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I.1. A Sportkoncepció tartalmi és formai alapelvei 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város eddigi 5 sportkoncepciója az l997-2019. közötti 22 évben 

elemezte a város sportéletét, a verseny- és élsportnak, az utánpótlás nevelésnek, az iskolai és 

diáksportnak, illetve a szabadidő sportnak a jellemzőit és lehetőségeit vizsgálva.  

Az első sportkoncepció a 1997-2002., a második a 2002-2006., a harmadik a 2006-2009., a 

negyedik a 2010-2015., majd az ötödik a 2016-2019. közötti évekre határozta meg az 

önkormányzat sportpolitikáját, prioritásait.  

 

A legutóbbi dokumentum elfogadásakor az elképzelés az volt, hogy az akkori önkormányzati 

ciklus utolsó évében a leköszönő testület értékelését követően erre alapozva alkothatja meg 

majd az új testület a következő önkormányzati ciklus 5 évére vonatkozó új sportkoncepcióját.  

A 2020 elejére tervezett új sportszakmai anyag kidolgozását és elfogadását azonban 

meggátolta az ekkor berobbanó koronavírus világjárvány, így annak elkészítését 2020 őszére 

halasztottuk, ám ekkor a világjárvány második hulláma hiúsította meg a megvalósítást azzal, 

hogy 2021 elején fog majd elfogadásra kerülni a vírushelyzet remélt elmúltát követően. A 

koronavírus harmadik hulláma ismét lelassította a folyamatot, de tovább várni az új koncepció 

elfogadásával már nem szabad, hiszen a sportágazatra vonatkozó alapvetések és irányok 

meghatározását nem lehet tovább halasztani. 

 

Tekintettel a jelen speciális helyzetre, a dokumentum tartalmi része némileg eltér a 

megszokottól, hiszen az elmúlt közel másfél év sportéletét alapvetően befolyásolta a 

vírushelyzet és az ennek következtében életbe lépő rendkívüli intézkedések. A 

veszélyhelyzetben semmi sem működött úgy, ahogyan ezt az előző sportkoncepció 

elfogadásakor még terveztük. Rendezvények és évfordulós események (pl. a „ZTE 100” 

néven előkészített, a Zalaegerszegi Torna Egylet megalakulásának 100. éves évfordulójára 

előkészített ünnepségsorozat nagyrésze) maradtak el, vagy nézők nélkül kerülhettek csak 

megrendezésre, csökkentve ezzel az érintett egyesületek bevételi oldalát, az önkormányzati 

támogatások is megfeleződtek, s habár az egyesületek kiadásai is nyilvánvalóan kisebbek 

voltak a csökkentett üzemmódban, a működésük és főleg a működés tervezhetősége 

nyilvánvalóan nem kis gondot okozott. Ebben a helyzetben nem lehet más a célunk, mint 

megtervezni és segíteni a remélt újraindulás folyamatait, amit kettős hatás befolyásol. 

Egyrészt egy csökkentett üzemmódban működő rendszer újraindítása sosem könnyű feladat, 

főleg ha a leállás előtti színvonalat nemcsak elérni szeretnénk újra, hanem meg is haladni. 
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Másrészt a tartalommal való megtöltést jelentősen tudja és fogja segíteni az az elmúlt 

évtizedekben nem tapasztalt intézmény- és létesítményfejlesztési folyamat, értve ezalatt 

felújításokat és új intézmények létrehozását is, ami az elmúlt években örvendetes módon 

tapasztalható a már magvalósult vagy éppen megvalósuló, vagy a tervezés előrehaladott 

szintjén álló sportinfrastruktúra fejlesztésekben. Mindezek bemutatása, az új lehetőségek 

vázolása és a megújult intézményrendszer fenntarthatóságának tervezhetősége is részét kell 

képezze a jelen dokumentumnak.  

A fentiek alapján, a sport országos és helyi helyzetének, lehetőségeinek ismeretében kell 

meghatározni Zalaegerszeg sportpolitikájának prioritásait, s az ezek megvalósításához 

szükséges szervezési és finanszírozási feladatokat.   

 

Azok a területek, amelyekkel kapcsolatban meg kell határozni az Önkormányzat prioritásait 

és feladatait, a következők: 

 - szabadidősport: szabadidőben végzett, általában felkészülést nem igénylő egyéni vagy 

szervezett sporttevékenység 

 - iskolai és diáksport: tanulói jogviszonyban, iskolai keretek között, tanórán belül vagy azon 

kívül végzett, önálló versenyrendszerrel rendelkező sporttevékenység, amely inkább a 

szabadidősporthoz áll közelebb 

 - utánpótlás-nevelés: a nem felnőtt korú sportolók rendszeres felkészítése a versenysportra 

iskolákban vagy egyesületekben, utánpótlás-nevelésre szerveződött speciális intézményekben 

 - verseny- és élsport, látványsport: a hazai élvonalban, illetve nemzetközi szinten végzett 

hivatásos vagy amatőr sporttevékenység sportegyesületben  

 

I.2. Az önkormányzatok szerepvállalásának jellemzői 

 

Az önkormányzatok többsége a sportfeladatok ellátásához az egyéb feladatokkal összevont 

állami normatíváknál jóval többet költ sporttámogatásra, a megyei jogú városok esetében ez 

költségvetésük általában 2 % körüli hányadát teszi ki.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esetében a költségvetés főösszegéhez mérten a 

sportágazatra fordított finanszírozás aránya jellemzően meghaladja a 2%-ot, ez így volt 

2018-ban és 2019-ben is (a 2020-as év a már vázolt okok miatt most nem mérvadó ebből a 

szempontból sem).  

Ennek főbb területei a sportlétesítmények üzemeltetése, illetve a sportegyesületek és a 

sportrendezvények támogatása.  
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I.3. A Sportkoncepció jogszabályi háttere 

 
Az önkormányzatok sportfeladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a 

továbbiakban: sporttörvény) határozza meg.  

A Mötv.3. § (1) bekezdés 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: sport, ifjúsági 

ügyek. A sport terén a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei 

alapján, anyagi lehetőségeitől függően, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.  

Az Mötv-ben kötelezően megállapított feladatkörök a Sporttörvény 55. § (1), (2) és (6) 

bekezdése alapján:  

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról  

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,  

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,  

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

 

A tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a sporttal 

kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének sportról szóló 1/2002. (II. 01.) számú, 

többször módosított – 34/2004.(IX.24.), 15/2007.(III.9.), 37/2009.(X.22.), 35/2012.(VI.29.) és 

39/2018.(XII.14.) – önkormányzati rendelete meghatározza az önkormányzat sporttal 

kapcsolatos feladatait, többek között a városi sportkoncepció elkészítését, a sporttal 

foglalkozó szervezetekkel való együttműködést, a tulajdonában álló sportlétesítmények 

fenntartását, üzemeltetését, az iskolák sporttevékenységének támogatását, a szabadidősport 

feltételeinek fejlesztését, sportrendezvények lebonyolításnak segítését, együttműködését a 

szakszövetségekkel az éves verseny- és szabadidősport naptár összeállításában.  

A támogatások feltételeit a sportrendelet szabályozza, az éves költségvetések összeállításakor 

a vonatkozó támogatások az ágazati költségvetés lehetőségeinek a függvényében ennek 

megfelelően kerülnek meghatározásra, a szakbizottság is ez alapján hozza meg támogatási 

döntéseit.  

A Sportkoncepció a Sportrendeletben foglaltakkal összhangban készült, így annak módosítása 

most nem szükséges, de természetesen indokolt esetben a Sportrendeletet a megváltozott 

társadalmi, gazdasági, jogszabályi környezethez kell igazítani. 



6 
 

II.1. Helyzetelemzés 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 1996-ban nyerte el a Nemzet Sportvárosa címet. Az ezt 

követő két és fél évtizedben a mindenkori városvezetés ennek a címnek a felelősségét szem 

előtt tartva továbbra is nagy figyelmet fordított a megfelelő mennyiségű és minőségű 

sportlétesítmények fenntartására, fejlesztésére, az iskolai és diáksport támogatására, az 

egészséges életmód gyakorlási lehetőségeinek biztosítására. Az iskolai és diáksport, a 

szabadidősport és a rangos sportesemények Zalaegerszegen történő megrendezéséhez 

szükséges sportinfrastrukturális feltételek megteremtésében 2014-től kezdődően olyan 

jelentős fejlesztések fejeződtek be vagy vették kezdetüket városunkban, amilyenekre 

évtizedek óta nem volt példa. Az elmúlt 6 évben: 

1. Megújult és bővült az Ifjúsági és Sportcentrumban az atlétikai pálya 

2. Kerékpáros és extrém sport beruházások indultak Alsóerdőn 

3. 13 év kihagyás után befejeződött a Stadion felújítása 

4. Elkészült az Ostoros Károly Sportcsarnok felújítása 

5. Elkezdődött egy új multifunkciós sport és rendezvénycsarnok tervezése 

6. Zajlik az új uszoda, tanuszoda és városi strand építése 

7. Tornacsarnok és vívóterem épült a Mindszenty Iskola udvarán 

8. Új tornaterem épül a Dózsa Iskola mellett 

9. Megújult a Tekecsarnok 

10. Megújult a Jégcsarnok 

11. Három új keményborítású teniszpálya épül 

12. Megkezdődött az új zalaegerszegi teniszcentrum tervezése 

13. Megújult az Ebergényi Sportlőtér 

14. Megnyílt a Regionális Judo Központ 

15. Futópálya épült a Vizslaparkban 

16. Tájfutó pálya létesült a Parkerdőben 

17. Megnyílt a Boxart Boxing Club 

18. Megnyílt a Thai Box Klub központja 

19. Zajlik a birkózó csarnok felújítása és bővítése 

20. Asztalitenisz csarnok nyílt a városban 

21. 13 óvodában épültek ovi sport pályák, elindult a fennmaradó 2 óvoda ovis 

sportpályájának pályázati előkészítése is (Bazita és Ságod) 

22. Felújításra került az Ady Iskola tornaterme 
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23. Műfüves pálya épült a Liszt iskola udvarán 

24. Multifunkciós pálya épült az Eötvös Iskola udvarán 

25. Multifunkciós pálya épült a Mindszenty Iskola udvarán 

26. B33-as kosárlabda pálya épült a Landorhegyi Iskola udvarán 

27. B33-as kosárlabda pálya épült a Zrínyi Gimnázium udvarán 

28. Megújult a Munkácsy Iskola melletti pálya 

29. Szabadtéri kézilabda pálya létesült a Kertvárosban 

30. Műfüves pálya épült Páterdombon 

31. Műfüves pálya épült a neszelei városrészben 

32. Elkészült a Zalaegerszegi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesület vízisport 

központja a Gébárti-tó partján 

33. Szabadtéri crossgarden épült a Kertvárosban, a Judo Központ mellett 

34. Szabadtéri sportpark (street workout) épült az Ifjúsági és Sportcentrumban 

35. Szabadtéri sportpark (street workout) a Vizslaparkban 

36. Szabadtéri sportpark (street workout) a Parkerdőben 

37. Szabadtéri sportpark (street workout) épült a Sportcsarnok mögött  

38. Túraútvonalak épültek ki (Horhosok útja, Páfrányok útja) 

39. Megújult az XXL Fitness Wellness Központ 

40. Megnyílt a Cutler Fitness 

41. Megnyílt a Cross Gym Factory 

42. E-sport bázis nyílt a sportcsarnokban 

43. Megújult a volt MATÁV pálya 

Ezek közül néhányat kiemelve: az Ifjúsági és Sportcentrum fejlesztése, a Jégcsarnok 

korszerűsítése, a Stadion korszerűsítésének befejezése mellett újjáépült az Ostoros Károly 

Sportcsarnok, a régi városi uszoda helyén a legkorszerűbb új fedett uszoda, tanuszoda és 

városi strand épül, kezdetét vette egy új sportcsarnok tervezése, amelynek kivitelezése is 

megvalósul a jelen sportkoncepció hatályosságának éveiben. Felépült a Mindszenty 

Sportközpont tornacsarnokkal és vívócsarnokkal, befejezéséhez közeledik a Dózsa György 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola korszerű tornacsarnokának építése, 

befejezéséhez közeledik az Alsóerdei Sport- és Élménypark építése, néhány év leforgása alatt 

10 új műfüves pálya épült a város különböző kerületeiben.  

Az épülő, megújuló sportlétesítmények fenntarthatóságának biztosítása a jelen önkormányzati 

ciklus következő közel 4 évének egyik kiemelt feladata lesz. Mindezek s a további jelentős 

fejlesztések a koncepció II.3. fejezetében kerülnek részletesebb bemutatásra. 
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II.2. Sportszervezetek 

 
A városban működő sportegyesületek döntő többsége nem foglalkoztat főállású vezetőt, 

illetve marketing szakembert, így arányaiban elenyésző az az összeg, amit saját bevételként 

tudnak felmutatni. Ez utóbbi szinte csak a gazdasági szervezetként működő egyesületekre 

jellemző, mint a ZTE Football Club Zrt., a ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft., a Zala 

Volán Női Kosárlabda Klub Kft. és a Ricsilla Sport Kft. A több egyesület legfőbb 

támogatóként továbbra is az önkormányzat segítségére számít.  

A szervezetek önfenntartó képességének erősítése az önkormányzat fontos feladata: az 

önkormányzati pénzbeli támogatásának formái a közvetlen támogatás a kiemelt, 

versenysportot végző egyesületeknek, illetve pályázati támogatás a nem kiemelt egyesületek 

részére. A nem pénzbeli támogatás formái a létesítmények térítésmentes vagy kedvezményes 

használatának biztosítása, illetve versenyekhez díjazások, jutalmak biztosítása. 

 

- 2021-ben 81 zalaegerszegi sportegyesület, sportszervezet működéséről vannak 

információi az önkormányzatnak, ebből  

- 2019-ben 62 sportszervezet pályázott az önkormányzathoz működési és/vagy 

rendezvénytámogatás elnyerésére  

- összesen 45 sportágban. 

  

Zalaegerszegi sportszervezetek 2021-ben 

(81 sportszervezet, 45 sportág) 

 

1. ZTE Football Club Zrt 

2. ZTE Kosárlabda Klub 

3. ZTE Női Kosárlabda Klub 

4. Zalaegerszegi Atlétikai Club 

5. Zalaegerszegi Úszóklub 

6. Zalaegerszegi Vívó Egylet 

7. Zalaegerszegi Teke Klub  

8. ZTE Teke Klub 

9. LAUF- B Teke Klub 

10. Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége   

11. Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület 

12. Zalaegerszegi Boksz Klub  

13. ZTE Súlyemelő Klub 



9 
 

14. ZTE Röplabda Klub 

15. Egerszegi Kézilabda Klub 

16. Zalaegerszegi Kosárlabda Klub 

17. Zalaegerszegi Kosárlabda Torna Egylet 

18. ZTE Tenisz Klub 

19. Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 

20. Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület 

21. Zalaegerszegi Triatlon Klub 

22. Zalaegerszegi Judo Sportegyesület 

23. Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület 

24. Zalaegerszegi AZATO Shotokan Karate DO Egyesület 

25. Zalaegerszegi Thai Boksz Sport Egyesület 

26. Toriki Kh. Harcművészeti és Kulturális Egyesület 

27. Fightingsport- Hungary Kick- és Thaibox Sport Egyesület 

28. Zala Megyei Magyar és Kínai Harcművészeti Sportegyesület 

29. Zala Budo Sportegyesület 

30. Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület 

31. Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sport Egyesület 

32. Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület 

33. Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány 

34. ICE STARS Egyesület 

35. Csuti Antal Sport Klub 

36. Andráshida SC 

37. Andráshida TE  

38. Becsali Tungsram LSE 

39. Belvárosi LSC 

40. Botfai LSC 

41. Csácsbozsok-Nemesapáti SE 

42. Kertvárosi LSC 

43. Neszele LSE 

44. Páterdomb LSC 

45. Police-Ola LSK 

46. Ságod LSE  

47. Vorhotai LSC 
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48. Polgári Lövész Egylet 

49. Göcsej Sportlövész Egyesület 

50. ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület 

51. Zalaegerszegi Tollaslabda Egyesület 

52. Zalaegerszegi Darts Egyesület 

53. Zalaegerszegi Autósport Egyesület 

54. Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Klub 

55. Zalaegerszegi Kajak Kenu Sárkányhajó Egyesület 

56. Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club 

57. Zalaegerszegi Egyetemes és Utánpótlás-nevelő Squash Egyesület 

58. Gála Társastáncklub Egyesület 

59. Press Dance Táncsport Egyesület  

60. Maxima Életmód Klub Sport Egyesület 

61. Zalaegerszegi Hastánc Egyesület 

62. Speed Kötélugró Klub 

63. Pole Cats Rúdtánc Sportegyesület 

64. ZALAVÍZ Sport Egyesület 

65. Zalaegerszeg Városi Szabadidősport Szövetség 

66. Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 

67. Ricsilla Sport Kft.  

68. Zala Kaland Egyesület 

69. Zöld Irány Egyesület 

70. Zalaegerszeg Városi Modellező Klub 

71. ZTE Ulti Szakosztály 

72. Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége 

73. Y- 10 Postagalamb Sport Egyesület 

74. Ady Endre Diáksport Egyesület 

75. Kölcsey Diáksport Egyesület 

76. Mindszenty Diáksport Egyesület 

77. Páterdombi Diáksport Egyesület 

78. Szent - Györgyi Albert Diáksport Egyesület 

79. Göcsej Sportegyesület 

80. Egészség Egyesület 

81. Életed az Egészséged Egyesület 
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II.3. Sportlétesítmények  

 
Zalaegerszegen az önkormányzati sporttámogatás egyik legjellemzőbb módja továbbra is a 

sportlétesítmények fenntartása, működtetése. A Stadion fejlesztésének befejezése az északi 

lelátóval, a déli oldali központi klubépülettel és a játéktér modernizálásával vált teljessé 

mindösszesen 1,25 milliárd Ft-os ráfordítással. A stadionhoz tartozó hátsó edzőpályák is 

megújultak, létrejött egy 20.000 m2-es edzőfelület, új gyepszőnyeget kapott a 105x68m-es 

füves és műfüves edzőpálya is, elkészült a futódomb és az erősítő park. A Stadionnal egy 

objektumban lévő Ostoros Károly Sportcsarnok 2021-re 615 millió Ft-os kormányzati 

támogatással teljesen megújult.   Fontos cél, hogy a Városi Sportlétesítmény Gondnokság 

Intézménye törekedjen a megújult létesítmény piaci alapú működtetésére is, segítve a 

fenntartást-üzemeltetést. Az Önkormányzat pályázatainak köszönhetően további műfüves és 

multifunkcionális pályák épültek a városrészekben, köznevelési intézményekben, iskolákban 

és óvodákban, így a sportolási lehetőségek mindenhol és minden korosztály számára 

elérhetővé váltak, aminek köszönhetően javulást remélhetünk az élsport, versenysport, az 

utánpótlás nevelés, a szabadidő sport és az iskolai és diáksport területén egyaránt: 

• 2 db 105x68-as „A” kategóriás nagy pálya (egy az Ifjúsági és Sportcentrumban, egy a 

Stadion mögött) 

• 2 db 12x24-es grundpálya (a Sportcsarnok mögött). 

• 1 db 60x40-es „B” kategóriás közepes méretű pálya (az Ifjúsági és Sportcentrumban) 

• 9 db 20x40-es kis pálya (Landorhegyi Általános Iskola; Petőfi Sándor Általános 

Iskola; Eötvös József Általános Iskola, Andráshida, Botfa, Csács, Páterdomb, Neszele, 

Windoor Sport és Szabadidő Központ)  

• A 15 önkormányzati fenntartású óvodából 13 óvodában van műfüves ovi-sportpálya, a 

fennmaradó 2 óvodára is (Bazita és Ságod) 2021-ben pályázik az Önkormányzat 

 

Befejezéshez közeledik a minden korszerű igényt kielégítő, 50 méteres, 10 pályás új Fedett 

Uszoda, Tanuszoda és Városi strand építése, a beruházás összértéke megközelíti a 10 

milliárd Ft-ot. Ezzel Zalaegerszeg úszótársadalmának régi vágya teljesül, beleértve az 

élsportot és tömegsportot is, hiszen a régi, elavult 25 méteres, 5 pályás kismedencét váltja fel 

a sokkal nagyobb befogadóképességgel rendelkező vízfelület.  Remélhetőleg az új létesítmény 

hatása már rövid távon jelentkezni fog az élsport mellett a város lakóinak egészséges 

életmódjához szoktatásában és ennek köszönhetően javuló egészségi állapotában is.  



12 
 

Jó ütemben halad az új Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok tervezésének folyamata, 

melynek eredményeként még ebben az önkormányzati ciklusban egy minden igényt kielégítő 

3000 férőhelyes multifunkcionális létesítménnyel gazdagodik a város, felváltva a sok szép 

eredményt és élményt nyújtó, de mára már korszerűtlenné váló régi sportcsarnokot.   

Az alapítványi működtetésű Zalaegerszegi Jégcsarnok is korszerűsödött az elmúlt években, 

ennek köszönhetően a közönségkorcsolyázás és az óvodások, iskolások korcsolyáztatásának 

lehetőségével nagyon értékes helyszíne a szabadidősportnak, az iskolai és a diáksportnak és 

az utánpótlás-nevelésnek, ez utóbbi révén több jeges sportág is jelen van városunkban 

(jégkorong, szinkronkorcsolya). 

Az Ifjúsági és Sportcentrum létesítményeit a zalaegerszegiek díjmentesen használhatják, 

ami a szabadidősporthoz jelentősen hozzásegíti a város mozogni vágyó lakóit.  

Meghatározóan fogja javítani a létesítmény által nyújtott lehetőségeket a szabadidősport, a 

versenysport, az utánpótlás nevelés számára megvalósult, legkorszerűbb feltételeket 

megteremtő fejlesztések sora az Ifjúsági és Sportcentrum területén: 

 

• atlétikai pálya felújítása (szakszövetségi támogatással) 

• a kültéri sportpark megvalósítása  

• a felújításra került 60x40m-es műfüves pálya, 

• az új, 35x55-es műfüves pálya megépülése a sportcentrum észak-keleti sarkában  

• három új keményborítású teniszpálya épül, s elindult egy új zalaegerszegi 

teniszcentrum tervezése, aminek megvalósulása szintén ebben az önkormányzati 

ciklusban várható 

• a régi, korszerűtlen öltözőépület elbontásával megkezdődött a birkózó csarnok 

felújítása, bővítése  

• megindult egy új atlétikai csarnok tervezési folyamata szakszövetségi támogatással 

Ezekkel a fejlesztésekkel az Ifjúsági és Sportcentrum helykihasználtsága immár 100%-os, 

újabb beruházások a létesítmény területének bővítése nélkül már nem tervezhetőek. 

 

A Modern Városok Programban történő sikeres zalaegerszegi részvételnek köszönhetően az 

Alsóerdő területén befejezéséhez közeledik egy minden szempontból korszerű, attraktív 

szabadidő létesítmény, az Alsóerdei Sport- és Élménypark megépítése, ami nemcsak a 

zalaegerszegieket fogja szolgálni, hanem idegenforgalmi vonzerővel is fog rendelkezni.  

Az új létesítmény fenntarthatóságának megteremtése a most készülő sportkoncepció éveinek 

egyik kiemelten fontos feladata. 
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Mint látható, az előző sportkoncepcióban célként megfogalmazott létesítményfejlesztések 

többsége nemcsak megvalósult, illetve megvalósul, hanem menet közben akkor még nem is 

tervezett, esetleg csak vágyként megfogalmazott célok is elérhetővé váltak (pl. új fedett 

uszoda és új sportcsarnok építése). 

 

Ilyen megvalósult célok voltak még az elmúlt 5 évben 

• Ebergényi Sportlőtér felújítása és modernizálása 

• Zalaegerszeg Judo Központnak helyet adó terem korszerűsítése a sportág számára 

Ezekhez a fejlesztésekhez az Önkormányzatnak sikerült elnyernie az egyes szakszövetségek 

támogatását is.  

 

A peremkerületek, városrészek létesítményhelyzete mára gyakorlatilag szinte teljesen 

lefedett: Andráshida, Botfa, Csácsbozsok, Neszele, Páterdomb, Ságod önálló 

sportlétesítményekkel rendelkeznek. Ezek fenntartásának megteremtése szintén fontos 

feladata az egyes sportközpontokat működtető egyesületeknek. 

A Landorhegyi városrész sportpályákkal nagyon jól ellátott az iskolai és diáksport terén. Az 

elmúlt években a volt Pais Iskola épületében került kialakításra a Thai Boksz Sportegyesület 

bázisa, a Landorhegyi Általános Iskola az elmúlt években egy szabadtéri kosárlabda pályával 

gazdagodott, emellett felújításra került az iskola udvarán lévő műfüves pálya is. 

A Kertvárosban az iskolai sportlétesítmények és a Judo Központ mellett további 

sportlétesítmény-fejlesztési cél a jelen Sportkoncepció időszakában az Apáczai VMK 

tornatermét, illetve szabadtéri kézilabda pályáját kiszolgáló öltözők korszerűsítése szintén 

pályázati forrásból. 

 

Az óvodai, iskolai tornatermek, tornaszobák, sportudvarok, tanuszodák felújításai, 

fejlesztései kiemelt célok, hiszen ezek segítik a gyermekek és tanulók egészséges életmódra 

történő nevelését, a mozgás megszerettetését. 15 óvodánkból már 13 óvodában működik 

műfüves ovi-sportpálya, a fennmaradó 2 óvodára (Bazita és Ságod) 2021-ben pályázik az 

Önkormányzat 

 

Fontos cél a még hiányzó iskolai tornatermek megépítéséhez szükséges pályázati lehetőségek 

kihasználása. Ezen a téren a következő fejlesztések történtek, illetve lesznek szükségesek a 

közeljövőben: 
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• Felújításra került az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola tornaterme 

• Már megépült az új, korszerű tornacsarnok és vívóterem a Mindszenty József 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium mellett 3,3 milliárd forintos ráfordítással. 

• Befejezés előtt áll Dózsa György Általános Iskola 1,25 milliárd forintos beruházásban 

megvalósuló új tornacsarnokának építése.  

• A Zalaegerszegi Szakképzési Centrumhoz tartozó Csány László Technikum, Ganz 

Ábrahám Technikum és Munkácsy Mihály Technikum meglévő iskolai 

tornatermeinek felújítása, vagy új, nagyobb létesítmény építése a közeljövő feladata 

kell legyen. 

• Megoldandó a gyermekek vízhez szoktatásában fontos szerepet betöltő Belvárosi I. sz. 

Óvoda Kis utcai Székhelyóvodájában működő Tanuszoda felújítása is.  

 

Jelentős szerepet játszanak a testmozgási lehetőségek biztosításában a vállalkozások által 

működtetett sportlétesítmények is, amelyek számának az elmúlt évekbeli emelkedése is 

jelzi a mozgás, az egészséges életmód iránti igény erősödését a városban, illetve azt is, hogy 

ez ún. piaci körülmények között is működőképes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Zalaegerszeg regisztrált sportlétesítményei 

 Intézmény/egyesület Sportlétesítmény megnevezése Sportág 

 

 

1. 

 

Ifjúsági és Sportcentrum atlétikai rekortán pálya  

dobópálya  

13 db salakos teniszpálya  

2 db nagyméretű füves  

1db „A” típusú műfüves pálya  

1db „B” típusú műfüves pálya  

6 sávos tekecsarnok  

kültéri sportpark  

futófolyosó 

atlétika 

labdarúgás 

tenisz 

fitnesz  

teke 

 

2. 

Stadion és edzőpályák centerpálya  

20.000m2-es füves edzőfelület 

105x68m élőfüves nagypálya  

105x68m műfüves nagypálya  

futódomb  

street workout edzőpark 

labdarúgás 

fitnesz 

3. Ostoros Károly Sportcsarnok  sportcsarnok kosárlabda 

röplabda 

labdarúgás 

4. Zalakerámia Sport- és 

Rendezvénycsarnok 

sportcsarnok  

2db műfüves grund pálya  

2db salakos teniszpálya 

gördeszkapálya, street workout park 

kosárlabda 

kézilabda 

labdarúgás 

fitnesz 

5. Városi Uszoda  uszoda úszás 

6. Alsóerdei Sport- és Élménypark 20x40m-es műfüves focipálya  

kézilabda pálya  

kosárlabda pálya 

futópálya 

street workout pálya  

kreszpark 

4 évszakos sípálya  

erdei kalandpark 

labdarúgás 

kosárlabda 

kézilabda  

fitnesz 

atlétika  

síelés  

biciklizés  

mászás 

7. Zalaegerszegi Jégcsarnok jégpálya hoki 

korcsolya 

8. Botfai Lakóterületi Sport Club focipálya 

1db nagyméretű füves pálya 

1db 50x70m-es füves edzőpálya 

1db 20x40m-es műfüves pálya 

1db 20x40m-es aszfaltos kézilabda pálya 

labdarúgás 

teke 

9. Windoor Sport és Szabadidő központ 105x68m-es füves pálya  

salakos kézilabda pálya  

műfüves grundpálya 

labdarúgás 

kézilabda 

kosárlabda 

10. Sportlőtér Ebergény lőtér lövészet 

11. Sportlőtér Búslakpuszta lőtér lövészet 

12. Apáczai VMK tornaterem  

kültéri kézilabda pálya  

judo terem 

kosárlabda 

kézilabda 

labdarúgás 

röplabda 
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13. Roxy Sport Club tekepálya teke 

14. Zalaegerszegi Boksz Egyesület ökölvívó terem ökölvívás 

15. Zalaegerszegi Birkózó Sport 

Egyesület  

birkózó terem birkózás 

16. Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

tornaterem,  

kültéri pálya 

futópálya 

távolugró gödör 

kosárlabda 

kézilabda 

labdarúgás 

atlétika 

17. Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola 

tornaterem kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

18. Dózsa György Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

tornacsarnok 

kültéri pálya 

 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

19. Eötvös József Általános Iskola tornaterem  

multifunkcionális kültéri pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

20. Izsák Imre Általános Iskola tornaterem  

multifunkcionális kézilabda pálya 

20x40m-es műfüves pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

21. Landorhegyi Sportiskolai Általános 

Iskola 

tornaterem,  

B33-as kosárlabda pálya  

műfüves pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

22. Liszt Ferenc Általános Iskola tornaterem  

kültéri pálya 

kosárlabda 

kézilabda 

labdarúgás 

23. Öveges József Általános Iskola tornaterem,  

kültéri pálya  

műfüves grundpálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás  

24. Petőfi Sándor Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

műfüves pálya  

20x40m-es műfüves focipálya 

futópálya 

távolugró gödör 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

atlétika 

25. Kölcsey Ferenc Gimnázium tornacsarnok,  

kültéri kézilabda pálya  

kültéri kosárlabda pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

26. Zrínyi Miklós Gimnázium tornaterem 

B33-as kosárlabda pálya 

20x40m-es  füves pálya 

kosárlabda (B33) 

labdarúgás 

27. ZSZC Báthory István Technikum tornaterem  

kültéri pálya  

20x40-es műfüves pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

28. ZSZC Csány László Technikum tornaterem kosárlabda  

labdarúgás 

29. ZSZC Deák Ferenc Technikum tornaterem  

műfüves pálya 

kosárlabda  

labdarúgás 

30. ZSZC Ganz Ábrahám Technikum tornaterem  

kültéri pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 
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31. ZSZC Munkácsy Mihály Technikum tornaterem  

kültéri pálya 

kosárlabda 

kézilabda  

labdarúgás 

32. ZSZC Széchenyi István Technikum tornaterem  

kültéri pálya 

kosárlabda 

kézilabda 

labdarúgás 

33. Dózsa pálya 

(Belügyminisztérium tulajdonában) 

105x68m-es füves pálya 

kültéri erősítő park 

labdarúgás  

fitnesz 

34. Tungsram pálya 

(Tungsram tulajdonában) 

105x68m-es füves pálya  

kosárlabda pálya 

teniszpálya 

labdarúgás 

kosárlabda 

tenisz 

35. Modellező klub   modellezés 

36. Rádió klub   amatőr rádiózás 

37. Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Klub Andráshida-Hatháza repülőtér amatőr 

repülősportok  

 

 

II.4. Szabadidősport 

 
A város szabadidősportjában szervezett keretek között kispályás labdarúgás, kosárlabda, 

röplabda és teke sportágakban rendeznek bajnokságokat, tornákat. Az elmúlt években 

jelentősen csökkent a kispályás labdarúgásban résztvevők köre, csupán egy osztályban 

folynak küzdelmek, röplabda sportág esetében pedig a téli hónapokban egy-két torna 

szervezésével elégíti ki a Szabadidősport Szövetség az igényeket.  Tekében és kosárlabdában 

továbbra is nagy az érdeklődés, a hagyományoknak megfelelő létszámú csapatokkal, bajnoki 

rendszerekben folynak az egész éven át tartó küzdelmek. A szabadidősport tevékenység 

ellátása helyi egyesületekre, megyei szövetségekre hárul. A köznevelési intézmények 

sportlétesítményeinek (tornacsarnokok, tornatermek, szabadtéri pályák) igénybevételét 

igyekszik segíteni a többszereplős fenntartási-működtetési rendszer is.   

Nagyszerű kezdeményezésként indult el 2017-től Zalaegerszegen az ország legnagyobb 

sportfesztiváljaként a Restart Fesztivál, számtalan sport kipróbálási lehetőségével, 

sportversenyekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, az egészséges táplálkozás népszerűsítésével 

is támogatva a zalaegerszegiek örömteli és egészséges életvitelhez szoktatását. 

Ugyancsak fontos az idősebb korosztály számára is biztosítani az egészséges életmód 

kialakítását és az egészség megőrzését segítő sportolási, mozgási lehetőségeket. Ezt a célt 

szolgálják az elmúlt években kialakított senior játszóterek és sportparkok, illetve a szintén az 

elmúlt önkormányzati ciklusban bevezetésre került és egyre népszerűbb közösségi senior 

sportprogramok, mint pl. az idősügyi tanács sportrendezvényeiként a különböző senior 

tornák, versenyek, vagy a nyugdíjas klubok sportrendezvényei. 
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A városi szabadidő sport önkormányzati támogatásának kiemelt céljai, eszközei, feladatai: 

 

• A szabadidősport lehetőségek elérhetőségének biztosítása a lakosságnak nyújtott 

önkormányzati szolgáltatások egyik fontos területe a mind az infrastruktúra, mind a 

finanszírozhatóság szempontjából. Az Önkormányzat ezt a feladatot jellemzően az 

egyesületekkel, versenyek, rendezvények támogatásával láttatja és látja el.  

 

• Az Ifjúsági és Sportcentrum sportpályái használatának díjmentes biztosítása az 

egészséges életmódra nevelés mellett jelentős szerepet játszik az önkormányzat anyagi 

áldozatvállalásának terén is.   

 

• Segítik a mozogni vágyók sportolási lehetőségeit az elmúlt 6 évben örvendetesen 

nagyszámban létesült műfüves vagy multifunkcionális szabadtéri sportpályák, a 

Vizslaparkban a modern felületborítású futókör és a 4 street workout pálya (Ifjúsági 

és Sportcentrum, Vizslapark, Parkerdő és a Sportcsarnok mögött).  

 

• Ebben az eddigieknél nagyobb szerepet kell vállalniuk az egyesületeknek is, hiszen az 

általuk működtetett sportpályák megépítését az önkormányzat pályázati tevékenysége 

és anyagi hozzájárulása tette lehetővé. 

 

• A piacképes szabadidős tevékenységeket szervező sportszolgáltató vállalkozások 

egyre nagyobb arányát és változatosabb formáit adják a testmozgási lehetőségeknek, 

ezért az önkormányzatnak célszerű mérlegelnie, hogy kedvezményekkel segítse a 

tevékenységüket, s így a mozogni vágyók sportolási lehetőségeit is.  
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II.5. Iskolai és diáksport 
 

Az iskolai és diáksport helyi és körzeti szintű versenyeinek finanszírozásához való 

hozzájárulásban, az ehhez szükséges létesítmények működtetésének biztosításában is fontos 

szerepet játszik az önkormányzat. Köznevelési intézményeinkben a testnevelés és a tanórán 

kívüli sporttevékenység feltételei többnyire adottak, sőt az elmúlt évek felújítási programjai 

az iskolai és főleg az óvodai sportlétesítmények terén minőségi javulást eredményeztek, 

hiszen az óvodáink már 90%-ában megépültek a szabadtéri ovi sport pályák, de néhány 

iskolában még hiányoznak a megfelelő feltételek, mint pl. a megfelelő paraméterekkel 

rendelkező tornaterem.   

A diákolimpiai versenyrendszer hatékony működtetése napi együttműködést igényel a 

köznevelési igények különböző fenntartói és az Önkormányzat szakosztálya között, aminek 

eredményességét 2019-ben 1 egyéni sportágban (atlétika) és 1 csapatsportágban (kosárlabda) 

elért 1-2-3. helyezések jelzik: 1 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem került Zalaegerszegre. 

A vízhez szoktatás, úszásoktatás feltételeit a hamarosan elkészülő új fedett uszoda 10 pályás 

50 méteres medencéje és tanmedencéje minden bizonnyal hosszú évekre tudja biztosítani.  

 

II.6. Utánpótlás-nevelés 

 
Zalaegerszegen az utánpótlás nevelésben leginkább eredményes sportágak jellemzően az 

atlétika, az úszás, a teke, a kosárlabda és a labdarúgás. 

• Az egészséges életmódra nevelésben és a sport megszerettetésében betöltött szerepe 

miatt az utánpótlás nevelés szerepe rendkívül fontos akkor is, ha élsportolók 

kinevelését nem minden esetben tudja elérni. 

• Az utánpótlás-nevelés alapvető célcsoportja az általános iskolai korosztály, a 

köznevelési intézmények így rendkívül fontos szerepet töltenek be ebben a 

tevékenységben. A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola és a Deák Ferenc 

Technikum működik közoktatási/köznevelési típusú sportiskolaként, emellett a Petőfi 

Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában folyik az utánpótlás 

nevelés, ahol a tanulók a sportprogramoknak megfelelően módosított tanterv szerint 

folytatják tanulmányaikat, megismerik az egyes sportágakat, egyesületi keretek között 

sportolhatnak választott sportágukban, vagy az iskolai sportkörök sportági kínálatából 

választhatnak az óratervben meghatározott óraszámban.   

• Ezzel együtt az egyesületekben folyó utánpótlás-nevelés a legmeghatározóbb. 
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II.7. Versenysport, élsport 
 

• A versenysport, élsport területén városunkban több csapatsportág működik, amely 

időnként minőségi eredményeket is el szokott érni elsősorban a hazai bajnokságokban 

és kupákban: a labdarúgás, női és férfi kosárlabda, női és férfi teke.  

• Az egyéni sportágakban eredményesen szerepel az atlétika, az úszás, a vívás, a 

tájékozódási futás és a modellezés. 

• Hatékony marketinget az önkormányzat számára az eredményes élsport, a 

rendszeresen nézőkkel teli sportcsarnok vagy stadion tud nyújtani az ilyen esetekben 

igen jelentős bevételek mellett, de természetesen nélkülözhetetlenek a szponzori 

hozzájárulások is.  

• A minden szempontból megfelelő létesítményrendszer megléte, ami a minőségi 

versenysport elengedhetetlen feltétele, Zalaegerszegen egyre inkább biztosított, az 

egyes létesítmények kedvezményes használatának biztosítása is segíti a 

sportegyesületek munkáját.  

 

Sajnos még ma sem sok egyesület tud felmutatni meghatározó szponzori bevételt, ezért is 

hárul nagyobb elvárás az önkormányzatra. Ugyanakkor az önkormányzat számára kiemelt 

jelentőségű a mozogni, sportolni vágyó családok, gyermekek sportolási lehetőségeinek a 

biztosítása, így erejéhez mérten támogatja az egyesületekben folyó sporttevékenységet, 

utánpótlás nevelést, szabadidő sportot és tömegsportot is. 

Fontos mérlegelni azt is, hogy a sportolók, a szurkolók, a családok számára másodlagos, 

hogy ki és milyen forrásból támogatja az egyesületet, így adott esetben, ha az 

eredményesség vagy éppen a fennmaradás az önkormányzati támogatás meglétén vagy 

annak elmaradásán múlik, az sokszor irreális elvárásokat is támaszt az önkormányzattal 

szemben.  

 

II.8. A sport támogatása Zalaegerszegen 

 

A Sportkoncepció célja a következő években is az, hogy az önkormányzat a sportcélú 

támogatását legalább szinten tartsa a szabadidősport, az iskolai és diáksport, az utánpótlás-

nevelés és a verseny- és élsport terén is, illetve az ezekhez szükséges létesítményhálózat 

működtetésének támogatásával is jelentősen kiegészítse a város sportéletének a 

finanszírozását. 
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• Az önkormányzat támogatása a szabadidősport terén a feltételek biztosításában és 

programok, rendezvények szervezésének segítésében valósul meg, erre a jövőben is 

kiemelt figyelmet kell fordítani. 

• Az önkormányzat az iskolai sport, diáksport támogatását a mindenkori 

költségvetésben előre tervezetten biztosítja a következő években is.  

• Az utánpótlás nevelés támogatását az iskolai sport, diáksport feltételeinek 

biztosításában, versenyek, rendezvények megrendezésében való közreműködésben 

segíti az önkormányzat, ezen a gyakorlaton továbbra sem kívánunk változtatni. 

• Az önkormányzat sportcélú finanszírozásának legjelentősebb szelete a verseny- és 

élsport támogatása, annak ellenére, hogy ezt alapvetően üzleti alapon kellene 

működtetnie elsősorban a gazdasági szférának, hiszen ez nem elsősorban 

önkormányzati feladat.  

Mivel azonban a verseny- és élsport ún. piaci alapú működtetése egyelőre még nem éri el a 

kívánatos szintet, amennyiben az önkormányzat nem akar lemondani sikeres sportágak 

jelentős városmarketinget eredményező városi jelenlétéről, nagyobb önkormányzati 

támogatást kell vállalnia a fejlettebb gazdasággal rendelkező, elsősorban nyugat-európai 

országok gyakorlatához képest. Az önkormányzati támogatások azonban nemcsak a 

városmarketing szempontjából fontosak, ugyanilyen hangsúlyos szempont a város polgárai, a 

családok, az idősebb és fiatalabb korosztályok, a gyermekek sportolási, testmozgási 

lehetőségeiknek a biztosítása is, segítve ezzel az egészséges életmód életvitelszerű 

kialakítását.  Ennek következtében a sportlétesítmények fenntartása után továbbra is ez a 

legnagyobb tétel az önkormányzat sportcélú kiadásai között.  

 

II. 9. Sporttámogatási adatok 2018-ban és 2019-ben Zalaegerszegen 

 

A 2020-as év az ismert okok miatt nem mérvadó, ezért az ezt megelőző 2 évet mutatjuk be: 

• 2018-ban Zalaegerszeg sportra fordított éves költségvetése összesen 547.974.000 Ft 

volt, ami a 2018. évi önkormányzati összköltségvetés 2,2 %-a.  

• 2019-ben Zalaegerszeg 567.999.000 Ft-ot fordított a sportra, ami az induló éves 

költségvetési főösszeg 2,6 %-a.  

A megyei jogú városok sportfinanszírozásának aránya 1% és 2% között mozog, így 

elmondható, hogy Zalaegerszeg sportfinanszírozása méltó a Nemzet Sportvárosa címhez, 

hiszen a költségvetés arányaihoz mérten a sport, az egészséges életmód támogatására a 

23 megyei jogú város közül Zalaegerszeg az egyik legtöbbet fordító önkormányzat. 
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A sportágazat 2019. évi költségvetésének felhasználása 

létesítmény-fenntartás 145.423.000 Ft 25,6 % 

verseny- és élsport, iskolai és diáksport, szabadidő sport sportszervezetek 349.940.000 Ft 61,6 % 

sportrendezvények, egyéb 72.636.000 Ft   12,8 % 

Összesen  567.999.000 Ft 100 % 

 

Zalaegerszegen 2019-ben 81 sportszervezet működött 45 sportágban,  

ebből az önkormányzat 62 sportszervezetet – versenysport, diáksport, szabadidő sport – 

támogatott 349.940.000 Ft értékben. 

 

 

2019-ben 1 millió Ft-ot meghaladó mértékben támogatott  

22 sportegyesület, sportszervezet 

 

1. ZTE FC 

2. ZTE KK 

3. Zala Volán NKK 

4. Zalaegerszegi Teke Klub 

5. ZTE ZÁÉV Teke Klub 

6. Zalaegerszegi Atlétikai Club 

7. Zalaegerszegi Úszó Klub 

8. ZTE Súlyemelő Klub 

9. Zalaegerszegi Vívó Egylet 

10. ZTE Tenisz Klub 

11. Zalaegerszegi Judo SE 

12. ZTE Röplabda Klub 

13. Csuti SK 

14. Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány 

15. Zalaegerszegi Kerékpáros SE (Mányoki Attila) 

16. Andráshida SC 

17. Botfai LSC 

18. Csácsbozsok – Nemesapáti LSC 

19. Páterdomb LSC 

20. Police Ola 

21. Gála TSE 

22. Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége  
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2019-ben a sportlétesítményeket kedvezményesen használó  

37 sportegyesület, sportszervezet 

 

 

1. ZTE FC 

2. ZTE KK 

3. Zala Volán NKK 

4. Zalaegerszegi Atlétikai Club 

5. Zalaegerszegi Úszó Klub 

6. Zalaegerszegi Teke Klub 

7. ZTE ZÁÉV Teke Klub 

8. LAUF-B Teke Klub 

9. Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége 

10. ZTE Súlyemelő Klub 

11. Zalaegerszegi Vívó Egylet 

12. ZTE Tenisz Klub 

13. Zalaegerszegi Judo SE       

14. Zalaegerszegi Birkózó Sportegyesület 

15. Zalaegerszegi Boksz Klub 

16. Egerszegi Kézilabda Klub 

17. ZTE Röplabda Klub 

18. Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 

19. Zalaegerszegi Triatlon Klub 

20. Zalaegerszegi Utánpótlás Football Klub 

21. Göcsej Sportlövész Egyesület 

22. Polgári Lövészegylet 

23. Csuti SK  

24. Területi Rádió Klub 

25. Zalaegerszegi Városi Modellező Klub 

26. Andráshida SC 

27. Belvárosi LSC 

28. Botfai LSC  

29. Kertvárosi LSC 

30. Páterdomb LSC 

31. Police-Ola LSK 
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32. Vorhotai LSC 

33. Becsali Tungsram LSE 

34. Csácsbozsok-Nemesapáti SE 

35. Neszele LSE 

36. Gála TSE 

37. Press Dance  
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III. Jövőkép, alapelvek 

 

Az alapvető célokban az önkormányzati ciklusok felett átívelő filozófiával lehet csak sikeres 

a sportágazatnak a tervezése, így az Önkormányzat sportéletének jövőképe és sportpolitikai 

alapelvei nem lehetnek az egyes önkormányzati ciklusokban mindent újrakezdő 

jellegűek.  

A hangsúlyok változhatnak, a lehetőségek bővülhetnek vagy szűkülhetnek, az eszközök 

módosulhatnak a változó társadalmi-gazdasági környezethez alkalmazkodva, de az 

állandóságot az alábbi, így természetszerűleg már az előző Sportkoncepciókban is jellemzően 

rögzítésre került jövőkép és alapelvek biztosíthatják. 

 

III.1. Zalaegerszeg sportpolitikájának alapelvei 

 

 
1. Az önkormányzat széles választékot kínál a szabadidősportban részt venni kívánók 

számára.  

 

2. Az önkormányzat az iskolai és diáksport terén segíti a gyermekek és tanulók egészséges 

életmódra nevelését és a rendszeres testmozgás megszerettetését. 

 

3. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a városban folyó eredményes utánpótlás-nevelés 

támogatására.  

 

4. Az önkormányzat által támogatott élsport egyesületek eredményességükkel segítsék a 

városmarketinget, hozzájárulva a városi identitástudat kialakulásához erősítsék a 

lokálpatriotizmust, s további forrásokat vonjanak be működésük és eredményességük 

finanszírozásába. 

 

5. Az önkormányzat a központi sportirányítási szervekkel (az ágazati irányítással, a Magyar 

Olimpiai Bizottsággal, a szakszövetségekkel stb.) kialakított hatékony kapcsolattartással 

segíti a város sportérdekeinek érvényesülését. 

 

6. Az önkormányzat sportágazati szakosztályának, a Humánigazgatási Osztálynak a 

munkatársaival támogatja, segíti és ellenőrzi Zalaegerszeg sportélete valamennyi 

szegmensének tevékenységét. 
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III.2. Zalaegerszeg sportjának jövőképe 
 

• Minden zalaegerszegi polgárnak legyen lehetősége változatos testmozgásra, 

sportolásra. 

 

• Minden zalaegerszegi gyermek tanuljon meg úszni, mire eléri a 10. életévét. 

 

• Minden zalaegerszegi iskolásnak legyen lehetősége diáksport versenyeken részt 

venni. 

 

• Minden zalaegerszegi fiatalnak legyen lehetősége tehetsége kibontakoztatására. 

 

• A fogyatékkal élőknek legyen lehetőségük Zalaegerszegen megfelelő mozgási, 

sportolási lehetőségeket igénybe venni. 

 

• A zalaegerszegi idősebb korosztály tagjai életkoruknak megfelelő testmozgási, 

sportolási lehetőségek között tudjanak választani. 

 

• A zalaegerszegi sportegyesületek hosszútávra kiszámítható gazdasági 

környezetben tudjanak stabilan tervezni. 

 

• A Város legyen színvonalas sportrendezvények rendszeres házigazdája. 
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IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Sporttámogatási koncepciója  

2021-2026.  

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a sport, mint az egészséges 

életmód kialakításához elengedhetetlenül szükséges mozgás megszerettetése és támogatása 

mindig kiemelt jelentőségű cél volt.  

Egyrészt ennek jegyében fordít a város figyelmet a Zalaegerszeg hírnevét növelő, kiemelkedő 

eredményeket elérő sportolók évenkénti elismerésére Az Év Sportolója cím évenkénti 

adományozásával, kitüntetve ezzel az adott évben legkiemelkedőbb eredményeket elérő 

csapatsportágak egyesületeit és a legeredményesebb egyéni sportolókat.  

Másrészt megbecsülendő a sport támogatásában szerepet vállaló azon gazdasági 

szervezeteket, vállalkozásokat, amelyek felismerve ennek a támogatási formának a 

jelentőségét úgy a sport terén, mint a város társadalmi életében, az adott évben jelentős 

támogatást nyújtanak egy-egy sportszervezetnek vagy sportesemény megrendezéséhez, immár 

4 éve, 2017. óta kerül átadásra a Sport Mecénása díj.  

(Az eddigi díjazottak: 2021. Hydrocomp Kft., 2020. Szerszámsziget Kft., 2019. Zalaszám 

Informatikai Kft., 2018. FM-Vas Kft., 2017 Zalakerámia Zrt.) 

 

IV.1. Támogatási kategóriák, támogatási szempontok 

 

Önkormányzati támogatási kategóriák: 

1. kiemelten támogatott sportszervezetek: 5 csapat + 5 egyéni sportág  

2. támogatott sportszervezetek: 12 lakóterületi sportegyesület 

3. támogatható sportszervezetek: 59 sportszervezet 

 

1. A kiemelten támogatott csapatsportok közül kikerülő sportág vagy sportágak, 

sportegyesület vagy sportegyesületek, sportszervezetek zászlóshajói lehetnek Zalaegerszeg 

sportéletének. A jó eredmények elérése mellett sem törvényszerűen piacképes, 

hagyományosan sikeres egyéni sportágak szintén támogatásra érdemesek lehetnek.  

A versenysport igazán akkor érdemes támogatásra, ha a gazdasági élet szereplői számára is 

vonzó tud lenni marketing célú szponzori támogatások biztosítására, amelyekkel már 

középtávon kiváltható vagy csökkenthető lehet az önkormányzati támogatások nagyságrendje.  

Zalaegerszegen az eddig legsikeresebb és legnépszerűbb csapatsportágakban a 

hagyományok, eredmények, a legalább középtávú fejlődési lehetőségek alapján elsősorban a  
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• férfi labdarúgás  

• férfi kosárlabda  

• női kosárlabda  

• férfi teke 

• női teke 

sportágak és az ezeket működtető sportegyesületek, sportszervezetek kiemelt támogatásának a 

megfontolása lehet indokolt.  

Az egyéni sportágak közül a hagyományok és eredményessége alapján – ez nem csak a 

verseny- és élsport, hanem az utánpótlás nevelés eredményességét is jelenti – elsősorban az  

• atlétika 

• úszás 

• vívás  

• súlyemelés 

•  tenisz 

sportágak, illetve sportegyesületek, sportszervezetek kiemelt támogatását célszerű mérlegelni. 

 

2. A támogatott lakóterületi sportegyesületek létszámuk és tevékenységük alapján érdemesek 

erre a támogatási kategóriára, számuk jelenleg 12. 

 

3. A támogatható kategóriába kerülő többi sportág, sportegyesület vagy sportszervezet 

meghatározott elvek alapján előre tervezhetően szintén hozzájuthat önkormányzati 

támogatáshoz.  

Az átjárhatóság a két támogatási kategória között, magától értetődően kétirányúan nyitott 

kell legyen. 

Az egyes sportágak és egyesületek támogatási besorolásának szempontjai: 

 - eredményesség, nemzetközi eredmények  

 - nézettség  

 - szponzori támogatások  

 - utánpótlás-nevelés  

 - sportolók létszáma 

 - a sportág hagyományai.  

A támogatási prioritások, kategóriák kijelölésekor Zalaegerszeg sportéletének az elmúlt 2 

évtizedben kialakult hagyományaira, eredményeire és gyakorlatára alapozva lehet döntést 

hozni. 
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IV.1.1. Kiemelten támogatott sportszervezetek, sportágak  

 

A teljesen objektív összevetés lehetőségét kizáró, eltérő jellemzőkkel és lehetőségekkel 

rendelkező sportágakról s egyesületekről lévén szó – a város sportéletébe hagyományosan 

beágyazódott azon népszerű és sikersportágak veendők alapul, amelyek legalább középtávú, 

azaz a Sportkoncepció éveire megalapozott perspektívával rendelkeznek.  

Jelen Sportkoncepció 10 kiemelten támogatott sportegyesületet, sportszervezetet, ezen belül 

• 3 csapatsportot (labdarúgás, kosárlabda, teke) 

•  5 egyéni sportágat (atlétika, úszás, súlyemelés, vívás, tenisz) 

határoz meg a 2021-2026. közötti évekre. 

 

A 3 csapatsportágban  

kiemelten támogatott 5 sportszervezet  

 

1. ZTE Football Club Zrt  – férfi labdarúgás    

2. ZTE Kosárlabda Klub  – férfi kosárlabda 

3. ZTE Női Kosárlabda Klub – női kosárlabda 

4. Zalaegerszegi Teke Klub  – férfi teke 

5. ZTE Teke Klub   – női teke 

 

Tájékoztató adatok a 2019. évi működési támogatásukról 

 

Egyesület Támogatás 

ZTE Football Club Zrt      150.000.000 Ft 

ZTE Kosárlabda Klub  65.000.000 Ft 

ZTE Női Kosárlabda Klub 19.700.000 Ft 

Zalaegerszegi Teke Klub 9.000.000 Ft 

ZTE Teke Klub 8.000.000 Ft 

Összesen  251.700.000 Ft 

 

Tájékoztató adatok a 2015. és 2020. évi taglétszámokról 

(igazolt sportolók száma) 

 

Megnevezés 2015. 2020. 

ZTE Football Club Zrt 346 411      

ZTE KK KFT 134 125 

ZTE Női Kosárlabda Klub 14 12 

Zalaegerszegi Teke Klub 12 13  

ZTE Teke Klub 15 13 

Összesen 521 574 
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Az 5 egyéni sportágban  

kiemelten támogatott 5 sportegyesület 

 

1. Zalaegerszegi Atlétikai Club    – atlétika 

2. Zalaegerszegi Úszóklub                – úszás  

3. ZTE Súlyemelő Klub     – súlyemelés  

4. ZTE Tenisz Klub     – tenisz    

5. Zalaegerszegi Vívó Egylet    – vívás  

  

Tájékoztató adatok a  

2019. évi működési támogatásukról 

 

Egyesület Támogatás 

Zalaegerszegi Atlétikai Club 25.000.000 Ft 

Zalaegerszegi Úszóklub 6.500.000 Ft 

ZTE Súlyemelő Klub 3.600.000 Ft 

ZTE Tenisz Klub 2.250.000 Ft  

Zalaegerszegi Vívó Egylet 1.350.000 Ft 

Összesen  38.700.000 Ft 

 

 

Tájékoztató adatok a 2015. és 2020. évi taglétszámokról 

(igazolt sportolók száma) 

Megnevezés 2015. 2020. 

Zalaegerszegi Atlétikai Club 189 154     

Zalaegerszegi Úszóklub 39 34 

ZTE Súlyemelő Klub 30 12 

ZTE Tenisz Klub 26 37 

Zalaegerszegi Vívó Egylet 12  36 

Összesen 296 273 

 

Az egyesületek kiszámítható gazdasági-finanszírozási környezetének és működésük 

tervezhetőségének érdekében meg kell határoznia éves támogatásuk nagyságát azzal, hogy 

az ezt követő 5 költségvetési évben legalább szinten tartandók, illetve az éves költségvetési 

lehetőségektől függően megemelhetők.   

Az egyes éves költségvetések tervezésekor kell megvizsgálni az érintett sportág, egyesület 

eredményessége mellett a szponzori erőt bevonó képességét, s a fegyelmezett gazdálkodását 

is (az önkormányzati támogatások határidőben benyújtott, tartalmi és formai szempontból 

egyaránt megfelelő elszámolását és az adatszolgáltatások határidőben történő benyújtását). 
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IV.1.2. Lakóterületi sportegyesületek támogatása  

 

A szabadidő sport, az egészséges életmódhoz szoktatás, a különböző versenyek és 

sportrendezvények szervezésében, a közösségek kialakításában és működésük segítésében 

nagyon fontos szerepet játszik a következő  

12 lakóterületi sportegyesület 

(nevükből is látszik, hogy összesen 11 városrészben látják el feladataikat) 

 

1. Andráshida SC 

2. Andráshida TE  

3. Becsali Tungsram LSE 

4. Belvárosi LSC 

5. Botfai LSC 

6. Csácsbozsok-Nemesapáti SE 

7. Kertvárosi LSC 

8. Neszele LSE 

9. Páterdomb LSC 

                     10. Police-Ola LSK 

                     11. Ságod LSE  

                     12. Vorhotai LSC 

 

Tájékoztató adatok a 2015. és 2020. évi taglétszámokról 

 

Egyesület 2015. 2020. 

Andráshida SC 456 162* 

Andráshida TE 0 315 

Becsali Tungsram LSE 256 231 

Belvárosi LSC 150 200 

Botfai LSC  174 177 

Csácsbozsok-Nemesapáti SE 164 184 

Kertvárosi LSC 28 35 

Neszele LSE 14 12 

Páterdomb LSC 202 191 

Police-Ola LSK 473 555 

Vorhotai LSC 40 40 

Ságod LSE 0 22 

Összesen  1957 2124 

* a csökkenés oka az Andráshida TE belépése a rendszerbe  
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Az elmúlt évek létesítményfejlesztéseinek köszönhetően jelentősen gyarapodott a lakóterületi 

sportegyesületek üzemeltetésében lévő sportlétesítmények száma is, így a tervezéskor ezek 

fenntartási költségeivel is számolni kell. 

 

A lakóterületi sportegyesületek működési támogatása  

2015-ben és 2019-ben 
Egyesület 2015. 2019. 

Andráshida SC 7.000.000 Ft 7.000.000 Ft 

Andráshida TE - 750.000 Ft 

Becsali Tungsram LSE 500.000 Ft 500.000 Ft 

Belvárosi LSC 700.000 Ft 500.000 Ft 

Botfai LSC 3.300.000 Ft 3.300.000 Ft 

Csácsbozsok-Nemesapáti SE 1.160.000 Ft 4.200.000 Ft 

Kertvárosi LSC 200.000 Ft 500.000 Ft 

Neszele LSE - 100.000 Ft 

Páterdomb LSC 2.600.000 Ft 3.500.000 Ft 

Police-Ola LSK 2.450.000 Ft 2.600.000 Ft 

Vorhotai LSC 670.000 Ft 200.000 Ft 

Ságod LSE - 725.000 Ft 

Összesen 18.580.000 Ft 23.875.000 Ft 

 

Az Önkormányzat a 12 lakóterületi, lakótelepi sportegyesületnek, sportklubnak 5 évre előre 

tervezhetően külön támogatási kategóriát állapít meg. A megállapított támogatási összegek, 

természetesen az egyes költségvetési évek adta lehetőségek függvényében, az önkormányzati 

ciklus végéig legalább szinten tartandók. A támogatások folyósításának alapvető feltétele 

ebben az esetben is a fegyelmezett gazdálkodás, a határidőre benyújtott pontos elszámolások 

és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.  
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IV.1.3. Támogatható sportszervezetek, sportágak  

 

Az összesen 81 spotegyesületből, sportszervezetből  

- kiemelten támogatott 10 sportegyesület (5 csapatsportág és 5 egyéni sportág) és  

- támogatott 12 lakóterületi sportegyesület mellett  

- az önkormányzat által támogatható további 59 sportegyesület: 

1. LAUF- B Teke Klub 

2. Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége   

3. Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület 

4. Zalaegerszegi Boksz Klub  

5. ZTE Röplabda Klub 

6. Egerszegi Kézilabda Klub 

7. Zalaegerszegi Kosárlabda Klub 

8. Zalaegerszegi Kosárlabda Torna Egylet 

9. Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 

10. Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület 

11. Zalaegerszegi Triatlon Klub 

12. Zalaegerszegi Judo Sportegyesület 

13. Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület 

14. Zalaegerszegi AZATO Shotokan Karate DO Egyesület 

15. Zalaegerszegi Thai Boksz Sport Egyesület 

16. Toriki Kh. Harcművészeti és Kulturális Egyesület 

17. Fightingsport- Hungary Kick- és Thaibox Sport Egyesület 

18. Zala Megyei Magyar és Kínai Harcművészeti Sportegyesület 

19. Zala Budo Sportegyesület 

20. Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület 

21. Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sport Egyesület 

22. Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület 

23. Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány 

24. ICE STARS Egyesület 

25. Csuti Antal Sport Klub 

26. Polgári Lövész Egylet 

27. Göcsej Sportlövész Egyesület 

28. ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület 
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29. Zalaegerszegi Tollaslabda Egyesület 

30. Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club 

31. Zalaegerszegi Autósport Egyesület 

32. Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Klub 

33. Zalaegerszegi Kajak Kenu Sárkányhajó Egyesület 

34. Zalaegerszegi Darts Egyesület 

35. Zalaegerszegi Egyetemes és Utánpótlás-nevelő Squash Egyesület 

36. Gála Társastáncklub Egyesület 

37. Press Dance Táncsport Egyesület  

38. Maxima Életmód Klub Sport Egyesület 

39. Zalaegerszegi Hastánc Egyesület 

40. Speed Kötélugró Klub 

41. Pole Cats Rúdtánc Sportegyesület 

42. ZALAVÍZ Sport Egyesület 

43. Zalaegerszeg Városi Szabadidősport Szövetség 

44. Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 

45. Ricsilla Sport Kft.  

46. Zala Kaland Egyesület 

47. Zöld Irány Egyesület 

48. Zalaegerszeg Városi Modellező Klub 

49. ZTE Ulti Szakosztály 

50. Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége 

51. Y- 10 Postagalamb Sport Egyesület 

52. Ady Endre Diáksport Egyesület 

53. Kölcsey Diáksport Egyesület 

54. Mindszenty Diáksport Egyesület 

55. Páterdombi Diáksport Egyesület 

56. Szent – Györgyi Albert Diáksport Egyesület 

57. Göcsej Sportegyesület 

58. Egészség Egyesület 

59. Életed az Egészséged Egyesület 

- A támogatható 59 sportegyesületben sportolók száma megközelíti az ötezret. 

- Az 59 sportegyesület támogatására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2019-ben 

35.665.000 Ft-ot biztosított.  



35 
 

IV.2. Zalaegerszeg sportcélú támogatásainak néhány jellemző mutatója 

 

 

A zalaegerszegi sportegyesületekben, sportszervezetekben  

sportolók létszámának összesítése 2020-ban 

5 kiemelten támogatott csapatsport egyesület 574 

5 kiemelten támogatott egyéni sportegyesület 273 

12 lakóterületi sportegyesület 2124 

59 támogatható sportszervezet 4838 

Összesen 7809 

 

A zalaegerszegi sportegyesületek, sportszervezetek  

működési támogatásainak összesítése 2019-ben 

5 kiemelten támogatott csapatsport egyesület 251.700.000 Ft 

5 kiemelten támogatott egyéni sportegyesület 38.700.000 Ft 

12 lakóterületi sportegyesület 23.875.000 Ft 

59 támogatható sportegyesület 35.665.000 Ft 

Összesen 349.940.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportlétesítményhasználat támogatási értékének 

összesítése az önkormányzat által támogatott sportszervezetek számára 2019-ben 

 

Városi Sportlétesítmény Gondnokság kezelésében lévő sportlétesítmények 

(a megadott edzésidők és a tervezett bajnoki mérkőzések alapján) 

 sportklub, egyesület létesítmény támogatás 

1. Andráshida SC Stadion műfű, VS nagy műfű 1. 820. 000 Ft 

2. Andráshida TE Stadion műfű 2. 660. 000 Ft 

3. Botfai LSC  Stadion műfű, VS nagy műfű 245. 000 Ft 

4. Csácsbozsok-Nemesapáti SE  Stadion műfű, VS nagy műfű 210. 000 Ft 

5. Páterdomb LSC  Stadion műfű, VS nagy műfű 455. 000 Ft 

6. Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg  Sportlőtér (Ebergényi u. 45.) 5. 280. 000 Ft 

7. POLICE-OLA LSK Stadion műfű, VS nagy műfű 735. 000 Ft 

8. Zalaegerszegi Futball USC  Stadion műfű, VS nagy műfű 1. 260. 000 Ft 

9. Zalaegerszegi Kosárlabda Klub  Ostoros Károly Sportcsarnok 357. 500 Ft 

10. Zalaegerszegi Kosárlabda TE  Ostoros Károly Sportcsarnok 2. 552. 500 Ft 

11. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Ostoros Károly Sportcsarnok 540. 000 Ft 

12. ZTE Röplabda Klub Ostoros Károly Sportcsarnok 705. 000 Ft 

13. ZTE KK Sportszolgáltató KFT.  Ostoros Károly Sportcsarnok 2. 137. 500 Ft 

14. Zalaegerszegi Birkózó SE  Birkózó csarnok 1. 200. 000 Ft 

15. Zalaegerszegi Boksz Klub SE Bokszterem 300. 000 Ft 

16. Zalaegerszegi Teke Klub  Tekecsarnok 2. 241. 000 Ft 

17. Zeg Városi és Körzeti Tekézők Egy. Szöv. Tekecsarnok 1. 579. 500 Ft 

19. LAUF-B Teke Klub  Tekecsarnok 1. 557. 000 Ft 

20. ZTE Tenisz Klub  Teniszcentrum 2. 400. 000 Ft 

21. Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg  Buslakpusztai lőtér 240. 000 Ft 

22. Területi Rádió Klub Zalaegerszeg  Október 6. tér 19. 480. 000 Ft 

23. Zalaegerszeg Városi Modellező Klub  Jákum u. 1/A. 600. 000 Ft 

Összesen 29. 555. 000 Ft 
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Városi Sportlétesítmény Gondnokság által a ZTE FC számára biztosított költségeinek összesítése 

Irodaépületben lévő ZTE öltöző és utánpótlás iroda üzemeltetés, közüzemi díjak 5.335.000 Ft 

Irodaépületben lévő kazán járulékos költségei  566.000 Ft 

Vasút mögötti 2 élőfüves nagy edzőpálya gondozása, karbantartása 6.543.000 Ft 

Vasút mögötti élőfüves bekerített pálya gondozása, karbantartása 4.060.000 Ft 

Stadion lelátok, élőfüves pálya gondozása, karbantartása 4.650.000 Ft 

Ifjúsági és Sportcentrumban lévő élőfüves pályák, műfüves pályák, öltözők 12.979.000 Ft 

Összesen 34.183.000 Ft 

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. üzemeltetésében 

Sportcsarnok  

(ZTE Kosárlabda Klub, ZTE Női Kosárlabda Klub, ZTE Súlyemelő Klub,  

ZTE Röplabda Klub, Egerszegi Kézilabda Klub,  

Csácsbozsok-Nemesapáti SE, Police-Ola LSK) 

41.685.000 Ft 

Uszoda  

(Zalaegerszegi Úszóklub, Zalaegerszegi Triatlon Klub) 
40.000.000 Ft 

Összesen 81.685.000 Ft 

Mindösszesen 145.423.000 Ft 

 

 

Sportrendezvények és egyéb támogatások 

2019 

 

Sportcsarnok és környéke biztosítása (mérkőzésekre, versenyekre, sportrendezvényekre*) 37.544.000 Ft 

Egyesületi és városrészi sportrendezvények támogatása 3.235.000 Ft 

Restart Országos Sportfesztivál  20.643.000 Ft 

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége  7.000.000 Ft 

Thai Boksz verseny  100.000 Ft 

Toriki verseny 100.000 Ft 

Hotokan verseny 100.000 Ft 

Kézilabda verseny 100.000 Ft 

Kisebb versenyek, sporttalálkozók,   kupák, oklevelek 3.814.000 Ft 

Összesen 72.636.000 Ft 

* ZTE KK, ZTE NKK, Gála Társastánc Klub, Press Dance, Göcsej Kupa, Judo Országos Bajnokság, 

Szabó Rezső Emléktorna, Bolemányi János Emléktorna, Csarnok Kupa, Szív Kupa, városi diákkupák 

 

  

A sportágazat 2019. évi költségvetésének felhasználása 

létesítmény-fenntartás 145.423.000 Ft 25,6 % 

verseny- és élsport, iskolai és diáksport, szabadidő sport sportszervezetek 349.940.000 Ft 61,6 % 

sportrendezvények, egyéb 72.636.000 Ft   12,8 % 

Összesen  567.999.000 Ft 100 % 
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A 10 kiemelten támogatott zalaegerszegi sportszervezet 

működési és létesítményhasználati önkormányzati támogatásainak összesítése  

2019-ben 

 

Megnevezés működésre létesítményhasználatra Összesen  

ZTE Football Club Zrt 150.000.000 Ft 34.183.000 Ft 184.183.000 Ft 

ZTE KK KFT 65.000.000 Ft 9.749.038 Ft 74.749.038 Ft 

ZTE Női Kosárlabda Klub 19.700.000 Ft 7.705.219 Ft 27.405.219 Ft 

Zalaegerszegi Teke Klub 9.000.000 Ft 2.241.000 Ft 11.241.000 Ft 

ZTE Teke Klub 8.000.000 Ft - 8.000.000 Ft 

Zalaegerszegi Atlétikai Club 25.000.000 Ft 1.350.000 Ft 26.350.000 Ft 

Zalaegerszegi Úszóklub 6.500.000 Ft - 6.500.000 Ft 

ZTE Súlyemelő Klub 3.600.000 Ft - 3.600.000 Ft 

ZTE Tenisz Klub 2.250.000 Ft  2.400.000 Ft 4.650.000 Ft 

Zalaegerszegi Vívó Egylet 1.350.000 Ft - 1.350.000 Ft 

Összesen 290.400.000 Ft 57.628.257 Ft 348.028.000 Ft 
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V. Összefoglalás 

 

Zalaegerszeg sportéletében a Sportkoncepcióban foglaltak teljesülésével az állandóság 

mellett a változás lehetősége is adott lesz, hiszen aki teljesít, az hosszú távra tudja 

biztosítani az önkormányzati forrásokkal való tervezést, aki nem, annak számolnia kell ezek 

csökkenésével vagy megszűnésével. A változási lehetőséget ösztönözheti az is, hogy a most 

támogatásban nem részesülő sportágaknak, sportszervezeteknek megfelelő eredményesség és 

egyéb mutatók teljesülése esetén lehetőségük lesz arra, hogy önkormányzati forrásokra 

pályázva tudják segíteni sikeres tevékenységüket, gazdagítva ezzel Zalaegerszeg 

hagyományosan fejlett sportéletét. Hangsúlyosan kell kezelni az önkormányzati forrásokat 

felhasználó sportszervezetek fegyelmezett, átlátható gazdálkodását, a támogatások 

elszámolásának tartalmi, formai és határidőbeli szempontból megfelelő benyújtását is. 

A jelen sportkoncepcióban megfogalmazottak alapján a következő fél évtizedben a sportélet 

szereplői számára stabil, kiszámítható közeg létrehozása a cél, amelyben  

• a verseny- és élsport szereplői reálisan tudják tervezni és meghatározni az adott 

időszak célkitűzéseit és feladatait,  

• a szabadidő sport, iskolai és diáksport minden szereplője megtalálja a város által 

kínált lehetőségek közül a számára legmegfelelőbbet, 

• ennek eredményeként a városban megrendezésre kerülő sportesemények az 

élsportban és a tömegsportban egyaránt jelentősen erősítik a hatékony 

városmarketinget, növelve ezzel Zalaegerszeg hírnevét és hozzájárulva a sport 

támogatására fordított támogatások közvetett megtérüléséhez ezen a téren is. 

Ezt szolgálja  

• a 3 sporttámogatási kategória következetes továbbvitele,  

• a sportszervezetek támogatásának továbbra is hangsúlyos szerepe a város 

költségvetésében,  

• a sport infrastruktúrájának már folyamatban lévő, vagy már tervezés alatt álló 

jelentős fejlesztései,  

• a sportlétesítmények használatának támogatása a sportszervezetek és a mozogni, 

sportolni vágyó zalaegerszegiek számára.  

Fontos továbbá a város sportéletében jelentős szerepet játszó spotszervezetek vagy 

kiemelkedő sporteredmények évfordulóinak méltó megünneplése, ezzel is érzékeltetve a 

sportélet szereplői számára a város megbecsülését, egyben további eredményes munkára 

és sikerekre ösztönözve Zalaegerszeg sportéletének valamennyi szereplőjét. 
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VI. Fényképes mellékletek Zalaegerszeg sportlétesítményeiről 

 

 

 

Stadion 



40 
 

 

 

Ostoros Károly Sportcsarnok 
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Ifjúsági és Sportcentrum 

 

 

Ifjúsági és Sportcentrum 
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Ifjúsági és Sportcentrum 

 

 

Ifjúsági és Sportcentrum 
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Alsóerdei Sport- és Élménypark 
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erdei kalandpark (Alsóerdei Sport- és Élménypark)  
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sportpályák (Alsóerdei Sport- és Élménypark)  
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kreszpark (Alsóerdei Sport és Élménypark)  

 

Street Workout park (Parkerdő) 
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Épül az új fedett uszoda  
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2 ovi sport pálya a 13-ból (Kodály Tagóvoda és Szivárvány téri Tagóvoda) 
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Mindszenty Sportközpont tornacsarnokkal és vívócsarnokkal 
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20x40-es rekortán pálya (Eötvös Iskola)  

 

 

 

kézailabda pálya (Apáczai VMK) 
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Szivárvány téri multifunkcionálic sportpálya (Csács) 

 

műfüves grundpálya (Liszt Iskola) 
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műfüves grundpálya (Neszele) 

 

műfüves pálya (Páterdomb) 
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műfüves grundpályák a Sportcsarnoknál 

 

sportpark és gördeszka pálya a Sportcsarnoknál 
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Stadion mögötti edzőpályák és futódomb 
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Dózsa iskola tornaterem 

 

Ady iskola tornaterem 
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Vizslapark 

 

Vizslapark 
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a birkózócsarnok felújítása, bővítése 

 

Regionális Judó Központ (Apáczai VMK) 
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Fényképes mellékletek jegyzéke 

 

 

Stadion            39. o. 

Ostoros Károly Sportcsarnok         40. o.  

Ifjúsági és Sportcentrum               41-42. o.  

Alsóerdei Sport- és Élménypark                    43-46. o. 

Street Workout park (Parkerdő)         46. o.  

Épül az új fedett uszoda          47. o.  

ovi sport pályák (Kodály Tagóvoda és Szivárvány téri Tagóvoda)     48. o.  

Mindszenty Sportközpont tornacsarnok és vívócsarnok      49. o.  

rekortán pálya (Eötvös Iskola)         50. o.  

kézilabda pálya (Apáczai VMK)         50. o.  

multifunkcionális sportpálya (Szivárvány tér, Csács)      51. o.  

műfüves grundpálya (Liszt Iskola)         51. o.  

műfüves grundpálya (Neszele)         52. o. 

műfüves pálya (Páterdomb)          52. o.  

műfüves grunpályák a Sportcsarnoknál        53. o.  

sportpark és gördeszka pálya a Sportcsarnoknál       53. o. 

edzőpályák és futódomb a Stadion mögött        54. o.  

Dózsa Iskola tornaterem          55. o.   

Ady Iskola tornaterem          55. o.  

szabadtéri sportpályák a Vizslaparkban        56. o.  

a birkózó csarnok felújítása, bővítése        57. o. 

Regionális Judo Központ (Apáczai VMK)        57. o.  

  


