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A SPORTKONCEPCIÓ ÉS SPORTFEJLESZTÉSI TERV CÉLJA
Tatabánya város sportéletének színvonala, szervezettsége évtizedeken keresztül komoly
hazai és nemzetközi elismerést váltott ki.
Hírnevét az olimpiai sikerek, a Világ- és Európa bajnokságokon elért kiváló eredmények, a
megfelelő, fejlett sportlétesítmény-hálózat, a sikeres diák- és utánpótlás-nevelés, valamint a
széleskörű tömegsportmozgalom alapozta meg.
Tatabánya Megyei Jogú Város sportkoncepciója és sportfejlesztési terve azt a célt kívánja
segíteni, hogy a város sportéletének ne csak dicső múltja, hanem eredményes jelene és a
társadalom számára hasznos jövője is legyen.
Feladata:
1.

Meghatározni a sporttal kapcsolatos elvárásokat és az azt megvalósító stratégiát.

2.

A város lakosságának egészségmegőrzése, testedzése, testkultúrájának kialakítása,
szabadidejének hasznos eltöltése és szórakoztatása érdekében történő feladatok
meghatározása, a célok megvalósításához szükséges feltételrendszer megjelenítése.

3.

Az igények és a lehetőségek összehangolásával a város gazdasági helyzetének, eltartó
képességének figyelembevételével meghatározni azokat a verseny és élsport
tevékenységeket, amelyek országos és nemzetközi vonatkozásban képviselik,
megjelenítik, reprezentálják és hírét viszik Tatabánya város sportéletének.

4.

A várost felkereső vendégek, turisták és az ide települt vállalkozások dolgozói,
családtagjaik számára sportolási, kikapcsolódási lehetőség biztosításával szorgalmazni
a sport idegenforgalmát, a sportturizmust.

5.

Segíteni a sport környezetében lévő szolgáltató tevékenységek fejlődését.

A sport életterét adó, a sporttevékenység végzését biztosító létesítmények,
eszközállomány felmérésével, majd tervszerű fejlesztésével, esetleg pótlásával
meghatározhatóak azok a tevékenységek, amelyek a stratégiában megjelölt célcsoportok és
célterületek számára rendelkezésre állhatnak.
A gyakorlati (operatív) feladatokat felvállaló szervezetekkel való megállapodások
megkötésével, a stratégiában megjelölt ütemtervben megvalósítani a városi sportfeladatokat
és a meghatározott sportcélokat.
A Képviselő-testület által elfogadott sportkoncepció céljainál megjelenített elvárások
megtörténtét, a sport jellegéből adódóan évente legalább egy alkalommal szükséges értékelnie
az adott év költségvetésének tervezésénél.
A sporttevékenység jellege és szintje szerint csoportosított táblázatban megjelölve a tervezett
sporttámogatást, meghatározhatóak azok a kategóriák, amelyekkel szemben az általános
elvárások is megfogalmazhatóak.
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A lakosság is érzi, hogy a változások a különböző egyéneket és közösséget másként érintenek.
Egyértelmű következtetéseket jó vagy rossz változások bekövetkezését nem lehet kijelenteni.
Az érintettek köre és az érintettség mértéke is esetenként változik, és más-más hatással
jelentkezik az egyénnél, a családnál vagy egyéb közösségeknél.
A változások meghatározzák az emberek életvitelét, életét, munkáját, szórakozását és benne a
sportját is. Az alább megfogalmazottakban az önkormányzat támogatásával megvalósítható
célok és elvárások közötti összefüggésekre szeretnénk felhívni a figyelmüket.
Több éven keresztül úgynevezett pontérték táblázat alapján került felosztásra az a
pénzmennyiség, amely arra volt hivatott, hogy a város sportéletét szinten tartsa, és a sport
túlélje azt a csapást, ami a nagy vállalatok, bázisvállalatok megszűnésével és a város
gazdasági helyzetének romlásával bekövetkezett.
A pontérték támogatás szerepvesztése akkor következett be, amikor a Képviselő-testület arról
döntött, hogy néhány sporttevékenységet, sportolói közösséget kiemelve és elkülönített
módon kíván támogatni.
Nincs az a számítási módszer, amellyel akár csak kettő sportágat is össze lehetne hasonlítani.
Szorzással – osztással, a jellegzetességeik miatt eltérő igényű és szintű sporttevékenységeknél
nem lehet igazságosan dönteni, pedig a támogatás mértéke gyakran egy-egy sportág sorsát
dönti el.
A sportágakat csak önmagukhoz lehet mérni. Etalont, értékmérőt csak az azonos
tevékenységek között lehet kialakítani. A sport attól szép, hogy sokféle módon és sokféle
szinteredmény megjelölésével, változatos formában és mennyiségben, eltérő hozzáállásban,
különböző elvárások, célok szerint lehet végezni.
A sport önkormányzati támogatásának is ehhez kell igazodnia, főleg azért, hogy a pénz
hozzárendelése ezekhez a tevékenységekhez ne keltse az igazságtalanság érzését és ne
okozzon feszültséget a sport társadalmában.
A pontérték táblázat kezdeti előnyei mellett rossz tulajdonsága az volt, hogy az elmúlt évek
adatai alapján kerültek kiszámításra. A múltat támogatta és szintén jutalomosztás jelleggel
került kiosztásra. Nem vette figyelembe az adott év kötelezettségeit, nem követte rugalmasan
a változásokat.
Nem a jelent és főleg nem a jövőt segítette. Ezért fordulhatott elő az, hogy a már korábban
megszűnt sporttevékenységek, sportolói közösségek kiemelt támogatásban részesültek az
előző évek adatai alapján. Az új, fejlődőképes sportágak egy része anyagi gondokkal
küszködve, alkalmanként elesve a lehetőségektől, jobb esetben is a régi vagy alacsonyabb
szinten tudtak csak megmaradni.
A sportfinanszírozásnál külön gond az, hogy a költségvetési év nem azonos a sportágak
versenyrendszerének időszakával. A sportegyesületek bevételei, kiadásai alkalomszerűek és
nagymértékben függ a környezetük gazdasági változásain kívül a támogatói kapcsolatoktól is.
A közelmúltban olyan szándékú törvények és egyéb rendeletek kerültek elfogadásra, amelyek
azt hivatottak szolgálni, hogy az igen nagy pénzfelhasználást, pénzforgalmat igénylő
sportágak, sporttevékenységek gazdasági társaság formájában, a társadalmi szervezetek
gazdálkodásától eltérő szabályozás szerint történjék.
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Ezáltal új fogalmak is kerültek a sportba, illetve más értelmezést kaptak bizonyos
sportágakban résztvevők és sporttevékenységeik.
A sporttámogatási tervezetek vagy egyéb elosztási elvek alapján történő pénz odaítélésénél az
átadott összeg egy részének pályázati úton történő megjelölését az indokolja, hogy ez által a
sporttámogatás egy része szolgálhatja a sportszervezet alapfeladatainak ellátását és egy része,
pedig az önkormányzat sportfejlesztési elképzeléseit.
Mindenképpen fontos, hogy ne fordulhasson elő többet az, hogy a támogatás teljes
összegének felélése után egyes sportvezetők felelősségérzet nélkül közlik a tényt, miszerint a
drága pénzen vett játékosok elmentek és az emlékeiket, valamint az utánpótlásukat,
szakvezetőiket és egyéb gondokat hagytak hátra. Aztán újabb milliókat kell fordítani játékos
vásárlásra, mert a cél egy olyan osztályban való szereplés, amelynek nincs meg az egyesületi,
szponzori háttere, csak az igénye.
Tudatosítani kell sportvezetőinkkel, hogy a város eltartó képessége korlátozott és ehhez
igazítsák terveiket, elképzeléseiket. Ne kérjenek számon olyan kötelezettségek teljesítését,
amit egyoldalúan döntöttek el.
A törvény minden társadalmi szervezet számára biztosította az akaratszabadságot céljaik
megvalósításához szükséges döntéseik meghozatalához, de nem adott jogot senkinek arra,
hogy más számára szabjon meg támogatási feltételeket.
Amennyiben a sportvezetők felismerik a tevékenységük közönségét adó lakossági sport
szerepét is, akkor megszűnhet az érdekkülönbség és feszültség, amit a sport világában a kevés
pénz vagy a rossz elosztási, hozzáférési rendszer a korábbiakban okozott.
A kommunikációban mindig hangsúlyt kapott ugyan az utánpótlás célok megvalósítása,
azonban az elmúlt évek bebizonyították, hogy a gyakorlatban azok, akik nem kívántak
igazából költeni erre a területre, könnyen találtak mentséget a céltól eltérő felhasználásra.
A közelmúltban megfogalmazott sportfejlesztési stratégiában kiemelt fontosságú elemként és
az első helyre rangsoroltuk az érvelés stratégiáját, az érintettek tájékoztatását.
A lakosság bebizonyította, hogy minden nehézséget el tud viselni, ha értelmes célok
érdekében kell áldozatot hoznia. Jó célok elérése érdekében tenni is kész.
Hogy ezek a célok melyek és milyen realitásuk van a jövőt illetően, arról viszont az
érintetteket csak tárgyilagos, valóságtartalmú és hiteles információk átadásával lehet
meggyőzni, a tervezett munkakapcsolatot jól kiépíteni és kezelni.
Ma már mások a fogalmak és másképpen is valósulnak meg a célok. A sportolók táborát nem
lehet növelni olyan érvekkel, amelyek 60-70 évvel ezelőtt számítottak, de ma már inkább
visszatartó erejük van. Azt kell számukra kínálni mozgásként, sportként a szabadidő
eltöltésére, amire igényük van. Nem ijesztgetés, hanem a számukra vonzó lehetőségek
felkínálása szükséges, hogy a sport az egészséges életmód motivációs eszközévé váljék.
Újabb és újabb sportágak terjednek el a világban. Nálunk még ismeretlen sporteszközökkel és
módon mozgatják meg a fiatalokat a nyugati sportkultúrában. Azok a sportvezetőink, akik
nem képesek a fejlődést tudomásul venni, magukra fognak maradni.
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A mai fiatalok nem szeretik a kényszert és azt sem, ha megmondják nekik, mit tehetnek.
Igénylik a választás lehetőségét és ők maguk szeretik eldönteni, mivel töltik el a
szabadidejüket.
Ezeknél csak jobbat és szebbet kínálva lehet a sportot, mint értékes tevékenységet továbbra is
vonzóvá tenni.
Újra át kell gondolni az érvelés stratégiáját és a kínálatot összefüggésbe kell hozni az
igényekkel és a lehetőségekkel.
A sportvezetőknek fel kell venni a versenyt a számítógépes játéktermek és a szórakoztatóipar
kínálatával. Meg kell küzdeniük az egészségre káros élvezeti és egyéb cikkek fogyasztására
buzdító árusokkal.
A fiatalok szokásainak kialakításában legnagyobb szerepe a családnak és az iskolának van.
Ha ebben a két közösségben nem értékelik a sportot, szinte lehetetlen a gyerekeket erre a
területre csábítani vagy a rossz helyről, közösségből elcsalni.
A család közös sporttevékenységének és az iskolai sport lehetőségeinek javítása közös üggyé
kell váljon.
Sokat kell még tenni azért, hogy minél kevesebb akadálya legyen a szabadidő mozgással,
sporttal, sportjátékkal történő eltöltésének.
Fontos, hogy a család közelségében, utazás nélkül bármikor igénybe vehető lakóterületi
sportudvarok, edzőtermek, sportszolgáltató helyek legyenek.
Lehetővé kell tenni, hogy a család számára a szabadidő eltöltésének lehetőségét felkínáló
sportesemények tájékoztatója, sportkiadványok ugyanúgy eljussanak, mint a
„versenytársaké”.
A célok megvalósításához szükséges partnerek, társak említésekor nem csak a szponzorokat, a
pénzt „adó” támogatókat, az önkormányzati döntéshozókat értjük, hanem magukat a
sportvezetőket és sportolókat is.
Az új sportkultúra kialakításában kiemelt fontosságú szerepe lehet a sajtónak, a rádiónak, a
televíziónak és újabban az internetnek is.
A média közvéleményt befolyásoló hatása „társadalmi üggyé” teheti a sportot.
Elképzelhetetlen magasságba emelheti és nagyon mélybe taszíthatja, ha a sportnál csak a
visszaélésekről, botrányokról és a negatív hírekről ad tájékoztatást.
Kialakulhat olyan lakossági vélemény, hogy ilyen helyre, ilyen tevékenységek közelébe jó
érzésű ember nem engedi a gyerekét.
A sport tisztaságát sportolói, sportvezetői szinten is meg kell őrizni és vigyázni kell rá.
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A SPORT SZERVEZETI TERÜLETEI, TÁRSADALMI FUNKCIÓI
ÉS TÁMOGATÁSI FORMÁK
A testnevelés és a sport társadalmi jelenség, az emberi kultúra része. Sajátos módon
kapcsolódik a társadalom egészéhez és jelenségeihez.
A társadalmi szerepei gazdasági, politikai változásoknak, helyzeteknek alávetettek és ennek
megfelelően változnak.
Az ipar fejlődése, a városiasodás, a szabadidő növekedése következtében a sport – mint
tevékenység és mint szórakoztatási forma – egyre nagyobb fontosságra tesz szert.
A sport különböző területei közötti eltérések jelentkezhetnek az igények, a működésüket
biztosító létesítményi helyzet és anyagi támogatottságuk miatt is. Lényeges szempont, hogy
milyen az alkalmasságuk az ifjúsági, a felnőtt, az iskolai, a rekreációs, a gyógyító, a szabadidő
és a versenysport területére.
Az utánpótlás nevelése, a diáksport, a lakossági szabadidősport, a versenysport támogatása és
az önkormányzat tulajdonát képező sport- és szabadidős létesítmények fenntartása és
működtetése – figyelemmel a magyar sport fejlesztési elveire – az önkormányzat saját
elhatározása alapján a helyi testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseit tartalmazó elgondolás
szerint és az abban vállalt feladatainak megfelelően valósítja meg.
Az általa megfogalmazott célok elérése érdekében együttműködik az illetékességi területén
tevékenykedő testneveléssel és sporttal foglalkozó sportszervezetekkel, egyesületekkel és
közhasznú feladatokat felvállaló szervezetekkel, sportvállalkozásokkal.

SPORTSZERVEZETEK ÉS FELADATAIK
Az önkormányzati törvény és a sporttörvény sem rendelkezik a helyi önkormányzatok
sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítását előkészítő, végrehajtó vagy ellenőrző
szervezet megalakításáról, illetve kötelező jellegű megjelöléséről.
A diáksportkörök kivételével sportolói közösségek, sportegyesületek tagságának sportolási
lehetőségeinek biztosítását elsődlegesen demokratikus úton, önkormányzati elvek szerint
szerveződött sportegyesületek, sportszövetségek és sportvállalkozások, együttesen
„sportszervezetek” határozzák meg.
A testnevelés és a sport a fizikai és szellemi munkavégző képesség megtartásának, az
egészség megőrzésének és a betegség megelőzésének hatásos eszköze.
A sport részterületei – óvodai testneveléstől a hivatásos sportig – összefüggő, egymással
kölcsönhatásban álló egészet képeznek:
-

A fejlett óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport jelenti azt a szilárd alapot, amelyre a
sport további ágazatai épülnek.
A tudatos utánpótlás nevelés a sporttehetség gondozásával válik a versenysport alapjává.
A szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja a munkaképesség megtartásának,
újrateremtésének és a pozitív életszemlélet kialakulásának fontos eszköze.
A verseny- és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő ágazata,
ösztönző minta a rendszeres testedzéshez és teljesítményfokozáshoz.
A sportolási lehetőségek alapfeltétele a megfelelő szintű és számú létesítmény,
infrastruktúra megléte.
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-

-

Az egyes ágazatokra jutó önkormányzati pénzeszközöknek forrásainak tisztázottnak,
mértékének előre ismertnek kell lennie, bizonyos részét normatív módon
alaptámogatásként, más részét pályázati úton célszerű szétosztani.
Az önkormányzatnak alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos
szerepe érvényesüljön.
A testedzés, sportolás támogatása közfeladat, amelyben az önkormányzat szerepe
hosszabb távon is meghatározó, de nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági és
magánszféra hozzájárulása sem.
DIÁKSPORT SZERVEZETEK

Az országos és a területi diáksport szövetség, a helyi diáksport egyesületek,
diáksportkörök, közoktatási típusú sportiskolák és egyesületi típusú sportiskolák jelenítik meg
elsődlegesen a diáksport feladatok helyi szintű szervezését, a diákok felmenő rendszerű
versenyeztetését.
Jelenleg az önkormányzatok vállalják a legnagyobb szerepet a helyi sporttevékenységek
feltételeinek biztosításában.
Az oktatási intézmények számára törvény írja elő az iskolai sportkörök megszervezésének
kötelezettségét. A Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiai versenyeiben az iskolai
sportkörök, saját elhatározásuk alapján vesznek részt.
Kiemelten fontos a diákolimpiai versenyeken résztvevő iskolák kötelezettségeinek
biztosításához nyújtott pénzügyi támogatás, mert a nevezések száma gyakran az iskola anyagi
lehetőségének arányában változik.
Az iskolai testnevelés és a diáksport társadalmi tevékenységei eltérnek az élsporttól és a
szabadidősporttól, társadalmi alapfunkciókat elégítenek ki, vagy kellene kielégíteniük.
Ezeknek a következőknek kell lennie:
a tényleges testgyakorlás lehetőségeinek biztosításával a tanuló ifjúság egészségi
mutatóinak magas szintre emelése,
olyan igényszínvonal kialakítása, amely szemléletmód-formálódást alakít ki a
rendszeres sportolás, mozgás iránt.
Az iskolai testnevelésnek, a tanórán kívüli testedzésnek fizikális és lelki értelemben egyaránt
alapozó területté kell válnia a szabadidősport és az élsport tekintetében is, ezért a magas
kultúrájú társadalomban az állam kiemelt módon kezeli és támogatja az iskolai testnevelést.
Magyarországon inkább a tanórán kívüli sportfoglalkozás formájában kapcsolódik az iskolai
sport a szabadidősporthoz és a versenysporthoz, kivéve a közoktatási típusú sportiskolai
rendszert.
Az iskolai testnevelés, a diáksport, a szabadidősport és a versenysport nem lehet mereven
elkülönítendő osztály, mert köztük függőségi viszony van és egészében alkotják a sportot, a
sportéletet. A világ élvonalában csak egy rendszerezett, gyermekkorban – gyakran óvodás
korban – megkezdett felkészítéssel és adottságaikhoz, életkorukhoz alakított mozgáskultúra
kifejlesztésén keresztül lehet eljutni és tartósan ott is maradni.
Az iskolai sport, a diáksport hatékonysága az elmúlt időszakban számottevő, elsősorban
anyagi okok miatt sérült, veszített a jelentőségéből.
Az iskolák többsége nem rendelkezik a sporttevékenység végzéséhez szükséges
létesítményekkel, felszerelésekkel, eszközökkel.
Az orvosi, sportbiológiai műszerezettsége sem alakult ki, amely pedig nélkülözhetetlen a
sporttevékenységet végző fiatalok egészségi állapotának folyamatos vizsgálatához.
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SZABADIDŐS SPORTSZERVEZETEK
Az élsport szerepénél megjelenített szórakoztató szerepkör a szabadidősportban is
megjelenik, de más értelmezésben. Itt ugyanis nem az élsportoló szórakoztatja a passzív
nézőt, hanem a cselekvő résztvevők, szórakoztatják „rekreálják” önmagukat.
Az emberek egészséges életvitelének, életmódjává, élete részévé válik a sportolás és így
szabadidejének mozgással, sporttal, történő eltöltésével, a munkaképességének megőrzésén
túl, egyéb hasznos célok valósulhatnak meg. Nagyon kedvező élettani és biológiai hatások
érvényesülhetnek a sportoló szervezetében.
A szabadidősportban megjelenő gazdasági hatások sokkal kisebb mértékben jelentkeznek.
A hazai és nemzetközi turizmusban megközelíti az élsport hatását, de a résztvevők önmaguk,
mint lehetséges sport-fogyasztók jelennek meg a rendezvényszervezőknél és az
idegenforgalommal foglalkozóknál.
Természetesen a szabadidősportnál is jellemző, hogy a gazdasági kapcsolatok a szponzorálás
és a reklám területén a leggazdagabbak.
FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEI
(élsportja, diáksportja, szabadidősportja)

Fogyatékkal élő emberek sportolási lehetőségeinek biztosítása kiemelt figyelmet és
speciális, különleges és sajátos létesítményi és eszközrendszert igényelnek.
A költségráfordítás itt halmozottan jelentkezik, mivel a sporthelyiségek, sportlétesítmények
megközelíthetősége, a sporthelyszínek és környezetének közlekedési szempontokból fontos
utak, járdák, stb. szintbeli eltérésének „leküzdésének” céljából, az akadálymentessé tételének
érdekében gyakran csak közvetlenül az igénybevételkor kerül azonnali megoldásként
előtérbe.
Többek között ez miatt is a „hétköznapok” sportos életmóddal történő eltöltésének lehetősége
rendkívül korlátozott, igen jelentős igénybevételt jelent a közvetlen környezetben élők
részéről és ritkán van lehetőség a segítségüket biztosítókkal történő közös „együttsportolásra”.
Márpedig az integrációs szándékok érzése a számukra olyan lelki támogatást biztosíthat,
amely ha nem is a teljes rehabilitációt, de a társadalmi beilleszkedés lehetőségét kiválóan
segítheti.
A fogyatékkal élő emberek sportjával történő figyelem összpontosításnak és az érintettek
igényeinek hatékony megjelenítése következtében, ma már szervezett formában is működik és
sportszintbeli meghatározással elkülönül a fogyatékkal élők élsportjában is a
sporttevékenység jellegének meghatározása (verseny-élsport, diáksport, szabadidősport).
A szervezett diáksport, szabadidősport, a verseny- és élsport rendezvények hagyományos
sportolási, versengési lehetőségének sportkínálata kiegészül a sportesemények rendezésekor
elvárt és a sérült emberek részvételének a lehetőségét szorgalmazó kívánalom, követelmény
megfogalmazásával és a szükséges feltételrendszer megteremtése igényének a teljesítésével.
Ma már egyértelművé vált, hogy szinte nincs olyan sportág, sporttevékenység, amelyben jó
szándékkal és tevékeny cselekvéssel nem lehet tenni a fogyatékkal élő emberek sportolási
lehetőségeiért, függetlenül a koruktól, nemüktől, vagy egészségkárosodásuk mértékétől.
Ugyanakkor fontos azt is hangsúlyozni, hogy a számukra, az egészségkárosodottak részére
biztosított, vagy érdekükben elkészített akadálymentesítés által a kisgyermekes szülők, a
legkisebb és a legidősebb korosztály sportban történő részvételének biztosítási lehetősége is
megteremtődik.
8

VERSENYSPORT – ÉLSPORT – LÁTVÁNYSPORT SZERVEZETEK
Az utóbbi években végbement változások eredményeképpen a versenysport területén
törések mutatkoznak.
A versenysport három területre szakadt:
-

Azok a minősített (versenyszerűen) sportolók, akik rendszeresen sportolnak, de az adott
sportág hazai élvonalába nem kerülnek be.
Azok a sportolók, akik a hazai versenyrendszer élvonalába tartoznak, de nemzetközileg
nem minősítettek.
Akik a nagy nemzetközi versenyen képviselik, képviselni tudják a várost és az országot.

A versenysport legegyszerűbb szerepe a szórakoztatás. A szurkoló az izgalmakért és a
látványosságért nézi meg a versenyeket. Ez egyben a napi megszokott tevékenységből való
kiszakadással jár együtt és így, mint a szabadidő eltöltésének egyik formája egyben
kikapcsolódást, felüdülést jelent a számára.
Az élsportolónak a nemzetközi versenyeken való részvételével alkalmassá válik arra, hogy az
adott település hírét növelje és kedvező képet alakítson ki róla, ismertté tegye.
Az élsport és a gazdaság kapcsolatai a fejlett országokban erősek. A legnépszerűbb és
látogatottabb sportágak élmezőnyét általában felszívta az úgynevezett „szórakoztatóipar” és
ezért a sporttal hivatásos szinten foglakozó szervezetek a gazdasági élet részévé váltak.
A cégek a stadionok, sportcsarnokok jól látható felületeit kihasználják hirdetési célokra.
Magát a sportolókat öltözetükön, vagy megjelenésük egyéb formájában hírverési célok
érdekében előtérbe állítják.
A nagy világversenyek rendezése természetesen sok pénzbe kerül, elsősorban a létesítmények
megfelelő szintre hozása, vagy az újak építése miatt.
A nagy és népszerű versenyek az országhatáron túlról is vonzanak látogatókat, érdeklődőket,
vagyis a hazai turizmus növelésén kívül ösztönzik a nemzetközi turizmust is.
Az élsport társadalmi szerepei nem azonos módon érvényesülnek a különböző sportágakban.
Nagymértékben függenek:
a sportág nézettségétől, népszerűségétől,
a sportág nemzeti, sporttörténeti szokásoktól, hagyományoktól,
a sportág műveléséhez szükséges természeti, anyagi és személyi feltételek meglététől.
Az élsportoló példaképül állítható a többi ember, főleg a fiatalok elé. A sportolásra ösztönző
hatása akár az élsport utánpótlását is, hosszú távra biztosíthatja.
Bizonyos sportágak vagy sportolók nemzetközi sikerei felkelthetik az illető sportág iránti
figyelmet. Az élsport így életmód-alakító tényezővé válhat és kihathat az iskolai és a felnőtt
sportra is, erősítheti, segítheti az e területen tett erőfeszítéseket.
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UTÁNPÓTLÁS SPORT
A korábbi években előkészület történt Tatabánya Megyei Jogú Város egységes
sportutánpótlás-nevelési rendszerének a kialakítására, a cél eléréséhez nélkülözhetetlen és
rendelkezésre álló létesítmény-rendszer adta lehetőségekkel rendelkező oktatási intézmények
bevonásával.
A feladat megvalósításában közvetlenül érintett szervezetek életében beállt változások
igazolták azt a megfontoltságot, amelynek következményei alapján a döntés előkészítők
álláspontjukat kialakították. A sok külső tényezőtől való függés még az esetleges
forrásbiztosítás esetén sem garantálja azoknak a céloknak az elérését, amely által hosszú távra
megoldaná az utánpótlás korú fiatalokkal történő érdemi foglalkoztatást, ezért további
egyeztetésekre, konkrét cél és feladat meghatározásra volt szükség.
Amennyiben a kijelölt cél a versenysport utánpótlásának a biztosítása, akkor olyan
sportágakban érdemes és értelmes a sportági képzést meghatározni, amely sportágak jelenleg
és a jövőben is stabil szerepet töltenek vagy tölthetnek be a város és az ország sportéletében,
különben az érintett sportolók életkoruk változásának következtében sporttevékenységük
folytatására nem lesz lehetőségük.
Az utánpótlás korú sportolók sportolási lehetőségeinek meghatározásakor szükséges és
nélkülözhetetlen a számba vehető sportágak megjelölése. A sportágakra specializált
utánpótlás fejlesztésnél tett javaslatnál figyelembe kell venni azok személyi- és tárgyi
feltételein túl, az egyesületekkel korábban már kialakult és működő, vagy kialakulófélben
lévő kapcsolatokat is.
Az utánpótlás-neveléssel történő feladatok meghatározása sürgős feladat. Olyan megoldást
kell keresni, amely a jelenlegi anyagi lehetőségeinkhez igazodva leginkább képes a helyi
sportkoncepció által is egyértelműen fontosnak és megvalósítandónak tartott céloknak,
elvárásoknak megfelelni, ugyanakkor illeszkedik az országos sportági szakszövetség által
meghirdetetett tehetség-gondozó és utánpótlásképző programokhoz is.
Az önkormányzat kiemelt koordinációs szerepet tud betölteni a megállapodások
kidolgozásában, az együttműködések rendszerének a kialakításában, amely által hatékony
összefogás valósulhat meg az iskolák és a sportlétesítményeket üzemeltető, valamint a
sportszakembereket biztosító szervezetek közötti feladat ellátásában.
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SPORTFINANSZÍROZÁS
A sporttevékenység velejárója a gazdálkodás, az anyagi háttér biztosítása.
Sokan nem tesznek különbséget a szponzor és a támogató között. A szponzor gyakran szép
szavak mögé bújtatva, de valahol mindig üzleti megfontolásból „befektet”. Előbb-utóbb
szeretné legalább a pénzét viszontlátni és amennyiben az üzletpolitikája nem érvényesül, akár
a sport kárára is érvényesítheti érdekeit.
A támogató akár állami, önkormányzati, alapítványi vagy egyéb szervezet valamely közösség
céljának, általában saját elképzeléseinek megvalósítójával kötött megállapodás értelmében
biztosítja a szükséges fedezetet, illetve annak egy részét. Gyakran szoros kapcsolatban van a
támogatottal és figyelemmel kíséri a megvalósítását.
A sportvezetőinknek más és más kínálattal kell felkészülnie a szponzor és a támogató felé.
Mindkettőnek elvárása a tiszta jogi és gazdasági viszonyok közötti egyesületi működés, mert
sem a cége hírét, sem a támogató döntésének alaposságát nem szabad veszélyeztetni.
Mindenképpen támogatásra javasoljuk azokat a sportszervezeteket, amelyek megfelelnek az
előbb említetteknek és ez által képesek plusz erőforrások bevonásával a város sportját
„gazdagítani”.
Amennyiben a fejlődés lehetőségei adottak, mindenképpen szükséges úgynevezett szervezeti
sportmodellek létrehozása, megalakításának segítése. Így kisebb kockázattal tapasztalatok
szerezhetőek a legjobb megoldások kiválasztásához és könnyebb az esetlegesen szükséges
korrekciókat megtenni.
Az érvelés leghatásosabb eszköze, ha mintaszervezeteken keresztül lehet bemutatni a fejlődés
eredményét.

SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL,
SPORTFELADATOK ÉS TÁMOGATÁSUK
1.
2.
3.

Sportszervezetek pénzbeli alap- és céltámogatása.
Pályázati céltámogatása.
Sportszervezetek kedvezményes és térítésmentes létesítményhasználata.

Az önkormányzat az adott év költségvetésében – lehetőségek szerint – a következő
feladatokhoz, tevékenységhez rendelhet pénzbeli összegeket:
Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartására és üzemeltetésére:

1.
-

oktatási-nevelési intézmények sporttereinek fenntartására, javítására,
sport és szabadidő létesítmények üzemeltetésére, működtetésének támogatására,
sport és szabadidő létesítmények felújítási alapjára,
szabadtéri sport- és játszóterek felújítására, karbantartására,
kerékpárutak kialakítására és karbantartására,
erdei utak és pihenőhelyek kialakítására és karbantartására,
turistaházak fenntartásának támogatására.
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Úgynevezett „élő” sport támogatására alap és céltámogatásként:

2.
3.

kiemelten megjelölt sportolóknak, sportszervezeteknek működési célú támogatására,
kiemelt szerepeket kapott sportágak utánpótlásának támogatására,
világversenyekre való felkészülés és részvétel támogatására,
kiemelkedő sportteljesítményeket elérő sportolók, sportvezetők támogatására,
eredményes közösségi munkát végző sport aktívák jutalmazására,
olimpiai, paralimpiai sportalapra,
sportpályázati alapokra,
egészséges életmódot szorgalmazó programok támogatására,
napközis rendszerű sporttáborok támogatására,
sportegészségügyi feladatok ellátására, eszközök fejlesztésére.
Külső források elnyeréséhez (pályázatokhoz) önerő biztosítására.

A támogatás biztosításának általános feltételei:
-

A sportszervezet a támogatást megelőzően legalább egy évig folytatta azt a
sporttevékenységet, amelynek végzése érdekében a támogatást igényelte.
A sportszervezetnek nincs 60 napnál régebbi lejárt köztartozása.
A sportszervezet nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
illetve bejelenti, ha a támogatás elbírálásáig ellene ilyen eljárás indul.
A sportszervezet a korábban kapott önkormányzati támogatással határidőre elszámolt.
A sportszervezet határideig eleget tett az állami, és önkormányzati sportinformációs
rendszer felé történő adatszolgáltatásoknak.

Pénzbeli támogatások alapfeltételei:
-

-

Minden Tatabányán működő sportszervezet, amely az önkormányzat által kért
információkat a megadott határidőre és hitelt érdemlően megadja, jogosult az
önkormányzati támogatásra.
Mindennemű pénzbeli támogatás csak a felhasználásra és ellenőrzésre vonatkozó
megállapodás megkötése után és csak bankszámlára való utalással történhet.
Az önkormányzat által jóváhagyott támogatásokat a megállapodás szerint kell átutalni.
A támogatást a szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni, amelyről a megadott
határidőig és módon a sportszervezet köteles elszámolni.

A nem rendeltetésszerű felhasználás és az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a
sportszervezet további önkormányzati támogatást nem kaphat a mulasztások rendezéséig.
Az adatok hitelességének ellenőrzését az illetékes szakirodák végzik.

12

SPORTEGYESÜLETEK, SZAKOSZTÁLYOK
ALAP ÉS EREDMÉNYESSÉGI CÉLTÁMOGATÁSA

Alaptámogatás kategóriái:
1. kategória: Olimpia, paralimpia, VB, EB felkészülésre
(egyéni és csapat sportágakban)
2. kategória: Látvány csapatsportágak
(nemzeti bajnokság I. és II. osztályú csapatainak)
3. kategória: Felnőtt verseny-, élsportra
(eredményességi táblázat alapján megállapított támogatásra)
4. kategória: Utánpótlás nevelésre
(verseny utánpótlás alap- és műhelytámogatásra)
5. kategória: Fogyatékkal élők sportjára
(szenior, felnőtt, diák verseny- és szabadidősportra)
6. kategória: Szenior sportra
(veterán bajnoki versenyek és szabadidősport rendezvényekre)
7. kategória: Városi sportszövetségeknek
(a kötelező diák- és szabadidős sportfeladatok ellátására)
8. kategória: Sport tartalékalapra
(az előre nem tervezhető, rendkívüli sportfeladatokhoz)

PONTÉRTÉK TÁBLÁZAT AZ EREDMÉNYESSÉGI TÁMOGATÁSOK
MEGHATÁROZÁSÁHOZ
A kiemelt sportszervezetek táblázatának elkészítése során arra törekedtünk, hogy egy
olyan értékrend szerinti szisztémát dolgozzunk ki, amelynek segítségével a sok, szinte
összehasonlíthatatlan tényező ellenére megközelítően hitelesen fel lehessen mérni egy-egy
sportszervezet helyzetét, helyét a városi értékrendben.
Az eddigi gyakorlattól eltérően – figyelembe véve a költségvetés lehetőségét – jelenleg csak a
Közgyűlés által a kiemelten támogatandók, illetve szerződés, vagy egyéb megállapodás
alapján önkormányzati feladatot ellátó sportegyesületek, sportszövetségek, szakosztályok
körébe soroltak kapnak e keretből külön költségvetési soron alaptámogatást.
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1.Különböző világversenyeken elért helyezések értékpontjai
Olimpia, Paralimpia, Világbajnokság
Helyezés
pont

I.
21

II.
15

III.
12

IV.
9

V.
6

VI.
3

VII.
2

Európa bajnokság
Helyezés
I.
pont
14

II.
10

III.
8

IV.
6

V.
4

VI.
2

VII.
1

Megjegyzés: azokban a korosztályokban, amelyekben nem rendeznek VB-t, a pontszámokat
2-es szorzóval kell számolni. (Például: serdülő-ifi)
Országos bajnokság
Helyezés
I.
pont
7

II.
5

III.
4

IV.
3

Különböző korosztályoknál alkalmazott szorzók
Korosztály
szorzó
felnőtt
5
ifjúsági, serülő
2

Világbajnokság
5
4
3
2

Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói
Egyéni: 1,00
Páros: 0,75x létszám

0,5

VI.
1

Korosztály
U23, junior
diák A,B,C

Világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók
Olimpia
4 éves ciklus
9
3 éves ciklus
2 éves ciklus
Évenkénti ciklus
-

Csapatsportágak szorzói
Egyszerre pályán lévő játékosok száma

V.
2

Kiscsapat (4 főig)

szorzó
3
1

Európa bajnokság
4
3
2
1

0,5x létszám

+ a nevezett tartalék játékosok száma

Az eredmények értékszorzói az eredmények elérését követő években
1. év
2. év
3. év
Olimpia VB, EB
1
0,8
0,6
Utánpótlás VB, EB
1
0,5
0

0,2

4. év
0,4
0

Olimpiai és paralimpiai, kvalifikációs versenyeken, világjátékokon a versenyszámokban elért
eredmények után, a legalább 15 ország részvételével lebonyolított versenyeken.
Eredmény
Pont

I.
7

II.
5

III.
4

IV.
2
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ISKOLAI SPORTCSOPORTOK TÁMOGATÁSA
Az oktatási intézmények részére törvény írja elő a mindennapos testedzést, így az iskolai
sportkör megszervezésének kötelezettségét is.
Ismerve azonban a támogatások mértékét és realizálhatóságát, bizonyosak voltunk és vagyunk
abban, hogy a minőségi diáksport tevékenységhez szükséges az iskolák állami támogatáson
túli, önkormányzati támogatása is.
SPORT TARTALÉKALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK ELVEI
A támogatás elosztása során a legkörültekintőbb odafigyelés ellenére is lehetnek olyan
események, körülmények, amelyek a tervezés időpontjában még nem ismertek, de
támogatásra érdemesek, ezért célszerű az úgynevezett sport tartalékalap létrehozása.
A támogatást „sporttámogatási kérelem” adatlapján a polgármesterhez címzetten kell
megküldeni. Az illetékes szakmai testület a rendelkezésre álló költségvetési forrás alapján
dönt a kérelem támogatásáról, illetve elutasításáról.
Az önkormányzat más költségvetési sorából ilyen célú támogatás igénylése esetén a
kérelmezőnek kötelező eldöntenie, hogy fenntartja ezen sporttámogatási kérelmét, mert
ugyanazok a célok – figyelemmel a kivitelezés rendeltetésére, megvalósítására – ugyanabból
a költségvetési forrásból nem finanszírozhatóak.
A kérelem pozitív elbírálását követő sportfinanszírozás teljesítésének és a felhasználás
elszámolásának feltételeinél ugyanúgy kötelező feladat a bizonylatok beadása és a
nyilatkozatok megtétele, mint az egyéb célú sporttámogatásoknál.
SPORTPÁLYÁZATI TÁMOGATÁSI FORMÁK
A sportfinanszírozás előbbiekben vázolt rendszerén túl – más költségvetési rovatból – az
eddigi hagyományoknak megfelelően a városi védnökségű sportesemény támogatása segíti,
illetve kedvező döntés esetén az utánpótlás nevelés támogatás segítheti a város sportéletének
fejlődését. Ez a keret adja meg azt a lehetőséget, hogy a város sportmozgalmában aktívabb
szerepet, vállaló sportszervezeteket – konkrét célfeladatok ellátására – további anyagi
segítséget kapjanak.
Fontos, hogy a kérelmek elbírálása a szakbizottság javaslata alapján történjen meg.
A megvalósításban közreműködő szervezetek és az önkormányzat szerződésben rögzítik az
elvárásokat, a támogatás összegét, az ellenőrzési, számonkérési lehetőséget és jogosultságot,
valamint a teljesítés határidejét.
A megállapodások és a döntések teljesülését a szakbizottság és a szakreferens folyamatosan
figyelemmel kíséri és szükség esetén módosítási javaslatát a döntéshozatalra jogosult elé
terjeszti. Az átadott pénzeszközök szabályszerű felhasználását az illetékes pénzügyi
szakemberek évenként ellenőrzik.
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Támogatási kategóriák:
1. kategória: versenysport események
2. kategória: kiemelkedő országos és nemzetközi sportrendezvények
3. kategória: szabadidős események
helyi családi sportnapok, futó, túra, kerékpáros programok és bajnokságok
4. kategória: létesítménybérlet
alkalomszerű és rendszeres sportolást biztosító programok és bajnokságok
5. kategória: létesítmény-üzemeltetés
önkormányzati tulajdonú és bárki által térítés nélkül igénybe vehető létesítményekhez
Csatolandó egyéb mellékletek:
A Törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételi igazolás.
A sportszervezet hatályos alapszabályának, ha van SZMSZ-ének másolata.
A szervezetben aláírásra jogosult személyek aláírási címpéldányának másolata.
A szolgáltatás nyújtásában esetlegesen közreműködő egyéb szervezetekkel kötött
együttműködési megállapodások, szerződések másolata.
A támogatás tételes felhasználását részletező költségvetés.
A sportszervezet eddigi tevékenységét részletező tájékoztató.
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KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGY ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ SPORT ÉS SZABADIDŐS
LÉTESITMÉNYEKRŐL
Létesítmény
megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Terület

Tulajdonos

Üzemeltető

Változás
megnevezése

*

* Földi Imre Sportcsarnok

2096/28

2475 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

Grosics Gyula Stadion

2096/29

24 202 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

Műanyag atlétika pálya

2096/29

2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

I. sz. Műfüves labdarúgópálya

2119/200

6 ha 1169 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Új létesítmény

*

II. sz. Műfüves labdarúgópálya

2119/200

6 ha 1169 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Új létesítmény

*

Alsó füves labdarúgópálya

2119/200

6 ha 1169 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető változás

*

Görkorcsolya pálya

2119/200

4620 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

Futófolyosó

2096/30

880m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető változás

*

Küzdőcsarnok

2096/30

414 m²

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

Ökölvívó terem

2096/30

175 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

Veres Győző súlyemelő terem

2096/30

293 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető vált.,felújítás

*

Vívó terem

2096/29

143 m²

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető változás

*

Sportszékház

2098/1

2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető változás

*

Tekecsarnok

2098/2

933 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető változás

*

Teniszpályák

2096/31

3393 m2

Önkormányzat

Agora Nonprofit Kft

Üzemeltető változás

Jubileum Park

11382/13

3 ha 5956 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Műfüves labdarúgó pálya (1)

11382/13

800 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Műfüves labdarúgó pálya (2)

11382/13

800 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Műfüves labdarúgó pálya (3)
(időszakosan fedett)

11382/13

2

800 m

Önkormányzat

TVSZSZ

Pétanque pálya

11382/13

380 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

KRESZ Park

11264/149

Önkormányzat

TVSZSZ

2

*

8400 m

4700 m

Új létesítmény

*

Botond utcai MLSZ grundpálya

11091

288 m

Önkormányzat

TVSZSZ

Új létesítmény

*

Csaba utcai MLSZ grundpálya

0236/2

288 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Új létesítmény

*

Bánhidai ltp. (Máltai j.) grundp.

8296/3

2

288 m

Önkormányzat

TVSZSZ

Új létesítmény

*

Vadász utcai MLSZ grundpálya

8054

288 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Új létesítmény

*

Dózsakerti betonos pálya

8206

288 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Üzemeltető vált., Felújítás

*

Esztergomi utcai betonos pálya

11160

288 m2

Önkormányzat

TVSZSZ

Üzemeltető vált., Felújítás

2

Mátyás Király úti Klubház

3337/4

271 m

Önkormányzat

Tb. Városi Modellező Klub

Bem utcai Klubház

3382

413 m2

Önkormányzat

Old Timer Aero Club

Balatonakali Tábor

065/10

1 ha 3765 m2

Önkormányzat

Balatonguest Kft.

2

Önkormányzat

C 02Postagalambsport E.

1 ha 4965 m2

Önkormányzat

Alsógallai Környezetvédő SE

Galambász telepház
3630/4/7

Csákányosi Altábor

0628/1

7897 m2

Önkormányzat

Tatabányai PTSE

Csákányosi Turista ház

0603/9

295 m2

Vértesi Erdő Zrt

Tatabányai PTSE

2

Önkormányzat

Városi Lövészklub

8432 m2

Önkormányzat

Goldfitt Kft.

2084

8 ha 7825 m2

Önkormányzat

Cseri Kft.

0396/21/22

4 ha 7292 m2

Önkormányzat

Széchenyi TSE

591

4632 m2

Önkormányzat

-

Körtvélyespusztai tábor

0628/1

222 m2

Önkormányzat

-

Via-ferrata (Vasalt út)

0164/12

Vértesi Erdő Zrt

Vértes Alpintechnika Kft.

Városi Lőtér

0996/2/4/7

Műjégpálya

5200/65

Felsőgallai Sporttelep
TISE pálya
*

40 m

Alsógallai Sporttelep

Gyémánt Strand és
Élményfürdő

37.
38.
39.
40.
41.

Helyrajzi
szám

5 ha 9345 m

Új létesítmény

Megjegyzés: a *-al megjelölt létesítményeknél változás történt.
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VERSENYSPORT, ISKOLAI DIÁKSPORT ÉS SZABADIDŐSPORT
LÉTESÍTMÉNYEK
Sport és szabadidős jellegű intézmények, létesítmények, sportszínterek
Óvoda

10 tornaszoba + szabadtéri játszóudvar

Általános Iskola

15 tornaterem + szabadtéri sportudvar

Középiskola

9 tornaterem + szabadtéri sportudvar

Művelődési házak

6 (sport-és társastánc, twirling)

Labdarúgó pálya

7

MLSZ grund pálya

3

Atlétika pálya

1 műanyag, 1 salakborítású pálya

Sportcsarnok

3

Súlyemelő terem

1

Atlétikai futófolyosó

1

Ökölvívó terem

1

Tekecsarnok

1

Teniszpálya

13

Sportuszoda

1

Tanmedence

4

Műjégpálya

1

Görkorcsolyapálya

1

Jubileum Park – Szabadidőközpont

1

Fallabda pálya

2

Kondicionáló - fitness terem

6

Modellező Klubház

1

Turistaház

3

KRESZ oktató és Pihenőpark

1

Via - Ferrata (Vasalt út)

1

Nyári tábor Balatonakaliban
Egyéb vállalati, munkahelyi szabadidős, rekreációs létesítmények (kb. 10)
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Az Agora Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítmények és szolgáltatások:
Grosics Gyula Stadion
Alsó füves labdarúgópálya
I. sz. Műfüves labdarúgópálya
II. sz. Műfüves labdarúgópálya
Műanyag atlétika pálya és futófolyosó
Földi Imre Sportcsarnok
Veres Győző súlyemelő terem
Ökölvívó terem
Küzdőcsarnok
Tekecsarnok
Görkorcsolya pálya
Napközis Tábor
Sportszékház
Teniszpályák
Vívó terem
Grosics Gyula Stadion
Férőhely:
- labdarúgó és egyéb sportrendezvény: 5 000 fő
- egyéb rendezvények (pl. koncert): 15 000 fő
Ülőhelyek száma: 4 500 db
Parkolási lehetőség: 150 személygépkocsi részére
Felszereltség: UEFA minősítésű labdarúgó pálya, utánpótlás szinten nemzetközi
mérkőzésekre is alkalmas
Centerpálya: nemzetközi méretű, 105x65 méteres, füves
Használója: az FC Tatabánya labdarúgócsapata, Tatabányai SC-Geotech atlétikai szakosztálya
Villanyvilágítás: van
A labdarúgás a sportágak közül a leghamarabb honosodott meg a megyeszékhelyen.
A ma is működő stadiont 1946-ban adták át.
A ’70-es évek elején történt az első jelentősebb felújítás, amikor az úgynevezett korzó részt
elbontották, viszont az ülőhelyeket mind befedték. Ez idő alatt és azóta is a gyepfelületet már
többször felújították. 2001-ben az ülőhelyi részt műanyag székekkel szerelték fel.
2005-ben a stadiont új kerítéssel övezték, korszerűsítették az egykori állóhelyeket, valamint –
a vendégszurkolók szektora és a biztonsági zóna kivételével – minden hova elegáns műanyag
székeket helyeztek el. Különleges atmoszférájú hely ez a stadion. Talán nem is véletlen,
hiszen sok mindent megélt és látott már. A ’60-as években például a Rappan-kupában a
holland Ajaxot, a svájci Servette-t, vagy a francia Nancy-t legyőző Bányászt. A KözépEurópa Kupában a Bologna-t kiütő kék-fehéreket. Aztán az UEFA-kupában a St. Etienne-t, a
VFB Stuttgart-ot, a Real Madridot, a portugál Guimares-t és a KEK-ben a Rapid Wien-t. De
rendeztek itt U 19-es Európa-bajnokiselejtezőt, és szerepelt itt a magyar olimpiai válogatott is.
A Grosics Gyula Labdarúgó Stadion centerpálya felújítására és világításának kialakítására
került sor a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül.
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A 7920 négyzetméteres centerpálya felújítása során a víz elszivárgását segítő rendszert
alakítottak ki és kiépítik az öntöző rendszert majd kicserélték a talajt és a füvet.
A világítás kiépítésekor a futballpálya négy sarokpontján egy-egy speciális, körülbelül 33
méter magasságú megvilágító oszlopot állítottak fel. Az egyes oszlopokra a fedett lelátó
oldalán 42-42 darab lámpatest, plusz a biztonsági világításhoz 2-2 darab LED reflektor, míg a
Szent Borbála út felöli oldalon 30-30 darab lámpatestet helyeztek el.
Alsó füves labdarúgópálya
Felszereltség: normál méretű füves labdarúgópálya, kalapács- és diszkoszvető kör
(versenyeken), gerelyhajító nekifutó
I. sz. és II. sz. Műfüves labdarúgópálya
Felszereltség: 300 fős lelátó, villanyvilágítás
Műanyag atlétika pálya és futófolyosó
Felszereltség: 110 méter hosszú, 6 futópályás, távolugró gödörrel
A pálya típusa: műanyag borítású
Mérete: nemzetközi, hatpályás
Használó: TSC-Geotech atlétikai szakosztálya (labdarúgók, kézilabdázók)
Alkalmas: a futószámokon kívül magas és távolugrásra, gerelyhajításra, súlylökésre
Futófolyosó: 6 pályás, 120x7 méteres
Borítás: műanyag
Futóedzésen kívüli lehetőség: távolugrás
1923-ban kezdtek el Tatabányán „hivatásszerűen” atletizálni.
Az 1946-47-ben épített futballstadion köré hatsávos, salakborítású atlétikai pálya is épült.
A legjelentősebb változások akkor kezdődtek, amikor kialakították 2004-ben az új távol-,
magas- és hármas- ugróhelyeket. Ezt követte a salakos „futópálya” felszámolása és a helyén
egy minden igényt kielégítő műanyag borítású atlétikai pálya épült (2005-2006).
Azóta több rangos viadalnak adott otthont ez a létesítmény is.
Földi Imre Sportcsarnok
Mérete: 40x20 méteres
Borítása: sport padló (műanyag) borítás
Lelátói férőhely: 750 néző (ökölvívó mérkőzéseken, súlyemelő versenyeken, ill. egyéb
rendezvényeken, estélyeken, koncerteken, konferenciákon a küzdőtérre további székek
helyezhetők el, így a létesítmény befogadóképessége 1 250 növelhető)
Rendszeres használók: Grundfos Tatabánya KC férfi kézilabda, TSC női kézilabda, TKC női
kosárlabda
A tatabányai körcsarnokot 1976-ban adták át a sportolóknak és a nagyközönségnek.
Az akkori létesítmény a kor követelményeinek teljesen megfelelt. Aztán az idő előre
haladtával, apró lépésekkel, de megkezdődött a létesítmény komfortfokozatának javítása.
Műanyag székek kerültek a nézőtér alsó részére, majd a folyamat az emeleti szektorokban is
folytatódott, így ma már mindenki különálló, kényelmes ülőkén izgulhatja, vagy éppen
szórakozhatja végig az aktuális rendezvényt.
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Időközben a szociális blokkokat és egyéb kiszolgáló helyiségeket is korszerűsítették. Sőt, a
létesítmény fejlesztése tovább tart. Új emeleti öltözők és szociális blokkok, valamint ún. VIPhelyek kerültek kialakításra nézőtérrel szemközti oldalra.
Egy ilyen létesítménynek azonban mégis a nagy mérkőzések, emlékezetes csaták adják az
igazi patináját. Elég, ha csak arra utalunk, hogy a Tatabánya férfi kézilabda csapatának négy
bajnoki aranyérméből hármat itt alapoztak meg, a két Magyar Kupa-győzelemből pedig a
másodikat. Járt ebben a csarnokban a Gummersbach, amikor a kék-fehérek a KEK-ben a
harmadik helyen zártak. Aztán BEK-meccsen a Dukla Praha, EHF-kupában a Grosswaldstadt,
vagy éppen a Vikingur Reykjavik. Válogatott találkozón például Norvégia vendégszerepelt
ebben a csarnokban. De rendeztek itt súlyemelő- és ökölvívó OB-t, sok-sok hazai bajnoki
címmel, éremmel, karate Világ Kupát, valamint súlyemelő Duna-kupát, sőt itt vívta ki a
röplabdadöntőben szereplés jogát a Vértes Volán SE női gárdája is. Azaz, annak az
aranyéremnek is itt rakták le a fundamentumát.
Nagy jelentősége van annak, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
eddigi hozzáállásával igazolta a sport iránti pozitív szemléletét.
Lehetőség nyílt a látvány-csapatsportok területén működő egyesületeknek a sportfejlesztési
programokhoz kapcsolódó TAO pályázaton való részvételre.
Az Önkormányzat által nyújtott önrész támogatásának és a Grundfos Tatabánya Kézilabda
Club sikeres TAO pályázatának köszönhetően, a Földi Imre Sportcsarnok pályavilágításának
felújítására, mobil lelátó és LED fal, műanyag sportpadló kiépítésére került sor.
Veres Győző súlyemelő terem
Felszereltség: 4 állásos edzőterem, kondicionáló gépek, futópad, szauna
Terem: minden szükséges eszközzel teljesen felszerelt
A súlyemelő szakosztálynak megalapítását követően, amely 1951-ben történt, csak huszonegy
évvel később jutottak új, korszerű, jól felszerelt edzőbázishoz a sportág helyi művelői. 1972ben éppen akkor, amikor Földi Imre, a Nemzet sportolója a Müncheni olimpián aranyérmet
szerzett. Azóta generációk nevelkedtek ebben a teremben, értek hazai, vagy éppen nemzetközi
klasszissá. Arról nem is szólva, hogy jó néhány, tatabányai egyéni és csapatbajnoki
aranyérmet is itt „kovácsoltak”.
Ökölvívó terem
Felszereltség: szauna, edző ring, tükörfal, 8 zsákos állvány
Terem: teljesen felszerelt, edzőmérkőzésekre is alkalmas
1939-ben, hetvenhat éve honosodott meg a sportág a megyeszékhelyen. A város jóvoltából a
’90-es évek közepén alakították ki az ökölvívók új bázisát. Rengeteg tehetséges fiatalnak
biztosít mind a mai napig edzési lehetőséget.
Küzdőcsarnok
Felszereltség: 2 szőnyeges birkózó terem, 2 szőnyeges cselgáncs terem
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Tekecsarnok
Felszereltség: 4 pályás, extraligás és nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas
Nézőtér: 50 ülőhely
Pálya: automata bábú-állítású, négysávos, nemzetközi méretű
Borítása: műanyag
Bábuk: a hazai- és nemzetközi szövetség előírásainak megfelelő, ún. hasas bábú
Eredményjelző: automatikus
1956. január elsején adták át a tekecsarnokot a sportág híveinek. Azóta is Tatabánya egyik
legkedveltebb szabadidős létesítménye. Talán kevesen gondolnák, de a városi bajnokságban –
némi túlzással – annyian érintettek, mint a kispályás fociban, és legalább olyan komolyan is
veszik a pontvadászatot.
Korábban, női-és férficsapat egyaránt indult a nemzeti bajnokságban. A férfi gárda
kifejezetten jó erőkből állt, mégis az igazi sikerek a hölgyek nevéhez fűződnek.
Az elmúlt években rengeteg változáson ment keresztül maga a csarnok és a pálya is. Többször
felújították és ma már a kor követelményeinek megfelelő létesítmény fogadja a vendégeket és
a sportolókat egyaránt.
Görkorcsolyapálya
Felszereltség: nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas pálya, öltöző
Sport Hotel Étterem
Szobák száma: 22
Összes férőhely: 60 fő
Szobák férőhely szerint: 2-, 3-, 4- és 5 ágyasak
Parkolási lehetőség: 2 helyen, kb. 100 autó részére
Szobák felszereltsége: telefon, kábel tévé, fürdőszoba, mini bár, Wifi
Szolgáltatások: szobaszerviz, értékmegőrzés, a parkoló napi 24 órás kamerás ellenőrzése,
SZÉP Kártya elfogadóhely, fél- és teljes panziós ellátás, non-stop recepciós szolgálat
Itt töltött hosszabb időt például az algériai kézilabda válogatott, a ciprusi nemzeti karatecsapat, a magyar női- és férfi kézilabda válogatott, továbbá tucatnyi nagy múltú külföldi
labdarúgó klub képviselői, korosztályos vízilabda válogatottak és még folytatni lehetne e sort.
Előkészítés alatt állnak a Szent Borbála úti sporttelepen az Ippon Judo Tatabánya
Sportegyesület cselgáncs küzdőcsarnokával valamint az atlétika ugrócsarnok létesítésével
kapcsolatos beruházások.
A modern, multifunkcionális stadion Óvárosban, az Olimpikon utca, a Rehling Konrád utca és
a Grosics Gyula Stadion körzetében épül majd fel. A háromezer fős létesítmény bajnoki
kézilabda-mérkőzések, világversenyek, de mellette koncertek, nagy rendezvények
lebonyolítására is alkalmas lesz. Emellett a vívás, a kosárlabda, a cselgáncs és a birkózás is
helyet kap majd az épületben. A tervek szerint a csarnokban kétszer 1200 férőhelyes stabil és
egy 600 férőhelyes mobil lelátó kap helyet.
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SPORTSZERVEZETEK INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES
LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLATA
A pénzbeli támogatások mellett igen jelentős támogatási forma a sportlétesítmények
térítésmentes használata. Ismerve az üzemeltetési költségeket és a piaci árakat, százezres, sőt
egyes szakosztályoknál ez a milliós nagyságrendet is eléri.
Továbbra is célszerű azt a gyakorlatot folytatni, hogy a létesítményüzemeltető az
önkormányzattól kapott támogatás fejében, a Közgyűlés, vagy a szakbizottság által
meghatározottak részére térítésmentes használatot legyen köteles biztosítani.
A térítésmentes létesítményhasználati körbe való besorolásnak, illetve a használati idők
meghatározásának szintén komoly várospolitikai vonzata van, ezért a döntést – fenntartva a
jogot az évközi változtatásra – célszerű megtenni.
A versenysport támogatását elsősorban a létesítmények fenntartásával és ingyenes, vagy
kedvezményes bérletű használati jogának biztosításával tudja az önkormányzat
leghatékonyabban megoldani. A létesítmény igénybevételének mértékét az adott sportág
versenyrendszeréből adódó kötelezettség határozza meg.
Az önkormányzatnak fontos feladata meghatározni azokat a sporttevékenységeket,
amelyeknek biztosítani kívánja ezeket a lehetőségeket, mert az igények mindig meghaladják a
kapacitást és ez esetleg más sportágak hatékonyságának rovására is mehet.
Fontos az egyesületi célok megfogalmazásánál felhívni a sportvezetők figyelmét a
létesítményi helyzetre (a tényekre), a fejlesztési elképzelésekre és annak idő intervallumára.
Ezt a támogatási formát elsősorban a nagyobb és eredményesebb csapatsportág szakosztályok
felnőtt csapatainak, az élsportolókkal rendelkező speciális edzőtermekhez kötött egyéni
sportágaknak és a városi jellegű sporteseményeknek kell megadni, biztosítani.
A sport rendelkezésére álló létesítményrendszer igénybevételének lehetőségét, annak állapotát
gyakran figyelmen kívül hagyó sportvezetők, saját érdekeltségük előtérbe helyezésével olyan
célok elérését tűzik ki, amelyeknek nincs meg az anyagi, szervezeti, vagy infrastrukturális
háttere.
Az önkormányzat, illetve a sportlétesítményt üzemeltető könnyen olyan kényszerhelyzetbe
kerülhet, hogy a lakossági alap, vagy fontos sportcélokat szolgáló tevékenységek,
szolgáltatások korlátozásával tudja csak az előre nem egyeztetett igényeket kielégíteni.
A létesítmény használatának biztosítása által adódó kötelezettségek pénzbeli nagyságára való
tekintettel és a döntés következményeként, az adott sportágak működését jelentősen
befolyásoló önkormányzati „közvetett” támogatás lehető leghatékonyabb biztosítása
érdekében szükséges az előzetes egyeztetés a sportszervezetek és a létesítményt üzemeltetők
között.
Az írásban megjelenített igények szerinti létesítményi támogatás biztosítása érdekében hozott
döntés az érintett sportágak versenyrendszerének figyelembevételével történjék meg.
Olimpiai, paralimpiai sportágak esetén négyéves ciklusra, egyéb esetekben a sportág
jellegétől függően a bajnoki szezonhoz igazodóan.
A döntést az érintettek megállapodásban, szerződésben is rögzítsék az elvárások és az
önkormányzat által biztosított feltételek tényszerű és részletes időszakra vonatkozó tartalmi
felsorolásban.
Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka a létesítményüzemeltetők és az illetékes szakirodának
a feladata. A megállapodások megkötésének eldöntését, a szakbizottság és a szakreferens
javaslatának figyelembevételével hozza meg a döntésre jogosult.
23

Jelenleg, az alábbi táblázatokban felsorolt szakosztályok kapnak ingyenes sportolási
lehetőséget az önkormányzat által biztosított, közvetett létesítményhasználati támogatásként:
AZ AGORA NONPROFIT KFT. ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT
LÉTESÍTMÉNY IDŐK NETTÓ ÖNKÖLTSÉGE
Sportszervezet neve

Létesítmény Mérkőzés/
Éves összes
idő
Verseny létesítmény idő
(óra/hét)
(óra)
(óra)

Létesítmény

Igénybevétel
jellege

atlétikai pálya

versenysport

24

futófolyosó

versenysport

24

Nettó
önköltség
(Ft/óra)

Éves nettó
költség
(Ft)

1248

4 500

5 616 000

1248

2 000

2 496 000

Tatabányai Sport Club
-

atlétika

20

-

birkózás

küzdőcsarnok

versenysport

17

32

882

2 600

2 293 200

-

súlyemelés

súlyemelő terem

versenysport

40

56

2136

2 600

5 553 600

-

ökölvívás

ökölvívó terem

versenysport

36

10

1972

2 000

3 744 000

-

női kézilabda

sportcsarnok

versenysport

13

48

624

10 000

6 240 000

-

vívás

vívóterem

versenysport

12,5

625

2 000

1 250 000

-

teke

tekepálya

versenysport

15

16

720

2 000

1 440 000

Tatabányai Kosárlabda Club

sportcsarnok

versenysport

3

35

258

10 000

2 580 000

Grundfos Tatabánya KC

sportcsarnok

versenysport

16

62

894

10 000

8 940 000

serdülő, ifjúsági

sportcsarnok

utánpótlás

12

32

604

10 000

6 040 000

Ippon Judo Tatabánya SE

küzdőcsarnok

versenysport

20

1040

2 600

2 704 000

Tatabánya Futball Club

szabadtéri pályák

versenysport

15

36

816

10 000

8 160 000

TASK

szabadtéri pályák

utánpótlás

90

240

4320

10 000

-

Összesen:

43 200 000
100 256 800

A CSERI KFT. ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT USZODAI
LÉTESÍTMÉNY IDŐK NETTÓ ÖNKÖLTSÉGE
Sportszervezet neve

Létesítmény

Igénybevétel
jellege

Létesítmény
idő
(óra/hét)

Mérkőzés

Éves összes
létesítmény idő
(óra)

Nettó
önköltség
(Ft/óra/

Éves nettó
költség (Ft)

Tatabányai Vízmű SE
- úszó szakosztály
- vízilabda szakosztály

Úszómedence

verseny up.

18

720

9000

6 480 000

Úszómedence

verseny és up.

46

2300

9000

20 700 000

Tricepsz SE

Úszómedence

verseny up.

10

160

9000

1 440 000

TVDSZ

Úszómedence

diáksport

6

9000

Összesen:

54 000
28 674 000

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 153/1997. (VI.26.) számú
határozata alapján, a Vágóhíd utcai műjégpálya üzemeltetésére 20 éves időtartamra
megállapodási szerződést kötött. Az Önkormányzat éves költségvetésében 20 M Ft-al
támogatja a létesítmény üzemeltetőjét (Goldfitt Kft), hogy a közüzemi díjak fedezetén felül, a
Közgyűlés által nevesített szervezetek, intézmények, sportszervezetek részére heti 25 óra
keretében ingyenes létesítmény-használatot biztosítson.
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TATABÁNYAI SZÉKHELYŰ SPORTEGYESÜLETEK
(szakosztályok, sportcsoportok)
ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGEIK
Sportegyesületek (fő tevékenységük szerint):
Verseny-és utánpótlás sportegyesület:
Diáksport egyesületek:
Szabadidősport egyesületek:
Fogyatékkal élők sportszervezetei:
Sportvállalkozások

39
5
31
1 + 6 egyéb sportcsoport
5 + 4 (testépítő szalonok, fitness stúdiók)

A munkahelyi és egyéb közösségi sportcsoportok száma megközelíti a 140 sportolói
közösséget (szakosztályt, sportcsoportot), amely a városi élsport, diáksport, versenysport és
utánpótlás sporttevékenységeket, valamint a városi bajnokságokban tornákon, kupákon induló
kispályás labdarúgás, teke, röplabda, kosárlabda, pétanque és kézilabda csapatok
sportszervezői-rendezői feladatait látja el.

Alsógallai Környezetvédő és Sportegyesület
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 61.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: természetjárás, labdarúgás, kerékpározás.
Az egyesület célja:
Alsógalla lakossága sportolási, testedzési igényeinek kielégítése. A testkultúra ápolása
és továbbfejlesztése, a fiatalok ilyen jellegű érdeklődésének felkeltése, fenntartása,
szélesítése. A közösségi szellem, az egészséges lokálpatriotizmus, a sport- és kulturális
hagyományok felélesztése, ápolása, továbbfejlesztése.
A sportélet által nyújtható kulturális szórakozási lehetőségek biztosítása, külföldi
sportkapcsolatok felvétele és ápolása.
Az alsógallai sport infrastruktúrájának végleges kialakításához a lakosság igényeinek
felmérése és továbbítása.
Környezetvédelmi tevékenység lakosság körében történő kiterjesztése, a fiatalok
környezeti nevelése, a természet és az ember kapcsolatának elmélyítése.
Az egyesület tevékenységei:
A működéshez szükséges anyagi háttér biztosítása, szponzorok, támogatók szervezése,
reklámszerződések felkutatása és biztosítása.
Sportrendezvények szervezése és rendezése, és egyéb sportrendezvényeken való
részvétel.
Alsógalla, mint városrésznek és természeti környezetének hulladék-mentesítését
szolgáló tevékenységek, rendezvények szervezése, támogatása.
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Aramis Sportegyesület
2800 Tatabánya, Vadász u. 17.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: karate
Az egyesület célja:
a gyermekek és a felnőttek szabadidős sporttevékenységének megszervezése,
a karate sportág népszerűsítése.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület a célja megvalósítása érdekében:
edzéseket tart,
sporteseményeket, edzőtáborokat szervez,
hazai és nemzetközi versenyeken vesz részt,
törekszik a fiatalok egészséges életmódra, való nevelésére.
Balázsi Testépítő és Erőemelő Sportegyesület
2800 Tatabánya, Mártírok u. 44/A.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: testépítő, fitness, erőemelő
Az egyesület célja:
A rendszeres sportolás, testedzés, aktív pihenés biztosítása, az ilyen igények felkeltése,
az egyes tagok részvétele során.
Tagjainak egészséges életmódra való nevelése, az önálló tevékenység és a közösségi élet
kibontakozása érdekében.
Tagjai részvétele, versenyeztetése a nemzeti bajnokságokon.
Sportszakmai és érdekvédelmi képviselet az egyesület tagjai részére.
A célok megvalósítása érdekében az egyesület - jogszabályi keretek között – vállalkozói
tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot alapíthat, az alapszabály szerint ilyen
társaság tagjai lehet.
Az egyesület tevékenységei:
Kezdeményezni, koordinálni, szervezni és összehangolni tevékenységét, mely a fenti
célokat szolgálja.
Feltárni és megoldani mindazon problémákat, amely az egyesület céljait akadályozzák.
Stratégiai javaslatokat készíteni és képviselni azokat az illetékes szervek előtt.
Összehangolt érdekképviselet. Sportkapcsolatokat kezdeményezhet és fejleszthet.
Összehangolt, ellenőrzött gazdasági tevékenység, a meglévő források eredményes
felhasználása érdekében.
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Barátság Diáksport Egyesület
2800 Tatabánya, Réti út 1-5.
Az egyesület célja:
A Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és gimnázium dolgozói, tanulói részére rendszeres
sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet
kibontakoztatása.
Az egyesület tevékenységei:
Különféle bajnokságokban, sportversenyeken való szervezett részvételen túl sportolási
lehetőség biztosítása a szabadidősportok, a természetjárás, a turisztika, a rekreációs
táborok iránt érdeklődőknek.
Sportnapokat, kirándulásokat, táborokat szervez tagsága illetve azok hozzátartozói
számára.
Gondoskodik a tagok versenyeztetéséről.
Kapcsolatot tart a tatabányai sportszervezetekkel, iskolai sportkörökkel, szövetségekkel.
Közreműködik az intézmény sporttal kapcsolatos feladatainak irányításában.
Megteremti a különböző versenyekhez, túrákhoz, tornákhoz, táborokhoz szükséges
anyagi, tárgyi, személyi feltételeket.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az
állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik
azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek
biztosításában és fejlesztésében.
Bárdos Diáksport Közhasznú Sportegyesület
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 701.
Az egyesület célja:
A közösségi, társadalmi és természeti környezetéhez alkalmazkodó és azt óvó
személyiség kialakítása.
A kötelező tanórákon kívüli sportfoglalkozásokhoz kapcsolódó iskolai házibajnokságok,
versenyek, versengések szervezése.
Sportági felkészítés, versenyeztetés a diákolimpiai versenyrendszerben.
A tanulók szabadidős sporttevékenységeinek szervezése, a szabadidő eltöltésének fizikai
aktivitást biztosító lehetőségek szervezése.
Az egyesület tevékenységei:
Különféle bajnokságokban, sportversenyeken való szervezett részvételen túl sportolási
lehetőség biztosítása a szabadidősportok iránt érdeklődőknek.
Sportnapokat, kirándulásokat, táborokat szervez tagsága illetve azok hozzátartozói
számára.
Gondoskodik a tagok versenyeztetéséről.
Kapcsolatot tart a tatabányai sportszervezetekkel, iskolai sportkörökkel, szövetségekkel.
Közreműködik az intézmény sporttal kapcsolatos feladatainak irányításában.
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Megteremti a különböző versenyekhez, túrákhoz, tornákhoz, táborokhoz szükséges
anyagi, tárgyi, személyi feltételeket.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az
állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik
azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek
biztosításában és fejlesztésében.

Becsali Sporthorgász Egyesület
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 804. 1/4.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: horgászat
Az egyesület célja:
A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése.
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség
biztosítása.
A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, és a horgászerkölcs szabályainak
tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

-

Az egyesület tevékenységei:
Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek
keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületén.
Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok,
előírások és a horgászrend szabályainak megtartását.
Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megakadályozásában, valamint a
vizek tisztasága és természetvédelmében.
Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek
gyarapítására.
Halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.

C-02 Postagalambsport Egyesület
2800 Tatabánya, Eszterházy út
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: postagalambsport
Az egyesület célja:
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi
hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységét összefogja, megszervezze, a
versenyek szabályszerűségét biztosítsa.
A postagalamb tenyésztést elősegítse, a tagok érdekvédelmét.
Az egyesület tevékenységei:
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. A postagalamb
tenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése. A tagok érdekvédelme és képviselete.
A tagok szakmai tájékoztatása.
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Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll SE
2800 Tatabánya, Verebély u. 22. 3/3.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: akrobatikus rock and roll
Az egyesület célja:
Az egyesület célja az akrobatikus rock and roll sportág népszerűsítése és tömegesítése,
az egészséges életmód iránti igény felkeltése. Tagjai részére a rendszeres sportolás,
versenyzés, testedzés biztosítása. A sportághoz kapcsolódó rendezvények szervezése.
Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, önkormányzati,
gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek segítik céljai
megvalósítását.
Az egyesület tevékenységei:
Tagjai részére a felkészülés segítése, a versenyeken való részvétel biztosítása.
A sportág népszerűsítése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása.
Kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és egyéb szervekkel, sportversenyek
szervezése.
Don Bosco Egyesület
2800 Tatabánya, Aradi V. tere 1. III/12.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: labdarúgás, kosárlabda, atlétika,
természetjárás (akadályozott gyerekeknek és felnőtteknek)
Az egyesület célja:
Elsősorban sporttevékenység folytatása akadályozott és ép gyermekek, fiatalok,
felnőttek számára szervezett versenyeken, ilyen versenyek szervezése.
Névadójához hűen felkarolni, segíteni, hasznos érzelmes tevékenységformákkal ellátni
az akadályozott és nehéz helyzetű gyermekeket, felnőtteket.
Az egyesület tevékenységei:
Sportrendezvények, edzések szervezése különböző sportágakban.
A nevelő-oktató intézményekből kikerülő, jó eredményekkel rendelkező felnőtt
sportolók versenyeztetése.
Részvétel speciális és normál sportrendezvényeken.
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység.
Kulturális tevékenység.
Gyermek- és ifjúságvédelem.
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Dózsa Diáksport Egyesület
2800 Tatabánya, Vadász út 24.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: atlétika, kézilabda, természetjárás,
szabadidősport
Az egyesület célja:
A rendszeres sportolás, versenyzés, sportági edzéslehetőségek biztosítása, a sportolás
iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése
és fejlesztése.
Lehetőséget biztosít a Tatabánya-Dózsakerti lakótelepen élő lakosság, az itt található
vállalatok, intézmények dolgozóinak, az oktatási intézmények tanulóinak, valamint
vonzáskörzetében élő lakosoknak testnevelési és sporttevékenységéhez.
Hozzájárul a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához.
Céljának megvalósítása érdekében együttműködik Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, állami, társadalmi és érdekvédelmi szervekkel.
Céljainak megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megteremtése érdekében
gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatása.

-

-

-

Az egyesület tevékenységei:
Céljainak megvalósítása érdekében szakosztályokat hoz létre, működtet és
szakosztályokkal, valamint együttműködő szervezetekkel közösen biztosítja a működési
feltételeket.
Hazai és nemzetközi sportesemények, versenyek rendezése, a szövetségek és más
sportegyesületek által rendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való
részvétel.
Az utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítása, fejlesztése, az utánpótlás-nevelése.
Az eredményes működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

Éltes Diáksport Egyesület
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 408.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: természetjárás, kosárlabda, labdarúgás,
floor-hockey, judo
Az egyesület célja:
A tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási
lehetőség biztosítása, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű
tanulóknak, edzőtáborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése.
Az egyesület tevékenységei:
Az iskolai sporttevékenység és esemény szervezése.
Felkészítés és részvétel a fogyatékosok sportjában. (Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége, Speciális Olimpiai Mozgalom, Magyar Parasport Szövetség)
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EX-T Sportegyesület
2800 Tatabánya, Kinizsi Pál u 36.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: hegyi kerékpározás, sziklamászás,
barlangászat, siklóernyőzés
Az egyesület célja:
A sportegyesület célja a sziklamászás, a magashegyi mászás, a vadvízi evezés, az
ernyőzés, és a vízi sportok népszerűsítése, a sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés
biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az öntevékeny társadalmi és
közösségi élet kibontakoztatása és folyamatos biztosítása.
Az egyesület tevékenységei:
Együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, önkormányzati, gazdálkodó és
társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai
megvalósítását.
Szervezi az ifjúság sporttevékenységét –és az utánpótlás nevelését, versenyeket,
találkozókat rendez.
Együttműködik a sportegyesület tevékenységét támogató gazdálkodó szervezetekkel,
dolgozóinak sportolási lehetőséget nyújt.
Flex-2000 Szabadidő és Tömegsport Klub
2800 Tatabánya, Mártírok u. 60. 2/3.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: testépítés, erőemelés
Az egyesület célja:
Az ifjúság egészséges, szervezett életmódra nevelése.
Szabadidős sportrendezvények szervezése és lebonyolítása.
Szabadidősportok feltételeinek javítása, a sportszerű életmód népszerűsítése.
Az egyesület tevékenységei:
Hazai és külföldi sport és baráti kapcsolatok kiépítése, folyamatos ápolása.
A klubtagok és más érdeklődők sportolási igényeinek biztosítása és magas szintű
kielégítése.
Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405/A
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: barlangászat
Az egyesület célja:
A Gerecse-hegység természeti értékei – kiemelten karsztjelenségei és barlangjai –
megismerésének, feltárásának, tudományos kutatásának szervezése, ismertetése,
hasznosítása, elismertetése.
A természeti értékek – kiemelten a karsztjelenségek és barlangok – védelme.
Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés.
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Az egyesület tevékenységei:
Az Egyesület a barlangok bejárásával kapcsolatos sporttevékenységet szervez és folytat,
különös tekintettel a barlangjárással kapcsolatos szabadidősport tevékenység
elősegítésére.
Gerecse Pétanque Sportegyesület
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 30. IV/1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: pétanque
Az egyesület célja:
Meghatározott szabályok szerint időtöltésként, vagy versenyszerűen
testedzésként magában foglalja a szabadidősport és a versenysport művelését.

végzett

Az egyesület tevékenységei:
Meghatározott szabályok szerint időtöltésként, vagy versenyszerűen végzett
testedzésként magában foglalja a szabadidősport és versenysport művelését.
A petanque tevékenység művelése, támogatása, lebonyolítása.
Sporttal kapcsolatos rendezvények, sportesemények lebonyolítása, szervezése.
A tagok illetve tagsághoz nem tartozó sportolók támogatása, sporttevékenységük
feltételeinek biztosítása.
A sporttal kapcsolatos oktatási és gyakorlási lehetőségek kialakítása, sporteszközök
kölcsönzése.
Gerecse Rádióklub Sportegyesület
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 211. 4/15.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: rádióamatőr
Az egyesület célja:
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló rádiós és turisztikai programok,
oktatások, előadások szervezése, lebonyolítása.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület sporttevékenységet folytat, amelynek keretein belül elsősorban olyan
személyeket tömörít, akik érdeklődnek az amatőrrádiózás iránt.
Az egyesület népszerűsíti és ismerteti az amatőrrádiózás iránt érdeklődők körében a
rádiózási ismereteket, elektronikát, rádióforgalmazást.
Rendezvényeket és versenyeket szervez, amelyeken az egyesület tagjain kívül más
személyek is részt vehetnek. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló rádiós
és turisztikai programok szervezése, lebonyolítása.
Szabadidős programok keretében rendszeres klub délutánokon szakmai fejlődési
lehetőség biztosítása, túrák szervezése, kiemelten az amatőrrádiózás területén.
Hazai és nemzetközi rádióamatőr versenyeken, rendszeres, versenyszerű sportolási
lehetőség kialakítás, megszervezése.
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Herman Ottó Diák Sport Egyesület
2800 Tatabánya, Köztársaság út 44/A.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: cselgáncs
Az egyesület célja:
Amatőr sporttevékenység, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés.
Diák, tömeg- és szabadidősport szervezése, támogatása és működési feltételeinek
biztosítása, valamint közösségi életre való nevelés. Hazai és külföldi sportkapcsolatok
kiépítése, ápolása.
Az egyesület tevékenységei:
A sportághoz tartozó egyesületi tagok foglalkoztatásának, versenyeztetésének
megszervezése, sportesemények megszervezése és lebonyolítása.
A sportág utánpótlásának biztosítása, oktatások megszervezése, közreműködés az
ifjúsági és lakossági szabadidősport szervezésében.
Gazdálkodás a szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal, a hatáskörbe utalt egyéb
feladatok ellátása.
Humanitás Sportegyesület
2800 Tatabánya, Szegfű u. 7.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: ülőröplabda, boccia (akadályozottak)
Az egyesület célja:
Rendszeres sportolás biztosítása fogyatékos sportolók számára.
A sportolási igények felkeltése.
Tagjainak nevelése, képzése.
Az egyesület tevékenységei:
Szükség esetén kéri és kezdeményezi az állami és társadalmi szervek közreműködését,
segítségét, együttműködését.
Keresi és felveszi a kapcsolatot a törvényességi kereteken belül más bel- és külföldi
egyesületekkel.
IPPON Judo Tatabánya Sportegyesület
2800 Tatabánya, Paletta lkp.12.1/1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: judo
Az egyesület célja:
Amatőr sporttevékenység, oktatás, képesség fejlesztés, egészséges életmódra nevelés.
Diák, tömeg és szabadidősport szervezése, támogatása és működési feltételeinek
biztosítása.
Közösségi életre nevelés.
Versenysport, élsport, utánpótlás nevelés.
Hazai és külföldi sport kapcsolatok kiépítése és ápolása.
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Katasztrófa- és Tűzvédelmi Sportegyesület
2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 18.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: természetjárás, petanque, lövészet,
úszás, teke, labdarúgás
Az egyesület célja:
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a megye területén
székhellyel rendelkező hivatásos önkormányzati-, önkéntes- és létesítményi
tűzoltóságok hivatásos és közalkalmazott, valamint munkajogi jogviszonyú munkatársai
részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény
felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, szabadidősport keretében.
A sportegyesület lehetővé teszi a sportági szövetségbe való belépést.
Az egyesület tevékenységei:
A különféle bajnokságokban, sportversenyeken való szervezett részvételen túl sportolási
lehetőség biztosítása a szabadidősportok, a természetjárás, a turisztika, a rekreációs
táborok iránt érdeklődőknek.
Sportnapokat, kirándulásokat, táborokat szervez tagsága, pártolótagsága, illetve azok
hozzátartozói számára.
Gondoskodik a tagok versenyeztetéséről.
Kapcsolatot tart a megyei társ rendvédelmi szervekkel.
Közreműködik az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósításában.
Megteremti a különböző versenyekhez, túrákhoz, tornákhoz, táborokhoz szükséges
anyagi, tárgyi, személyi feltételeket.
Együttműködik mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó
szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület
működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
Lehetőségeihez mérten, de azok teljes kihasználásával arra törekszik, hogy elősegítse a
megye tanulóifjúságának testnevelési és sporttevékenységét, valamint szabadidős
sportját.
Komárom-Esztergom Megyei Bridzs Egyesület
2800 Tatabánya, Jókai u 67.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: bridzs
Az egyesület célja:
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c/14-es pontjában meghatározott
közhasznú tevékenységet végez: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
A szellemi sportágban a versenyzés, sportági edzéslehetőségek biztosítása, a szellemi
sport iránti igény felkeltése, a minőségi eredmények elérése, feltételeinek megteremtése
és fejlesztése.
Az egyesület olyan közhasznú társadalmi szervezetként szándékozik működni, amely
tagságán kívül bárki számára lehetőséget nyújt az Egyesület nyújtotta közhasznú
szolgáltatások gyakorlására. A bridzs, mint szellemi sport gyakorlása, oktatása, a
társadalom széles körei általi megismertetése, versenyek szervezése, rendezése,
valamint hozzájárul a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozásához.
Hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
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Az egyesület tevékenységei:
Hazai és nemzetközi versenyek rendezése, a szövetség és más egyesületek által
rendezett bajnokságokon és versenyeken való részvétel. Az utánpótlás nevelés
feltételeinek biztosítása, az oktatások megszervezése. Az eredményes működéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése.
Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: kézilabda
Az egyesület célja:
A területi megyei kézilabda sport irányítása, hagyományainak megőrzése, területi és
regionális versenyrendszerek szervezése, a működési területen lévő sportszervezetek
összehangolása, a kézilabda utánpótlás nevelés segítése.
A szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a kézilabdasportot
(beleértve ebbe a strandkézilabdázás, utcai kézilabdázás /street handball/, csörgőlabda és
kerekes székes kézilabda sportágat is), mint közhasznú tevékenységet, közreműködik az
Stv-ben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit, részt
vesz a nemzetközi sportszervezeteken tevékenységében.
Az egyesület tevékenységei:
Szövetség ellátja a sportág érdekeinek képviseletét a területi, állami és önkormányzati
szervekkel, valamint a társadalmi szervezetek előtt a KKh. tevékenységének körében
nyújtható lehetőségeinek igénybevételét kiterjeszti tagjaira és szervezeteire.
A Szövetség a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával kötött
együttműködési megállapodás alapján szervezi és végzi a kézilabda gyakorlatvezetői,
edzésvezetői, európai mesteredzői oktatást és képzést és annak elvégzéséről
bizonyítványt ad ki.
Komárom-Esztergom Megyei Siketek és Nagyothallók Sportegyesület
2800 Tatabánya, Árpád út 20.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: tollas labda, labdarúgás, sakk,
horgászat, asztalitenisz, teke
Az egyesület célja:
A siketek és nagyothalló személyek testi-fizikai nevelése, fejlesztése és ennek
irányítása.
A siketek és nagyothallók sportegyesületei közötti kapcsolatok elősegítése,
kezdeményezések elősegítése, irányelvek megadása a sportágakhoz.
Az egyesületben semmiféle megkülönböztetés nem érvényesülhet a sportolók faji,
vallási, politikai hovatartozását illetően.
Az egyesület tevékenységei:
Figyelemmel kíséri a siket és nagyothalló gyermekek sportolásának fejlesztését és abban
szakmai véleményével aktívan részt vesz.
Támogatja a tagok kulturális életbe való részvételét.
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Elősegíti a hallássérült sportolók sportegyesületbe tömörülését, valamint a hallók
sportklubjaiba való beilleszkedését.
Kapcsolatot tart fenn hazai és nemzetközi civil szervezetekkel.
Részt vesz pályázatokon.
Tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez.
A tagokat rendszeresen tájékoztatja az egyesület életéről, sajátos állapotukat érintő
kérdésekről.

Komárom-Esztergom Megyei Sprint Futóklub
2800 Tatabánya, Gál ltp. 511. 1/4.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: futás
Az egyesület célja:
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása mindazon tagok és polgárok részére, akik
szolgáltatásait igénybe veszik.
Az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás kialakítása, fejlesztése
és erősítése.
Az egyesületi tagjainak közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozása,
a hagyományok ápolása.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesületi tagok, sportcsoportok (szakosztályok) és az egyesület érdekeinek
képviselete érdekeinek képviselete az illetékes állami, önkormányzati és társadalmi
szervezetek előtt.
Az egyesület érdekeivel összhangban hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése,
fejlesztése, társadalmi bázisának szélesítése.
Magyar Kaland-Sport Egyesület
2800 Tatabánya, Mártírok útja 102. X/2.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai:
Az egyesület célja:
Népszerűsíti a túra és szabadidősportokat, valamint kedvező szabadidősport
lehetőségeket pl.:(táborozás, bakancsos túra, vízitúra, magashegyi túra, hegymászó túra,
búvár túra, kerékpár túra, teljesítmény túra, stb.) biztosít, különös hangsúlyt helyezve
annak egészségmegőrzésében elfoglalt megatározó szerepére.
Az egyesület tevékenységei:
Elősegíti a túra és szabadidősportok lehetőségeinek bővítését, programkínálatának
gazdagítását, ennek érdekében rendezvényeket, versenyeket szervez.
Szükség szerint segíti más szervezetek hasonló rendezvényeinek lebonyolítását.
Túra és szabadidősporttal kapcsolatban egyesületek, szakosztályok, klubok és csoportok
számára a környezet és természetvédelem, az egészségmegőrző életmód javítása,
fejlesztése érdekében közcéllal felvilágosító, nevelő célzatú tevékenységet szervez.
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Magyar Tang Soo Do Karate Egyesület
2800 Tatabánya, Szőlődomb út 18.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: karate
Az egyesület célja:
A sportág nemzeti és nemzetközi hírnevét és biztos erkölcsi alapokkal rendelkező
emberek, sportolók nevelése.
Az egyesület tevékenységei:
A Tang Soo Do koreai harcművészet oktatásának fejlesztése.
Az egyesület tagjai számára ezen harcművészet magas szintű gyakorlásához való
segítségnyújtás.
Utánpótlás nevelés, edzői létszám utánpótlása, képzése.
Sportolói életforma nevelés, versenyek szervezése és lebonyolítása.
Nem saját rendezésű versenyeken való részvétel, edzőtáborok szervezése és
lebonyolítása.
Szükséges erőforrások felkutatása, előteremtése.
Marlin Búvár Sportegyesület
2800 Tatabánya, Erdész u. 31. 3/9.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: búvárkodás
Az egyesület célja:
Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása.
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
A szponzorok dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőség biztosítása.
A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak
(hallgatóinak) részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság
szabadidő-sportjának segítése.
Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
Együttműködik az ipari búvártevékenységet folytató állami, szövetkezeti és egyéb
szervezetekkel.
A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet folytat.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása
és működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása.
Az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és a
megvalósításukról való gondoskodás.
Hazai és nemzetközi sportesemények (versenyek) megrendezése, a szövetségek,
valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és
versenyeken való részvétel.
A sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése,
körszerű felkészülésének biztosítása.
A működtetett sportágak utánpótlásának nevelése.
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Mega Tech Thai Box Sportegyesület
2800 Tatabánya, Mártírok út 81/B
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: thai box
Az egyesület célja:
Szervezett keretben biztosítani a thai box versenyzést.
Thai box sport népszerűsítése Magyarországon, versenyzőknek az eredményes
részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
A különböző sportversenyeken induló thai box versenyzőknek az eredményes
részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
A Magyar Kick-box Szakszövetségében és a Magyar Amatőr Muaythai Sportági
Országos Szakszövetségben való aktív részvétel.
A hazai és nemzetközi thai box versenysport szervezésében –és továbbfejlesztésébe való
aktív közreműködés.
Az egyesület tevékenységei:
Tagjai részére biztosítja a sportversenyeken, bajnokságokon való részvételt.
Elősegíti a sport népszerűsítését, valamint tagjai felszerelésének beszerzését.
Kapcsolattartás a hasonló céllal működő hazai és külföldi egyesületekkel,
szövetségekkel, szakosztályokkal, intézményekkel.
Reklám és szponzor szerződések kötése gazdálkodó szervezetekkel, társadalmi
szervezetekkel.
Sportrendezvények rendezése az ezekre vonatkozó előírások betartásával.
Kiadványok és propaganda anyagok megjelentetése a célok és feladatok ismertetése,
támogatók biztosítása érdekében.
Meri Reintegrációs Egyesület
2801 Tatabánya - Síkvölgy, Pf. 1245.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: úszás, labdarúgás, kosárlabda,
asztalitenisz, talajtorna, természetjárás,
kerékpározás, futás
Az egyesület célja:
Az egyesület sport, kulturális és tervezett szabadidős tevékenységet végez közhasznú
tevékenységként, melynek alapján feladata a sportolás, testedzés, kulturális tevékenység
biztosítása mentálisan sérültek számára.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú
szolgáltatásában. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az esetlegesen
keletkező eredményt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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Mozgáskorlátozottak
Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
2800 Tatabánya, Madách u. 7-9.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: szabadidősport
Az egyesület célja:
A Komárom-Esztergom Megyében élő mozgássérültek összefogása, a társadalmi és
kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése.
Feladatának tekinti a mozgássérültek:
nevelését, képzését, munkaképességük fejlesztését, elhelyezésének és munkába
állításának elősegítését, életkörülményeinek javítását, szabadidejének hasznos eltöltését
elősegíti.
Az egyesület tevékenységei:
Szükség esetén kéri és kezdeményezi az állami és társadalmi szervek közreműködését,
segítését.
Segíti a mozgássérültek helyzetének javítására vonatkozó jogszabályok érvényesítését.
Figyelemmel kíséri a Komárom-Esztergom megyei egészségügyi, munkaügyi és
társadalmi rehabilitáció helyzetét, elősegíti hatékonyságukat.
Segítséget nyújt – a mozgásukban akadályozott – tagjai jogainak érvényesítésében
Keresi és felveszi a kapcsolatot – a törvényességi kereteken belül – más bel- és külföldi
egyesületekkel.
Munkáséri Horgász és Környezetvédő Egyesület
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 306. III/10.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: horgászat
Az egyesület célja:
A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése.
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász-lehetőség biztosítása.
A horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi
együttélés- és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet
szeretetére és védelmére való nevelése.
Az egyesület tevékenységei:
Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ismerteti
a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
Korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésbe kapott vízterületeken.
Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok,
előírások és az Országos Horgászrend szabályainak megtartását.
Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében,
valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében.
Halfogó- és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez.
Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli a szponzorok erkölcsi,
valamint anyagi segítségét.
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Múltunk és Jövőnk Egyesület
2800 Tatabánya, Kós K. u. 21.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: történelmi íjászat
Az egyesület célja:
Az Egyesület célja a történelmi íjászat, különösen a magyar és sztyeppei történelmi
íjászat, lovagíjászat felelevenítése, ápolása, a tömeg- és versenysport keretein belül.
Az Egyesület tevékenysége az 1997. Évi CLVI. Törvény 26.§-a alapján, ottani besorolás
szerinti: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a
szervezet létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek:
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszonyok keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Továbbá egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Kulturális tevékenység.
Kulturális örökség megóvása.
A magyarországi nemzet és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesületi tagság szervezése, nevelés, kapcsolattartás az önkormányzattal
Szponzorok, pártolók tagok megnyerése, szervezése,
Összehangolt érdekképviselet,
Nemzetközi sportkapcsolatok kezdeményezése, szervezése.
Az Egyesület további célja a magyar történelem, kultúra, megismerése és
megismertetése, a magyar hagyományok kutatása és ápolása, a nemzeti szellemi
erősítése más nemzetek, nemzetiségek és értékeik, kultúrájuk tiszteletben tartása mellett.
Távolabbi cél ezen ismeretek különösen az ősi magyar rovás-írás iskolai oktatásának
elérése. Az Egyesület előadásai, tanfolyamai nyilvánosak és térítésmentesek mindenki
számára.
Cél az íjászat vagy más, hagyományőrző tevékenységhez kapcsolódóan eszköz-, anyag
előállítás, kézművesség illetve az ilyen módon előállított eszközök, anyagok térítéses
vagy térítésmentes biztosítása a céltevékenységekhez. Cél továbbá más, hagyományőrző
vagy azt felelevenítő tevékenység végzése egyesületi vagy a történelmi íjászathoz
hasonlatos tanfolyami formában. Az Egyesület előadásokkal és más ismeretterjesztő
módszerek igénybevételével törekszik céljait, eszméit és értékeit, ismereteit
megismertetni a lehető legszélesebb körben. Az Egyesület elhivatott a konzervatív
értékek mellett, melyek segítik a hagyományok, a közösségek megőrzését,a
vallásosság,a család,a nemzet öntudat erősítését. Az Egyesület lehetőséget biztosít a
hátrányos helyzetűek számára is a sportban vagy más egyesületi tevékenységben,
szolgáltatásban való részvételre. Segíti a testi, szellemi és mentális egészség megőrzését.
Az ilyen helyzetben lévőket az Egyesület megkülönböztetett figyelemmel segíti. Az
Egyesület célja a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás a sport és a kultúra
területein. Kapcsolataiban való részvételt a legszélesebb körben igyekszik lehetővé tenni
utak, rendezvények szervezésével.
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Old Timer Aero Club
2800 Tatabánya, Bem J. u. 1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: vitorlázó, motoros, UL
Az egyesület célja:
Légisport tevékenység szervezése és végrehajtása és az ehhez szükséges feltételek
biztosítása.
A versenyszerű légisport tevékenység támogatása, feltételeinek kialakítása, az OLD
TIMER tevékenység támogatása.
Tatabánya és környéke légisport tevékenységének képviselete bel- és külföldi
sportrendezvényeken.
A tagság érdekképviselete a légi sportokat érintő kérdésekben a különféle fórumokon és
rendezvényeken.
Az igények szerinti részvétel a Magyar Köztársaság honvédelme érdekében, a repülőgép
vezető utánpótlás kiképzésében és nevelésében.
A diák- és tömegsport tevékenység kibontakoztatása a repülő sportok területén. A
repülős hagyományok ápolása.
Az egyesület tevékenységei:
Magas szintű elméleti és gyakorlati kiképzést biztosítva tagjai részére, mozgósítja
azokat a versenysport feladatok végrehajtására.
Nagy felkészültséggel rendelkező oktatói gárdát biztosít folyamatosan a légisport
tevékenység magas szintű oktatása céljából.
Folyamatosan részt vesz a Magyar Repülő Szövetség fórumain és rendezvényein, aktív
vélemény nyilvánításával képviseli az érdekeit a döntések meghozatalában.
Támogatja a diák- és tömegsport tevékenységet. Ápolja a kül- és belföldi kapcsolatokat
céljainak elérése érdekében.
Renseikan Aikido Egyesület
2800 Tatabánya, Réti u. 95. 4/3.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: aikido
Az egyesület célja:
A REA célja az aikido japán harci művészet oktatásának fejlesztése, a rendszeres
edzéslehetőség biztosítása, a harcművészetek, a sportolás iránti igény felkeltése, a
minőségi eredmények elérése, feltételeinek megteremtése.
A REA lehetőséget biztosít a működési területen élő lakosság, az itt található vállalatok,
intézmények dolgozói, az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a vonzáskörzetében
élő lakosoknak testnevelési és sporttevékenységéhez.
Hozzájárul a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához.
Hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, állami, társadalmi és érdekvédelmi
szervezetekkel.
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Az egyesület tevékenységei:
A REA céljainak megvalósítása érdekében az együttműködő szervezetekkel közösen
biztosítja a működés feltételeit.
Hazai és nemzetközi táborok, bemutatók rendezése, a szövetségek és más
sportegyesületek által rendezett sporteseményeken való részvétel.
Az önvédelmi képességek fejlesztése, a modern testedzés gyakorlása, a japán kultúra
mélyebb megismertetése.
Az eredményes működéshez a személyi és tárgyi feltételek megteremtése.
Az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, a tevékenységben
résztvevők nevelése.
Road Masters Sportegyesület
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 308. II/7.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: kispályás labdarúgás
Az egyesület célja:
A sportegyesület célja, hogy a tagok és azok családtagjai, valamint minden csatlakozni
szándékozó sportolási lehetőségének megteremtése, az egészséges életmód és életvitel
részeként a sportolási igények felkeltése, tagjainak nevelése.
Célja továbbá különösen a labdarúgás, azon belül a kispályás labdarúgás
hagyományainak ápolása.
Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 529. 3/7.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: sporthorgászat
Az egyesület célja:
A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése.
Tagjai horgászérdekeinek képviselete valamint a kedvező horgászlehetőségek
biztosítása.
A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak és a horgászerkölcs szabályainak
tiszteletben tartására, a természet szeretetére védelmére való nevelése.
A gyermekek sportcélú nevelése, táborok, versenyek, egyéb programok szervezésével.
Az egyesület tevékenységei:
Saját tagjai részére az egyesületi díjazásban meghatározott éves díj fejében horgászati
lehetőséget biztosít.
Nem saját tagjai részére sport- és szabadidős horgászati lehetőséget (SZ:J:92.62.13.)
biztosít.
Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek
érdekében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és már rendelkezéseket.
Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein.
Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok,
előírások megtartását.
Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megakadályozásában, valamint a
vizek tisztasága és a természet védelmében.
Rendszeresen lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő
szakismeretek gyarapítására, halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.
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Sport-Hotel Darts Klub
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 9.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: darts
Az egyesület célja:
Az egyesület célja a szabadidő kultúrált és színvonalas eltöltése, a darts sport fejlesztése
és népszerűsítése.
Az egyesület tevékenységei:
Biztosítja tagjainak az egyesületi élethez szükséges feltételeket.
A Magyar Darts Szövetség 1992. április 1-én kelt Versenyszabályzatában foglaltak
alapján versenyeket és szabadidős rendezvényeket szervez.
Squashberek Sportegyesület
2800 Tatabánya, Pilinszky J. u. 3.
Az egyesület célja:
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
A squash sport széles körű népszerűsítése, oktatása.
A tehetséges sportolók felkarolása, szakmai kibontakozásuk elősegítése.
Bekapcsolódás a squash sport országos vérkeringésébe.
Országos kapcsolatok kiépítése, sportolók meghívása, vendéglátása, versenyeztetése
általuk Tatabánya városának megismertetése.
Egészségmegőrzés, amatőr vagy hivatalos bajnokságokban történő versenyeztetés
biztosítása, egyesületi szinten mind egyéni mind csapat formájában, a junior
korosztálytól egészen a szenior játékosokig.
Hazai és nemzetközi bajnokságokban szereplő egyesületi játékosok versenyeztetésének
segítése, támogatása.
Széchenyi Tömegsport Sportegyesület
2800 Tatabánya, Szt. István u. 104/A
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: labdarúgás, tenisz, természetjárás,
tájfutás, asztalitenisz
Az egyesület célja:
Labdarúgó tornák, mérkőzések szervezett keretek között történő megrendezésének
biztosítása.
A labdarúgás és ezzel összefüggésben a testmozgás népszerűsítése.
Természetjárás népszerűsítése a lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása.
A kultúra és a sport iránti igénynek szem előtt tartásával, táncversenyek megrendezése,
azok szervezésében való aktív közreműködés.
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Az egyesület tevékenységei:
Tagjai részére biztosítja a sportversenyeken, bajnokságokon való részvételt.
Elősegíti a sport népszerűsítését, tagjai felszerelésének beszerzését.
Kapcsolattartás a hasonló céllal működő hazai és külföldi egyesületekkel,
szövetségekkel, szakosztályokkal, intézményekkel.
SZÜV Tenisz Club
2800 Tatabánya, Mártírok út 81/A
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: tenisz
Az egyesület célja:
Játéklehetőség biztosítása: az egyesület tagsága részére, esetenkénti pályabérlők részére,
a SZÜV dolgozói, hozzátartozói részére.
Tenisztanfolyamok szervezése.
Versenyek rendezése.
A sportbarátság ápolása és a közösségi szellem fejlesztése.
Tatabánya Kézilabda Club
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 9.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: kézilabda
Az egyesület célja:
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a sportág népszerűsítésével az
egészséges életmód iránti igény felkeltése.
A közösségi élet kibontakoztatása, tagjai sportérdekeinek védelme.
Széleskörű szolgáltatások nyújtása az egyesület tagjai számára.
Az egyesület tevékenységei:
Tagjai részére a felkészülés segítése, a versenyeken való részvétel biztosítása.
A sportág népszerűsítése, a lakosság bevonása a rendszeres testedzésbe és a
versenyzésbe, nemzetközi kapcsolatok szervezése és ápolása.
Kapcsolattartás elsősorban a helyi önkormányzattal és egyéb szervekkel.
Sportrendezvények szervezése, az azokon való részvétel.
Tatabánya Városi Diáksport Szövetség
2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum park
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: iskolák diáksportkörei
Az egyesület célja:
A szövetség célja a diákság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése,
testnevelési és diáksport érdekképviselete, érdekvédelme.
A diáksport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések
megvalósításának segítése.
A városi diáksport versenyrendszer működtetése, sporttalálkozók, vetélkedések
versengések és versenyek szervezések, lebonyolítása.
Együttműködés a diáksportban érintett állami, társadalmi és sportszervezetekkel.
A tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése.
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Az egyesület tevékenységei:
A tagszervezetek önrendelkezési jogának biztosítása mellett a képviseletük, a többségi
vélemény érvényesülése a kisebbségi jogok és érdekek sérelme nélkül.
A demokratikus működéshez szükséges anyagi önállóság biztosítása.
A diáksportban érintettek érdekvédelme, érdekképviselete.
A diáksport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések
megvalósításának segítése.
A városi diáksport versenyrendszer működtetése, sporttalálkozók, vetélkedések
versengések és versenyek szervezése, lebonyolítása.
Tatabánya Városi Modellező Klub
2800 Tatabánya, Mátyás Király. u. 10/3.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: repülő modellezés
Az egyesület célja:
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények
felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakoztatása, tehetséggondozás, technikai sport fejlesztése.
A klub működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a
lakóterület fiataljainak sport tevékenységét.
A klub jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet
folytathat, a klub tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása a törvényes keretek között.
Az egyesület tevékenységei:
A célok megvalósítása érdekében az edzések megtartását biztosítja és gondoskodik a
sportolók szakszerű képzéséről.
A sportági szövetség, más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon
és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, ill. csapatait
szerepelteti.
A társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok által meghatározott
keretek között saját erőforrások biztosítására vállalkozási tevékenység folytatása.
Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség
2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum park
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: a szövetségnek 18 tagszervezete van.
Az egyesület célja:
A Szövetség tevékenységét az önkormányzati elv alapján az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1szóló
2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Tv.),
valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. szerint és előírásainak megfelelően végzi.
A Szövetség alaptevékenységét működési területén, az amatőr lakossági versenysport, a
diák,- és
szabadidősportban érintett
sportolók,
sportolói
közösségeket,
sportszervezeteket érintő sporttevékenység szervezésével, valamint a sporttevékenység
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folytatásához
szükséges
feltételeknek
megteremtésével,
sportlétesítmények
üzemeltetésével, és ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával végzi.
A Szövetség tagja a Magyar Szabadidősport Szövetségnek és közgyűlési felhatalmazás
alapján tagfelvételét kérelmezi azon sportági szövetségeknél, amelyeknél a sportszakmai
tevékenységével kapcsolatban érintetté válik. A tagsági viszonyához kapcsolódóan
ellátja a működési területére vonatkozó olyan feladatokat, amelyekre felkéréseket,
megbízásokat kap.

Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület
2800 Tatabánya, Béla Király krt. 57. 1/1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: labdarúgás
Az egyesület célja:
A sportkör célja a serdülő és utánpótlás korú fiatalok rendszeres sportolási igényének
felkeltése és kielégítése, versenyzési lehetőség biztosítása.
Tatabányai általános iskolák fiataljai részére tömegsport rendezvények szervezése,
rendszeres sportolási lehetőség biztosítása.
Az egyesület tevékenységei:
Gondoskodik sportrendezvények, tornák, tömegsport rendezvények szervezéséről,
serdülő csapatainak versenyeztetéséről, az iskolákkal és a szülőkkel együttműködve
nagy hangsúlyt helyez a fiatalok nevelésére, tanulmányi előmenetelük elősegítésére, a
közösség formálására. Nemzetközi kapcsolatot tart fent a népek közötti sportbarátság
elmélyítése érdekében.
Tatabányai ALPIN Sportklub
2800 Tatabánya, Gál Lakótelep 902.
Az egyesület célja:
A sziklamászás, a falmászás, a barlangászat, a terepfutás és a hegyi kerékpározás,
valamint az ehhez kapcsolódó sporttevékenység elősegítése.
A hegymászás, a falmászás, a barlangászat, a terepfutás és a hegyi kerékpározás, mint a
sporttevékenység gyakorlása.
Az egyesület tevékenységei:
Új mászó helyek, mászó utak, kerékpárutak, futópályák létesítése a barlangok feltárása
karbantartása.
Versenyek bemutatók szervezése.
A sportágak népszerűsítése, ezen keresztül a társadalom egészséges életmódra nevelése
és az emberekkel a természeti értékek minél szélesebb körben történő megismertetése.
A sportegyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek.
A sportegyesület keretében sporttevékenységek folytató sportoló számára, a
sportegyesület köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos
sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.
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Tatabányai Amazonok Sportegyesület
2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 46/A fsz.2.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: női kispályás labdarúgás
Az egyesület célja:
A sportegyesület célja, mint nevében is jelzi a nők rendszeres sportolási lehetőségeinek
bővítése, mint a tömeg mind a versenysport területén elsősorban a futball sportágában.
Az egyesület tevékenységei:
Népszerűsíti a szabadidő sportcélú eltöltését és egyben mozgás gazdag egészséges
életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet folytat.
Elősegíti a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetek együttműködését és maga is
szoros kapcsolatot alakít ki az állami önkormányzati szervekkel és különösen a nevelésioktatási intézményekkel.
Alapvető feladatának tartja a sportközösségek formálását a serdülő és utánpótlás
korosztály sporton keresztüli nevelését, önismeret és képességfejlesztését.
Részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban.
Tatabányai Cement Természetjáró Egyesület
2800 Tatabánya, Ősz u. 7/1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: természetjárás
Az egyesület célja:
Az egyesület kiemelt működési célja: természetjárás, természetvédelem,
környezetvédelem.
Természettel kapcsolatos ismeretterjesztés, ifjúság és családok szabadidős programjának
segítése, versenyek szervezése, lebonyolítása.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület a cél megvalósítása érdekében kapcsolatot tart a hasonló tevékenységgel
foglalkozó szervezetekkel, s minden olyan szervezettel, amely segíti az alapszabályban
meghatározott célok elérésében.
Országos, területi és helyi szervezésű rendezvényeken rendszeresen részt vesz,
felkérésre közreműködik a rendezvények, versenyek lebonyolításában.
Turistatalálkozót szervez és bonyolít.
A természeti, kulturális és művészeti értékek megismerése érdekében – külön éves
programja alapján – hazai és külföldi kirándulásokat, túrákat szervez.
Az egészséges életmódra, a természetszeretetre, a környezetvédelemre nevelés
érdekében propaganda tevékenységet végez helyi rendezvényein, valamint a
tömegkommunikációs eszközök igénybevételével a rendezvényeken való részvételre
mozgósít.
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Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület
2800 Tatabánya, Paletta lakópark 1. 3/1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: gyorskorcsolya, görkorcsolya,
műkorcsolya
Az egyesület célja:
Az Egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a korcsolyázás sportág
népszerűsítésével az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet
kibontakoztatása.
Az Egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, önkormányzati
gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik
céljai megvalósítását.
Az egyesület tevékenységei:
Tagjai részére a felkészülés segítése, a versenyeken való részvétel biztosítása.
A sportág népszerűsítése, a lakosság bevonása a rendszeres testedzésbe és a
versenyzésbe.
Nemzetközi kapcsolatok szervezése és ápolása.
Kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és egyéb szervekkel.
Sportversenyek szervezése, azokon való részvétel.
Tatabányai Fitt Club Egyesület
2800 Tatabánya, Mártírok út 67. 1/3.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: futás, torna, úszás
Az egyesület célja:
A város polgárainak önszervezése a testi-lelki erőnlét fitten tartása érdekében
kapcsolatteremtés az önkormányzatokkal, egyéb sport, kulturális és szabadidős hasznos
eltöltését biztosító szervezetekkel, vállalkozókkal.
Az egyesület tevékenységei:
Tagjai számára sport, kulturális, szabadidő hasznos elöltését biztosító programok
rendezése, szervezése, a hagyományok ápolása.
Az egyesület tagságának szervezése, jogi személyek megnyerése (szponzorok, pártoló
tagok).
Társadalmi szervezetek részére kiírt pályázatokon való részvétel.
Kapcsolatteremtés más szervezetekkel.
Kezdeményező szerepet vállal a fitt, fitness mozgalom célkitűzéseinek
népszerűsítésében.
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Tatabányai Íjász Egyesület
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 304. fsz. 3.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: íjászat
Az egyesület célja:
Az egyesület elsődleges működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak
továbbá a lakóterület fiataljainak testnevelési kulturális és sporttevékenységét.
Az egyesület célja az íjászat népszerűsítése, a helyi íjászélet megszervezése és
fellendítése; biztosítani az íjászat iránti érdeklődő fiatalok sportszerű versenyzését, a
versenyíjászat szakmai feltételeinek biztosítása és eredményes versenyzők nevelése; az
íjászat, mint szellemi-fizikai kikapcsolódásra alkalmas (családi) szabadidősport
népszerűsítése, az íjászat hagyományaival, történelmével kapcsolatos ismeretek
terjesztése; íjászpálya létrehozása és fenntartása, edzési lehetőségek biztosítása; az
íjászsport működéshez és fejlődéshez
szükséges feltételek biztosítása;
versenyek,bemutatók szervezése; az íjászsporttal kapcsolatos hazai és nemzetközi
szakirodalom gyűjtése és megismertetése, az egyesület tagjainak érdekképviselete,
részvétel az országos szakszövetség (Magyar Íjász Szövetség) tevékenységében
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik
az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület céljának megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az
Egyesület (sportegyesület) mint jogi személy jogképes. Ha jogszabály elérően nem
rendelkezi, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek
jellegüknél fogva nem csupán az emberekhez fűződhetnek.
Tatabányai Jószerencsét Horgász Egyesület
2800 Tatabánya, Környei u. 42.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: horgászat
Az egyesület célja:
A horgászsport kedvelőinek szervezése, összefogása, a horgászsport fejlesztése,
népszerűsítése.
A tagok horgász érdekeinek képviselete, kulturált, jogilag rendezett horgászai lehetőség
biztosítása.
A tagokra vonatkozó jogszabályok, a közösségi együttélési és a horgászetikai szabályok
tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés.
Kapcsolattartás más horgász szervezetekkel.
Az egyesület tevékenységei:
Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek
keretében ismerteti és horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
Halászi jogot gyakorol az egyesület vízterületein és a haszonbérbe vett vízterületeken.
Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok,
előírások betartását.
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Az Egyesület alapszabályának és horgászrendjének betartásával kultúrált horgászati
lehetőséget biztosít a jogilag rendezett feltételekkel horgászók számára.
Fellép az orvhorgászok ellen, védi a természetet és a vizek tisztaságát.
Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai részére a horgászattal összefüggő szakismeretek
gyarapítására, horgászattal kapcsolatos sportversenyeket szervez.

Tatabányai Judo Club
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 705. 8/34.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: judo
Az egyesület célja:
Judo sportágban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az
ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése.
Az öntevékeny társadalmi és közösségi élet kibontakoztatása és folyamatos biztosítása.
Az egyesület tevékenységei:
Együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, önkormányzati, gazdálkodó és
társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai
megvalósítását.
Szervezi az ifjúság sporttevékenységét és az utánpótlás nevelését, versenyeket,
találkozókat rendez.
A Megyei Judo Szövetséggel folyamatos kapcsolatot tart, s vele együttműködik.
Tatabányai Kenguruk Kosárlabda Club
Közhasznú Egyesület
2800 Tatabánya, Győri út 27.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: kosárlabda
Az egyesület célja:
Tagjai szabadidős és versenyszerű sportolásának irányítása, számukra a rendszeres
edzés és versenyzés biztosítása, valamint az utánpótlás nevelés, elsősorban a kosárlabda
sportágban. Ennek érdekében újonc, serdülő és ifjúsági csoportokat hoz létre.
Célja továbbá tagjainak nevelése, társas életük kibontakoztatása.
Az egyesület tevékenységei:
Lehetőségeihez mérten, de azok teljes kihasználásával arra törekszik, hogy elősegítse a
város tanulóifjúságának testnevelési és sporttevékenységét, valamint szabadidős
sportját, elsősorban a kosárlabda sportág területén.
Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sport
finanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a 2004.évi I. tv. A sportról szóló törvény 4.
§ (1) a)- u) pontjaiban felhatalmazása alapján.
Céljai megvalósítása érdekében igényli a város önkormányzatának, a városban működő
cégeknek, az egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek is erkölcsi és anyagi
segítségét, valamint a tanintézetek utánpótlás nevelésben való közreműködését.
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Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
2800 Tatabánya, Farkastó u. 48.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: duatlon, triatlon, országúti, túra,
szabadidős kerékpár, MTB, terepkerékpár
Az egyesület célja:
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyezés, testedzés, felüdülés
biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység
és a közösségi élet kibontakozása.
A sportegyesület gondoskodik tagjainak és a szolgáltatásait igénybe vevőknek a
rendszeres testedzéséről és sportolásáról, mindenki számára elősegíti a testnevelési és a
sport tevékenységet.
A sportegyesület nemzetközi sportkapcsolatokat szervez és ápol.
A sportegyesület a duatlon és triatlon szakosztály, országúti, túra és szabadidős
kerékpáros szakosztály, MTB, terepkerékpár szakosztály területén nemzetközi sport
kapcsolatokat szervez és ápol.
Az egészségmegőrzés hosszú távú programjának megvalósítása, ezen belül minden
szolgáltatást igénybe vevő edzettségének, egészséges életmódra nevelésének a helyes
közlekedési ismertek elsajátításának, és a személyiség formálásának elősegítése a cél.
Az egyesület tevékenységei:
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények
felkeltése, tagjainak nevelése.
Tatabányai Kosárlabda Club
2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: kosárlabda
Az egyesület célja:
A sport, ezen belül különös tekintettel a kosárlabda sportág népszerűsítése, a sportolás
és egészségnevelés kulturált, szervezett körülmények közötti gyakorlása, és ennek
elősegítése.
E körben kosárlabda, vagy más sport versenyek szervezése, lebonyolítása,
egészségmegőrzés, rekreáció, önvédelmi oktatás.
Az egyesület a fentieken túl támogat minden olyan tevékenységet, kezdeményezést
mely fentebb deklarált céljait közvetlenül vagy közvetetten elősegíti.
A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület törekszik a belföldi és külföldi
egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítésére és ápolására.
Az egyesület igény szerint szervez olyan táborokat, csoportos programokat, utazásokat,
amelyben az Egyesület nevéből adódó célkitűzések együttesen vagy külön-külön
megvalósulnak.
Az egyesület tevékenységei:
- Edzéseket szervez.
- Igény szerint övvizsgákra felkészít.
- Versenyzésre felkészít, versenyeket szervez.
- Ápolja a közösségi életet, programokon történő közös részvétellel.
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Tatabányai Nebuló Judo Diáksport Egyesület
2800 Tatabánya, Skrován I. u. 8.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: judo
Az egyesület célja:
Amatőr sporttevékenység, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés,
diák, tömeg és szabadidősport szervezése, támogatás és működési feltételeinek
biztosítása, közösségi életre nevelés, hazai és külföldi kapcsolatok kiépítése és ápolása.
Az egyesület tevékenységei:
Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sport tevékenység kivételével.
Tatabányai Petanque Klub
2800 Tatabánya, Komáromi út 21. 2/12.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: pétanque
Az egyesület célja:
A Tatabányai Petanque Klub annak érdekében fejti ki tevékenységét, hogy a petanque
játékot minél többen megismerjék, szabályait elsajátítsák, versenyeket rendezzenek.
A klub a játékon keresztül propagálja a szabadidő hasznos eltöltését, a francia-magyar
barátság elmélyítését, szorgalmazza a kulturális és sportkapcsolatokat, megteremti az
együttlét, a mozgás, a versenyzés alkalmait, közösségteremtő funkciót tölt be.
Az egyesület tevékenységei:
A klub szervezi tagjai versenyeztetését, utazások, cserelátogatások lebonyolítását.
A klub céljainak megvalósulása érdekében szükség szerint gazdasági tevékenységet fejt
ki.
A klub bevételekre a tagdíjakból, bemutatókból, nevezési díjakból, a pártoló tagok
befizetéseiből és az egyéb vállalkozásaiból tesz szert.
Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület
2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum park
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: sakk, kosárlabda, természetjárás,
kispályás labdarúgás szervezése,
rejtvényfejtő, jégkorong
Az egyesület célja:
Az Egyesület célja és alaptevékenysége a rendszeres sportolás, testedzés, turisztikai
lehetőségek biztosítása, a turistaházak üzemeltetése mindazon tagok és polgárok, diákok
részére, akik szolgáltatásait igénybe veszik.
Az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése.
Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozása,
a hagyományok ápolása.
Az egyesületi tagok, sportcsoportok (szakosztályok) és az egyesület érdekeinek
képviselete az illetékes állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek előtt.
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Az egyesület érdekeivel összhangban hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése,
fejlesztése.
Az egyesület társadalmi bázisának szélesítése, rendszeres kapcsolattartás a PTSE pártoló
tagjaival, szurkolóival, társadalmi vezetőivel.

Az egyesület tevékenységei:
A sajtó és a tömegkommunikációs szervek folyamatos tájékoztatása az egyesület
életéről, az egyesület népszerűsítését szolgáló propaganda tevékenység szervezése.
Az egyesület pénzgazdálkodásának megtervezése, a működési költségek gazdaságos
felhasználása, pénzügyi lehetőségek kiszélesítése gazdasági – vállalkozási tevékenység
kibontakoztatásával.
Az egyesület tulajdonában és keretében lévő létesítményeinek üzemeltetése.
Tatabányai Röplabda Sport Egyesület
2800 Tatabánya, Vadász út 113. 1/2.
Az egyesület célja:
Hasznos tevékenységet folytatni a sport (röplabda) területén a sportegyesület tagjai és
mások számára.
Összefogni a röplabda sportágat szerető és művelő polgárokat, sportolásukat biztosítani
és közös munkával az utánpótlás nevelését magasabb szintre emelni.
A legjobbakból kialakított korosztályos csapatok szerepeltetése röplabda szövetségek
különböző bajnokságaiban.
A működési területén a gyermek- és szabadidősport feltételeinek biztosítása.
A jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység folytatása:
külföldi sportegyesületkel, iskolákkal kapcsolatfelvétel, sporttalálkozók szervezése.
A gyermek és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a röplabda sportág működtetése
Tatabánya területén.
Az egyesület tevékenységei:
A különféle bajnokságokban, sportversenyeken való szervezett részvételen túl sportolási
lehetőség biztosítása a szabadidősportok iránti érdeklődőknek.
Sportnapokat, kirándulásokat, táborokat szervez tagsága, pártolótagsága illetve azok
hozzátartozói számára.
Gondoskodik a tagok versenyeztetéséről.
Kapcsolatot tart a tatabányai sportszervezettel, iskolai sportkörökkel, szövetségekkel.
Közreműködik Tatabánya sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósításában.
Megteremti a különböző versenyekhez, tornákhoz, táborokhoz szükséges anyagi, tárgyi
személyi feltételeket.
A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az
állami, önkormányzati, társadalmi és gazdasági szervezettel, amelyek elősegítik azok
megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és
fejlesztésében.

53

Tatabányai Sport Club
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 9.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: atlétika, birkózás, női kézilabda,
ökölvívás, súlyemelés, teke, vívás,
természetjárás, tenisz
Az egyesület célja:
A rendszeres sportolás, versenyzés, sportági edzéslehetőségek biztosítása, a sportolás
iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése
és fejlesztése.
Az egyesület tevékenységei:
A Tatabányai Sport Club céljainak megvalósítása érdekében, szakosztályokat hoz létre,
működtet és a szakosztályokkal valamint az együttműködő szervezetekkel közösen
biztosítja a működési feltételeket.
Hazai és nemzetközi sportesemények, versenyek rendezése, a szövetségeknek és más
sportegyesületek által rendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való
részvétel.
Az utánpótlás-nevelés feltételeinek személyi és tárgyi feltételek megteremtése.
Az eredményes működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése.
Az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, a tagok nevelése.
Tatabányai Turul Sakk Egyesület
2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: sakk
Az egyesület célja:
A Sakk Egyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés
biztosítása, az ilyen igények felkeltése.
Tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület gondoskodik tagjainak rendszeres sportolásáról, működési területén
elősegíti a sakkoktatást, intézmények tanulóinak és a lakosság számára sportolási
lehetőséget biztosít.
A Sakk Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik a MSSZ és a
Megyei Sakk bázisaival, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti
szerveivel.
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Tatabányai Vízitúra Club
2800 Tatabánya, Réti u. 79. fszt./1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: szabadidősport
Az egyesület célja:
Sporttevékenység folytatásával részt vállalni az egészséges életmódra való nevelésben, a
szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítésében.
Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja, tagjai részére a rendszeres testedzés,
sportolás, természetjárás lehetőségének biztosítása.
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, a hazai és nemzetközi
kapcsolatok létesítése és fenntartása.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása. Az
egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás azok
megvalósításáról.
Hazai és nemzetközi sportesemények szervezése, rendezése, más szervezet
rendezvényein való részétel.
A sportegyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése.
A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében – megállapodása alapján – szoros
kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó
szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület
működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
Tatabányai Vízmű Sportegyesület
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 9.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: vízilabda, úszó, senior vízilabda, senior
úszás
Az egyesület célja:
Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. Törvény 26.§ c/1, c/14 pontjaiban leírt tevékenységnek.
Tatabányai Megyei Jogú Város közigazgatási területén és vonzáskörzetéhez tartozó
vízilabda és úszóágazatban testedzés és versenysport biztosítása, működtetése egyéni és
csapatsportágban, továbbá a diáksport kibontakoztatása.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesületi tagság szervezése, nevelése, kapcsolattartás az önkormányzattal.
Szponzorok, pártoló tagok megnyerése, szervezése.
Összehangolt érdekképviselet.
Nemzetközi sportkapcsolatok kezdeményezése, szervezése.
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Tatabányai Volán Sportegyesület
2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: röplabda, autós, természetjárás, tekézés,
horgászat, labdarúgás
Az egyesület célja:
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés
biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység
és a közösségi élet kibontakoztatása.
Az egyesület tevékenységei:
A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és
sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá
a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve
működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi
tevékenységet folytathat.
TIP-TOP Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 107. 2/5.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: rock and roll
Az egyesület célja:
Az Egyesület célja az akrobatikus rock and roll sportág népszerűsítése és tömegesítése,
az egészséges életmód iránti igény felkeltése, tagjai részére a rendszeres sportolás,
versenyzés, testedzés biztosítása, a sportághoz kapcsolódó rendezvények szervezése.
Az Egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, önkormányzati,
gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik
céljai megvalósítását.
Az egyesület tevékenységei:
Tagjai részére a felkészülés segítése, a versenyeken való részvétel biztosítása, a sportág
népszerűsítése.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és
egyéb szervekkel, sportversenyek szervezése.
Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport Egyesület
2800 Tatabánya, Réti u. 16. 4/2.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: kerékpározás, futás, úszás
Az egyesület célja:
Az egyesület célja a triatlon, illetve a kerékpár, mint olimpiai sportág népszerűsítése, az
egészséges életmód, életvitel részeként sportolási lehetőség biztosítása.
Az egyesület célja továbbá a szabadidő hasznos eltöltése, sportbarátságok kialakítása
külföldi és belföldi partnerekkel, valamint versenyeztetés és a versenyrendezés.
Az egyesület célja továbbá a szenior korosztály sportrendezvényen való részvétele.
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Az egyesület a céljainak megvalósítása érdekében együttműködik az állami és
társadalmi szervekkel.

Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület továbbá a jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi,
valamint sporttevékenységen kívüli tevékenységet is folytat, valamint ipari, szolgáltató
és kereskedelmi tevékenységet (gazdasági tevékenység) is végez, azonban e
tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott célok elérése végett végezhet.
Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
2800 Tatabánya, Mártírok út 24. fsz.1.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: természetjárás, úszás
Az egyesület célja:
Képviseli a látássérülteket más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a
jogsérelmi orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdésében.
Információs és tanácsadói szolgálatot létesíteni.
Kapcsolatba lép és együttműködik a látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi
szervezetekkel és szakemberekkel.
Kapcsolatot teremt és együttműködik a hasonló célkitűzéseket megvalósító
intézményekkel.
Felvilágosító tevékenységet, rendszeres tájékoztatást szervez a tagoknak egyesületen
kívüli érintetteknek.
Elősegíti a működési területén élő látássérültek rehabilitációját, oktatását művelődését és
társadalmi integrációját.
Szervezi és elősegíti a működési területén élő felnőtt korban megvakult személyek elemi
rehabilitációját társadalmi integrációját.
Együttműködik a látássérültek érdekében lejáró haza és nemzetközi szervezetekkel és
szakemberekkel, elősegíti a látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és
társadalmi integrációját.
Az egyesület tevékenységei:
Elméleti és gyakorlati szinten folyamatosan kutatja azokat a lehetőségeket, eszközöket,
amelyek a vak és gyengén látó emberek számára eredő hátrányok leküzdését, a
társadalomba való minél teljesebb integrálódásukat szolgálják.
Előterjesztést tesz vakügyi kérdésekben az állami és társadalmi szerveknél,
közreműködik a tagságot érintő rendelkezések kidolgozásában, végrehajtásában.
A tömeg- és versenysport fejlesztése érdekében a tagság, különösen az ifjúság körében
propagandát fejt ki, elősegíti új sportágak bevezetését.
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Városháza Sportegyesület
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: szabadidősport
Az egyesület célja:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére rendszeres
sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a
közösségi élet kibontakoztatása.
Az egyesület tevékenységei:
A különféle bajnokságokban, sportversenyeken való szervezett részvételen túl sportolási
lehetőség biztosítása a szabadidősportok, a természetjárás, a turisztika, a rekreációs
táborok iránt érdeklődőknek.
Sportnapokat, kirándulásokat, táborokat szervez tagsága, pártolótagsága, illetve azok
hozzátartozói számára.
Gondoskodik a tagok versenyeztetéséről.
Kapcsolatot tart Tatabánya partnervárosaival, közreműködik az önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatainak megvalósításában.
Városi Lövészklub
2800 Tatabánya, Fürdő út 53.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: koronglövészet, légfegyver, pisztoly,
futó cél
Az egyesület célja:
Összefogni, tömöríteni a lövészsport kedvelőit, biztosítani az edzési és gyakorlási
lehetőségeket.
Összefogni a lövészsport iránt érdeklődő fiatalokat, velük a lövészsport megismertetése.
Jó képességű sportolók kiválasztása és nevelése a magyar sportlövészet utánpótlásának
biztosítása céljából.
Az egyesület tevékenységei:
A Lövészklub tagjai számára edzések, versenyek és egyéb rendezvények szervezése,
lebonyolítása, a területi, megyei és országos szervek ajánlásainak és a helyi igények
figyelembevételével.
Tanfolyamok, szakkörök, bemutatók, kiállítások szervezése, a tanintézeti nevelés
segítése.
Vértesi Erőmű Sportegyesület
2840 Oroszlány, Pf. 23.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: labdarúgás, természetjárás, sí, kajakkenu, kajak-póló, sakk, vitorlás, tenisz
Az egyesület célja:
A Vértesi Erőmű Rt. dolgozóinak, családtagjainak, valamint a jogfolytonossággal
rendelkező integrált vállalatok nyugdíjasainak, hozzátartozóinak széleskörű színvonalas
létesítménnyel sportolási testedzési, az egészséges életmódhoz szükséges alapfeltételek
biztosítása, a sportszerű küzdelem és kölcsönös segítségnyújtás és megbecsülés keretén
belül nemre, korra és pozícióra való tekintet nélkül.
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Az egyesületi célokkal összhangban, a jogszabályokban meghatározott keretek között
nemzetközi sportrendezvényeken vehet részt.
Az egyesület tevékenységei:
A sportoláshoz szükséges létesítmény, felszerelés egységes biztosítása, a létesítmény
tulajdonosának követelményével összhangban.
-

Vulkán Tömegsport Egyesület
2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileum park
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: labdarúgás, kézilabda, twirling, shotokan
karate, kempo, amerikai futball, túramotor, torna, természetjárás, túrakerékpár
Az egyesület célja:
A lakossági sport, mint a szabadidő hasznos eltöltésének, és az egészségmegőrzés
legjobb eszközének elfogadtatása, népszerűsítése.
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés felüdülés biztosítására az ilyen igények
felkeltése tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakozása.
Az egyesület működési területén elősegíti az oktatás intézmények tanulóinak továbbá a
város fiataljainak testnevelési és sporttevékenységét.
Az egyesület tevékenységei:
Az egyesület tevékenységei: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (amatőr verseny,
utánpótlás és tömegsport).
Egészségmegőrzés
(rekreációs
és
szabadidősport),
természetvédelem
és
környezetvédelem.
2001 Tenisz Klub
2800 Tatabánya, Réti út 7161/27 hrsz.
Az egyesület szakosztályai, vagy sportcsoportjai: tenisz
Az egyesület célja:
a tenisz sportágban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása,
az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése,
az öntevékeny társadalmi és közösségi élet kibontakoztatása és folyamatos biztosítása.
Az egyesület tevékenységei:
az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, önkormányzati,
gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik
céljai megvalósítását,
szervezi az ifjúság sporttevékenységét és az utánpótlás nevelését, versenyeket,
találkozókat rendez, a Megyei Tenisz Szövetséggel folyamatos kapcsolatot tart, s vele
együttműködik, a sportegyesület tevékenységét támogató gazdálkodó szervezetek
dolgozóinak sportolási lehetőséget nyújt.
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SPORTKATEGÓRIÁK
Csapatsportágak:
Sportág
amerikai futball
jégkorong
kézilabda
kézilabda
kosárlabda
kosárlabda
labdarúgás
labdarúgás
labdarúgás
labdarúgás
labdarúgás
pétanque
pétanque
röplabda
teke
triatlon
triatlon
vízilabda

Sportegyesület neve

Jellege
vers. és utánpótlás
vers. utánpótlás
vers. NB I. és up.
vers. NB II. és up.
vers. NB I. A. up.
vers. NB I.B.
vers. és utánpótlás
vers. Megye III. és up.
vers. NB III.
vers. OB II. és régió
vers. utánpótlás
vers. utánpótlás
vers. utánpótlás
vers. utánpótlás
vers. OB Szuper L., up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB I. A. és up.

Vulkán Tömegsport Egyesület
Tatabányai Petőfi TSE
Tatabánya Kézilabda Club
Tatabányai Sport Club
Tatabányai Kenguruk Kosárlabda Club
Tatabányai Kosárlabda Club
Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület
Széchenyi Tömegsport Sportegyesület
Tatabánya Futball Club Kft.
Tatabányai Amazonok Sport Egyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Gerecse Pétanque Sportegyesület
Tatabányai Petanque Klub
Tatabányai Röplabda Sport Egyesület
Tatabányai Sport Club
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport E.
Tatabányai Vízmű Sportegyesület

Egyéni sportágak:
Sportág
aikido
atlétika
autósport
birkózás
darts
erőemelés
erőemelés
fallabda
görkorcsolya
gyorskorcsolya
íjászat
judo
judo
judo
judo
karate
karate
karate
kempo
kerékpár
kerékpár
lövészet (kispuska)
lövészet (korong)
lövészet (légfegyver)
lövészet (pisztoly)
műkorcsolya
ökölvívás

Jellege
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB
vers. OB
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.

Sportegyesület neve
Renseikan Aikido Egyesület
Tatabányai Sport Club
Vulkán Tömegsport Egyesület
Tatabányai Sport Club
Sport-Hotel Darts Klub
Balázsi Testépítő és Erőemelő Sportegyesület
Flex-2000 Szabadidő és Tömegsport Klub
Squashberek Sportegyesület
Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület
Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület
Tatabányai Íjász Egyesület
Herman Ottó Diák Sport Egyesület
IPPON Judo Tatabánya Sportegyesület
Tatabányai Judo Club
Tatabányai Nebuló Judo Diáksport Egyesület
Aramis Sportegyesület
Magyar Tang Soo Do Karate Egyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport E.
Városi Lövészklub
Városi Lövészklub
Városi Lövészklub
Városi Lövészklub
Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület
Tatabányai Sport Club
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pétanque
pétanque
repülés (motoros h-ul)
repülés (vitorlázó)
sakk
sakk
shotokan
sporthorgászat
sporttánc
sporttánc (akrobatikus)
sporttánc (akrobatikus)
súlyemelés
tenisz
tenisz
tenisz
tenisz
thai boksz
triatlon
triatlon
twirling
úszás
úszás
vívás

vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB
vers. OB
vers. OB II. és up.
vers. OB II. és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
utánpótlás
vers. OB, MB és up.
vers. OB, MB és up.
vers. OB MB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.
vers. OB és up.

Gerecse Pétanque Sportegyesület
Tatabányai Petanque Klub
Old Timer Aero Club
Old Timer Aero Club
Tatabányai Turul Sakk Egyesület
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Tatabányai Jószerencsét Horgász Egyesület
High Voltage Sporttánc Egyesület
Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll SE
TIP-TOP Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc E.
Tatabányai Sport Club
Tatabányai Sport Club
2001 Tenisz Klub
SZÜV Tenisz Club
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Mega Tech Thai Box Sportegyesület
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport E.
Vulkán Tömegsport Egyesület
Tatabányai Vízmű Sportegyesület
Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport E.
Tatabányai Sport Club

Diáksport szervezetek:
Sportegyesület neve
Barátság Diáksport Egyesület
Bárdos Diáksport Sportegyesület
Dózsa Diáksport Egyesület
Éltes Diáksport Egyesület
Herman Ottó Diák Sport Egyesület

Sportág
asztalitenisz
asztalitenisz
atlétika
boccia
floor-hockey
futás
judo
kerékpár (túra)
kosárlabda
kosárlabda
kosárlabda
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
sakk

Akadályozottak sportja:
Jellege
Sportegyesület neve
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja

KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete
Meri Reintegrációs Egyesület
Don Bosco Egyesület
Humanitás Sportegyesület
Éltes Diáksport Egyesület
Meri Reintegrációs Egyesület
Éltes Diáksport Egyesület
Meri Reintegrációs Egyesület
Don Bosco Egyesület
Éltes Diáksport Egyesület
Meri Reintegrációs Egyesület
Don Bosco Egyesület
Éltes Diáksport Egyesület
KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete
Meri Reintegrációs Egyesület
KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete
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sporthorgászat
teke
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
tollaslabda
torna
úszás
úszás
ülőröplabda

Sportág
asztalitenisz
barlangászat
barlangászat
barlangászat
bridzs
búvárkodás
evezés (túra)
fitness
futás
futás
íjászat (történelmi)
kerékpár (hegyi)
kerékpár (országúti)
kerékpár (terep)
kerékpár (túra)
kerékpár (túra)
kerékpár (túra)
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
lövészet
postagalambsport
rádióamatőr
repülés (siklóernyőzés)
repülő modellezés
síelés
sporthorgászat
sporthorgászat
sporthorgászat
sporthorgászat
sporthorgászat
sziklamászás
sziklamászás
teke
teke
tenisz

akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja
akadályozottak sportja

KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete
KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete
Don Bosco Egyesület
Éltes Diáksport Egyesület
Meri Reintegrációs Egyesület
Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete
KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete
Meri Reintegrációs Egyesület
Meri Reintegrációs Egyesület
Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete
Humanitás Sportegyesület

Szabadidősport szervezetek:
Jellege
Sportegyesület neve
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport

Széchenyi Tömegsport Sportegyesület
EX-T Sportegyesület
Gerecse Barlangkutató Egyesület
Magyar Kaland-Sport Egyesület
KEM-i Bridzs Egyesület
Marlin Búvár Sportegyesület
Tatabányai Vízitúra Club
Balázsi Testépítő és Erőemelő Sportegyesület
KEM-i Sprint Futóklub
Tatabányai Fitt Club Egyesület
Múltunk és Jövőnk Egyesület
EX-T Sportegyesület
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Alsógallai Környezetvédő és Sportegyesület
Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Vulkán Tömegsport Egyesület
Alsógallai Környezetvédő és Sportegyesület
Katasztrófa-és Tűzvédelmi Sportegyesület
Road Masters Sportegyesület
Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport E.
Tatabányai Volán Sportegyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Katasztrófa-és Tűzvédelmi Sportegyesület
C-02 Postagalambsport Egyesület
Gerecse Rádióklub Sportegyesület
EX-T Sportegyesület
Tatabánya Városi Modellező Klub
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Becsali Sporthorgász Egyesület
Munkáséri Horgász és Környezetvédő Egyesület
Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület
Tatabányai Jószerencsét Horgász Egyesület
Tatabányai Volán Sportegyesület
EX-T Sportegyesület
Tatabányai Alpin Sportklub
Katasztrófa-és Tűzvédelmi Sportegyesület
Tatabányai Volán Sportegyesület
2001 Tenisz Klub
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tenisz
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
természetjárás
testépítés
testépítés
torna (kondicionáló)
torna (kondicionáló)
túramotor
úszás
úszás
vitorlázás

szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport
szabadidősport

Széchenyi Tömegsport Sportegyesület
Alsógallai Környezetvédő és Sportegyesület
Dózsa Diáksport Egyesület
Katasztrófa-és Tűzvédelmi Sportegyesület
Magyar Kaland-Sport Egyesület
Széchenyi Tömegsport Sportegyesület
Tatabányai Cement Természetjáró Egyesület
Tatabányai Sport Club
Tatabányai Volán Sportegyesület
Városháza Sportegyesület
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Balázsi Testépítő és Erőemelő Sportegyesület
Flex-2000 Szabadidő és Tömegsport Klub
Tatabányai Fitt Club Egyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Vulkán Tömegsport Egyesület
Katasztrófa-és Tűzvédelmi Sportegyesület
Tatabányai Fitt Club Egyesület
Vértesi Erőmű Sportegyesület

KIEMELT SPORTRENDEZVÉNYEK
ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK
NB, MB, OB osztályban szereplő felnőtt csapatok bajnokságai, nemzetközi szintű felnőtt
és utánpótlás korú csapatok kupái, tornái:
Labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, teke, vízilabda
Farsangi Vegyes Nemzetközi Röplabda Torna
Interball Kupa (nemzetközi utánpótlás kézilabda kupa)
Karácsonyi Gyermek Foci Gála
Egyéni sportágak nemzetközi szintű verseny-, és utánpótlás rendezvényei:
Atlétika utánpótlás, serdülő és ifjúsági bajnokság
Birkózó utánpótlás és országos bajnokság
Faragó Benjámin Emlékverseny (judo)
Nemzetközi Utánpótlás és Szenior Úszóverseny
Súlyemelő utánpótlás és országos bajnokság
Turul Kupa nemzetközi görkorcsolya verseny
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Hagyományos sport-és szabadidős jellegű rendezvények, programokhoz, ünnepekhez,
világnapokhoz, évfordulókhoz kötődő sportnapok:
Bányásznapi „Csilletoló” verseny
Bányásznapi Szén Kupa labdarúgó torna
Európai Mobilitás Hét, és Autómentes Nap sportrendezvényei
Húsvéti-, Mikulás napi-, karácsonyi-, szilveszteri futó, gyalogló és kerékpáros túrák
Juniális, illetve Nyárköszöntő Fesztivál
Kihívás Napja nemzetközi sportnap
Környezetvédelmi Világnap
Majális kupa, Május 1. kupa kispályás labdarúgó tornák
Szünidei gyermek labdarúgó torna
Világ Gyalogló Nap
Vulkán kupa országos gyermek fiú és leány labdarúgó torna
Szépkorúak sportnapja
Városrészekhez kötődő sportnapok:
Alsógallai családi-, és sportnap
Bánhidai családi-, és sportnap
Dózsakerti családi-, és sportnap
Felsőgallai családi-, és sportnap
Kertvárosi családi-, és sportnap
Gál lakótelepi családi-, és sportnap
Kodály téri családi-, és sportnap
Sárberki családi-, és sportnap
Újvárosi családi-, és sportnap
Kiemelkedő természetjáró túrák, utcai futó rendezvények, országos sportnapok:
Csákányosi és Mátyás-kúti húsvéti tojásgurító és Mikulás túrák
Gerecse 50’ teljesítmény túra
Hegyen-völgyön futóverseny
Hegyek királya futóverseny
Karácsonyi „Bejgli Rázó” túra
Mikulás futás (utcai futóverseny)
Női országos és városi sportnap
Olimpiai ötpróba (gyaloglás, futás, kerékpározás, úszás, triatlon)
Panoráma futás (utcai futóverseny)
Röplabda sportvezetők és szeniorsportolók szakmai találkozója, sportfóruma
Szenior több próba országos dobóverseny
Szenior vízilabda, úszó találkozó és verseny
Szépkorúak városi és országos sportfesztiválja
Szilveszteri tekergő (kerékpáros túra)
Tatabánya 20’30’ teljesítmény túra
Turul Kupa utcai kerékpáros verseny
Vízitúrák a hazai és környező országok folyóira, tavaira
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Városi, városkörnyéki (kistérségi) amatőr bajnokságok, rétegsport rendezvények:
Asztalitenisz diák és felnőtt városi bajnokságok
Diák labdarúgó tornák
Csillagszóró sor-és váltóverseny
Felmenő rendszerű diákolimpia versenyek (2 nem, 9 sportágban, 4 korosztályban)
Kispályás városi labdarúgó bajnokság (~ 70 labdarúgó csapat részvételével)
Ovilimpia (tatabányai óvodáknak sor-és váltóverseny iskolai szervezésében)
Pétanque városi diák és utánpótlás és felnőtt bajnokság
Röplabda városi diák bajnokság
Sakk városi bajnokság
Teke felnőtt és szenior városi bajnokság
Tenisz városi diák, utánpótlás, felnőtt bajnokság és szenior tornák
Sportturizmus szempontjából jelentősebb turisztikai vonzerők, látnivalók:
Kő - hegy (Turul emlékmű, Szelim-barlang, Ranzinger Vince kilátó)
Körtvélyesi kápolna, erdei temető, Körtvélyesi tábor (felújítást követően)
Csákányospusztai turistaház és altábor
Vitány - vár
Mária-szakadék
Városkörnyéki horgásztavak (Síkvölgyi tó, Erőműi tó, Galambász tó, Kacsás tó)
Jászai Mari Színház - Népház
Tatabányai Szabadtéri Bányászati Múzeum és Skanzen
Gyémánt Fürdő, mint összetett sport és szabadidő, életmód és rekreációs szolgáltató
Földi Imre Sportcsarnok (olimpikonok „dicsőség” táblája)
Csónakázó-tó és környéke
Jubileum parki szabadidős sportcentrum és kamasz játszótér
KRESZ park (gyermek kerékpáros közlekedés-oktató-, és pihenőpark)
Lapatári malom (turista pihenő park és lovas-oktató centrum)
Síkvölgyi „Orosz” lovas-oktató iskola
Via Ferrata
Tatabánya város közigazgatási területén található épített és természeti értékeinek
sportturizmus fejlesztése céljából történő hasznosítása érdekében elengedhetetlen az olyan
szálláslehetőségek kialakítása, amely különböző komfortfokozattal és ez által széles igénykielégítési lehetőséggel rendelkeznek. A desztináció és a vendéglátás olyan szoros
összefüggésben van, amely nélkül a környezetünk speciális adottságából megteremtődött
lehetőségek jelenleg csak az „átutazó” turizmus igényeinek képes megfelelni.
A létesítményhelyzetünk javulását nem követi azonos mértékben a járulékos szolgáltatások
igénybevételi lehetőségeinek bővülése, és ez gyakran akadályozza azoknak a
sportszolgáltatásoknak az igénybevételét, amely a fejlesztéseknek köszönhetően már
színvonalas, magas komfort fokozattal rendelkezésre állnak.
A városban rendezett sport és kulturális események színvonala egyre nagyobb figyelmet,
érdeklődést kelt a sajtóban és a médiában. Ennek pozitív hatását más, akár társadalmi, vagy
gazdasági célok elérése érdekében is fontos hatékonyabban kihasználni.
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SPORTKONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ
CSELEKVÉSI PROGRAM, SPORTFEJLESZTÉSI TERV
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Kapcsolatkiépítés a cselekvési programban közvetlenül, vagy közvetve résztvevők
között.
A sporttevékenységek végzéséhez alkalmas teljes létesítményrendszer feltérképezése.
A városban folytatott, vagy lakossági igények alapján jelentkező sporttevékenységek
felmérése, feldolgozása.
Egyeztetés a sportinfrastruktúra igényéről és a város sportfejlesztési elképzeléseiről,
terveiről, a városban folytatott sporttevékenységek és a rendelkezésre álló
létesítmények beazonosítása, a szükséges változtatások meghatározása és kidolgozása.
Pénzügyi tervkészítés a rendelkezésre álló saját és a célok megvalósítását segíthető
egyéb pénzbeli forrásokról, pályázatokról.
A koncepció megvalósításában esetlegesen együttműködő partnerekkel történő
megállapodások előkészítése.
Esetleges magánszemélyek által történő hozzájárulásról, vállalkozói (befektetői)
szándékokkal közreműködők lehetőségének figyelembevételével történő rövid, közép
és hosszú távú költségvetési terv készítése.
A TAO törvényben biztosított új lehetőségek kihasználhatóságának érdekében,
koordináló, közreműködő szervezet (menedzsment, vagy bizottság) létrehozása.
Az operatív tevékenységek (határidők, célfeladatok és felelősök) meghatározása.
Az ellenőrzés és a controlling (tervezés, terv-tény összehasonlítás, szükséges
beavatkozás, módosítás) rendszerének kidolgozása.
Az „Egészséges Tatabányáért Program” összehangolása a hagyományos és új igények
által megjelent szabadidősport eseményekkel. Az alulról építkező szervezett és
önszerveződő közösségi sportélet fejlesztése (grassroots sport) érdekében.
Az oktatási- nevelési intézmények sporttereinek bővítése, a lakosság részére
térítésmentesen igénybe vehető „tárt kapus” rendszerű, térítésmentes sportolási
lehetőség támogatása, kialakítása.

Rövidtávú feladatok a testnevelés és sport infrastruktúra fejlesztésének területén
-

-

A Szent Borbála úti sporttelep és környékének fejlesztése.
Egyes oktatást kiegészítő szabadidős létesítmények (Csákányospusztai Turistaház,
Körtvélyesi Ifjúsági Tábor) jövőképének, funkciójának meghatározása, annak
függvényében az esztétikai, műszaki, kényelmi és higiéniai szempontoknak megfelelő
színvonal biztosítása.
A Csákányospusztai épületek pályázati fejlesztése.
Folytatni kell a közterületeken található, mozgásos cselekvésre ösztönző eszközök,
létesítmények felújítását, fejlesztését.
Az aktív pihenés, természetjárás feltételeinek megteremtése a Turul-emlékmű, a
Kilátó és a Szelim-barlang környékén.
A felsőgallai úgynevezett TISE pálya „hasznosításának” kidolgozása.
A Galambász telep és mellette lévő tó által okozott természeti problémák
megoldásának vizsgálata.
A lőtér „tevékenysége” és a környék lakói által jelzett gondok megoldásának
vizsgálata, a lőtér épületeinek és kiszolgáló helységeinek felújítása, vagy a lőtér új
helyszínre történő „áthelyezésének” lehetőségeit vizsgáló feladatok elvégzése.
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RÖVID TÁVÚ FELADATOK A TESTNEVELÉS ÉS A SPORT
KÖZIGAZGATÁSÁNAK TERÜLETÉN
Összességében megállapítható, hogy városunkban a sport szerkezeti, működési
rendszerében részben lezajlott az átalakulás, amely részben spontán folyamatként, részben
önkormányzati elhatározás alapján történt.
Nagyrészt rendeződött a helyi sportigazgatás, sportszervezés, sportlétesítmény-üzemeltetés
szervezeti, szerkezeti kereteinek meghatározása.
Jó kezdeményezés volt a Tatabánya Sportjáért Díj létrehozása, amely a helyi sportéletben
tevékenykedők önkormányzati szintű elismerésének méltó képviselője.
A versenysportunk tagozódásában – döntően az önkormányzat és támogatók összehangolt
támogatásnak köszönhetően – a szűkülés és polarizáció folyamata lényegében befejeződött.
Az egyik oldalon a nemzetközi színvonalat és hazai élmezőnyt képviselő szűk létszámú
hivatásos sportolói kör, (atlétika, súlyemelés, férfi kézilabda, labdarúgás, judo, birkózás), a
másik oldalon a különböző versenyrendszerekben résztvevő nagyobb létszámú amatőr
sportolók mezőnye rajzolódott ki, melynek alsó határa a minőséget, színvonalat tekintve nem
válik el jellegzetesen a szabadidősportban tevékenykedő sportolók körétől.
Pozitív irányú fejlődés tapasztalható a diáksport, a lakossági szabadidősport és az
egészségkárosodottak sportja terén, hiszen az önszerveződő sportszakmai „ernyőszervezetek”
összehangoló tevékenysége révén működésük egyre határozottabb.
A jelenlegi önkormányzati támogatási elvek és nagyságrendek mellett sem lényegi
átrendeződés, sem számottevő minőségi javulás nem várható a csapatsportágak versenyélsportjának területén.
1.

Folytatni szükséges a hivatali szakiroda, az önkormányzati szakbizottság, valamint az
önkormányzati tulajdonú sport- és szabadidő létesítményt üzemeltetők, a
sportszövetségek, sportszervezetek kapcsolatrendszerének kiépítését.

2.

Aktualizálni szükséges a helyi sportkoncepciót és sportfejlesztési tervet.

3.

A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés érdekében egységes helyi sportági
utánpótlás-nevelő rendszer kialakításának kezdeményezése.

4.

Az állami finanszírozású közoktatási, egyesületi típusú sportiskolai képzés kiterjesztése,
fejlesztése, a jelenleg működők kiemelt támogatása.

5.

A gazdasági társasági formában működő sportszervezetek, sport-és szabadidő
létesítményt üzemeltetők támogatásának EU szabályozással történő összehangolása.

6.

A kistérségi szintű testnevelés és sportigazgatásban rejlő lehetőségek kialakítása.

7.

A horgász, a lovas, a kerékpáros és természetjáró sportturizmusban rejlő lehetőségek
szakmai vizsgálata, fejlesztési adottságok vizsgálata, az aktív pihenés, természetjárás
feltételeinek megteremtése a Turul-emlékmű, a Kilátó és a Szelim-barlang környékén.

8.

Az úgynevezett látványsportágak számára a törvény által biztosítandó társasági adó
sportcélú felhasználásának elérhetőségét, lehetőségének megteremtését szorgalmazó
tervek készítése, kapcsolatszervezés.
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KÖZÉP ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK, FELADATOK A TESTNEVELÉS
ÉS SPORT INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK TERÜLETÉN
Az elmúlt években komoly előrelépés történt a sport-és szabadidős infrastruktúra területén.
-

-

-

-

-

-

Az önkormányzat tulajdonába került a Városi Lőtér, a korábban KVI tulajdonában lévő
ingatlanrészei.
Sor került a Dózskerti Váci Mihály Általános Iskola tanmedencéjének felújítására és
elkészült a Kertvárosi Általános Iskola Verebély László utcai Telephely (Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola) tanuszodája.
Megtörtént több játszótér EU szabvány szerinti felújítása, Újvárosban közel 255 millió
forintot fordított az önkormányzat az intézmények, utak, járdák, parkok és játszóterek
korszerűsítésére.
Átadásra került a judo, birkózó és a vívó terem.
Befejeződött a Földi Imre Sportcsarnok, a Grosics Gyula labdarúgó stadion, a műanyag
borítású atlétikai pálya valamint a súlyemelő csarnok felújítása. Az Olimpikonok útjánál
műfüves labdarúgó pályákat alakítottak ki.
A város különböző területein a lakosság részére MLSZ grund pályák épültek.
A Jubileum park bővítéseként, pétanque pályát alakítottak ki, valamint az aszfaltos
futballpálya 800 négyzetméteren műfű borítást kapott. A kispályás labdarúgó
mérkőzésekre alkalmas létesítmény fölé túlnyomásos, fűthető sátrat emeltek, ezáltal a
téli időszakban is sportolásra alkalmas.
Az Által-ér Völgyi kerékpárút építési és pályázati szakasza lezárult. Befejeződött az
Álmos vezér út és a Polgármesteri Hivatal közötti kerékpárút építése. A kerékpárútnak
köszönhetően így már Óvárostól egészen a kertvárosi körforgalomig több mint 6
kilométer egybekapcsolt kerékpárút áll a város lakosai rendelkezésére.
A Turul-emlékmű közelében Gerecse kapuja névvel látogatóközpontot alakít ki az
önkormányzat.
A turisták számát növelte, hogy 2014 nyarán átadták a Kő-hegy oldalában kialakított
három sziklamászó útvonalat. Az autópályáról is jól látható, fehér mészkősziklákon
drótkötelekkel, kötélhidakkal 550 méteres mászóutat, via ferratát építettek ki.

Saját erő, külső pályázati forrás, a vállalkozói és civil szféra bevonásával folytatni kell a
sportlétesítmények korszerűsítését és újak építését.
A később benyújtandó pályázatok előkészítéséhez szükséges, hogy a városnak kész,
költségvetést is tartalmazó tervei legyenek és az önkormányzat rendezési terve összhangba
kerüljön a sportfejlesztési elképzelésekkel. A tervezési feladatokra, valamint a pályázatokhoz
elengedhetetlen önrész biztosítására megfelelő összeget kell a költségvetésből elkülöníteni,
biztosítani.
Az azonnali feladatok között szükséges szerepeltetni az oktatási-nevelési intézmények
tornatermeinek, szabadtéri játszó és sportudvarainak felújítását és a balesetveszélyes
helyzetek megszüntetését. Az oktatási–nevelési intézmények létesítményfejlesztési tervei csak
részben tartalmazzák a sporttevékenységhez illeszkedő felújításokat, ezért szükséges azokat
kiegészíteni a tantervi testnevelés feltételeihez szükséges intézményi fejlesztési tervekkel.
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Megfelelő pénzügyi források elnyerése esetén rövidtávú célként még megvalósítható:
-

-

-

-

-

-

-

A Grosics Gyula Stadion bejárati részének felújítása.
A görkorcsolyapálya infrastrukturális fejlesztése (öltöző, pályavilágítás, nemzetközi
szabványnak megfelelő palánk építése) tekintettel a nemzetközi sportesemény
megrendezésének tervére.
A közterületeken található, mozgásos cselekvésre ösztönző eszközök, létesítmények
felújítása, fejlesztése, a Jubileum parkban egy szabadtéri „kondi park”, valamint egy
betonos BMX pálya létesítésével.
A Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Tagintézménye (Dózsa György Általános
Iskola) tanuszodájának teljes felújítása, sportcsarnokának többfunkciós, pl. röplabdakézilabda sportcsarnokká történő fejlesztése, öltözők bővítése, nézőtér kialakítása, a
betonos pálya műfüves pályává történő fejlesztése, átalakítása.
A Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakközépiskola (Bánki Donát
székhelyintézmény) sportudvarán egy szabadtéri műfüves pálya létrehozása, esetlegesen
egy strandröplabdázásra alkalmas pálya kialakítása.
A Jubileum park régi műfüves pályáinak felújítása, világításának átalakítása és
kerítésének cseréje.
A Galambász telep mellett lévő tó által okozott „természeti” gondok megoldásának
vizsgálata, kármegelőző intézkedések megtétele.
A Bárdos László Gimnázium öltözőinek bővítése, a „vizes blokk” felújítása,
tornatermének „kosárlabda sportcsarnokká” történő fejlesztése, vagy új kosárlabdakézilabda munkacsarnok építése.
A Vágóhíd úti műjégpálya befedése.
A Csákányospusztai Turistaház és altábor esztétikai, műszaki, kényelmi és higiéniai
szempontoknak megfelelő színvonalának biztosítása érdekében történő fejlesztések
tervezése és kivitelezése, a megközelítést biztosító közlekedési „út” helyzetének
tisztázása és használatra alkalmassá tételének elvégzése.
A Jubileum park és a Csónakázó - tó közötti átjáró megépítése.
A Csákányospusztai turistaháznál és a Lapatári malomnál túrakerékpár kölcsönző
kialakítása.
A Csákányospusztai sífelvonó üzembe helyezésének vizsgálata, a nyári hasznosítás
lehetőségeinek figyelembevételével (bob, roller, stb).
A felsőgallai Széchenyi Tömegsport Sportegyesület által üzemeltetett és a volt TISE
pálya „sporthasznosításának” kidolgozása, további sportfejlesztési lehetőségeinek
vizsgálata.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A sportkoncepció és sportfejlesztési tervnél minden olyan felvetést szerepeltettünk,
amelyet a helyi sportvezetők közösségük számára fontosnak tartottak és annak teljesítésében,
megvalósításában az önkormányzattal együtt kívánnak működni.
Kérem Önöket, hogy további észrevételeikkel, javaslataikkal támogassák a koncepció
céljainál, feladatainál megjelenített szándékok teljesíthetőségének feltételeit.
Legyenek partnerek az elmúlt évek, évtizedek dicséretes munkájával kiérdemelt városi
sportértékek további megőrzésében.
Közreműködésükkel segítsék a sporttársadalom tevékenységét a jelenkori, valamint a
jövendőbeli, reményeink szerint hasonlóan eredményes sportsikerek és az egészséges életmód
szemléletének, illetve „megélhetésének” érdekében megfogalmazott törekvések
megvalósításában.
Tatabánya, 2015. október 22.
……………………………..
Bereznai Csaba
alpolgármester
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