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VIII. A haladás vagy te, Sport! 

Szolgálatodra ki méltó kíván lenni, 

az vigyázzon, hogy teste-lelke egyre jobb legyen, 

kerüljön mindent, mi mértéktelen, 

tökéletességre törjön ernyedetlen, 

s óvja egészségét, legfőbb javát, 

mint ki a régi mondásból tanul: 

Ép testet választ, az ép lélek otthonul. 

(Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz) 

 

1. Bevezetés 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott Európai Sport 

Charta és Sport Etikai Kódex megfogalmazása szerint „sport minden olyan fizikai tevékenység, 

melynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy 

fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények 

elérése” (2. cikk 1. pont a. alpont). 

A sport olyan eszköz az életünkben, amely a negatív társadalmi hatások ellensúlyozására, 

kiküszöbölésére hatékony megoldásokat képes kínálni. A sport, a sportolás lényeges szerepet 

tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében a kulturált, szervezett keretekben 

történő szabadidős szórakozási lehetőségek biztosításával. 

A sport prevenciós eszköz is, amelynek segítségével csökkenhet a munkából kieső idő, ezáltal 

csökkennek az egészségügyi ellátás költségei is. A sport – mint a természeti környezetben 

történő időtöltés egyik eszköze – elősegíti a környezetkímélő tudatformálást is. 

A testnevelés az egyik legösszetettebb tanulási terület komplex célkitűzéssel. Feladata a tanulók 

testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének biztosítása, a sportra és az egészséges 

életmódra nevelés. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012-ben 

megalkotta az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Sportrendelet). A Képviselő-testület a 129/2016. 

(IV. 21.) KÖKT határozatával fogadta el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Sportfejlesztési koncepcióját a 2016-2019 

évekre. 

Mostanra időszerűvé vált a következő négyéves időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégia 

(továbbiakban: Sportkoncepció) megalkotása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) 

bekezdés a) pontja a sport hosszútávú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel meghatározza 

a települési önkormányzatok feladatai között - a helyi sportfejlesztési koncepció megalkotását 

és annak megvalósításáról történő gondoskodást. 

A Sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján, a gazdasági és a jogszabályi 

lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza Kőbánya sportéletének jövőképét. Hosszú távon 

az átgondolt elképzelések, tervek és azok következetes megvalósítása hozhat eredményeket a 

sportkultúra területén is. 

A koncepcióban az Önkormányzat a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok 

várható hatásaira építve kiszámítható módon, több évre előre meghatározza a szerepvállalását 
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Kőbánya sportéletében, figyelembe véve a jogszabályok által előírt települési önkormányzati 

kötelezettségeket is. 

A Sportkoncepció épít az eddig elért eredményekre, bemutatja az aktuális helyzetet és javaslatot 

tesz részterületenként a fejlesztésekre. Hosszabb távon a koncepció célja, hogy Kőbánya 

lakossága egészségesebb legyen és egészségtudatosabban éljen. Ehhez ismeretterjesztésre is 

szükség van, amely segít megértetni az emberekkel, hogy bár a sportolást (számos szereplő 

mellett) az Önkormányzat is támogatja, de emellett alapvető az egyén felelőssége. 

A 2021-2024. évi feladatokat tartalmazó „Intézkedési Terv” a Sportkoncepció 1. melléklete. 

Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai végrehajtása során számít a kerületi 

sportszervezetek, a sportvezetők és a sportolók, valamint a lakosság véleményére és 

javaslataira. 

 

2. A sportkoncepció elkészítése során figyelembe vett 

jogszabályok, szabályozási keretek 

a) Magyarország Alaptörvénye XX. cikkének (1) bekezdése deklarálja a testi és lelki 

egészséghez való jogot, mely többek között a sportolás és rendszeres testedzés 

biztosításával segíthető elő; 

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény); 

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.); 

d) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 

Tao tv.); 

e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény; 

f) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); 

g) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.); 

h) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény; 

i) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.); 

j) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat.); 

k) az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet; 

l) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések 

jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet; 

m) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 

n) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat (a 

továbbiakban: Nemzeti Sportstratégia); 

o) Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódex. 

  



5 
 

3. Helyzetelemzés 

Az állam egyik legfontosabb célja, hogy javítsa az állampolgárok életminőségét és megóvja 

egészségi állapotát. A szükséges feltételrendszer fejlesztése révén egy egészségesebb és 

edzettebb társadalomban az egyén jobb teljesítményt képes nyújtani. Mindezt az aktív sportolás 

támogatásával is, de annak nemcsak a pénzügyi támogatása révén érheti el. 

Az Európai Unió tagországi hatáskörben kezeli a sportot. Az Unió hangsúlyozza a sport 

integráló, közösségformáló szerepét és olyan kiemelt társadalmi célokat támogat, mint az 

esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió, az egészségmegőrzés, melyek eléréséhez a sport, mint 

eszköz felhasználható. 

A sport a globalizáció útján a gazdaság egyik jelentős szegmensét képviseli. A cégek, 

vállalkozások támogatása a sportban, a piacon való érvényesülésük egyik eleme, amely a helyi 

sportgazdaság fejlesztésében is szerepet játszik. A sport és az üzlet kapcsolatának 

eredményeként globálisan elfogadott tény, hogy a sport és elsősorban az élsport a 

szórakoztatóipar része. 

 

3.1 Országos helyzetelemzés 

A kormány a sportot stratégiai ágazattá nyilvánította, amelynek a megtérülése hosszútávú. A 

hazai sport élsport- és olimpia centrikus. Magyarország sportversenyképességét nemcsak az 

olimpiai sportágakban elért eredmények mutatják meg, bár az olimpiai eredmény a 

legsúlyosabban ható erő a versenyképességi rangsorban. A kormány a központi forrásokat 

biztosítva támogatja a Tao látvány- és csapatsportágakat, a tornaterem és a tanuszoda, illetve a 

stadionépítési projekteket. A központi támogatás célja olyan európai színvonalú tornatermek, 

sportlétesítmények és tanuszodák létesítése, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok 

fejlődését elősegítve az adott település köznevelési feladatainak ellátását is. 

A sport területén bekövetkezett szerkezeti változások, az állami és az önkormányzati 

támogatások, illetve a vállalati tőke nagymértékű beáramlása, valamint a modernebb 

létesítményellátottság ellenére a magyarországi fiatalok azonban még mindig nem sportolnak a 

szükséges mértékben. 

Ugyanakkor a szabadidős testmozgást végzők (amatőr sportolók) száma folyamatosan 

növekedett az elmúlt években, hazánkban. Egyre nagyobb létszámban vesznek részt a sportolni 

vágyó emberek a futóversenyeken, a fitnesz, az amatőr kispályás labdarúgó, a kosárlabda és a 

sportot népszerűsítő, bemutató tömegsport rendezvényeken. 

Az amatőr sportolók motivációi között az edzettség és az egészség elérése, valamint fenntartása 

dominál. Többségüket testmozgásra ösztönzi, hogy örömforrásnak tekintik, a jó közérzet 

elérését látják benne és a jó fizikai megjelenést szolgálja számukra.  

Magyarország települési önkormányzatainak feladatvállalása a sport szervezésében és 

finanszírozásában jelentős. A sportlétesítményeket átvevő önkormányzatok szerepe megnőtt, 

kialakult a sport szervezésének, támogatásának helyi gyakorlata. Az utóbbi években a 

sportfeladatok ellátásában dolgozó sportszakemberek sok településen nem az önkormányzati 

apparátus tagjaként, hanem az önkormányzat által alapított, önállóan működő sportintézmények 

kötelékeiben dolgoznak. 
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Az önkormányzatok sportfinanszírozásban betöltött jelentős szerepe egyrészt a törvény által 

előírt kötelező létesítmény-fenntartási feladatokból adódik, másrészt a versenysport, s ezen 

belül a hivatásos sport finanszírozásából, amellyel erősítik a helyi identitást, az összetartozás 

érzését. 

Ennek érdekében az önkormányzatok együttműködési, partnerségi megállapodásokat kötöttek 

a helyben meghatározó és a különböző profilú kisebb sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

amelyeket pályázati úton vagy sportcélú támogatások nyújtásával támogatnak. A 

szabadidősportra és a diáksportra továbbra is kevesebb forrás jut. 

Magyarország versenyképességét a sportban jellemzi, hogy a pandémia ellenére a tavalyi évben 

és idén is több rangos világverseny, kvalifikációs torna és nemzetközi labdarúgó mérkőzés 

házigazdája volt hazánk. Magyarország rendezte meg többek között a rövidpályás 

gyorskorcsolya Európa-bajnokságot, a vizes kontinenstornát, az U21-es és a felnőtt labdarúgó 

Európa-bajnokságot társrendezőként, a női vízilabda Euroliga négyes döntőjét, valamint több 

sportág olimpiai kvalifikációs tornáját. 

Hazánk sport iránti nagyfokú elkötelezettségét az is jellemzi, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) elnöksége 2021. január 27-én létrehozta a Budapest 2032 Bizottságot, melynek feladata 

vizsgálni, hogy lehetséges-e/érdemes-e Budapestnek megfontolni azt, hogy benyújtsa-e a 

pályázatát 2040-ig a nyári olimpia megrendezésére vonatkozóan. 

 

3.2 Kőbányai helyzetelemzés 

Az Mötv. 13. § 15. pontja és a 23. § (5) bekezdés 17. pontja a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében a sport és a szabadidősport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával 

elősegítve a sportra és az egészséges életmódra nevelést. 

A helyi önkormányzatok számára a sporttal kapcsolatos feladataikat a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.  

„(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –:  

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,  

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,  

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételek megteremtését.” 

Az Önkormányzatnak a sportfeladatai végrehajtásához biztosítani kell a megfelelő létesítményi 

feltételeket, működtetni kell a tulajdonában lévő sportlétesítményeket, támogatni kell a 

diáksport versenyek rendezését, gondoskodni kell az utánpótlás-nevelésről. A délutáni, hétvégi 

és szünidei szabadidősport lehetőségek bővítésével kell a sportolással töltött idő növelését 

megoldani a helyi lakosság körében. 

Az Önkormányzat előtérbe helyezi a kerületi fiatalok és a diákok életkori sajátosságaihoz 

igazodó testedzési feltételeinek fejlesztését, az egészségkárosodás megelőzését, a testi-lelki 

fejlődés összhangjának megteremtését. 

Biztosítja a fenntartásában lévő sportlétesítmények üzemeltetési költségeit és gondoskodik a 

biztonságos működéshez szükséges karbantartásról, felújításról. 
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Biztosítja továbbá igény szerint a létesítmények és a sportolásra alkalmas helyiségek, 

sportfelületek széles spektrumát a lakosság, az intézmények és a helyi sportszervezetek 

számára. 

Pénzeszközátadás útján támogatja az önkormányzati sportfeladatok végrehajtásában 

közreműködő sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket. Pályázaton elnyerhető 

támogatásokkal ösztönzi a kerületi szabadidő- és versenysportban feladatokat vállaló 

sportegyesületeket, sportszövetséget, az eredményes sportolókat, edzőket. 

Az óvodai testnevelés, valamint a diáksport finanszírozásán kívül támogatja a kerületi sportélet 

egyes részterületeit, figyelmet fordít a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének 

megteremtésére és a senior sportra. 

Sportfeladat ellátására és sportlétesítmény-üzemeltetésére alapított önkormányzati tulajdonú 

sportintézményt, általa sportlétesítményeket tart fenn. Az Önkormányzat hivatalában az 

önkormányzati sportfeladatok ügyintézését külön sportreferensi munkakörben szakirányú 

végzettséggel rendelkező köztisztviselő látja el. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos címeket 

alapít és adományoz. 

Az Önkormányzat saját alapítású költségvetési szervének, a Kocsis Sándor Sportközpontnak (a 

továbbiakban: Sportközpont) a megnövekedett kerületi sportfeladatok megvalósításában 

jelentős szerep jut. 

Kőbányán a civil, sporttal foglalkozó szervezetek, egyesületek nagyszámban vannak jelen a 

különböző sportágakban, így minden korosztály a sportágak nagy választékát találja meg 

helyben az igényeiknek megfelelően. A helyi sportszervezeteket az 1990-ben alakult Kőbányai 

Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: Sportszövetség) fogja 

össze, amely nonprofit, civil szervezetként működik. Fő tevékenységi körébe tartozik a 

kőbányai székhelyű sportegyesületek érdekvédelme. 

A Sportszövetség koordinálja, segíti és anyagilag támogatja a kerület testkultúrájának, diák-, 

szabadidő- és versenysportjának színvonalasabb ellátását, a tehetségek kiválasztását, 

gondozását, támogatja új testedzési és sportolási formák kialakulását. Közreműködik a 

társadalmi egészségvédő programok megvalósításában, a lakóközösségek szabadidősport 

programjainak szervezésében. 

A Sportszövetség 55 kőbányai székhelyű tagszervezete közül 43 sportegyesület, 8 diáksport 

egyesület és 4 sportági szakbizottság biztosítja 40 sportágban a sportolási lehetőségeket közel 

11 000 fő számára. A szabadidősport mellett a versenysport és az utánpótlás-nevelés egyaránt 

megtalálható. A tagszervezetek által szervezett programok, rendezvények, versenyek színesítik 

Kőbánya mozgalmas sportéletét. 

3.2.1 A Kőbányai Önkormányzat sportpolitikájának alapelvei 

Az Önkormányzat arra törekszik, hogy Kőbánya lakossága, közösségei felelősséget érezzenek 

saját lelki, szellemi, testi egészségükért és ezért hajlandóak legyenek tenni is. Ennek érdekében 

az Önkormányzat a következő sportpolitikai alapelveket határozza meg: 

a) A kerületben lakók a rendszeres testedzéshez való jogukat minél szélesebb körben 

gyakorolhassák. 

b) A sport valamennyi fontos – prevenció, aktivizáló, rekreációs − funkciója érvényesüljön. 

c) Figyelembe kell venni az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a városfejlesztési, a 

környezetvédelmi, a közművelődési, valamint a szabadidős ágazatokat, biztosítani kell a 

sport integráns helyét a kultúra fejlődésében. 
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d) A testnevelés és sport rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság minél 

szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva Kőbánya lakossága egészségi 

állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

e) A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve 

látványsport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja – egymással összefüggő, 

kölcsönhatásban álló egészet alkotnak, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik 

rovására, fejleszteni és óvni kell a sport etikai alapjait, kizárni a diszkrimináció lehetőségét. 

 

4. Kőbánya sportjának feltételrendszere 

Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében a jogszabályoknak megfelelően 

biztosítja a kerületi polgárok részére a sportolásban való részvétel lehetőségét. A 

sporttevékenység gyakorlásához szükséges a létesítményfeltételek megteremtése, a szervezett 

keretek kialakítása és annak finanszírozása, valamint a szakértelem bevonása. 

4.1 Létesítményellátottság 

Az Önkormányzat a sportberuházások folyamatos megvalósításával biztosítja a 

sportlétesítmények (sportpályák, csarnokok), és a sportolásra alkalmas helyiségek, 

sportfelületek széles spektrumát a sportoló lakosság számára. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportközpontot 2015. június 1-jével hozta létre a 

kerületben működő sportlétesítmények egy intézményben való összpontosítása, a különböző 

telephelyek szakmai munkájának összehangolása, az intézmények közötti hatékony 

együttműködés megvalósítása, valamint szolgáltatások összehangolása a lakosság részére 

nyújtott ellátások bővítése céljából. A Sportközpont az alábbi telephelyein lévő önkormányzati 

tulajdonú sportlétesítményeket üzemelteti: 

- 1107 Budapest, Bihari utca 23. szám, 

- 1105 Budapest, Ihász utca 24. szám, 

- 1106 Budapest, Gyakorló utca 25. szám alatti sporttelepek, 

- 1108 Budapest, Újhegyi út 13. szám alatti Uszoda és Strandfürdő, 

- a Sportliget sportpályái, 

- Medveszőlő utcai rekortán többfunkciós sportpálya. 

A Képviselő-testület 2019. július 1-jétől kezdődően a Sportközpont használatából kivette a 

1104 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlanból a tornatermet, az öltözőt és a 

folyosót magában foglaló épületrészt, valamint a hozzátartozó udvarrészt, továbbá a részben az 

ingatlanon található teniszpályát, mivel az ingatlant az Önkormányzat az eredeti funkciójának 

megfelelően értékesítette. 

A Sportközpont a versenysport egyesületek edzései és hazai, valamint nemzetközi mérkőzései, 

továbbá sportrendezvények lebonyolítására biztosítja a Bihari utca 23. szám alatti sporttelepen 

lévő nagyméretű élőfüves és nagyműfüves pályákat, illetve az Ihász utcai sporttelepen lévő 

2 464 m² nagyságú műfüves pályát, ezen kívül a 2-2 teniszpályát és műfüves kispályát, a 

„Törekvés SE Paralimpiai Sportközpont” (a továbbiakban: Paralimpiai Központ) és a 

vívótermet, az Ihász utcai kondicionáló termet. 

Az Önkormányzat folyamatosan áldoz arra, hogy biztosítottak legyenek a megfelelő 

körülmények a kerületi sportlétesítmény-hálózatban, minden városrészben. Az elmúlt években 

számos önkormányzati infrastruktúra és létesítményfejlesztés valósult meg Kőbányán, ezáltal 

országos szintű elismertségre tett szert a Budapest Főváros X. kerület. 
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Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő uszodáját 2018. február hónap elején a balesetveszélyes 

állapota miatt be kellett zárni. Az Önkormányzat a teljesen felújított létesítményt 2021. január 

4-én újból megnyitotta. Az Önkormányzat megterveztette továbbá az uszoda strandrészének a 

teljes körű felújítását, valamint a Sportliget központi épületét, amelyben helyet kap többek 

között az új büfé és az öltözőépület. 

Átadásra került a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Fekete István Általános 

Iskola udvarain egy-egy műfüves kispálya. Az Önkormányzat a saját költségvetése terhére 

biztosított támogatással járult hozzá a „Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújítása” 

pályázat 15%-os pályázati önrészhez. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (a továbbiakban: 

KDSE) vette át használatra a felújított gimnáziumi tornacsarnokot kosárlabda edzések, 

mérkőzések, tornák rendezése céljából. 

A kerület meglévő sportinfrastruktúrájában számos olyan létesítmény van, amelyet használnak 

a diák- és szabadidős sporttevékenységet űzők is: a Bihari utca 23. szám alatti és az Ihász utcai 

sporttelepek, Kőbányai Jégpálya, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, óvodai tornaszobák, iskolai 

tornatermek, épített futókörök, szabadtéri közösségi kondiparkok, vagy szokásjog alapján 

használt sportfelületek, játszóterek. 

Mindezek ellenére a kerületben is problémát jelent, hogy a sportegyesületek számára 

használható sportlétesítmény nem elegendő. Ehhez hozzájárult az is, hogy a köznevelés 

rendszerébe tartozó intézmények sportinfrastruktúrája kikerült az Önkormányzat 

fenntartásából. 

Sportparkok, kültéri sporteszközök 

Kőbányán a fővárosi átlagot meghaladó számú szabadtéri sportpark található. A kerület minden 

részében épült sportpark. A sportparkokban telepített pályák és eszközök egész évben 

lehetőséget nyújtanak a fitnesz, a street workout, a kispályás foci, az asztalitenisz, a streetball, 

a sakk, a kerékpár, a kézilabda, a teqball, a futás és a kosárlabda sportágak űzésére. 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázaton az Önkormányzat több 

helyszínre nyert el kondipark telepítésére lehetőséget. Ezek állami beruházás keretein belül 

kerülnek megvalósításra (3-14 éves korosztályt kiszolgáló játszótér és a felnőtteket is kiszolgáló 

sportrész). Kőbányán a programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, 

amelyeket futókörrel lehet bővíteni. A sportparkok közül csak a Sütöde utcánál található 

parkban van lehetőség egy 200 méteres futókör elhelyezésére. Az igényelt 200 méteres 

futókörön felül megítélt 1 darab 400 méteres futókör elhelyezésére a Gyakorló utcai lakótelep 

belső parkjában van megfelelő méretű terület. 

A pályázaton nyertes 11 kerületi helyszínen jelenleg még nem kezdődött meg a sportparkok és 

a két futókör építése. 

Játszótér sportcélú beruházások 

Kőbánya jól ellátott különféle játszó- és sporteszközökkel, ivókutakkal, hulladékgyűjtőkkel 

felszerelt játszóterekből. A kerület számos pontján van kültéri sporteszközökkel és/vagy 

sportpályával ellátott játszótér a gyermekek és/vagy a felnőttek számára. A játszótereken vagy 

a játszóterek mellett lévő területeken pingpongasztalokat, street workout és fitneszeszközöket, 

sakkasztalokat, trambulinokat, streetball palánkokat, focikapukat használhatnak ingyenesen a 

szabadidős sportolók. 

A Bársonyvirág utcai játszótérre került az első közterületi sportpálya (műfüves futballpálya), 

amit rendszeresen használ a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola is a testnevelés óráinak 

megtartására. A Hungária körút 5-7. szám alatti street workout játszótér, olyan eszközökkel van 
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felszerelve, hogy a Kőbányai Bem József Általános Iskola is használhatja a testnevelés órák 

megtartására. Egyes játszótereken található továbbá görpálya, mászófal, KRESZ-pálya. 

A Harmat utca 34-40. mögötti játszótérre 6 darab kültéri fitneszeszköz került telepítésre a 

Belügyminisztérium által támogatott projekt keretében. Új, szabadtéri pingpongasztalok 

kerültek telepítésre a Pilisi utcai - Váltó utcai játszótéren és a Bihari utcai - Balkán utcai 

lakótelep belső parkjában. 

A kerületben folyamatos a szabadtéri dühöngők több mint 50 éves kerítéseinek a cseréje. A 

Lavotta utca 7. és a Lenfonó utca 4. szám alatti sportpályákon hangtompítós sportkerítés került 

kiépítésre, míg a Pára utca 8. szám alatti és a Bihari utcai - Balkán utcai lakótelep belső 

parkjában lévő sportpályáknál is már készen van a kerítéscsere. A szabadtéri ingyenes 

sportolási lehetőségeket tartalmazó táblázat a Sportkoncepció 4. melléklete. 

Harmat utca 88. szám alatti kosárlabdacsarnok 

Az Önkormányzat támogatásával és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jóvoltából 

Tao-finanszírozásból épült meg a Darázsfészek Kosárlabda Csarnok a Kőbányai Harmat 

Általános Iskola területén. A kosárlabdacsarnok ünnepélyes avatására 2019. szeptember 20-án 

került sor. 

A termet napközben alapvetően az iskola használja testnevelés órák megtartására. Tanítás után 

a modern sportlétesítmény kosárlabdacsarnokként működik, mint edzőterem és versenyek 

rendezésére alkalmas csarnok. Az új utcai személybejárat és előtér is kialakításra került, ami 

lehetővé teszi az iskola működésétől független használatot. 

Rekortán sportpálya a Farkasalma-Medveszőlő utcai lakótelepen 

A projekt teljes megvalósítási költségének 30%-át önrészként az Önkormányzat saját 

költségvetése terhére biztosította, továbbá az előkészítési és infrastruktúra biztosításához, 

tereprendezéshez 13 millió Ft-ot különített el a Képviselő-testület (mivel nagyobb az eredeti 

sportpálya mérete, mint a rekortán, a fennmaradó részt az Önkormányzat saját forrás terhére 

rendbe rakta). Az Önkormányzat a többfunkciós sportpályát 2020. júniusában adta a lakosság 

használatába. 

Közparkok sportcélú fejlesztése 

Az Óhegy park sportcélú fejlesztése 2019-ben kezdődött el. A projekt öt akcióterületén az I. 

ütemben eddig többek között modern játszóterek kialakítása, korszerű, EU-konform 

játszóeszközök elhelyezése, kerékpártároló telepítése történt meg. A tervezett fejlesztések 

között szerepel a park déli oldalán megépítendő kötélpálya, gördeszka pálya világítással és 

felnőtt fitnesz park, valamint 1-1 műfüves és gumiburkolatos focipálya telepítése. 

A Sportliget sportcélú beruházás I. ütemében műfüves grund focipálya építése, 3 ping-pong 

asztal, gumiburkolatú kézilabdapálya, valamint lábtenisz pálya, kosárlabda pálya és 2 teqball 

asztal telepítése, továbbá 6 streetball palánk felhelyezése történt meg. 

Átadásra került továbbá az Önkormányzat és az Aktív Magyarországért Felelős 

Kormánybiztosi Iroda összefogásában az 1 000 méter hosszú és 110 cm széles rekortán futókör, 

amit nagy szeretettel használ a kőbányai lakosság. 

A Gyakorló utcai sporttelepet üzemeltetésre és sportcélú használatra a Kőbányai Ifjúsági Sport 

Egyesület (a továbbiakban: KISE) kapta meg. Az sportegyesület évek óta a rendelkezésére álló 

Tao-támogatásból fejleszti, karbantartja és üzemelteti a területet. A KISE önálló sportmunkáján 

túl úgy is bekapcsolódik a kerület sportéletébe, hogy a karbantartott sporttelepet biztosítja a 

kerület számára rendezvények lebonyolítására (óvodás sportnapok, diákolimpiai rendezvények, 

futóversenyek). 
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A Törekvés Sportegyesület (a továbbiakban: Törekvés SE) a Sportközpont Bihari utca 23. szám 

alatti sporttelepén üzemelő Paralimpiai Központban műszaki átalakításokat, illetve 

létesítménykorszerűsítést valósít meg folyamatosan az Önkormányzattal egyeztetett fejlesztési 

tervek végrehajtása érdekében a Magyar Vívó Szövetség által nyújtott támogatás 

felhasználásával. 

A White Sharks Hockey Club a Kőbányai Jégpályát folyamatosan fejleszti, ezáltal csökkentek 

az üzemeltetési költségek, esztétikusabbá és üzembiztosabbá vált a létesítmény. Októbertől 

áprilisig, mint jégpálya, áprilistól októberig, mint multifunkciós sportpálya, görkorcsolya, 

görhoki pálya üzemel. 

Kőbányán újonnan létesült egy parkour center egy raktárépületben és a MAG47 beltéri 

mászóközpont. A Hall of Parkour Hungary (HOP) Magyarország első parkour terme. Mindkét 

létesítmény magántőkéből valósult meg, amelyek a parkour, valamint a falmászás sportágak 

országos központjaiként működnek. 

2021. márciusában nyílt meg az ország egyik legnagyobb beltéri mászóközpontja (MAG47) a 

Maglódi úti – korábban Dreher Sörgyárak Zrt. tulajdonában álló, később a konzervgyár két ipari 

magtárépületében. A helyszín 2 500 m² alapterületű, a legnagyobb fal 17 méter magas és az 

áthajtásoknál 20 méter is mászható. 

A sportegyesületek által kezelt sportlétesítmények száma viszonylag kevés, ezért szükség van 

új létesítmények létrehozására. Ennek egyik megoldása lehet, ha az Önkormányzat és a Tao-

ban érintett sportágak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, röplabda) 

összefogásával épülnek csarnokok, pályák. Ebben az Önkormányzat vállalása lehet az önrész 

biztosítása, a tervek és kiviteli tervek finanszírozása. 

A meglévő kerületi sportlétesítmények modernek, de a sportcélú infrastruktúra kiépítettsége 

fejlesztésre szorul a valós szükségletekhez és az igénybevétel szintjéhez képest. A nagyobb 

sportolói és nézői létszámú fedett helyiséget igénylő versenyeket nem lehet megrendezni a 

kerületi tornatermekben, tornacsarnokokban, mivel azok mérete nem felel meg egy-egy sportág 

kiemelt eseményének lebonyolítására. Emiatt a kerületi sportegyesületeknek sok esetben a 

kerületen kívül kell megoldaniuk a jelentősebb versenyeik lebonyolítását. 

Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési tervei között is szerepelnek olyan új 

sportlétesítmények, amelyek részben, vagy egészben szolgálhatják a diák- és szabadidősportot: 

- a Sportliget továbbfejlesztése során várható beruházások: kerékpáros hullám körpálya 

(pumpapálya) sportvilágítással és street workout eszközök telepítése. A pumpapálya az idei 

évben átadásra kerül. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő strandterületének felújítása, 

központi épület megépítése, az uszodaterületén vizesblokkok, büfé, foglalkoztató, 

sportszerkölcsönző, géptároló kialakítása. A gördeszka pálya megépítésére a központi 

költségvetési források függvényében nyújt be pályázatot az Önkormányzat. 

- az Óhegy park sportcélú továbbfejlesztése a II-IV. ütemek alapján, 

- Mázsa téri sportkomplexum megépítése, 

- a tanuszodák állapotának javítása, karbantartása, 

- egy szabvány méretű jégpálya (Jégcsarnok), továbbá 

- a Kőbányai Bringapark fejlesztése: mobil Velodrom építése a Hangár utcában. 

 

Mázsa téri sportkomplexum (uszoda, sportcsarnok és egyéb sporttermek) 

A folyamatban lévő állami beruházás megvalósulásával új értéket teremtünk Kőbányán. Ez az 

értékteremtés megmutatkozik majd a városképben, a sportolási lehetőségek és a kulturális 

programok bővülésében, a helyi közösségek szerveződésében. A sportberuházás a volumene 
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folytán a koronavírus-járvány utáni gazdasági talpra állást, fejlődést is elősegíti, mivel a 

sportlétesítmény építése során és az átadását követően új munkahelyek jönnek létre helyben. A 

beruházás tervei közt szerepel egy versenyuszoda, egy kosárlabda csarnok és egyéb sporttermek 

kialakítása. A létesítménykomplexum megépülésével egy újabb központi helyet kaphat 

Kőbánya sportélete. 

Központi Sportiskola (KSI) Gyakorló Jégcsarnok 

A X. kerületbe kerülhet a nagymúltú, nagy hagyományokkal rendelkező sportegyesület 

jégkorongszakosztálya. A KSI szabványméretű jégcsarnok a Sibrik Miklós úti 

bevásárlóközpont melletti parkolóban épülhet fel. A jégcsarnok bajnoki mérkőzésekre is 

alkalmas, fedett, palánkos, mobillelátóval ellátott létesítmény lesz. Az egyesülettel kötött 

együttműködési megállapodás alapján biztosítható, hogy az iskolai csoportok járhassanak 

korcsolyázni a jégpályára. A KSI edzői pedig helyben válogathatnák ki a tehetséges 

gyermekeket, akik így bekerülnek a jégkorongszakosztály utánpótlásába. 

 

Létesítményfejlesztési javaslatok: 

a) A kerületi sportági prioritásokat figyelembe véve a hiányzó iskolai vagy egyesületi 

tornacsarnokokat, sportpályákat kell megépíteni, amelyek a mindennapos iskolai testnevelés 

órák és a délutáni diáksport sportcsoport foglalkozások mellett a kerületi sportegyesületek 

terem- és pályaigényének kielégítésére is alkalmasak lehetnek. 

b) Vannak olyan sportágak, amelyek létesítményeinek felépítésében esetleg magánbefektetők 

is látnak lehetőséget. Jó lenne a kerületnek, ha magántőkéből is sikerülne 

sportlétesítményeket fejleszteni, ezért ezt az Önkormányzatnak megfelelő garanciák mellett 

ösztönöznie is érdemes (kedvezményes telek vagy kihasználatlan épület, csarnok 

bérbeadása). 

c) A kerületben szabadtéren található régi, elhasználódott pingpongasztalok cseréje a 

sportfunkció megtartásával. 

d) A Hatház utca 2-28. előtt lévő sportpálya lakossági kutyabarát sportterületté történő 

fejlesztése (korszerű borítású sportpálya elhelyezése, a lelátók felújítása, teqball és 

pingpongasztalok és ivókút kihelyezése). 

e) A Kőrösi Csoma Sándor út – Halom utca – Kápolna utca által határolt terület zöldfelületi 

részére játszó- és sportfelület létrehozása (sakkasztal, teqball asztal, pingpongasztal 

telepítése). 

f) A Balkán utca 12-14. szám park felőli oldalán a zöldterület sportcélú hasznosítása (2 db 

teqball asztal, pingpongasztal és sakkasztal telepítése). 

g)A Kékvirág park sportcélú fejlesztése keretében a homokos strandröplabda pálya helyett 

sportpark kialakítása. 

h) Az Óhegy park sportcélú fejlesztése (kötélpálya, gördeszka pálya és fitnesz park, valamint 

műfüves és gumiburkolatos focipálya telepítése). 

i) Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő strandrészének felújítása és a Sportliget központi 

épületének (új büfé és öltözőépület) a megépítése. 
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4.2 Kőbányai sporttámogatások formái 

Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartási költségei nagy kiadást jelentenek 

(Sportközpont telephelyei, uszodák, sportpályák, szabadtéri létesítmények) az 

Önkormányzatnak éves szinten, ezért törekedni kell a minél szélesebb körű kihasználtságra, 

valamint optimalizálni kell a kiadásokat és a bevételeket. 

Az önkormányzati sporttámogatások formái: 

a) Létesítmények használatának térítésmentes vagy kedvezményes biztosítása. Az 

Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket a diáksport részére díjmentesen, a 

helyi sportegyesületeknek kedvezményes feltételekkel biztosítja. 

b) Kiemelt sportegyesületek támogatása, az utánpótlás-nevelés támogatása: az Önkormányzat 

feladatának tekinti a sportegyesületi keretek között folyó utánpótlás-nevelés támogatását, ezért 

kiemelt támogatást nyújt évente a költségvetéséből 8-10 sportszervezet részére. 

c) Diáksport szervezetek eredményességi támogatása: az eredményességi támogatás 

elosztásának rendszere: 60% a négy alapsportágból (úszás, atlétika, torna és a labdajátékok) a 

két legjobb eredmény alapján, 20% az összes rendezvényen való részvétel alapján (egy 

tanulónak akármennyi versenyen vesz részt, csak egy egyéni és egy csapatrészvétele számít), 

és 20% a versenyek rendezésében való aktivitás alapján kerül felosztásra. 

d) Sportcélú pályázatok: kőbányai sportegyesületek működési támogatása (versenyek, 

rendezvények, edzőtáborok) és a tehetséges kőbányai sportolók egyéni támogatása (nemzetközi 

versenyeken való részvétel, speciális sporteszközök vásárlásának támogatása). 

e) Kérelem alapján nyújtott Tao-önrész felhalmozási célú támogatás: az Önkormányzat 

vállalása az önrész biztosítása. 

f) Egyéni sportolói, egyesületi kérelmek alapján nyújtott önkormányzati támogatás. 

Az Önkormányzat alapvetően nem tesz különbséget a sportágak között, de néhányat kiemelten 

támogat: úszás, labdarúgás, kosárlabda, vívás és kerekesszékes vívás, vízilabda, jégkorong, 

birkózás, atlétika. A sportesemények tekintetében kiemelt támogatásban részesülnek a kerületi 

kerékpáros és a „Nagy Sportágválasztó” rendezvények. A kiemelt sportágak, tevékenységek, 

rendezvények körét azonban érdemes időszakonként felülvizsgálni, amennyiben szükséges 

azok bővítése, illetve szűkítése. 

A kerületben működő kisebb egyesületek sportolói is számos kiemelkedő hazai és nemzetközi 

eredményt értek el, ami azt mutatja, hogy érdemes támogatni a tevékenységüket. Az elmúlt 

évek során a fitnesz, sporttánc és a különböző harcművészeti ágakban elért nemzetközi sikerek 

is megalapozzák ezen sportágakra való nagyobb odafigyelést a támogatás nyújtása 

szempontjából is. A pályázati és egyéb támogatások formáját és mértékét célszerű az 

eredményekhez, taglétszámhoz, valamint kerületi identitáserősítéshez kötni. 

Az előző években az Önkormányzat által biztosított évi 2 millió Ft mértékű diáksport-

eredményességi támogatás összegének megnövelése és kiterjesztése a középiskolákban 

működő DSE-kre (Diákolimpia, Streetball Fesztivál, Kihívás Napja, „Mozdulj Kőbánya!” 

programsorozat) a mindenkori önkormányzati költségvetés függvénye. 

Az Önkormányzat ezen felül támogatja a tanévi kerületi diákolimpia versenyeit. A költségeket 

a Sportközpont a tárgyévi költségvetéséből biztosítja azoknak az iskolai diáksport-

szervezeteknek, amelyek vállalják a diákolimpiai versenyek szervezését, ezzel is motiválva 

iskolájuk diákjait a versenyrendszerben való részvételre, új mozgásformák elsajátítására. 
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Az Önkormányzat évről évre támogatást nyújt a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” 

gyermekek számára ingyenes óvodai úszásoktatás program megvalósítására és a téli időszakban 

térítésmentesen biztosítja a korcsolyaoktatást az oktatási-nevelési intézmények számára a 

kerületi jégpályákon, továbbá az oktatási intézmények számára díjmentesen biztosítja a 

gyógytestnevelés, a terem- és sportpálya használat lehetőségét a mindennapos testnevelés és a 

délutáni DSE és ISK sportcsoport foglalkozások megtartása céljából. 

4.3 Kerületi sportigazgatás, sportirányítás 

A jogszabályokban foglalt sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb 

jogköröket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete és 

annak a sportért felelős bizottsága, a Közművelődési Bizottság gyakorolja. 

A sportfeladatokkal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat a polgármester az 

Önkormányzat hivatala (a továbbiakban: Hivatal) útján az Önkormányzat költségvetési szerve, 

a Kocsis Sándor Sportközpont közreműködésével láttatja el. 

A Hivatal 1 fő sportreferenst köztisztviselői státuszban alkalmaz, aki a Humánszolgáltatási 

Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán látja el a kerületet érintő sportszakmai 

feladatokat. A mindenkori hivatali sportreferens megfelelő szakirányú végzettséggel kell 

rendelkezzen a rábízott szakmai feladatok magas színvonalú ellátása érdekében.  

A Sportközpontot az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító hozta létre a 73/2015. 

(III. 19.) KÖKT határozatával. A Sportközpont az alapító okiratában foglaltak szerint látja el 

alapfeladatát és közfeladatait. 

A Sportközpont közalkalmazott státuszú sportszakmai munkatársai – javarészt – felsőfokú 

sportszakirányú végzettséggel rendelkeznek. A Sportközpont irányító szerve a hatásköreit – ha 

törvény másként nem rendelkezik –, az irányítási és felügyeleti hatásköröket valamint a 

költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezését az irányító szerv vezetője, 

a polgármester útján gyakorolja. A Sportközpont irányításában, funkcionális előkészítő és 

végrehajtó tevékenységének koordinálásában, ellenőrzésében és felügyeletében a Hivatal 

működik közre. 

A Sportközpont feladatai: 

- az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése (alapfeladat), 

sportlétesítmények, pályák bérbeadása, 

- az iskolai és a diáksport szervezése, a Kőbányai Diákolimpiai versenyek (általános és 

középiskolás) lebonyolítása, 

- az óvodai sport szervezése, a kerületi óvodai sportrendezvények megrendezése, 

- a „Mozdulj Kőbánya!” szabadidős programsorozat szervezése, lebonyolítása, 

- táboroztatás (Diáksport tábor, Sportismereti tábor), 

- senior sport (edzések, foglalkozások, kirándulások, Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok), 

- a fogyatékos sport és érzékenyítő programok szervezése, 

- a kiemelt kerületi és önkormányzati (sport)rendezvények és szabadidős tevékenységek 

szervezése. 

5. Óvodai sport, iskolai testnevelés és a diáksport 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az 

óvodai nevelés általános feladatai között jelöli meg az óvodáskorú gyermekek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítését. A kerület óvodáinak nevelési programjában nagy hangsúllyal 

szerepel a testi fejlődés elősegítése, a gyermekek mozgáskészségének fejlesztése. Valamennyi 
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óvoda a kötelező mozgásfoglalkozásokon túl mindennapos, játékos formában szervez 

testmozgást, megalapozva a 3-6 éves gyermekek egészségét. Az óvodások számára a kerületi 

sportegyesületek által szervezett foglalkozásokon inkább egy-egy sportág megismertetése, 

megszerettetése, az adott sportág alapjainak elsajátítása történik. 

Az Önkormányzat 16 óvodájában 12 tornaszoba van. A Kőbányai Aprók Háza Óvodában 2 

tornaszobát használhatnak a gyermekek. Új tornaszobák épültek a Kőbányai Rece-fice 

Óvodában 2016-ban és a Kőbányai Aprók Háza Óvodában 2018-ban. Nem rendelkezik 

tornaszobával a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai 

Mocorgó Óvoda, valamint a Kőbányai Zsivaj Óvoda. Emiatt az óvodák meglévő tornaszobáit 

fejleszteni, illetve a hiányzó tornaszobákat a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve 

folyamatosan pótolni kell. 

Az óvodai sport fejlesztése érdekében folyamatos az óvodák nevelőtestületébe érkező új 

óvodapedagógusok továbbképzése az Ovi-foci program keretében. A kerületben 13  

Ovi-foci pálya létesült és 20 óvodapedagógus vett részt a továbbképzésben a program 

keretében. A Kőbányai Mászóka Óvodában 2020. november hónapban került átadásra a 

legújabb Ovi-foci pálya. 

 

Az óvodai és az iskolai úszásoktatás fejlesztése Kőbányán 

A jól felszerelt három kőbányai tanuszoda úszásoktatást és tanfolyami foglalkozásokat szervez 

a kerületi gyermekek, valamint az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos csoportjai 

számára. A tanuszodák közül kettő iskolában (Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola), míg a harmadik a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban található. 

Ebben a tanuszodában zajlik 7-8 óvoda csoportjainak úszásoktatása. 

A Magyar Úszó Szövetség „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” programjának ajánlása 

alapján cél, hogy minden 6 éves, iskolába készülő gyermek térítésmentesen tanuljon meg úszni. 

A programot az Önkormányzat évek óta támogatja, melyben 6-8 óvoda vesz részt folyamatosan. 

A Kőbánya Sport Club (a továbbiakban: KSC) úszószakosztályi modellje az utánpótlás-

nevelésre épül, amelynek keretében a KSC úszószakosztályának edzői órarendi beosztás szerint 

hétfőtől péntekig tartanak foglalkozásokat ingyenesen az óvodai csoportok részére az 

Önkormányzat és a sportági szakszövetség által nyújtott támogatás révén. 

A kerületben több uszoda (tanuszodák és Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) van, ahol az óvodai 

úszásprogramot egységes keretek között lehetne működtetni. Az egységesített óvodai úszás 

megfelelő előkészítése lenne a kötelező iskolai úszásoktatásnak. 

A nagycsoportos óvodások úszásoktatása az Önkormányzat támogatása révén valósulhatott 

meg az elmúlt években. A jövőben az Önkormányzatnak az anyagi lehetőségeihez mérten a 

szülői hozzájárulás mértékét meghatározva kellene csak támogatnia az óvodai úszásoktatást. 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ szervezésében a kerületi általános iskolások ingyenes 

úszásoktatásban vesznek részt a mindennapos testnevelés keretein belül. Az iskolai 

úszásoktatás budapesti, de országos szinten is jól, összefogottan működik Kőbányán. 

A mindennapos testnevelés bevezetésével megnőtt a kerületi uszodák jelentősége is. Az elmúlt 

években a 3 „alap” úszásnem tanítását előtérbe helyező tanmenetek szerint haladtak az iskolák 

testnevelő tanárai a sportági oktatás során. 

Az úszásoktatás fejlesztése során az úszástudást 5 szintre kellene osztani. Az osztályzás nem 

lenne kizárva ezáltal, tehát a régebbi tanmenet adta követelményeket is megtartaná a rendszer, 

így az iskolák felé is számszerűsítve lenne a tanulók úszástudásának az értékelése. 
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A diákokat minden tanév végén értékelné a testnevelő tanár a szintek alapján és ezt követően 

kapnának a tanulók egy névre szóló „Kőbányai úszókártyát” az úszástudásuk szintjéről. A 

kártya hasznos lenne a kőbányai családok számára nyaraláskor a vizes programok során, 

valamint a nyári táboroztató pedagógusok is sokkal konkrétabb képet kapnának a táborozók 

úszástudásáról. 

A megreformált rendszer összefogó képet adna a kőbányai gyermekek úszástudásáról elsőtől 

negyedik osztályosokig, ezért is fontos, hogy minden kőbányai általános iskolás korú gyermek 

részt vegyen az úszásoktatásban. 

Az úszás alapjaira megtanított gyermekek közül remélhetőleg sokan folytathatják majd 

sportpályafutásukat a különféle vizes sportágakban (úszás, vízilabda, triatlon, szinkronúszás) 

szakmai kiválasztás alapján a helyi vízi sportegyesületekben. 

 

A KSC birkózó szakosztályának óvodai birkózó programja egyre több gyermeket mozgat meg 

a kerületben. A szakosztály a jobb feltételek kialakítása érdekében új szőnyeget (dohió) kapott 

a Magyar Sumo Szakszövetségtől. 

A Kőbányáért Egyesület 5 óvodában és 5 iskolában tart futballedzéseket, valamint a 

mindennapos testnevelés keretein belül oktatják a labdarúgást a kerület iskoláiban heti szinten. 

Az óvodai labdás foglalkozásokat tornaszobákban, iskolai tornatermekben, illetve a 

Sportközpont pályáin tartják meg az egyesület edzői tavaszi-őszi időrendben. Az egyesület a 

foglalkozásokhoz szükséges sportszerek biztosításával támogatja az óvodákat. 

Az egyesület megvalósította továbbá a labdarúgás oktatását oly módon, hogy edzőik az OTP 

Bank Bozsik-Program (a továbbiakban: Bozsik-Program) keretében megtartott iskolai 

testnevelés órai foglalkozásokon módszertani segítséget nyújtanak. 

A KDSE 2019-ben a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnokban rendezte meg első alkalommal a 

Darázspalánta elnevezésű óvodai kosárlabda sportprogramot. Tizennégy kőbányai óvoda két 

csoportban mutatta be tudását az ügyességi feladatokban. Remélhetőleg a programban részt 

vevő ovisok között is találnak tehetséges kosarast a szakemberek. 

A KDSE Kőbányán továbbá 5 oktatási intézménnyel dolgozik együtt megállapodás alapján, 

ezáltal biztosítja azt a programot, amelynek keretében az általános iskolák harmadikos és 

negyedikes diákjaival megismerteti a kosárlabda sportágat. 

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület (a továbbiakban: KTC SE) közlekedésbiztonsági 

továbbképzést tart az óvodapedagógusok számára a Kőbánya Bringa program keretében. Az 

Önkormányzat támogatásának köszönhetően 12 óvodában tarthatnak az óvodások 

sajátosságainak megfelelő, biztonságos közlekedésre nevelő foglalkozásokat. 

A szülői igények alapján a kerület óvodáiban egyéb térítéses és térítésmentes 

sportfoglalkozásokat is szerveznek rendszeresen a gyermekek számára színesítve ezáltal is az 

óvodai mozgásfejlesztést. 

A Sportközpont évente visszatérően megrendezi az Óvodás sportnapokat. A sportversenyben a 

kerület összes önkormányzati óvodája részt vesz atlétika (háromtusa), játékos sorverseny, 

úszás, korcsolya és labdarúgás sportágakban. Az óvodai dolgozók sportfesztiválját is 

rendszeresen megrendezi a Sportközpont, amely versenyen több mint 350 fő óvodai dolgozó 

vesz részt. 

Az Önkormányzat évente a téli korcsolyaoktatást térítésmentesen biztosítja a köznevelési 

intézmények számára két mobil jégpályán, valamint a Kőbányai Jégpályán. Ennek keretében a 

White Sharks HC szakképzett oktatói minden hétköznap 8.00 óra és 14.00 óra között 

ingyenesen korcsolyaoktatást tartanak a kerületi óvodáknak és iskoláknak. 
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Alapozó terápia szűrés program a kőbányai középső csoportos óvodások számára. 

Már óvodáskorban alapvető a gyermekek mozgáskészségének fejlesztése az óvodákban. A 

kőbányai óvodákban a középső csoportosok alapozó terápia szűrés kerületi program bevezetése 

szükségszerű lenne, mivel ez egy olyan vizsgálat, amelyen keresztül ellenőrzik a szakemberek 

a csecsemőkori reflexeket, a nagy mozgásokat, a rugalmasságot, az egyensúlyt, a 

keresztmozgásokat, a kéz-szem koordinációt. A felmérés után részletes elemzést kapunk a 

gyerekek állapotáról, amit a szülők, az óvodapedagógusok és a sportági szakemberek is fel 

tudnak használni. Ezt követően elkezdődhet a gyerekek foglalkoztatása, vagy ha javasolt a 

fejlesztése. 

Az Alapozó terápiás szűrést anamnézis lap (kórelőzmény lap) kitöltése előzi meg. Az 

anamnézis lapot a szülők töltik ki annak érdekében, hogy képet adjanak a gyermekük 

születésének körülményiről, mozgás- és beszédfejlődéséről. A szűrést (mozgásvizsgálat) 

egyszerre 5-6 gyerekkel, a kőbányai sportegyesületből delegált két mozgásterapeuta végezné. 

A szűrés képet ad a gyermek idegrendszeri érettségéről, amely alapját képezi a tanulási 

képességeknek. A szűrésről írásbeli szakvélemény készül a szülők számára. Amennyiben a 

szűrés eredménye indokolja, javaslat készül a mozgásfejlesztés típusára és intenzitására. 

A fejlesztő foglalkozások megtartását a mozgásterapeuták az óvodák tornaszobáiban vagy a 

Sportközpont által biztosított központi helyszínen tartanák meg. 

Sportismereti foglalkozás bevezetése a kerület óvodáiban. 

A Sportközpont komplex sportismereti foglalkozást szervezne a kerületi óvodákban az ezt 

igénylő óvodások számára. Ezek a gyermekek egy nevelési éven keresztül több sportágat 

ismernének meg. Így az iskolás kort betöltve választani tudnának a bemutatott sportágak közül, 

ugyanakkor lehetőségük nyílna a sportágak közti átjárásra is. Az összes kerületi óvodában 

meghirdetve egy héten kétszer szervezne foglalkozást a Sportközpont a gyermekeknek. 

 

2017. január 1-jétől az Önkormányzat már nem fenntartója és működtetője a kerületi 

iskoláknak, a mindennapos testnevelés megszervezése nem önkormányzati feladat, de a 

sportlétesítmények és a sporteszközök biztosításában, fejlesztésében továbbra is feladatokat lát 

el. Az iskolákban lévő tanuszodákat is a fenti időponttól kezdve a Kelet-Pesti Tankerületi 

Központ vagyonkezelésébe adta át. 

Az oktatási intézményekben a mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint az ehhez 

szükséges infrastrukturális és szakmai feltételek az önkormányzati és az ágazati 

támogatásoknak köszönhetően adottak. Minden kőbányai iskola rendelkezik tornateremmel, a 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában 3 tornaterem van. Ezen felül tornacsarnoka 4 

iskolának van, valamint 1 csarnok az Ihász utcai önkormányzati létesítményben található, amit 

igénybe vehetnek az iskolák is. Tornaszoba továbbá 3 iskolában található. 

Több iskola sportudvarán különféle borítású sportpályákat (kézilabda, tenisz, futópálya) és 

távolugró gödröt (Kőbányai Harmat Általános Iskola, Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola), valamint kondicionáló termet (Kőbányai 

Keresztury Dezső Általános Iskola) használhatnak a tanulók. 

A kerületben 10 iskolaudvaron került telepítésre műfüves grund vagy kispálya, ezzel is 

elősegítve a mindennapos testnevelést, az iskolai szabadidős, valamint a délutáni 

sportfoglalkozások és házi versenyek, sportnapok megtartását. 

A kerületi gyermekek a fővárosi átlagot meghaladó sportolási lehetőség közül választhatnak, 

akár a sportegyesületeket, akár a sportágakat, valamint a sportlétesítményeket tekintve. A 

sportegyesületek beépülve a kerületi iskolák testnevelési és diáksport életébe 
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együttműködésükkel elősegítik a sport iránt fogékony, tehetséges gyermekek felkutatását, 

sportági képzését. A sportegyesületek elvégzik az együttműködés során a tehetségkutatást, a 

kiválasztást és a tehetségek egyesületekbe irányítását a kerületben tartva ezáltal is a gyerekeket. 

A gyermekek nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, ezért 

szükséges, hogy az Önkormányzat is támogassa a kerületi sport- és diáksport-szervezetek 

működését elősegítve az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igényének megalapozását. 

 

A Kőbányai Diákolimpia és a Diáksport 

Kőbányán az Önkormányzat hagyományosan nagy jelentőséget tulajdonít a diáksportnak, jól 

működteti a diákolimpiai versenyrendszert. Ezen kívül támogatja az általános iskolákban 

működő diáksport-szervezeteket a tanévi diákolimpiai eredményességük alapján. 

A Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a Diáksport Bizottság, a Sportközpont és a 

diáksport-szervezetek összehangolt munkát végeznek. Nélkülük nem lenne lehetséges a 

diáksportesemények megrendezése és a diákolimpiai versenyrendszer működtetése. 

Az Önkormányzat az általános és középiskolák tanulói számára egyaránt lehetőséget biztosít a 

tanévi kerületi diákolimpia versenyein való részvételre a Sportközpont lebonyolításában. Az 

általános iskolák versenyei nemenként az I-IV. korcsoportokban, míg a középiskolák versenyei 

nemenként az V-VI. korcsoportokban zajlanak a versenynaptár szerint igazodva a felmenő 

rendszerű budapesti és országos versenyekhez. A középiskolák kiesése a támogatottak köréből 

szűkíti a versenyeken való részvételt. Többnyire kerületi általános és középiskolák biztosítanak 

helyet, létesítményt, eszközöket, szakembereket a diákolimpiai sportversenyek 

lebonyolításához. 

 

A Kőbányai diákolimpia általános iskolai és középiskolai versenyein a 2016/2017-2019/2020 

tanévekben az induló diákok száma az alábbiak szerint alakult: 

 

A 2019/2020. tanévben a diákolimpia 2019. évi őszi versenyeit még lebonyolította a 

Sportközpont, de 2020. januártól a koronavírus-járvány okán már nem rendezhettek 

versenyeket. Emiatt csökkent le mind az általános iskolás, mind a középiskolás indulók 

létszáma a versenyeken. 
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Minden kerületi köznevelési intézményben működik a köznevelési törvény előírásainak 

megfelelő diáksport-szervezet (Diáksport egyesület vagy Iskolai sportkör). A kőbányai 

diáksport-szervezeteket bemutató táblázat a Sportkoncepció 3. melléklete. 

Az Önkormányzat az éves költségvetéséből eredményességi támogatást nyújtott a 6 diáksport 

egyesület és a 4 iskolai sportkör tevékenységének támogatására az előző években. A támogatott 

diáksport-szervezetek tevékenységük keretében kizárólag sportfelszerelés, sporteszközvásárlás 

költségeire használhatták fel a támogatás összegét, ezáltal biztosított volt a megfelelő minőségű 

és számú sportszer az iskolákban. 

A Sportközpont a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellei táborában 

nyaranta sporttábort szervez. Az első turnus a labdarúgó szaktábor, amelyet a Kőbányáért 

Egyesület szervez, a második turnus a diáksport tábor, amelyen a kőbányai általános iskolák 

diáksportolói vesznek részt. 

A Sportközpont a kerületi 10-12 éves diákok számára rendezi meg a Sportismereti tábort, amely 

10 sportág megismerésére nyújt lehetőséget. A tábor célja, hogy minél több sportágat 

ismertessenek meg a gyerekekkel, amelyekből választani tudnak, hogy aztán a kerület 

valamelyik sportegyesületében találják meg a kedvenc sportágukat. 

A diákság körében egyre népszerűbb elektronikus sportok bevezetése és meghonosítása 

érdekében a Sportközpont Kőbányai FIFA bajnokságot szervezne az esport keretében. Az 

általános és középiskolás diákok számára meghirdetett bajnokság helyszíne a Kőrösi Csoma 

Sándor Kőbányai Kulturális Központ lenne. 

 

Feladatok: 

a) Az Önkormányzatnak folyamatosan fejleszteni és karbantartani szükséges az óvodák 

meglévő tornaszobáit, illetve a hiányzó tornaszobákat a költségvetési lehetőségeket 

figyelembe véve folyamatosan pótolni kell. 

b) A „Boldog Uszoda” program keretében a X. kerületi iskolai és óvodai úszásoktatás 

megreformálása. 

c) A X. kerületi iskolai úszásoktatásban egy teljesen új értékelési rendszer kidolgozása. 

d) Alapozó terápia szűrés program keretében igényfelmérés a kőbányai óvodákban, az éves 

keretlétszám meghatározása, az óvodák beosztása, a finanszírozás kialakítása. 

e) Együttműködési megállapodás megkötése a szűrőprogramban részt vevő sportegyesülettel. 

f) Tájékoztató készítése az óvodai szürőprogram helyzetéről a Képviselő-testület részére. 

g) Sportismereti foglalkozás bevezetése a kerületi óvodákban. 

h) FIFA bajnokság szervezése az esport keretében. 

i) Az Önkormányzat a Tankerülettel együttműködve segítse elő a testnevelésórák tartalmának 

modernizálását (előadások, továbbképzések, bemutatóórák, sportági konzultációk 

keretében) a kerületi sportegyesületek bevonásával. 
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6. Versenysport és utánpótlás-nevelés 

A versenysport célja az élsport. Az élsport a sportolók befektetett edzéssel eltöltött idejéből, az 

őket felkészítő sportszakemberekből, a sportszervezetekből, a szurkolókból, valamint a 

támogatókból (cégek, mecenatúra) tevődik össze. A versenysport nagyrészt az állam által 

finanszírozott területe a sportnak. A kevésbé tehetséges fiatalok esetében a sportegyesületben 

történő sportolás lehetőségének biztosítása a szülőkre hárul, amennyiben ezt anyagilag bírják. 

Amennyiben nem, a fiatal részére egyetlen lehetőségként az iskolai testnevelés, illetve a 

diáksport marad, amely az egyre jobb létesítményi és a személyi feltételek érvényesülésével 

fokozottabb szerepet tölt be a sportban. 

A versenyszerű sportolásból kiesők esetében, az egészségsport vagy a szabadidősport felé való 

orientálás lenne az optimális megoldás, mert kellő tehetség hiányában, alkati vagy életkorbeli 

korlátozó tényezők esetében az élsportolás erőltetése csak frusztrációhoz vezet. Egy kedvelt 

sportág szabadidős űzése viszont akár évtizedekig is része lehet az életünknek. 

Az Európai Bizottság 2017-ben újból engedélyezte Magyarország számára, hogy 

adókedvezményen keresztül állami támogatást nyújtson a sportnak a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv) alapján. A vállalatok, cégek adójából 

származó juttatás a legnagyobb mértékű bevételi forrása jelenleg a látvány-csapatsportokkal 

foglalkozó sportegyesületeknek. 

Az Önkormányzat kiemelten támogatja az olimpiai sportágakkal foglalkozó versenysport 

egyesületeket és szakosztályaikat, valamint a kőbányai élsportolókat. A kerületi egyesületek 

sportolói folyamatosan kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket érnek el. Kiemelkednek 

a KSC úszói, valamint a Törekvés SE vívó- és kerekesszékes vívószakosztályának sportolói, 

akik rendszeresen sikereket elérő szereplői a világversenyeknek, ezáltal Kőbánya hírnevét a 

kerület határain túl is öregbítik. 

Az Önkormányzat az utánpótlás-nevelés és a felnőtt sportolók létszámának megfelelően, az 

eredményesség és a tömegesítés mutatószámai alapján átadott pénzeszközök formájában éves 

támogatást nyújt a helyi sportszervezeteknek együttműködési megállapodás és támogatási 

szerződés megkötése útján. Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetéséből a kiemelt 

versenysport egyesületek részére működési és/vagy felhalmozási célú támogatást is nyújt 

kérelem alapján. 

Évenként továbbá pályázati keretet biztosít az Önkormányzat a kőbányai tehetséges sportolók 

egyéni (2016-2018.: 45 fő támogatott sportoló) és a kőbányai sportegyesületek támogatására. 

A 2019. és a 2020. években az Önkormányzat nem írt ki pályázatot sem a kőbányai tehetséges 

sportolók, sem a kőbányai sportegyesületek számára. 

Kiemelt költségvetési támogatásban részesülő utánpótlás-nevelő egyesületek és sportágak: 

a) Kőbánya Sport Club – úszás, birkózás, szumó, sakk, ökölvívás, öttusa 

Kőbánya legeredményesebb és a legtöbb sportolót foglalkoztató egyesülete, amelynek 

keretében 5 olimpiai sportágat képviselő, 6 versenysporttal foglalkozó szakosztály - úszás, 

birkózás, szumó, ökölvívás, öttusa és sakk - működik. A szabadidősport szakosztályok közé 

tartozik a kézilabda, az asztalitenisz, a testépítés és a rekreációs szakosztály, amelyeknek tagjai 

többségében helyi lakosok, akik szabadidejükben sportolnak, mozognak. 

A KSC az olimpiai pontszámítás alapján a 10 legeredményesebb magyar sportegyesület közé 

tartozik. A KSC úszói előkelő helyet foglalnak el a helyi értékek rangsorában. Az 

Önkormányzat 2021. január 1. napjától 2024. december 31-ig tartó együttműködési 
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megállapodást kötött a KSC-vel, amely alapján évi 66 millió Ft működési támogatást nyújt a 

sportegyesületnek. 

b) Kőbányai Diákok Sportegyesülete – kosárlabda 

A magyar kosárlabda kiemelt és stabil utánpótlás-nevelő egyesülete. A sportegyesület 

nagyszámú igazolt és 150 fő előkészítős tagsággal rendelkezik. A KDSE központi bázisai a 

Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok, a Darázsfészek Kosárlabda Csarnok és a Zrinyi Miklós 

Gimnázium tornaterme. A Kőbányai Szent László Gimnázium tornacsarnokában 2 pályán 

tarthatnak edzéseket, így a csoportok létszámától függően 8-16 edzéshelye van a KDSE-nek. 

2019-ben indították el a Kőbányai Kenguru Bajnokságot, amely versenyt és a hagyományos 

Zsíros Tibor Kupát minden évben megrendeznek. A sportegyesület által létrehozott Zsíros 

Tibor Kosárlabda Akadémia illeszkedve a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 

országos programjához egy erős, nagy létszámú bázisra épülő, országos szinten is meghatározó 

utánpótlás-nevelő központ. 

c) Kőbányai Torna Club Sportegyesület – kerékpár 

A KTC SE kerékpár és ritmikus gimnasztika sportágakkal foglalkozik. A KTC-Vuelta ritmikus 

gimnasztika szakosztály 3 helyszínen (Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai 

Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Sibrik Miklós úti 

edzőterem) tart edzéseket, foglalkozásokat, tanfolyamokat különböző korosztályoknak az 

óvodáskorúaktól a felnőtt versenyzőkig. A sportegyesület az elmúlt években a 11-17 éves 

korosztály alkotta utánpótlás-nevelésre fókuszál a kerékpár szakosztályában, a Kőbánya 

Cycling Team keretében. 

d) Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület – labdarúgás 

A sportegyesület kizárólag labdarúgó utánpótlás-neveléssel foglalkozik. Tevékenységük 

keretében fenntartják a Gyakorló utcai és 2018. év közepe óta a Sírkert utcai 

sportlétesítményeket. Az utánpótlás labdarúgó csapataik az edzéseket és minden hazai 

mérkőzésüket kőbányai székhelyű sporttelepen tartják meg, illetve játszák le. A kulturált 

sportolási körülmények közötti edzésfeltételeknek köszönhetően az előző évekhez képest több 

alsóosztályos és óvodás gyermek jár a KISE edzéseire. A korosztályos csapataik rendszeres 

résztvevői a Bozsik tornáknak és a Bozsik labdarúgó fesztiváloknak. 

e) Kőbányáért Egyesület – labdarúgás 

A labdarúgó utánpótlás-neveléssel foglakozó egyesület célja az utánpótláskorú labdarúgók 

sportolási feltételeinek fejlesztése, ezáltal a játékosok számának növelése és a szabadidős 

(Grassroots) labdarúgás erősítése. A klub nemcsak az ügyesebb, tehetséges gyermekek számára 

teremt edzés-, és versenyzési lehetőségeket, hanem a labdarúgást szerető, rekreációs sportként 

űző gyermekeket is megmozgatja. Kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű fiatalokra 

a szakosztályban. Csapataik rendszeres résztvevői a sportegyesületi Bozsik-Programnak 

mindegyik korosztállyal, egyedüli kőbányai csapatként önálló lánycsapatot indít az egyesület. 

f) Törekvés Sportegyesület – vívás, kerekesszékes vívás és kosárlabda 

A Vivó- és kerekesszékes vívószakosztály megalakulása óta a Törekvés SE kiemelt és 

eredményes utánpótlás-nevelő központ férfi és női tőr fegyvernemekben. Az edzéseket a 

Paralimpiai Központban és a Törekvés „Nagyteremben” a Bihari úti önkormányzati 

sporttelepen tartják. A „Nagyteremben” megtartott edzések 3 speciális páston zajlanak a 

kerekesszékes versenyzők integrált edzéslehetőségének biztosítása érdekében. 
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g) Merkapt Maraton Team Sportegyesület – kajak-kenu, hegyi kerékpár, labdarúgás 

A 8 szakosztállyal rendelkező sportegyesület az 5,5 hektár összterületű vállalati tulajdonú 

Merkapt Maraton Sportközpontban végzi a tevékenységét. A Maglódi úti sporttelepen a 

sportolni vágyók igénybe vehetnek egy élőfüves labdarúgópályát öltözőkkel, három salakos 

teniszpályát (ebből egy fedett), két tekepályát, egy kispályás bitumenes labdarúgó pályát, 

valamint a kondicionáló termet. A kerékpáros szakosztály 2010 óta hagyományosan évente 

megrendezi a lakosság számára a kőbányai föld alatti versenyt, a Kőbányai Underworld Kupát. 

h) Ferencvárosi Torna Club – kézilabda, jégkorong, vízilabda, atlétika, torna 

Magyarország legeredményesebb és legsikeresebb klubjainak egyike, amelynek szakosztályi 

telephelyei működnek Kőbányán, ezáltal 23 sportágban biztosít sportolási lehetőséget a 

kőbányai lakosok, felnőttek és gyermekek részére egyaránt. Az Önkormányzat az elmúlt 

években rendszeresen a FTC vízilabda utánpótlását támogatta. 

Az Önkormányzat kiemelten kezeli és támogatja továbbá a White Sharks HC jégkorong 

szakosztályát. 

A kiemelten támogatott Sportszövetség tagegyesületei 40 sportágban biztosítanak sportolási 

lehetőséget minden korosztály számára. Az előző években a ground golf és a judo sportágakkal 

bővült a kínálat. A X. kerület elkötelezettségét az új sportág, a ground golf iránt az is jelzi, hogy 

2020. augusztus végén az Óhegy parkban bonyolította le a kerületi székhelyű Magyar Ground 

Golf Sportegyesület a III. Ground Golf Magyar Bajnokság egyéni és csapatversenyét a 

Sportszövetség és az Önkormányzat támogatásával. A nemzetközi szakszövetség engedélyével 

a Sportszövetség rendezésében Kőbányán kerül várhatóan megrendezésre a II. Ground Golf 

Open Európa-bajnokság 2022-ben. 

A Sportszövetség figyelemmel kíséri a különböző pályázati lehetőségeket és azokról 

tájékoztatja a tagszervezeteket. A Sportszövetség a Nemzeti Együttműködési Alap, a Fővárosi 

Önkormányzat, a Honvédelmi Sportszövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a 

Nemzeti Tehetség Program és a Kőbányai Önkormányzat által kiírt pályázatok elkészítésében 

és elszámolásában is segítséget nyújt a tagegyesületeknek. A forrásteremtést támogató 

tevékenységnek köszönhetően a tagszervezetek pályázati úton jelentős támogatást nyertek el az 

elmúlt években. 

Általánosságban elmondható, hogy a versenysport egyesületek szakosztályaikban nagy 

figyelmet fordítanak az utánpótlás-nevelésre, a felnőtt korosztály részére a szabadidő tartalmas 

eltöltésére és a versenyeztetés lehetőségének a biztosítására. A kiemelt sportegyesületek a 

hátrányos helyzetű kőbányai fiatalok és a nagycsaládosok részére teljes tagdíjmentességet 

biztosítanak, és számos tagjuk 20-50 %-os engedményt kap. Több egyesület szakosztálya 

testvérkedvezményt is nyújt utánpótlás-korú tagjai számára. A versenyeztetés egyre növekvő 

kiadásait az egyesületek teljes mértékben maguk finanszírozzák, a költségeket az állami, 

önkormányzati támogatásokból, szponzori bevételekből és a szakosztályi támogatásokból 

fedezik. 

 

Feladatok: 

a) 2022-től 2025-ig tartó középtávú együttműködési megállapodás megkötése a Kőbányai 

Diákok Sportegyesületével. 

b) Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetése függvényében írja ki a sportegyesületi 

pályázatot és a kőbányai tehetséges sportolók egyéni pályázatát. 
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c) A kerületi oktatás és a sport közötti kapcsolatok megerősítése céljából az Önkormányzat 

koordinációs feladatainak az erősítése (sportlétesítmény használat, sportnapok szervezése, 

sportági propagálás, bemutatók és kiválasztás, testnevelői munka segítése). 

d) Az Önkormányzat a honlapján és egyéb médiákban tegye lehetővé a sportegyesületek 

számára, hogy informálja a lakosságot (szurkolók és szülők egyben a mérkőzéseken, 

sportolók a rendezvényeken) a kiemelt mérkőzéseikről, rendezvényeikről. 

e) A kerületi identitás erősítése érdekében támogassa a sportszervezeteket abban, hogy 

Kőbányán béreljenek termet, az önkormányzati logó elhelyezésében a sportruházaton, a 

sportolók önkormányzati rendezvényeken való megjelenésében, részvételében. 

7. Szabadidősport 

A rendszeres testmozgás az egészséges életmód egyik legfontosabb alapja. Egy edzéssel töltött 

délután vagy este után az ember jobban alszik, frissebben ébred, másnap jobban tud 

koncentrálni a munkahelyén vagy az iskolában. A sport a mozgást harmonikusabbá, a reflexeket 

gyorsabbá teszi. A sportok nagy része nemcsak a szervezet harmonikus fejlődését segíti, hanem 

alkalmas az önfegyelem és az akaraterő fejlesztésére is. 

Nagyon fontos, hogy mindenki a saját igényeihez szabottan válasszon sportágat: ekkor 

figyelembe kell venni az életkort, az életmódot, a napi időbeosztást és az aktuális egészségi 

állapotot. 

A szabadidős, rekreációs célú sport szervezésében, az emberek mozgósításában, a 

megvalósításban fontos szerepe van az önkormányzatoknak és a helyi civil szervezeteknek, a 

szolgáltatást nyújtó sportvállalkozásoknak, illetve a lakóközösségnek, a családnak, a baráti 

csoportoknak és az egyénnek. 

Az elmúlt években a szabadidősport területén a kitűzött célok elérése érdekében az 

Önkormányzat támogatásával a Sportközpont egyre több résztvevőt vont be a szabadidős 

tevékenységekbe, ösztönözte a szemléletváltást direkt és indirekt kommunikációs eszközökkel. 

Az Önkormányzat tudatos létesítményfejlesztéssel megteremtette az infrastrukturális 

feltételeket, támogatta az esélyteremtő, a sporttevékenységet általában megismertető, a 

szükségletet kialakító egyesületi akciókat is. 

A szabadidősport és a hétvégi lakossági sport fejlesztésére kiváló lehetőség nyílna az újhegyi 

Mély-tó színpadának bevonásával mozgásos formák bemutatására foglalkozások keretében 

(zumba, fitnesz, torna). 

Az Önkormányzat kiemelten támogatja évről évre a „Mozdulj Kőbánya!” 

sportprogramsorozatot, amelyet a Sportközpont szervez együttműködve a helyi és nem kerületi 

sportszervezetekkel. Az eseménysorozat évek óta a legtöbb lakost megszólító, az egész évet 

átívelő kerületi esemény, amely 10 rendezvényből áll. A februártól decemberig tartó 

programsorozat rendezvényein a különböző korosztályoknak a különböző kerületi 

létesítményekben megtartott egyesületek, szervezetek által megrendezett rendezvényeken és 

sportversenyeken lehetőség nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére. 

Kőbánya csatlakozott a Budapest Európa Sportfővárosa 2019 fővárosi programhoz. A program 

keretében Bartendaz edzésbemutató került megrendezésre az Óhegy park kültéri eszközein, 

valamint az Újhegyi sétánynál lebonyolított Gyermeknapi rendezvényen különleges felfújható 

játékokat lehetett kipróbálni. 

Az Ihász utcai sporttelep felújított műfüves pályáján a Kaminokupa (Öregfiúk Liga) és 

hagyományteremtő céllal a Kocsis Sándorról elnevezett amatőr kispályás labdarúgó tornákat 
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bonyolította le a Sportközpont. A lakosság szabadidős golyós sportokba történő bevonása 

érdekében a Sportközpont a Magyar Golyósportok Szövetséggel együttműködve a Bihari utca 

23. szám alatti sporttelepen petanque versenyt szervezne a lakosság számára. 

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő lakosság számára történő megnyitásával lehetőség nyílt 

arra, hogy a Sportközpont - a vízi világ hírnevének helyreállítása érdekében – elindítsa a 

„Boldog Uszoda” kerületi programot. A program keretében 4 előre meghatározott napon, a 

kőbányai lakcímmel és munkahellyel rendelkezőknek 1 000 Ft-os jegyáron biztosítja a belépést 

az uszodába. 

Kerületi szinten 29 vállalkozás és 2 közintézmény nyújtanak széles kínálatot sportolási 

lehetőségek terén a mindennapokra. A sportvállalkozásokat tartalmazó táblázat a 

Sportkoncepció 2. melléklete. 

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. a Nagy Sportágválasztó rendezvénysorozatot 

2007-ben indította útjára Budapest Főváros X. kerületében. Az Önkormányzat támogatást nyújt 

a szervezők számára, amellyel hozzájárul a tavaszi és őszi Nagy Sportágválasztó rendezvények 

megvalósításához, amely események a kerület hazai és nemzetközi hírnevét is öregbítik. A 

szervezők a nagyszabású rendezvényeken bemutatják a fiataloknak, a családoknak a sport és a 

rendszeres testmozgás fontosságát, valamint megismertetnek különböző sportágakat és 

mozgásformákat. 

Az Önkormányzat 4 kerületi szabadidősporttal is foglalkozó sportági szakbizottság részére 

nyújt támogatást a Sportszövetség által. A szakbizottságok rendszeres kapcsolatot tartanak az 

azonos sportágú szakszövetségekkel. 

Kőbányai kerékpárosbarát fejlesztések: 

Kőbánya Önkormányzata mindig is nagy hangsúlyt fektetett azokra a civil kezdeményezésekre, 

ötletekre, amelyek hozzájárulnak a X. kerület fejlődéséhez. Figyelmet fordít a kerékpáros élet 

fellendítésére és költségvetéséből támogatást nyújt a kőbányai kerékpározással foglalkozó 

egyesületek, szervezetek részére programok, akciók szervezésére és megvalósítására. 

Kerékpáros fórum keretében az Önkormányzat a fejlesztési elképzeléseket bemutatja és a 

kerékpárosokkal, illetve szervezeteikkel megvitatja a felmerülő kérdéseket. 

Kiemelten kezeli a kerékpáros kultúra és az infrastruktúra fejlesztését, elkötelezett a 

fenntartható városi közlekedés és környezetvédelem mellett. Ennek köszönhető, hogy Kőbánya 

2015 után 2020-ban újra elnyerte kategóriagyőztesként a „kerékpárosbarát település” címet. 

Az Önkormányzat együttműködésével és támogatásával valósítja meg a KTC SE a Kőbánya 

Bringa lakossági programot, amellyel ösztönzi a lakosságot a kerékpáros közlekedésre, 

valamint segítséget nyújt a már kerékpárral közlekedőknek. 

A KTC SE több népszerű és sok embert megmozgató rendezvényt és programot (Bringás 

reggelik, Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napok, Kőbányai Kerékpárverseny, nyári 

önkormányzati táborban Mobil KRESZ pálya és oktatás) szervez elsősorban a helyi kerékpáros 

közösség építése céljából. A rendezvényeken a teljesítmény mellett a közlekedésbiztonság is 

jelentős szerepet kap. A „Mozdulj Kőbánya!” 10 eseményből álló kerületi programsorozat 

keretében a KTC SE szervezi az Isaszegi Kerékpáros Emléktúrát évek óta több száz kerékpárost 

megmozgatva. 

A bringás programon kívül az Önkormányzat támogatja a Kőbányai Bringás Egyesület 

kerékpárosait is. A „Kőbányai bringás” civil mozgalomból alakult egyesületben folyamatosan 

növekszik a tagság. Az egyesület fő célja a kerékpáros tömegsport népszerűsítése a kerületben, 

illetve rendezvények, helyismereti túrák szervezésével támogatni a kerületi hagyományápolást, 

a kulturális örökségek bemutatását, megóvását. 
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Az egyesület évente két alkalommal megszervezi a Bringás uzsonna népszerű lakossági 

rendezvényt, valamint az Önkormányzattal együttműködve lebonyolítja az Európai Sporthét 

BeActive országos rendezvénysorozat keretében a „Sportolj Kőbányán!” kerületi rendezvényt. 

2020-ban a kerékpáros, játékos helyismereti túrán több mint 100 fő játékos 5 témakörben 

válaszolta meg a Kőbányához kapcsolódó kérdéseket a kerület 5 közparkjában. 

Az egyesület sportrendezvényein rendszeresen előtérbe kerül a környezetvédelem és az 

újrahasznosított anyagok felhasználása, amely a saját készítésű sporteszközeikben is testet ölt. 

Kőbányán 2022 közepéig új kerékpáros útvonalak jönnek létre az Európai Unió támogatásával. 

A beruházás célja, hogy a kerékpáros hálózat hiányos szakaszainak megteremtésével 

biztonságos és gyors kapcsolatok jöjjenek létre a kerületen belül és a főváros más városrészei 

között további lehetőségeket teremtve a szabadidős kerékpározás kedvelői számára, 

hozzájárulva az alternatív városi közlekedés budapesti kialakításához. 

Az Önkormányzat a „Mozdulj Kőbánya!” programsorozat keretében évente visszatérően 

megszervezi a kőbányai Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeit. Több éve 

hagyományosan Kőbányán kerül megrendezésre a Kőbányai Streetball Fesztivál, amely 

rendezvénysorozat az Önkormányzat, a Budapesti Kosárlabda Szövetség és a Streetball 

Szervező Iroda közös együttműködésében valósul meg. A rendezvény elnyerte 2021-ben az 

„Év szabadidősport rendezvénye” díjat. A fesztivál nyitó helyszíne több éve Kőbánya, ezen 

belül a Népliget. Évente több mint 80 csapat szerepel a versenyen szervezett keretek között. 

Az Önkormányzat dolgozói rendszeresen részt vesznek a Bringázz a munkába! kampány 

csapatversenyében, ezen kívül a munkahelyi sport keretében részt vesznek labdarúgó tornákon 

és bowling versenyeken. A Hivatal épületében kondicionáló terem található, melyet a dolgozók 

ingyenesen használhatnak. A Hivatal rendszeresen propagálja a dolgozói körében a kerékpáros 

munkába járást és a szabadidősporttal történő eltöltését. 

 

Fejlesztési feladatok: 

a) Az Önkormányzatnak a szabadidősport területén tovább kell fejleszteni az együttműködését 

és szorosabbá fűzni a kapcsolatait a sportvállalkozásokkal, a kerületi cégekkel, 

vállalkozásokkal. 

b) A „Boldog Uszoda” szabadidős program meghirdetése és elindítása a lakosság számára az 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben 4 előre meghatározott alkalommal. 

c) Az Újhegyi Uszoda úszóterének barátságos kifestése, a falakon sportemblémák és 

sportkabalafigurák megjelenítése, a kis- és nagymedence aljának a kifestése különböző 

kedvelt, barátságos rajzfilm és sportolófigurákkal. 

d) Az uszoda büféjében sportolói ételek, italok, menük biztosítása az egészségesség jegyében. 

e) Az Újhegyi Uszoda megújult strandján Családi nap szervezése. 

f) Egy évben 1 alkalommal éjszakai fürdőzés meghirdetése. 

g) Minden évben 1000 perces folyamatosúszás szervezése. 

h) Részvétel a Fürdők éjszakája (a Strandok éjszakája) országos programban. 

i) Szabadidős petanque verseny szervezése. 

j) Az Önkormányzat a dolgozói részére továbbra is sportolási lehetőségeket (úszás, bowling, 

labdarúgás, teke, kerékpározás, testtartásjavító torna, zumba, jóga) biztosít és csatlakozik 

fővárosi vagy országos szabadidősport kezdeményezésekhez, programokhoz.  
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7.1 Seniorok (idősek) sportja 

Az Önkormányzat nem feledkezik meg az idősödő korosztályról sem, ezért támogatást biztosít 

az életkoruk alapján senior kategóriába sorolandó személyek sportolási lehetőségeinek 

fejlesztéséhez, az egyesületi megmozdulásokhoz, valamint az új mozgásformák, sportágak 

megismertetéséhez, meghonosításához a kerületben. 

A kőbányai nyugdíjasok szervezetei jelentős mértékű önkormányzati segítséggel működnek. 

Célkitűzéseik között szerepel a senior korosztály sporttevékenységének szervezése, a szabadidő 

hasznos eltöltésének biztosítása, az egészséges életstílus népszerűsítése és minden olyan 

tevékenység, amely ezt szolgálja. Továbbá a rendszeres sportolás megkedveltetése, a 

rendszeresen sportoló idősek számának növelése, valamint a kapcsolatok kiépítése hazai és 

külföldi sportszervezetekkel, egészségvédelmi és sportpropaganda kifejtése, és a közösségi élet 

kibontakoztatásának elősegítése. 

A szervezeti kereteken belül a sportszakemberek, illetve a sportszervezetek segítségével ez a 

korosztály is megtalálhatja helyben az életkorának és egészségi állapotának megfelelően űzhető 

sportágakat. Ezáltal például az időseknek nemcsak az egészsége, hanem a kedélyállapota is 

javulhat. 

Kerületünkben a senior korosztály is országos szinten elismert szervezettsége van. Az idősek 

sportjának kerületi önkormányzati helyszínei az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, illetve a 

Sportközpont Bihari úti és az Ihász utcai sporttelepein található sportlétesítmények, valamint a 

kerületi közparkok. A kerület vezetésével egyetértésben különböző sportfoglalkozások kerültek 

megszervezésre (nordic walking, ground golf, gerinctorna, úszás, aquafitness) az idősek 

számára, így számos sportágban a hét szinte minden napján részt vehetnek a 

sportfoglalkozásokon. 

2014 óta kerül megrendezésre a Kőbányai Senior Olimpia (Tízkarikás Játékok), amely program 

keretén belül a különböző versenyszámok mellett sportági bemutatókra és egészségügyi 

szűrésekre is sor kerül. Az Idősek Világnapjához kapcsolódó rendezvényen évről-évre nagyobb 

számban vesznek részt az 50 év feletti versenyzők. 

A kerület időskorú lakosai hétvégeken szervezett kirándulásokon és egyéb 

sportrendezvényeken vehetnek részt. Több budapesti senior versenyen (Fővárosi Amatőr 

Nyugdíjas Asztalitenisz Bajnokság) és országos sportrendezvényen (Ceglédi Testébresztő 

Fesztivál, Fővárosi Szabadidő Kupa fordulói) sikeresen képviselték Kőbányát bowling, sakk, 

atlétika, teke, asztalitenisz, tenisz, kerékpár sportágakban. 

A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok kedvezményes belépőt válthatnak (200 Ft/fő) 

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőbe reggel 6.00 és 8.00 óra közötti időszakban. 

A senior sportolók kedvezményes feltételekkel részt vehetnek nordic walking és ground golf 

szabadtéri foglalkozásokon a Sportligetben és az Óhegy parkban. 

A Törekvés SE az Önkormányzat felkérésére minden évben megrendezi a 60 éven felüliek 

(60+) számára a nagykanizsai szenior sakkverseny országos döntőjére kiírt kerületi válogató 

versenyt. A nagykanizsai országos döntőn a kerületi sakkozók rendszeresen sikeresen 

szerepelnek. 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tapasztalt oktató vezetésével Szenior 

Örömtánc foglalkozáson vehetnek részt az idősek. A tánc segítségével új közösségre, új 

barátokra tehetnek szert. 

A Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület (a továbbiakban: Fortuna Sportegyesület) és a 

Törekvés SE közreműködésével több száz senior vehet részt a rendszeresen megtartott 
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egyesületi edzéseken, sportfoglalkozásokon. A seniorok számára rendszeresen szervez 

rekreációs mozgásjavító tornát a Sportszövetség, illetve a Sportközpont. A Sportközpont 

továbbá kedvezményes terembérlettel is segíti a Törekvés SE szabadidős szakosztályába 

leigazolt seniorkorú lakosokat. 

A Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága folyamatosan szervez autóbuszos és gyalogos 

túrákat, amelyeken jelentős számú kerületi lakos, senior túrázó vesz részt. Folyamatosak az 

egészségmegőrző programok, ismeretterjesztő előadások szervezése az időskorúak számára.  

A Sportszövetség tagszervezetei közül 14 sportegyesület és a Kőbányai Senior Sportok 

Szakbizottsága, valamint a Természetjáró Szakbizottság foglalkozik megalakulása óta részben 

vagy egészben a seniorok sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosításával, a kőbányai 

nyugdíjasok mozgásprogramjának bővítésével, mivel az időskorúak sportolási lehetőségeinek 

bővítésére folyamatosan igény van. 

A Sportszövetség és a Fortuna Sportegyesület gerinctorna tanfolyamokat tart, fürdőtúra és 

sporttáborokat szervez, a kerületi senior sportnapokon megismertetik az új sportágakat (bocsa, 

petanque, teke, bowling, mediball, nordic walking) az idősekkel. Ennek eredményeképpen a 

versenyeken, szabadidős rendezvényeken résztvevő idősekből mára már jelentős sportolói 

közösség alakult ki Kőbányán. 

2020-ban megalakult a Sportszövetség Kőbányai Senior Sportok Szakbizottsága, amely 7 

sportágat (gerinctornák, ground golf, túraprogramok, mediball, bocsa, petanque, nordic 

walking, senior sporttáborok) fog össze a kerületben és biztosítja ezen sportágakban való 

folyamatos részvétel lehetőségét a seniorok számára. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos szintű programja keretében gyalogló klubok 

alakultak és működnek a kerületben a Sportszövetség és a Fortuna Sportegyesület 

szervezésében a Természetjáró Szakbizottság közreműködésével. 

 

Fejlesztési feladatok: 

a) A Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok szervezése során új versenyszámok bevezetése a 

verseny szórakoztató jellegének és a seniorsport erősítése céljából. 

b) Egészségmegőrző programok, ismeretterjesztő előadások szervezése a mozgás és az 

egészséges életmód, valamint a korszerű táplálkozás élettani hatásairól. 

c) A senior korosztály számára biztosított közösségi programok, sportolási lehetőségek 

népszerűsítése a lakosság körében. 
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8. Esélyegyenlőség, hátrányos helyzetűek, fogyatékosok sportja 

A sport a fogyatékkal élők esetében különösen jótékony hatással van a személyiség fejlődésére, 

és jelentős a társadalmi beilleszkedést elősegítő, az életminőséget javító szerepe is. A 

fogyatékkal élő emberek is képesek a szabadidős tevékenységek, valamint a sport általi örömöt 

átélni. A sérült ember saját erőfeszítésére, aktivitására építve rendszeresen részt tud venni a 

mozgásban és a különböző szintű sporttevékenységekben, akár a fogyatékkal élők számára 

biztosított versenyrendszerben (hazai és nemzetközi versenyek és világversenyek, paralimpiai 

játékok, siketlimpia, speciális olimpiai játékok). 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény kiemelten foglalkozik a fogyatékkal élők sportjának 

támogatásával. A Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) rögzíti a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 18. § 

(1)-(2) bekezdésében foglaltakat, amelyek szerint a fogyatékos személy számára lehetővé kell 

tenni – többek között - a sportcélú létesítmények látogatását. Továbbá a fogyatékos személy 

számára − sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez − a sportolási célú, szabadidős 

intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 

Az Önkormányzat támogatja, és ezáltal elősegíti a fogyatékkal élők sport általi integrációját az 

alábbi formákban: 

Az Önkormányzat kiemelt költségvetési támogatásban részesíti a Törekvés SE kerekesszékes 

vívó, illetve kosárlabda szakosztályait. A Sportközpont üzemelteti a Paralimpiai Központot, 

amely teljes mértékben akadálymentesített, így biztosított a sportolási lehetőség a 

mozgáskorlátozottak számára. Itt készülnek fel a Törekvés SE kerekesszékes vívói a hazai és a 

nemzetközi versenyekre. A korszerű, nemzetközi színvonalú edzőtermet a kerekesszékes 

vívókon kívül az ülőröplabdások használják edzésekre. A vívóteremben bocsa pályák is 

kialakításra kerültek, amelyeket a fogyatékkal élők is használnak. 

A kerületben épült két új kosárlabdacsarnok, a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok és a 

Darázsfészek Kosárlabda Csarnok akadálymentesített, így biztosított a fogyatékkal élők 

számára a bejutás és a mérkőzéseken való részvétel lehetősége akár nézőként is. 

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben található műfüves pálya lehetőséget nyújt a 

fogyatékkal élő gyermekek számára az ép társaikkal egyenlő feltételek mellett történő 

sportolásra. 

A kerületi szabadidős sportrendezvényeken és a „Mozdulj Kőbánya!” programsorozaton 

bevonásra kerülnek a fogyatékkal élők, hogy minél szélesebb körben sportolhassanak együtt ép 

társaikkal. A Sportközpont által lebonyolított Esélyegyenlőség Napja rendezvényen ép 

társaikkal együtt sportolhatnak, mozoghatnak a fogyatékkal élők. Az esemény résztvevői 

évente visszatérően találkozhatnak a magyar vívó paralimpikonokkal, illetve edzőikkel, és a 

magyar női ülőröplabda válogatott játékosaival. A programsorozaton rendszeresen részt 

vesznek a hátrányos helyzetű kerületi fiatalok is. 

A Pedagógiai Napok keretében 2015 óta a testnevelő tanárok háromféle parasportággal 

(ülőröplabda, kerekesszékes vívás és kosárlabda) ismerkedhetnek meg a tanulók érzékenyítése 

érdekében. Ezeket a sportági ismereteiket a testnevelés órák anyagába is beépítik. 

A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola udvarán Tao-támogatásból került felépítésre a 

ponyvás sátor, amely többek között az ülőröplabda sportágnak is helyet ad. 

Az Önkormányzat 2020-ban első alkalommal csatlakozott a Magyar Paralimpiai Bizottság és a 

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége szervezésében 
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meghirdetett Lélekmozgató Programhoz. A kerületi rendezvényt a Magyar Parasport Napján 

bonyolította le a Bihari utca 23. szám alatti sporttelepen a „Fogyatékosnak lenni nem jelenti 

azt, vesztesnek lenni.” mottó előtérbe helyezésével a Sportközpont. A rendezvényen olyan 

sportágak kerültek bemutatásra, mint az ülőröplabda, a teqis, a teqvoly, a teqpong, valamint a 

kerekesszékes vívás és kosárlabda. 

A Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportnapjának keretében a 

fogyatékkal élő tanulók és az ép gyermekek együtt sportolhatnak, versenyezhetnek. A 

rendezvény fontos szerepet tölt be az egymás megismerésének és elfogadásának segítésében. 

A kiemelt önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesületek a foglalkozásaikat igénybe 

vevő hátrányos helyzetű gyermekek számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítanak 

a tagdíjak és a versenyeztetés költségeinek mérséklésével, továbbá a nagycsaládos kártyával 

rendelkezők részére a tagdíjak és tanfolyamok áraiból legalább 20% kedvezményt biztosítanak. 

A Sportközpont és a kerületi Természetbarát Szakbizottság évente két alkalommal 

természetjárást szervez. A buszos túrákon a Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói 

vesznek részt. 

9. Önkormányzati elismerések és kommunikáció 

A Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a helyi 

közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a kerület életében meghatározó 

életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére kitüntetéseket alapított. Kitüntetés 

Kőbányához kötődő természetes személynek, szervezetnek vagy közösségnek adományozható. 

A Rendelet 9/A. §-a szerint „Kőbánya Sportolója” elismerő cím annak a kőbányai egyesületben 

sportoló személynek, kőbányai egyesület szakosztályának, csapatának, illetve kőbányai 

lakóhellyel rendelkező sportolónak adományozható, aki kiemelkedő teljesítményével és 

sportszerű magatartásával, illetve közösségi felelősségvállalásával példát mutat, valamint 

jelentős mértékben hozzájárult Kőbánya elismertségéhez. A kitüntetésből évente legfeljebb 

négy adományozható. Az adományozásnál figyelembe kell venni a kitüntetésre javasoltak 

korosztályos megoszlását, valamint a sporttevékenység egyéni, illetve csapatjellegét. A 

kitüntetésre javaslatot tehet bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli szervezet. A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet, 

emlékplakettet és 300 000 Ft-ot adományoz. 

Ezen kitüntető cím adományozására 2014 óta folyamatosan kerül sor. 

A Kőbányai Diáksport Bizottság és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete évente egy 

alkalommal „Az év testnevelője” címet adományozza egy kerületi köznevelési intézményben 

tanító testnevelő tanárnak. Az elismerés erkölcsi értéke mellett szakmai megbecsülést is jelent. 

Az Önkormányzat együttműködve a Sportközponttal és a sportszervezetekkel a sport 

népszerűsítése érdekében az önkormányzati, illetve a sportintézményi honlapon, a facebookon, 

a kerületi újságban és a helyi kábeltelevízión keresztül rendszeresen felhívja a figyelmet a 

kerületi sportrendezvényekre és a sport életminőséget javító hatására. 

Közreműködik a sportélet propagálásában a helyi sportélet résztvevői és a lakosság folyamatos 

tájékoztatása érdekében a modern kommunikációs eszközöket (közösségi oldalak) is használva. 

A tavalyi évben az Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Sportszövetség kiadta a 30 

éves Jubileumi Évkönyv /1990-2020/ című kiadványát, amelyben bemutatja a tagszervezeteit. 
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Megjelenési lehetőséget biztosít a különböző médiafelületeken (óriásplakát, újság, honlap) a 

szervezetek sportprogramjainak, rendezvényeinek, eredményeinek bemutatására és a sikeres 

kerületi sportolók megismertetésére. Kapcsolatot tart és koordinálja a kétoldalú testvérvárosi 

sporttalálkozókat. 

 

Feladatok: 

a) A „Kőbánya Sportolója” díjátadó gála ezen belül a „Mozdulj Kőbánya!” díjátadó 

megszervezése. 

b) A testvérvárosi sportkapcsolatok erősítése érdekében, annak keretében két- vagy többoldalú 

sporttalálkozók (labdarúgás, kosárlabda) szervezése bevonva a kerületi sportszervezeteket 

és a Kocsis Sándor Sportközpontot. 

c) A kerületen belül a különböző sporttal foglalkozó szervezetek munkájának összehangolása, 

az információcsere elősegítése. 

d) A Sportkoncepció az Önkormányzat és a Sportközpont honlapján közzétételre kerül. 

e) A Sportkoncepció időszakos felülvizsgálata során a sportszervezetek és a lakosság 

véleményének, javaslatainak figyelembevétele. 

f) A kerületi sportszervezetek sportrendezvényeinek, kiemelt mérkőzéseinek az 

önkormányzati honlapon történő megjelenítése, önkormányzati propagálása. 

 

10. Köszönetnyilvánítás 

A koronavírus-járvány okán kialakult nehéz időszakban mindenkinek alkalmazkodnia kellett a 

megváltozott életkörülményekhez, ezért különösen fontossá vált a sportos, mozgásgazdag 

életmód, valamint az egészséges étrend kialakítása. 

A válság utáni újjáéledéshez a magyar társadalomnak is megfelelő fizikai és mentális állapotú 

emberekre van szüksége. A sport megteremtheti a feltételeket ehhez, ezért fontos szerepet 

játszhat a korábban megszokott élethez visszavezető úton. 

Világszerte érezhető a sportvilágban a nyomás, hogy minél előbb visszaálljon a korábbi edzés- 

és versenyzési rend. A hazai versenysport és a szabadidősport egyaránt arra törekszik, hogy a 

sportversenyek minél hamarabb újraindulhassanak a megfelelő védekezési és sportszakmai 

feltételek teljesülése mellett. A sportolók számára több mint egy év kihagyás után fontos a 

sportversenyeken, rendezvényeken való együttlét másokkal, a megmérettetés és a közös 

versenyzés élménye. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sportkoncepciója a kerület 

sportéletének bemutatásával, elemzésével és a jövőbeli feladatok meghatározásával szeretne 

hozzájárulni ahhoz, hogy a SARS-CoV2vírus eredményeként kialakult járványhelyzet előtti 

időszak sokrétű sportélete újraindulhasson Kőbányán. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az önkormányzati tisztségviselőknek és a Hivatal 

munkatársainak, illetve a kőbányai sportszakembereknek, akik szakmaiságukkal, javaslataikkal 

hozzájárultak a Sportkoncepció elkészítéséhez. 

Budapest, 2021. augusztus 
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11. Mellékletek 

1. melléklet 

 

Intézkedési Terv 

A 2021-2024. évi sportcélú feladatokat a Sportkoncepció általános célkitűzéseivel összhangban 

részterületenként határoztuk meg. A feladatokat időarányosan, a várhatóan rendelkezésre álló 

források figyelembevételével terveztük. 

 

Tervezett feladatok 

Feladatok 

végrehajtásának 

határideje 

Feladatok 

végrehajtásának 

felelőse 

1. Létesítményfejlesztés 

1.1. 

A hiányzó tornaszobák kialakítása 

és a meglévő tornaszobák 

eszközeinek fejlesztése. 

folyamatos 

Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., 

óvodavezető 

1.2. 

A kerületi sportági prioritásokat 

figyelembe véve a hiányzó iskolai 

vagy egyesületi tornacsarnokok, 

sportpályák megépítése. 

folyamatos 

Önkormányzat, 

Városüzemeltetési 

Osztály 

1.3. 

A magántőkéből épülő 

sportlétesítmények kialakításának 

ösztönzése. 

folyamatos Önkormányzat 

1.4. 

A kerületben szabadtéren 

található régi, elhasználódott 

ping-pong asztalok cseréje. 

folyamatos 

Önkormányzat, 

Városüzemeltetési 

Osztály 

1.5. 

A Hatház utca 2-28. előtt lévő 

sportpálya lakossági kutyabarát 

sportterületté történő fejlesztése. 

folyamatos 

Önkormányzat, 

Városüzemeltetési 

Osztály 

1.6. 

A Kőrösi Csoma Sándor út – 

Halom utca – Kápolna utca által 

határolt terület zöldfelületi 

részére játszó- és sportfelület 

létrehozása. 

folyamatos 

Önkormányzat, 

Városüzemeltetési 

Osztály 

1.7. 

A Balkán utca 12-14. szám park 

felöli oldalán a zöldterület 

sportcélú hasznosítása. 

folyamatos 

Önkormányzat, 

Városüzemeltetési 

Osztály 
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2. Óvodai sport, iskolai testnevelés és a diáksport 

2.1. 

Alapozó terápia szűrés program 

keretében igényfelmérés a 

kőbányai óvodákban, az éves 

keretlétszám meghatározása, az 

óvodák beosztása, finanszírozás 

kialakítása. 

2021. december 31. 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

óvodavezető, 

sportegyesület 

2.2. 

Együttműködési megállapodás 

megkötése a szűrőprogramban 

részt vevő sportegyesülettel. 

2021. december 31. 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

Önkormányzat 

2.3. 

Tájékoztató készítése a 

szürőprogram helyzetéről a 

Képviselő-testület részére. 

2023. szeptember 30. 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

Önkormányzat 

2.4. 
FIFA bajnokság szervezése az 

esport keretében. 
2022. december 31. 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

Önkormányzat, Kőrösi 

Kulturális Központ 

2.4. 
Sportismereti foglalkozás 

bevezetése a kerületi óvodákban. 
folyamatos 

Kocsis Sándor 

Sportközpont 

2.5. 
A X. kerületi iskolai és óvodai 

úszásoktatás megreformálása. 
folyamatos 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

sportegyesület 

2.6. 

A testnevelésórák tartalmának 

modernizálása előadások, 

továbbképzések, bemutatóórák, 

sportági konzultációk keretében. 

Felmérés a sportegyesületek 

körében és egyeztetés a 

Tankerülettel. 

2021. december 31. 

Kelet-Pesti Tankerületi 

Központ, kerületi 

iskolák, 

sportegyesületek 

2.7. 

A X. kerületi iskolai 

úszásoktatásban egy teljesen új 

értékelési rendszer kidolgozása. 

2021. szeptember 15. 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, Diáksport 

Bizottság 

3. Versenysport, utánpótlás-nevelés 

3.1. 

2022-től 2025-ig tartó 

együttműködési megállapodás 

megkötése a Kőbányai Diákok 

Sportegyesületével. 

2021. december 31. Önkormányzat, KDSE 

3.2. 

A Sportegyesületi pályázat és a 

Kőbányai tehetséges sportolók 

egyéni pályázat forrásának 

biztosítása. 

2022-2024. április 30. Önkormányzat 
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3.3. 

Az önkormányzati honlapon és 

egyéb médiákban a lakosság 

informálása a sportegyesületi 

kiemelt mérkőzésekről, 

rendezvényekről. 

folyamatos 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

helyi média 

3.4. 

A kerületi identitás erősítése 

érdekében a sportegyesületi 

sportruházaton, honalapokon, 

kiadványokban az önkormányzati 

logó elhelyezése, az 

Önkormányzat, mint támogató 

megjelenítése, a sportolók 

önkormányzati rendezvényeken 

való részvétele. 

2022. április 30. 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

sportszervezetek 

4. Szabadidősport 

4.1. 

Az Önkormányzat 

együttműködésének szorosabbá 

fűzése a sportvállalkozásokkal, a 

kerületi cégekkel, 

vállalkozásokkal. 

folyamatos 
Önkormányzat, 

sportszervezetek 

4.2. 

A „Boldog Uszoda” szabadidős 

program meghirdetése és 

elindítása a lakosság számára. 

2021. október 1. 
Kocsis Sándor 

Sportközpont 

4.3. 

Az Újhegyi Uszoda úszóterének 

barátságos kifestése és a kis- és 

nagymedence aljának a kifestése 

különböző kedvelt rajzfilm és 

sportoló figurákkal. 

2022. december 31. 
Kocsis Sándor 

Sportközpont 

4.4. 
Az uszoda büféjében sportolói 

ételek, italok, menük az 

egészséges étkezés jegyében. 

2021. december 31. 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

vállalkozó 

4.5. 
Az Újhegyi Uszoda megújult 

strandján Családi nap szervezése. 
2022. június 1. 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, 

sportegyesületek 

4.6. 

Egy évben 1 alkalommal éjszakai 

fürdőzés meghirdetése az Újhegyi 

strandon. 

2022. augusztus 31. 
Kocsis Sándor 

Sportközpont 

4.7. 
Minden évben 1000 perces 

folyamatosúszás szervezése. 
2021-2024 december 20. 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

Kocsis Sándor 

Sportközpont 
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4.8. 

Részvétel a Fürdők éjszakája 

(Strandok éjszakája) országos 

programban. 

2022. december 31. 
Önkormányzat, Kocsis 

Sándor Sportközpont 

4.9. 
Szabadidős petanque verseny 

szervezése. 
2023. szeptember 30. 

Önkormányzat, Kocsis 

Sándor Sportközpont 

4.9. 

Szabadidős rendezvények és a 

kerületi sportági szakbizottságok 

működésének támogatása, 

valamint az önkormányzati 

dolgozók részére sportolási 

lehetőségek biztosítása. 

folyamatos 
Önkormányzat, Kocsis 

Sándor Sportközpont 

4.10. 

A Kőbányai Senior Tízkarikás 

Játékok szervezése során új 

versenyszámok bevezetése. 

folyamatos 

Humánszolgáltatási 

Főosztály, Kocsis 

Sándor Sportközpont 

4.11. 

Egészségmegőrző programok, 

ismeretterjesztő előadások 

szervezése a mozgás és az 

egészséges életmód, valamint a 

korszerű táplálkozás élettani 

hatásairól. 

folyamatos 

Civil és 

sportszervezetek, Kőrösi 

Kulturális Központ 

4.12. 

A senior korosztály számára 

biztosított közösségi programok, 

sportolási lehetőségek 

népszerűsítése a lakosság 

körében. 

folyamatos 

Önkormányzat, 

Kőbányai 

Sportszövetség, 

sportszervezetek 

5. Önkormányzati elismerések és kommunikáció 

5.1. 

A „Kőbánya Sportolója” díjátadó 

gála ezen belül a „Mozdulj 

Kőbánya!” díjátadó 

megszervezése. 

folyamatos 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

Kocsis Sándor 

Sportközpont 

5.2. 

A testvérvárosi sportkapcsolatok 

erősítése (kispályás labdarúgó 

torna, kosárlabda torna). 

2024. szeptember 30. 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

Kocsis Sándor 

Sportközpont, KISE, 

Kőbányáért Egyesület, 

KDSE 

5.3. 

A kerületen belül a különböző 

sporttal foglalkozó szervezetek 

munkájának összehangolása, az 

információcsere elősegítése. 

folyamatos 

Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 

Kocsis Sándor 

Sportközpont 
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2. melléklet 

 

Kőbányai sportvállalkozások 
 

 

Ssz. Sportvállalkozás Sportágai/Tevékenysége Helyszíne, elérhetősége 

1. Adria Fitnesz 

Edzőterem 
fitnesz, testépítés 

1108 Budapest, Újhegyi stny. 10. 

Tel: +3670 388 8444 

http://www.adriafitnesz.hu 

2. Aries Fitness 
fitnesz, testépítés, Speedbody, 

G-Flex és TRX 

1101 Budapest, Kőbányai út 43/C. 

Tel: +3630 377 9016 

http://ariesfitness.hu/ 

www.facebook.com/pg/ariesfitnessbudapest/ 

about/?ref=page_internal 

3. Budapest Barbell 

Sportklub 

testépítés, súlyemelés, 

kettlebell, CrossFit 

1101 Budapest, Pongrác út 9. 

Tel: +3630 966 6153 

http://budapestbarbell.blog.hu/ 

e-mail: info@tesztoszteron.hu 

4. 
Down Alapítvány 

Rehabilitációs és 

Sportcentrum 

jóga, gyógytorna 

1103 Budapest, Márga u. 28. 

Tel: +3620 457 7363, +3620 312 1812 

http://www.downalapitvany.hu 

https://www.facebook.com/down.alapitvany. 

sportcentrum?fref=ts 

5. Eosport foci 

1108 Budapest, Kőbányai út 38. 

Tel: +3620 433 4506 

http://www.eosport.hu 

E-mail: eosportpalya@gmail.com 

https://www.facebook.com/eosportpalya/?fref=ts 

6. Fitness Energy 

Kőbánya 
fitnesz, testépítés 

1102 Budapest, Szent László tér 20. 

Tel: +3670 315 0070 

https://fitnessenergybudap.wixsite.com/fitnessenergy 

https://www.facebook.com/pages/category/Gym-

Physical-Fitness-Center/Fitness-Energy-

K%C5%91b%C3%A1nya-Xker-225224880873241/ 

7. Fitness 5&GYM 

Kőbánya 

fitnesz, testépítés, aerobik, 

kangoo 

1102 Budapest, Liget tér 1. 

Tel: +3620 227 6525 

http://fitness5.hu 

E-mail: fitness5kobanya[kukac] gmail.com 

https://www.facebook.com/fitness5kobanya 

8. Gracie Barra PIT brazil jiu-jitsu 

1103 Budapest, Kőér utca 2/b 

Tel: +3620 345 9886 

http://pitbjj.hu 

9. Hárslevelű Fitness fitnesz, testépítés, ökölvívás 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 25. 

Tel: +361 264 9457 



36 
 

10. Ko-Bi Tenisziskola tenisz 

1107 Budapest, Száva u 1-3. 

Tel: +3620 934 1049, +3630 632 7704 

www.friweb.hu/ko-bi 

11. Palatinus Fitness fitnesz, TRX, asztalitenisz 

1106 Budapest, Tárna u. 2./B. 

Tel: +361 261 4468 

http://palatinusfitness.hu 

info@palatinusfitness.hu 

12. Prima Wellness 

Sportközpont 

fitnesz, testépítés, spinning, 

aerobic, konditerem, squash, 

TRX, alakformáló, gerincjóga, 

kangoo 

1103 Budapest, Gyömrői út 99. 

Tel: +361 431 0132 

http://www.primawellness.hu 

ujhegy@primefit.hu 

https://www.facebook.com/primawellness 

13. Silver Gym fitnesz 

1106 Budapest, Hárslevelű u. 19-25 

Tel: 0630 688 4088 

http://silvergym.hu 

14. Universum Fitness aerobic, fitnesz, spinning 

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55, 

Tel: +361 261 8623, +3630 900 1972 

http://universumfitness.hu 

15. 

Merkapt Maraton 

Team SE - 

Kőbányai Tenisz 

Klub 

tenisz 

1106 Budapest, Maglódi út 12/A.  

Tel: +3630 352 1052 

http://merkaptse.hu 

https://hu-hu.facebook.com/kobanyatenisz/ 

16. Rózsaliget 

Jógastúdió 

gerincjóga, hatha jóga, 

dinamikus jóga (ashtanga), női 

jóga, babás jóga, Pilates 

1108 Budapest, Tavas u. 1/C  

Tel: +3630 531 7374 

https://hu-hu.facebook.com/rozsaligetjoga/ 

17. PHG Konditerem 
fitness, konditerem, 

edzőterem, box 

1102 Budapest, Gergely u. 2. 

Tel: +3620 424 4555 

www.sportkapu.hu/klubok/phg-kobanya/ 

18. BBGo Női fitness - 

Örs vezér tér 

zumba, step, power jump, 

pilates 

1106 Budapest, Fehér út 1. 

Tel: +361 263 7870 

http://www.noifitnesz.hu 

19. Tüker MSC teke, röplabda, lábtenisz 

1107 Budapest, Zágrábi út 8. 

Tel: +3630 283 1012 

www.tuker.hu 

20. 
Dynamic Wing 

Chun Kung-Fu 

Iskola 

önvédelem, kungfu 

1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

Tel: +3670 327 9936 

http://www.onvedelem-kungfu-kobanya-kispest.hu 

https://www.facebook.com/wingchunonvedelem 

21. Vuelta Sportiroda 
vuelta, mountain bike és 

országúti edzések, versenyek. 

1103 Budapest, Hangár utca 10. 

http://vuelta.hu/ 

22. Jump Fitness 

testépítés, alakformálás, 

funkcionális köredzés, 

Polxing, TRX, BodyArt, 

aerobic 

1106 Budapest, Fehér út 1. B. ép. 2. em. 

Tel: +3670 454 9223; +361 260 4371 

http://jumpfitness.hu/ 
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23. 4D FIT Sport Studio 

bungee fitness, rúdsport, 

funkcionális köredzés, Aeriel 

Yoga,  

1106 Budapest, Fehér út 1. 

Tel: +3630 296 4168 

24. 
Silverkart Budapest 

Gokart és 

Rendezvényközpont 

bowling, billiárd, gokart 

1108 Budapest, Kozma utca 3. 

Tel: +361 260 1260, +3630 670 8591 

https://www.silverkart.hu 

gokart@silverkart.hu 

25. Power House Gym testépítés, kardió, zumba 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 30/D. 

Tel: 0620 424 4555 

E-mail: phggym@gmail.com 

26. Hall Of Parkour 

Hungary (HOP) 
parkour 

1101 Budapest, Korponai u. 1/a. 

+3630 724 0455, +3620 363 4111 

https://www.hophungary.hu/ 

27. Magic Dance 

System Táncstúdió 
sporttánc, hip-hop tánc 

1101 Budapest, Monor u. 12. 

Tel: +3670 311 3123 

https://www.magicdance.hu/ 

https://www.facebook.com/magicdancesystem/ 

28. 

Nagy 

Sportágválasztó, 

BBU 

Sportrendezvény 

Szervező Iroda 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

Nagy Sportágválasztó és 

Hangszerválasztó 

rendezvények 

1106 Budapest, Maglódi út 12/b 

Tel: +3670 368 9983; 0620 233 3025 

https://sportagvalaszto.hu/ 

29. MAG47 Climb& 

Café Kft. 
falmászás, mászófal centrum 

1108 Budapest, Maglódi út 47. 

Tel: +361 607 0808 

info@mag47.hu 

https://www.mag47.hu 

30. 
Tara 

Ingatlanfejlesztő 

Kft. 

tenisz, labdarúgás 

Népliget Kőbányai úti oldala 

Tel: +3630 931 1284 

E-mail: taraingatlanfejlesztokft@gmail.com 

https://www.taraliget.hu 

 



3. melléklet 

 

A Kőbányai diáksport-szervezetek 

 

Diáksport-

szervezet 

Iskola  

tanuló 

létszáma 

(fő) 

Sport-

csoportok  

száma 

Sport-

csoportok 

(sportágak)  

Felnőtt 

tagok 

száma 

(fő) 

Utánpótlás-

korú tagok  

száma 

(fő) 

Egyéb 

tagok 

száma  

(fő) 

Tagok száma 

összesen 

(fő) 

A DSE/ISK 

sportcsoportokban 

sportfoglalkozást 

tartó iskolai 

pedagógusok száma 

(fő) 

Kerületi diákolimpiai 

versenyt rendez 

(sportág/nem/korcsoport) 

BEM DSE 209 4 

Labdarúgás (2) 
 69  69 3  

Kosárlabda 

Tánc 

Főnix DSE 553 6 

Atlétika 

  134 134 3  
Labdarúgás 

Kosárlabda (2) 

Sakk 

Torna 

Harmat DSE 460 1 Röplabda  10 25  35 1  

Szent László 

DSE 
602 7 

Röplabda 

 105 45 150 3 
Röplabda/fiú, lány/III-IV. 

Floorball/fiú, lány/III. 

Atlétika  

Szertorna 

Atlétika (2) 

Kosárlabda  

Kézilabda 

Túri DSE 325 3 

Kosárlabda 

 265  265 1 
Magasugrás/fiú, lány/III-IV. 

Kosárlabda/fiú/III-IV. 
Kispályás 

labdarúgás 

Röplabda 
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Újhegy-Sibrik 

DSE 
429 8 

Minitrampulin 

    158 158 4 

Minitrampulin 

Grundbirkózás 

Floorball/fiú, lány/IV. 

Kézilabda/fiú, lány/IV. 

Tollaslabda/fiú, lány/I-IV. 

Zsinórlabda/I-II.  

Korfball 

Tollaslabda 

Görkorcsolya 

Labdarúgás (3) 

Labdás 

előkészítő 

foglalkozás 

Premier DSE 507 3 

5próba 

20 94   114 3   GeoGo 

Röplabda 

Szent László 

Gimnázium 

DSE 

1118 8 

Röplabda (3) 

27 168 3 198 6 
Röplabda/fiú, lány/VI. 

Kosárlabda/fiú/V-VI. 

Kosárlabda 

Labdarúgás (2) 

Torna 

Gyeplabda 

Zrinyi Miklós 

Gimnázium 

DSE 

555 4 

Kézilabda 

7 500   507 5  
Kosárlabda 

Labdarúgás 

Röplabda 

Kőbányai 

Harmat 

Általános 

Iskola ISK 

510 6 

Kosárlabda (2) 

 90  90 7 Kosárlabda/fiú, lány/III-IV. 

Atlétika játékos 

előkészítő 

Torna 

Akadályfutó 

Sportelőkészítő

óvoda-iskola 
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Kőbányai 

Kada Mihály 

Általános 

Iskola ISK 

410 6 

Labdarúgás (2) 

 90  90 3   
Röplabda (2) 

Step aerobic 

(2) 

Kőbányai 

Kertvárosi 

Általános 

Iskola ISK 

238 3 Atlétika (3)  238  238 2 Kötélugrás/fiú, lány/I-IV. 

Kőbányai 

Szervátiusz 

Jenő 

Általános 

Iskola ISK 

333 15 

Úszás (2) 

  333 333 17 Kosárlabda/lány/III-IV. 

Torna  

Tenisz (2) 

Természetjárás 

Atlétika (2) 

Testnevelési 

játékok 

Floorball (2) 

Kosárlabda (2) 

Snooker 

Sí 

Mind-

összesen: 
6249 74  64 1644 673 2247 58  

 



4. melléklet 

 

Szabadtéri ingyenes sportolási lehetőségek Kőbányán 
 

 

Ssz. Helyszín Eszközök típusa és pályák 
Eszközök 

darabszáma 

1. Agyagfejtő u. 
sakkasztal 4 

pingpongasztal (pótlása várható) 2 

2. Agyagfejtő u. 4. 

sportpálya 1 

pingpongasztal  1 

mászófal 1 

3. 
Bányató u. - Hangár u. közötti terület  

a Sportligetben 
földes bicikli pumpapálya 2 

4. Bársonyvirág u. műfüves focipálya 1 

5. Bihari u. - Balkán u. 

pingpongasztal 1 

focipálya sportkerítéssel 1 

fitnesz park 4 

6. Bojtocska u. 
pingpongasztal 1 

füves grundpálya kézilabda kapukkal 1 

7. Csajkovszkij park 

kosárlabda pálya 1 

pingpongasztal 1 

focipálya 1 

8. Dombtető u. - Kővágó u. fitnesz park  8 

9. Farkasalma u. - Medveszőlő u. 
rekortán borítású multifunkciós pálya 1 

sakkasztal 1 

10. Gépmadár u. domb melletti terület 
street workout 8 

focipálya 1 

11. Gépmadár u. 3.  fitnesz park  8 

12. Gőzmozdony u. sakkasztal 1 
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13. Gőzmozdony u. 8. pingpongasztal 1 

14. Gutor tér 4. sakkasztal ülőkékkel 1 

15. Gyakorló köz 3. pingpongasztal 2 

16. Gyakorló u. 3-5. pingpongasztal 2 

17. Gyakorló u. 7-9. 
pingpongasztal 1 

sakkasztal 1 

18. Gyakorló u. 11-13. 
pingpongasztal 1 

kültéri sakk 1 

19. Gyakorló u. 15-17. sakkasztal 1 

20. Harmat köz játszótér 

sakkasztal 1 

kézilabda pálya 1 

streetball 2 

21. Harmat u. 154. 

félpályás minifoci 1 

street workout 8 

félpályás kosárlabda pálya (streetball) 1 

22. 
Harmat u. 160-162.  

(Zrinyi M. Gimnázium melletti terület) 
fitnesz park 7 

23. 

Harmat u. 196-198.  

Kőbányai Fekete István Ált. Isk. előtti 

terület  

(Tavas u. - Hang u.)  

fitnesz park 4 

street workout 4 

aszfaltburkolatú kerékpáros kreszpálya 1 

24. Hárslevelű u. műfüves focipálya 1 

25. Hatház u. 2-28. sportpálya 1 
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26. 
Hungária krt. 5-7. 

(Kőbányai Bem J. Ált. Isk. melletti terület) 

street workout 4 

fitnesz park 4 

27. Ihász köz (Harmat u. 34-40. mögötti terület) 

twister 1 

sí-swing (tréner) 1 

pingpongasztal 1 

focipálya 1 

fitnesz park 6 

28. Kápolna u. - Román u. játszótér pingpongasztal 1 

29. Kékvirág u. 
fitnesz park 4 

röplabda pálya 1 

30. Kolozsvári u. - Ónodi u. sarok 

fitnesz park 4 

street workout 3 

31. Lavotta u. 7. 
pingpongasztal 1 

focipálya sportkerítéssel 1 

32. Lenfonó u. 2. pingpongasztal 2 

33. Lenfonó u. 4. 

kosárlabda pálya 1 

pingpongasztal 2 

focipálya sportkerítéssel 1 

34. Lenfonó 16. pingpongasztal 1 

35. Óhegy park  gumiburkolatú futókör 1400 m 1 

36. Óhegy park (Dér u.) 

pingpongasztal 2 

streetball 1 

focipálya 1 

37. Óhegy park (Óhegy u. felőli terület) 

street workout 8 

focipálya 1 

félpályás kosárlabda pálya (streetball) 1 

38. Óhegy park (KRESZ-park melletti terület)  
pingpongasztal 1 

fitnesz park 7 

39. Pilisi u. - Váltó u. játszótér melletti terület 
pingpongasztal 1 

füves grundpálya 1 
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40. Pongrác út 9. pingpongasztal 1 

41. Rottenbiller park aszfaltozott kosárlabda (kézilabda) pálya 1 

42. Sajó Sándor tér fitnesz, street workout 4 

43. Sibrik M. út - Lavotta sétány aszfaltozott focipálya 1 

44. Sportliget 

kosárlabda pálya 1 

pingpongasztal 3 

teqball asztal 2 

lábtenisz pálya 1 

streetball 6 

műfüves grund focipálya 1 

aszfaltozott teniszpálya felújítás alatt 2 

futókör 1000 m 1 

45. Sportliget - Harmat u. oldal felnőtt erősítő eszközök 4 

46. Szegély u. - Fagyal u. 

focipálya 1 

streetball 2 

görpálya 1 

47. Szőlővirág u. pingpongasztal 1 

48. Szövőszék u. 4. pingpongasztal 1 

49. Szövőszék u. 12. pingpongasztal 4 

50. Tavas u. - Tóvirág u. pingpongasztal 1 

51. Újhegy - Pára u. 8. 
pingpongasztal 1 

focipálya sportkerítéssel 1 
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52. Újhegyi ltp. - Tóvirág u. 

pingpongasztal 2 

street workout 9 

53. "Vadaspark" (Alkér u. 77.) fitnesz park 11 

54. Vaskő u. fitnesz 6 

55. Vásárló u. játszótér 

aszfaltos focipálya 1 

street workout 4 

pingpongasztal 1 

56. Vásárló u. (Állomás u.) 
street workout 8 

pingpongasztal 1 

57. Zágrábi u. 9. mögötti terület fitnesz park 7 

 

 


