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Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és 
Veszprém megye határán fekvő település.
A község sport életében a labdarúgás kiemelkedő helyen szerepel, több mint 50 
éves múlttal rendelkezik. Az első csapat 1947-ben alakult.
A sportkoncepció célja, hogy felvázolja az egyesület sportéletének jövőképét és 
célrendszerét, illetve megvalósítás koncepcióját, a fejlesztés irányait. A község 
sportéletének, versenysport pozíciójának megerősítése. A sport általános 
megítélése a magyar társadalomban, s ezen belül Bakonycsernyén pozitív, a 
társadalom véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, az 
iskolai testnevelés, a szabadidősport, valamint a versenysport, az utánpótlás-
nevelés.

A Sport Egyesület bemutatása

A Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület az első labdarúgó csapat 
megalakulásával, már 1947-ben létrejött. Az évtizedek folyamán különböző 
nemzeti és megyei bajnokságokban szerepelt.
Az Egyesület mellett már 10 éve működik a szurkolókból álló „Bakonycsernyei 
Baráti kör”, akik nagymértékben segítik az egyesület munkáját.

 2011. évben az egyesület 120 igazolt játékossal rendelkezik, melyből
- felnőtt 25 fő
- U19  20 fő
- U16 20 fő
- U13 15 fő
- U11 12 fő
- U9 12 fő
- U7   6 fő.

Óvodai,     iskolai     testnevelés     és     diáksport:  
Célunk az iskolai testnevelés diáksport kiemelt szerepet kapjon. Már az óvodás 
korban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kisgyermekek megismerjék és 
megszeressék a labdarúgást. Az első lépések játékos formában történő 
ismerkedés, majd a későbbiek folyamán folyamatosan bekapcsolódnak az 
egyesület életébe. 
A diáksportnak jól kialakított és működő rendszere van Bakonycsernyén. 
Szabadidősport:
Bizonyított, hogy a rendszeres testedzés –  életkortól függetlenül –  pozitív 
hatással van az egészségi állapotra, és a közérzetre. Előzetese megállapodások 
alapján lehetőséget biztosítunk a térítésmentes létesítményhasználatra.
A település lakossága korra és nemre való tekintet nélkül igénybe veszi a 
létesítményt, a rendszeressé váló gyermeknapon, majálisi gyermektornákon, 
sportnapokon, illetve a hétköznapi életben.



Női csapatunk amatőr szinten, öregfiúk csapatunk heti rendszerességgel, 
kispályás baráti társaságok alkalomszerűen használják.

Más     településekkel     való     kapcsolattartás:  
A szomszéd települések fiataljai rendszeresen igénybe veszik a 
sportlétesítményt, több igazolt játékosunk él a környező falvakban, akik itt 
kapnak lehetőséget a labdarúgás versenyszerű űzéséhez.

Versenysport,     utánpótlás-nevelés:  
A versenysport minőségét, feltételeit egyre erősebben a gazdasági tényezők 
határozzák meg. Az elmúlt években egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerülő 
egyesületünknél a gondok megoldására és az eredményesség szinten tartására 
szükség van a vállalkozói szféra támogatására. Jelenleg a versenysport 
kategóriába a felnőtt csapatunk tartozik, hosszú évek óta a Megyei I. osztályban 
szerepel, de játszottunk az NB III. bajnokságban is.  A versenysport 
támogatásának kiemelkedő szempontja a minőségi utánpótlás-nevelés. A fent 
leírtak alapján látható az utánpótlás csapataink létszáma, mely stabil, a 
rendszerbe bekerülő fiatalok nem vándorolnak el, megismerve és megszeretve a 
helyi viszonyokat lelkiismeretesen részt vállalnak a sportéletünkben.  Célunk, 
ezen fiatalok megtartása, tehetségük gondozása annak ellenére, hogy az 
Egyesület szűkös anyagi helyezte miatt egyre kevesebbet tudott fordítani 
versenyeztetésükre. Ennek gátjai a létesítmény elavultsága is, az öltözők 
mostoha körülményei (2 öltöző található a létesítményben).
Ezen problémán történő változtatást a létesítményfejlesztés rovatban kerül 
kibontásra.

A sportolást befolyásoló egyes tényezők

Vannak bizonyos kulcsfaktorok, melyek amelyek befolyásolják a sport 
eredményességét.

1. Létesítményellátottság: Megállapítható, hogy az Egyesületnek helyt adó 
sportlétesítmény több mint 50 éve épített öltöző felújításra szorul. Az 
épület jelenlegi állapota, berendezése elavult.

2. Finanszírozási rendszer: Az önkormányzat az elmúlt években elismerte és 
az erejéhez mérten finanszírozta az Egyesület működését. Támogatta a 
diáksportot, az egyesület utánpótlás nevelését, s a sportlétesítmény 
térítésmentes használatával további támogatást nyújt a Sportegyesületnek, 
iskolai és diák sportesemények számára. 

Jövőkép és célrendszer



Létesítményfejlesztés: Az Egyesületnek helyt adó Sporttelep egyidős a 
labdarúgás megkezdésével, azaz több mint 50 éves. Tulajdonosa Bakonycsernye 
község Önkormányzata, aki a létesítmény térítésmentes biztosításával is 
támogatja az Egyesületet.
A jelenlegi létesítmény rendkívül elavult, szinte egészségre ártalmas 
körülmények állnak fenn, így az önkormányzat a 2011/12-es évben az épület 
fejlesztését, felújítását kezdi meg. Ennek eredményeképpen egy teljesen 
felújított és bővített öltőző (a jelenlegi 2 helyett 4 öltőző), szertárhelység 
közösségi tér kerülhet a sportolók használatába 2012-től, viszont az épület 
villamossági, víz-, és fűtési, burkolási korszerűsítését a létesítményt használó 
Egyesület vállalta magára 2011-12-es évekre vonatkozóan, melynek forrását az 
MLSZ új támogatási rendszerének igénybevételével tudná biztosítani.
Az Egyesület konkrét fejlesztési céljai: 193m2-es alapterületű öltöző mozaik 
lappal történő burkolása. Vizesblokk felújítása, faszerkezet festése, mázolása, új 
villamoshálózat kialakítása, fűtéskorszerűsítése, víz-csatornarendszer teljes körű 
átalakítása.
Úgy ítéljük meg, hogy egy kulturált, európai színvonalú létesítménnyel 
vonzóbbá tehetnénk a sportolási lehetőséget Bakonycsernyén, és a lakosságot 
egyre szélesebb körben vonhatnák be sportéletünkben.

Finanszírozási     rendszer     javítása:  
A vállalkozói szféra bevonására igen kedvező lehetőséget biztosít a 2011. évben 
elfogadásra került sporttörvényt, az MLSZ új támogatási rendszere. Ehhez 
történő csatlakozással lehetőség nyílik az önkormányzati támogatás, a saját 
bevételeken túl további források igénybevételére, amely segítséget nyújt a 
fejlesztések megvalósítására.

Utánpótlás-nevelés     helyzetének     javítása:  
A létesítmény fejlesztéssel, a finanszírozási rendszer javításával lehetőséget 
látunk az utánpótlás-nevelés helyzetének javítására. Új mezek, felszerelési 
eszközök vásárlására, kulturáltabb körülmények biztosításával, a nevelés 
személyi feltételeinek javításával, több edzésidő beiktatásával, magasabb 
szakmai munka biztosításával elérhetnénk, hogy az utánpótlás magasabb helyen 
végezzen a bajnokságban. Ezzel lendületet adhatunk a fiatalok számára, az 
utánpótlás létszámának növelését érhetjük el.

Kommunikáció     javítása,     a     labdarúgás     népszerűsítése:  
Célunk a jelenleg is működő honlapunk annak színvonal emelése, Egyesületünk 
életének, eseményeinek a helyi médiákban történő megjelenítése( helyi újság, 
helyi tv.) Ezzel is népszerűsítve a labdarúgás szeretetét, a gyermekek, fiatalok 
mindennapjaiban történő megjelenéssel.
Továbbra is folytatnák azon népszerűsítési kezdeményezésünket, hogy az 1997-
ben megjelent „Bakonycsernye sportja” című könyvet kibővített változatban újra 



nyomtatnák, ezzel vissza hoznánk a „régi idők dicsőségeinek”  hangulatát, 
ápolva a bakonycsernyei focitörténelmet.

Nők     aktív     bevonása     az     Egyesület     életébe:  
Célunk támogatni az amatőrként sportolgató női focicsapat működését. 

Az Egyesület kiemelt feladata, hogy az itt élők és környezetük számára 
Európai mértékkel mérve is magas életminőséget is biztosító programokat 
valósítson meg.

Osgyán Gábor
Egyesület Elnöke


