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1. Vezetői összefoglaló 

Hargita Megye Tanácsának elemzőcsoportja kérdőíves felmérést végzett a lakosság és a 

hivatásos sportolók, sportklub és sportegyesület vezetők, valamint edzők körében. A 

lakosság részéről 240 válasz, míg a professzionális sportolók, vezetők részéről pedig 74 válasz 

érkezett. 

A felmérés célja az volt, hogy a következő tíz éves stratégia elkészítése előtt, kapjunk egy 

pillanatképet, hogy a jelenlegi helyzetben milyen gyors és hosszútávú megoldásokra van 

szükség a sportélet fellendítése érdekében. 

A felmérés legfontosabb következtetései: 

El kell különíteni a professzionális sportok- , valamint a szabadidős sportok részére szánt 

költségvetést, a támogatási rendszer és a pályázati kiírások külön kell foglalkozzanak az 

amatőr- és a hivatásos sportolókkal és azok igényeivel. 

A hivatásos sportolók esetében: 

⮚ Eredménycentrikus támogatási rendszerre van szükség. Figyelembe kell venni az országos 

és nemzetközi versenyeken elért eredményeket. Minden sportágazatnak lehetőséget 

biztosítani, ha vannak felmutatható eredményei. 

⮚ Támogatási rendszer kidolgozása a sportágazatok népszerűsítési kampányai számára. 

⮚ Az edzők és szakemberek továbbképzése. 

⮚ Nemzetközi tapasztalatcserék szervezése. 

⮚ Tehetséggondozás átfogó támogatása és fejlesztése. 

Az amatőr sportolók és a lakosság esetében szükséges: 

⮚ Minden városban egy több kilométeres szaladó pálya 

⮚ A városok körül pedig egy több kilométeres terep-biciklipálya 

⮚ Városi uszodák elindítása, illetve ahol nincs, ott azok létrehozása 

⮚ Labdapályákhoz való hozzáférés biztosítása: a városok minden negyedében és a 

községközpontokban legalább egy labdapálya kialakítása, amelyek a lakosság számára 

épülnek, valamint az iskolák pályáinak nyitvatartása délután és a lakosság számára is 

legyen hozzáférhető a szabályok betartása mellett.  

⮚ Minden községközpontban, nagyobb faluban legalább egy sportághoz való hozzáférés 

biztosítása:  teremmel/pályával és edzővel.  

⮚ Minden városban egy skatepark kialakítása.   
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2. Bevezető 

A 2019-ben elkezdődött járványhelyzet több más ágazat mellett a sportolást és a sportéletet 

is nagymértékben befolyásolta. A közösségi tereket, sportpályákat, edzőtermeket kisebb-

nagyobb időszakra bezárták, és a lakosság egy részében kialakult egy szociális elzárkózás is, 

amely miatt az edzőtermek újranyítása után továbbra is távol maradtak azoktól. 

Mindemellett a sportolási szokások is megváltoztak, vannak, akik a koronavírustól való 

félelem vagy a járványhelyzett miatti intézkedések okán új sportágakat próbáltak ki, amelyek 

megfelelőbbnek tűntek az aktuális helyzetben.  

Hargita Megye Tanácsa felmérést végzett a Hargita megyei lakosság, valamint a 

professzionális sportolók és sportklub vezetők, valamint edzők körében. A felmérés 

hipotézise, hogy a sportolási szokások átalakulása nem egyirányú, míg egyesek esetében 

csökkent a sportolásra szánt idő, mivel több olyan sportágazat is van, amelynek a 

művelésére nem volt lehetőség vagy veszélyes lett volna a koronavírus miatt, addig mások a 

kijárási tilalom következtében jobban oda kezdtek figyelni a napi testmozgásukra. Előtérbe 

kerültek az egyszemélyes sportok a csoportos mozgásokkal szemben.  

A lakosságnak szánt on-line kérdőív három hétig volt elérhető, 2021. január 25-ig és Hargita 

Megye Tanácsa, valamint a megyei tanács elnökének Facebook oldalain volt közzétéve. A 

kérdőívre összesen 240 válasz érkezett be, túlnyomó többsége Csík-térségi válaszadóktól. 

A profeszionális sportolók és sportklub vezetőknek, edzőknek szóló kérdőív a Hargita megyei 

sportolók különböző on-line csoportjaiba volt megosztva és összesen 74 válasz érkezett a 

három hét alatt.  
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3. A Hargita megyei lakosság körében végzett felmérés eredményei 

Hargita megyében is, bár mérsékeltebb ütemben, de egyre nagyobb teret hódít az 

egészséges életmódra való törekvés, ezáltal a különböző sporttevékenységek iránti 

érdeklődés is növekszik, viszont a járványhelyzet megváltoztatta a sportolási szokásokat.  

A lakosság részére szánt kérdőívben a válaszadók sportolási szokásait és azok alakulását 

kutatjuk a koronavírus ideje alatt.  

A válaszadók nagy többsége, azaz 76% városi és 24% pedig vidéki lakos. A térségek szerinti 

eloszlásukat tekintve 60%-uk Csík-térségi lakos, kevéssel több mint 30% Udvarhely-térségi és 

kevesebb mint 10% pedig Gyergyó-térségi lakos.  

1. A válaszadók térség szerinti eloszlása 

 

 

A válaszadók 41,4% női válaszadó és 58,6% pedig férfi. Korosztály szerint három csoportba 

soroltuk a válaszadókat: fiatalok, akik a 27 évesek vagy az annál fiatalabb válaszadók, akiknek 

nagyrésze még diák, a középkorosztályba tartozóknak tekintettük a 27 és 39 év közötti 

válaszadókat és a harmadik csoportba soroltuk a 40 éveseket és az annál idősebbeket. A 

válaszadók közel 30%-a 27 évesnél fiatalabb, 38%-uk 27 és 39 év közötti, 32,6%-uk pedig 40 

éves vagy annál idősebb. 
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2. A válaszadók korosztály szerinti eloszlása 

 

A válaszadókat végzettségük szerint három csoportba soroltuk: az alapfokú végzettségű 

személyek közé tartoznak azok, akik legtöbb 10 befejezett osztállyal rendelkeznek, 

középfokú végzettséggel rendelkező személyeknek tekintjük azokat, akiknek megvan a 12 

osztálya érettségi vagy főiskolai végzettséggel, a felsőfokú végzettség alatt az egyetemi 

diplomát vagy az annál magasabb besorolású végzettséget tekintjük. 

A kérdőívet kitöltők kevesebb mint 10%-a rendelkezik alapfokú végzettséggel, középfokú 

végzettséggel 30% és felsőfokú végzettséggel pedig 60%.  
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3. A válaszadók végzettség szerinti eloszlása 

 

A válaszadók több, mint fele alkalmazásban áll, viszont közülük 2%-nak a felmérés 

időszakában fel volt függesztve a munkaviszonya, 20,6%-nak vállalkozása van vagy önellátó 

szakmunkás, 19,3% diák és 4,2% munkanélküli vagy gyermeknevelési szabadságon van.  

 

4. A válaszadók gazdasági aktivitás szerinti eloszlása 
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A járványhelyzet hatása a sportolási szokásokra 

 

Arra a kérdésre, hogy „Ön milyen gyakran sportolt a járványhelyzet előtt?” a válaszadók 

33%-a válaszolta azt, hogy naponta végez valamilyen sporttevékenységet, viszont a 

járványhelyzet közben ez az arány 10%-kal csökkent. A hetente többször sportolók aránya 

szintén csökkenést mutat 58%-ról 43%-ra csökkent. Azoknak az aránya, akik soha vagy csak 

nagyon ritkán sportoltak, alig haladta meg a 3%-ot járványhelyzet előtt, viszont a 

járványhelyzet kialakulása után ez az arány meghétszereződött meghaladva a 21%-ot.  

A világjárvány előtt naponta sportoló válaszadóknak már csak kevéssel több mint felel 

válaszolta azt, hogy a járvány alatt is naponta végzett sporttevékenységet, 29%-uk már csak 

hetente, 2,5% havonta és közel 10% egyáltalán, vagy csak ritkán sportolt ezalatt az időszak 

alatt. Akik hetente vagy havonta sportoltak, azoknak is ritkult átlagban a sporttevékenysége, 

viszont azoknak a válaszadóknak, akik a járványhelyzet előtt ritkán sportoltak a járvány alatt 

43%-uk elkezdett heti rendszerességgel sportolni.  

5. Sporttevékenységek gyakorisága járványhelyzet előtt és közben 

 

Korosztály szerinti bontásban a fiatalabb korosztály képviselői sportolnak a leggyakrabban. A 

járványhelyzet előtt a válaszadó fiatalok 94% állította azt, hogy naponta vagy hetente 

sportol. A valóságban ez az arány kisebb, értelemszerűen a sportoló lakosság részéről 

nagyobb volt a hajlandóság a kérdőív kitöltésére. Ám a járványhelyzet beállta után így is 
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érzékelhető, hogy a sportolási hajlandóság sokat csökkent. A naponta sportoló fiatalok 

aránya közel 15%-ot, a középkorosztály tagjai körében közel 10%-ot és az idősebb válaszadók 

esetében pedig szintén közel 10%-ot csökkent a naponta sportolók aránya. A hetente vagy 

havonta sportolók aránya is nagymértékben csökkent, legnagyobb arányban az idősebb 

válaszadók körében, ahol 20%-kal kevesebben sportoltak heti rendszerességgel a 

járványhelyzet alatt, mint előtte.  

6. Sporttevékenységek gyakorisága korosztály szerinti bontásban 

 

A válaszadók kitartásáról ad tanúbizonyságot, hogy csupán a 7%-uk állítja azt, hogy 

abbahagyta a sportolást, igaz egyharmaduk azt jelezte, hogy némiképp csökkent a 

sporttevékenységük. 35% pedig átszervezte a programját és további 11% pedig új sportágat 

választott. Csupán tíz válaszadóból egy, aki azt állítja, hogy nem változott a 

sporttevékenysége a járványidőszak alatt.  
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7. Sporttevékenységek alakulása a járványhelyzet alatt 

 

A fenti kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy Hargita megyében a járványhelyzet sem 

tartotta távol a lakosságot a sportolástól, hajlandóak voltak alkalmazkodni és az adott 

helyzet által megkövetelt változásokat is beiktatni, akár úgy, hogy egy teljesen új sportágat 

próbáltak ki.  

A válaszadók sportolással kapcsolatos kiadásainak alakulása 

 

A válaszadók többsége, azaz 36% 100-199 lej között költött a járványidőszak alatt havonta 

sporttevékenységekkel kapcsolatosan, 29% 100 lej alatt és 11% pedig nem szokott hasonló 

tevékenységekre költeni. Közel a válaszadók egyötöde, akik több mint 200 lejt költenek el 

havonta sporttevékenységekre.  

Korosztály szerinti bontásban, amint az alábbi ábrán is látható, az életkor növekedésével a 

sportolásra szánt pénzösszeg értéke is növekszik. Míg a 27 év alattiak átlagban havonta 118 

lejt költenek sporttevékenységre, addig ez az összeg a középkorosztály esetében 150 lej és az 

idősebbek esetében 152 lej.  
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8. Sporttevékenységek havi költségei a járványidőszak előtt 

 

A járványidőszak alatti sporttevékenységekkel kapcsolatos kiadások a válaszadók több mint 

60%-nál csökkentek, egynegyedüknek nem változott és van 10%, akik esetében 

megnövekedtek a sporttevékenységekkel kapcsolatos kiadások.  

9. Sporttevékenységekkel kapcsolatos kiadások alakulása a járványhelyzet előtti 
időszakhoz viszonyítva 

 

 

Sporttevékenységek népszerűsége 

 

Összeállítottunk egy listát, amelyben felsoroltunk olyan sportágakat, amelyek elterjedtek a 

megyében és megkértük a válaszadókat, hogy egy 1-4-es skálán – ahol az 1 a soha és a 4 

pedig a hetente többször – jelöljék meg, hogy milyen gyakran művelik őket.  
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A válaszok átlaga alapján Hargita megyében a legnépszerűbb sport a szaladás, ezt követi az 

otthoni torna és alakformáló gyakorlatok, valamint a túrázás és hegymászás. A válaszadók 

közel 70%-a állítja azt, hogy legalább havi rendszerességgel szokott szaladni és 12% pedig 

soha sem. Az otthoni torna esetében 69% állítja, hogy legalább havi rendszerességgel szokott 

hódolni ennek a mozgásformának és 19%, aki soha sem. A túrázás és hegymászás esetében a 

válaszadók fele jelölte meg, hogy legalább havonta szokott túrázni és 21%, aki soha sem.  

Edzőterembe, úszni, síelni/snowboardozni és futballozni a válaszadók átlagban ritkábban 

mint havonta, de szoktak járni. A kosárlabdát és az alábbi ábrán alatta található egyéb 

sportágakat a válaszadók többsége soha sem szokta művelni.   

Tíz válaszadóból kilenc azt válaszolta, hogy soha sem szokott fallabdázni és kevesebb mint 

3%, aki heti rendszerességgel szokott fallabdázni. A kézilabda esetében a válaszadók 82%-a, 

aki soha sem szokott és 3,3%, aki heti rendszerességgel.  

10. Sporttevékenységek népszerűségi rangsora 

 

Rendszeresen művelt sportágak 

A rendszeresség gyakoriságától függetlenül, megkérdeztük a kérdőívet kitöltőket, arról is, 

hogy melyek azok a sportok, amelyeket saját bevallásuk szerint rendszeresnek nevezhetően 
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űznek.  Hat sportág van, amelyet a válaszadók legalább 10%-a megemlít. Az első a szaladás 

és/vagy gyaloglás, amelyet a válaszadók közel fele rendszeresen művel. A válaszadók 22%-a 

a biciklizés valamely formáját jelölte. A válaszadók 14%-a jár rendszeresen edzőterembe 

vagy végez erőnléti gyakorlatokat és további 5% jár rendszeresen fitnessre vagy 

powerfitnessre. Rendszeresen túrázik a válaszadók 13%-a és 10%-uk pedig rendszeresen jár 

úszni. A biciklizést leszámítva más sportágak is megjelentek a nyílt kérdésben, amelyek nem 

voltak feltüntetve az előző listában, valamint a küzdősportok és tornák esetében konkrétan 

megneveztek több ágazatot is. A horgászat, rally, bowling, darts, tenisz valamint lovaglás és 

fogathajtás is megemlítésre került. 

 

Igényelt, de hiányzó lehetőségek 

 

A válaszadók egynegyede szerint nincs olyan sportág, amelyet gyakrolnának, de nincs rá 

lehetőségük.  

A sportágak közül a legnagyobb arányban az úszás lehetőségét hiányolják, azaz a válaszadók 

27%-a az uszodával vagy az úszási lehetőségek hiányával kapcsolatos választ adott. Több 

esetben csak a járvány visszaszorítása érdekében hozott korlátozások miatt vannak 

panaszok, más esetben az uszodák számát keveselik, több településen is kellene erre 

lehetőséget biztosítani, kifejezetten, ahol sportszerűen lehet űzni ezt a sportot, nem 

wellness központokra.  
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Tíz válaszadóból egy a szaladó és biciklipályák hiányát tartja a legnagyobb problémának. A 

válaszadók körében ezek a legnépszerűbb sportágak és ebből kifolyólag ezeknek a 

lehetőségeknek a hiánya okoz elégedetlenséget is a körükben. Ezeknek a sportoknak a 

jellegéből kifolyólag számos egyéb sport mellett is sokan gyakorolják őket, így ezeknek a 

pályák számának a növelése valóban prioritás kell legyen a lakosság sportolási 

lehetőségeinek a biztosítása során, hiszen ezek a sportok kiadások nélkül is üzhetőek, így a 

hátrányosabb helyzetű személyek számára is ideális sporttevékenységek.  

Kevesebben, de hiányolják a labdasportok gyakorlásához a pályákat, termeket: teremfoci, 

futball, floorball, amerikai futball, teqball, kosárlabda, kézilabda, teniszpálya.  

Szintén említésre kerül a lovardák, fedett lovardák hiánya, valamint az ehhez a 

tevékenységhez kapcsolódó sportágak gyakorlási lehetőségeinek a hiánya: díjugratás, lovas 

íjászat.   

A következő, amit többen megemlítenek az a falmászás, fedett falmászás lehetőségének a 

hiánya, az asztalitenisz korlátozott elérhetősége és a korcsolyázás/gyorskorcsolyázás 

korlátozott lehetősége.  

Az ingyenes edzőtermek/szabadtéri edzőparkok működtetésére is van igény, valamint a 

freestyle sportágak gyakorlására is nagyobb teret kellene biztosítani pl. skateparkok stb. 

Bár a megyében több lehetőség is van, a válaszadók között akadnak olyanok, akik fontosnak 

tartanák a sípályák minőségének a javítását és bővítését. 

Az atlétika, motorsportok és a footgolf iránt érdeklődő válaszadók szerint ezeknek a 

gyakorlására nincs lehetőség a megyében: „Footgolf. Új sportág, ami tudtommal nincs jelen 

a megyében. Magyar innováció, amelynek 28 országban van szovetsege, bajnoksága. 

Magyarország egyszeres világbajnok. Elsősorban szabadidős sport. Úgy gondolom,hogy 

lenne benne potenciál”, „Atketikai futás.. Nincs hol!!!”, „fiamat iratnám motorsportra, de 

nincs, lányomat sport gimnasztikára, de nincs”.  
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Sportolási lehetőségekkel kapcsolatos általános elégedettség 

 

Egy ötös skálán mért elégedettségi mutatón a válaszadók legnagyobb arányban vegyes 

attitűdökkel viszonyulnak a Hargita megyei sportolási lehetőségekhez, elégedettek is, meg 

nem is, 41% inkább pozitívan vélekedik és közülük 12% teljes mértékben elégedett a 

lehetőségekkel. Kevesebb, mint egynegyedük, akik inkább negatívan vélekednek és közülük 

8%, aki egyáltalán nem elégedett.  

11. A Hargita megyei sportolási lehetőségekkel kapcsolatos elégedettség 

 

 

A településeken lévő sportolási lehetőségekkel általában a válaszadók elégedetlenebbek, 

mint a megyére vonatkozóan, 10%-kal magasabb azok aránya, akik inkább vagy teljes 

mértékben elégedetlenek és 10%-kal kisebb azoknak az aránya, akik inkább vagy teljes 

mértékben elégedettek. A legnagyobb elégedettség a Csík-térségben van, ezt követi 

Udvarhely- és végül Gyergyó-térség.  
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12. A településeken lévő sportolási lehetőségekkel kapcsolatos elégedettség 

 

 

Amint az alábbi táblázat is mutatja, a válaszadók többsége leginkább a különböző 

sporteseményeket hiányolják: rendezvények, táborok és versenyek. A többség szerint 

szintén kevés van uszodából, sportcentrumból, skateparkból és sípályákból. Viszont a 

válaszadók nagyobb része szerint a tánctermek, labdapályák és műjégpályák száma 

elégséges. A legnagyobb mértékben az edzőtermek számával elégedettek.  

  
Kevés van belőle a 

megyében Elegendő a számuk 

Sporttáborok 77% 23% 

Sportrendezvények 71% 29% 

Versenyek 68% 32% 

Uszoda 66% 34% 

Sportcentrum 66% 34% 

Skatepark 61% 39% 

Sípálya 50% 50% 

Táncterem 44% 56% 

Labdapályák (futball-, 
kézilabda-, kosárpálya) 31% 69% 

Műjégpálya 29% 71% 

Edzőterem 15% 85% 
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A válaszadók szerint az önkormányzatok a sporttevékenységekkel kapcsolatos 

költségvetésük elkészítésénél leginkább a jelenleg már létező sporttermek/sportpályák 

minőségének a javítását kell fektessék a hangsúlyt, továbbá a rendezvények szervezésére és 

a szakemberek képzésére.  

Önkormányzatok befektetéseinek szükségessége 

Sporttermek/sportpályák minőségének javítása 76% 

Több sportrendezvény szervezése 75% 

Edző/oktató/szakemberképzés 74% 

Tanfolyamok/táborok szervezés 71% 

Új sportágazatok bevonzása 65% 

Ingyenes edzőtermek biztosítása a lakosságnak 59% 

 

Diákok sportolási lehetőségei 

 

Az iskolás és óvodás korú gyermek szüleinek több mint fele inkább nem vagy egyáltalán nem 

elégedett az iskolában és óvodában végezhető sporttevékenységekkel. Kevesebb mint 10%, 

akik teljes mértékben meg vannak elégedve a fent említett tevékenységi lehetőségekkel. A 

jelenleg is működő on-line sporttevékenységekkel kapcsolatosan ennél jóval nagyobb az 

elégedettlenség, a válaszadók több mint háromnegyede egyáltalán nem elégedett velük, 

további 11% inkább nem elégedett. 

13. Az iskolában/óvodában végezhető sporttevékenységekkel való elégedettség 
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Mivel az iskolai tevékenységeket a szülők nem tartják elegendőnek, ezért fontosnak tartják a 

délutáni mozgás biztosítása érdekében a közterületeken kialakított kinti edzőtermek, 

labdapályák, skateparkok létesítését, amelyek ingyenesen is sportolási lehetőséget 

biztosítanak a gyerekeknek. „A szabadtéri kondiparkok főleg a gyerekeknél nagyon 

hasznosak. Megelőzi az egyik leggyakoribb serdülőkori problémát, a gerincferdülést. Egyre 

több időt töltenek a gyerekek a számítógépek, telefonok előtt görnyedve, aminek 

hosszútávon nagyon súlyos következményei lehetnek. Mi még gyerekként a szőnyeg 

porolókat használtuk a tornagyakorlatokra, de sajnos azok manapság már elég kis 

létszámban vannak jelen a tereken. Ezeket az eszközöket helyettesítik manapság a 

kondiparkok amelyeken minden izomcsoportot megtud mozgatni az ember nemtől és kortól 

függetlenül.  https://bestrong.com”, Több szülő is jelezte, hogy a délutáni edzések több 

akadályba is ütköznek, előfordul, hogy pénzügyi problémák miatt nem tudják a gyereket 

délutáni edzésekre járatni, amire a fenti javaslat szintén megoldást jelentene, továbbá a 

gyerekek odajutása is sokszor komoly fejtörést okoz a szülőknek, ezért  javasolják, hogy 

„legyen megszervezve az odajutás a gyerekek számára az iskolától”. 

A szülők elengedhetetlennek tartják a tornatanárok, edzők továbbképzését, fejlesztését: „A 

megyében minden edzőnek kurzusokat, előadásokat kellene tartani, amin ők kötelezően részt 

kellene vegyenek. És így talán az edzői felfogás, viselkedés, magatartás is fejlődne. Amit 

megtanult valaki a 90-es években most 2021-ben már nem azt kellene alkalmazni, 

megváltozott a világ. Ha nem fejlesztik magukat az edzők, mit akarunk mit 

felnőttek....gyerekeink hogy fognak eredményeket elérni?”.  

A jelenlegi helyzetre megoldást jelentene néhány új gyakorlat, foglalkozás elsajátítás: „Van a 

városban Pöttöm Ninja Klub, ami nagyon népszerű, nagyon felkapott. Nagyon egyszerűen 

kivitelezhető lenne bármely tornateremben és levezényelve egy tornatanár által, főleg covid 

alatt (...). Ahogy az Atlet Centerben elfér egyszerre 16 gyerek, úgy máshol is kivitelezhető lett 

volna ilyen és ehez hasonló foglalkozások megtartása.” 

https://bestrong.com/
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Mivel elégedetlenek leginkább a válaszadók? 

 

Településenként változik a sportolási lehetőségek milyensége, minősége, ezzel ellentétesen 

a felmerülő igények hasonlóak. Csíkszeredában leginkább a szabadtéri, érdemi hosszúságú 

szaladópályáknak és bicikliutaknak a szükségessége körvonalazódik ki: „Első és számomra a 

legfontosabb: a gumiszőnyeg szaladáshoz. pl Taploca hátsó útszakaszán (a Csíktaploca 

temető sarkától elhaladva a Hét Vezérnél - Csíksomlyói Borvíz Forrás - egészen a Márton 

Áron sarkáig és úgy vissza Taplocára.(6 km 2x12 km). Nem elég, ami Zsögödben, illetve a 

Tudorban van, max. az ott lakóknak egy rövidebb kocogáshoz. Veszélyes, hogy sokan az út 

széleken szaladunk. Többen is  járunk szaladni a Vásár útra, de nem egyszer találkoztunk 

medvével. Ősszel szintén nehéz, mert nem látni mi járkál a termések között, nem beszélve, 

hogy a sofőrök is száguldanak. Remélem a hokin és a focin kívül  lesz lehetőség másnak is 

sportolnia biztonságos környezetben. Köszönettel.”. A szaladópálya és bicikliút mellett más 

szabadtéri sportolási lehetőségek iránti igény is felmerül: „Bérelhető kosárlabdapálya, pin-

pong asztalok, bringapálya terepen felvonóval, többféle bérelhető bicikli, télen a sípályák 

mellett fatbike nyomvonalak és bérelhető fatbike-ok”, „1. Salakos sportpálya szaladásra, 

vagy egy olyan gumiborítasú, ami fríss levegőn van, természetközelben. 2.Nyított, 

hozzáférhető uszoda és korcsolyapálya 3. biciklis utak a hargita utca és szentlelek utca 

irányába, akár a következő településig”. A csíkszeredai válaszadók részéről megfogalmazott 

igényekhez hasonló az udvarhelyiek részéről megfogalmazott igények is, szükség van 

szabadtéri sportolási lehetőségekre, uszodára: „Uszoda Székelyudvarhelyen. Használható 

kerékpársávok úgy a településeken, mint azon kívül. Színvonalas sportesemények”.  

A sportpályák elérhetetlensége több település esetében is felmerül, míg vidéken sok esetben 

nincs is semmiféle lehetőség – „nálunk nincsen ha sportolni szeretnénk el megyünk futni 

vagy ha van saját bicikli akkor biciklizzünk más semmi nincsen  de hálás vagyok hogy sikerült 

csinálni egy kicsike játszó teret a gyermekeknek” –, addig városon a túlzsúfoltság, esetenként 

a magas bérleti díj jelent problémát:„Kevés a benti pálya, Udvarhelyen effektív ha egy héttel 

előtte nem foglalok pályát kénytelenek vagyunk Farkaslakara /Zetelakara kijarni”, „Jelenleg 
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városunkban a jégkorongon és a labdarúgáson kívül más sport nem igazán tud érvényesülni, 

ezért szabadtéri pályák sincsenek nagyon, vagy amik voltak is, azok is különféle újítások 

áldozatául estek (beszélek itt a Márton Ároni vagy éppeni a Petőfi Sándor Általános Iskolai 

pályákról). Továbbá magán emberek, magán pénzből vagy pályázatok által kell teret 

teremtsenek a saját maguk számára, hogy adott sportágukat űzni tudják illetve nagyon el van 

hanyagolva a már meglévő sportpályák karbantartása. „Nem tartanám rossz ötletnek 

bármiféle városi bajnokság indítása amatőr szinten, legyen szó teremfociról, kosárlabdáról 

vagy akár még röplabdáról is”. 

A válaszokból kitűnik, hogy a sporttevékenységek népszerűsítésére és a sportoktatás 

átgondolása is szükséges a lakosság és a fiatalok sporthoz fűződő viszonyának a 

megerősítése érdekében: „Legalább egyik korcsolyapályán lehetne közkorcsolyázni - 

Alapjaiban kéne valami változtatás, hogy minél több emberhez jusson el mennyire fontos a 

sportolás. Bevonni a médiát, újságcikkek írása, edzők buzdítása, színesebbé tenni a 

testnevelés órákat, több eszközzel, lelkesebb tanárokkal”.  

A felsorolt hiányosságok mellett, több válaszadó is tett javaslatokat a megoldásokra. Az egyik 

kiemelkedő gondolat az összefogás, úgy  több település részéről, mint intézmények és 

különböző területek összefogására: „Az ország több megyéjében azzal emelték a legnívosabb 

terepfutó verseny színvonalát, hogy az adott megye turisztikájáért felelős szervezete jelentős 

támogatói szerepet vállalt az eseményből, pl. a Primavera Trail a Visit Bihor a főtámogatoja, 

a Bate Toaca esetében a Piatra Neamti megyei tanács. Nagyon könnyen lehetne a Hargita 

Trail Running eseményt olyan módon támogatni, hogy  az országból több embert vonzzon és 

ne csak a versenyre érkezenek családostól, hanem maradjanak. 2. Hatóságok fellépésének 

hiánya: terepfutás és túrázás közben számtalan juh nyáj és szarvasmarha csorda található a 

környékünkön, magas számú neveletlen és veszélyes pásztor kutyákkal”. 

A sporttevékenységek fejlesztését nem csak a turizmussal, hanem az egészséges életmód, 

mentálhigiéné népszerűsítésével is össze lehet kötni: „Kevésnek találom a megfelelő 

helyszínt, a szakemberek sem minden esetben jól képzettek. Kevés esély van arra, hogy egy-

egy sportágat, mozgás lehetőséget megismerjenek, kipróbáljanak az emberek. Nincsenek 

mondjuk nyílt napokra, ahol a sportolni, de talán nem versenyezni, vágyók találkozhatnak, 

tapasztalatot cserélnének. A sportolás a mentális, pszichés terület felöl szinte egyáltalán 
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nincs megközelítve, holott ez is egy nagyon fontos tényező. Az egészséges táplálkozás is 

kapcsolódik szorosan a sportoláshoz, erre is fektetnék hangsúlyt”. 

Mivel elégedettek leginkább a válaszadók? 

 

A fent említett kérdésre adott válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a válaszadók a 

leginkább elégedettek az edzőtermek mennyiségével, minőségével és  felszereltségével 

„Szerintem a megyének nagyon komoly edzőtermei vannak”, „A power fitness és joga 

gyakorlás lehetőségeivel, fantasztikus edzőkkel”. 

A válaszokból az is kiderül, hogy a futball és jégkorong helyzetét is kedvezőnek tartják – A 

labdarúgással mondhatni megvagyok elégedve, de több födött pálya kellene – sőt, többen 

megfogalmazzák, hogy talán ezeknek a sportoknak a támogatottsága aránytalanul magas: 

„Nem kapnak elég figyelmet az egyéni sportok, viszont túl van tolva a jégkorong és a futball, 

holott a Csíkszeredai futball még országos színvonalon sincs. A küzdősportosok európai 

aranyérmeket hoznak haza és senkit nem érdekel”.  

Magas az elégedettség a természet adta lehetőségekkel. A környezetünkben található több 

olyan helyszín is, amely nagyobb befektetés nélkül is ideális szaladásra, biciklizésre, 

„gyönyörű, 100%-ban bringázható és nagyon jól jelölt útvonalak terepen, gyönyörű táj. 

Túrázni, szaladni is tökéletes a környék”. 

A környezet mellett a lakosság, „A szülők, gyermekek lelkesedése”, és a szakemberek, 

egyesületek hozzáállása, valamint az új kezdeményezések is bizakodásra sarkallják a 

válaszadókat: „Elegégedettnek nem mondhatom magamat, de jó kezdemenyezéseknek 

látom, hogy egyes csapatok pályázati úton hozzá tudnak férni némi jutattáshoz a megyei 

tanács keretéből”, „Elégedett vagyok a személyi edzőmmel és azzal, hogy az élsport után 

megtaláltam azt az edzőt és helyet, ahol megkapom mindazt, amire szükségem van. 

Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy a karantén időszak előtt egyre több gyerek kezdett el 

sportolni, egyre több gyereket/családot érdekelt a sport nyújtotta fizikai és mentális 

pozitívum. Gondolom az egyre több akadémia, sport egyesület létrejötte is segíti ezt”. 
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Megfogalmazott javaslatok 

 

A Hargita megyei sportélettel kapcsolatosan megfogalmazott javaslatok értelemszerűen 

nagyon kapcsolódnak a leírt hiányosságokhoz. A legfőbb javaslatok, hogy megoldásokat és 

intézkedéseket kell hozni a bezárt sportlétesítmények újra működésbe lépéséér, továbbá a 

szabadtéri sportpályák, közparki edzőtermek számának a növelése érdekében és a 

természetben való mozgás biztonságossá tételéért. Az utóbbi esetében javasolják, hogy a 

kóborkutya és vadállatok jelenlétének problematikáját prioritásként kezeljék. 

„A 2020-as év mindenki számára egy nehéz év volt, amelyben mindenki kicsit átértékelte a 

sportolás fontosságát (napi min. 30 perc testmozgás), de emellett az emberek 

távolságtartóbbak is lettek, ezért a javaslatom a következő:  Közösségi sportterek kialakítása, 

amely minden korosztály számára elérhető. Ilyen típusú pályákra már van több példa a 

környezetünkben, és ezekből kellene mégtöbbet megvalósítani.  

https://szekelyhon.ro/aktualis/bestrong-kondipark-n-egy-egeszseges-kozossegert-x.”, „A 

tömegsportot kellene támogatni, úgy a gyerekek, mint a felnőttek körében - futó- és 

bicikliutak építésével, biztonságos sportolási lehetőségek megteremtésével (túraútvonalak 

melletti esztenák kutyáinak kérdése stb.)”, „Az egyetlen, amin úgy vélem sürgősen változtatni 

kellene, az a nyájak, esztenák, pásztorkutyák. Sajnos nyáron sehová nem lehet úgy kimenni 

túrázni, szaladni vagy kerékpározni hogy ne támadjanak meg a kutyák. Szerintem ha ez 

változna, az a turizmuson is sokat segítene, mert ma már mindenki fél kimenni a 

természetbe”, „Legyenek sportterületek, sportolási közterületek amelyet bárki bármikor 

használhat rendeltetés szerűen, ahol a városlakok edzhetnek, sportolhatnak 7/24, nem csak 

akkor amikor egyik sportegyesület sem edz. Szükség van atlétika pályára, ahol a szaladók 

edzhetnek edzőterületekre, ahol különféle sportszereken fizikai erőnlétet lehet fejleszteni - 

keresztedzés, testedzés; Bicikli pályákra ahol a gyerekek biztonságosan biciklizhetnek , ping 

pong asztalokra, teniszpályákra, kosárpályára”. 

Csíkszereda esetében konkrét javaslat a Suta-tó használatával kapcsolatosan érkezett, 

amelyben többek között a tó átalakításáról esik szó, lehetőséget biztosítva a vízi sportok 

művelésére: „Megyei szinten: Több lehetőséget nyújtani a geyrekeknek, hogy minél több 

https://szekelyhon.ro/aktualis/bestrong-kondipark-n-egy-egeszseges-kozossegert-x
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sporttágat kipróbáljanak, hiszen sokszor egy sporttágnál maradnak, amibe gyorsan 

beleunnak, vagy kiégnek belőle. Sportpszihológusok szélesebb körben való alkalmazása, ne 

csak a jól megfizetett sportágak esetén.  Több helyet a különböző sportágaknak, 

skateparkokat nyitni, hiszen a gyerek többsége a város tereit használja, amivel szeritnem 

nincs probléma, csak sok mindenkinek nem tetszik. Futópályák nyitása, mely nem a 

tömbházak között fut, és melyet bármikor meg lehet látogatni.  Csíkszeredában: A Suta-tó, 

igazából nem tudom milyen védettségű tó, de érdemes lenne kitisztítani, és esetleg 

vizisportokat próbálni ott népszerűsíteni: kenuzás, kajakozás, boardozás, csonakázás.. 

ilyesmi.  Érdemes lenne sportkompexmok létrehozása is, egy hasonlót, mondjuk kisebb 

kaliberűt, mint amely pl Kolozsváron is van, ahova online lehet programáltatni, de akár 

másképp is megoldani a használati jogot.  Olyan pályákat nyitni, ami nem csak a jövedelmről 

szól.” 

Gyergyószentmiklós esetében többen is jelezték, hogy a városi atlétika pálya felújítása 

elengedhetetlen. 

A lovassportok fejlesztésére és bővítésére is több elképzelése van a válaszadóknak, ezek 

közül kettőt emelnénk ki: „Lovardáknak lenne fedett pályájuk, akkor téli Regionális 

versenyeket lehetne szervezni, akár országos versenyt is, amely jó fényt vetne ránk a 

románság szemszögéből”, „Sportíjászat és lovasíjászat megismertetése, felkarolása és 

népszerűsítése, 3D célállatokkal és céltábblákkal izgalmas családi programmá és turisztikai 

attrakcióvá tenni a megyében több ijászpályát. Tanösvényekre és túra útvonalakra közösségi 

futásokat, teljesítmény túrákat szervezni”. 

4. A Hargita megyei edzők, sportklub vezetők és professzionális sportolók körében 

végzett felmérés eredményei 

A felmérés során egy on-line kérdőívet lehetett kitölteni, amelyet Facebook csoportokban 

osztottunk meg és megosztásra került több edző és vezető által is. A kérdőívre összesen 74 

válasz érkezett, amelyek közül 25% 35 éves vagy annál fiatalabb válaszadó, 39% 35 és 45 év 

közötti válaszadó és 36% pedig 46 éves vagy annál idősebb. 



 

24 

 

14. A válaszadók korcsoport szerinti eloszlása 

 

A válaszadók túlnyomó többsége férfi, csupán 17,8% női válaszadó, ami rámutat arra, hogy a 

valóságban is kevesebb a női sportvezető, mint férfi. 

15. A válaszadók nem szerinti eloszlása 

 

A kérdőívet kitöltők többsége Csík-térségi válaszadó, nem kevéssel marad el ettől Udvarhely-

térség, ahonnan a válaszok 42%-a érkezett, Gyergyó-térségből pedig a válaszok 14%-a. 
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16. A válaszadók régiók szerinti eloszlása 

 

A foglalkozást tekintve több olyan személy is van, aki nem csak egy szerepet képviselve 

töltötte ki a kérdőívet. A válaszadók 58%-a edző vagy oktató, 41% valamelyik sportklubnak 

vagy sportegyesületnek a vezetője, 18% pedig tagja, 14% pedig tulajdonos. 32%-uk vagy 

amatőr vagy hivatásos sportoló. Az egyéb kategóriába az adminisztratív személyzetet 

soroltuk, mint például a könyvelő.  

17. A válaszadók sportéletben betöltött szerepe 

 

A megkérdezettek megközelítőleg egyenlő arányban tartoznak magán sportklubhoz, állami 

sportklubhoz vagy magán sportegyesülethez. 83,8% több mint öt éve sportol és 66,2% pedig 
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több mint öt éve dolgozik sportágazatok területén adminisztrációban. A leginkább képviselt 

sportágak a futball, jégkorong és asztalitenisz.  

18. A klubok/egyesületek tulajdonjog szerinti eloszlása, amelyekhez a válaszadók 
tartoznak 

 

A sporttámogatásokkal/beruházásokkal kapcsolatos elégedettség 

 

A felsorolt lehetőségek közül két esetben van, hogy a válaszadók többsége inkább nem 

elégedett, mintsem igen, ez a szakemberek képzése és a sportolók támogatása, a felsorolt 

többi esetben inkább elégedettek a válaszadók. A felsoroltak elégedettségi rangsorának 

alakulása (csökkenő sorrendben) az alábbi képen figyelhető meg:  
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A járványhelyzet hatásai 

 

A válaszadók túlnyomó többségének vagy teljesen vagy részlegesen, de ellehetetlenítette a 

járványhelyzet a munkásságát, edzését és a klubok, egyesületek fennmaradása is veszélybe 

került. A legnagyobb problémájuk, hogy az edzéseket on-line kell tartsák, így a gyerekekben, 

sportolókban nehéz a lelkesedést tartani, főleg, hogy a versenyek, bajnokságok is 

elmaradtak, amelyek a „munkájuk gyümölcsét” bizonyíthatnák. A sportolók távolmaradása 

miatt vannak egyesületek, amelyek pénzügyi nehézségekkel is küzdenek, mivel a 

kiadások/bérleti díjak nem csökkenek, viszont a bevételek jelentés mértékben visszaestek. A 

képviselt klubok és egyesületek fele nem fogja tovább tudni folytatni a tevékenységét, 

amennyiben nem kap külső támogatást, további 32% pedig csak néhány hónapig képes 

fenntartani a tevékenységet, ha nincs külső közbelépés. Csupán 18%, aki támogatás nélkül is 

tud tovább működni.  
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19. A klubok, egyesületek további működési esélyei külső támogatás hiányában 

 

A válaszadó intézmények, egyesületek képviselői egyetlen megoldást látnak a jelenlegi 

helyzetre, mégpedig azt, hogy mihamarabb találjanak a hatóságok megoldást arra, hogy újra 

el tudják indítani a tevékenységüket. Elmondásuk szerint, ez nem csak az egyesületeknek, 

hanem maguknak a sportoló, sportkedvelő személyeknek is kedvező lenne, hiszen az 

egészség és az immunrendszer erősítő hatása van, ami segíthet a járvány elleni harcban, 

„mihamarabb el kellene kezdeni, a sportesemények megrendezését, a gyermekek számára, 

szülői és nézői/szurkolói jelenléttel. Ennek érdekében a helyi vezetők tehetnének a 

legtöbbet”. 

Összességében a válaszadók elégedettek úgy a megyében létező támogatási programokkal, 

pályázatokkal mint az intézmények, szövetségek hozzaállásával és pozitív jövőképre ad okot, 

hogy a lakosság és a gyerek részéről is egyre nagyobb lelkesedést és érdeklődést 

tapasztalnak a sportok iránt. Amennyiben sikerül a jelenlegi helyzeten túl lenniük, úgy látják, 

hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ehhez kérik az önkormányzatok segítségét. „Jelentős 

segítség a minden évben kiírt sporttevékenységeket támogató program”, „Én személy szerint 

azzal vagyok elégedett, hogy nagyon sok gyereket sikerült toborozzunk, akik rendszeresen 
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járnak edzésekre”, „Egyre nagyobb az érdeklődés ezen sportág iránt, szépen fejlődik ez a 

sport hála a rengeteg amatőrnek és önkénteseknek”. 

A következő hónapok prioritásai 

 

A közeljövőben az intézmények legfontosabb tevékenysége a sportélet fellendítése 

érdekében a pályázati kiírások és új támogatási források kidolgozása, amely az aktuálisan 

felmerülő plusz költségek finanszírozásához járulna hozzá. „Időben, már februárban ki kell 

írni Csíkszereda Önkormányzatának, Hargita Megye Tanácsának és Hargita Megye 

Sportigazgatóságának sportpályázatait!”, „Bizonyos Sport klubok támogatása, akik ebben az 

időszakban a túlélést tették első helyre. A versenyek előtti Covid-teszt támogatása, mert ez 

okoz a legtöbb problémát anyagi szempontból. Úgy az állami, mint a magán 

sportkluboknál”. 

A labdarúgás esetében külön kiemelték a bajnokság elkezdéséhez szükséges részletek 

kidolgozását: „Labdarúgó Szövetséggel tárgyalásokat folytatni a bajnokság elkezdésének 

lehetőségéről, szükséges feltételekről. Sportminisztériumtól támogatását szerezni, 

kimondottan az utánpótlás területén tevékenykedő szervezetek részére”. A kosárlabda 

esetében pedig egy szövetség létrehozását tartják az egyik legsűrgősebb lépésnek.  

Szintén elengedhetetlen kidolgozni olyan szabályozásokat, amelyek mellett a jelen 

körülmények között is lehet, még ha korlátozottan is, de használi a sporttermeket, 

sportpályákat.  

2021 prioritásai 

 

Az idei év a döntéshozatalt tekintve nehéz év lesz: a járványidőszak okozta nehézségeket is 

meg kell oldani és a folyamatos, hosszútávú terveket is ki kell alakítani a járványtól 

függetlenül, mindezt úgy, hogy még biztos jövőképet nem tudunk arra vonatkozóan, hogy a 

járvány időszaka meddig fog elhúzódni.  

Éppen ezért kiemelten fontos azoknak a véleménye, akik a jelen helyzetben is aktívan részt 

vesznek a sportéletben. Ők hogyan látják, mik kellene legyenek a prioritások 2021-ben. 
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Miután a sportpályázati kiírások, támogatási programok elkészülnek, fontos a promoválás és 

a sporttevékenységek népszerűsítése, valamint ezzel párhuzamosan olyan intézkedések 

kidolgozása, amelyek által minél több edzést, sporttevékenységet újra lehessen indítani. 

Szintén elengedhetetlen minél több helyszín biztosítása és az infrastruktúra bővítése. „A 

sportcsarnokok adjanak helyet az ott lakók sportolóinak. Kisebb klubok pincékben, 

lyukakban, egészségtelen helyeken kénytelenek edzéseket tartani, mert ugyan van pld 

Csíkszeredának sportcsarnoka, az inkább üresen áll. Nem beszélve, hogy semmilyen 

sportrendezvényt nem szerveznek benne”. 

A támogatások szétosztásánál fontosnak tartják, hogy külön legyenek kezelve a 

versenysportágak és a szabadidős sportok „A verseny sportágak külön választását a 

szabadidő vagy tömeg sportoktol és prioritási listát állítani országos és világ szintű  

eredmények alapján”.  

Amennyiben a járványhelyzet megoldásokat tud biztosítani, minél több színvonalas, 

nemzetközi rendezvény megszervezése is elősegítené a megye sporttérképre való 

felkerülését „Nemzetközi szintű sportesemények megrendezése, összekapcsolva ezt egy vagy 

több ünnepi rendezvénnyel. Külföldi mesteredzők, aktív sportolók meghívása a klubbokhoz”.  

 

2021-2030 időszak prioritásai 

 

Hosszú távon a lehetőségek bővítése és az infrastruktúra fejlesztése, valamint a vidéki 

sportélet fellendítése szükséges, ehhez elengedhetetlen egy megyei szintű sportstratégia 

kidolgozása: „Átlátható és érthető sportstratégia, egyszerűsített pályázati rendszer, jogi 

segítség a település polgármesteri hivatalainak a sporttámogatások hatékony 

megszervezésére”, „Kialakítani egy sportstratégiát megye szinten is. Kialakítani prioritásokat 

és kiválasztani 3-4 sportágat, amely nagyobb támogatásban tudna részesülni és Hargita 

megye megfelelő reklámját tudná elszállítani az ország számos részére. Nagyobb mértékben 

támogatni az utánpótlás nevelést, hisz a gyerekeinkben van  jövő. Minden sportág részére 

biztosítani kellene a megfelelő infrastruktúrát. 4-5 éves terveket készíteni, szorosabb 

kapcsolatokat ápolni az egyesületekkel”. 
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A versenysportok esetében a támogatási rendszer átalakítása az elért eredmények 

figyelembevételével. „Eredmenycentrikus támogatási rendszer kidolgozása, nemzeti és 

nemzetközi eredmények alapján.  A megye és az ország érdekeben is”. 

Több sportág képviselője jelezte, hogy hosszú távon veszélyben érzik a fennmaradást, főleg 

mert a fiatalok részéről nincs aktivitás, szükséges a sportok népszerűsítése és a diákok 

érdeklődésének a felkeltése. „A falusi környezetekben népszerűsíteni a sportokat, az ottani 

környezetben is kutatni a tehetséges gyerekeket, főleg az olyan körökben ahol az anyagi 

háttér ezt nem engedi meg”. 

A humánerőforrást tekintve nem csak a fiatal tehetségek és az „utánpótlás” felkutatása 

elengedhetetlen, hanem a szakemberek fejlesztése, továbbképzése, „megye szinten  

edzőképzések, biró képzések, megyei lovasbajnokságok,több szakágban, kinevelni a jövő 

generációt”, „külföldi mesteredzők, aktív sportolók meghívása a klubbokhoz. 

Tehetséggondozás. Testvérkapcsolatok létrehozása külföldi klubokkal. Egy normális judo 

terem felépítése. Lehetőséget teremteni a gyerekeknek. Aki mozogni akar mozoghasson. 

Hokizzon, fusson, ússzon, akár még amatőr szinten is, szervezett vagy fél-szervezett 

körülmények között. Ne legyen probléma a helyhiány vagy a létesítmények hiánya. A 

küzdősportok oktatásának bevezetése az iskolai tanrendbe”.  

A versenysportok és a szabadidős sportok egyik közös problémája a helyszínek hiánya, erre 

több sportág esetében is megoldást nyújtana egy atlétika pálya létrehozása.  
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5. Következtetések 

A felmérés lényeges következtetése, hogy külön kell kezelni a szabadidős sportok és a 

versenysportok, professzionális sportolók támogatását, igényeit és ehhez szükséges, hogy 

külön költségvetés készüljön számukra.  

Több ágazat esetében is közös probléma a gyakorlásra, edzésre alkalmas minőségi helyszínek 

hiánya és a járványhelyzet miatti korlátozások okán a sportolók kimaradása, 

elkedvtelenedése. Az amatőr sportolók esetében a szaladó- és biciklipályák hiánya, valamint 

a sportpályákhoz való korlátozott hozzáférés okoz problémát, míg a kisebb klubok esetében 

a termek minősége, méretei nem megfelelőek.  

A szakemberek úgy látják – főleg a vidéki területek esetében – nagy probléma, hogy vannak 

olyan esetek, amikor van igény a sportolásra, de vagy helyszín nincs hozza vagy 

nehézségeket okoz a szükséges pénzügyi ráfordítás biztosítása.  

A sportoláshoz szükséges infrastruktúra minőségével és mennyiségével kapcsolatos 

elégedettség ágazatonként változik. A magán edzőtermek és személyi sportokkal kapcsolatos 

elégedettség a legmagasabb. A hivatásos futball, kosárlabda és jégkorong edzésekhez is van 

biztosítva megfelelő pálya, viszont ezen sportágak esetében az amatőr sportolóknak kevés a 

lehetőségük. A minőségileg megfelelő pályákhoz nehezen tudnak hozzáférni, mert azokon 

legtöbb esetben a professzionális sportolók edzenek. Kevés a közpálya, amely a lakosság 

számára van fenntartva és sok esetben gyenge a minőségük.  

A versenyek és rendezvények esetében az amatőr sportolók részéről nagyobb az 

elégedetlenség, bár a válaszadók eredményei alapján megfelelő számú verseny kerül 

megrendezésre a megyében, azok nagyrésze két-három sportág köré összpontosul. Fontos 

lenne több sportágazatban is és az amatőr résztvevők bevonásával még több rendezvény és 

verseny szervezésére.  

Szükség van egy sportnépszerűsítő kampány elindítására, amelynek célja a sportágazatok 

népszerűsítése  és a lakosság sport iránti érdeklődésének a növelése.  
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6. Javasolt lépések 

Rövid távon, vagyis az első lépések, amelyek szükségesek úgy a járványhelyzet hatásainak 

mérséklésére, mint a hosszútávú tervek megvalósulásához, a pályázati források és 

támogatási rendszerek kidolgozása, átalakítása és mihamarabb elérhetővé tétele, valamint 

az intézkedések és szabályok megfogalmazása, amelyek mellett lehetővé teszik, hogy a 

sportklubok, intézmények újra működni tudjanak és a sportolók újra edzeni, sportolni 

tudjanak.  

A pénzügyi támogatások átszervezésénél két szempontot kell figyelembe venni: 

- Külön költségvetés a versenysportok, professzionális sportok részére, külön a 

szabadidős sportok, az amatőr sportolók számára szükséges támogatások 

biztosítása érdekében.  

- A versenysportok esetében szükséges egy rangsor felállítása az országos és 

nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján, továbbá, hogy több sportág 

részére biztosítsanak támogatást, ahol vannak kiemelkedő eredmények.  

Hosszútávon szükséges egy sportstratégia kidolgozása, valamint a versenysportok esetében 

az alábbiak nélkülözhetetlenek: 

- Népszerűsítő kampány szervezése a fiatalok és diákok körében 

- Az edzők és szakemberek továbbképzése 

- Nemzetközi tapasztalatcserék szervezése 

- Tehetséggondozás átfogó támogatása és fejlesztése 

- Olyan sípálya, amely megfelel a nemzetközi versenyekhez is. 

A lakosság sport aktivitásának fellendítése és támogatása érdekében megyei szinten 

szükséges megvalósítani az alábbiakat: 

- Városi uszodák működésének az újraindítása, ahol nincs ott uszodák létrehozása 

- A városokban/városok körül kialakítani több kilométer hosszúságú 

szaladópályákat, amelyek a városokat úgy szelik körbe, hogy a  városok különböző 

negyedeiből is egyaránt fel lehessen rájuk jutni.  

- A városok közelében több kilométeres terep-biciklipályák kialakítása. 
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- A megye minden térségében egy atlétikapálya kialakítása, amely több sportágnak. 

Prioritások 

 

- is edzőteret biztosít és ez a lakosság számára is legyen elérhető. 

- Minden városban skatepark kialakítása a fiatalok számára. 

- A városok negyedeiben és a vidéki területeken a községközpontokban egy a 

lakosság számára is elérhető labdapálya kialakítása, amelyhez mindenkinek van 

hozzaférése.  

- Vidéken legalább minden községközpontban egy sportághoz való hozzaférés 

biztosítása (terem/pálya, edző biztosítása). 

- Sípályarendszer bővítése, nagyobb sípálya kialakítása, amelyen minőségi 

versenyeket is lehet szervezni. 

- Oktatási intézmények sportpályáinak a délutáni nyitvatartása, amikor a lakosság is 

használhatja a szabályok betartásával. 
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Konkrétan Csíkszereda esetében a vízi sportok népszerűsítése érdekében a Suta-tó felújítása 

olyan formában, hogy a különböző sportág űzésének megfeleljen: Pl. kajak, kenu, 

búvárkodás stb. 


