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A Iuvenalis-idézet utolsó néhány szava szinte 
mindenki számára ismert: „Azért kellene imád-
kozni, hogy ép testben ép lélek legyen.”

Hogy ez valóban így van, erre sajnálatos módon 
rávilágított a földkerekséget sújtó járvány is. Bár 
kétségtelenül voltak korábban kiváló egészség-
nek örvendő fiatalok is az áldozatok között, azért 
a legtöbb esetben a krónikus betegségekben 
szenvedők számára vált végzetessé a pandémia. 

Ezek többsége megfelelő életmód mellett meg-
előzhető vagy kitolható a magasabb életkorok 
idejére. A rendszeres testmozgás és helyes táp-
lálkozás kétségtelenül azok a tényezők, melyeket 
magunk befolyásolhatunk. Kényelmi vagy éppen 
élvezeti okokból azonban a magyar lakosság je-
lentős hányada nem sportol és nem is táplálkozik 
helyesen.

Egyetemünk egyik kiemelt célja az, hogy eze-
ket, segítve a szemléletváltást, ne csak oktassuk, 
hanem gyakoroljuk is. Gyakoroljuk példamu-
tatással, oktatással és fejlesszük tudományos 
kutatásokkal is. Mint a magyar egyetemeknek 
általában, nekünk is nagyon sok a tennivalónk 
minden területen.

Minden egyetemi polgár, hallgató számára le-
hetővé kell tenni a sportolást, a szabadidőben 
történő kikapcsolódáson túl is. Fontos, hogy a 
munkahelyi egészségsport számára megfelelő 
terepet biztosítsunk. A sportrekreáció az ered-
ményes munka és tanulás egyik záloga.

Azok számára, akik a sportban komolyabb ered-
ményeket kívánnak elérni, a megfelelő oktatás, a 
nívós edzői háttér biztosítása kiemelten fontos. 
Az egyetemnek adott szintekig biztosítania kell a 
sportolói életpálya-modell lehetőségeit is. Ennek 
érdekében az élő, informatív kapcsolat a sportte-
vékenységekkel foglalkozó egyesületekkel rend-
kívül lényeges. 

Fontos szegmentuma tevékenységünknek a 
nagymúltú, de mindegyre bővülő sportszakem-
ber képzés is. Tanulni és az élsportban tevékeny-
kedni nem könnyű egyszerre, de a tehetségek 
hatékony fejlesztése egyénre szabott módon már 
nagy hagyományokkal bír nemcsak a fejlett vi-
lágban, hanem hazánkban is.

Egyetemünk büszke arra, hogy a parasport tevé-
kenységeket kiváló szakembereink idáig is felka-
rolták. E téren az elsők között léptünk az ország-
ban. A fogyatékkal élők segítése minden fejlett 
társadalom jó indikátora. Azonban itt is van még 
tennivalónk.  

A sportnál kevés „gyakorlatiasabb” tevékenység 
van. Sportágtól függően ezek infrastrukturális 
és eszközbeli háttérfeltételeinek erősítése talál-
kozik a kormányzat célkitűzéseivel. A világosan 
megfogalmazott fejlesztések, valamint az azok-
hoz köthető teljesítménycélok kitűzése most a 
feladatunk.
 
Ezt segíti elő az egyetemi sport- és parasport 
stratégia. Az anyag nyilvánvalóan folyamatos fej-
lesztésre és gondozásra szorul. Azonban máris 
sok munka és egyeztetés van mögötte. Kívána-
tos, hogy konstruktív, építő jellegű kritikák érkez-
zenek, hiszen az elérendő cél mindenki számára 
pozitív. 

Az egyetem kiváló szakemberekkel rendelkezik, 
kiknek építő együtt gondolkodása – biztos va-
gyok benne – ezen a területen is szép eredmé-
nyeket hoz a közeli jövőben. Köszönöm minda-
zok erőfeszítését, akik ebben a munkában részt 
vettek és részt vesznek.

„Ha nem készülsz fel, felkészülsz a kudarcra.” Az 
idézet Mark Spitz olimpiai bajnoktól nem csak a 
sportra vonatkozik. Biztos az, hogy az élet egyéb 
területein is igaz. De a sport megtanít rá…

Köszönettel,
Miseta Attila

rektor  

„Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano” 
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A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE (2021-2024)

A Pécsi Tudományegyetem Egye-
temközpontú Sport- és Parasport 
Stratégiája olyan Pécs központú regi-
onális sportstratégia, amely a fogya-
tékossággal élőket és az épeket in-
tegráló egészségsport, az egyetemi 
sport és az élsport alapú sportszóra-
koztatás oldaláról támogatja a Pécsi 
Tudományegyemet, hogy olyan dél-du-
nántúli régiót tudjon megteremteni, 
ahol a gazdaság fejlődésével, az ipari 
fejlesztések és szolgáltatások, valamint 
az egyetemközpontú sport, innováció 
és kutatásfejlesztés erősödése által az 
állampolgárok életminőségének ja-
vulását eredményezze.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemközpontú 
Sport- és Parasport Stratégiája lehetőséget te-
remt az egyetemi sporton túl a régió lakossága 
számára, hogy járványhelyzet esetén a korábban 
megszokott csoportos jelenlétet igénylő sporto-
lási tevékenységet online edzésre, otthon gyako-
rolható mozgásformákra váltsa fel, vagy akár erő-
szakmentes e-sport tevékenységhez kapcsolja. 
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A vízió eléréséhez a tematikus stratégiai célok 
kitűzése és megvalósítása szükséges a PTE 
sporthoz kötődő területein, valamint a PEAC vo-
natkozásában. A különböző stratégiai célok egy-
másra is hatással lehetnek és a meghatározott 
területek között összekapcsolódások, átfedések 
lehetségesek. A sportolói duális életpályamodell 
kulcsfontosságú stratégiai cél, mivel a sportoló 
közösség az egyetemi és az egyetem utáni életére 

is hatással van, emellett ugyancsak kiemelt átfogó 
cél a térségen belüli sportági stratégiai együttmű-
ködések az erőforrások racionális felhasználása 
és a potenciális szinergia realizálása miatt. Ezeket 
az átfogó célokat két dimenzió (vertikális és ho-
rizontális) mentén egészítettük ki, hogy a Pécsi 
Tudományegyetem Egyetemközpontú Sport- és 
Parasport Stratégiájának távlati, tartós célrend-
szerét meghatározzuk. 
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A célrendszer elemei:
1. Vertikális célok – pillérek 

1. Egyetemisták sportja 
2. Munkahelyi egészségfejlesztés és 
egészségsport

3. Élsport és sportszórakoztatás
4. Utánpótlásnevelés és diáksport

2. Horizontális célok – átfogó területek
1. fogyatékossággal élők sportja

2. digitális kompetenciák és online jelenlét 
fejlesztése

3. edző-, és sportszakember képzés és 
sporttudományi kutatás

4. infrastruktúra fejlesztése
3. Sportolói duális életpályamodell
4. Sportági stratégiai együttműködések a térsé-

gen belül

A pillérek és átfogó területek közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, 
míg a pillérek a sportszakmai területek, addig az átfogó területek minde-
gyik pillérben megjelennek és mindegyik pillérre hatással lehetnek.
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AZ ÉLSPORT ÉS  
SPORTSZÓRAKOZTATÁS  
CÉLRENDSZERE
Az élsport és sportszórakoztatás területén cé-
lunk a nemzetközi láthatóság növelése és a régió 
lakossága számára érdemi szórakoztatóipari lehe-
tőségek nyújtása. Jelenleg a sportszórakoztatás 
nem áll azon a szinten Magyarországon, amelyen 
állhatna, ezen a téren óriási potenciál van, ráadá-
sul egy egészségre nem ártalmas szórakozási le-
hetőségről van szó, amely a környező lakosság 
számára kifejezetten pozitív lehet, arról nem is 
beszélve, hogy komoly bevétel termelő lehetőség 
is. Ehhez azonban olyan csapatok és egyéni ver-
senyek szükségesek, amelyek valóban vonzzák a 
nézőket, illetve az információnak el kell jutnia a 
potenciális nézők számára.

Az élsport és sportszórakoztatás 
fejlesztési projekt célkitűzései

1. Nemzetközi kupában szereplő szakosztályok 
számának növelése rövid és középtávon

2. Folyamatos márka és arculatépítés, haté-
kony és eredményes kommunikációs straté-
gia kialakítása (a PTE és PEAC lehetőségeinek 
összehangolása)

3. A hazai versenyrendszer legmagasabb szintű 
eseményeinek minél nagyobb számú meg-
szervezése (magyar bajnokság, országos baj-
nokság, négyes döntő, stb.)

4. A régiós vonzáskörzet lakosságának sport-
szórakoztatásában való aktívabb részvétel

5. A PTE-PEAC szakosztályainak hazai és nem-
zetközi televízió, on-line és szociálmédia el-
érésének jelentős növelése rövid és középtá-
von

6. Jelentős nemzetközi sportesemény szerve-
zése 2023-ban a PEAC 100. évfordulóján

Távlati, tartós célok lebontása  
közvetlen, irányítási célokká
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AZ EGYETEMISTÁK  
SPORTJÁNAK CÉLRENDSZERE
Az egyetemisták sportja területén célunk az 
egyetemi hallgatók számára szervezett sportolá-
si lehetőségek nyújtása, ezzel is növelve egyete-
münk vonzerejét a tehetséges fiatal felnőtt spor-
tolók esetében, kiterjesztve ezt a diaszpórában 
élő magyarok vonzására is. 

Az egyetemi sport terület kiemelt célkitűzése a 
kötelező testnevelés középtávú visszavezetése 
az egyetem minden karán.

Az egyetemisták sportjának 
célkitűzései

1. A PTE szempontjából történő fejlesztések 
területén
1. Adatbázis készítése az igazolt sportolók 
tekintetében

2. A Magyar Egyetemi Főiskolai 
Sportszövetség által meghirdetett minden 
MEFOB versenyen történő részvétel

3. Az egyetemi sport, mint a PTE egyik 
vonzerejének népszerűsítése

2. A hallgatók szempontjából történő fejlesz-
tések az egyetemi sport területén
1. PTE sport ösztöndíj megtartása, és 
fejlesztése

2. A hallgatók számára kiírt sportági 
versenyek rangjának megemelése

3. Közös célkitűzések
1. Egységes megjelenés biztosítása a MEFOB 
versenyeken

2. Az egyetemi sportot patronáló egyesülete 
a PEAC szerepvállalásának növelése

3. MEFOB döntők rendezése, 2023-ban 
Egyetemi nemzetközi viadal szervezése a 
PEAC együttműködésével

4. Kötelező testnevelés középtávú 
visszavezetése az egyetem minden karán
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AZ UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS  
ÉS DIÁKSPORT CÉLRENDSZERE
Az utánpótlás-nevelés és diáksport területén 
célunk az utánpótlás korosztályok versenyzői 
létszámának bővítése, az edzői gárda szakmai 
fejlesztése és olyan akadémiai rendszer kialakí-
tása, ahol a válogatott közeli sportolók sporto-
lási és tanulási lehetőségei összehangolt módon 
valósulhatnak meg sportszövetségi támogatás 
mellett. A vonatkozó célkitűzések a sportolói pá-
lyafutás azon teljes szakaszát felölelik, amikortól 
a gyermekek kezdő sportolóként megjelennek az 
edzéseken, egészen addig bezárólag, míg felnőtt 
csapat tagjaivá válnak – így akár U21, sőt U23-as 
korosztályi kategóriákat is érint. Szükséges hang-
súlyozni, hogy a részterület a versenysport után-
pótlását érinti és nem a szabadidős diákspor-
tot, hiszen végső cél az egyetemhez kapcsolódó 
sportágak utánpótlásának biztosítása pécsi, Pécs 
környéki, dél-dunántúli régióbeli, illetve határon 
túlról érkező sportolók integrálásával.

Az utánpótlásnevelés és 
diáksport fejlesztési projekt 
célkitűzései

1. A régióban tevékenykedő nevelő-egyesüle-
tek és a PTE programjainak összehangolása, 
elsősorban a PEAC kapcsolatrendszerén ke-
resztül

2. A PTE óvodájában fejlesztő sportos foglalko-
zások szervezése az egyetem sportszakembe-
rei által

3. Általános iskolai sportosztályok kialakítása
4. A PEAC versenysport-szakosztályaiban az 

utánpótlás-bázis minőségi és mennyiségi fej-
lesztése, korosztályos válogatott sportolók 
kinevelése (PEAC tehetség program és életpá-
lya modell)

5. Sportakadémiai rendszer kialakítása azon 
sportágakban, amelyekben a PEAC első osz-
tályú felnőtt csapattal rendelkezik
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A MUNKAHELYI  
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  
ÉS EGÉSZSÉGSPORT  
CÉLRENDSZERE
A munkahelyi egészségfejlesztés és egészség-
sport területén célunk az egyetemi polgárok és 
a lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport 
programok facilitálása, a lehetőségek bemutatá-
sa mellett az aktivitás fenntartása, továbbá mun-
kahelyi sport programok magas részvétel melletti 
működtetése által. 

Mindemellett kulcsfontosságú mind az egyetemi 
polgárok, mind a lakosság fizikai aktivitásának 
mérése és az egészségfejlesztési projekt hatása-
inak elemzése a mérési eredmények tükrében, 
amely nemcsak ezen fejlesztési projektnél fejti ki 
pozitív hatását, hanem az egyetem oktatóinak/
kutatóinak tudományos teljesítményére is pozitív 
hatással vannak.

A munkahelyi egészségfejlesztés 
és egészségsport fejlesztési 
projekt célkitűzései

1. Munkavállalói fizikai aktivitásának növelése, 
motivációs eszközök felkutatása

2. A létrehozott PEAC szabadidősport szakosz-
tály továbbfejlesztése

3. Az egyetemi polgárok fizikai aktivitásának 
mérése és fejlesztése

4. Környező lakosság egészségsportolási szoká-
sainak és fizikai aktivitásának felmérése

5. Egészségsporttal kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtása
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AZ INTEGRÁLT SPORT:  
A FOGYATÉKOSSÁGGAL  
ÉLŐK SPORTJÁNAK  
CÉLRENDSZERE
A fogyatékossággal élők sportja területén célunk 
az ép és fogyatékossággal élő polgárok sportolási 
lehetőségeinek megteremtése, az épek és fogya-
tékossággal élők sporton keresztüli integrációja. 
A célkitűzések megvalósításában kiemelt szerep-
hez jut a PEAC parasport szakosztálya, valamint 
a PEAC azon szakosztályai, ahol már működik az 
integrált sportági szemlélet (vívás, asztalitenisz).

Az integrált sport fejlesztési 
projekt célkitűzései

1. A létrehozott PEAC parasport szakosztály to-
vábbfejlesztése

2. Integrált egyetemi bajnokság megszervezése
3. „Az utazás nem lehet gond” kampány elindí-

tása
4. Utánpótláskorú fogyatékossággal rendelkező 

sportolók számának emelése
5. Érintett egyetemi polgárok rehabilitációjának 

támogatása, ezen keresztül sportszocializációja
6. Integrált szemlélet érvényesítése a sportbe-

ruházások során
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A DIGITÁLIS  
KOMPETENCIÁK ÉS 
ONLINE JELENLÉT  
FEJLESZTÉSE  
TERÜLETÉNEK  
CÉLKITŰZÉSEI
A digitális kompetenciák és 
online jelenlét fejlesztésének 
területén célunk az erőszakmen-
tes e-sport (FIFA, 2KNBA, etc.) fa-
cilitálása, közös e-sport és sport 
(első félidő a számítógépen, má-
sodik félidő a sportpályán) prog-
ramok végrehajtása.

Szoftverszimulációk segítségével 
a képességfejlesztés nemcsak a 
sport, de egyéb szakmai terüle-
ten is elképzelhető. A sport terü-
letén az erőszakmentes e-sport 
szimulátorok (autó és repülő), de 
egyéb szakmai területen is mint 
például mentő szimulátor, vagy 
akár üzleti vagy orvosi szimuláci-
ók esetében is.

A digitális 
kompetenciák 
fejlesztése projekt 
célkitűzései

1. Erőszakmentes e-sport nép-
szerűsítése

2. Az e-sport és a sport integrált 
programok szervezése

3. Online edzésprogramok és 
edzések menedzselése

4. Sportstratégia IT rendszeré-
nek kialakítása

5. Edzéstervezési és követési IT 
rendszer bevezetése

6. Szoftverszimulációs képes-
ségfejlesztés (mentőautó ve-
zetés, repülőgépvezetés)

7. Egységes PTE sportkommu-
nikációs platform létrehozá-
sa és működtetése

8. Egységes PTE sportinformá-
ciós bázis (PSB) megalkotá-
sa, adatok digitalizálása
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AZ EDZŐ-, ÉS SPORTSZAKEMBER 
KÉPZÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI 
KUTATÁS TERÜLETÉNEK  
CÉLKITŰZÉSEI
Az edző-, és sportszakember képzés és sport-
tudományi kutatás területén célunk a szakosz-
tályok edzőinek és további sportszakembereinek 
olyan fejlesztése, hogy az ország legképzettebb 
sportszakmai gárdájával dolgozzunk, akik a spor-
tolóik folyamatos kutatásával, és/vagy az egyete-
mi kutatók bevonásával az aktuális tudásukat fo-
lyamatosan fejlesztve érik el a játékosaik legjobb 
fejlődését.

A sport területén óriási kiaknázatlan lehetőség a 
játékosok folyamatos kutatása és a kutatási ered-
mények visszacsatornázása az edzői munkába. 
Az edzők esetében egy olyan tudományra nyitott 
kultúrát szükséges kialakítanunk, hogy képesek 
legyenek saját maguk és módszereik folyamatos 
fejlesztésére, a sporttudomány és a sportdiag-
nosztika eredményeinek alkalmazására. 

Az edző-, és sportszakember 
képzés és sporttudományi 
kutatás fejlesztési projekt 
célkitűzései

1. Sporttudományi ismeretek integrálása az 
edzői munkába

2. Parasport célú adaptált edző képzés.
3. A PEAC utánpótlás-neveléséhez szükséges 

edzői kapacitás biztosítása mind mennyiségi, 
mind minőségi értelemben

4. A PEAC-os edzők folyamatos képzése a PTE és 
PEAC által létrehozandó PEAC akadémia ke-
retében
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AZ INFRASTRUKTÚRA  
FEJLESZTÉSÉNEK  
TERÜLETÉNEK CÉLRENDSZERE
Az infrastruktúra fejlesztésének területén cé-
lunk a területfejlesztési koncepció támogatása az 
egyetemi polgárok és a lakosság számára nyitott 
sportlétesítményekkel, valamint a fenti területek 
infrastrukturális szükségleteinek megteremtése.

Az infrastruktúra fejlesztés esetében szoros 
együttműködés szükséges mind az integrált sport, 
mind a digitális kompetenciák területével, mivel 
a fejlesztésre kerülő, vagy újonnan kialakított inf-
rastruktúra akadálymentes kell hogy legyen és 

online valós-idejű kapacitás kihasználtság mérő 
rendszert szükséges üzemeltetni (például elekt-
ronikus sportkártya és beléptető rendszer).

Az infrastruktúra fejlesztése 
projekt célkitűzései

1. A „Sport Sziget” koncepció kialakítása és 
megvalósítása 

2. Sport utcai vívóterem kialakítása
3. Kézilabda csarnok kialakítása
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SPORTOLÓI 
DUÁLIS  
ÉLETPÁLYA-
MODELL
A Pécsi Tudományegyetem kiemelt stratégiai cél-
ja, hogy sportolói duális életpályamodellt alakít-
son ki és üzemeltessen, mivel mind az élsportolók 
képzése, mind az egyetemisták lehető legmaga-
sabb szintű sportolása értékes és támogatandó. 
Azélsport és a felsőfokú ismeretek elsajátítása 
közösen olyan kompetencia portfolió kialakí-
tására ad lehetőséget, amelynek segítségével a 
duális életpályamodell résztvevői értékesebb és 
nagyobb társadalmi hatással bíró karrierpályát 
építhetnek ki. 

SPORTÁGI 
STRATÉGIAI 

EGYÜTT- 
MŰKÖDÉSEK  
A TÉRSÉGEN 

BELÜL
A sportági stratégiai együttműködések kiala-
kítása a szűkös erőforrások miatt kényszer, vi-
szont a közös fejlesztések és szinergialehetősé-
gek kiaknázása oldaláról lehetőség az egyetemi 
sportstratégia számára. A térségi fejlesztések 
szempontjából alapelvként kell elfogadni, hogy 
a rendelkezésre álló erőforrások (pénzügyi forrá-
sok, szponzorok, támogató cégek, infrastruktúra, 
humánerőforrás stb.) volumene véges, így ennek 
megfelelően a térségben azok optimalizálására, 
sportági együttműködésekre, szinergiák erősíté-
sére kell koncentrálni.
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CÉLKITŰZÉSEK  
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ  
SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSI 
PROGRAM
A Pécsi Tudományegyetem 
Egyetemközpontú Sport- és 
Parasport Stratégiájának hatóköre és 
kapcsolódásai

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemközpontú 
Sport- és Parasport Stratégiája a Pécsi Tudomány-
egyetem funkcionális stratégiájaként értelmezen-
dő, így a PTE stratégiai céljainak megvalósítása 
érdekében azt támogatandóan készül. A jelen 
stratégia erősíteni kívánja a PTE Intézményfej-
lesztési Tervében megfogalmazott sporthoz kötő-
dő képzésfejlesztési, kutatási és infrastruktúrafej-
lesztési irányokat. 
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemközpon-
tú Sport- és Parasport Stratégiája funkcionális 
stratégiaként alapvetően a sporttal kapcsolatos 
feladatok alapelveit, céljait tömöríti, de egyéb 
területtel való kapcsolatra is kiterjed. Az itt meg-
jelenített stratégiai elképzelések szervesen kap-
csolódnak a „Fokozatváltás a felsőoktatásban kö-
zéptávú szakpolitikai stratégia 2016” kormányzati 
dokumentum aktuális céljaihoz. 
Mint funkcionális stratégiára a PTE minden szer-
vezeti egysége támaszkodhat a sporttal kapcso-
latos és kapcsolódó területek döntéshozatalánál, 

valamint azok végrehajtásával kapcsolatos kér-
dések tekintetében.
A sportstratégia hatásköre minden sporttal kap-
csolatos és sportvonatkozású kapcsolódó terület 
céljainak meghatározására és a célok eléréséhez 
szükséges fejlesztések végrehajtására kiterjed.

A fejlesztési program tartalma

A vízió elérése érdekében a stratégiai célkitűzések 
megvalósításához tematikus fejlesztési progra-
mok megvalósítására van szükség, ezek az élsport 
és sportszórakoztatás program, az egyetemisták 
sportja program, az utánpótlásnevelés program, 
az egészségsport program, a fogyatékossággal 
élők sportfejlesztési programja, a digitális kom-
petenciák fejlesztése program, az infrastruktúra-
fejlesztés program és a térségi sportági stratégiai 
együttműködések program.
Minden program több projektből áll, a fejlesz-
tési projektek elemeit a stratégiaalkotás követ-
kező fázisában szükséges meghatározni. 

Távlati, tartós célok lebontása  
közvetlen, irányítási célokká
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Vállalati együttműködések és 
gazdaságdinamizáló hatás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemközpontú 
Sport- és Parasport Stratégiájával kapcsolatban a 
következő szakaszban szükséges feltárni azon po-
tenciális vállalati együttműködéseket, szponzori 
támogatásokat és pályázati forrásokat, amelyek 
segítségével a stratégia célrendszerének megva-
lósulása támogatható. 
Kiemelt terület lehet a vállalati együttműködések 
kapcsán a munkahelyi és egészségsport, az integ-
rált sport és a digitális kompetenciák fejlesztése, 
de a többi vertikális és horizontális cél esetében is 
kialakítható vállalati együttműködés.

Fejlesztési program szervezeti kerete

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemközpontú 
Sport- és Parasport Stratégiája által meghatáro-
zott fejlesztési program hatékony és eredményes 
megvalósítása érdekében egy olyan szervezeti ke-
ret kialakítása szükséges, amely a stratégia meg-
valósítására került létrehozásra.

A fejlesztési program szervezeti kerete a program 
kialakítása után határozható meg. Következő lé-
pésként meg kell határozni a tematikus fejlesztési 
programok előkészítésének felelőseit, akiket az 
egyetem vezetése jelöl ki a Sport- és Parasport Bi-
zottság javaslatára. 

Stratégiai célkitűzések 
megvalósításának szakmai és 
pénzügyi kontrolmechanizmusai

A sportstratégiából származtatható felelősség 
alapján a sportstratégia végrehajtásáért felelős 
szervezeti egység a végrehajtással kapcsolatos 
rendszeres beszámolást nyújt a stratégiai célok 
elérésének állapota és a fejlesztési program pro-
jektjeinek aktuális megvalósulása tekintetében 
az egyetem vezetése számára.
A stratégiai kontrolling rendszer a fejlesztési prog-
ram szervezeti keretének kialakítási fázisában ha-
tározható meg.
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