs köztartozása.
Az Önkormányzat közvetett és közvetlen támogatást biztosít a sport minden résztvevője számára a
minél hatékonyabb és színvonalasabb működés támogatásaként. Közvetett támogatásnak minősül a
létesítmények használatára vonatkozó kedvezmények és egyéb, nem pénzbeli támogatások. Közvetlen
támogatásnak minősülnek a sportcél feladatokon keresztül nyújtott anyagi támogatások, melyeket a
helyi sportszervezetek és sportolók elsősorban pályázati eljárás keretében igényelhetnek.
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A város sportjának finanszírozásakor figyelembe kell venni az EU-s ajánlásokat. Ezek szerint kiemelt
támogatást kaphat a diáksport, a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja,
valamint a létesítmények fejlesztése.
A Sportcentrum, a Nyíregyházi Élsport Kft. az NYVSC és a városi labdarúgás adott évi finanszírozása a
tárgyévi költségvetés tárgyalásakor kerül egyeztetésre és az éves költségvetés külön soron tartalmazza.

3.1. Sport célfeladatok rendszere
- Egyéb versenysport
Ide tartoznak - a Sportcentrum, az Élsport Np. Kft, az NYVSC és a Nyíregyháza Spartacus FC
kivételével- a bajnokság első, másod, vagy harmadvonalában utánpótlással és versenyeztetéssel
foglalkozó sportszervezetek.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázaton keresztül
működik.
-

Parasport, fogyatékosok sportja

Ide tartoznak a Nyíregyházi Sportcentrum és az NYVSC szakmai irányítása és felügyelete alá nem
tartozó, a para- és fogyatékos sport területén utánpótlással, versenyeztetéssel és szabadidős
tevékenységek szervezésével foglalkozó sportszervezetek.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázaton keresztül
működik.
-

NYVDSE és városi diáksport támogatása

Ide tartoznak a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület és az iskolai diáksport feladatokat ellátásával
foglalkozó iskolai sportkörök, diáksport egyesületek és alapítványok.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázaton keresztül
működik.
-

Szabadidősport támogatása

Ide tartoznak a szabadidősport és egyéb sportszervezetek, melyek különböző programjaik
megvalósításával segítik a lakosság rendszeres testmozgását.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázatokon
keresztül működik.
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-

Kiemelkedő sportrendezvények

Ide tartoznak a helyi sportszervezetek által városunkban megvalósított, regionális, országos vagy
nemzetközi szintű rendezvények támogatása.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázaton keresztül
működik.

-

Olimpiai felkészülés támogatása

Ezen keret terhére részesülhetnek éves felkészülési támogatásban városunk azon sportolói, akik
olimpia vagy paralimpiai részvételre esélyesek és olimpiai keret, illetve olimpiai felkészülési
kerettagok.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázaton keresztül
működik.
-

Sportösztöndíj rendszer

Ezen keret terhére részesülhetnek támogatásban városunk kiemelkedő eredményeket elért
sportolói.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott pályázaton keresztül
működik.
-

Sporttartalék

Ezen keret jelent fedezetet a rendkívüli kérelmek támogatására.
Támogatása a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felé benyújtott rendkívüli kérelmen
keresztül működik.
-

Sportszolgáltatások vásárlása

Ezen keret szolgál a városi sportolási lehetőségek céljából sportszolgáltatások vásárlására (pl.
úszásoktatási és korcsolyázási lehetőségek biztosítása céljából).
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