
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

JJS . számú előterjesztés 

a Kőbánya Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működésébez szükséges terület 
biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Spartacus Íjász Szakosztálya azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
- a Kőbánya Sport Clubba való beolvadásukat követően- az Önkormányzat biztosítson a 
részükre a működésükhöz szükséges területet. A kérelmet a 2. melléklet tartalmazza. 

II. liatásvizsgálat 

A Kőbányai Sport Clubnak jelenleg nincs íjász szakosztálya. Új sportágak bekerülésével 
kiszélesedik a választási spektrum, ezáltal a gyerekek és felnőttek is egyaránt megtalálhatják a 
számukra kedvező mozgásformát. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Kőbánya Sport Clubba történő beolvadásról a KSC elnöksége dönt. Az íjász sporthoz 
szükséges terület körülbelül ll Ox 45 méteres sík terület (mint egy labdarúgó-pálya). 
Lényegesebb a terület hossza (kb. ll O méter), miután a leghosszabb versenytáv 90 méter. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. december 5. 

/Ll~G~b ~i aor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ....•. )határozata 

a Kőbánya Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működéséhez szükséges terület 
biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az Önkormányzat tud-e megfelelő területet biztosítani a 
Kőbánya Sport Club Íjász Szakosztályának müködéséhez. 

Határidő: 2012.január 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



Budapesti Spartacus SC 

ÍJÁSZ szakosztálya 
ll 03 Budapest, Kőér u. 1/a. 

KÉRELEM 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatához 

A Budapesti Spartacus Íjász Szakosztálya azzal a kéréssel fordul a kerület 
önkormányzatához, hogy a szakosztály működéséhez, azaz az íjász sport 
űzéséhez szükséges területet* rendelkezésünkre bocsátani, illetve a 
szakosztálynak a Kőbánya SC-be való betagozódását lehetövé tenni 
szíveskedjék. 

*"az íjász sport űzéséhez szükséges terület": kb. 
110x45 méteres sík terület (mint egy labdarúgó
pálya). A lényegesebb a terület hossza (kb. ll O 
m), miután a leghosszabb versenytáv 90 m. 

Indoklás 

A Budapesti Spartacus SC-t, s szakosztályait a rendszerváltásig az ipari 
szövetkezetek (OKISZ) tartották fenn. Az OKISZ, mint a Kőér utcai sporttelep 
tulajdonosa ingyen bocsátotta a szakosztályok rendelkezésére a létesítményeket 
(öltözőket, pályákat stb.), biztosította (finanszírozta) a szakosztályok személyi 
és tárgyi feltételeit. 

A rendszerváltást követően megnehezedett a szakosztályok, így az íjász 
szakosztály működése. A sporttelep tulajdonosOKISZ és a Budapesti Spartacus 
SC között olyan megállapodás született, hogy 2011. december 31-ig a 
szakosztályok ingyen használhatják a sporttelepet, így az íjászok az öltözőket és 
az íjászpályát. Minden más támogatás megszűnt, a szakosztálynak, illetve a 
sportolóknak maguknak kell a müködésről gondoskodniuk. A szakosztály 
kizárólagos bevétele az íjász sportolók havi tagsági díj befizetése. 

2011. december 31-én az ingyenes öltöző és pálya használat véget ér. (Ennek 
valószínűsíthető következménye lesz rövid időn belül magának a Spartacus 
egyesületnek a megszűnése is.). A tulajdonos már megkereste a szakosztályt, s 
olyan bérleti díj megfizetését kéri, melynek teljesítésére (a tagdíjakból) a 
szakosztály képtelen, illetve csak akkor lenne képes, ha irreális magasságokba 
emelnénk a tagsági díjakat, melyeket sportolóink már képtelenek lennének 
ki fizetni. 



Budapesti Spartacus SC 

ÍJÁSZ szakosztálya 
1103 Budapest, Kőér u. 1/a. 

Ugyanakkor a tulajdonos jelezte abbéli szándékát is, hogy a sporttelepet 
értékesíteni szándékozik, s ez - nem tudván, hogy erre hónapok vagy évek 
múlva kerülne sor- állandó létbizonytalanságat is jelentene. 

Ezek a körülmények, a körülmények ilyen alakulása készteti a szakosztályt 
arra, hogy a kerületi önkormányzathoz forduljon, kérve, hogy az nyújtson 
segítséget az íjász szakosztály további működéséhez. Ez a segítség a 
megfelelő pálya biztosítását jelenti, mivel a napi működést, ahogy eddig is, 
ezután is a tagsági díjakból képesek vagyunk megoldani. Szervezeti 
formában pedig azt tartjuk a legkézenfekvőbbnek, ha betagozódhatunk a 
Kőbánya SC-be, s annak íjász szakosztályaként működhetünk tovább. 

A szakosztályról 

A szakosztály a legrégebb óta működő íjász egyesületek, szakosztályok egyike. 
Az 1959-ben alakult szakosztály az íjászat számos szakága közül elsősorban (de 
nem kizárólag) a pályaíjászattal, s azon belül is az olimpiai kategóriával 
foglalkozik. Az elmúlt 52 esztendőben a hazai pályaíjászat egyik meghatározó 
tényezőjévé vált. 

Sportolóink elsősorban a környező kerületekből (Kőbánya, Kispest) 
verbuválódtak, de a f'óváros távolabbi részeiből és agglomerációjából is sokan 
választották ezt a szakosztályt. A tagok sorában a gyermektől a veteránig (ez a 
sportágban az 50 év felettiek hivatalos megnevezése) széles a skála (legidősebb 
aktív versenyzőink a 70 éves koron is túl vannak), mivel az íjászat azon sportok 
közé tartozik, amelyet akár évtizedeken át is lehet eredményesen művelni. 

Az itt folyó sport szakmai munka magas színvonalának és a sportolók 
tehetségének és szargalmának köszönhetően az elmúlt több mint 5 évtized alatt 
számos országos bajnoki címet szereztek a Spartacus íjászai, de eljutottak távoli 
országokba és olimpiákra is. A szakosztály eddigi legeredményesebb 
versenyzője, Kovács Judit a 70-90-es években 11-szer lett felnőtt országos 
bajnok. A Kovács Judit, Kiss Tímea, Szendey Marina alkotta női csapatunk 
nemzeti válogatottként Európa-bajnoki bronzérmes lett. Mindhárman 
olimpikonként is megállták a helyüket (1992, Barcelona; 1996, Atalanta). De 
országos felnőtt (egyéni, illetve csapat) bajnok lett a szakosztály tagjai közül 
Lászlóvári Zoltán, Magyari Kálmán, Pazár Sándor, Strillich Margit, Kovács 
Ferenc, Nagy János, Várkonyi István, Polonszky Györgyné, Sztancsik Ferencné, 
Varga Éva, Nagy Ferenc, Baranyi Andrea, Herneczky Balázs, Clement Károly, 
Gajdos M Csaba (a teljesség igénye nélkül). De nyertek több csapat és egyéni 
bajnokságot, illetve ifjúsági és veterán kategóriákban is eredményesek voltunk. 



Budapesti Spartacus SC 

ÍJÁSZ szakosztálya 
ll 03 Budapest, Kőér u. lia. 

A ~zakosmly munkáját 1972 óta Doetsch Béla mesteredző irányítja, aki 
évtizedeken át szövetségi kapitányként is tevékenykedett, s a Testnevelési 
Egyetem íj;ász szakedző képzésében oktatóként is meghatározó szereppel bír. 

A szakosztály létszáma ma 30 fő körül mozog, s az ő általuk befizetett 
ta~díjakból tartja fenn magát, azaz önfenntartó. 

A sportág versenyszerű űzése mellett a szakosztály, illetve tagjai szívesen 
vü1~alkomak íjász bemutatók tartására is, ahol iskolák diákjai, cégek, vállalatok 
doJi!ozói és más érdeklődő gyermekek és felnőttek próbálhatják ki ezt a sportot 

Budapest, 20 ll. november 30. 

Doetsch Béla 
mesteredző 

a Budapesti Spartacus Íjász Szakosztályának vezetője 



Kőbánya Sport Club 
1105 Budapest Ihász utca 24. 
Tel/Fax: 2616-710, Mobil: 0630-5269214 

www. kobanyasc. hu ksc@kobanyasc. hu 

Szakosztályok: úszás, birkózás, öttusa, sakk, ökölvívás. 
asztalitenisz, testépítés, kézilabda, természetjárás, íjász, harcművészet, 
szabadidősport j kajak, kispályás-labdarúgás, asztalitenisz, rekreációs /. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Kulturális, Oktatási, Sport, Kisebbségi és Civil Csoport, 

2012. január 04. 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető asszony részére. 

Tisztelt, Csoportvezető Asszony! 

Tájékoztatom, Önt arról, hogy 2012. január Ol-től egyesületünk elnöksége megala
kította Íjász szakosztályát. 
A Budapesti Spartacus SC-től 2011. december 31-vel kivált szakosztály, a KSC 
szakosztályaként, Sárvári György elnök úrral történt személyes megbeszélés alapján 
a Törekvés SE szabadtéri sporttelepén szeretné müködését folytatni. 

Kérem, Csoportvezető Asszonyt, hogy támogassa kérésünket, mely szerint az Önkor
mányzat biztosítson a szakosztály részére térítésmentes edzési lehetőséget a Törek
vés SE elnökével történt egyeztetés alapján a Bihari úti sporttelepen. 

Mellékelem, Doetsch Béla szakosztályvezető, részemre megküldött levelének máso
latát. 

Köszönettel, 



KŐBÁNYASPORTCLUB 
ŐCSiGábor 
elnök 

ll 05 Budapest 
Ihász u. 24. 

Tisztelt Elnök Úr! 

Budapesti Spartacus SC 
Íjász Szakosztálya 

A Budapesti Spartacus SC Íjász Szakosztálya azzal a kéréssel fordul a Kőbánya SC 
Elnökségéhez, hogy íjász szakosztályunkat egyesületük vegye át, s a jövőben mint a Kőbánya 
SC Íjász Szakosztálya működhessen. 

Indoklás: 

Hivatkozással a kerületi önkormányzathoz korábban beadott - s tudomásunk szerint önhöz 
továbbított - kérelmünkben foglaltakra, szakosztályunk további, hosszabb távú működése a 
Budapesti Spartacus keretei között bizonytalanná vált. A kőbányai önkormányzat 
illetékeseivel, valamint az Önnel folytatott személyes megbeszélések és az Önök nyitott, 
pozitív hozzáállása bátoótottak minket arra, hogy kérjük íjász szakosztályunk átvételét a 
Kőbánya SC-be. 

Budapest, 2011. december 26. 

Tisztelettel: 

/Áh~ é~O'-r~---
mesteredző 

szakosztályvezető 
e-mail: corcovadomiklos@gmail.com 

mobil: 06-30-378-40-32 

P.S. Jelen-e-mailben elküldött- levelünk kinyomtatott és aláírt példányát január 3-án juttat
juk el kezeihez. 


