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BEVEZETÉS 
 

A sportág eredete 

A Sárkányhajó sportág Dél-Kínából származik. Több mint 2000 éves története Qu Yuan 
legendájához kapcsolódik. Qu Yuant a kínaiak által nagyon szeretett költőt és államférfit 
hamis vádak alapján, pusztán féltékenységből hazaárulással vádolták és száműzték. A korrupt 
Chu Királyság Kormánya elleni végső tiltakozásaként a Mi Lo folyóba vetette magát. 
A kínaiak soha nem felejtették el ezt a kétségbeesett, de hősies tettet. A halászok azért 
versenyeztek, hogy megtalálják a holttestét, mielőtt a halak felfalják, doboltak, lapátjaikkal 
ütötték a vizet és rizsgombócokat szórtak bele, hogy eltereljék azokat.  
Innen ered a hagyomány és tart napjainkban is.  
Egy-egy ázsiai vagy óceániai sárkányhajó fesztiválon több száz hajó küzd egymással és több 
ezren szurkolnak nekik.  

1990-ben megalakult az Európai Sárkányhajó Szövetség, amely 1992-ben a belgiumi 
Hazewinkelben rendezte meg az első európai klubcsapatok közötti Sárkányhajó VB-t. Az első 
sárkányhajó klub Magyarországon Győrben alakult 1997-ben. 1998-ban szintén győri 
székhellyel létrejött a Magyar Sárkányhajó Szövetség. Magyar csapat több európai és 
világversenyen képviselte már hazánkat. Az első sárkányhajó az országba 1998-ban került, 
amely éveken keresztül egyedüli hírmondóként a Mosoni-Duna habjait szelte.  

A Magyar Sárkányhajó Bajnokságok sorozatát a Magyar Sárkányhajó Szövetség indította 
útjára 2003-ban Csepelen. Csapatunk 2004.-ben alakult és azóta a magyar sárkányhajó sport 
meghatározó egyesületévé vált. Évente 4-5 hazai fesztiválon veszünk részt, valamint több 
külföldi eseményről is éremmel tértünk haza.  

Kevesen tudják, hogy a sárkányhajózás a világon a második helyen áll a sportágakat űzők 
számának "versenyében".  

A sportág kivívta magának a jogot, hogy a 2008.évi olimpián bemutató jelleggel, 
szerepelhessen a játékokon és ezzel megkapta az esélyt a jövőben már mint versenyszám is 
felkerüljön. Ezért is szeretnénk, ha országunkban is minél többen megismernék és 
megszeretnék ezt a különleges sportágat. 

A sportoláshoz nem kell más, ’csak’ egy sárkányhajó, lapát, egy nagyobb vízfelület és 
legalább 22 lelkes sportoló. Ennek nagy része adott egyesületünkben. 
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DRAGON AQUA Sportegyesület bemutatása 
 
Egyesületünk közhasznú minősítéssel rendelkezik, székhelye 8000 Székesfehérvár, 
Álmosvezér u. 73. 
 
Edzések helye: 
Vízi szezonban: Északi Kajak-kenu és evezős pálya Sukoró 
Téli szezonban: Agárd, Tópart u. VVSI telep 
 
Honlapunk: www.dragonaquase.atw.hu 
 
Adószámunk: 18497836 – 1 – 07 
 
Bankszámlaszám:  72900099-10504110 
 
A 2009 évi Sárkányhajó Klubcsapat Európa Bajnokságon, Budapesten, 3 kategóriában is 
indult a Dragon Aqua SE legénysége. 
12 számban állt rajthoz csapatunk, 2 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagítottuk 
éremgyűjteményünket.   
Csapatunk adta a gerincét a VILÁGBAJNOK szenior open csapatnak 2009.-ben Raciceben és 
az érmes legénységnek 2010.-ben Amszterdamban és 2011.-ben Notthingemben. 
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I.helyezés: 
 
I.Fehérvári Fesztivál 2005. (mix 200m) 
III.Győri Fesztivál 2006. (maraton) 
I.Tolnai Fesztivál 2006. (mix 200m) 
II.Fehérvári Fesztivál 2006. (maraton) 
II.Senior Magyar Bajnokság 2007 (open 200m) 
II.Senior Magyar Bajnokság 2007 (mix 200m) 
Tó Kupa Tata 2007 (maraton) 
III.Senior Magyar Bajnokság 2008. (mix 200m) 
III.Senior Magyar Bajnokság 2008.  (open 200m) 
II.válogató Bp.2008. (senior mix 200 m) 
IV.senior Magyar Bajnokság 2009. 5X 
(mix 200,500,open 200,2000,500 méter) 
KLUBCSAPAT EB Budapest 2009 (senior open 2000 m és senior mix 2000 m) 
V.Fehérvári Fesztivál 2009 ( női 200m) 
II.Válogató Fadd 2009 (senior mix 500 m, senior open 200 m) 
 
II. helyezés: 
 
II.Magyar  Bajnokság 2004. (mix 200m)  
II.Magyar  Bajnokság 2004. (női 200m) 
III.Magyar  Bajnokság 2005. (mix 200m) 
III.Győri Fesztivál 2006. (mix 200m) 
I.Tolnai Fesztivál 2006.(maraton) 
IV.Magyar  Bajnokság 2006. (senior 200m) 



 
 

6

IV.Magyar  Bajnokság 2006. (mix 200m) 
IV.Magyar  Bajnokság 2006. (maraton) 
II.Fehérvári Fsztivál (mix 200m) 
V.Magyar  Bajnokság 2007. (mix 200m) 
V.Magyar  Bajnokság 2007. (open 200m) 
V.Magyar  Bajnokság 2007. (maraton) 
III.Fehérvári Fesztivál 2007. (mix 200m) 
III.Fehérvári Fesztivál 2007. (női 200m) 
V.Győri Fesztivál 2008. (premier open 200.m) 
II.Szegedi Fesztivál 2008. (premier mix 2x150 m) 
IV.Fehérvári Fesztivál 2008. (premier open 200m) 
IV.Fehérvári Fesztivál 2008. (premier mix 200 m) 
IV.Fehérvári Fesztivál 2008. (marathon Kupa  2000 m) 
II.VálogatóBp.2008.(senior open 200 m) 
KLUBCSAPAT EB Budapest 2009 (senior női 2000 m, senior női 200 m és senior női 
500 m) 
II.Válogató Fadd 2009 (senior mix 200 m) 
 
III.helyezés: 
 
II.Magyar Bajnokság 2004. (open 200m) 
III.Magyar Bajnokság 2005. (maraton) 
I.Fehérvári fesztivál 2005. (maraton) 
IV.Győri fesztivál 2007. (maraton) 
I.Budapesti Fesztivál 2007. (maraton) 
III.Fehérvári fesztivál 2007. (open 200m) 
V.Győri Fesztivál2008.(aktív mix200m) 
IV.Fehérvári Fesztivál 2008. (premier női 200 m) 
KLUBCSAPAT EB Budapest 2009 (senior mix 200 m és senior mix 500 m) 
V.Fehérvári Fesztivál 2009.(premier mix 200 m) 
 

 
 
Európa Bajnok tagjaink: 
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Grisinkovné Barsi Ildikó (2) 
Dr.Mucsné Madar Katalin (2) 
Kolosa Ervin (3) 
Kolosa Henriett (3) 
Kovács Zoltán (3) 
Ozsváth Zoltán (3) 
Varga Zoltán (3) 
Pongrácz Csaba (3) 
Szeltner Tibor (3) 
 
Európa Bajnoki II.helyzés: 
Kolosa Henriett (junior) (3) 
Grisinkovné Barsi Ildikó 
Dr.Mucsné Madar Katalin 
Korponainé Pock Marianna 
Kovácsné Katona Ágnes 
Sebestyén Magdolna 
Juhász Éva 
Vagáné Kovács Klára 
Némethné Gregor Judit 
Vincze Klára 
Ozsváth Zoltán 
Kolosa Ervin 

Kiss Gábor 
Tubel Zoltán 
Németh Attila 
Tóth Attila 
Pongrácz Csaba 
Szeltner Tibor 
Ódor Tibor 
Varga Zoltán 
 
Európa Bajnoki III.helyzés: 
Bujka Éva 
Grisinkovné Barsi Ildikó (2) 
Dr.Mucsné Madar Katalin (5) 
Németh Attila (3) 
Némethné Gregor Judit (5) 
Vargáné Kovács Klára (2) 
Sebestyén Magdolna (2) 
Korponainé Pock Marianna (2) 
Kovácsné Katona Ágnes (2) 
Juhász Éva (2) 
Ozsváth Zoltán (3) 
Vincze Klára (5) 
Tóth Attila (3) 

 
Egészség, egészséges életmód, helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, önpusztító káros 
(kóros) szenvedélyek. Sorolhatnánk a már közhelynek minősülő fogalmakat. Sajnos még mindig 
nem elégszer hallottuk ahhoz, hogy tegyünk is valamit, együtt, közösen, magunkért és egymásért. 
Mindig találunk valami magyarázatot arra, hogy miért képtelenség egészségesen, 
egészségesebben élni. A jelenleg zajló gazdasági folyamatok okozta nehéz körülmények sem 
akadályozhatnak meg bennünket abban, (sőt, erősít elszánt tenni akarásunkban) hogy most ezt, a 
jelen egészségtervben megfogalmazottak szerint elkezdjük. 
 
A nyertes pályázat részeként készült el jelen Egészségre nevelő program, melynek céljai: 

- megfelelően végzett, rendszeres testgyakorlás lehetőségek kiszélesítése 
- a sárkányhajózás megismertetése és népszerűsítése a lakosság, a családok és az ifjúság 

körében 
- sport- és vízisport táborok szervezése 
- a fizikai aktivítás negatív hatásainak ellensúlyozása 
- az egészség visszaszerzéséhez és fenntartásához szükséges egészséges életmód terjesztése 
- stratégiai célok kijelölése, az elemzések alapján a szükséges fejlesztendő területek. 

 
ÁLLAPOT LEÍRÁS 
 
A magyarországi gyakorlatot az jellemzi, hogy több szinten –országos, regionális, települési –, 
de különböző szakmai koncepciók alapján szerveződnek a helyi közösség tagjainak egészségi 
állapotát javítani hivatott projekt-, vagy program-szint aktivitások, valamint az 
egészségpolitikai kezdeményezések. 
 
Jelen egészségre nevelő program Székesfehérvár Megyei Jogú Város Egészségfejlesztési 
dokumentumainak felhasználásával készült (Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Egészségfejlesztési Terve 2011.) és azok elemzésein alapul. 
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Állapot leírás – az adatgyűjtések eredményeinek rövid bemutatása  
 

A lakossági véleménykutatás eredményeinek összefoglalása  

Székesfehérvár városában a helyi egészségfejlesztési terv megalapozásához 2010. július 
hónapjában a lakossági vélemények megismerése érdekében véleménykutatás zajlott. 
Összesen 1000 fő válaszadó kérdezőbiztosok általi személyes kikérdezése történt meg. A 
válaszadók nem, életkor és iskolai végzettség szerinti megoszlása pontosan reprezentálja 
Székesfehérvár 18 évnél idősebb állandó lakosságát. A mintaválasztás az önkormányzati 
választáskor is használt 19 választókerület alapján történt: a 18. és 19. választókerületből 5-75 
fő, míg a többi választókerületből 50-50 fő került a mintába.  
 
Az egészségterv kérdőíves felmérésen alapult (1. sz. melléklet), mely jelen tématerület 
esetében két fontos szempontot is elemzett.  
 
Az egyik kérdés a városlakók sportolási szokásaira kérdezett rá, mely az alábbi eredményt 
mutatta (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Egészségfejlesztési Terve 2011.): 

„A sportolási szokásokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy a válaszadók több mint 
fele semmilyen rendszerességgel nem sportol. Ugyanakkor a bármilyen 
rendszerességgel sportolók közül a többség, havonta több alkalommal sportol, míg a 
hetente többször is sportoló válaszadók aránya meghaladja a heti egyszeri alkalommal 
sportolók arányát. 
A helyi sportolási lehetőségekkel való elégedettséget tekintve a válaszadók inkább 
elégedetlenséget, mint elégedettséget fogalmaznak meg. A legmagasabb átlagérték a 
gyermekek számára biztosított egyesületi sportolási lehetőségekkel kapcsolatban 
jelenik meg, de ez az érték sem éri el a 3 (közepes) értékelést. Ugyanakkor az ez alatt 
lévő értékelések közül egyik sem rosszabb, mint az ötfokozatú skála számtani 
középértéke (2,5). A válaszadók a leginkább a felnőttek számára rendelkezésre álló 
egyesületi sportolás, valamint a tömegsport lehetőségekkel elégedetlenek. 
 
A helyi sportolási lehetőségekkel kapcsolatosan változtatási igényekként a legnagyobb 
gyakorisággal a tömegsport fejlesztése, az ingyenes sportolási lehetőségek és 
sportprogramok rendelkezésre állása, valamint több sportolási lehetőség kívánalma 
fogalmazódott meg. 
 

A sportolási szokásokon jelentős mértékben változtatni szükséges, melyhez 
kampányokat, rendezvényeket és egyéb lehetőségeket kell biztosítani. A stratégiában 
külön ki kell térni a bevonandó célcsoportok megszólítására és ösztönzésére. 

 
A másik kérdés a városlakók egészségfejlesztéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
aktivitására kérdezett rá (2. sz. melléklet) , mely az alábbi eredményt mutatta (Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Egészségfejlesztési Terve 2011.): 

A különböző egészségfejlesztéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákban való 
jártasságukról a válaszadók akként nyilatkoztak, hogy a dohányzás veszélyei, a túlzott 
mértékű alkoholfogyasztás veszélyei, a drogfogyasztás és más szenvedélybetegségek 
veszélyei, az elhízás és túlsúlyosság, a magas vérnyomás, a cukorbetegség veszélyei, 
valamint az egészséges táplálkozásra vonatkozó ismeretekkel kapcsolatban 
megfelelően tájékozottnak érzik magukat. Az önértékelés átlagai a jobbára a 4-es érték 
körül szóródnak, csak a cukorbetegségre vonatkozó ismeretek tűnnek egy kicsit 
gyengébbnek. 
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Arra a kérdésre, hogy szükségesnek érzi-e Ön, hogy az egészségfejlesztéssel, 
egészségvédelemmel kapcsolatosan több információhoz juthasson, a válaszadók 
túlnyomó többsége (80,1%) a nem választ adta. Az adatokból tükröződő, az 
egészségvédelemmel kapcsolatos információszerzéssel kapcsolatos nagyarányú 
rezisztencia oka lehet egyrészt, hogy a különböző médiában folyamatosan jelenlévő 
gyógyszer, gyógyhatású készítmény, valamint egészséges életmódhoz kapcsoltan 
reklámozott termékekről szóló hirdetések miatt a válaszadók úgy érezhetik, hogy napi 
szinten találkoznak az egészséges életmód kialakításhoz szükséges és elégséges 
információkkal. Másrészt tekintettel arra, hogy a válaszadók sem különböző 
információforrásokat, sem civil vagy egyéb szakmai szervezeteket, sem olyan 
ismeretátadó rendezvényeket nem tudtak érdemben megnevezni ahonnan az egészséges 
életmóddal kapcsolatos ismereteik származhatnak valószínűsíthető, hogy az „igen 
hajlandóság”-nak nevezett attitűd miatt „jó” választ kívántak adni a kérdezőbiztosnak, 
és nem akarták azzal a „tudatlanságukat” felvállalni, hogy elismerik, hogy a témával 
kapcsolatosan több információra lehet szükségük. 
Azok a válaszadók ugyanakkor, akik igényt tartanak az egészség-témákkal 
kapcsolatosan többletinformációra az egészséges táplálkozás, az általános 
egészségvédelem, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a drogfogyasztás, a sportolási 
lehetőségek és az allergia témák iránt érdeklődnek leginkább. 
Az egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos információszerzés forrásait 
tekintve a válaszadók kettő meghatározó információ-forrást jelöltek meg: egyrészt a 
háziorvost és védőnőt, másrészt az Internetet. Egyéb lehetséges információforrások – 
pl. civil szerveztek, informális szerveződések, klubok, stb., – nem kerültek említésre.” 

 
Fontos megjegyezni, hogy nem ismeretes a civil szervezetek, klubok egészségmegőrzés és 
fejlesztés terén végzett tevékenysége, ezért a stratégiában erre külön ki kell térni és nagy 
hangsúlyt kell rá fektetni. 
 
Székesfehérvár város egészségfejlesztési tervének kidolgozását támogató véleményfelmérés 
eredményeinek összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a városban élők számára fontos az 
egészségi állapotuk megőrzése és javítása, valamint fontos, hogy ennek érdekében egészséges 
körülmények között éljenek.  
A várossal, mint lakóhellyel kapcsolatosan megfogalmazott kritikák és elvárások alapvetően 
olyan területeket és problémákat érintettek, amelyek megváltoztatás vagy befolyásolása 
területén a városvezetésnek valós kompetenciái vannak. Ezáltal a koncepcionális szint 
tervezés, jövőkép-alkotás során képes lehet az önkormányzat megfelelni az elvárások jelentős 
részének, amelyeket a város lakosai az adatgyűjtés során igényként, problémaként 
megfogalmaztak. 
 
Egyik hiányterületre szeretne megoldást kínálni a Dragon Aqua Sportegyesület, mely 
tevékenységei között olyan vizi sportot próbál megismertetni az emberekkel, mely nem 
korosztályfüggő.  
A város és környéke településein számos olyan ember él, akik régen vizi sportot űztek 
versenyszerűen, majd kiöregedve megszűnt a kapcsolatuk az általuk szeretett sporttal, mert 
eszközigénye volt, magányos, és egyedül megterhelő. A sárkányhajózás az idősebb – nem 
versenyző - korosztály számára ideális szórakoztató sport, melyet közösségben lehet végezni 
és az egyének számára nem olyan megterhelő, mint az egyéni sportok. 
Az ezt kiegészítő sportok szintén ezt a korosztályt célozzák meg, de ezt már családi 
programként is lehet űzni. Ezek a sportok a kerékpározás és a gyaloglás, melynek egyik 
intenzív formája a nordic walking. 
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A helyi társadalmat tekintve az egyének jelentős része nem szembesül az alapvető egészségi 
állapotával, így a káros szenvedélyek, vagy a helytelen táplálkozás sem jelent különösebb 
egészségi kockázatot, sőt a sport és a mozgásszegény életmód sem jelent számukra problémát. 
Ugyanakkor az a környezet, ahol élnek, avagy mindennapjaikat töltik, számos – ha nem is túl 
meghatározó – egészségi kockázatot jelent számukra. Mindenekelőtt válaszadók a környezeti 
ártalmakat, mint veszélyeztető tényezőt ítélték a leginkább meghatározónak, továbbá a 
stresszes, túlhajtott életvitelt. Ezekhez közeli jelentőségűnek értékelt kockázatként 
minősítették még a munkahellyel és a közbiztonsággal kapcsolatos tényezőket. 
 
 
A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi 
szakkifejezés volt. Mai értelmében azonban jelentése nagyjából „folyamatos feszültség” vagy 
„tartós idegesség”, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós 
válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló stressz akár komoly 
egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. 
 
Tipikusan új, úgynevezett „urbanizációs betegség” a stressz. A stressz nem egyszerű 
betegség, hanem egy betegségsorozat elindítója lehet. Okozója a rohanó életformánk, a 
határidők, áremelések, dugók, a tömeg, a zaj, úgy érezhetjük, szétforgácsolódunk a 
hétköznapokban. Szervezetünk képtelen alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez. 
Tüneteink között megjelenik a depresszió, és a neurózis, azután ezek ellensúlyozására rossz 
esetben a dohányzás, az alkoholizmus, drogfüggőség, szélsőséges esetben az öngyilkosság. 
 
A munkahelyi stressz:  
Egyértelmű, hogy a modern társadalmakban a munka központi szerepet tölt be a felnőtt 
lakosság jóllétének szempontjából. A foglalkozás és a munka minősége nyújtja az egyik 
legfontosabb pszicho szociális környezetet számunkra. A munka biztosítja az elsődleges 
forrását a jövedelmünknek, és a társadalmi dimenziók közül leginkább ez határozza meg a 
társadalmi identitásunkat és státuszunkat. Ráadásul a munka teremt lehetőséget a tanuláshoz 
és fejlődéshez, a sikerhez és az elégedettséghez és a tágabb társas kapcsolatok építéséhez. A 
munkánk által támasztott követelmények teljesítésével én hatékonyságunk is növekedhet. 
Munkánkért jutalmat, nyereséget, valahová tartozás érzését kaphatjuk, amellyel 
önértékelésünk is növekedhet (Siegrist 1996). A fejlett társadalmakban a munkavállalók a 
nem alvással töltött idejük felét (8 órát) munkával töltik. Összességében a munkánkból, 
munkahelyünkből fakadó pszicho szociális jellemzők nagy mértékben befolyásolhatják mind 
egészségünket, mind pszichológiai jóllétünket. 
 
Mivel tudná segíteni az egészséges munkakörnyezet kialakítását?  
 Szabadidőben sportolással, túrázással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok 
szervezésével.  
 Klimatizált iroda nyáron, egészséges testtartást támogató székek, masszázs.  
 Sportolás támogatása (bérlet, stb.)  
 A helységek túlfűtésének megszüntetése, nyári hónapokban légkondicionálással.  
 Az irodák tisztasági festése indokolt, olyan padlóburkolatok szükségesek, amelyeket tisztán 
lehet tartani. Az irodabútoroknak ergonómiai szempontból megfelelőnek kell lenni.  
 Mosdók, mellékhelyiségek javítása, karbantartása.  
 Egészség állapot folyamatos figyelemmel kísérése  
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 Irodai alkalmazottaknál az ergonómia jegyében egészséges megoldás az úgynevezett 
dinamikus ülésnél érhető el, amely lehetővé teszi az ember szükségletei szerinti testhelyzet 
változtatását.  
 
A mindennapi stressz, ipari szennyezés (víz, levegő, talaj), elektroszmog, ismeretlen 
tartósítószereket tartalmazó élelmiszerek, vegyszerek és műanyagok megjelenése az élet 
minden területén, ezek a városi életforma elterjedésével hirtelen (egy generáció alatt) 
megváltozott külső környezeti tényezők hatása az emberi szervezetre rendkívül káros. A jövő 
generációi valószínűleg már képesek lesznek alkalmazkodni ezekhez a megváltozott külső 
környezeti tényezőkhöz, de a mai ember szervezete számára ez túlságosan megterhelő. Emiatt 
egyre gyakoribbak az úgynevezett generációs betegségek (allergia, rák) is, amelyek a 
szervezet alkalmazkodó képtelensége miatt alakulnak ki. A legveszélyeztetettebb életkor a 
30-49 év közötti korosztály, ezért az ő bevonásuk a mozgásba, a stressz levezetésére 
kiemelt feladat. 
 

 
 
Értékek (alapelvek) melyek az egészségterv folyamatát jellemzik:  
  
Demokratikus részvétel, partnerség: együtt, közösen tevékenykedünk, a tervezés, 
megvalósítás és értékelés folyamatában, közös a sikerünk és a felelősségünk is.  
  
Szubszidiaritás (az az elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a célcsoporthoz 
mérten, a lehető legközelebbi szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb hozzáértéssel 
rendelkeznek). 
Átláthatóság, elszámoltathatóság: mindenki számára elérhető módon láthatóvá tesszük az 
egészségterv működését, az egyéni vállalások teljesüléséről a közösségnek beszámolunk.  
  
Emberközpontúság, szolgáltatói alapállás – humanista megközelítésben, a célcsoport 
igényeit kielégítve működtetjük az egészségtervet. Az egészségterv a közösség tagjainak 
igényeire és szükségleteire reflektál, elsősorban nem elvárásokat fogalmaz meg, hanem 
lehetőségek biztosításával támogatja a közösség tagjait, hogy tegyenek saját és közösség 
tagjainak egészségéért, közérzetéért. 
 
Fenntarthatóság: az akciók, programok tervezésekor is már szem előtt tartjuk azt, hogy 
miként lesz az fenntartható a pályázati források megszűnése után és arra törekszünk, hogy a 
célcsoport igényeinek megfelelő szolgáltatásokat hosszú távon fenntarthassuk. 
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Esélyegyenlőség, szolidaritás: Az esélyegyenlőség érvényesítése több az egyenlő bánásmód 
biztosításánál és a diszkrimináció tilalmánál, mert magába foglal olyan célzott fejlesztéseket 
is, amelyek az esélyegyenlőtlenség ill. annak oki felszámolását célozzák. 
 
 
 
 
PROBLÉMATÉRKÉP 
 
 

A probléma térkép több a problémák megfogalmazásánál, bár a nevesítésük 
önmagában is közelebb visz a probléma megoldásához. A színtér szereplői, mint a 
kompetenciájukba tartozó problémák „tulajdonosai”, motiváltak a megoldás keresésében, 
megvalósításában.  
 

El kell különíteni az előfeltételektől és kockázatoktól. Szét kell választani a 
feltételezésektől, megoldási javaslatoktól, utópiáktól, az önmagukban csak igény és/vagy 
hiány megjelölésektől. Az egészségterv problémái jelen idejűek, negatív állapotot fejeznek ki. 
Tényeken és nem feltételezéseken alapulnak, minőségi és mennyiségi jelzőkkel pontosítottak. 
(Ezek, a problémát pontosan körülhatároló jelzők képezik majd a cselekvési tervben az 
indikátorok kiinduló értékét!)  

A problémák képzik a térképet, amelyben a probléma címek többnyire három 
csoportba sorolhatóak:  

(1) azonnali beavatkozást igénylők (többnyire az intézményi/hatósági beavatkozáshoz 
szükséges jelzés lehet a partnerségi csoport feladata).  

(2) komplex, nagy volumenű, ágazatot érintő problémák (a partnerségi csoport 
feladata ezek egyértelmű kommunikálása a színrét feletti hierarchikus szervezetnek és/vagy 
partnerségi csoportnak).  

(3) jó stratégiával helyben megoldható problémák, akár kisebb, akár nagyobb forrás 
igényűek (ezek alapozzák meg a cselekvési terv elemeit, ezek megoldására fókuszál az 
egészségterv). 
 

Az egészségterv problémái jelen idejűek, negatív állapotot fejeznek ki. Tényeken és 
nem feltételezéseken alapulnak, minőségi és mennyiségi jelzőkkel pontosítottak. (Ezek, a 
problémát pontosan körülhatároló jelzők képezik majd a cselekvési tervben az indikátorok 
kiinduló értékét!)  
 

Az adott színtér egészségtervének hatáskörébe bevont problémák elemzésekor két 
relatív, az adott színtér szempontjából értelmezhető tényezőt érdemes megvizsgálni. Az egyik 
a probléma megoldásához szükséges erőforrás mértéke. Erőforrás alatt értve többek között, a 
színtérre egyedileg jellemző tudást, adottságokat, hagyományokat, az emberi erőforrást és 
természetesen a pénzügyi erőforrást is. Ilyenkor el kell dönteni azt, hogy a probléma 
megoldásához saját meglévő forrásainkon túlmenően mekkora és milyen típusú külső 
erőforrásra van szükségünk. A másik szempont, hogy kompetensek vagyunk-e a probléma 
kezelésére, azaz a színtér lehetőségeihez képest ez a probléma könnyen, vagy nehezen 
kezelhető. Ilyen módon lesznek olyan problémák, amelyek kis forrás igényűek és helyben 
kezelhetőek. Lesznek nagy forrásigényűek és helyben kezelhetőek, általában erre szolgálnak a 
pályázati források. Másik csoportba sorolhatóak az olyan problémák, amihez kevés a 
kompetenciánk az általunk vizsgált szintéren nehezen kezelhetők, viszont magasabb szinten 
nagy valószínűséggel igen. A mi színterünkön észlelt, de helyben nem kezelhető problémák 
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megoldásához az az út vezet, ha ezeket a problémákat egy magasabb szintű, egy nagyobb 
kompetenciával és forrással rendelkező színtér felé toljuk tovább. Így esély lesz arra, hogy 
előbb-utóbb ezek is kedvező irányú támogatást kaphassanak. 
 
 
 
 

PROBLÉMA KOMPETENCIA 
A rendezvényeken vállalt tervezett 
létszám maximális (ha lehet még 
felette is) biztosítása 

Dragon AQUA SE 

Előadók biztosítása az előadásokhoz Dragon AQUA SE 
Képzett szakemberek biztosítása a 
vízitúrákhoz 

Dragon AQUA SE 

Megfelelően képzett szakemberek 
biztosítása a kiegészítő 
sportfoglalkozásokhoz 

Dragon AQUA SE 

Mozgásszegény életmód Dragon AQUA SE 
A vízi sportokhoz szükséges 
eszközök hiánya 

Dragon AQUA SE 

Felnőtt korú lakosság sportolási 
lehetőseinek hiánya 

Dragon AQUA SE 

Stressz kezelés hiánya Dragon AQUA SE 
Motiváció hiánya az egészséges 
életmód folytatására 

Dragon AQUA SE 

Egészséges életmódra való igény 
hiánya 

Dragon AQUA SE 

Elsősegélynyújtási ismeretek hiánya Dragon AQUA SE 
Közösségi szellem hiánya Dragon AQUA SE 
Nincs meg a vízi sportolásra 
alkalmas eszközök használatának 
ismerete  

Dragon AQUA SE 

Nincs kellő program, hogy az 
egészséges életmód kialakuljon 

Dragon AQUA SE 

A meglévő életmód programok nem 
kellően hatékonyak 

Dragon AQUA SE 
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STRATÉGIA 
 
Az egészségterv általános, hosszú távú (globális) célja: 
A társadalmi versenyképesség javítása, optimalizálása. Életminőségünk, egészségi állapotunk 
döntő mértékben meghatározza életkilátásainkat, jövőnket, egyéni, családi és közösségi 
szinten egyaránt. Az egészségterv tervezésével, megvalósításával olyan változások kezdődnek 
meg az autonóm módon szerveződő, korlátozott forrásokkal rendelkező, színterekhez kötődő 
közösségekben, melyek hatásuk összeadódásával a társadalmi versenyképesség erősödését 
segítik elő.  
 
Székesfehérvár egészségfejlesztési tervének átfogó célja, hogy elősegítse a Székesfehérvár 
városában él és dolgozó emberek fizikai, mentális, szociális valamint környezeti jólétének 
kiteljesedését és támogassa, hogy az egészségfejlesztési feladatok beépüljenek a városi 
közpolitikába, és meghatározó módon legyenek jelen a mindennapokban. 
Az egészségfejlesztési terv fő célkitűzései, hogy:  
- a helyi közösség tagjainak figyelmét irányítsa rá az egészségmegőrzés és az ezt támogató  
társadalmi és környezeti feltételek kialakításának fontosságára és lehetőségeire; 
- a helyi szakpolitikák számára a meghatározott prioritások mentén az egészségi állapot és az 
életkörülmények javítását célzó kezdeményezéseket fogalmazzon meg; 
- a WHO Egészséges Városok indikátor-rendszer, a dokumentum-elemzés és a lakossági 
véleménykutatás eredményei alapján kialakult null-állapot értékeihez képest a következő – 
azonos módszerekkel végzett – állapotfelmérés eredményei ne legyenek rosszabbak, hanem a 
vizsgált mutatók értékei lehetőség  szerint javuljanak; 
- a lehető legszélesebb kör együttműködés kialakítását segítse elő a helyi közösség minden 
tagja és csoportja között, ezáltal alapozva meg az egészségközpontú közpolitika működését.  
 
Az egyesület egészségfejlesztési terv három év időtartamra érvényes. Az egészségfejlesztési 
terv elkészítése során állapotfelmérés történik, amely a null-állapotot jelenti. A változások 
követése érdekében az elfogadástól számított harmadik évben megtörténik a null-állapot 
egisztrálásához használt módszerek alkalmazásával egy újabb állapotfelmérés, amely 
eredménye összevetésre kerülnek az elfogadás évében végzett null-állapottal. Az 
állapotfelmérések értékei közötti eltérések mutatják az egészségfejlesztési tervben foglaltak 
megvalósulásának hatékonyságát. Az elfogadástól számított harmadik évben az 
egészségfejlesztési tervet felülvizsgálni és aktualizálni szükséges.  
 
A színtér olyan „hely”, ahol az egyén otthon van, ahol a probléma is „otthon van”, és ahova, 
az előzőekből adódóan a beavatkozást is el kell juttatni. 
 
Az a közösségi szint, ahol a kollektív felelősség vállalás értelmezhető. 
 
Az egészségterv működésének kulcsa az egészség fórum. Legalizálja, felhatalmazza és 
döntéseivel irányítja a partnerségi csoportot. 
 
Partnerségi csoport – koalíció az egészségért – az egészségterv operatív megvalósítója. 
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Célok: 
• Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása. 
• Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása. 
• A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és 
egészségfejlesztési programokkal. 
• Közös gondolkodáson és összefogáson alapuló egészségtudatos tervezések számának a 
növelése. 
• A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és a 
helyi közösségek erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében. 
• A hátrányos helyzetű célcsoportok, illetve a középkorú (35-55 év) férfiak részvételi 
arányának a növelése valamennyi programban. 
 
 
A sport, mint eszköz:  
- javítja a társadalmi integrációt,  
- előítéletek leküzdését,  
- önbizalom növelést,  
- támogatja az egészségfejlesztést, az egészségtudatosságot,  
- az energia egyensúly kialakításának és megtartásának eleme , elhárítja az elhízás veszélyét, 
közvetlenül hat a testsúly csökkentésben, krónikus betegségek kialakulásának esélyét 
csökkenti (szív-érrendszeri, cukorbetegség, mozgásszervi megbetegedések..) 
 
 
Jelen terv az alábbi pontokon illeszkedik Székesfehérvár város Egészségtervéhez: 

 
Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és mozgás együttes 
alkalmazása) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok 
végrehajtása. 
A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok. 
A lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési 
programok. 
Elsősegélynyújtási- és, balesetmegelőzési programok. 
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PROBLÉMA KOMPETENCIA 

A rendezvényeken vállalt tervezett 
létszám maximális (ha lehet még 
felette is) biztosítása 

Dragon AQUA SE 

Előadók biztosítása az előadásokhoz Dragon AQUA SE 
Képzett szakemberek biztosítása a 
vízitúrákhoz 

Dragon AQUA SE 

Megfelelően képzett szakemberek 
biztosítása a kiegészítő 
sportfoglalkozásokhoz 

Dragon AQUA SE 

Mozgásszegény életmód Dragon AQUA SE 
A vízisportokhoz szükséges 
eszközök hiánya 

Dragon AQUA SE 

Felnőtt korú lakosság sportolási 
lehetőseinek hiánya 

Dragon AQUA SE 

Stressz kezelés hiánya Dragon AQUA SE 
Motiváció hiánya az egészséges 
életmód folytatására 

Dragon AQUA SE 

Elsősegélynyújtási ismereetek 
hiánya 

Dragon AQUA SE 

Nincs meg a vízi sportolásra 
alkalmas eszközök használatának 
ismerete  

Dragon AQUA SE 
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SWOT analízis 
 
Ebben a fejezetben a helyzetelemzésre támaszkodva összefoglaljuk a tervezett projekt 
erősségeit és gyengeségeit, esetleges fejlesztési, fejlődési lehetőségeit, és az ezzel 
kapcsolatban felmerülő veszélyeket.  
 
erősség: 

- adott kirándulási útvonalak, kerékpár utak, Velencei-tó körül, melyek a rendszeres 
testmozgás végzéséhez alkalmasak 

- a lakosság nemre és korra való tekintet nélkül csatlakozhat a programokhoz 
- a rendszeres testmozgás prevencióként is használható 
- az egyesület képes a sportoláshoz szükséges eszközöket biztosítani 
- a rendszeres sportolás stresszoldó hatása 
- a sportegyesületeknek szóló pályázatok lehetőséget biztosítanak színvonalas 

programok szervezésére és eszközbeszerzésre 
- megfelelő képesítéssel rendelkező szakember gárdával dolgozik 

 
gyengeség: 

- a lakosság nem talál megfelelő és jól szervezett programokat a szabadidő eltöltésére 
- a vízisportok kipróbálására nem állnak rendelkezésre megfelelő eszközök 
- a klub tevékenységét kevesen ismerik 
- kevés az aktívan sportoló ember 
- tájékoztatás elmaradása szakszerű elsősegélynyújtásról 

 
lehetőség: 

- természeti adottságok megléte, és kiaknázhatósága 
- a lakosság egy részének célzatos megszólításon keresztül való aktivizálhatósága 
- sportot kedvelő lakosság 

 
veszély: 

- vízisportolásból adódó balesetek 
- túlsúly, fokozott stressz és emésztési zavarok 
- gerincproblémákkal küzdők sportolási nehézségei 
- „nem beismert” mozgáshiányos társadalom 
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CSELEKVÉSI PROGRAM 
 
 
A Velencei-tó környékén rengeteg olyan túrahely található - különböző sportágak 
lehetőségeinek kihasználása mellett -, melynek megismertetése, népszerűsítése a lakosság, 
családok és az ifjúság körében rendkívül fontos. 
 
A Velencei-tó hazánk egyik frekventált tava, mely alkalmas számos vízisport gyakorlására, a 
tó méretéből adódóan egynapos kerékpáros körtúrák (23 km) lebonyolítására. 
Sárkányhajózásra tavasztól őszig van lehetőség. A tó északi oldalán húzódó Velencei hegység 
vonulata túrázáshoz,  futáshoz és a sportszerű sétáláshoz (nordic walking) nyújt megfelelő 
környezetet. 
A sportfoglalkozások és vízi sporttáborok komplex módon juthatnak információhoz és 
gyakorlási lehetőséghez az egyes sportágakban, jól felkészült szakértők segítségének 
igénybevételével. 
 
Célunk, hogy bemutassuk egész évben lehet a természetet megfelelően sportolásra használni, 
megismertetve a résztvevőket jó néhány rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős sporttal, 
ezért többek között a futás, a kerékpározás, vízi sportok egészítik ki a rendezvények sorát.  Az 
életmódból következő csökkent fizikai aktivitás negatív hatásainak ellensúlyozásához, az 
egészség "visszaszerzéséhez", illetve fenntartásához egészséges életmódra van szükség. 
 
Különösen nagy szükség van a megfelelő rendszerességgel végzett testgyakorlásra. A 
lehetőségeket programok és pilotprojektek segítségével építjük fel tematikus szervezésben. 
Minden sportolás alapja a megfelelő előkészítés és baleseti ellátás, ezért a kiegészítő 
elsősegélynyújtás előadás megszervezéséről is gondoskodunk. A szabadtéri rendszeres 
sportolás prevencióként is használható, melynek egyik legnagyobb hozadéka a stressz oldása. 
Erről szóló előadás is megrendezésre kerül.  
Fontos a rendezvények népszerűsítése, melyet specifikusan, eseményekre koncentrálva és 
komplexen kezelve is szeretnénk megvalósítani, mely interaktív kiállítás formájában 
teljesedne ki. 
 
Összességében a Velencei-tó környékét kihasználva olyan szabadtéri sportolási lehetőségeket 
szervezni, bemutatni, hogy milyen mozgási formák vannak, melyeket egész évben lehet űzni: 
sárkányhajózás, futás, túrázás, kerékpározás, nordic walking. Mindezt megfelelő eszközök és 
útvonalak termékkínálatával kell kiegészíteni szervezett formában, szakemberek bevonásával.  
 
A tó és környéke az egynapos és komplex termékkínálattal többnapos aktív időeltöltésre 
alkalmas, melyet feltétlenül ki kell használni és népszerűsíteni szükséges. 
 

CÉL FELADAT IDŐPONT FORRÁSIGÉNY 
Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 2013.aug.31. 118 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 
(Székesfehérvár-
Lovasberény-sukoró- 
Szfvár) 

2013.okt.13. 118 000 Ft. 

Egészségmegőrzés Kerékpártúra (Velencei-tó 2014.május. 118 000 Ft. 
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és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

körül) 

Stresszkezelés Stresszről szóló előadás 2014.május 130 000 Ft. 
Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Gyakorlati oktatás-tréning 
(Elsősegélynyújtási 
tanfolyam) 

2014.junius 130 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Interaktív kiállítás a (A 
biztonságos vízi sport, a 
mentőeszközök, biztonsági 
berendezések és hajók 
fejlődése) 

2014.június 530 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Sportfoglalkozás (Futó és 
nordic walking nap) 

2013.09.-2014.08. 408 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Vízisport) 

2013.09.-2014.08. 499 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Kosárlabda) 

2013.09.-2014.08. 488 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2014.06. 1 200 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2014.július 1 200 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Túra (Pákozd, Arborétum - 
kilátó és 
KEMPP Katonai 
emlékpark) 

2014.április 100 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2013.09.22.   250 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2014.július 250 000 Ft. 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2014.augusztus 250 000 Ft. 
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Fontos, hogy a rendszeres mozgást felnőttkorban se hagyjuk abba, vagy ha valaki nem 
sportol, akkor fokozatosan kezdjen neki, heti 3x1 óránk kell, hogy legyen az egészségünk 
érdekében! 
 
A sport nem életkorhoz kötött! Bármikor elkezdhetjük, a lényeg, hogy életkorunknak, fizikai 
adottságainknak megfelelő mozgásformát válasszunk. A séta - gyaloglás, a futás - kocogás 
mindenki számára elérhető. Ha valaki többre vágyik, érdemes ellátogatnia olyan fitnesz - 
wellness központba, ahol számos mozgásfajta és lehetőség közül választhat: a csoportos órák 
kedvelőinek ajánlott kipróbálni a különböző aerobik órákat: zsírégető torna, kondi torna, 
dance aerobic, Pilates, gerinc torna, kick-boksz, spinning (és még sorolhatnánk további 
óratípusokat…). Van még egy szempont, amiért a rendszeres mozgás fontos, ui. a sport 
nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is ápolja, segít a külső-belső lelki és fizikai harmónia 
megteremtésében. Erőt ad a napi stressz, és egyéb problémák leküzdésében és helyes 
megoldására! 
A testmozgás általános meghatározása a kivetkező: “a test bármely olyan izom-
összehúzódással járó mozgása, amely a nyugalmi szint föle emeli az energiafelhasználást”. 

 
A testmozgás, az egészség es az életminőség szorosan összefüggő területek. Az emberi testet 
mozgásra terveztek, ezért az embernek szüksége van a rendszeres fizikai tevékenységre 
ahhoz, hogy szervezete optimális szinten működhessen, es elkerülje a betegségeket. 
Bizonyított tény, hogy a mozgásszegény életmód számos krónikus betegség tekintetében 
(ideértve a nyugati világ egyik fő halál okának számító szív érrendszeri betegségeket is) 
kockázati tényező. Továbbá, az aktív életvitel számos egyéb társadalmi es pszichológiai 
előnnyel jár, es a fizikai tevékenység es a varható élettartam közt közvetlen kapcsolat áll fenn, 
azaz a fizikailag aktív populációk tagjai általában tovább élnek, mint a fizikailag inaktív 
populációkba tartozó társaik. A mozgásszegény életmóddal felhagyó, fizikailag aktívabbá 
való emberek arról számolnak be, hogy egészségi es mentális szempontból egyaránt jobban 
érzik magukat, es javult az életminőségük. Az emberi test a rendszeres testmozgás 
következtében olyan alaki es funkcionális változásokon megy keresztül, amelyek 
megelőzhetik es késleltethetik bizonyos betegségek megjelenését, es javíthatják az ember 
fizikai erőkifejtésre irányuló képességet.  
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VISSZACSATOLÁSI MECHANIZMUSOK 

 
 

A visszacsatolás megerősíti a színtér közösségét. A visszacsatolás lényege, hogy az 
egészségterv ciklikus működésének/működtetésének tapasztalatai eljussanak a színtér 
szereplőihez és visszajelzéseik alapján előkészítsük és megtervezzük az elkövetkezendő év 
tevékenységeit és projektjeit. A visszacsatolás fejezetben ezen mechanizmusok, 
időütemezések és felelősök meghatározása, bemutatása szükséges. 
 
 
A visszacsatolás a minőség fejlesztését megalapozó tevékenység, melynek során a 
kezdetekkor rögzített elvek megvalósulását is vizsgáljuk. 
 
 

CÉL FELADAT FELELŐS 
A rendezvényeken vállalt 
tervezett létszám maximális 
(ha lehet még felette is) 
biztosítása 

Programok meghirdetése, 
résztvevők toborzása 

Dragon AQUA 
SE 

Előadók biztosítása az 
előadásokhoz 

Előadás megtartása, előadó 
felkérése, megbízási 
szerződés megkötése 

Dragon AQUA 
SE 
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Képzett szakemberek 
biztosítása a vízitúrákhoz 

Túrák megtartása, megbízási 
szerződés megkötése 

Dragon AQUA 
SE 

Képzett szakemberek 
biztosítása a kiegészítő 
sportfoglalkozásokhoz 

Előadás megtartása, 
megbízási szerződés 
megkötése 

Dragon AQUA 
SE 

Egészséges életmód 
népszerűsítése 

Workshop szervezése, 
megtartása 

Dragon AQUA 
SE 

Stresszkezelési módok 
ismertetése 

Tanfolyam szervezése, 
megtartása 

Dragon AQUA 
SE 

Vízi sportolással kapcsolatos 
elsősegélynyújtási ismeretek 
ismertetése 

Tanfolyam szervezése, 
megtartása 

Dragon AQUA 
SE 

Vízi sporteszközök bemutatása Interaktív kiállítás szervezése Dragon AQUA 
SE 

Közösségszervezés  Vízi túrák szervezése, 
eszközök bérlése 

Dragon AQUA 
SE 

Kiegészítő sportok 
népszerűsítése 

Kerékpártúra, nordic walking 
túra szervezése 

Dragon AQUA 
SE 

A lakosságban kialakuljon a 
rendszeres mozgásra való 
igény 

Túrák szervezése Dragon AQUA 
SE 

A sárkányhajózás szélesebb 
körben való elterjesztése 

Interaktív kiállítás, vízi túrák 
szervezése 

Dragon AQUA 
SE 

 
 
 
A kockázatok elemezése elengedhetetlen, hogy a pályázati pénzek felhasználását minél 
hatékonyabban meg tudjuk oldani, ezért a kockázat elemzés és kezelés az alábbi feladatokra 
irányul: 
 

Kockázatok 
azonosítása 

Kockázatok 
értékelése 

Kockázatok kezelése Bekövetkezés 
valószínűsége 

A bevételek 
kiesése, illetve a 
bevételek nem 
terv szerinti 
alakulása. 

Nem megfelelő 
körültekintéssel és 
időben végezhető 
tevékenységek – 
időjárás stb... 

A résztvevők hatékonyabb 
megszólítása, párhuzamos 
programszervezés. 

közepes 

Pályázati források 
lehívhatóságának 
sérülékenysége 

Az egészségterven 
meghatározott 
programok 
megvalósítása 
jelentős, amelyhez 
elengedhetetlen 
pályázati pénzek, 
vissza nem 
térítendő 
támogatások 
lehívása.  

A klub vissza nem térítendő 
támogatások segítségével 
tudja megoldani időben a 
programokat. Pályázati 
pénzek nélkül a fejlesztések 
(és a stratégia) megvalósítása 
elmarad, illetve csúszik, ami 
a jó időre konzerválhatja a 
jelenlegi állapotot. 

magas 



A monitoring során vizsgáljuk, hogy a cselekvési programokban meghatározott feladatokat 
sikerült-e teljesíteni, illetve azok teljesülése esetén, azok hogyan hatottak a kitűzött célok 
elérésére.  
A cselekvési programban meghatározott feladatok teljesülését évente kívánja a társaság 
ellenőrizni minden év február 28.-ig.  
Annak ellenőrzése, hogy a cselekvési tervben meghatározott feladatokkal sikerült-e a kitűzött 
célokat elérni szintén évente történik:  

 a sportolási szokások változtatásával kapcsolatban kitűzött célok elérésének vizsgálata: a 
programokon és előadásokon résztvevők közötti, az eredmények kiértékelésével történi 
minden év szeptember 30-ig. 

 egészségmegőrzéssel és fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések elérésének vizsgálata: a 
programokon és előadásokon résztvevők közötti, az eredmények kiértékelésével történi 
minden év szeptember 30-ig.  

 a stresszkezeléssel kapcsolatos célkitűzések elérésének vizsgálata: a programokon és 
előadásokon résztvevők közötti, az eredmények kiértékelésével történi minden év szeptember 
30-ig.  
 
A cselekvési tervben meghatározott feladatok között található szűrővizsgálatok szintén 
folyamatos visszacsatolást biztosítanak a dolgozók egészségi állapotáról, illetve annak 
változásáról.  
A szűrővizsgálatok, és dolgozói felmérések eredményeinek függvényében évente történik a 
cselekvési tervek felülvizsgálata, azonban a teljes egészségtervet 3 évente meg kell újítani. 
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FENNTARTHATÓSÁG 

 
Dragon AQUA SE egészségre nevelő és szemléletformáló programja elsősorban azoknak 

szól, akik kevés időt fordítanak sportolásra, mentális egészségük javítására. A közösségen 
belüli kohézió erősítésére fókuszál programjaival. A projekt végére egyértelműen 
kirajzolódik, hogy melyek azok a programok, amelyeket a résztvevők igényének megfelelően 
folytatnunk kell. 

 
A fenntartási időszakra, 2015-2016-2017-es időszakra az egészségterv fenntarthatóságát 

veszélyezteti: 
� A projekt időszak alatt a programokon nincs sikerélmény, nem vonható be a közösség, 

alacsony volt a jelentkezők aktivitása, 
� Nem veszi figyelembe a programban résztvevők igényeit (igények=fizikai állapot), 
� Nem figyel a közösség igényeire, 
� Nem épít a tenni akarásra 
� Nem az egyén ill. a közösség problémáira irányul 
� A programok megvalósítása során hiányzik az eredményes és széleskörű 

kommunikáció. A projekt végrehajtói között (belső kommunikáció) valamint a résztvevők 
irányába (külső kommunikáció) 
� Egyszemélyes, vagy zártkörű mozgalommá válik 
 

 
A felsorolt veszélyeket kell a projekt megvalósítás szakaszában figyelembe venni és 

kiküszöbölni a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Fontos a veszélyek szem előtt tartása 
és felkészülni az ezekből fakadó problémák megoldására. Ennek érdekében célszerű a projekt 
időszak alatt az egyes tevékenység elemek vagy tevékenységek végrehajtása után a 
visszacsatolás, az elért eredmények értékelése. Ennek megfelelően a szükséges módosítások, 
teendők elvégzése, meghatározása. A projekt időszaka alatt elért sikerek, eredmények 
megerősítése. Az elért eredmények viszik tovább a projektet. 

 
A fenntartási időszakban kihasználva a meglévő természeti, és épített adottságokat - 

túraútvonalak, kikötők, kerékpárutak, parkolók - egész évben, folyamatosan szervezésre 
kerülnek sportrendezvények: kerékpár- és gyalogtúrák.  

 
Törekszünk arra, hogy az egészséges életmód kialakításához szükséges információk 

hitelesen jussanak el a résztvevőkhöz, ezért ezeket a túrákat egyesületünk képzett tagjai 
vezetik- ők jelentik a szakmai fenntarthatóság alapját -, megvalósításukhoz szükséges 
pénzügyi hátteret az egyesületi tagdíjból finanszírozzuk. A többit pályázati forrásból 
fedezzük.  

 
A célcsoport bevonása és motiválására egy egyszeri befektetéssel várhatóan hosszú távú 

eredmény elérését megalapozó komplex szabadidős sportolási lehetőségek bemutatása a 
célunk. A családok és az ifjúság részére szakemberek vezetésével történő mozgásformák 
bemutatása minimális anyagi ráfordítással történnek, mert meglévő eszközöket bérelnénk a 
programok megvalósításához. A pilot-projektek révén ideális, pénzügyileg megalapozott 
programelemek kialakítására nyílik lehetőség, amennyiben a programok mobil változtatása 
szükséges, azt az eredmények monitoringozása során kell korrigálni, hogy a hosszú távú 
fenntarthatóság maximálisan biztosítható legyen. 
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Komplex és jól kombinálható termékkínálatunkból mindenki kipróbálhatja majd 

kiválaszthatja az életkorának és egészségi állapotának megfelelő mozgásformát. A környezeti 
fenntarthatóság egyik legfontosabb eleme, hogy a választott sporteszközöknek káros 
környezeti kibocsátása nincs.  

 
Fentiek alapján mind a szakmai, pénzügyi és környezeti fenntarthatóság hosszú távon 

biztosítható. 
 

 
2014-2015 
A projekt időszakot követően is fontos támogatni az egészséges életmódot. Támogatást és 

segítséget adni azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak.A megújuló sukorói evezős pályán 
olyan tömegsport rendezvényeket szerveznek, mely átmenetet teremt egy kulturális-zenei, és 
sportesemény között. Alap sportágaik a futás, kerékpározás, a vizi sportok, és a túrázás 
megmarad, azonban újabb hangulati elemeket, és embereket vonnak be az edzés, és  verseny 
szervezésbe.  

 
CÉL FELADAT IDŐPONT TERVEZETT 

LÉTSZÁM 
Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 2014.09. 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 
(Székesfehérvár-
seregélyesi Kastélypark) 

2015.május 15fő  

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra (Velencei-tó 
körül) 

2015.szeptember 15fő 

Stresszkezelés Stresszről szóló előadás 2015.március 25fő 
Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Gyakorlati oktatás-tréning 
(Elsősegélynyújtási 
tanfolyam) 

2015.ápilis 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Interaktív kiállítás a (A 
biztonságos vízi sport, a 
mentőeszközök, biztonsági 
berendezések és hajók 
fejlődése) 

2015.június 50fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Sportfoglalkozás (Futó és 
nordic walking nap) 

2014.09.-2015.09. 5fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Vízisport) 

2014.09-2015.09. 15fő 
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Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Kosárlabda) 

2014.09-2015.09 10fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2015.április 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2015.július 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Túra (Pákozd, Arborétum - 
kilátó és 
KEMPP Katonai 
emlékpark) 

2015.április 10fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2014.09. 20fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2015.július 20fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2015.augusztus 20fő 

 
2015-2016 
A projekt időszakot követően is szeretnék támogatni az egészséges életmódot. Támogatást 

és segítséget adni azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak. Alap sportágaik a futás, 
kerékpározás, a vizi sportok, és a túrázás megmarad, mellette az öttusa tömegsport jellegét, 
,egészségmegőrző szerepét fogják erősíteni. 

CÉL FELADAT IDŐPONT TERVEZETT 
LÉTSZÁM 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 2015.szeptember 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 
(Székesfehérvár-
seregélyesi Kastélypark) 

2016.május 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra (Velencei-tó 
körül) 

2016.szeptember 15fő 

Stresszkezelés Stresszről szóló előadás 2016.március 15fő 
Egészségmegőrzés Gyakorlati oktatás-tréning 2016.április 15fő 
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és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

(Elsősegélynyújtási 
tanfolyam) 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Interaktív kiállítás a (A 
biztonságos vízi sport, a 
mentőeszközök, biztonsági 
berendezések és hajók 
fejlődése) 

2016.június 50fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Sportfoglalkozás (Futó és 
nordic walking nap) 

2015.09.-
2016.09.-ig. 

15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Vízisport) 

2015.09.-
2016.09.-ig. 

25fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Kosárlabda) 

2015.09.-
2016.09.-ig. 

15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2016.április 10fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2016.július 10fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Túra (Pákozd, Arborétum - 
kilátó és 
KEMPP Katonai 
emlékpark) 

2016.április 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2016.június 25fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2016.július 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2016.augusztus 35fő 

 
 
2016-2017 
A projekt időszakot követően is szeretnék támogatni az egészséges életmódot. Támogatást 

és segítséget adni azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak. A velencei-tó sport, és kulturális, 
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zenei lehetőségeit tervezik tovább fejleszteni., az egészséges életmód vonzóvá tételével 
egyidőben. 

CÉL FELADAT IDŐPONT TERVEZETT 
LÉTSZÁM 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 2016.szeptember 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra 
(Székesfehérvár-
seregélyesi Kastélypark) 

2017.május 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Kerékpártúra (Velencei-tó 
körül) 

2017.szeptember 15fő 

Stresszkezelés Stresszről szóló előadás 2017.március 35fő 
Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Gyakorlati oktatás-tréning 
(Elsősegélynyújtási 
tanfolyam) 

2017.április 25fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Interaktív kiállítás a (A 
biztonságos vízi sport, a 
mentőeszközök, biztonsági 
berendezések és hajók 
fejlődése) 

2017.június 100fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása  

Sportfoglalkozás (Futó és 
nordic walking nap) 

2016.09.-
2017.09.-ig 

15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Vízisport) 

2016.09.-
2017.09.-ig 

35fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Sportfoglalkozás 
(Kosárlabda) 

2016.09.-
2017.09.-ig 

15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2017.06. 25fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport tábor 2017.július 20fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Túra (Pákozd, Arborétum - 
kilátó és 
KEMPP Katonai 
emlékpark) 

2017.április 15fő 
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Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2017.június 20fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2017.július 15fő 

Egészségmegőrzés 
és fejlesztés, 
sportolási szokások 
megváltoztatása 

Vízi sport verseny 2017.augusztus 30fő 

 
Az egészségtudatos gondolkodás és az egészséges életmód elérése hosszabb távú cél, 

melynek eléréséhez meg kell találni azokat a kereteket és gyakorlati eljárásmódokat mely az 
egyesület számára vállalható és ugyanakkor találkozik a programon résztvevők egészséggel, 
kapcsolatos szükségleteivel, igényeivel is. Lényegesnek, hogy ezek az alkalmak 
élményszerűek legyenek, hozzájáruljanak minden tekintetben a résztvevők igényeihez a 
program megvalósítás időszakában és az azt követő időszakban is. 
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MELLÉKLETEK 

 
1.melléklet  

 
4. A helyi sportolási lehetőségekkel kapcsolatos vélemények 
 
A helyi sportolással kapcsolatos vélemények megismerését az egyéni sportolási szokások 
feltérképezésével kezdtük. Először a sportolás rendszerességére vonatkozóan fogalmaztunk 
meg kérdést, amelyre vonatkozó válaszok a következők:  
 
Milyen rendszerességgel sportol Ön?   
nem sportol rendszeresen                                    61,7 % 
havonta többször                                                 17,1 % 
hetente többször                                                  12,1 % 
hetente egyszer                                                      9,1 % 
  
A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók több mint fele nem sportol 
rendszeresen. Ugyanakkor a bármilyen rendszerességgel sportolók közül a többség havonta 
több alkalommal sportol.  Figyelmet érdemlő eredmény még, hogy a hetente többször is 
sportoló válaszadók aránya meghaladja a heti egyszeri alkalommal sportolók arányát. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy aki az inkább alkalmi sportolásként tekinthet havonta többszöri 
mozgásnál aktívabban mozog, az jellemzően heti több alkalommal teszi ezt, semmint egyszer 
egy héten elmegy edzeni. A háttérváltozók szerinti elemzések alapján a következő 
megállapítások tehetők: 
- a férfiak közül magasabb arányban  sportolnak hetente többször, mint a nők közül, és 
alacsonyabb a rendszeresen nem sportolók aránya is;  
- az iskolai végzettség tekintetében az alacsonyabb végzettségű válaszadókra szignifikánsan 
magasabb arányban jellemző, hogy nem sportolnak rendszeresen, mint a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkező megkérdezettekre, tehát az iskolai végzettségi szint emelkedésével 
együtt növekszik sportolás rendszeressége; 
- az életkor vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a 18-29 év közötti korosztály tagjai a 
leginkább aktívak, míg a 60 évnél idősebb korcsoport tagjainak kevesebb, mint egy tizede 
sportol valamilyen rendszerességgel, továbbá jelentős sportolási aktivitásbeli visszaesés 
regisztrálható az 50 éves életkor környékén. 
Az egyéni sportolási szokásokat követő kérdés a helyi sportolási lehetőségekkel való 
elégedettségre vonatkozott, amely során ötfokozatú skála segítségével mértük fel a különböző 
helyi sportlehetőségekkel kapcsolatos elégedettséget. 
 
(A skála 1-es értéke az „egyáltalán nem vagyok elégedett”, míg az 5-ös értéke a „teljes 
mértékben elégedett vagyok” véleményt jelezte.) 
 
 
 



 
 

31

 
2.melléklet  

 
5. Az egészségmegőrzés- és fejlesztés helyi lehetőségeire vonatkozó ismeretek  
 
A kérdő ív utolsó kérdéscsoportjaként az egészségfejlesztéssel és megőrzéssel kapcsolatos 
véleményekre és a különböző e területen rendelkezésre álló lehetőségekkel kapcsolatos 
tájokozottságra kérdeztünk rá. Elsőként arra kérdeztünk rá, hogy mennyire érzik magukat a 
válaszadók  tájékozottnak különböző egészségfejlesztéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
27 témákban. Összesen hét, alapvetően az „életmódbetegségek” közé sorolható betegséget 
soroltunk fel, mivel ezekben az esetekben az egyéni döntés és felelősség egyértelműen 
megragadható, és egyéb okok mellett ezért is a prevenció és az egészségfejlesztés eszközeivel 
az életmódbetegségek kialakulásának kockázatai jelenősen csökkenthettek. 
 
Mennyire érzi  magát tájékozottnak …                                                       átlagérték  

Dohányzás veszélyei, következményei                                                          4,10  
Túlzott mérték  alkoholfogyasztás veszélyei, következményei                     4,01  
Drogfogyasztás és más szenvedélybetegségek jellemzői és veszélyei           3,91  
Elhízás, túlsúlyosság veszélyei, következményei                                           3,87  
Magas vérnyomás veszélyei, következményei                                               3,86  
Egészséges táplálkozásra vonatkozó ismeretek                                              3,85  
Cukorbetegség veszélyei, következményei                                                    3,75  
  
Az önértékelés eredményei alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek meglehetősen 
tájékozottnak ítélték magukat a felsorolt egészség-kockázatokkal kapcsolatban, mivel 
önértékelés átlagai  a  jobbára  a  4-es  érték körül szóródnak, csak a cukorbetegségre 
vonatkozó ismeretek tűnnek egy kicsit gyengébbnek. Ugyanakkor a háttérváltozók szerinti 
elemzés szignifikáns különbségeket mutat:  
- az iskolai végzettségek szerinti elemzés tekintetében általános eredményként állapíthatjuk 
meg, hogy  minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik a válaszadó, annál 
tájékozottabbnak ítéli saját magát minden egyes vizsgált egészség-kockázattal kapcsolatosan;  
- életkor szerinti elemzés eredményei szerint a drogfogyasztásról és más 
szenvedélybetegségekről való tájékozottság mértéke a legmagasabb a 18-29  éves 
korcsoportban, és a legalacsonyabb a 60 év feletti válaszadók között;  
- az elhízás  veszélyeiről való tájékozottság mértéke a legmagasabb a 30-39 évesek körében, 
míg a legalacsonyabb a 18-29 évesek körében;  
 
A következő kérdés arra vonatkozott, hogy szükségesnek érzi-e a megkérdezett, hogy az 
egészségfejlesztéssel,  egészségvédelemmel  kapcsolatosan több információhoz juthasson. 
Amint az az egészségkockázatokkal kapcsolatos ismeretek magas önértékelése alapján 
várható volt, a válaszadók meglehetősen  alacsony arányban – mindössze 20% – mondták azt, 
hogy szükségesnek érzik, hogy az egészségvédelemmel, egészséges életmóddal kapcsolatosan 
több információt kapjanak.   
Az adatokból tükröződő, az egészségvédelemmel kapcsolatos információszerzéssel 
kapcsolatos nagy arányú rezisztencia oka lehet egyrészt, hogy a különböző médiában 
folyamatosan jelenlévő gyógyszer, gyógyhatású készítmény, valamint egészséges életmódhoz 
kapcsoltan reklámozott termékekről szóló hirdetések miatt a válaszadók úgy érezhetik, hogy 
napi szinten találkoznak az egészséges életmód kialakításhoz szükséges és elégséges 
információkkal.  
Másrészt tekintettel arra, hogy a válaszadók sem különböző információforrásokat, sem civil 
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vagy egyéb szakmai szervezeteket, sem olyan ismeretátadó rendezvényeket nem tudtak 
érdemben megnevezni ahonnan az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteik 
származhatnak valószínűsíthető, hogy az „igen hajlandóság”-nak nevezett attitűd miatt „jó”  
választ kívántak adni a kérdező biztosnak, és nem akarták azzal a „tudatlanságukat” 
felvállalni, hogy elismerik, hogy a témával kapcsolatosan több információra lehet szükségük. 
Azoktól a válaszadóktól, akik igényt tartanak az egészség-témával  kapcsolatosan 
többletinformációra, azt is megkérdeztük, hogy mely konkrét területhez kapcsolódóan lenne 
erre igény.  
 
 
Öt említésnél nagyobb számban jelentek meg az alábbi igények: 
                                                                       %  
nincs szüksége több információra                  80,1  
egészséges táplálkozás                                     4,4  
általános egészségvédelem                               3,3  
cukorbetegség                                                  2,8  
magas vérnyomás                                            1,6  
drogfog yasztás                                                1,5  
sportolási lehet ségek                                       1,2  
allergia                                                             0,9  
koleszterin                                                       0,8  
elhízás                                                             0,6  
 
 
 


