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INTRO - PÉLDÁK
 2015.11.13. LABDARÚGÁS, FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–NÉMETORSZÁG 2–0 (1–0)
FRANCIAORSZÁG: Lloris – Sagna, Varane, Koscielny, Evra – Pogba, L. Diarra
(Schneiderlin, 80.), Matuidi (Cabaye, 86.) – Griezmann (Ben Arfa, 80.), Giroud
(Gignac, 68.), Martial (Coman, 69.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
NÉMETORSZÁG: Neuer – Ginter (Volland, 79.), Rüdiger, Boateng (Mustafi, a
szünetben), Hummels, Hector (Can, 34.) – Schweinsteiger, Khedira (Gündogan,
61.) – Draxler (Sané, 61.), Gomez, T. Müller. Szövetségi kapitány: Joachim Löw
G: Giroud (45+1.), Gignac (87.)
 2015.4.25. JÉGKORONG DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KRAKKÓ –
LENGYELORSZÁG),
MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)
MAGYARORSZÁG: Rajna – Szirányi B., Metcalfe, Sofron, Sarauer, Kóger – Vas
M., Kiss D., Banham, Sebők, Hári J. – Pozsgai, Orbán, Erdély, Vas J., Kovács
Cs. – Gőz, Magosi B., Nagy K., Benk, Vincze. Szövetségi kapitány: Rich
Chernomaz (Forrás: www.nemzetisport.hu)
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HIPOTÉZIS
A

SPORTOLÓK

magyar

állampolgárságának

szisztematikus ösztönzése elősegítené azt a folyamatot,

hogy nem magyarországi (esetleg nem is magyar
származású)

sportolók

honosításával

szignifikánsan

javítani lehetne a nemzetközi bajnokságokon elért

magyar sporteredményeket.
Válaszkeresés: Sportdiaszpóra projekt előkészítő projekt
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SPORTDIASZPÓRA KONCEPCIÓ
STAKEHOLDEREK, ÉRDEKELTSÉGEK
 Sportdiplomáciai érdekek – NOB, MOB, 2024 –es olimpia

 Nemzetstratégiai érdekek – Magyar diaszpóra, kettős
állampolgárság

 Pécsi Tudományegyetem – Nemzetköziesedési célok, IFT
 Pécs MJV – Városi sportélet és szolgáltatások
 Sportolók – Tehetséggondozás, sport és tudás
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CÉLCSOPORTOK, HATÓTERÜLET
 Célcsoportok:
 Magyar sportolók, edzők és sportszakemberek, akik hazánkban és
külföldön dolgoznak, versenyeznek, edzenek,
 Magyar származású sportolók, sportvezetők,
 Utánpótláskorú versenyzők, tehetségek.
 Elsődleges célterület:
 Kárpát – medence,
 Magyar diaszpóra közösségek a világban,
Másodlagos terület: Honosítható versenyzők és szakemberek.
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MIÉRT ÉPPEN A MAGYAR DIASZPÓRA?
 Magyar közösségek tagjai érzelmileg befogadók lehetnek
 mind a magyar projekt,
 mind a pécsi képzőhely iránt.
 Jelentős lélekszámú magyar diaszpórák találhatók a világ
különböző pontjain:

Földrész
Ausztrália és Új-Zéland
Afrika
Ázsia
Dél- és Közép-Amerika
Észak-Amerika
Európa
Külhoni
magyar
diaszpóra összesen:

Lélekszám
60 000
30 000
230 000
130 000
1 930 000
3 600 000
5 980 000
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LEHETSÉGES EREDMÉNYEK
 Sportközösség építés PTE központtal IT platform segítségével (Diaszpóra

honlap és Facebook oldal)
 Nemzetközi sporttudományi konferenciák, edzőtáborok, szakmai fórumok
 Kettős állampolgárságú sportolók száma növekszik

 Honosított sortolói állomány növekszik
 PTE PEAC sportegyesület hazai és nemzetközi vonzóképessége növekszik
 Határon túli sportolói aktivitás növekedése, az egészségkultúra fejlesztése
 Sportolói adatbázisok és professzionális eredménykövető rendszer kiépülése
 Támogatási rendszer kiépülése, sportösztöndíj rendszer
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A PROJEKT EREDMÉNYEI
 Kérdőív összeállítása a Kárpát – medencei térség magyar identitású
utánpótláskorú versenyzőinek felmérésére, sportösztöndíj témában. A
pilot felmérés eredménye (46 fő):
 35 fő vajdasági hallgató, 6 fő felvidéki hallgató, 3 fő kárpátaljai hallgató, 2
fő erdélyi hallgató.

 Főbb sportolói ösztöndíj elemek lehetnek:
 Tanulmányi és sporteredményhez kötött ösztöndíj, ingyenes oktatás
biztosítása
 Sportklub tagság helyben, edzőtáborozás, edzők biztosítása
 Utazási, étkezési támogatás, kollégiumi férőhely biztosítás
 Sportolói felszerelés, edzéslehetőség, versenyre való felkészítés és eljutás
támogatása
 Sporttudományi témájú képzés (dietetika, anatómia, pszichológia, edző- és
bíróképzés, sportjog, sport diplomácia, stb.)
 Szponzorokkal való kapcsolatfelvétel
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 Magyar mint idegen nyelv oktatása.

A PROJEKT SORÁN MEGFOGALMAZOTT
JAVASLATOK
1. javaslat: Az osztrák, észt és hasonló példák alapján módosítsák a jelenleg
hatályos állampolgársági törvényt akképpen, hogy idegen állampolgár szükség
esetén könnyítve és gyorsabban juthasson magyar állampolgársághoz azáltal,
hogy a törvényben „fontos érdeknek” minősítik mind a nemzeti színekben
várhatóan elért sikereket, mind a magyar klub kötelékében elért korábbi
sikereket.
2. javaslat: Az 1. javaslat megvalósítása esetén a sportolók könnyített és
gyorsított honosítására önálló ügyrendet határozzanak meg, és a honosítási
eljárásban vegyen részt a központi sportügyi szerv/hatóság.
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A PROJEKT SORÁN MEGFOGALMAZOTT
JAVASLATOK
3. javaslat: Amennyiben a magyar sporteredményeket honosítással szeretnék
megerősíteni/javítani, alapvetően két stratégiát érdemes kialakítani:
 külön stratégia az utánpótláskorú versenyzőkre: Más országokból is figyelik
a legjobb magyar gimnáziumokat a világ nagyobb egyetemei, hasonlóan a
fociklubok játékos-megfigyelőihez.

 külön stratégia a felnőtt korú versenyzőkre: Itt fő hangsúlyt azokra
sportágra kellene helyezni, amelyekben nincsenek több évre kiható szigorú
szabályok, és a játékosok integrációja viszonylag zökkenőmentesen
megoldható.
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A PROJEKT SORÁN MEGFOGALMAZOTT
JAVASLATOK
4. javaslat: Fontos lenne pontosan elemezni azokat a tényezőket, amelyek
hatására magyar olimpikonok vagy más világversenyek sikeres résztvevői
elhagyták Magyarországot.
„Veszteségeink” (a teljesség igénye nélkül):










Hunyady Emese (gyorskorcsolya) magyar bajnok és osztrák olimpiai bajnok
Rácz Mariann (kézilabda) magyar, később osztrák válogatott kapuvédő
Szabó Melinda (kézilabda) francia válogatott
Partics Katalin (öttusa), válogatott görög olimpikon
Benedek Dalma (kajak – kenu), világbajnok, szerb válogatott
Pekli Mária (cselgáncs) ausztrál állampolgár
Böjte Szabolcs (párbajtőr világbajnok) már török színekben versenyzik
Kosztyu Andrea (párbajtőröző) szlovák állampolgárságot kapott
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Szirányi Balázs (vízilabda) spanyol állampolgárságot kapott……

A PROJEKT SORÁN MEGFOGALMAZOTT
JAVASLATOK
5. javaslat: A határon túli magyarság esetében a tömbterületek sportklubjait és
szövetségeit mindenképpen érdemes felkeresni, valamint a szórvány területek
sportszervezeteinek tagságában is érdemes név alapján keresni a lehetséges
ösztöndíjasokat. A magyar diaszpóra esetén az Összmagyar Cserkészirodán
keresztül lenne érdemes kutatást végezni akár világszerte.

6. javaslat (PTE számára):
1. A határon túli magyar intézményekkel való hivatalos kapcsolatfelvétel.
2. A külhoni középiskolák esetében kontaktszemély megtalálása, informálása.
3. A kétoldalú magyar-magyar kapcsolatok épüljenek ki a környékbeli
intézmények (középiskolák) közt is.
4. A kommunikáció lényege, hogy a sportnak, mint tényezőnek kiemelkedő
szerepe lehet a magyarság nemzetmegtartó erejében.
5. A határon túli területeken aktivista hálózat kialakításra van szükség.
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jarjabka.akos@pte.hu
http://diaszpora.hu

