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Rendszer felépítésének céljai I.
Egységes, egymásra épülő UP rendszerek� Egységes, egymásra épül ő UP rendszerek

�Államilag finanszírozott programok

� Szakszövetségek szakmai munkájának bevonásával
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� Sport XXI. Program :
a versenysport és utánpótlás munka meger ősítése a 14-15
éves korig

� Kiválasztás el ősegítése az NSI Héraklész Bajnokprogram
részér



Rendszer felépítésének céljai II.

� KÉPZÉS, FELKÉSZÜLÉS, VERSENYEZTETÉS
komplex m űködtetése
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� Első sorban egyesületi munka támogatása és azok
háttérintézményeinek (iskolák v. DSE-k) támogatása

� Országos események, versenyek, táborok, 
finanszírozása az egyesületi és iskolai munka 
kiegészítéseként.



Döntéshozatali hierarchia

Állami szabályzók, rendeletek (sport kormányzat)

NSI éves megállapodások a szövetségekkel
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Szövetségi szakmai program, költségvetési javaslat

Gyakorlati megvalósítás: szövetségi szint, egyesületi  

szint, iskolai szint



Partnerek

országos sportági szakszövetségek

Egyesületek:
képzés, felkészítés, 

Iskolák:
tanórán kívüli NSI
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képzés, felkészítés, 
minőségi sport 

helyszíne .

tanórán kívüli 
munka, egyesületi 

háttér foglalkozások.

Szolgáltatók:
versenyek, táborok, eszközök, 

felszerelések, szakmai anyagok.

NSI



Mit lehet támogatni a Programból a 
közoktatási intézményben?

� Kötelez ő tanórai foglalkozásokon kívüli iskolai 

sport feladataira és kapcsolatos költségeire
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� Bér, díjazás esetén: nem tartós 

kötelezettségvállalást jelent ő és a fenntartó által 

nem finanszírozott bérjelleg ű (nem rendszeres 

személyi juttatásnak min ősülő kifizetéseket)



Megvalósulás 

� Iskolai, intézményi éves támogatás

� Versenyrendszer támogatása
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� Szakemberek továbbképzése, 

szakanyagok



Megvalósulás 

Szakemberek továbbképzése, 

szakanyagok
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Pl.: kosárlabda, tenisz, atlétika, 

kézilabda, triatlon, sakk



Megvalósulás 

Iskolai, intézményi éves támogatás felhasználása:

� Szakember/testnevel ő díjazása

� képzéssel, felkészítéssel összefügg ő
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költségekre, felszerelés és eszköz beszerzés,

létesítmény használatra, versenyeztetés,

(edző)tábor, saját verseny szervezése.

� Szakemberek beiskolázás, továbbképzés



Megvalósulás 

Versenyrendszer támogatása

� Kenguru és Gyermek Kupa (kosárlabda)

� Terematlétika
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� Terematlétika

� Suli-póló dönt ők (vízilabda)

� Gyermek Kézilabda Bajnokságok (kézilabda)

� Mini-tenisz versenye (tenisz)

� Mini és gyermek versenyek (röplabda)



B.A.Z. megyei támogatottak

Egyesületi szint

Iskolai szint
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Versenyrendszer

Stb.
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�Miskolc

�Tiszaújváros

�Tokaj
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�Mezőnagymihály



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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