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1. Bevezetés 
 

Az Európai Unió és a nemzetünk értek rendje alapján, az állam legfontosabb célja, az 

állampolgárai életminőségét, egészségügyi állapotát lehető leghosszabb ideig megőrizze, 

javítsa. Minőségi, teljes értékű munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, csoport, 

egyén képes. Ezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó-nem csak 

pénzügyi- támogatása révén érhetjük el.  

 

Az Európai Sport Charta szerint: 

 

- „A sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában 

fizikai szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy 

különböző szintű versenyek elérendő eredmények céljából.” 

 

A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát. 

A kutatási eredmények alátámasztják, hogy a modern társadalom negatív hatásainak 

ellensúlyozására, kiküszöböléseire, a sport hatékony megoldásokat kínál, amely érdemes 

támogatásra. A mindenkori kormányzatnak a társadalom- és a gazdaság szereplőinek, 

irányítóinak, résztvevőinek, ki kell használni a sportban rejlő lehetőségeket. Stratégiánk 

legfontosabb célkitűzése, hogy a sport minden területe legyen mindenki számára elérhető, és 

ez váljon a társadalom szenvedélyévé. 

A sportolás kiemelt szerepet játszhat a fizikai és mentális egészség megértésében az 

egészségtudatos magatartás kialakításában. 

Életvezetési technikák, és módszerek közvetítője: a nevelés fontos eszköze. 

Lehetőséget nyújt a felnövekvő ifjú nemzedék önmegvalósítására, döntés és megoldási 

készleteinek gyarapítására.  

 

A természeti környezetben történő időtöltés eszközeként szerepet tölthet be a környezetkímélő 

tudatformálásban. A sportolás pihenés, örömforrás és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés. 

Segíthet a családi- és társadalmi kötelékek erősítésében, kulturált szabadidő eltöltés és 

szórakozási lehetőségek biztosításával. 
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A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásában gyakorlati eszközzé válhat, és ezzel a sport 

jelentősen hozzájárulhat az életminőség javulásához. 

Nemzetközi szinten elért kiemelkedő sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti 

önbecsülés erősítésében, így erősíti a társadalom kohézióit. 

 

A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. De 

amíg a versenysportban a legsikeresebb országok közé tartozunk, addig a lakosság több mint 

háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, és más Európai Uniós országokhoz képest- 

részben ennek is köszönhetően- rossz az egészségi állapota. Sportban való aktív részvételünk 

lényegesen alacsonyabb, mint más európai országban. A sport fontosságát sokan 

többféleképpen fogalmazzák meg, de itt érvényesülnek azok az elvek, hogy „győz a jobb, és az 

ügyesebb”. A Fair-play szelleme megtanítja tisztelni az ellenfelet és elfogadni a más 

nemzetiségűek stílusát, fellépését. 

A szabályok ellen vétőket, azonnali büntetéssel nevelik. A csapatsportok segítenek abban, hogy 

egyéni érdekeinket a csapatérdeknek rendeljük alá, tudjunk küzdeni a közös célért, a 

győzelemért és mindezt, tisztességesen. 

 

Hatvan Város Önkormányzatának kiemelkedően fontos a város lakosságának, egészsége 

közérzete. Szeretnénk támogatni minden olyan kezdeményezést, elképzelést, amely a fent 

említett célok elérését szolgálják. Hozzájárulnak a város jó hírnevének öregbítéséhez, a 

sportolók kimagasló teljesítményével és eredményességével. Teszünk annak érdekében, hogy 

az ország sportolóinkon keresztül is megismerje Hatvant és városunk nevéhez, minél több 

magas színvonalú sportesemény, kiemelkedő eredmények és információ kapcsolódhasson.  

Hatvan Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy olyan sportkoncepciót alkot, amely 

figyelembe veszi az előző sportkoncepció eredményeit, összhangban van az Európai Sport 

Chartával, a Nemzeti Sportstratégiával alap dokumentumként figyelembe vette Magyarország 

alaptörvényét. A hatvani sportvezetőkkel, intézményvezetőkkel, edzőkkel, lefolytatott 

párbeszédre épül. Átfogja a sport minden szegmensét, és konkrét megvalósítható reális célokat 

tűz ki az elkövetkezendő meghatározott időszakra. 
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2. A sportfejlesztési koncepció elkészítésének jogszabályi háttere 
 

Hatvan Város Önkormányzata a sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához 

szükséges, a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak ismeretét rögzíteni. 

 

2013-tól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. és 15. pontja alapján az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a 

sportügyek továbbra is a helyi önkormányzat által ellátandó feladatok. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az önkormányzat: 

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. 

(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. 
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Ehhez kapcsolódik a 2012. szeptember 1-jével hatályba lépő a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény alapján: 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, 

amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti 

vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább 

napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

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, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján 

- amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 

által kiállított igazolással váltható ki. 

 

Az önkormányzati sportfeladatok jogszabályi hátterének áttekintésénél meg kell említeni a 

következő jogszabályokat is: 

- az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet, 

- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet, 

- az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet, 

- a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, 

- 215/2004 (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a 

sportegészségügyi hálózatról, 

- 157/2004. ( V. 18. ) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységének gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről. 
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3. Alapfeladatok, prioritások 
 

A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes 

kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének 

társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági szakszövetségek, 

sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik. Az iskolai testnevelés 

kötelezőjelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős szerepet tölt be 

az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki 

jóléthez. 

A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: - az iskolai 

testnevelés és a diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. 

Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét. Egyfajta 

természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is. 

Városunk önkormányzata a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy 

megőrizze Hatvan sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport 

iránti igényeinek kielégítését, meghatározza a sportfeladatok ellátásának támogatási formáit, és 

így lehetőséget biztosítson Hatvan város polgárainak a sporthoz való jogaik gyakorlására. 

A testi nevelés, mint pozitív társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet kell, hogy 

élvezzen. A testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá társadalmilag hasznos, 

semmi mással nem helyettesíthető funkciója: 

- Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés egyik alapvető eszköze; 

- Jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a személyiségformálásban; 

- A nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, az egészséges lokálpatriotizmus 

kialakításának fontos eszköze; 

- Pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és 

szórakoztatásra; 

- A civil kapcsolatok kialakításának, közösségek együttműködésének, a társadalmi mobilitás 

könnyen megszervezhető formája;  
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- Hozzájárulhat a határon átnyúló kapcsolatok elmélyítéséhez, erősítéséhez; 

- Fontos szerepet tölt be Hatvan város hírnevének növelésében; 

- Tovább erősíti Hatvan város Kistérségi központi szerepét. 

- Támogatja a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; 

- Pozitív hatással lehet a gazdasági vállalkozásokra, 

- A turizmus fejlődésének egyik fontos tényezőjévé válhat. 

 

3.1. Az önkormányzat a helyi sport koncepció céljainak megvalósítása során 
hangsúlyos feladatának tekinti az alábbiakat: 

 

A testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok 

alapvető joga. 

Minden óvodás és iskoláskorú gyermek számára biztosítani kell, hogy a testneveléshez, a 

sportoláshoz, a rekreációhoz megfelelő program, idő és létesítmény álljon rendelkezésre. 

A fizikai fittség és az alapvető sportképességek elsajátítása érdekében a fiatalokat ösztönözni 

kell a sportolásra. Olyan légkört kell teremteni, amelyben a szülők, tanárok, edzők és vezetők 

serkentik a fiatalokat a rendszeres testedzésre. 

A sporttevékenység minden szintjén biztosítani kell a szakképzett testnevelő tanárokat, 

edzőket. 

A testnevelés és a sport részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet 

képeznek az iskolai testneveléstől a különböző sportágakig. Ösztönözni kell a megfelelő 

kapcsolatok kialakítását az oktatási intézmények, valamint a diáksport klubok és a 

sportegyesületek között. 

Az oktatási intézményekben, a sportszervezetekben biztosítani kell a tanulók, sportolók 

sportetikai nevelését. A sport, jelentős szerepet tölt be az ifjúság testi és szellemi nevelésében, 

a személyiség formálásában. 

A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kiemelt feladatok 

közé kell, hogy tartozzon.  
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A település polgárai számára a szabadidősport lehetőségének megteremtése: 

– az egészséges életmód kialakítása, valamint a fenti célok érdekében rendszeres sportolási 

(versenyzési) lehetőségek megszervezése, 

– az önkormányzat éves költségvetéséből a sportkoncepcióban meghatározott feltételek mellett 

– esetenként - anyagi segítségnyújtás. 

A lakosság egészségmegőrzése érdekében a szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles 

rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. A sportszervezetekkel 

együttműködésben mindenki számára biztosítani kell a sportolási és rekreációs lehetőséget. 

Ösztönöznünk kell a városban lévő cégeket, hogy éljenek a sportolási lehetőségekkel. 

Figyelemmel az esélyegyenlőségre minden állampolgár számára biztosítani kell a sportoláshoz 

való jogot, továbbá a tehetséges fiatalok, valamint a hátrányos helyzetű, vagy rokkant 

személyek és csoportjaik számára a sportolási lehetőségek hatékony kihasználását. A 

sporttevékenység gyakorlása során nem lehet különbséget tenni a személyek között a nem, faj, 

szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb nézet, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti 

kisebbséghez való tartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján. 

 

3.2. Prioritások 
 

a) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények sportszakmai igények alapján 

történő működtetése, fenntartása, és fejlesztése a település alkalmassá tétele a szabadidő 

kulturált eltöltésére, a versenysport feltételeinek biztosítására. 

b) Az önkormányzat saját anyagi forrásának, valamint állami (pályázati) pénzeszközök 

bevonásának segítségével a meglévő sportlétesítmények fejlesztése, illetve új korszerű 

sportlétesítmények építése. 

c) Adottságainak megfelelően részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, a város nemzetközi 

sportkapcsolatainak kialakításában. A testvérvárosi kapcsolatok minél hatékonyabb 

kihasználása. 

d) A tanulói ifjúság iskolarendszeren kívüli sportolási, testedzési feltételeinek megteremtése, 

támogatása, mely feladat megvalósításának színterei: 

– az iskolai sportszakkörök, 
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– diáksportkörök, 

– városi szintű diáksport versenyek, 

– az egyéb diáksport versenyek, 

–a sportáganként kiemelkedő képességű diáksportolók részére, egyesületekben versenyzési 

lehetőség. 

e) Együttműködés a helyi, megyei és országos sportirányító szervekkel az önkormányzat 

sporttörvényből adódó feladatának ellátása érdekében, a sporttal foglalkozó helyi 

szervezetekkel való együttműködés, munkájuk segítése, a város sportkoncepciójának hatékony 

megvalósítása érdekében.  

f) A település területén működő sportszervezetek munkájának segítése, támogatása, melynek 

módozatai: 

- városi, megyei, országos sportversenyek szervezése, 

- önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes használatának 

biztosítása, 

- az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása az utánpótlás-

nevelés érdekében is, 

- az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása sportszervezetek 

számára. 

g) A város kulturális programjába és hagyományaiba illő sportrendezvények szervezése 

- Nemzeti Vágta 

- A Hatvani Csata Emléknapján például: íjász- és lövészversenyek 

 

h) Közreműködik a sportegészségügy területén  

- a sportorvosi ellátás biztosításában 

- a rekreáció, rehabilitáció helyi adottságainak kihasználásában. 
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4. Hatvan bemutatása 
 

4.1. Területi adottságok 
 

Hatvan, a tájalakulatok, közigazgatási egységek találkozásánál, közlekedési infrastruktúrák 

metszéspontjában elhelyezkedő, interregionális kisugárzású város, három régió térségi 

kapcsolódási pontját jelenti. Földrajzi helyzete tekinthető legmarkánsabb jellemzőjének. 

Találkozási pontnak tekinthető mind természetföldrajzi tájegységek, mind régiók, mind 

megyék, mind közlekedési nyomvonalak tekintetében. A kelet–nyugati és az észak–déli tengely 

mind a négy iránya felé nyitott. Magyarország Budapest irányultságú sugaras úthálózatában 

Budapesthez legközelebb Hatvannál van az első jelentős észak–déli közúti és vasúti tengely. 

Északi irányban Szlovákia felé (hagyományosan Losonc irányába) nyit, dél felé egy potenciális 

fejlesztési útvonalon a Románia–Szerbia irányhoz kapcsolódik. Hatvanból már 30 km-en belül 

hasonló nagyságrendű városok (Gyöngyös, Gödöllő, Jászberény, Pásztó), 60-70 km-es 

távolságon belül pedig nagyvárosok (Budapest, Salgótarján, Eger, Szolnok) érhetők el.  

 

Hatvant az Észak-magyarországi Régión, illetve Heves megyén belüli határhelyzete 

közlekedési adottságaival együttesen határokat átlépő, központképző szerepre teszik 

alkalmassá. A három megye, három régió, három földrajzi egység határán, három vízfolyás 

találkozásánál elhelyezkedő település a múltban már betöltött ilyen szerepet (hatvani szandzsák 

a török korban), és ma is interregionális vonzáscentrumnak tekinthető, például a munkahelyek, 

az oktatás, az egészségügy, vagy egyes infrastrukturális ellátási formák vonatkozásában.  

 

Központképző szerep jut sport területén is a városnak, mivel több sportágban regionális 

alközpont (MLSZ Bozsik versenyrendszer, Diákolimpiai versenyek városi és járási versenyei). 

 

A város jelenlegi településszerkezetéből adódóan, annak ellenére, hogy a város elkülönülő 

városrészekre bontható, sport szempontjából különleges fejlesztési lehetőségeket rejt. A város 

közepén helyezkedik el a Népkerti Sporttelep, amely tudatos fejlesztéssel szabadidős 

sportközponttá fejleszthető, amely úgy Új-Hatvanból, mint ó-hatvani vagy bármely 

városrészről könnyedén elérhető. Ugyanezen a területen található az újonnan épült kerékpáros 

Kalandpark is és egyben ide érkezik meg a Boldog-Hatvan kerékpárút a Zagyva-folyó gátján, 

mely a tervek szerint egészen Salgótarjánig folytatódik.  
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A Cukorgyár területére tervezte Hatvan Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok építését, 

amely motorjává válhat a városi sportéletnek. Itt kaphatnak helyet újabb sportágak pl.: tenisz, 

squash, bowling, teke. Ebben a területi sávban helyezkedik el a Lokomotív Sporttelep, amely 

szintén kedvelt tere lehet a sportolni vágyóknak (labdarúgás, sportlövészet, íjászat, stb.). 

A közlekedési útvonalak kereszteződése is ezen a területen található, így mind a vasúti 

közlekedés, mind a helyi- és helyközi buszjáratok segítik ezen sportlétesítmények 

megközelíthetőségét, kihasználtságát.  

Az intézményi sportlétesítmény-ellátottság szintén segíthet a szabadidő-sportolók kulturált 

időtöltésének.  

 

Görbeéri városrész 

 

Különleges adottságokkal rendelkezünk a Görbeéri városrész területén. Jelenleg üdülő funkciót 

lát el. A kerékpárút kiépítésével turisztikai célponttá válhat, ideális környezet a szabadidősport 

művelésére és kiválóan szolgálhatja a rekreációt. A városi Horgászegyesület tevékenységi 

területe több mint 1.600 fő aktív taggal. A mesterséges tavak környezete adottságai bázisa lehet 

a hatvani vízi sport megteremtésének. A sóderbányai tó vízfelületének nagysága jelenlegi 

hosszában és szélességében is alkalmas kajak-kenu pálya kiépítésére. A vízfelület tájolása 

ideális, az uralkodó szélirány is megfelel az elfogadható versenyzési körülményeknek. 

Lehetőség van arra, hogy kisebb átalakítással szabványos evezős pálya is kialakítható. Az 

adottságokat figyelembe véve a terület alkalmas lehet országos, világbajnoki vagy olimpiai 

versenyek lebonyolítására is. 

A szabadidő tartalmas eltöltését szolgálja a Görbeéri Koronglövő- és Lövész SE által 

működtetett pálya, amely koronglövészet és pisztolylövészet gyakorlására van lehetőség. 
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4.2. Népesség 
 

Amint az alábbi diagramon látható, 2011-ig folyamatosan csökkent Hatvan város népessége, 

mely az utóbbi három évben, 2012-ben növekedésnek indult, ami az országos átlaghoz képest 

jónak mondható. 

 

 

A jelenlegi adatok alapján elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy sikerült megállítanunk a 

népesség csökkenést, a korfára az a jellemző, hogy a 60 évnél idősebbek létszáma növekszik 

%-os arányban és a kiskorú gyermekek létszáma csökken. 

2013. évi adatok alapján 749 fő nemzetiségi főt tartanak nyilván, melyből 450 fő roma 

származású.  

Az alapfokú oktatási intézmények minden ötödik tanulója vidékről bejáró, ami szembetűnő, a 

középiskolások mintegy 61%-a nem hatvani lakos. 

A gazdasági szektornak köszönhetően nap, mint nap jelentős azoknak a száma, akik a 

munkalehetőségek miatt (BOSCH, LEONI, Volán, stb.) beutaznak városunkban és itt töltik a 

nap jelentős részét.   
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5. Város sporttörténeti áttekintése 
 

Heves Megyében először Hatvanban, 1879-ben jött létre sportegyesület, amely a Hatvani Sport 

Club nevet viselte. Tagjai elsősorban agarászattal, lóversennyel, halászattal foglalkoztak. 

Ekkor, mivel a környéken, de a belterületen is voltak nagyobb vízfelületek is –Sárgödör (más 

néven: Anyaggödör), Kenderlapos, Homokgödör -, melyek lehetővé tették télen a 

korcsolyázást, 1900-ban megalakult a Hatvani Korcsolyázók Egyesülete. Az egyesületnek 

1907-ben alapszabálya és körpecsétje is volt. Ezt az időszakot nevezhetjük a hatvani jéghoki 

bölcsőjének. Ezt követően 1907-ben a Hatvani Torna Club, 1911-ben a Hatvani Sport Egylet 

alakult meg, s elindult a labdarúgás sportág is, mely a legnagyobb tömeget vonzotta. 

1913-ban egy újabb egyesület létrejöttéről adtak hírt, megalakult a Hatvani Atlétikai Club, 

1919-ben pedig a Hatvani Munkás Testedző Egyesület, melynek célja az volt, hogy minél 

szélesebb tömeg körében népszerűsítse a testmozgást, de a Tanácsköztársaság bukásával ez 

meghiúsult, s újra Hatvani Atlétikai Klub néven működött. 

A két világháború között ugrásszerű növekedés észlelhető a sportéletben a kormány 

politikájának köszönhetően. Országszerte nagy erőket összpontosítottak a helyi „erők” is a 

sportra, Hatvanban ez a vasúti csomópontnak és a cukorgyárnak volt köszönhető. 

A vasutasok 1920-ban elkezdték szervezni a Hatvani Vasutas Sport Egyletet (HVSE), de 

működni csak 1922-ben kezdett.  

1925-ben a Hatvani Torna Egylet egyesült a Hatvani Atlétikai Klubbal, s lett MÁV HAC a 

neve, s a természetjárók a Magyarországi Kárpát Egyesületbe tömörültek. 

A fejlődését sajnos megállította a II. Világháború, s 1945. után átszerveződött a sport struktúra, 

melynek eredményeként kezdtek újjá alakulni az egyesületek. Elsőként a HVSE állt talpra, 

majd a nagyrészt a labdarúgásban jeleskedő Kinizsi SE követett. Ez utóbbi tagjai elsősorban a 

Cukorgyár és a Konzervgyár dolgozóiból álltak.  

1957-ben alakult a Spartacus SE, 1964-ben a Honvéd Gáspár György SE és Pedagógus SE, 

1970-ben a Kórház Lendület SE és Szövetkezet SE, 1971-ben az ÁFÉSZ Vörös Meteor SE, 

1973-ban a VOLÁN SE, 1980-ban a Hatvani Kinizsi Vasutas SG (HKVSC), valamint a MÁV 

HAC, az ÁFÉSZ Vörös Meteor SE és a Spartacus SE egyesülésével létre jön a Kinizsi SE. 

Sportlétesítményként ez időben a József Attila Ifjúsági Otthonban lévő Városi Sportcsarnokot, 

a MÁV- és a Kinizsi sporttelepet jegyezték. 

Városunk sporttörténetének meghatározó sportágai az atlétika, a labdarúgás, a kézilabda és a 

triatlon, két éve pedig a lovas sport (Nemzeti Vágta). 
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Labdarúgás: 

A magasabb szintű sporteredmények a II. Világháború utáni időkben jegyezhetők, amikor is a 

vasutas labdarúgók bejutottak a nemzeti bajnokság II. osztályába, s 1954-ig ott szerepeltek. 

Ekkor ugyan visszaestek a megyei osztályba, hogy onnan feltornázhassák magukat az NB III-

ba, és következő lépésként ismét az NB II-ben szerepelhessenek. 1992-ben feloszlik a HKVSC, 

melynek licencjogát az FC Hatvan kapja meg. Az elkövetkezendő két évben NB I-es 

osztályozót játszik a csapat, de mindkétszer alulmarad a rájátszás során. 2000-ben esik ki a 

csapat a Megyei I. osztályba, ahol 2011-ig szerepeltek. Ekkor a szövetség felkérését elfogadva 

egy megfiatalított csapattal ismét az NB III-ban szerepelhetnek. Célkitűzésük a stabil NB III-

as tagság megtartása, s a közeljövőben a magasabb osztályba való feljutás. 

 

Atlétika:  

A sportok királynője számos országos bajnokot, válogatott versenyzőt nevelt különböző 

korosztályokban, akik közül többen testnevelő tanárok lettek, s a mai napig oktatják, nevelik a 

sportág tehetségeit. 

A ’90-es évek végére új sportágak is megjelentek a palettán, mint például a duatlon, triatlon, az 

aerobik, a teakwon-do, egyéb küzdősportok, valamit a lövészet, íjászat és a lovaglás is. 

 

A város néhány országos hírű sportolója egykor és ma: 

 Pethő András - ökölvívó, országos bajnok olimpiai kerettag, 

 Szabó József - asztaliteniszező, országos bajnok, 

 Szabó Ildikó – válogatott tollaslabdázó, 

 Szabó Éva – válogatott tollaslabdázó, 

 ifj. Tóth János – válogatott tollaslabdázó, 

 Pál Ilona – atléta, háromszoros magyar bajnok, 26-szoros válogatott, olimpiai 

válogatott, 

 Sághy Antal – tízpróbázó, veterán atlétikai EB ezüstérmes, 

 Gömöri Ottó – labdarúgó, UEFA Kupa döntős, 

 Ködmön Szabolcs -  tízpróbázó, Főiskolás OB-t és Budapest bajnokságot nyert 

 Márkus Tibor – roncsderby versenyző, 

 Dobiné Szalai Zsuzsanna – atléta, duatlon és triatlon versenyző,…stb. 

 

 



16 
 

Íjászat, teakwon-do, aerobic, úszás sportágakban is képviselteti magát Hatvan városa az 

országos és nemzetközi versenyeken. 

Kézilabda sportágunk is adott kiemelkedő tehetséget, Mezei Richárdot, aki az 5. Sz. Általános 

Iskola tanulójaként ismerkedett meg a sportág alapjaival. 

A városban működő 29 sportegyesület, ebből 8 kiemelt sportegyesület, kb. 1.000 igazolt 

versenyzővel rendelkezik. 

A diáksportkörök keretén belül több mint 1400 tanuló sportol regisztráltan. 

Üde színfoltja városunk sportjának a női labdarúgás újbóli virágzása. Több mint 50 hölgy 

versenyez igazoltan az FC Hatvan színeiben a megyei és országos versenyrendszerben. 

 

Önkormányzatunk a nagyszámú sportoló edzési és versenyzési lehetőségein, körülményein 

kíván javítani. 

Az elmúlt négy évre jellemző, hogy az oktatási intézmények tornatermeit a tanórán kívüli 

időszakban rendelkezésre bocsájtja a sportegyesületeknek és a város polgárainak. 

A városi uszodát az általános iskolák, és óvodák számára biztosította úszásoktatásra. 

A különböző szakosztályokkal együttműködve több évre visszamenő hagyományokkal bíró 

szabadidős rendezvényeket szerveznek (Karácsony Kupa, duatlon, …stb). 

 

A jövőben is támogatni kívánjuk az eredményes egyesületeket, szakosztályokat, a diáksport 

szervezését, és a városunkban az elmúlt években közkedveltté vált rendezvényeket, hogy 

sportolóink tovább öregbítsék Hatvan hírnevét. 
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6. SWOT analízis 
 

Hatvan város lakossága körében (ezen belül is az óvodások, általános- és középiskolások és 

nyugdíjas korúak) 2015 áprilisában felmérést készítettünk, többek között a sportra, a mozgásra 

vonatkozóan. 

609 fő töltötte ki a kiküldött kérdőíveket, ebből 292 fő nő és 317 fő férfi. 

 

A felmérés alapján a megkérdezett lakosság 48,66%-a mozog minden nap, további 

egyharmaduk legalább két-három alkalommal végez valamilyen sporttevékenységet. Az 

óvodások 55%-a, az általános iskolások 54%-a, a középiskolások 35%-a, míg a nyugdíjas 

korúak 28%-a mozog minden nap. A felmérésből jól látszik, hogy a mindennapos testnevelés 

bevezetésével a fiatalok több, mint fele sportol napi rendszerességgel. 

 

A mozgás színterében hasonló megosztottság mutatható ki a helyi sportpálya, uszoda, 

játszóterek között. A megkérdezettek 13,39%-a a sportpályán, 10,26%-a az uszodában, 

10,26%-a játszótereken mozog. Legtöbben otthon szeretnek sportolni, a válaszadók 24,71%-a, 

a természeti környezetet pedig a válaszadók 15,57%-a választja sportolás színhelyéül. Az 

óvodások 26%-a az óvodában mozog, az általános iskolások 25%-a, a középiskolások 34%-a 

otthon végez testmozgást, a nyugdíjasok 41%-a választja a természetben történő testmozgást. 

A felmérés jól tükrözi, hogy a lakosság a helyi sportolási lehetőségeket egyenlő arányban 

használják, legyen az sportpálya, uszoda vagy játszótér.  

 

A megkérdezettek 39,13%-a sportol baráti társaságban, 37,55%-a egyedül és 23,21%-a 

egyesületben.  

 

 

A válaszadók 57,04%-a választana labdajátékot, ezen belül 14,8%-a kézilabdát, 11,49%-a 

kosárlabdát, míg a legtöbben – 30,75% - a labdarúgást. 

(Az elemzésnél figyelembe vettük a Népesség fejezetnél tárgyaltakat is.) 

A visszajelzések alapján a sportkoncepció kialakításánál figyelembe kell venni, melyek az 

erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek a sport területén.  
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Erősségek Gyengeségek 

- A sport alkalmas a közösségi szellem kialakítására, baráti társaságok 
összekovácsolására 

- A közoktatási intézmények széles körű működtetését kötelező és 
önként vállalt feladatként az önkormányzat biztosítja, valamennyi 
intézmény rendelkezik mozgásra alkalmas teremmel, udvarral, 
sporteszközökkel 

- a különböző sportlétesítmények biztosítják a széleskörű, elsősorban a 
hagyományos sportolási lehetőséget 

- magas a sportszervezetek száma 
- az intézmények, sportszervezetek szép eredményeket érnek el a 

versenyeken, mellyel város hírnevét viszik tovább. 
- Kiemelkedő sportolóink példaképévé, ösztönzőivé válnak a többiek, 

elsősorban a gyermekek számára. 
- Jelentős humántőkével rendelkezik városunk és térsége a gyermek- és 

ifjúsági korúak körében 
- Helyi rendeleti szinten az Önkormányzat támogatást biztosít a 

sportszervezetek számára. 
- Törekvés a tudatos városfejlesztésre 
- Jó közlekedés, központi földrajzi fekvés 
- Főváros közelsége 
- Szakmai igényesség 
- Kistérségi központi szerep 
- Nyitottság, megújulás iránti igény 
- Tradicionális hagyományokkal rendelkező, sokszínű sportélet 
- Testvérvárosi kapcsolatok 
- Környezeti adottságok, pl. mesterséges tavak, Zagyva-folyó, 
- újonnan megépült kerékpárút (Hatvan-Boldog) 
- Kalandpark, park fitness 
- Népkerti Sporttelepen infrastrukturális beruházások 
- MLSZ pályaépítési program keretén belül a közoktatási 

intézményekben megépült műfüves pályák (Napsugár Óvoda, Hatvani 

- Népességfogyás – kedvezőtlen demográfiai változások (elöregedés, 
migráció) 

- Folyamatosan csökken a fiatalok (ezen belül is a legjobban a 0-18 
éves korosztály) száma. 

- A fogyatékosok esélyegyenlőségének biztosítására nem minden 
területen történt előrelépés. (akadálymentesítés stb.) 

- Más-más okból, de kevés a fogyatékkal élők és a hátrányos 
helyzetű rétegek sportolási lehetőségét biztosító egyesületek száma. 

- Munkahelyi, lakóközösségek sportszerveződésének hiánya vagy 
csekély jelenléte 

- Egyes sportágak esetén nincs vagy kevés a sportoláshoz alkalmas 
tér – sportcsarnok hiánya 

- Egységes helyi sporttal kapcsolatos tájékoztatás hiánya 
- Nem rendszerezett a sport PR, a reklám 
- Sportszolgáltatások iránti csekély regionális vonzerő 
- Létszámhiány az intézményeknél – testnevelő tanárok, 

óvodapedagógusok, sport szakirányú végzettségű 
- magas végzettségű edzők hiánya 
- Vízi sportokra alkalmas létesítmény hiány 
- Anyagi források korlátolt lehetősége, hiánya 
- Sportszakmai együttműködés hiánya 
- Bizonyos fokú érdektelenség a lakosság részéről 
- Projektszemléletű mentalitás hiánya 
- Nagyobb létszámú csoportok elhelyezése megfelelő színvonalon, 

kollégiumi ellátás minősége  
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Szent István Általános Iskola, Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola) 

Lehetőségek Veszélyek 
 

- Pályázatokkal az infrastruktúra további fejlesztése (TAO, Európai 
Uniós pályázatok GINOP). 

- A csellengő fiatalok hasznos időtöltésének megszervezése. 
- A helyi sportegyesületek által kínált sportolási lehetőségek 

népszerűsítésével még több fiatal esetében lehetne a mozgásszegény, 
az egészségtelen életmódot megszüntetni. 

- Széles azon lehetőségek köre mellyel, jóval több embert lehetne 
ösztönözni sportolásra. (munkahely sport, sportbemutatók, megfelelő 
információ, stb.) 

- A kistérségi szerep növelése, az együttműködések erősítése. 
- Az info-kommunikációs eszközök széleskörű használatával 

hatékonnyá válhat az informárció áramlás. 
- Szellemi tőke koncentrálása (jó edzők, testnevelők, sportszakemberek) 
- a város, a kistérség népességmegtartó erejének növelése a kultúra és a 

sport eszközeivel 
- a sportturizmus fejlesztés, a turizmusban rejlő lehetőségek jobb 

kihasználása 
- Forrásteremtés: pályázati lehetőségek, szponzoráció, 
- Kiemelkedő sportolók menedzselése 
- Sporttáborok rendezése, szervezése, kihasználva a sportlétesítmények 

adta lehetőségeket 
- Sportszakemberek képzése 

 
 
 
 
 

 
- Forráshiány, az önkormányzat költségvetési korlátai 
- Kedvezőtlen munkaerő-piaci és jövedelmi viszonyok 
- A válságot leginkább a szegény családok érzik meg, várhatóan 

tovább fog nőni a hátrányos helyzetű gyermekek száma 
- Nő az ifjúság körében a deviáns magatartás, szélsőségesebb 

megnyilvánulása a sport területén is megjelent. 
- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elvándorlás, elöregedés) 
- A tömegkultúra negatív hatásai, a sportkultúra igénytelenségének 

terjedése 
- Érdektelenség, közömbösség a sport iránt 
- A nagyvárosi sportélet (akadémiák, kiemelt sportklubok) elszívó 

hatása 
- Forráshiány a létesítmények felújításához 
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Ahhoz, hogy a sportot rangjának megfelelő helyen kezeljük, figyelembe kell vennünk a 

változásokat, s évenként felül kell vizsgálni városunk sporttal kapcsolatos lehetőségeit, a 

támogatás formáit, a létesítmények fejlesztésének lehetőségeit. 

 

7. Hatvan város önkormányzati sportigazgatás-, sportszabályozás 
 

Az önkormányzati sport törvény az SZMSZ szabályaira figyelemmel az önkormányzati 

sportigazgatás hatékony ellátása a következők szerint valósul meg: a kötelező feladatok ellátása 

mellett az SZMSZ-ben rögzített önként vállalt feladatok ellátásáról gondoskodik az 

önkormányzat. 

A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája az alábbi sporttal kapcsolatos feladatokat látja el: 

- közreműködik a Helyi Sportfejlesztési Koncepció végrehajtásában, figyelemmel kíséri 

a koncepció aktualizálásának szükségességét. 

- szakterületéhez kapcsolódóan gondoskodik a bizottsági előterjesztések, tájékoztatók, 

beszámolók elkészítéséről, valamint a meghozott döntések végrehajtásáról. 

- közreműködik a város nevelési intézményeinek testneveléssel kapcsolatos 

önkormányzati irányításában. 

- segíti az iskolai sporttevékenység, az iskolai sportkörök és a városi diáksport 

működését, ennek megvalósulása érdekében kapcsolatot tart a Városi Diáksport 

Bizottsággal. 

- kapcsolatot tart a városi sportszervezetekkel. 

A Polgármesteri Kabinet az alábbi sporttal kapcsolatos feladatokat látja el: 

 közreműködik a városi szabadidősport események szervezésében, lebonyolításában. 

 elősegíti az oktatási intézmények, sport és civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak 

fenntartását. 
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8. Sportfeladatok ellátását segítő intézmények, szervezetek 

8.1. Köznevelési intézmények 
 

8.1.1. Óvodai intézmények 
 

Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes intézményi 

rendszerben végzett testneveléssel. A különböző szakirodalmak alapján az ember 3-12 éves 

kora között gyűjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket mozgáskultúrájának 

kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztés nagyon fontos az életkori sajátosságoknak 

megfelelő motoros képességek kialakítása szempontjából. 

 

Hatvan városában jelenleg az alábbi óvodák működnek: 

- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint u. 44.) 

- Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) 

- Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) 

- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 

- Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

- Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai utca 9.) 

 

Mindegyikről elmondható, hogy eleget tesz a mindennapi testnevelés követelményeinek. Jól 

felszerelt játszóterekkel és megfelelő szabad térrel rendelkeznek. Ahol rendelkezésre áll 

tornaszoba, ott teljes a kihasználtság. A szakember ellátottság vegyes képet mutat, több 

óvodában szívesen látnák sportszakember segítségét. Önkormányzatunknak köszönhetően 

működik az úszás-oktatási program, adott télen a korcsolyázás lehetősége és három óvodában 

elindultak a labdajátékhoz kapcsolódó foglalkozások. 

 

8.1.2. Alapfokú intézmények 
 

A köznevelésben történő részvétel időszaka a gyermekek legfontosabb biológiai, pszichikai, 

pszichoszociális, kognitív, valamint fizikai fejlődésének időszakára korlátozódik. Az iskolai 

testnevelés és a diáksport ezért különös jelentőséggel bír. 
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A szellemi és a fizikai terhelés összehangolásában a nevelési, oktatási intézményeknek nagy 

szerepe van. Az iskolai testnevelés a fenntartó révén megteremti a szükséges tárgyi és 

intézményi kereteket, valamint az oktatáshoz szükséges szakmai és személyi feltételrendszert 

a tanmenetben meghatározott anyag elsajátításához. 

 

Városunkban jelenleg az alábbi általános iskolák működnek: 

- Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (Hatvan, Kossuth tér 1.) 

- Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (Hatvan, 

Géza fejedelem u. 2.) 

- Hatvani 5. Számú Általános Iskola (Hatvan, Szabadság út 13.) 

- Hatvani Szent István Általános Iskola (Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 

- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (Hatvan, Rákóczi út 4.) 

- Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (Hatvan, Ratkó 

József u. 10.) 

 

Az általános iskolákra az a jellemző, hogy az óvodai intézményekhez képest hátrányosabb 

helyzetben vannak. Összességében a létesítmények felújításra szorulnak, amelyek a következő 

pontokban kerülnek kifejtésre. A humánerőforrásban is több iskola nagyobb igényt támaszt a 

jelenleginél. Nagy terhet ró mind a pedagógusokra, mind pedig az intézményi infrastruktúrára 

a felmenő rendszerben folyamatosan bevezetett mindennapos testnevelés. Azt meg kell 

említenünk, hogy minden intézmény a lehetőségei keretein belül a legideálisabb helyzetet 

megteremteni a gyermekek részére. Mint ahogyan a bevezetőben említésre került, az 

intézményi testnevelés és a versenysport kapcsolata nagyon fontos a minél magasabb szintű 

eredmények eléréséhez. A gyermekek mintegy 20-25%-a sportol valamilyen egyesületben, 

mely szám jelen pillanatban nem mondható rossznak, de ez még mindig elmarad az Európai 

Uniós átlagtól.  

Külön kell foglalkoznunk a Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskolával. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó intézmény integrálása városunk 

sportéletébe nem igazán sikerült. Az is mutatja, hogy jelenleg a 108 tanulóból 1 fő sportol 

egyesületi formában. Az iskola sportszakember ellátottsága megfelelőnek mondható. 
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8.1.3. Középfokú intézmények 
 

Hatvan városában az alábbi önkormányzati működési körbe tartozó középfokú oktatási 

intézmények működnek: 

- Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 

- Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Hatvan, Vécsey 

u. 2/A,) 

- Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 

 

Az oktatási intézmények sport-infrastrukturális ellátottsága nem felel meg a kor 

követelményeinek. A mindennapi testnevelés órákkal hatványozottan nőtt a tornatermek és 

egyéb testnevelésre alkalmas szabadtéri létesítmények leterheltsége. Az emberi erőforrások 

területén is lépnünk kell, több képzettebb szakemberre van szükség. A biztonságosabb, 

körültekintőbb testnevelés órák megtartása érdekében figyelmet kell fordítanunk a 

sportlétesítmények felújítására, bővítésére, újabb terek építésére. Mind a humán, mind a tárgyi 

erőforrások tekintetében minden intézmény bővítésre szorul. 

A nem önkormányzati körbe tartozó intézmények esetében a testnevelés órák megtartása még 

nehezebb feladat, komoly szervezési munkát igényel, mivel a létesítményeik nem igazán teszik 

lehetővé a mindennapos testnevelés biztosítását.  
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Óvodák: 

 

Óvoda neve Cím Fenntartó Működtető 
Nevelő-

testület (fő) 
Tanulói 

létszám (fő) 
Torna-
szoba 

Kötelező testnevelési 
órák száma 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 7 80 1 korcsoportonként heti 1 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Hatvan, Balassi Bálint út 44. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 9 92 1 korcsoportonként heti 1 

Hatvani Csicsergő Óvoda Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 7 66 1 korcsoportonként heti 1 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Hatvan, Bajcsy-Zs út 10. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 17 175 1 napi 1 

Hatvani Napsugár Óvoda Hatvan, Gódor Kálmán út 13. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 10 92 1 korcsoportonként heti 1 

Hatvani Százszorszép Óvoda Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 13 144 nincs korcsoportonként heti 1 

Hatvani Varázskapu Óvoda Hatvan, Jókai utca 9. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan Város 
Önkormányzata 9 77 nincs korcsoportonként heti 1 

1. számú táblázat 
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Általános- és középiskolák: 

Iskola neve Cím Fenntartó Működtető 
Nevelő-

testület (fő) 
Tanulói 

létszám (fő) 

Testneve-
lők száma 

(fő) 

Együttműködési 
megállapodás 
egyesülettel 

Sportolók 
száma 

egyesület-
ben (fő) 

Vidéki 
egyesület-
ben (fő) 

Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola Hatvan, Rákóczi u. 4. 

Váci Egyházmegye 
Ordináriusa 

Váci Egyházmegye 
Ordináriusa 14 208 1 igen (FC Hatvan) 52 3 

Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskola Hatvan, Kossuth tér 1. 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Hatvan Város 
Önkormányzata 36 442 2 

igen (FC Hatvan, Góliát-
gyermek labdarúgás) 150 20 

Hatvani Szent István Általános Iskola Hatvan, Bajcsy Zs. út 8. 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Hatvan Város 
Önkormányzata 35 390 2 

igen (MLSZ, Magyar 
Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége) 40 2 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola Hatvan, Szabadság út 13. 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Hatvan Város 
Önkormányzata 25 281 2 nincs 76 5 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő 
és Képességfejlesztő Általános Iskola Hatvan, Géza fejedelem u. 2. 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Hatvan Város 
Önkormányzata 31 421 2 

igen (MLSZ-OTP Bank 
Bozsik-program, Hatvani 
KSZSE Kézilabda 
Egyesület) 112 6 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI 
és Speciális Szakiskola Hatvan, Ratkó József u. 10. 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Hatvan Város 
Önkormányzata 26 108 2 igen (FODISZ) 1 0 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola Hatvan, Balassi Bálint út 17. 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Hatvan Város 
Önkormányzata 46 516 3 igen (FC Hatvan) 50 0 

Széchenyi István Római Katolikus 
Középiskola Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 6. 

Váci Egyházmegye 
Ordináriusa 

Váci Egyházmegye 
Ordináriusa 31 404 3 nincs 40 5 

Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium Hatvan, Vécsey u. 2/A 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ 91 994 6 nincs 100 80 

2. számú táblázat 
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8.2. Sporttal foglalkozó civil szervezetek 
 

Hatvan város közigazgatási területén a hivatal által nyilvántartott civil szervezetek száma 75, 

melyből sportszervezet 29. 

A civil szervezetek közhasznú tevékenységet és közfeladatot látnak el, azaz a szervezetnél 

tágabb közösség érdekében jár el. 

 

Városunkban működő sportegyesületek: 

 

Név: Futball Club Hatvan Egyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Népkert sporttelep 

Vezető tisztségviselő: Ofella Zoltán 

Sportág: labdarúgás 

Taglétszám: 382 fő 

Tevékenysége: Legrégebbi csapatsportágban tevékenykedik, minden korosztályban indít 

csapatokat, országos versenyeztetési rendszerben működik, jelenleg férfi felnőtt csapata NB 

III-ban szerepel, női felnőtt csapata Heves-megyei Bajnokságban lép pályára. Utánpótlás 

csapatai Nemzeti Bajnokság II. osztályában szerepelnek. A feltételek javulásával és a 

következetes szakmai munka eredményességének köszönhetően minden esély megvan arra, 

hogy az Egyesület a Nemzeti Bajnokság II. osztályába lépjen. Ehhez Önkormányzatunk 

lehetőségei keretén belül minden lehetőséget biztosít. 

 

Név: Lokomotív Sportegyesület Hatvan 

Telephelye: 3000 Hatvan, Boldogi úti sporttelep 

Vezető tisztségviselő: Kiss György 
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Sportág: labdarúgás 

Taglétszám: 50 fő 

Tevékenysége: Labdarúgás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés, lehetőséget biztosítani azoknak 

a labdarúgást szerető városi fiataloknak és időseknek, akik hobbi szinten szeretnék űzni ezt a 

sportágat. Több évtizedes lokomotív hagyományok alapján aktív közösségi élet megteremtése. 

 

Név: Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13. 

Vezető tisztségviselő: Monori Géza 

Sportág: labdarúgás 

Taglétszám: 444 fő 

Tevékenysége: Alapvető cél az általános iskolai korosztály, különös tekintettel az 5-12 

évesekre, általános iskolai tanulók versenyeztetése, rendszeres edzése, sportoltatása. 

Feladataként vállalta, hogy a tehetséges gyerekeket a helyi városi Futball Club Hatvan 

korosztályos csapataiba irányítják. 

 

Név: Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Tanács út 9. 

Vezető tisztségviselő: Antalóczi Péter 

Sportág: kézilabda 

Taglétszám: 60 fő 

Tevékenysége: kézilabda, utánpótlás nevelés, versenyeztetés. A diáksport tradicionális 

felkarolása, női kézilabda hagyományaira építve a felépülő új sportcsarnokban a női kézilabda 

szakág veheti át a teremsportágak közül a vezető szerepet. Minden feltétel adott lesz ahhoz, 

hogy nemzeti szinten is jegyzett csapata legyen városunknak. 
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Név: Hatvani Sakk-kör 

Telephelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 

Vezető tisztségviselő: Schósz Barnabás 

Sportág: sakk 

Taglétszám: 46 fő 

Tevékenysége: Sakk versenyeken való részvétel, Hatvan és környéke iskolákban a tehetséges 

fiatalok felkarolása és versenyeztetése. 

 

Név: Görbeéri Koronglövő – és lövész SE 

Telephelye: 3000 Hatvan, Görbeér 0146/1 

Vezető tisztségviselő: Ács Ferenc 

Sportág: lövészet 

Taglétszám: 110 fő 

Tevékenysége: A koronglövészet és a Pisztoly lövészet – mint sport – népszerűsítése, versenyek 

rendezése, utánpótlás nevelés gondozása. 

 

Név: V10 Postagalamb SE Hatvan 

Vezető tisztségviselő: Bodonyi Ferenc 

Sportág: galambászat (postagalamb) 

Taglétszám: 14 fő 

Tevékenysége: Az Egyesület célja összefogni azokat a galambászattal foglalkozó személyeket, 

akik versenyszerűen kívánnak foglalkozni az állattenyésztés szakával. Versenyeztetés mellett 
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tartalmas közösségi élet kialakítása, hagyományok továbbvitelére, a fiatalok bevonására 

törekszenek. 

 

Név: Hatvani Horgász Egyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan 

Vezető tisztségviselő: Gálik Tamás 

Sportág: horgászat 

Taglétszám: 1611 fő 

Tevékenysége: Horgászsport népszerűsítése, horgászversenyek lebonyolítása 

 

Név: Koko Fight Klub 

Telephelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 

Vezető tisztségviselő: Kovács Gábor 

Sportág: küzdő- és nehéz atlétika 

Taglétszám: 80 fő 

Tevékenysége: Jiujitsu Grappling klub 20 éves alapítású, napjainkban 3 felnőtt és egy gyerek 

szakosztállyal, versenyeztetés. 

 

Név: Hatvani Thai-box Egyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 10. 2/23. 

Vezető tisztségviselő: Hatvani Ferenc, Laska Tamás 

Sportág: thai-boksz (Muay-thai) 

Taglétszám: 55 fő 

Tevékenysége: sportoktatás, nevelés, versenyeztetés, verseny-szervezés 
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Név: Bujutsu-Kai Kenshin-Ryú 

Telephelye: Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 

Vezető tisztségviselő: Kenshin Kurcsik Krisztián 

Sportág: szamuráj harcművészet 

Taglétszám: 10 fő 

Tevékenysége: Szamuráj harcművészet. Pusztakezes és fegyveres önvédelmi és támadó 

technikák elemzése, gyakorlása és elsajátítása. 

 

Név: Hatvani Taekwon-Do Klub (ITF Harcművészetekért Alapítvány) 

Telephelye: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 55. 

Vezető tisztségviselő: Dudás Attila 

Sportág: Taekwon-Do 

Taglétszám: 50 fő 

Tevékenysége: Utánpótlás nevelés, versenyeztetés 

 

Név: TKD SPIRIT EGYESÜLET 

Telephelye: 3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 34. 

Vezető tisztségviselő: Szász Péter 

Sportág: Taekwon-DO 

Taglétszám: 130 fő 

Tevékenysége: A Taekwon-Do koreai harcművészet és küzdősport minél szélesebb körben 

történő elterjesztése, népszerűsítése. Versenyeztetés, versenyszervezés, táborok szervezése. 
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Név: Hatvani Szabadidősport Egyesület – Atlétikai Szakosztály 

Telephelye: Városi Sporttelep Népkert 

Vezető tisztségviselő: Ködmön Szabolcs János 

Sportág: atlétika 

Taglétszám: 55 fő 

Tevékenysége: A szakosztály a 2011-es évet 30 fővel indította el. 2011-ben indított először 

gyermek korcsoportot, felvállalva a 10-11 éves gyermekek felkészítését és versenyeztetését. 

Céljuk a rendszeres munka elfogadtatása, alaptechnikák kialakítása, az egyéni adottságok 

optimális kibontakoztatása, sikerélmény biztosítása, a tehetségek országos szinten való 

versenyeztetése. 

A Kodály Zoltán Általános Iskolával együttműködési szerződés keretében egy tehetségkutató 

versenyrendszert alakítottak ki. Fedett Pályás Teremfutó Verseny-2014, Tavaszi Városi Mezei 

Futóverseny-2013, Őszi Váltóverseny-2013, Őszi Városi Mezei Futóverseny-2012. A 

versenyek lépcsőzetesen lettek bevezetve, ami még tervezett a következő évben a kisebbeket is 

megmozgató Fedett Pályás Kölyökatlétikai verseny-2016. Ezek a versenyek nagy segítségére 

vannak a hatvani sportéletnek (nem csak az atlétikának), hiszen az utánpótlás kiválogatás 

ezeken a szinteken kezdődnek. 

 

Név: Triton Triatlon Club 60 SE 

Telephelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13. 

Vezető tisztségviselő: Oláh Gábor 

Sportág: triatlon, duatlon, kosárlabda 

Taglétszám: 15 fő 

Tevékenysége: triatlon, duatlon, futás, kerékpár, Az egyesület vállalja, hogy a versenyzői 

számára rendszeres és megfelelő edzési és felkészülési lehetőséget biztosít. Az egyesület 

vállalja, hogy az éves munkatervében kiemelt szerepet biztosít az utánpótlás nevelésnek, a fiatal 

sportolókkal való foglalkozásnak. 
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Név: Triton Triatlon Club Kosárlabda Szakosztály 

Telephelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13. 

Vezető tisztségviselő: Oláh Gábor, Robotka Tamás – szakosztályvezető 

Sportág: kosárlabda 

Taglétszám: 40 fő 

Tevékenysége: kosárlabda játék, streetball 

 

Név: Cit-Car Táncsport Egyesület 

Telephelye: 1154 Budapest, Dessewffy u. 18. 

Vezető tisztségviselő: Kozma Gábor 

Sportág: Táncsport/Versenytánc 

Taglétszám: 70 fő 

Tevékenysége: Hatvanban a különböző tudásszintű csoportjaikba 70 lelkes táncos jár. 

Foglalkozásaikat külön korcsoportokban tartják óvodás kortól a senior korig. A gyermekek 

felkészültségét kiaknázva csoportjaik rengeteg felkérésnek tettek eleget Hatvanban, illetve 

Heves-megyében. 2001 óta tagjai a Magyar TáncSport Szakszövetségnek (MTÁSZ) így 

biztosítják a versenyzés lehetőségét táncosaiknak. Sokan közülük már aktív versenyzőkké 

váltak, szívesen hódolva e sportágnak, képviselve Hatvant az országos és klubközi 

táncversenyeken. 

 

Név: Újszerű Technikai Sportok Egyesülete 

Telephelye: 3000 Hatvan, Bem József u. 84. 

Vezető tisztségviselő: Márkus Norbert 

Sportág: autósport 
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Taglétszám: 65 fő 

Tevékenysége: Az Egyesület törekszik az újszerű technikai sportok gazdasági, társadalmi és 

erkölcsi jelentőségének megismertetésére és elismertetésére. Szabályozza, védi, támogatja, 

valamint fejleszti, szervezi és bonyolítja az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének 

versenyeit. 

 

Név: Hatvani Vasutas Lövészklub 

Telephelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 

Vezető tisztségviselő: Szabó Gábor 

Sportág: sportlövészet 

Taglétszám: 74 fő 

Tevékenysége: A klub fő tevékenysége sportlövészet, ezen belül a következő versenyszámok: 

légpuska, sportpuska nemzeti versenyszám nyílt irányzék 50m, sportpisztoly 20 lövéses 

nemzeti versenyszámok, központi gyújtású pisztoly 20 lövéses versenyszám, Olimpiai Skeet 

agyaggalamb lövészet (Verseg-fenyőharaszti lőtér) 

 

Név: Pulzus Sportegyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Bajza utca 14.  

Vezető tisztségviselő: Teréki Beáta 

Sportág: aerobic 

Taglétszám: 48 igazolt versenyző 

Tevékenysége: aerobic, utánpótlás nevelés, versenyeztetés 

 

Név: Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület (SKSE) 

Telephelye: 3000 Hatvan, Bercsényi út 23. 
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Vezető tisztségviselő: Czakó Norbert 

Sportág: kerékpár 

Taglétszám: 20 fő 

Tevékenysége: Kerékpársport – A tavasztól őszig tartó időszak jelenti számunkra a verseny 

szezont, a tél pedig a felkészülési időszakot. Cross Country és Maraton versenyzőink a hazai 

sorozatokban versenyeznek, mely évi 8-10 versenyhétvégét jelent, az ország legkülönbözőbb 

pontjain. 

 

Név: Hatvani Tenisz Club Sportegyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Dembinszky út 1. 

Vezető tisztségviselő: Schósz Barnabás 

Sportág: tenisz 

Taglétszám: 13 fő 

Tevékenysége: A szabadidő hasznos és egészségmegőrző eltöltése, rendszeres testedzés igény 

kialakítása és kielégítése szervezett közösségben. Az egyesület célja gyermek-, és felnőtt 

korosztályú sportkörök megszervezése és működtetése, továbbá sportoktatás. 

 

Név: Hatvani Úszó Klub Sport Egyesület 

Telephelye: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond u. 13/b 

Vezető tisztségviselő: Gyóni János 

Sportág: úszás 

Taglétszám: 111 fő 

Tevékenysége: utánpótlás nevelés, versenyeztetés 
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8.3. Egészségügyi intézmények 
 

Hatvan város egészségügyi intézményei meghatározóak, nem csak a város életében, hanem 30 

km-es vonzáskörzetében is. Ebből adódóan az itt lakó polgárok egészségügyi ellátottsága jónak 

mondható. Ebben kiemelkedő szerepet tölt be az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet, 

melyben a sportolók szempontjából meghatározó a traumatológiai osztály és a 2014. évben 

átadott Rehabilitációs Központ. A kórház ad helyet az Országos Sportorvosi Hálózat keretén 

belül működő sportorvosi rendelésnek, jelen pillanatban szűrés, tanácsadás és a 

versenyzésekhez szükséges sportorvosi engedélyek kiadása zajlik. Rekreációra és 

rehabilitációra is kiválóak az adottságok! 

A városban a háziorvosi szolgálat és a fogorvosi hálózat ellátottsága is megfelelő.  

Az egészségügy szinte minden területén biztosított a szakellátás. 

9. Sportlétesítmények 

9.1. Köznevelési intézmények sportlétesítményei 

9.1.1. Óvodák 

9.1.1.1. Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint u. 44.) 
 

1. Helyzetelemzés 

A kötelező testnevelési foglalkozások száma csoportonként, kis-, középső- és nagycsoportban 

heti 1 kötelező testnevelés. Az óvoda rendelkezik tornaszobával, amit napi rendszerességgel 

használnak. A testnevelés oktatásához tornaszoba és fedett terasz áll rendelkezésre. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

Az udvari sportolási lehetőségek fejlesztése, műfüves terület biztosítása, amely lehetőséget ad 

minden sporttevékenységnek, legyen az labdajáték, váltóverseny, sorverseny, egyéb 

gimnasztikai lehetőségek. 

Lehetséges pályázati forrás: MLSZ OVI-FOCI program. 
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Az előzetes igényfelmérések alapján a tornaszoba tornaeszközeinek bővítésére lenne szükség 

(maroklabda, léglabda, medicinlabda, buzogány, VESCO tornaeszközök). 

 

9.1.1.2. Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) 
 

1. Helyzetelemzés 

A kötelező testnevelési foglalkozások száma csoportonként heti 1 alkalommal, tornaszobában 

történnek. Az óvoda rendelkezik tornaszobával, amit napi rendszerességgel használnak. Az 

elmúlt évben 1 db Műfüves Ovi-Foci pályával bővült az óvodai testnevelés színtere. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

A testneveléshez szükséges eszközök bővítése, cseréje. 

A Műfüves Ovi-Foci pályán az FC Hatvan szakemberei segítségével heti két edzés 

lebonyolítása az érdeklődő óvodások számára. 

 

9.1.1.3. Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) 
 

1. Helyzetelemzés 

A kötelező testnevelési foglalkozások száma csoportonként, kis-, középső- és nagycsoportban 

heti 1 alkalommal történnek. Az óvoda megfelelő, sportoláshoz szükséges játékokkal 

rendelkezik. Az intézmény nem rendelkezik tornaszobával. A mozgáshoz és a mozgásos 

játékokhoz a csoportszobákat és az óvoda udvarát használják. Nincs fedett rész az udvaron és 

nincs tárolóhely a tornaeszközöknek. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

A jelenleg rendelkezésre álló erőforrások bővítésére lenne szükség, tornaszoba kialakítására és 

tornaeszközök beszerzésére és műfüves OVI-FOCI pálya építésére lenne szükség. 

Lehetséges pályázati forrás: MLSZ OVI-FOCI program. 
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9.1.1.4. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 
 

1. Helyzetelemzés 

Mozgásos tevékenységet a pedagógiai programban szereplő heti 1 kötelező testnevelés keretén 

belül valósítja meg az intézmény, „kistorna” naponta van minden csoportban. Az óvoda 

rendelkezik tornaszobával, amely kihasználása igen nagy, mivel minden csoport naponta 

legalább egyszer használja, hetente egyszer, az óvodapedagógus tartásjavító tornát tart az orvosi 

papírral rendelkező gyermekeknek. Az intézményben található csoportszobából kialakított 

tornaszoba a szükséges mérettől kisebb, a szükséges mozgásos tevékenységet fél csoporttal 

végzik a hely szűke miatt. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

A jelenleg melléképületként funkcionáló helyiségből új tornaszoba kialakítása megvalósítható 

lenne. A tornaszerek folyamatos bővítésére lenne szükséges.  

 

9.1.1.5. Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 
 

1. Helyzetelemzés 

A kötelező testnevelési foglalkozások száma csoportonként heti 5 alkalom, az intézményben 

található tornaszobát napi rendszerességgel használják. Az óvoda jól felszerelt, 1 db 50 m2-es 

tornaszobával rendelkezik. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

Az intézményben az elmúlt 4 év folyamán több fejlesztési is történt, a jelenlegi állapot 

fenntartására van szükség. 
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9.1.1.6. Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 
 

1. Helyzetelemzés 

A kötelező testnevelési foglalkozások száma csoportonként heti 1 alkalom, az intézmény 63 

m2-es tornaszobával rendelkezik. Az óvodában az elmúlt években több felújítás is történt, amely 

nagyban segíti a sportolási lehetőségeket.  

2. Fejlesztési irányvonalak 

Az intézmény sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellát, így szükséges a fejlesztéshez 

szükséges eszközök beszerzése. Több tornafelszerelés tárolásához szükséges állványok 

beszerzése válik szükségessé. 

 

9.1.1.7. Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai utca 9.) 
 

1. Helyzetelemzés 

A kötelező testnevelési foglalkozások száma csoportonként heti 1 alkalom, minden foglalkozás 

a csoportszobákban történik, mivel az óvoda nem rendelkezik tornaszobával. Az udvaron jó idő 

esetén nagy terület áll rendelkezésre a napi sportolás biztosítására, 1 db fedett terasszal 

rendelkezik. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

Mivel az intézmény nem rendelkezik tornaszobával, 1 db minimum 50 m2-es tornaszoba 

kialakítására lenne szükség. Az óvoda Alapítványa elkészítette az átépítéshez szükséges 

tervdokumentációt, a jelenleg melegítő konyhaként szolgáló főzőkonyhából lehetne kialakítani 

tornaszobát és műfüves OVI-FOCI pálya építésére lenne szükség. 
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9.1.2. Általános iskolák 
 

9.1.2.1. Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (Kossuth tér. 1. ) 
 

1. Helyzetelemzés 

 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények: 1db tornaterem 432 m2 sportudvar 

és 1 db tornaszoba kb. 64 m2, állapotuk zsúfolt. További fejlesztésre nem áll terület a 

rendelkezésre. 

 

2. Fejlesztési irányvonalak 

 

A Testnevelő pedagógusi létszámot 1-2 fővel megemelni, tárgyi feltételeket javítani, 

eszközállomány bővítése, elhasználódott tornaszerek pótlása, tornaszoba felújítása. 

 

9.1.2.2. Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 
 

1. Helyzetelemzés 

 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények:  

Tornaterem: - teteje beázik, a radiátorok és a világítótestek is felújításra szorulnak.  (Festés, 

faljavítás szükséges.) Tornaszoba: megfelelő, de padlózata (padlószőnyeg) egészségtelen. 

Műfüves pálya: megfelelő, de az éves karbantartása szükséges. 

 

2. Fejlesztési irányvonalak 

 

A tornateremből nyíló udvari területen kézilabdapályát, távolugró gödröt, a nagy udvaron pedig 

futósávot szeretnénk kialakítani. 
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9.1.2.3. Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
(Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) 

 

1. Helyzetelemzés 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények:  

Tornacsarnok: teljes felújításra szorul  

Betonozott kézilabda pálya az iskola udvarán – állapota jó, labdafogó háló javításra szorul, 

kerítés nincs. Kapu életveszélyes. 

 

2. Fejlesztési irányvonalak 

 

Humánerőforrás bővítése, még 1 testnevelő pedagógus alkalmazása és a tornacsarnok teljes 

felújítása. 

 

9.1.2.4. Hatvani Szent István Általános Iskola, (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.) 
 

1. Helyzetelemzés 

 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények: 

Az Intézmény rendelkezik 2 db tornateremmel és 1 db műfüves pályával. A rendelkezésre álló 

létesítmények állapota megfelelő. 

 

2. Fejlesztési irányvonalak 

 

Szükséges a rendelkezésre álló erőforrások bővítése, a nagy tornaterem bővítése. 

 

 

9.1.2.5. Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4. ) 
 

1.  Helyzetelemzés 

 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények: 

Rendelkezésre álló létesítmény 1 db tornaterem 16x8 m-es, 1 db 40x20m-es bitumen kézilabda 

pálya és 24x16 m-es sportterület (műfű, távolugró-gödör)  
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2. Fejlesztési irányvonalak 

 

Az intézménynek egy új tornaterem építésére lenne szüksége. 

 
 

9.1.2.6. Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI és Speciális 
Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.) 

 

1. Helyzetelemzés 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények:  

A testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények:1 tornaterem szertárral és 

öltözőkkel, melynek állapota felújításra szorul, megközelítéséhez akadálymentesítésre lenne 

szükség.1 udvari bitumenes sportpálya, mely felújításra szorul.1 távolugró pálya 

homokgödörrel, mely felújításra szorul. 

2. Fejlesztési irányvonalak 

A meglévő létesítmények felújítására lenne szükség, illetve a speciális igények miatt 

(mozgáskorlátozott gyermekek) egy tornaszoba kialakítása indokolt. 

 
 
 

9.1.3. Középiskolák 

9.1.3.1. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.) 

 

1. Helyzetelemzés 

A rendelkezésre álló fedett létesítmények: 1 tornaterem, melynek műszaki állapota nagyon 

rossz. Vizesek, salétromosak a falak, balesetveszélyesek az ablakok. A tornaterem mérete fele 

akkora, mint az előírt tornaterem mérete. 1 tornaszobával is rendelkezik, melynek mérete igen 

kisméretű (2 db ping-pong asztal fér el benne). Kinti létesítmények:1 kézilabda-pálya, melynek 

műszaki állapota nagyon rossz, felülete töredezett, balesetveszélyes és 1 műfüves-pálya, 

melynek mérete kicsi, de műszaki állapota kiváló. 
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2. Fejlesztési irányvonalak 

Az intézményben szereplő létesítményeket bővíteni kellene. Az előírásnak megfelelő méretű 

tornaterem kialakítása, valamint a kézilabda-pálya felújítása alapvetően szükséges. 

 

9.1.3.2. Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(3000 Hatvan, Vécsey út 2/a) 

 

1. Helyzetelemzés 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények, azok állapota:  

Tornaterem kisméretű, túlterhelt, felújításra szorul. A bitumenes sportpálya felülete töredezett, 

felújításra szorul. Nincs megfelelő öltözési lehetőség a tanulók számára. 

 

2. Fejlesztési irányvonalak 

Tornaterem felújítása, bitumenes sportpálya felújítása, öltöző biztosítása. A megemelt 

óraszámú képzéshez növelni kellene a fedett és a szabadtéri létesítmények számát. A meglévő 

eszközök cseréjére, illetve darab számának növelésére is szükség van. 

 

9.1.3.3. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zs. u. 6.) 

 

1. Helyzetelemzés 

Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények, azok állapota: 

Tornaterem, melynek parkettája felújításra szorul. Szabadtéri műfüves kispálya, futópálya, 

amelynek egy részét átépítés miatt megszüntetésre került. Teniszpálya elhanyagolt. 

 

2. Fejlesztési irányvonalak 
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Tornaterem küzdőterének felújítása (tornaszoba kialakítás vagy tornaterem bővítés). 

Felszerelések cseréje, bővítése, futópálya rendbe tétele és a teniszpálya folyamatos 

karbantartása. 

 

9.2. Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló sportlétesítmények 

9.2.1. Népkerti Sporttelep 
 

Helyzetelemzés 

A Népkerti Sporttelep (Városi Sporttelep) 1994. óta az önkormányzat tulajdona. Központi 

helyen fekvő Sportlétesítmény. A sporttelep több általános- és középiskolából gyalogosan is 

elérhető közelségben van, így testnevelés órák lebonyolítására is van lehetőség. Problémát okoz 

az árvíz és belvízveszély. 

Jelenleg több funkciót lát el, többek között labdarúgó- és atlétikai edzéseknek és helyt ad az 

egyre népszerűbb kocogó mozgalomnak. Más szakosztályok is szívesen használják szabadtéri 

foglalkozásokra, pl. taekwon-do, TRX edzésekre. Otthont ad a Diákolimpiai versenyek 

lebonyolításához, a városi kispályás bajnokság rendezéséhez, előszeretettel bérlik baráti körök 

heti rendszerességgel a műfüves kispályát. 

Az elmúlt 4 esztendőben radikálisan megváltozott a sporttelep állaga, felszereltsége és 

környezetének folyamatos karbantartása. Elmondhatjuk, hogy a város sportlétesítményei közül 

a legnagyobb fejlesztések itt koncentrálódtak. Az előző sportkoncepcióban vázolt fejlesztési 

célkitűzések közül nagyon sok megvalósult. Köszönhető az Önkormányzat céltudatos 

hozzáállásának és a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Kormány által biztosított támogatási 

lehetőségeknek. Továbbra is az a célunk, hogy a lehető legmagasabb színvonalon biztosítsuk a 

sportolási lehetőséget a verseny- és szabadidő sportolók részére. 

Az épületek: 

- a főépület két ütemben teljes felújításra került, I. osztályú minőségben lett átadva, 

jelenleg gondnoki lakás, 8 öltözőhelyiség, 3 iroda, 1 szertár, 1 gyúrói szoba, 4 tároló 

helyiség, 1 kazánház és tároló szolgálja a sportolókat 

Az irodák jól felszereltek, a szövetségi előírásoknak megfelelően internet 

elérhetőséggel rendelkezik. 
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A kiszolgáló berendezések, géppark is megújult. 

- az edzőtermi- és öltözőépület jelenleg felújítás alatt áll, a 2. ütem munkálatai zajlanak, 

várhatóan 2015. június végére ez az épület is átadásra került. 

- A lőtér épülete továbbra is elhanyagolt állapotban van.  

 

A pályák: 

- a nézőtéri lelátó teljes felújításra szorul, állapota az elmúlt 4 évben nem változott, a 

stúdió helyiségén állagmegóvás történt, a lelátó nem felel meg az NBIII- 

követelményeinek. A szurkolói wc, mosdó belső felújítása megtörtént, de igényszintje 

nem éri el a jelenleg elvárhatót. 

- a főpályán automata locsolórendszer került kiépítésre, a rendszeres karbantartásnak 

köszönhetően a fű állapota jó minőségű, versenyzésre tökéletesen alkalmas, labdafogó 

háló cseréje megtörtént 

- atlétikai pálya teljes felújítást igényel, a szegélyek töredezettek, kopó salakréteg 

elhasználódott, újra kell telepíteni a dobószámokhoz szükséges eszközöket. 

- A távolugró gödrök futósávjai felújításra szorulnak, a magasugró állvány előtti terület 

teljes felújításra szorul, a gerelyhajító nekifutó hely balesetveszélyes (Fű II. pálya), 

súlylökő hely felújításra szorul. 

- 400 m-es egysávos futópálya megfelelő állapotú 

- A tartalék füves pálya közepes minőségű, karbantartott, de folyamatosan nagy 

igénybevételnek van kitéve, az öntözőrendszer szivattyúja jelenleg javításra szorul, 

villanyvilágítás felülvizsgálatra szorul, több izzó cseréje szükséges 

- Korlát rendszer elhanyagolt, ütött-kopott, eldeformálódott. 

- Műfüves kispályán a műfű elhasználódott, műfű felső rétegének cseréjére van szükség 

- A bejárat melletti salakos pálya átalakítása megtörtént élőfüves pályává, automata 

locsolórendszer került kiépítésre, a pálya mellett támfalat, korlátot és járda épült 

- A két salakos pálya 52m x 42m-es műfüves pályává kerül átalakításra, 

palánkrendszerrel 

- A lőtéri pálya teljes felújítása megtörtént 50x22m-es élőfüves pálya került megépítésre, 

az oldalsó kerítés teljes felújítása megtörtént, labdafogó hálóval való megemelésére 
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került sor, a rézsű támfallal és korláttal lett megerősítve, a rézsű tetején padok kerültek 

elhelyezésre, re kultiváltuk a talajt 

- a bejárati homlokzati kerítés teljes felújításra került, 

- lábteniszpálya oldalsó részén támfal került kiépítésre labdafogó hálóval és a lábtenisz 

pálya és az élőfüves felülettel ellátott pálya között járda és csap épült, 

- a játékos kijáró 2015. június 30-ig felújításra kerül, 

- a karbantartó géppark is megújult 

 

Fejlesztési irányvonalak: 

- MLSZ pályaépítési programban lehetőséget kaptunk nagyméretű műfüves pálya 

építésére villanyvilágítással,  

- 2014/2015. sportfejlesztési programban nagyméretű élőfüves pálya kiépítésére 

kapott lehetőséget az Egyesület, a hátsó Fű II. pályán, 

- lelátó teljes felújítása, újjáépítése, hangosítás, térvilágítás 

- Hátsó kerítés újjáépítése-felújítása, áthelyezése, 

- személygépjármű és buszparkoló, járda kialakítása, parkoló építése, 

- biciklitároló építése, 50 db kerékpár részére, 

- műfüves kispályán műfű csere 

- lőtér épületének felújítása szükséges 

- atlétika pálya felújítása, 6 sávos rekortán pálya építése 

- a távolugró gödör áthelyezése a kapu mögé rekortán borítású futórésszel, 

- gerelyhajításhoz szükséges gyakorlóhely kiépítése, 

- magasugró hely teljes felújítása 

 

 

9.2.2. Szúnyogsziget, Kalandpark és Vadfarm 
 

Helyzetelemzés 
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2014-es év egyik fejlesztési területe a Szúnyogsziget integrálása a városi életbe. Itt került 

kialakításra az állatsimogató, ahol a környezetünkben és Kárpát-medencében élő vadállatokat 

tekinthetik meg a látogatók és mellette került kialakításra a kalandpark, mely a kerékpársport 

fellegvárává válhat. A városi turizmus fontos állomásai és célpontjai lehetnek ezek az 

objektumok.  

 

Fejlesztési irányvonalak: 

A Vadfarm részeként üzemelhet továbbiakban olyan lovas pálya, mely a mindennapos 

testnevelés részeként a lovas-oktatás helyszíneként működhet erősítve nemzeti sportágunk 

iránti kötődést. 

 

9.2.3. Markovits Kálmán Városi Uszoda 
 

Helyzetelemzés 

A 2005-ben épült fedett Városi Uszoda 980 m2 alapterületű, melyben 2 db medence található, 

a nagy medence 25 x 11 méteres, feszített víztükrű, rajtkövekkel és világítással felszerelt, 

mélysége 140 cm-ről lejt 160 cm-ig. A kisebb „szoktató” medence 11 x 5 méteres, feszített 

víztükrű. Mindkét medencében vízforgató berendezés működik, emellett a 

mozgáskorlátozottakat akadálymentesített öltöző, és a nagy medencénél beemelő szerkezet 

segíti. A létesítményben tíz személyes szauna, 6 személyes gőzkabin, masszázshelyiség, 

csomagolt árukkal feltöltött büfé és melegital automata áll a látogatók rendelkezésére. 

Az elmúlt 4 esztendőben több olyan felújítást is végzett a város, amely biztosítja a kiváló 

szolgáltatás lehetőségét a vendégek részére. A létesítményben zajlik az iskolai úszásoktatás és 

ez ad teret a Hatvani Úszóklub Sportegyesület versenyzőinek felkészítésére. Egész évben 

lehetőség nyílik Hatvan város polgárai részére a kulturált egészségmegőrző sportolásra és 

kikapcsolódásra.  

Hatvan Kártyával rendelkezők kedvezményesen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait. 

 

Fejlesztési irányvonalak: 
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A műszakilag és esztétikailag is jó állapodban lévő épület gépészeti háttere szorul további 

korszerűsítésre, emellett egy vegyszertárolóhely, kármentesítő épület, vagy mobil 

konténerrel való bővítésre van szükség, amely a szakhatósági előírásoknak megfelel és 

biztosítja az épület folyamatos vegyszerellátását és minimálisan a havi mennyiség 

szakszerű ellátását. 

Üzemeltető: Hatvani Szolgáltató Intézmény 

 

9.2.4. Hatvani Városi Strandfürdő 
 

Helyzetelemzés 

Üzemeltető: Hatvani Szolgáltató Intézmény 

Állapota ellenére a város közkedvelt létesítménye, csúcsidőben 1.000-1.500 személy is 

megfordul egy hétvégén a strand területén. A szolgáltatási minőség emberi erőforrás oldalról 

kiemelten jónak mondható. Minden területen jól képzett szakember állomány fogadja a 

vendégeket. 

Pályázati források hiányában az elmúlt 4 évben állagmegóvási munkálatok zajlottak. A 

létesítmény továbbra is szinte minden területen felújításra szorul.  

Medencék állapota: -  úszó 33,33×20m felújítandó 

ötszög    felújítandó 

termál   felújítandó, gépészete megfelelő, bővíthető 

gyermek medence nem működik 

A strandon a szabadtéri zuhanyok nem felelnek meg az esztétikai elvárásoknak. 

Az öltözők elfogadhatóak, a szociális blokkok felújításra szorulnak. 

A kereskedelmi egységek felújításra szorulnak. 

Az egész létesítmény hosszú távú koncepcióját felül kell vizsgálni. Új fejlesztési stratégiára van 

szükség, ami tükrözi a kor követelményeit, hogy újra vonzóvá és rentábilissá váljon a városi 

strand.  
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Fejlesztési irányvonalak: 

A jelenlegi kút felülvizsgálata, új kút fúrása, hosszú távon a kiszolgáló létesítmények 

téliesítése, új gyermekmedence építése, úszó és termál medence befedése, kisebb wellness 

rész kialakítása (csúszdák, egyéb strandolással kapcsolatos vízi játékok), strandröplabda 

pálya korszerűsítése, mobil lelátóval való ellátása, a talajszerkezet minőségi cseréje, 

támogatandó egy több férőhelyes kemping kialakítása. 

9.2.5. Vasúti Sportkomplexum 
 

Helyzetelemzés 

Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata 

Üzemeltetők: Lokomotív SE Hatvan (sportpálya és kiszolgáló létesítményei), Hatvani 

Vasutas Lövészklub (lőtér és kiszolgáló létesítményei) 

2013-ban vette át Hatvan Város Önkormányzata a sporttelep tulajdonjogát a Magyar 

Államvasutaktól. 

A Vasúti Sportkomplexum, amibe tartozik egy lőtér a kiegészítő épület-együttessel, egy 

füves, egy salakos labdarúgó pálya (komplexumhoz tartozik de a MÁV tulajdonában van), egy 

400 m-es futópálya és egy salakos kispálya. 

A sportpálya tartozéka egy kiszolgáló épület öltözőkkel, szertárral, vizes blokkal és club 

helyiségekkel. A komplexum része még egy régi tornaterem – a volt ökölvívó csarnok -, 

amelyet jelenleg raktárként hasznosítanak. A lőteret az MTTSZ MÁV Vasutas Lövészklub, a 

labdarúgó létesítményeket a Hatvani Lokomotív SE használja. Jelenleg a területen kutyaiskola 

is működik. Az intézmény közkedvelt a hatvani lakosok körében. Itt kapnak lehetőséget azok a 

sportolók, akik teljesen amatőr szinten versenyeznek a Lokomotív SE színeiben. Több mint 70 

igazolt versenyzővel működik az egyesület. A 2015/16-os bajnoki évtől várhatóan ez a létszám 

100 fölé emelkedik, a Bozsik-programban résztvevő fiataloknak köszönhetően. A létesítmény 

kiszolgálja az FC Hatvan korosztályos- és felnőtt csapatát is. Rendszeresek a bajnoki 

mérkőzések. Az FC Hatvan tartalék pályájául is szolgál. Különösen fontos szerepet fog 

betölteni a Népkerti Sporttelep fejlesztésekor. (pályaépítések, lelátóépítés) 

A sporttelep fenntartását, állagmegóvását a Lokomotív SE és a MTTSZ MÁV Vasutas 

Lövészklub végzi. Az Önkormányzat részéről finanszírozásra került a labdarúgó épület 
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fűtésének korszerűsítése. Ennek ellenére a teljes épület felújításra szorul, néhol már 

életveszélyes. Kispálya elhanyagolt állapotú. 

Fejlesztési irányvonalak: Sportpályák 

- automata locsolórendszer kiépítése 

- teljes épület felújítása, tetőszerkezet 

- hőszigetelés, nyílászárók cseréje 

- kutyaiskola részére történő területi fejlesztés, oktató terület kialakítása, 

- lelátó felújítás 

- salakos pálya füvesítése 

- meglévő nagypálya felülvetése 

 

Fejlesztési irányvonalak: Lőtér 

- engedély nagyöbű puska használatára, 

- felújítások: lő csarnok, tetőzet 

- 10 m-es fedett légfegyveres lő állomások kialakítása, 

- Lőlap forgató berendezések a nemzetközi versenyszámokhoz 

- meglévő lőtér épületének teljes felújítása, nyílászárók cseréje, külső szigetelése, 

színezés 

 

Teniszcentrum: a Klapka úti önkormányzati tulajdonú sporttelepen Teniszcentrum került 

kialakításra magánerős beruházásból. 

 

Fejlesztési irányvonalak: 

A következő időszak feladata, hogy a célterületen milyen városi fejlesztések, várhatóak, 

meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a város más területén alakítsanak ki 

teniszcentrumot. Erre alkalmasnak tűnik a cukorgyár területe, a sportcsarnok közvetlen 

közelében, így az öltözési feltételek biztosítva lennének. 
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A kondicionáló termek: városunkban több kondicionáló terem is található, amelyek 

magántulajdonban lévő, és üzleti alapon működtetett sportlétesítmények. 

 

9.2.6. Cukorgyári sportcentrum 
 

Helyzetelemzés 

A város központjában található volt iparterület a jövőben, a hatvani sportélet egyik legfontosabb 

központi helyévé fog válni. Itt épül fel Hatvan Város sportcsarnoka és mellé olyan szórakoztató 

létesítmények, amelyek a szabadidő kulturált eltöltését teszik lehetővé. A sportcsarnok 

felépítéséhes városunk minden engedéllyel rendelkezik és zöld utat kaptunk az anyagi háttér 

megteremtéséhez.  

 

Fejlesztési irányvonalak: 

A város központi helyén fekvő terület kiváló adottságokkal rendelkezik, mivel a nagyközönség 

közlekedési csomópontokból, vasútállomás, buszállomás, kiválóan megközelíthető. A 

sportcsarnok mellett a helyzetelemzésben említett szórakoztató sportlétesítmények felépítése 

regionálisan is vonzóbb környezetet teremthet: 

- squash pálya,  

- tekepálya, 

- bowling pálya, 

- teniszpályák kialakítása. 

 

9.2.7. Görbeéri vízi centrum 
 

Helyzetelemzés 

Különleges adottságokkal rendelkezünk a Görbeéri városrész területén. Jelenleg üdülő funkciót 

lát el. A kerékpárút kiépítésével turisztikai célponttá válhat, ideális környezet a szabadidősport 

művelésére és kiválóan szolgálhatja a rekreációt. A városi Horgászegyesület tevékenységi 

területe, több mint 1.600 fő aktív taggal. A mesterséges tavak környezete adottságai bázisa lehet 
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a hatvani vízi sport megteremtésének. A sóderbányai tó vízfelületének nagysága jelenlegi 

hosszában és szélességében is alkalmas kajak-kenu pálya kiépítésére. A vízfelület tájolása 

ideális, az uralkodó szélirány is megfelel az elfogadható versenyzési körülményeknek. 

Lehetőség van arra, hogy kisebb átalakítással szabványos evezős pálya is kialakítható. Az 

adottságokat figyelembe véve a terület alkalmas lehet országos, világbajnoki vagy olimpiai 

versenyek lebonyolítására is. 

A szabadidő tartalmas eltöltését szolgálja a Görbeéri Koronglövő- és Lövész SE által 

működtetett pálya, amely koronglövészet és pisztolylövészet gyakorlására van lehetőség. 

 

Fejlesztési irányvonalak: 

Hatvani evezős és kajak-kenu központ kialakítására a terveket előkészíteni, fejlesztéshez 

a jogi és a gazdasági forrásokat megteremteni.  

 

9.2.8. Nagygombos – Laktanya és Major 
 

Helyzetelemzés 

A Major, mint műemlék épületet, eredeti funkciójának megfelelően kell helyreállítani, 

üzemeltetni. Olyan sportágak jöhetnek szóba, amelyek ehhez a profilhoz illeszkednek. Pl. lovas 

sport. 

A laktanya területén barnamezős beruházás keretén belül lehet fejlesztéseket végrehajtani. 

Funkciója nagymértékben függeni fog a befektetők elképzeléseitől. 

 

Fejlesztési irányvonalak:  

 

Lovas sport bázisának kialakítása, amelyet be lehet kapcsolni az iskolai testnevelési 

programba. Lövészettel kapcsolatos fejlesztés, amely megfelel a nemzetközi előírásoknak 

és Olimpiai rendezés esetén, felkészülési és versenyhelyszínné válhat. 

 

9.2.9. Mobil jégpálya 
 

Helyzetelemzés 
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Három éve működik az önkormányzat gondozásában a városi mobil műjégpálya a város 

központjában, a Kossuth téren, a Városháza előtt november elejétől február végéig. Rendkívüli 

népszerűségnek örvend, kihasználtsága optimális, kiváló eszköze a téli sportok 

népszerűsítésének. A város oktatási intézményei rendszeresen használják, a mindennapos 

testnevelés meghatározó elemévé vált. Nem csak a sport-, de a kulturális élet számára is teret 

nyert. Nem csak a városi, hanem a környékbeli települések lakosai is szívesen látogatják. 

 

Fejlesztési irányvonal:  

A helyzetelemzésből is kitűnik, hogy tovább kell folytatni ezt a programot. Ki kell 

használni a hozzá kapcsolódó pályázati lehetőségeket. 

 

10. Kiemelt sportrendezvények 

10.1. Versenysportok: 
 

 csapatsportágak 

o NB III labdarúgó bajnoki kupamérkőzések 

o kézilabda bajnoki mérkőzések 

o kosárlabda bajnoki mérkőzések 

o Bozsik Program alközponti tornái, egyesületi és intézményi 

o Labdarúgó NB II utánpótlás mérkőzések 

o 24 órás kosárlabda 

o Diákolimpiai versenyek 

o Karácsony Kupa 

o Kispályás bajnokság mérkőzései 

o Strandfoci 

o Vasutas Emléktorna 

 egyéni versenysportok 

o Nemzeti Vágta (lovassport) 

o mezei futóversenyek (Diákolimpia) 

o Futófesztivál (atlétika) 

o Hatvani Duatlon verseny 

o Hatvan Kupa Társastánc Verseny 
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o Harcosok Éjszakája Hatvani Thai Box Egyesület 

o Magyar Kupa Koronglövészet 

o Gorda Ferenc és Mátrai László emlékverseny (sakk) 

o Jiu Jitsu Grappling – Egyéni Országos Verseny és csapat Magyar Bajnokság 

o Kerékpárverseny az Autómentes Napon 

o Nemzetek Kupája – Taekwon-do 

o Balázs Béla lövész Emlékverseny 

o Hatvani Freestyle Gördeszka Verseny 

o Horgászverseny 

o Úszóversenyek (Diákolimpia) 

o Postagalamb kiállítás 

 technikai versenyek 

o Nemzetközi Roncsderby EB futam 

 Egyéb kulturális rendezvényekhez kötődő versenyek 

o Diák Polgármester Választás sporteseményei 

 

11. Sportfinanszírozás és támogatás 

11.1. Költségvetési finanszírozás 
 

A támogatási rendszernek a koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányokra kell 

épülnie. Olyan elosztást kell kidolgozni, amelyben az anyagi lehetőségek a 

leghatékonyabban segítik a szakmai munkát. 

A Képviselő-testület a városi sportélet támogatásában az eddigi színvonal 

megtartására, annak emelésére törekszik. Csak olyan szervezeteket tud támogatni, amelyek 

megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményeknek. 

Kiemelt cél, hogy az egyesületekben minél magasabb létszámú csoportok működjenek az 

óvodai korosztálytól a felnőtt korosztályig. E korosztályok képzését a Köznevelési törvény 

és a szakszövetségek előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező szakembereknek kell 

irányítani, hogy Hatvan városát minél magasabb szintű bajnoki osztályokban 

képviselhessék sportolóink. 

A versenysport mellett hangsúlyozottan kell figyelnünk a szabadidősport feltételeinek 

biztosítására. Támogatnunk kell azokat, akik az egészségük megőrzése érdekében napi, heti 
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rendszerességgel sportolnak. Ezt elsősorban a létesítmények minél színvonalasabb 

hátterével tudjuk biztosítani. Törekednünk kell arra, hogy kihasználjuk azokat a pályázati 

forrásokat, melyek lehetőséget biztosítanak újabb sportpályák, küzdőterek, tornatermek 

építésére, felújítására, mint például MLSZ Pályaépítési Program, Európai Uniós pályázatok. 

A különböző sportlétesítmények állagmegóvása legyen folyamatos. A városi oktatási 

intézmények sportlétesítményei (tornatermek, sportudvarok) az iskolai oktatási és 

szabadidős sport feladatokon túl biztosítsanak lehetőséget a városi verseny- és a 

szabadidősportnak is. Használjuk ki a szakszövetségek sportfejlesztési programjaik által 

rendelkezésre álló kereteket, pl. Látvány-csapatsportágak támogatása (TAO), egyéb 

sportfejlesztési támogatások, Európai Uniós pályázatok, Visegrádi Alap pályázatai. 

 

Az önkormányzatnak sem a jogszabályi feltételek, sem a költségvetés forrása nem 

nyújtanak lehetőséget arra, hogy teljes mértékben biztosítani tudja az egyesületek, 

szervezetek működési költségét. A támogatott egyesületek portfóliójában az önkormányzati 

források mellett meghatározó résznek kell lenni a sportolók és a tagság által befizetett 

tagdíjbevételnek, a szponzorációnak és az egyéb pályázati bevételi forrásoknak. 

A létesítmények használatát, a sportág városi támogatásától függően ingyenesen vagy 

bérleti díj fejében megállapodásban kell rögzíteni.  

Segítenünk kell az alábbi egyesületeket a különböző programokhoz való csatlakozásban.  

 

Kategóriák: 

 

Látványcsapat-sport támogatás: 

 

A 2011-es év, törvényi változásai – amiket az Európai Unió is elfogadott – lehetővé tették, hogy 
a nyereséges vállalkozások társasági adójukkal támogassák a látványcsapat-sportágak 
képviselőit. Az új rendszer egyszerre biztosít előnyöket a sportegyesületeknek és a támogató 
cégeknek is. 

Ki lehet támogató? 

A támogatást nyereséges vállalkozások, cégek nyújthatják, befizetendő társasági adójukból. 

Milyen egyesületeket lehet támogatni? 

Ez a kedvezmény kizárólag a látványcsapat-sport egyesületei, a látvány-csapatsport fejlesztése 
érdekében létrejött közhasznú alapítvány, továbbá az országos szakszövetségek és a Magyar 
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Olimpiai Bizottság részére szól. Az egyesületeket támogatási igazolás birtokában lehet 
támogatni.  

 

- látvány-csapatsportágak 

 kézilabda 

 kosárlabda 

 jégkorong 

 labdarúgás 

 

Sport XXI. támogatás: 

 

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program – az utánpótlás-nevelés állami támogatásának 

részeként - a Héraklész Bajnokprogram alatti korosztályokat vagy a Héraklész 

Bajnokprogramban nem regisztrált sportolókat - maximum 14-15 éves korig - érinti.  

A szakmai döntés hozatal és a támogatottak nevesítése az országos szakszövetségek 

feladata minden évben. A MOB megköveteli a szövetségektől az objektív, átlátható 

szempontrendszer szerinti felosztásokat. Amennyiben testületi döntéssel is megerősítettek 

egy éves sportági programot azután a MOB bonyolítja, szervezi, és finanszírozza a 

részprogramokat.  

 

A Program a tehetségek felismerését, kiválasztását, képzését és fokozott gondozását 

teszi lehetővé. A Program a minőségi képzés alapjait adó szervezetek, feladatok, 

szakmai programok támogatását, elősegítést helyezi előtérbe a sportági specialitások, 

profilok figyelembe vételével. 

 

Támogatott részprogramok, megvalósítás területei: egyesületi támogatások, kiválasztó, 

tehetséggondozó és edzőtáborok, versenyek, továbbképzések, eszköz és felszerelés 

beszerzések, stb. Ehhez a programhoz kell csatlakoznia az alábbiakban felsorolt 

sportágakban: 

 

- Sport XXI. által támogatott sportágaink 

 úszás 

 triatlon 

 tenisz 
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 sakk 

 lövészet 

 asztalitenisz 

- Egyéb verseny sportágak 

 

Támogatási elvek 

- amennyiben egészségfejlesztő hatású, 

- a sportág eredményessége, 

- az egyesület aktív létszáma, az utánpótlás nevelésben betöltött szerepe, 

- a sportágak népszerűsége, közkedveltsége, iskolai jelenléte, 

- városon belüli tradíció, a város népszerűsítésében betöltött szerep, 

- a technikai feltételek minősége, megléte, 

- az elszámolások szakszerűsége és pontossága. 

 

Támogatás kategóriái 

- óvodai és diáksport 

- tömeg- és szabadidősport, 

- versenysport:  - csapat sportágak, 

- egyéni sportágak, 

 - rekreáció 

 

Támogatási területek 

- diáksport támogatása, 

- szabadidős sportesemények támogatása,  

- kiemelt kategóriába sorolt egyesületek és szakosztályok támogatása, 

- sportlétesítmények működésével összefüggő támogatás. 

 

11.1.1. Közvetlen költségvetésből 
 

Diáksport támogatása: 

- Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottság 

o Diákolimpiai versenyek díjazására és rendezésére 

- Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság 
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o Diákolimpiai versenyek díjazására és rendezésére 

- iskolai diáksport támogatás fejkvóta alapján.  

Ezek mértékét minden évben az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 

javaslatára a képviselő testület határozza meg. A döntésig az előző évi támogatási összegek 

az irányadók. 

 

Szabadidősport események támogatása 

- a versenyprogramban szereplő kiemelt versenyek  

 

Versenysport támogatása 

 kiemelt kategóriába sorolt egyesületek támogatása: 

Az egyesületek besorolását a kiemelt kategóriába az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottság javaslatára minden évben a képviselő testület határozza meg a fent vázolt 

támogatási elvek alapján. 

 

A versenysport támogatás kategóriái és területei: 

 

o látvány-csapatsport támogatása 

 működési költségre 

 sportfejlesztési program önrészéhez 

o kiemelt, egyéb sportegyesületek támogatása 

 működési költségekre 

 sportprogramok megvalósítására  

o utánpótlás nevelés támogatása  

 kedvezményes uszoda használati díj, 

 egyesületi tagdíj hozzájárulás. 

A képviselő testület döntéséig az előző évi határozatban szereplők az irányadók. 

 

 

Sportlétesítmények működésével kapcsolatos támogatás  

 a fenntartókkal kötött külön megállapodás alapján  

 kedvezményes terembérlet: minden évben felülvizsgálatra kerül, 

ennek mértékét (Egyesületenként, óra/év/helyszín) az Oktatási, 

Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatára a képviselő 
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testület határozza meg. A döntésig az előző évi támogatási összegek 

az irányadók. 

 

11.1.2. Civil Pályázati alapból 
 

- egyéb sportegyesületek 

Az 1. számú mellékletben szereplő lista alapján  

 

11.2. Civil Alap 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozza a Civil 

Alapot, amely a hatvani civil szervezetek támogatását segíti elő.  

Az alap létrehozásának célja, hogy a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, 

növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok 

hatékonyabb ellátása, szabályozott keretek között történjen. Az alapok pályázati keretéből a 

hatvani civil szervezetek részesülhetnek. A támogatás feltétele, hogy a támogatható civil 

szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat szerveznek, 

részt vesznek - a támogatási szerződésben meghatározottak szerint - az önkormányzat által 

rendezett eseményeken szervezőként, fellépőként, vagy mindkét minőségben. Előnyt élvez az 

a pályázó szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli a város hírnevét, hagyományokkal 

rendelkezik, magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív jellegű. A következőkben 

felsorolt keretek összege az éves önkormányzati költségvetési rendeletben kerül 

meghatározásra. 

Sportfeladatokat, célokat támogató keret  

 

Pályázni az alábbi feladatokra, tevékenységekre lehet:  

• Éves működési költség támogatására,  

• sportrendezvények szervezésére,  

• versenyeken való részvételre.  

Csak azok az egyesületek pályázhatnak, amelyek nem tartoznak a kiemelt egyesületi 

kategóriába. 
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12. Média 
 

A közélet a helyi társadalom, a helyi identitás egyik legfontosabb korszerű eszköze a nyomtatott 

és az elektronikus sajtó, amely amellett, hogy tájékoztató jellegével segíti a közművelődési, és 

segítheti a városi sporttevékenységet, kiadói, működtetői és fogyasztói minőségében egyaránt 

a nyilvánosság, a demokrácia fokmérője.  

 

Helyzetelemzés 

 

Hatvan három önálló – alapítványi vagy intézményi fenntartású – rendszeresen megjelenő 

nyomtatott periodikával rendelkezik:  

 

• Megyehatár: térítésmentes, kéthavonta megjelenő lap, a Polgári Hatvanért 

Közhasznú Alapítvány adja ki. Hírek, események a térség összes településéről. A 

mindennapi történések, politikai döntések mellett nagy hangsúlyt kap a civil 

szervezetek bemutatása és a történelmi egyházak élete.  

 

• Tüske: térítésmentes, kéthavonta megjelenő lap, a Hatvanonline.hu internetes 

hírportál adja ki. (A Megyehatár és a Tüske egymást váltakozva jelenik meg) 

A térség legszínesebb hírei. Rendszeres rovatok, amelyben az utca embere, az 

olvasók mondhatják el véleményüket a történésekkel kapcsolatban. Máshol nem 

olvasható botrányok, interjúk, vélemények, minden, ami foglalkoztatja az 

embereket.  

 

• Hatvani Hírlap: az önkormányzat gondozásában, havonta, térítésmentesen jelenik 

meg. Elsődleges célja a hatvani lakosság széleskörű tájékoztatása mind az 

önkormányzati döntések kapcsán, mind pedig a civil és kulturális élet kapcsán.  

 

Egyéb, térségünkre fókuszáló napilap: 

 

Heves Megyei Hírlap: napilap, a Médiaworks Regionális Kiadó Kft. adja ki. 

 

Internet:  

• Hatvanonline.hu: kiadó a Hatvan Online Kft.,  
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• Hatvan.hu: Hatvan Város Önkormányzatának honlapja,  

• Heol.hu: kiadó a Médiaworks Regionális Kiadó Kft.,  

• Dioradio.hu: A Dió Rádió honlapja,  

 

Fejlesztési irányvonalak: 

 

A kiválóan felépített önkormányzati média háttér nagy lehetőséget nyújt az egyesületek 

bemutatkozásához, versenyek propagálására, sporthírek megjelenésére. A megkérdezett 

egyesületek igénylik a média felületen való megjelenést, melyhez meg kell teremtenünk a 

jogi-, és kommunikációs csatornákat. Az egyesületek feladata, hogy folyamatosan 

információkkal lássák el a fent említett médiákat. A versenyek beharangozásához a 

hirdetési felületek rendelkelésre állnak. 

 

Sportmarketing 

 

Egy sportegyesület esetén a marketing főként a szervezet piaci kapcsolatait foglalja össze, ahol 

a sport egyrészt, mint árucikk (sport vagy sporttal kapcsolatos termék vagy szolgáltatás), 

másrészt, mint közvetítőeszköz (reklámhordozó) szerepel.  

 

Helyzetelemzés 

 

Hatvan Város sportegyesületeinél ezen a területen kell a legnagyobbat fejlődni. Minden egyes 

sportágra jellemző, hogy egyáltalán nem, vagy részben van csak kihasználva a sportág vagy az 

adott verseny propaganda és piaci értékét. Hiányzik a tudatos marketingmunka, az elemzésben, 

a tervezésben és a végrehajtásban egyaránt. Minden egyesületnek ki kell dolgoznia marketing 

és PR programját. Fel kell kutatni azokat a partnereket, akik fantáziát látnak a sportágból adódó 

értékekben. Példaértékű az egyesületek számára a városunk által felkarolt nagy rendezvények 

(pl. Nemzeti Vágta, Duatlon, Futófesztivál, Korcsolyapálya üzemeltetése) marketing munkája, 

ahol egyértelműen kiaknázzák a programokban rejlő lehetőséget. 

 

Fejlesztési irányvonalak 

 

- Tudatos marketingkoncepció, 

- médiakapcsolatok erősítése, 
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- szurkolói kultúraépítés, 

- kapcsolati tőke erősítése. 

13. Testvérvárosi kapcsolatok 
 

A testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének mozgalma, a II. világháborút követően 1951-ben 

indult hódító útjára egy új típusú együttműködési formaként. A testvérvárosi, kapcsolatok 

értelmezhetők egyfajta szimbolikus szerződésként is, hiszen különleges alkalmat szolgáltatnak 

a nemzetek közötti tapasztalatcserére, a közös értékek felismerésére, legyen az kulturális, 

idegenforgalmi, szociális vagy gazdasági jellegű. Másrészről, mai értelemben, a 

testvérkapcsolatok egyben politikai természetűek is, hiszen hozzájárulnak az európai egység 

megteremtéséhez, az európaiság gondolatának megalapozásához tovább erősítve az európai 

identitást, és lehetővé teszik a határokon átnyúló együttműködést, az esetleges problémák 

megoldását.  

 

Hatvan város testvérvárosai, partnerkapcsolatai:  

• Kézdivásárhely-Románia, megállapodás megkötése: 1997,  

• Jarocin-Lengyelország, megállapodás megkötése: 1997,  

• Beregszász-Ukrajna, megállapodás megkötése: 1998,  

• Tavarnelle Val di Pesa-Olaszország, megállapodás megkötése: 1996,  

• Maassluis-Hollandia, megállapodás megkötése: 1992,  

• Kokkola-Finnország, megállapodás megkötése: 1989,  

• Alpullu-Törökország, megállapodás megkötése: 1989. 

 

Hatvan Város Önkormányzata 1989-ben kezdte testvérvárosi, illetve partnerkapcsolatainak 

kiépítését. A testvérvárosi, partnerkapcsolati megállapodások kulturális, idegenforgalmi, 

szociális vagy gazdasági jellegű kapcsolatok megalapozására, kiépítésére, továbbfejlesztésére 

születtek. 
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14. A sportkoncepció célok eléréséhez tervezett feladatok, fejlesztési 
irányvonalak 

14.1. Óvodai, iskolai testnevelés és diáksport 
 

Fejlesztési irányvonalak 

Az óvodákban az elkövetkezendő négy év legfontosabb feladata, hogy megteremtsük a hátterét 

a mindennapos testmozgásnak. A létesítmények helyzetét fentebb elemeztük, s 

intézményenként a prioritásokat kijelöltük. Ennek megvalósításához folyamatosan biztosítani 

kell a megfelelő szakembereket. Az eddigi jól bevált programokat folytatni kell, úgy, mint a 

vízhez szoktatási program, korcsolyázás, labdajátékok programjai. Ehhez az önkormányzatnak, 

intézményeknek és sportegyesületeknek szorosan együtt kell működniük. Közösen kell 

kidolgozni a képzési programokat is.   

Az általános iskolákban szintén folytatni kell a megkezdett programokat. Az úszásoktatás, 

korcsolyázás szervezett keretek között történő oktatása a jelenlegi rendszer része, s a jövőben 

is annak kell maradnia.  

Be kell kapcsolni a mindennapos testnevelésbe a labdajátékok oktatását is. Az egyesületekben 

letölthető kötelező testnevelési órák végrehajtását ellenőrizni, és számon kell kérni. Ehhez 

nagyon fontos az egyesület és az intézmény folyamatos kapcsolattartása.  

A színvonalas versenysport hátterének biztosításához szükség van a közoktatás típusú 

sportiskola működésére. Meg kell szervezni a tehetséges gyerekek fogadását ebbe az iskola 

típusba 5-től 8. osztályig. A központi költségvetés által a diáksportra adott normatív támogatást 

az intézmények részére biztosítani kell és azt az összeget más feladatra nem használhatják fel. 

Általános- és középiskolákban a legnépszerűbb sportágakban (labdarúgás, kézilabda, atlétika) 

folyamatosan ki kell írni az iskolák közötti bajnokságokat. Ehhez anyagi fedezetet a DSB 

pályázható keretéből kell biztosítani. A tanulók igényét figyelembe véve, segíteni kell az iskolai 

szabadidős sportrendezvények szervezését (iskolai sportnapok, túrák, táborozások). 

Népszerűsíteni kell a hagyományos sportágakat, figyelembe véve a helyi adottságokat, 

lehetőségeket. 
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14.2. Versenysport, élsport 
 

Városunk közösségi életének fontos tényezője lehet sportágaink eredményessége. A 

sporttörvény szerint a versenysport a sportági szakszövetségek által szervezett versenyrendszer 

keretében végzett sporttevékenység. Városunkban a versenysport területén eredményesen 

szerepelt sportágak: kézilabda, labdarúgás, atlétika, kosárlabda, triatlon, különböző 

küzdősportok. Sporttörténelmünk során ezekben a sportágakban értünk el kimagasló 

eredményeket. Ennek megfelelően indokolt a versenysport további működését, fejlődését segítő 

feltételek megteremtése.  

Biztosítani kell a versenysport, valamint az iskolai és tömeges versenysport részére szükséges 

létesítményeket (Népkerti Sportkomplexum, sportcsarnok (Hatvani Kodály Z. Ált. Isk.), 

uszoda, iskolai tornatermek). Ezek elemzése fentebb megtörtént. 

 A versenysport továbbra sem nélkülözheti az önkormányzat támogatását. A támogatást a 

költségvetésben sportáganként kell tervezni.  

A versenysportra adott támogatást lehetőleg az elért eredmények figyelembe vételével 

differenciáltan, eredmény centrikusan kell megállapítani.  

A versenysport jelenlegi eredményessége csak a széles alapokra helyezett iskolákra épülő 

utánpótlás-neveléssel biztosítható. Ezért szükséges az érdekkapcsolatokon alapuló egyesületek 

és oktatási intézmények mainál szorosabb együttműködése.  

Látvány csapat sportágak sportfejlesztési programjait összhangba kell hozni sportkoncepciónk 

elveivel, a tárgyi eszköz beruházások finanszírozásánál a városi tulajdonú intézményeknél az 

önrészt fel kell vállalni. A létesítmények fenntartása, és azok szakszerű üzemeltetésének 

érdekében a személyi – és az utánpótlás jogcímeken megpályázott tételek önrészéhez az 

önkormányzatnak szintén hozzá kell járulni.  

A Sport XXI. Programba tartozó versenyágak és egyesületek pályázati munkáját segíteni kell. 

Az egyesületek kötelezettsége, hogy hozzájussanak az itt rendelkezésre álló forrásokhoz. 

Támogatni kell a szakági szövetségek utánpótlás programjaira történő nevezéseket.  
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14.3. Utánpótlás-nevelés 
 

A XXI. században a versenysport, élsport eredményessége a szakszerű utánpótlás-nevelésen 

múlik. Minden tudatosan építkező egyesületben a hosszú távú koncepció alapja a tervszerű 

utánpótlásképzés. Ez jelentheti az egyesületek folyamatos eredményességét, a megújulás 

biztosítékát. Célja a tehetségkutatás, tehetséggondozás, a felnőtt versenysportra, élsportra való 

felkészítés. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti ezt a területet, melynek főszínterei 

kiemelt egyesületeink. A sportegyesületekkel kötött együttműködések kiemelt pontja, hogy az 

erkölcsi és anyagi támogatásokat elsősorban az utánpótláskorú gyermekek és fiatalok 

fejlődésére, nevelésére fordítsák, elősegítve ezzel a csapatsportágak minél magasabb szintű, 

minősített nemzeti bajnokságokban történő szereplését. A 2008/2009-es tanévtől bevezetett 

közoktatási típusú sportiskolai osztály indítása az utánpótlás-nevelésünk hatékonyságát segíti 

elő. A Hatvani 5. sz. Általános Iskolában az 1. évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben 

képzik a tanulókat. Az általános iskolában elindított programot a következő négy éves ciklusban 

is meg kell tartani, de szakmailag meg kell újítani.  

Az utánpótlás-nevelés anyagi bázisának hátterét a látvány csapat sportágakban a sportfejlesztési 

programoknak (TAO) is segíteni kell. A MOB Sport XXI. Programja és a szakszövetségek 

utánpótlás programjainak lehetőségeit is ki kell használni. 

Az utánpótlás nevelés több éves finanszírozása nagy terhet ró a nevelő egyesületre és az 

Önkormányzatra egyaránt. Ki kell dolgoznunk azt a jogi formát, melyben a nevelő egyesületet 

megvédjük attól a kiszolgáltatott helyzettől, hogy a kinevelt tehetséges sportolóinkat 

ingyenesen eligazolhassák.

14.4. Szabadidősport 
 

A városi tömeg- és szabadidősport komoly társadalmi bázissal rendelkezik: a városi 

sportrendezvények biztos személyi hátterét képezik az iskolák testnevelői és a sportegyesületek 

lelkes aktívái, akiknek segítsége nélkülözhetetlen a versenyek megszervezéséért és 

lebonyolításáért felelős szervezeteknek. 

Az általános és középiskolás korosztály számára kiemelt fontosságú Tavaszi Futófesztiválon 

évről- évre több mint 1000 tanuló versenyez. Ugyancsak kiemelkedően szerepelnek és jutnak 

tovább tanulóink a Heves Megyei Diák Duatlon Döntőről az országos versenyre is.  
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A kispályás labdarúgást kedvelő felnőtt korosztály évszaktól függetlenül hódolhat 

futballszenvedélyének, hiszen a Kispályás Labdarúgó Bajnokság tavaszi és őszi fordulója után 

a Karácsonyi Labdarúgó Kupán mérhetik össze tudásukat a hatvani és környékbeli csapatok. A 

kispályás labdarúgó bajnokságot az FC Hatvan Egyesületszervezi.  

Helyi közösségi igény a Cukorgyári rehabilitáció keretében tervezett Városi Sport- és 

Rendezvénycsarnok mielőbbi megépítése. A létesítmény jogerős építési engedéllyel (ikt.sz.: 

HE-04/EPO/00060-39/2017) rendelkezik, amely alapján a Sport- és Rendezvénycsarnok 

építtetője a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület (3000 Hatvan, Tanács u. 9.). 

Szintén a volt Cukorgyári területen a Futball Club Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert-

sporttelep) pályázati források bevonásával kíván jégcsarnokot építtetni a jégkorong sport iránti 

egyre növekvő érdeklődés kielégítése céljából, a működő jégkorong szakosztályok, csapatok 

számára. 

A jövőben a már hagyományokkal rendelkező elismert szabadidő sport rendezvények mellett 

még nagyobb figyelmet kell fordítani a családok, a baráti közösségek minden korosztályt 

megmozgató sportjának fejlesztésére. Mind jobban előtérbe kell, hogy kerüljön a rekreációs 

sport. Támogatni kell az ez irányú életképes - kezdőlépésekkel már bizonyított – 

kezdeményezéseket, pl. hétvégi futókör, stb. 

15. Sportegészségügy 
 

15.1. Rekreáció, gyógytestnevelés 
 

A XXI. század egyik legfontosabb programja kell, hogy legyen a különböző baleseti 

sérülések és a mozgásszegény életmódból adódó testi rehabilitációs problémák gyógyítása, 

prevenciója. 

 

Továbbra is hangsúlyt kell fektetni az iskolaorvosi rendszer vizsgálatainak, eredményeinek 

értékelésére, melyet meg kell osztani azon egyesületek szakembereivel, akik az adott 

sportágakban foglalkoztatják a gyerekeket. Többször előfordul, hogy kiderülnek olyan rejtett 

betegségek, melyeket a rendszeres sportorvosi vizsgálatok sem szűrnek ki. Ezek segíthetik a 

rászoruló gyerekeket, hogy a megfelelő szakorvosi ellátásban részesüljenek, diagnózis 
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tudatában gyógytornát vehessenek igénybe, vagy az edzéseken a megfelelő módszereket 

használják a sportszakemberek. 

Az Albert Schweitzer Kórház intézményrendszerében a sportolók érdekeit hangsúlyozottan 

szolgálhatja a Rehabilitációs Központban elérhető szolgáltatások. Mivel ez elsősorban az 

átlagemberek rehabilitációjára szolgál, bővíteni kellene olyan terápiás készülékekkel, amely a 

versenysportban részt vevő sportolók számára gyorsabb felépülést és rehabilitációt jelentene. 

Biztosítani kellene a sportolók gyorsabb (soron kívüli ellátását), hogy a sérülésekből a lehető 

legoptimálisabb időn belül visszatérjenek a küzdőtérre. A részleget bővíteni kellene az alábbi 

készülékekkel, melyeket természetesen nem csak a sportolók használhatnának:terápiás 

lézerkészülék, stb. Ezek forrását adományokból, alapítványi felajánlásból, szponzorációból, 

önkormányzati támogatásból lehetne finanszírozni. 

16. Sporteredmények elismerése 
 

Hatvan város sportolói az elmúlt években és jelenleg is eredményesen szerepeltek hazai és 

nemzetközi versenyeken. Ezért szükséges a legeredményesebb sportolók városi elismerése, 

kitüntetése.  

- A Világ- és Európabajnok versenyzők, valamint az Olimpián 1-3 helyezést elért Hatvani 

szakosztályokban versenyző sportolók részére, "Pro urbe" díjat adományoz Hatvan Város 

Önkormányzata.  

- Világ- és Európa bajnokságokon 1-3 helyezést elért Hatvanban sportoló utánpótláskorú 

versenyzők részére, Hatvan Város Képviselő-testületének Oktatás, Művelődési, Sport és 

Ifjúsági Bizottsága „Hatvan Város Sportjáért” kitüntető címet adományoz, melyet testületi ülés 

keretében ad át.  

- A diákolimpiákon eredményesen szereplő sportolók és edzőik, valamint testnevelőik részére 

a felajánlott díjakat Hatvan város napja ünnepségen, vagy testületi ülésen adjuk át. (Az első 

három helyen végzett tanulókat "serleg", edzőket és testnevelőket "oklevél" díjazásban kell 

részesíteni.).  

- Az óvodák, általános és középiskolák, valamint a városi tömegsport versenyek résztvevőit és 

felkészítőiket elért eredményük alapján erkölcsi elismerésben kell részesíteni. 
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- Az országos csapat- és egyéni bajnokságokon dobogós helyezést elért versenyzőket és 

edzőiket erkölcsi elismerésben kell részesíteni. 

 

17. Sportkapcsolatok, együttműködések 
 

Városunk a bel-és külföldi kulturális, ifjúsági, művészeti és idegenforgalmi kapcsolatokat 

megfelelő módon ápolja. Ezek bővítésére folyamatosan törekszik a testvér- illetve 

partnervárosokkal együtt. Bővíteni szükséges azonban a sportkapcsolatokat. Javasoljuk: - Az 

eredményes sportágak szakosztályai részére a testvérvárosokkal aláírt programokban a sportnak 

a mainál nagyobb szerepet, lehetőséget kell biztosítani, ha a költségvetés erre lehetőséget ad. - 

Az oktatási intézmények a sportnapjaikra hívjanak meg külföldi testvér-iskolát, szakosztályt, 

ha erre anyagi fedezet biztosítva van. A város sportrendezvényeinek szervezésénél a jövőben 

szorosabb együttműködést kell kialakítani a megyei és országos sportszervekkel. A város 

kultúrájának a sportpolitika szerves része. Ezért a fő cél a lakosság, különösen az ifjúság fizikai 

állapotának javítása. Lényeges, hogy a koncepcióban kerüljenek megfogalmazásra azok a 

feladatok, amelyek a város sportjának egészét segítik, támogatják. Így biztosíthatunk 

célirányos, a sport feltételeinek javítását szolgáló önkormányzati támogatást. Az Ifjúsági- és 

Sport Bizottság javasolja a sportegyesületeknek, hogy a városi sportkoncepció alapján - 

legalább középtávra - készítsék el a szakmai programjukat. 

 

17.1. Nemzetközi sportkapcsolatok 
 

A város sportegyesületei, szakosztályai ugyan rendelkeznek nemzetközi kapcsolatokkal, ezen 

kapcsolatok esetlegesek, többnyire egy-egy eseményhez kötődnek (pl: a városban rendezett 

országos duatlon versenyre a környező országokból érkeztek sportolók, évről-évre Európa-

kupát rendez a Hatvani Taekwon-do Egyesület, az Újszerű Technikai Sportok Egyesület 

szervezésében nemzetközi Roncsderby verseny kerül megrendezésre). Mindazonáltal 

bebizonyosodott, hogy a város külhoni kapcsolatépítésének egyik fő területe éppen a sport, ami 

nem véletlen: a sport az a nemzetközi „nyelv”, amit mindenhol a világon beszélnek és 

szeretnek. Az egyéb nemzetközi sportrendezvények mindig pozitív fogadtatásra találnak a 

városban, a sportértéken túl is élményt nyújtva a résztvevőknek és nézőknek. Az önkormányzat 
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lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatni kívánja a nemzetközi sportesemények 

megrendezését, a sportegyesületek részvételét az egyes versenyeken külön kérelemre, eseti 

formában. Fókuszálnunk kell a nemzeti kapcsolatok építésénél a testvérvárosi kapcsolatokra, a 

kiemelt egyesületek vonatkozásában.  

Fejlesztési irányvonalak: Szent István napi labdarúgó torna, Duatlon versenyek, atlétikai- 

és úszó versenyek.  

 

18. Célkatalógus 
 

FŐCÉL: 

SZAKMASPECIFIKUS KONCEPCIÓ 

CÉLTERÜLETEK: 

1./ Gazdasági 

Egyre jobb sporteredmények eléréséhez szükséges feltételrendszer biztosítása. 

2./ Társadalmi 

A korszerű sportolásra, testedzésre és egészséges életmódra képes ifjúság nevelése, 

sportoltatása. 

3./ Környezeti 

Otthonos városi jelleg erősítése, ennek megfelelő sportegyesületek és közösségek 

működésével. Környezettudatos életmód közvetítése az ifjúság felé. 

4./ Regionális 

Közös egészségmegőrző és versenysport feladatok megoldása, együttműködés a  kistérséggel. 

5./ Karaktert adó  

A város vonzerejének erősítése (kiemelt sportágak).  

6./ Intézményi (sportszakmai) 

1./ Óvodai sport: 

Játékos testnevelés biztosítása 

2./ Iskolai sport: 

A nemzeti érdeknek  megfelelő eredményes testnevelés és diáksport, személyi-, 

anyagi-    és   tárgyi feltételeinek  biztosítása 

3./ Szabadidő-sport: 
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A különböző életkorú lakosság és a tanulóifjúság igényeinek megfelelő szabadidős 

létesítmények biztosítása és sportprogramok szervezése. 

4./ Versenysport- élsport: 

Az eredményesen szereplő sportágak (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, atlétika, duatlon, 

úszás) egyesületeit segítő feltételek biztosítása. 

 

CÉLTERÜLET: 

 

1. Gazdasági célterület: Egyre jobb sporteredmények eléréséhez szükséges feltételrendszer 

biztosítása. 

 

CÉLOK KÖZTES CÉLOK 
 
Eredményes sportoláshoz szükséges 
személyi és szakmai feltételek biztosítása. 

- A sportszakember ellátottság javítása. 
- Eredményes sportpályafutást befejezett 
sportolók sportszakmai képzésbe való bevonása, 
továbbképzése. 
- A színvonalas sportszakmai tevékenység anyagi, 
erkölcsi elismerése. 

 
Az eredményes sportoláshoz szükséges 
tárgyi és dologi feltételek biztosítása. 

- A meglévő óvodai és iskolai sportlétesítmények, 
valamint egyesületi épületek   állagmegóvása, 
folyamatos korszerűsítése. 
- A sportolásra használt létesítmények megfelelő 
felszereltsége, ezek folyamatos pótlása. 
 

 

CÉLTERÜLET 

 

2. TÁRSADALMI CÉLTERÜLET: Korszerű sportolásra, testedzésre és egészséges 

életmódra, képes ifjúság nevelése, sportoltatása. 

CÉLOK KÖZTES CÉLOK 
 
 
Sportintézmény hálózat struktúrájának 
megerősítése. 

- Tehetséges óvodáskorú gyermekek 
   bevonása a sportolásba. 
- Sportutánpótlást segítő iskolarendszer 
  működtetése. 

 - Rendszeres úszásoktatás biztosítása az 
  általános iskolás korosztály részére. 
- Iskolák közötti bajnokságok, versenyek 
szervezése 
- Tehetséges gyermekek felfedezése és 
  részükre egyesületi szakosztályokban 
  tehetséggondozás biztosítása. 
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CÉLTERÜLET: 

 

3.KÖRNYEZETI CÉLTERÜLET: Otthonos, kisvárosi jelleg erősítése, ennek megfelelő 

sportegyesületek és  közösségek működésével. 

 

CÉLOK KÖZTES CÉLOK 
 
A sport és környezete iránt igényes 
ifjúság  nevelése. 

 
- Igényes sportolási környezetben a 
tisztaságszeretetre való nevelés. 
- Igényesen kialakított sportolási környezet 
védelme. 
- Tevőleges részvétel a sportlétesítményeket és 
környezetét szépítő munkában. 
- Környezettudatos életvitelre nevelés 

 
A felnőtt lakosság egészségének 
megőrzése a sport segítségével.  

 
- A szülők és a felnőtt lakosság bevonása a város és 
a sportintézmények környezet védelmi 
munkálataiba. 

 

CÉLTERÜLET: 

 

4.REGIONÁLIS CÉLTERÜLET: Közös egészségmegőrző  és versenysport feladatok 

megoldása, együttműködéssel. 

 

 

CÉLOK KÖZTES CÉLOK 
 
Megye és a települések közötti jó 
együttműködés kialakítása. 
Kistérségi együttműködés. 

 
- Tehetséges sportolók magasabb szinten működő 
egyesületekhez, szakosztályokhoz való irányítása. 
- Közösen vállalt sportszakember képzés, 
szervezése. 
 

 

CÉLTERÜLET: 

 

 

5.KARAKTERTADÓ CÉLTERÜLET: A város vonzerejének erősítése. 
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CÉLOK KÖZTES CÉLOK 
 
Nemzetközi szinten is helytálló értékek 
közvetítése. 

 
- Speciális ismeretnyújtás a szakterületükön jól 
felkészült edzők segítségével. 

 
Az átlagon felüli sportteljesítmény városi 
szintű elismerése. 
 

 
- Meglévő ösztönzési rendszerek tovább 
fejlesztése. 
- Újabb ösztönzési rendszerek kialakítása. 
- Az erkölcsi elismerés fontossága. 

 

CÉLTERÜLET: 

 

6.INTÉZMÉNYI (SPORTSZAKMAI): Óvoda, iskola szabadidősport, versenysport, élsport. 

 

CÉLOK KÖZTES CÉLOK 

Óvodák 
 
1./ Játékos testnevelés biztosítása 
 
 

- Mindennapos testnevelés feltételeinek fenntartása. 
- Létre kell hozni tornaszobákat az óvodákban. 
- Mindegyik óvoda udvarát fel kell szerelni 
ügyességfejlesztő játékokkal. 
- Meg kell teremteni az ehhez szükséges anyagi és 
tárgyi feltételeket. 
- Kiemelt sportágainkban heti rendszerességgel 
foglalkozások tartása. 

 
.2./A sportszemlélet kialakítása az 
óvodákban 

- Rajzversenyek szervezése sportos témákban. 
- Sportesemények látogatása szervezett keretek 
között. 

3./Az óvodáskorú gyermekek 
szabadidős tevékenységének 
támogatása. 

- A városi játszótereket megfelelően fel kell szerelni 
és bekerítve (megfelelő védelemmel) kell 
üzemeltetni 

ISKOLÁK 
1./ Korszerű és eredményes testnevelés 
és  diáksport személyi, anyagi és 
tárgyi  feltételének biztosítása 

- Az oktatási intézmények költségvetésében kell 
biztosítani az iskolai sport működésének anyagi 
feltételeit. 
- Megfelelően fel kell szerelni az iskolai 
tornatermeket és sportudvarokat 

 
2./Tovább kell folytatni a tanulók 
úszásoktatását. 

 - Minden általános iskolai tanulót 8. osztály 
befejezéséig meg kell tanítani úszni. 
 

3./ Támogatni kell a tanulók részére kiírt 
szabadidős sportversenyeket 

- Olyan sportágakban kell a szabadidős 
sportrendezvényeket rendezni, amelyeken a 
tanulók legnagyobb számban vesznek  részt 
(labdajátékok, sportlövészet, sakk, stb.). 
- A szabadidős sportrendezvényeket díjmentesen 
kell szervezni. Ezek költségeit önkormányzati 
támogatásból kell biztosítani. 
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CÉLOK KÖZTES CÉLOK 
Szabadidő-sport 
1./ A lakosság és a 
tanulóifjúság  igényeinek megfelelő 
szabadidős sport  programokat kell 
szervezni. 

- Kispályás labdarúgó bajnokság. 
- Városi szabadidős sportnapok. 
- Iskolai kiemelt sportrendezvények. 
- Városi-, óvodai sportnap. 
 

2./ A szabadidős rendezvényeken 
   díjmentes részvételt kell biztosítani 

- A városi szabadidős sportnapok költségeit 
önkormányzati finanszírozással kell biztosítani. 
(Játékvezetői díjak, kupák, érmek). 

 
3./ A szabadidős rendezvényeket a 
legalkalmasabb létesítményekre  kell 
szervezni 

- A rendezvények megtartásához térítésmentesen 
kell a létesítményeket biztosítani.. 
-A szervezésnél a legjobban felkészült 
szakembereket kell alkalmazni 
 

Versenysport- Élsport 
 
1.A tehetséges gyerekek 
versenysportolásának segítése. 
 
 

- A kiemelkedő képességű sportolók számára 
sportorientációs osztályokat indítunk. 
- Szoros együttműködés a verseny szakosztályt 
működtető egyesületek és az oktatási intézmények 
között. 
- A legjobb eredményt elért diáksportolók városi 
elismerése. 

2./ A versenysport számára szükséges 
létesítmények biztosítása. 

-A városban működő versenyszakosztályok 
részére  biztosítani a létesítmény használatot. 
 

 

19. Zárszó 
 

Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója a sport társadalmilag hasznos 

szerepét kívánja oly módon támogatni és elősegíteni, hogy minden helybeli lakos számára 

elérhető és biztosított legyen testi és lelki egészségének megőrzése.  

 

 

Dátum: 2018. március 2. 
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20. Mellékletek 
 

1. számú melléklet – Hatvanban működő sportegyesületek  

2. számú melléklet – Támogatási táblázat 

3. számú melléklet – Kérdőívek összesítése 

4. számú melléklet - Kérdőívek 

 



 1. számú melléklet

Sportegyesület neve Képviselője

1. TKD Spirit Egyesület Szász Péter

2. Sportstuff Kerékpáros Egyesület Czakó Norbert

3. Hatvani Vasutas Lövész Klub Szabó Gábor

4.

Global Grappling Egyesület / 

Koko Fight Klub/ Kovács Gábor

5. Cit-Car Táncsport Egyesület Kozma Gábor

6. Pulzus Sport Egyesület Teréki Betti

7.

ITF Harcművészetekért 

Alapítvány= Takewon-Do Klub Dudás Attila

8.

Újszerű Technikai Sportok 

Egyesülete Márkus Norbert

9. Hatvani Sakk Kör Schósz Barnabás

10. Futball Club Hatvan Ofella Zoltán

11.

Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület Antalóczy Péter

12. Lokomotiv Sport Egyesület Varga János

13. Triton Triatlon Club 60 SE Oláh Gábor

14.

Triton Triatlon Klub Kosárlabda 

Szakosztálya Robotka Tamás

15.

Hatvani Góliát Diáksport 

Egyesület Monori Géza

16. Hatvani Szabadidősport Egyesület Szundiné Kiss Borbála

17.

Hatvani Szabadidősport Egyesület 

Atlétikai Szakosztálya

Csordás Mátyás 

(szakosztály vezető)

18. Hatvani Úszó Klub Sportegyesület Gyóni János

19. Táltos Íjász Egylet Borbély László

20. Hatvani Thai Box Klub Hatvani Ferenc

22.

Görbeéri Koronglövő és Lövész 

Sportegyesület Ács Ferenc

23. Hatvani Lovas Egyesület Sáfrány László

24. Bujutsu-Kai Kenshin-Ryú Kurcsik Krisztián

26. V-10 Postagalamb Egyesület Bodonyi Ferenc

27.

Hatvani Asztalitenisz Sport 

Egyesület Balla Attila

28. Hatvani Horgász Egyesület Gálik Tamás

29.

Hatvani Tenisz Klub 

Sportegyesület Dán Gyula

Hatvani Sportegyesületek



 2. számú melléklet

2/a melléklet

ÉV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TÁMOGATÁSOK
(2010-ben nem volt 

Civil Alap)
200 000 Ft 270 000 Ft 2 300 000 Ft 3 324 000 Ft 1 740 000 Ft

2/b melléklet

2011 2012 2013 2014

9 000 000 Ft 19 500 000 Ft 20 800 000 Ft 30 800 000 Ft

1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

1 000 000 Ft 200 000 Ft 600 000 Ft 900 000 Ft

250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft

450 000 Ft 450 000 Ft 450 000 Ft 450 000 Ft

800 000 Ft 800 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

2 500 000 Ft

13 500 000 Ft 23 200 000 Ft 24 700 000 Ft 37 500 000 Ft

2/c melléklet

TÁMOGATÁSOK
BERUHÁZÁS 

ÉRTÉKE
2011 2012 2013 2014 2015

önk. támogatás 2 850 000 Ft

összérték 9 500 000 Ft

önk. támogatás 2 850 000 Ft

összérték 9 500 000 Ft

önk. támogatás 9 784 071 Ft

összérték 32 613 570 Ft

önk. támogatás 8 671 179 Ft

összérték 28 903 930 Ft

önk. támogatás 33 789 900 Ft 27 526 000 Ft

összérték 112 633 000 Ft 91 753 334 Ft

önk. támogatás 8 373 908 Ft

összérték
25 121 724 Ft

önk. támogatás 32 725 393 Ft

összérték 32 725 393 Ft

önk. támogatás 1 807 000 Ft

összérték 1 807 000 Ft

Megjegyzés:

Önkormányzati támogatás = pályázati önrész 

Összérték : Önkormányzati önrész + az elnyert pályázati forrás

Triton Triatlon Club Hatvan Egyesület

Hatvani Góliát Diáksport Egyesület

Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétikai 

Egyesület neve

Triton Triatlon Club Hatvan Egyesület 

Kosárlabda Szakosztály

Civil Alap támogatás sportegyesületek számára

Kiemelt sportegyesületek támogatása

TÁMOGATÁSI ÉV

FC Hatvan Egyesület

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület

Lokomotiv Sport Egyesület

Napsugár Óvoda „Nemzeti Ovi-

Foci, Ovi-Sport Program” műfüves 

pálya létrehozására

Százszorszép Óvoda „Nemzeti 

Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” 

műfüves pálya létrehozására

Hatvani Úszó Klub Sport Egyesület

ÖSSZESEN:

Sport infrastrukturális fejlesztések

Szent István Általános Iskola -

műfüves pálya létrehozása 

MLSZ országos labdarúgó 

pályépítési program (önrész)

A Sport infrastruktúrális beruházásokra fordított összeg 2011-2015 összesen:   128 377 451 Ft

A Sport infrastruktúrális beruházások értéke  2011-2015 fejlesztések összesen:  344 557 951 Ft

Lokomotív SE épületének 

fűtési korszerűsítés

Markovits Kálmán Városi 

Uszoda infrastrukturális 

fejlesztése

A Népkert Sporttelep 

öltözőépületének felújításához 

és a felújításhoz kapcsolódó 

kiviteli tervek elkészítéséhez 

pénzügyi forrás biztosítása

Támogatás biztosítása az FC 

Hatvan Egyesület részére a 

Népkert Sporttelepen történő 

beruházáshoz

Bajza József Gimnázum 

Műfüves sportpálya létrehozása



 3. számú melléklet

Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi

Minden nap 147 65 82 203 89 114 78 27 51 7 6 1 435 48,66%

Heti 2-3 alkalom 59 29 30 123 65 58 86 41 45 3 1 2 271 30,31%

Hetente legalább 1 alkalom 38 16 22 26 13 13 31 17 14 8 7 1 103 11,52%

Ritkábban 23 4 19 24 9 15 23 16 7 7 3 4 77 8,61%

Soha 0 0 0 2 1 1 5 2 3 0 0 0 7 0,78%

Nem válaszolt 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,11%

Összesen 267 114 153 379 177 202 223 103 120 25 17 8 894 100,00%

Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi

Konditerem 0 0 0 36 9 27 47 13 34 2 2 0 85 4,52%

Sportpálya 33 10 23 163 60 103 55 15 40 1 0 1 252 13,39%

Uszoda 88 42 46 87 42 45 13 6 7 5 3 2 193 10,26%

Játszótér 160 73 87 69 40 29 11 3 8 3 2 1 243 12,91%

Otthon 134 58 76 197 102 95 126 68 58 8 7 1 465 24,71%

Természeti környezet 96 35 61 116 71 45 66 34 32 15 11 4 293 15,57%

Egyéb 5 2 3 107 43 64 56 35 21 3 2 1 171 9,09%

Nem válaszolt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,05%

Óvoda 179 83 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 9,51%

Összesen 695 303 392 775 367 408 375 174 201 37 27 10 1882 100,00%

Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi

Egyesületben 0 0 0 140 56 84 49 25 24 2 2 191 23,21%

Egyedül 0 0 0 168 96 72 125 63 62 16 14 2 309 37,55%

Baráti társaságban 0 0 0 195 78 117 113 40 73 14 9 5 322 39,13%

Nem válaszolt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,12%

Összesen 0 0 0 503 230 273 288 128 160 32 25 7 823 100,00%

Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi Fő Ebből nő Ebből férfi

Kézilabda 25 9 16 125 69 56 49 25 24 7 4 3 206 14,80%

Kosárlabda 25 10 15 90 45 45 40 16 24 5 3 2 160 11,49%

Labdarúgás 115 31 84 194 63 131 106 44 62 13 6 7 428 30,75%

Vízilabda 44 20 24 61 31 30 23 9 14 6 3 3 134 9,63%

Jégkorong 38 17 21 55 19 36 13 4 9 4 0 4 110 7,90%

Vagy egyéb sportágak 46 22 24 162 88 74 118 52 66 14 12 2 340 24,43%

Nem válaszolt 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0,29%

Lovaglás 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,43%

Taekwon-do 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,22%

Ju-jitsu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,07%

Összesen 303 112 191 689 317 372 351 150 201 49 28 21 1392 100,00%

Óvoda Általános iskola Középiskola

Nyugdíjas korúak

Óvoda Általános iskola Középiskola Nyugdíjas korúak

Hogyan sportol

Melyik látvány-csapatsport kelti 

fel az érdeklődését szurkolói 

szinten?

Óvoda Általános iskola Középiskola

Mindösszesen Megoszlás

Kérdőívek összesítése 2015. április

Mindösszesen Megoszlás

Mindösszesen Megoszlás

Mindösszesen Megoszlás

Nyugdíjas korúak

Óvoda Általános iskola Középiskola Nyugdíjas korúak

Mozgásra fordított idő

Mozgás színtere



 3. számú melléklet

Válaszadó lány 85

Válaszadó fiú 106

Összesen 191

Mozgásra fordított idő Ebből leány Ebből fiú

Minden nap 147 65 82

Heti 2-3 alkalom 59 29 30

Hetente legalább 1 alkalom 38 16 22

Ritkábban 23 4 19

Soha 0 0 0

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 267 114 153

Mozgás színtere Ebből leány Ebből fiú

Sportpálya 33 10 23

Uszoda 88 42 46

Játszótér 160 73 87

Otthon 134 58 76

Természeti környezet 96 35 61

óvoda 179 83 96

egyéb 5 2 3

Összesen 695 303 392

Melyik látvány-

csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói 

szinten?

Ebből leány Ebből fiú

Kézilabda 25 9 16

Kosárlabda 25 10 15

Labdarúgás 115 31 84

Vízilabda 44 20 24

Jégkorong 38 17 21

Vagy egyéb sportágak 46 22 24

Nem válaszolt 0 0 0

Lovaglás 6 2 4

Taekwondo 3 0 3

Ju-jitsu 1 1 0

Összesen 303 112 191

ÓVODÁK

55% 
22% 

14% 
9% 

0% 0% 

Mozgásra fordított idő 

Óvodák 

Minden nap

Heti 2-3 alkalom

Hetente legalább 1 alkalom

Ritkábban

Soha

Nem válaszolt

5% 12% 

23% 

19% 

14% 

26% 

1% 

Mozgás színtere 

Óvodák 

Sportpálya

Uszoda

Játszótér

Otthon

Természeti környezet

óvoda

egyéb

8% 8% 

38% 15% 

13% 

15% 

0% 
2% 1% 0% 

Melyik látvány-csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói szinten? 

Óvodák 

Kézilabda

Kosárlabda

Labdarúgás

Vízilabda

Jégkorong

Vagy egyéb sportágak

Nem válaszolt



 3. számú melléklet

Válaszadó lány 88

Válaszadó fiú 85

Összesen 173

Mozgásra fordított idő Ebből nő Ebből férfi

Minden nap 203 89 114

Heti 2-3 alkalom 123 65 58

Hetente legalább 1 alkalom 26 13 13

Ritkábban 24 9 15

Soha 2 1 1

Nem válaszolt 1 0 1

Összesen 379 177 202

Mozgás színtere Ebből nő Ebből férfi

Konditerem 36 9 27

Sportpálya 163 60 103

Uszoda 87 42 45

Játszótér 69 40 29

Otthon 197 102 95

Természeti környezet 116 71 45

Egyéb 107 43 64

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 775 367 408

Hogyan sportol Ebből nő Ebből férfi

Egyesületben 140 56 84

Egyedül 168 96 72

Baráti társaságban 195 78 117

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 503 230 273

Melyik látvány-csapatsport 

kelti fel az érdeklődését 

szurkolói szinten?

Ebből nő Ebből férfi

Kézilabda 125 69 56

Kosárlabda 90 45 45

Labdarúgás 194 63 131

Vízilabda 61 31 30

Jégkorong 55 19 36

Vagy egyéb sportágak 162 88 74

Nem válaszolt 2 2 0

Összesen: 689 317 372

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

54% 
32% 

7% 6% 

1% 0% 

Mozgásra fordított idő 

Általános iskolák 

Minden nap

Heti 2-3 alkalom

Hetente legalább 1 alkalom

Ritkábban

Soha

Nem válaszolt

5% 
21% 

11% 

9% 25% 

15% 

14% 

0% 

Mozgás színtere 

Általános iskolák 

Konditerem

Sportpálya

Uszoda

Játszótér

Otthon

Természeti környezet

Egyéb

Nem válaszolt

28% 

33% 

39% 

0% 

Hogyan sportol 

Általános iskolák 

Egyesületben

Egyedül

Baráti társaságban

Nem válaszolt

18% 

13% 

28% 
9% 

8% 

24% 

0% 

Melyik látvány-csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói szinten? 

Általános iskolák 

Kézilabda

Kosárlabda

Labdarúgás

Vízilabda

Jégkorong

Vagy egyéb sportágak

Nem válaszolt



 3. számú melléklet

Válaszadó nő 101

Válaszadó férfi 115

Összesen 216

Mozgásra fordított idő Ebből nő Ebből férfi

Minden nap 78 27 51

Heti 2-3 alkalom 86 41 45

Hetente legalább 1 alkalom 31 17 14

Ritkábban 23 16 7

Soha 5 2 3

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 223 103 120

Mozgás színtere Ebből nő Ebből férfi

Konditerem 47 13 34

Sportpálya 55 15 40

Uszoda 13 6 7

Játszótér 11 3 8

Otthon 126 68 58

Természeti környezet 66 34 32

Egyéb 56 35 21

Nem válaszolt 1 0 0

Összesen 375 174 200

Hogyan sportol Ebből nő Ebből férfi

Egyesületben 49 25 24

Egyedül 125 63 62

Baráti társaságban 113 40 73

Nem válaszolt 1 0 1

Összesen 288 128 160

Melyik látvány-

csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói 

szinten?

Ebből nő Ebből férfi

Kézilabda 49 25 24

Kosárlabda 40 16 24

Labdarúgás 106 44 62

Vízilabda 23 9 14

Jégkorong 13 4 9

Vagy egyéb sportágak 118 52 66

Nem válaszolt 2 0 2

Összesen 351 150 201

KÖZÉPISKOLÁK

35% 

39% 

14% 

10% 

2% 0% 

Mozgásra fordított idő 

Középiskolák 

Minden nap

Heti 2-3 alkalom

Hetente legalább 1

alkalom

Ritkábban

Soha

Nem válaszolt

12% 

15% 

3% 

3% 34% 

18% 

15% 

0% 

Mozgás színtere  

Középiskolák 

Konditerem

Sportpálya

Uszoda

Játszótér

Otthon

Természeti környezet

Egyéb

Nem válaszolt

17% 

44% 

39% 

0% 

Hogyan sportol 

Középiskolák 

Egyesületben

Egyedül

Baráti társaságban

Nem válaszolt

14% 

11% 

30% 6% 

4% 

34% 

1% 

Melyik látvány-csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói szinten? 

Kézilabda

Kosárlabda

Labdarúgás

Vízilabda

Jégkorong

Vagy egyéb sportágak

Nem válaszolt
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Válaszadó nő 18

Válaszadó férfi 11

Összesen 29

Mozgásra fordított idő Ebből nő Ebből férfi

Minden nap 7 6 1

Heti 2-3 alkalom 3 1 2

Hetente legalább 1 alkalom 8 7 1

Ritkábban 7 3 4

Soha 0 0 0

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 25 17 8

Mozgás színtere Ebből nő Ebből férfi

Konditerem 2 2 0

Sportpálya 1 0 1

Uszoda 5 3 2

Játszótér 3 2 1

Otthon 8 7 1

Természeti környezet 15 11 4

Egyéb 3 2 1

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 37 27 10

Hogyan sportol Ebből nő Ebből férfi

Egyesületben 2 2

Egyedül 16 14 2

Baráti társaságban 14 9 5

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen 32 25 7

Melyik látvány-

csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói 

szinten?

Ebből nő Ebből férfi

Kézilabda 7 4 3

Kosárlabda 5 3 2

Labdarúgás 13 6 7

Vízilabda 6 3 3

Jégkorong 4 0 4

Vagy egyéb sportágak 14 12 2

Nem válaszolt 0 0 0

Összesen: 49 28 21

NYUGDÍJAS KORÚAK

28% 

12% 

32% 

28% 

0% 0% 

Mozgásra fordított idő 

Nyugdíjas korúak 

Minden nap

Heti 2-3 alkalom

Hetente legalább 1 alkalom

Ritkábban

Soha

Nem válaszolt

5% 

3% 

13% 

8% 

22% 

41% 

8% 

0% 

Mozgás színtere 

Nyugdíjas korúak 

Konditerem

Sportpálya

Uszoda

Játszótér

Otthon

Természeti környezet

Egyéb

Nem válaszolt

6% 

50% 

44% 

0% 

Hogyan sportol 

Nyugdíjas korúak 

Egyesületben

Egyedül

Baráti társaságban

Nem válaszolt

14% 

10% 

27% 
12% 

8% 

29% 

0% 

Melyik látvány-csapatsport kelti fel az 

érdeklődését szurkolói szinten? 

Nyugdíjas korúak 

Kézilabda

Kosárlabda

Labdarúgás

Vízilabda

Jégkorong

Vagy egyéb sportágak

Nem válaszolt



   4. számú melléklet 

KÉRDŐÍV 

 

Az általános- és középiskolák részére Hatvan Város Sportkoncepciójához 
 

 

1. Intézmény neve, címe, elérhetősége: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Intézmény vezetőjének neve, elérhetősége: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Intézmény működtetője: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Intézmény fenntartója: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nevelőtestület létszáma: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Tanulói létszám: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Kötelező testnevelési órák száma évfolyamonként: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Testnevelők száma: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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9. Testnevelés oktatásához rendelkezésre álló létesítmények, azok állapota: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. Kötelezően előírt testnevelés órákhoz kell-e bővíteni a jelenleg rendelkezésre álló 

erőforrásokat? Ha igen, akkor a következő 4 évben milyen beruházásokra lenne 

szükség? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Mely sportegyesületekkel van együttműködési megállapodása az oktatási 

intézménynek? Röviden írja le, ez milyen tevékenységekre vonatkozik? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

12. Az intézmény tanulói közül mennyi diák sportol valamilyen egyesületi formában, 

sportágban? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Ebből vidéki egyesületben és hatvani sportegyesületben? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Az intézmény milyen diákolimpiai versenyeken (sportágak) szerepel? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Mit vár a sportkoncepciótól? Hangsúlyozza fontossági sorrend alapján. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 



  4. számú melléklet 
 

KÉRDŐÍV 

 

Intézmény: ……………………………………………………. 

Kor: ………… év 

Nem:   nő   férfi 

 

1. Mozgásra fordított idő: 

a) minden nap 

b) heti 2-3 alkalom 

c) hetente legalább 1 alkalom 

d) ritkábban 

e) soha 

 

2. Mozgás színtere: 

a. konditerem 

b. sportpálya 

c. uszoda 

d. játszótér 

e. otthon 

f. természeti környezet 

g. egyéb 

 

3. Hogyan sportol? 

a. egyesületben 

b. egyedül 

c. baráti társaságban 

 

4. Melyik látvány-csapatsport kelti fel az érdeklődését szurkolói szinten? 

a. kézilabda 

b. kosárlabda 

c. labdarúgás 

d. vízilabda 

e. jégkorong 

f. vagy egyéb sportágak 

 

A kérdésekre több válasz is adható! 


