
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 

PESTERZSÉBET 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

SPORTKONCEPCIÓJA 

 

 

2022-2027 
 



2 
 

Tartalomjegyzék 

BEVEZETÉS ............................................................................................................................. 3 

1. ALAPELVEK ..................................................................................................................... 4 

2. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ................................................................................................. 5 

2.1 TÖMEGSPORT-SZABADIDŐS SPORT ...................................................................... 5 

2.1.1 Rövidtávú célok: .......................................................................................................... 5 

2.1.2 Hosszabb távú célok: ................................................................................................... 5 

2.2 AMATŐRSPORT-VERSENYSPORT ........................................................................... 5 

2.2.1 Ezen belül rövidtávú célok: ......................................................................................... 5 

2.2.2 Hosszabb távú célok: ................................................................................................... 6 

2.3 Óvodák ............................................................................................................................ 7 

2.4 Általános iskolák ............................................................................................................. 9 

2.5 Középiskolák ................................................................................................................. 10 

3. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ............................................................................................. 11 

3.1 A létesítmények ............................................................................................................. 11 

3.2 A létesítmények fenntartása és üzemeltetése ................................................................ 11 

4. SPORTSZOLGÁLTATÁS ............................................................................................... 12 

5. A KERÜLETI SPORTÉLET ÖNKÉNTES, TÁRSADALMI SEGÍTŐI ......................... 13 

5.1 Sportegyesületek ........................................................................................................... 13 

5.2 Egyéb civil szervezetek ................................................................................................. 13 

5.3 Helyi média ................................................................................................................... 13 

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTSZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGE ................................ 14 

7. ÖSSZEGZÉS: ................................................................................................................... 15 

(1. számú melléklet.) ............................................................................................................ 16 

 

 

  



3 
 

 

BEVEZETÉS 

 

Az embert, emberré az eszközhasználat tette. Amint az ember kilépett az állati létből a fejlődés 

által, azonnal megindult az ember és ember között a verseny. Benne van létünkben a küzdelem, 

a győzelemre törekvés, a másikkal való egészséges rivalizálás. Kialakult a küzdelmekben a 

szabályrendszer, aminek keretében mérkőztek meg, ki tudja messzebb hajítani a lándzsát, 

nagyobb súlyú követ megemelni, gyorsabban futni, gyorsabban úszni. Később ebből is alakult 

ki az olimpia jelmondata: "citius, altius, fortius" (latinul), amely magyarul annyit jelent, hogy 

"gyorsabban, magasabbra, bátrabban". 

 

A sport pont olyan fontos része az emberi létnek, mint a kultúra. Modern korunkban ma már 

nem a kiváltságosok lehetősége, hanem széles tömegek számára nyitott lehetőség, a hátrányos 

helyzetűek számára sokszor a kitörés lehetősége is egyben. A Földön milliárdnyian követik a 

sporteseményeket, több milliónyi ember sportol valamilyen formában. Tudjuk azt is, hogy a 

sportolás, a rendszeres mozgás, az egészségmegőrzés nagyon fontos eszköze, a tömegek 

szórakoztatásán túlmenően. A sport támogatása állami és önkormányzati feladat is egyben. A 

sportot három fő ágra bonthatjuk le, amik később sok egyéb ágra oszlanak tovább: tömegsport, 

amatőrsport, versenysport.  

 

Tömegsportnak nevezünk minden olyan sport tevékenységet, aminek célja a fizikai erőnlét 

erősítése, elsődlegesen az egészségmegőrzés. Ide tartozik például az, amikor valaki egy 

sportparkba, kondicionáló terembe megy le mozogni.  

Az amatőrsportban már megjelenik a versenyeztetés, nem professzionális szinten, de szervezett 

formában. Azokat a tevékenységeit sorolhatjuk ide a sportnak, ami már egyesületi szinten zajlik 

jellemzően, de még nem munkaként végzik művelői.  

A versenysport már olyan sportolási forma, ami szintén szervezett formában, egyesületi 

formában történik, de itt a szereplők már munka jelleggel végzik tevékenységüket és 

egyértelműen eredményorientáltság jellemző rá.  

 

Büszkék lehetünk arra, hogy kerületünk mindhárom fő ágát a sportnak támogatni tudta eddig is 

és ezután is szeretnénk ezt folytatni, sőt fejleszteni, erősíteni.  

 

Kerületünk legnagyobb büszkesége az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör (a 

továbbiakban: ESMTK ) , amely jelenleg 11 szakosztállyal rendelkezik: labdarúgás, birkózás, 

kajak-kenu, sárkányhajó, kézilabda, asztalitenisz, jégkorong, vízilabda, RG, fitness, úszás-

műugrás. Szakosztályainak nagy része sorozatosan szállítja a kerület számára a sikereket. 

Történelmet sikerült tavaly írnunk azzal, hogy Szőke Alex személyében az ESMTK-nak 

meglett az első olimpiai résztvevője, aki nagy bravúrt elérve, pontszerző helyen tudott végezni 
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Tokióban. Az ESMTK legfőbb támogatója Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata (a továbbiakban: Pesterzsébet Önkormányzata).  

Az ESMTK mellett több más sportegyesület is rendelkezik pesterzsébeti székhellyel.  

 

Pesterzsébet Önkormányzata 2018-ban határozatban fogadta el a kerület sportkoncepcióját a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. § (1) bekezdés a) pontjára 

tekintettel.  

 

1. ALAPELVEK 

 

Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében emberi alapjogként rögzíti: 

 „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország … a sportolás és a rendszeres 

testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő." 

1.    Pesterzsébet Önkormányzata lehetőségeinek határain belül mindent elkövet, hogy a kerület 

polgárai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák. 

2.    A testnevelés és sport az Önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humán-

szolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közművelődés) 

egyenrangú eleme. 

3.    Az Önkormányzat a saját szerepvállalásán túl ösztönzi és támogatja az önkéntes társadalmi 

szféra részvételét, továbbá ösztönzi és elősegíti a piaci szféra közreműködését a testnevelési és 

sportfeladatok megoldásában. 

Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatait a gyermek és ifjúsági korosztály 

vonatkozásában alapvetően a nevelési-oktatási intézmények támogatása sportszolgáltatás által, 

a felnőtt korosztályt illetően elsősorban sportlétesítmények működtetésével, ill. használatba 

adása révén látja el. 

5.    Az Önkormányzat arra törekszik, hogy évente a sport feladatainak finanszírozására a 

mindenkori költségvetés hitelfelvétel nélkül számított bevételének legalább 1%-ával 

megegyező összeget fordítson.   

6. Az Önkormányzat által a társadalmi szférának (egyesületek, alapítványok) nyújtott 

támogatás, a piaci szférának biztosított kedvezmény az általuk ellátott testnevelési és 

sportfeladat nagyságához, fontosságához igazodik. 

7.    A kerületben jelenleg használatos sportküzdőterek száma és nagysága nem csökkenhet, a 

fejlesztés érdekében a szabad területek felhasználásával sporttelepek összevonhatók, a 

felszabaduló területek értékesíthetők. Az értékesítésből befolyt összegek teljes egészében 

kizárólag a kerületi sport fejlesztésére használhatók fel. A sporttelepek összevonásával 

felszabadult területek értékesítéséről a Képviselő-testület egyedi döntéssel határoz. 
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2. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

 

2.1 TÖMEGSPORT-SZABADIDŐS SPORT 

2.1.1 Rövidtávú célok:  

 

- A meglévő sportparkok fejlesztése, karbantartása 

- A Diák olimpiai rendszer megtartása, fejlesztése. 

- Bővíteni az úszás és korcsolya oktatást. 

- Bővíteni a nagy népszerűségnek örvendő kerékpár programot. 

- Támogatni, hogy már a középső csoportos óvodások számára is legyenek korcsolya 

edzések, ami jelentős mozgásfejlesztést jelent. 

2.1.2 Hosszabb távú célok: 

 

- Ahol lehetséges, új sportparkok létesítése. 

- A meglévő sportparkok eszközeinek bővítése a helyi adottságnak megfelelő módon.  

- Közösségi versenyek szervezése, például helytörténeti futás.  

- Lakossági javaslatok beépítése a későbbi koncepcióba, az éves programokba.  

 

2.2 AMATŐRSPORT-VERSENYSPORT 

 

2.2.1 Ezen belül rövidtávú célok: 

 

- Sporttámogatások biztosítása: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 2/2015. 

(II.17.) önkormányzati rendelete 34/A. § (1) bekezdése szerin: 

„A sporttámogatás a pesterzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesületek (a 

továbbiakban: egyesület) szakosztályaiban történő sportolás havi tagdíjának 

költségéhez biztosít  támogatást - a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott 

keret erejéig - a szociálisan rászoruló alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermekek részére.”  

- Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá 

Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő, egyéni sportolók 

sporttevékenységének pénzügyi támogatása. (Eredménytől függő támogatási forma.) 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. számú 

melléklete V. pontjának 3. alpontja alapján a Sportbizottság átruházott hatáskörben dönt 

a sport támogatási céltartalék felosztásáról. 

- Kitüntetési rendszer megtartása, fejlesztése.  

Jelenleg a kerület elismerést adó kitüntetései:  

Az év sportolója (2 fő) 



6 
 

Az év edzője, szakosztályvezetője  

Az év sportvezetője 

Pesterzsébet sportolója (10 fő) 

Pesterzsébet sportjáért kitüntető cím 

Az elismerés lehetőségeit Pesterzsébet Önkormányzatának a kitüntető címek adományozásáról 

szóló 19/2007. (V. 14.) Ök. számú rendelete tartalmazza. 

 

2.2.2 Hosszabb távú célok:  

 

- A kerületben működő egyesületek szakosztály és sportolói létszámának emelése. 

- Sportág választó napok szervezése, egy évben több alkalommal is. 

- Az Európai Unió céljaival harmonikusan összeilleszthető, sport által történő integráció 

programjának erősítése, megvalósítása.  

- A szakosztályi kommunikáció, PR és marketing eszmei támogatása. 

- Szakosztályokat bemutató családi napok szervezése, amit össze lehet kötni az 

érdeklődők számára egészségügyi szűréssel is.  

- Lehetőség biztosítása, hogy a kerületi iskolák, - akár óvodák- gyerekei, igény esetén 

ingyen látogathassák a kerületi versenyeket.  

- Pályázatfigyelés a kerületi egyesületek és szakosztályai, valamint a tömegsport és 

szabadidős sport anyagi támogatásának lehetőségeihez. 

- Technikai támogatás ahhoz, hogy az ESMTK emelni tudja a szurkolói létszámát is. 

- Tulajdonosi önerő biztosítása; tulajdonosi hozzájárulás biztosítása. 

- Lőtér üzemeltetésének átgondolása, felújítása, esetleg új építése. 

 

Versenysport: a sportági szövetségek, illetve szakszövetségek által működtetett 

versenyrendszerben, meghatározott versenynaptár és szakmai program alapján végzett 

sporttevékenység. A Sporttörvény 31. § (1) bekezdése szerint a sport versenyrendszerében 

amatőr, hivatásos és vegyes (nyílt) versenyrendszerek különülnek el. 

A sportolók által elért eredmények és a versenyrendszerekben történő részvétel alapján a 

versenysport területén az alábbi tagozódás figyelhető meg: 

- az amatőr sportolók, akik az amatőr vagy a vegyes (nyílt) versenyrendszerekben 

sportolnak (versenyszerű keretek között szabadidejükben rendszeresen sportolók), 

- a rendszeresen versenyző, a hazai versenysport élvonalába nem tartozó, minősített 

sportolók, 

- a hazai versenysport élvonalába tartozó, de a nemzetközi szintet nem elérő versenyzők, 

- az adott sportág válogatottjába, annak nemzetközi élvonalába tartozó, kontinens- és 

világversenyeken eredményesen szereplő sportolók (élsportolók). 

A Sporttörvény 15. § (1) bekezdése szerint sportszervezetek lehetnek: a sportegyesületek, a 

sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 

alapítványok. 
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A helyi önkormányzatok feladatai között a versenysport támogatása sem az Mötv-ben, sem a 

Sporttörvényben nem szerepel. Önkormányzatunk ugyanakkor ugyanúgy feladatának tekinti a 

versenysport támogatását, legyen szó akár anyagi, akár erkölcsi elismerésről. A versenysport 

támogatása több szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen többek között a sportolók jó 

hírnevét viszik a kerületnek, sportolásra ösztönzik a kerület lakosságát, valamint 

közösségteremtő szerepe is van. 

 

Kerületünk fontos célnak tekinti a fogyatékkal élő emberek bevonását a sportba, legyen az akár 

szabadidős tevékenység, akár a versenysport valamilyen formája. A kerület a parasport 

fejlesztését, a parasportolók számára lehetőségek megteremtését nagyon fontos célként 

határozza meg. Az eredményessége érdekében keresni kell az együttműködést az őket 

támogató, segítő civil szervezetekkel, szakszövetséggel és egyesületekkel.  

 

2.3 Óvodák 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 

életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés is jellemez) kiemelt jelentőségű. 

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. 

Ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítását, 

• a gyermek gondozását, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését; 

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítését; 

• a gyermek testi képességei fejlődésének segítését; 

• a gyermek egészségének védelmét, edzését, óvását, megőrzését; 

• az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítását; 

• a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítását, 

• amennyiben szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, 

prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátását. 

  

A mozgás az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, minden fejlesztés és fejleszthetőség 

alapja. Megbízható képet ad az idegrendszer fejlettségéről és kedvezően vissza is hat annak 

fejlődésére. 
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A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Fontos szerepe van a testi és lelki egészség 

megőrzésében, megóvásában. Felerősíti és kiegészíti a gondozás és egészséges életmódra 

nevelés hatását.  

 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal 

szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra 

hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában. A mozgáskultúra 

fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az 

alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. A tornának, 

játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és 

szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai 

nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden 

gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.  

 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított 

mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek, 

az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket 

és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.  

 

Intézményi feladatok: 

• Az intézmény pedagógiai programjának egészséges életmódra és mozgásra vonatkozó 

feladatai jelenjenek meg az éves munkatervekben, és a feladatellátási helyek feltételrendszere 

adta lehetőségekhez képest maradéktalanul valósuljanak meg. 

• Az életkori igények szerinti mozgáslehetőség biztosítása az óvodás gyermek számára, a 

tervezett-irányított mozgás mellett jusson elegendő idő a spontán, szabad mozgásnak is a 

napirendben. 

• Törekedni kell a gyermekeket leginkább fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására - mindennapos testnevelés 

szervezésére a szabadban.  
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• A gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok eredményei alapján a rászorultak 

prevenciós, korrekciós és gyógytestnevelés keretében történő foglalkoztatása érdekében 

együttműködés kialakítása a szakmai szolgáltatóval. 

• Az egészségtudatosság megalapozása folyamatában kiemelt helyen kezelje az óvoda a 

mozgás szerepét és jelentőségét, fordítson nagy gondot a családok szemléletének formálására.  

• Az óvodák használják ki az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények adta 

lehetőségeket, esetenként közösségi, családi sportprogramok szervezésével. 

 

Fenntartói feladatok 

• A pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása az óvodai testnevelés feltételeinek 

biztosításához szükséges tornaszobák, tornatermek és sportpályák megvalósításához. 

• Az óvodai játszóudvarok fejlesztése, a korosztály mozgásfejlődését segítő biztonságos, 

esztétikus játszóeszközökkel történő ellátása. 

• Családi sportprogramok szervezésével, színvonalas versenyek rendezésével, neves 

sportolók meghívásával az aktív életmód vonzóvá tétele a szülők és a gyermekek számára. 

 

Pótolni kell a kerület óvodáiban (telephelyenként) a hiányzó tornaszobát, tornatermet.  

Meg kell teremteni minden óvodára kiterjedően a tartáshibák időbeni kiszűrését és korrigálását 

szolgáló program anyagi, technikai feltételeit. A program koordinálását továbbra is a 

gyógytestnevelők végezzék. 

A tartáshibák kiszűréséhez szükséges technikai eszközök bővítése, korszerűsítése a 

szűrőmunka hatékonyságának növelése érdekében. 

Továbbra is biztosítani kell a nagycsoportos korú gyermekek rendszeres, nevelési programba 

illesztett korcsolya-oktatásának feltételeit.  

Biztosítani kell a nagycsoportosok részére az uszodai vízhez szoktató foglalkozásokat. 

A sporteszközök állapotát, számát rendszeresen felül kell vizsgálni, és lehetőség szerint 

központi programban pótolni a hiányosságokat. 

 

2.4 Általános iskolák 

 

 Az iskolai testnevelés és a diáksport területén jelentkező fő feladatok: 

- Az önkormányzat az iskolai testnevelés és a diáksport rendezvények lebonyolítása 

céljából biztosítsa a tulajdonában lévő sportlétesítmények térítésmentes igénybevételét. 

- Bővíteni kell a diákolimpiai versenyrendszeren túli, sportági igazolással nem 

rendelkező gyermekek számára szervezett „amatőr” diáksport rendezvények, 

bajnokságok számát és ösztönözni kell a tanulókat programokon történő részvételre. 
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- Szélesíteni szükséges az egészségfejlesztő, szabadidős mozgásformák kínálatát, a 

feltételrendszerek (létesítmény-, eszköz- és szakember ellátottság) adta lehetőségeket 

legjobban kihasználó sporttevékenységek folytatását. 

- Fel kell mérni és szükség esetén anyagilag is segíteni kell azon sportszervezetek 

munkáját, amelyek szerepet vállalnak, és szervezett formában együttműködnek a 

mindennapos testnevelés létesítményi, eszközbéli és szakember ellátottságában. 

- A továbbiakban is biztosítani kell a diákolimpiai versenyeken kiemelkedő eredményt 

elért sportolók felkészítői (testnevelők, edzők) munkájának elismerését. 

 

 

Biztosítani kell a tanulók számára a Jégcsarnok tanórai testnevelés keretei között történő 

igénybevételének lehetőségét. 

Biztosítani kell a tanulók számára az Uszoda tanórai testnevelés keretei között történő 

igénybevételének lehetőségét. 

A korábbi, jól működő hagyományok alapján kell működtetni az általános iskolák közötti 

versenyrendszert, a Diákolimpia keretein belül. 

 Lehetőséget kell biztosítani a sporteredmények elismerése céljából létrejött „Győztesek 

Gálája” rendezvény lebonyolítására, a „Diáksport-legek” című kiadvány kiadására. 

Ösztönözni kell a kölcsönösen előnyös iskola-sportegyesület együttműködés  

kialakítását. A sportegyesületek tevékenységének megítélésekor figyelembe kell venni az ott 

sportoló diákok számát. 

Az iskoláknak segíteni kell a sportban tehetséges tanulók kiválasztását, illetve segíteniük kell a 

sporttehetségeknek a tanulás és sportösszehangolásában. 

Újra kell szervezni, és minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni a tanulók vízi 

sportoktatására szolgáló programot. (A kis-Duna nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása.) Az 

Önkormányzat tulajdonában lévő vízi telepeket üzemeltető szervezetnél meg kell teremteni az 

oktatás személyi- és eszközfeltételeit. 

 

2.5 Középiskolák 

 

Meg kell találni a módot arra, hogy a középiskolák is látogathassák szervezett keretek között 

az Uszodát és a Jégcsarnokot. (A költségek vállalásával.) 

Törekedni kell a középiskolák bevonására a kerületi versenyrendszerbe, s a helyi 

sportegyesületekkel való együttműködésbe. 

Azt is el kell fogadni, hogy nem mindenkiből lesz sportoló és nem mindenki fog rendszeresen 

heti 3-4 alkalommal sportolni későbbi élete során. Ezért fontos feladat, hogy a tanulókat a 

sportszervezés háttér munkáiba, rejtelmeibe is bevezessük. Az önkormányzat és az iskolák 

együttműködésének keretében a tanulók részt vehetnek a városi sportrendezvények 

szervezésében, lebonyolításában, így beletanulhatnak a sportszervezés szakmájába is, ami 
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később lehet, hogy ebbe az irányba tereli őket, vagy akár későbbi vállalkozóként könnyebben 

és szívesebben fognak egy ilyen jellegű rendezvényt támogatni. Ehhez szükséges minden 

középiskolával egy megállapodás megkötése az 50 órás közösségi szolgálatról, melynek 

keretében a tanulók megismerkedhetnek a sportszervezés területével is. 

 

3. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 

 

3.1 A létesítmények 

 

Intézményesített keretek között gondoskodni kell az önkormányzati tulajdonú létesítmények 

fenntartásáról és működtetéséről. Ki kell alakítani a hatékonysági követelményeknek legjobban 

megfelelő szervezeti struktúrát. Jelenleg a kerület sportlétesítményei:  

Pesterzsébeti Uszoda 

Pesterzsébeti Jégcsarnok 

Ady Endre utcai Stadion 

Zodony utcai sportlétesítmény 

Kruj Iván Sportcsarnok 

 

3.2 A létesítmények fenntartása és üzemeltetése 

 

A sportlétesítmények szükségessé vált, ütemezett felújítását az Önkormányzat felújítási 

feladatai között kell szerepeltetni. 

 

Három létesítmény esetében van Pesterzsébet Önkormányzatának koncessziós szerződése az 

ESMTK-val:  

 

- Hullám Csónakház 

- Pesterzsébeti Uszoda 

- Pesterzsébeti Jégcsarnok 

 

Szükségessé vált, hogy a Zodony utcai sportközpontban érdemi fejlesztések valósuljanak meg. 

Ezek közé soroljuk az egyik legfontosabb tervezett beruházást itt: egy multifunkcionális 

sportcsarnok felépítését.  
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A felsorolt létesítmények mellett beszélnünk kell olyan létesítményekről, sportparkokról, amik 

szintén már működnek kerületünkben, de nem a versenysporthoz köthetőek, azonban a kerület 

tulajdonában vannak, karbantartásuk, fejlesztésük önkormányzati feladat:  

 

Sportparkok listája: 

Budapest - XX. kerület 

Helyszín HRSZ Terület 

Bp XX ker Berkenye sétány  171190/26 40 m2 

Bp XX ker Deák Ferenc tér  181895 40 m2 

Bp XX ker Hunyadi János tér  182182/1 70 m2 

BP XX ker Juta-domb - futókör 178208/26 200 fm 

Bp XX ker Juta-domb  178208/26 90 m2 

Bp XX ker Magyarok Nagyasszonya tér  179422/3 70 m2 

Bp XX ker Ritka utca  180519/34 70 m2 

Bp XX ker Tátra tér  172539/7 90 m2 

Bp XX ker Török Flóris u  170269/27 40 m2 

Bp XX ker Vízisport u  170022 90 m2 

Budapest XX. kerület Lajtha László u. 24. 

Kanada park – futókör és sportpark 
170594/13 

200 fm  

Kulcsár utcai Fitt park – futókör és sportpark 
181888/22 

180491/2 

250 fm 

Baba park 170187/28 na 

--  

4. SPORTSZOLGÁLTATÁS 

 

Az Önkormányzat sportszervezési szolgáltatást is nyújt a lakosság részére, közvetlenül a 

sportfeladatokat ellátó sportbizottság és a sportért felelős alpolgármestere révén, közvetetten a 

nevelési-oktatási intézmények által. 

Az Önkormányzat támogatja és elősegíti a civil szervezetek sportszolgáltató tevékenységét. A 

szolgáltatásért fizetendő lakossági térítésnek legalább a szolgáltatás közvetlen költségeit 

fedeznie kell. 
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5. A KERÜLETI SPORTÉLET ÖNKÉNTES, TÁRSADALMI SEGÍTŐI 

 

5.1 Sportegyesületek 

 

A sportegyesületek a sportélet egyik legfontosabb szereplői. Döntően a sportegyesületek 

szakosztályaiban zajlik a konkrét sporttevékenység.  

Az Önkormányzat támogatja a testnevelési és sportcéljaival összhangban tevékenykedő, a 

testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló sportegyesületek sportszakmai 

működését is. 

A támogatás mértékének megítélésekor figyelembe kell venni az egyesületben 

foglalkoztatottak számát, a versenyszakosztályok eredményességét, az adott versenyző, csapat 

kerületet reprezentáló jelentőségét és a sportág helyi népszerűségét. 

 

5.2 Egyéb civil szervezetek 

 

Az Önkormányzattal együttműködő civil szervezetek, az Önkormányzat testnevelési és 

sportcéljaival összhangban végzett konkrét sporttevékenységük mértékéig jogosultak 

részesedni az önkormányzati sporttámogatásból. 

 

5.3 Helyi média 

 

Cél, hogy az önkormányzat helyi médiái, a helyi médiát üzemeltető vállalkozások: 

- rendszeresen számoljanak be a kerület sporteseményeiről, 

- jelezzék előre a közelgő eseményeket, 

- ezekről készüljenek beszámolók, riportok, 

- működjenek együtt teljeskörűen a kerületi sportegyesületekkel ennek érdekében,  

- törekedjenek arra, hogy a kerületben zajló sporteseményeket közvetítsék / elsősorban 

birkózást, labdarúgást/, 

- népszerűsítsék a rendszeres testedzés egészségmegőrző szerepét, színes cikkekel, 

riportokkal,  

- kerüljenek felületeiken bemutatásra a sikeres sportolóink, a sportolókkal foglalkozó 

szakemberek.  
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6. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTSZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGE 

 

A sport szervezői feladatokért az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felelős. A sporttal 

kapcsolatos érdemi döntések a Sportbizottságban és a Képviselő-testületben születnek meg. 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2019. 

(XI. 29.) Önkormányzati Rendelete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 66. § (5) bekezdése 

kimondja, a Sportbizottság feladatai: 

a) figyelemmel kíséri az ágazat gazdálkodását, 

b) részt vesz a helyi sportpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések és 

feladatok meghatározásában, 

c) közreműködik a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 

felhasználási irányának és arányainak meghatározásában, és figyelemmel 

kíséri annak végrehajtását, 

d) részt vesz a jelentősebb sportintézkedések kialakításában és végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

e) közreműködik a diáksport, utánpótlás nevelő versenysport és a 

szabadidősport szakmai célkitűzéseinek koordinálásában és azok 

végrehajtásának ellenőrzését véleményezi, 

f) közreműködik az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények 

működtetési feltételeinek meghatározásában, állást foglal valamennyi 

önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény esetleges egyéb célú 

hasznosításáról. 

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2019. 

(XI. 29.) Önkormányzati Rendelete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3. mellélet 5. pontja 

kimondja, a Sportbizottság átruházott hatáskörben: 

5.1. Dönt a „Pesterzsébet Sportjáért”, az „Év Sportolója”, „az Év Edzője” és „az Év 

Sportvezetője” kitüntető címek odaítéléséről. 

5.2. Dönt a Pesterzsébet Sportolója kitüntető cím odaítéléséről. 

5.3. Dönt a Sportbizottsági támogatási céltartalék felosztásáról. 

5.4. Jóváhagyja a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célzó pályázati kiírás 

szövegét és dönt az arra beérkezett pályázatokról. 
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7. ÖSSZEGZÉS:  

 

Pesterzsébet a helyi sajátosságok kihasználásával, a korábbi létesítményfejlesztéseknek 

köszönhetően változatos, jó minőségi sportolási lehetőségeket tud kínálni a lakosságnak, és az 

intézményekbe járó gyermekeknek, tanulóknak egyaránt.  

Valamennyi létesítmény fogad sportegyesületeket, így eddig is több eredményes sportoló került 

ki Pesterzsébetről, öregbítve ezzel a kerület hírnevét.  

Örömteli, hogy egyre nagyobb azoknak a száma, akik a sportot egészségük megőrzése, és a 

közös együttlét miatt fontosnak tartják. 

A sport valamennyi szereplőjének erkölcsi és anyai támogatását kiemelt feladatként kell 

kezelnie Pesterzsébet Önkormányzatának. 

  

A SPORTKONCEPCIÓT Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 312/2022. (IX.22.) Ök. számú határozatával elfogadta. 
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(1. számú melléklet.) 

 

sorszám Egyesület neve cím 

egyesület 

képviselője 

1 Délpesti Horgászegyesület 1203 Bp. Helsinki út 9. Terdik József 

2 

Erzsébeti Spartacus 

Munkás Testedző Kör 

(ESMTK)  

1204 Bp. Ady E. u.150. Harót János  

3 Ferencvárosi Evezős Club  1203 Bp. Vízisport u. 24. Herkules János 

4 MTK Budapest Evezős 

Szakosztály 
1203 Bp. Vízisport u. 24. 

Dr. Mitnyan György 

5 Erzsébeti Srácok Box 

Egyesület 
1204 Bp. Szerdahely u. 4. 

Horváth Gyula 

6 
Hajós DSE (Hajós Alfréd 

Általános Iskola) 
1203 Bp. Lajtha L. u. 5-7. Őrfi Krisztina  

7 
Pesterzsébeti Polgári 

Lövészegylet 
1204 Bp. Pöltenberg u. 13. Gajzágó Imre  

8 
SEINCHIN Karate 

Sportegyesület Pesterzsébet 

sz.hely: 1205 Bp. 

Nagykőrösi út 105.             

t.hely:1201 Bp. 

Vörösmarty u 126. 

Harsányi László  

9 

Varga DSE (Pesterzsébeti 

Közgazdasági Középiskola 

– volt Varga)  

1204 Bp. Vörösmarty u. 

30. 
Csabai Róbert 

10 
Römi Kajak – Kenu és 

Sárkányhajó Klub  
1201. Bp. Tinódi utca 5. Reményi Péter 

11 Fittness 2000 1203 Bp. Serény u. 2. Pintér Ferenc 

12 
Rók And Roll 

Sportegyesület 
1205 Bp. Mikszáth u. 59. Pető Gábor  

13 Art 3F Sport Egyesület 1203 Bp. Lajta L. u. 2. Dr. Bakonyi Árpád  

14 HardSteppers Tánc- és 

Sportegyesület 
1205 Bp. Rákóczi u. 92. Arnold Katalin 

15 Puebla Focisuli 

Pesterzsébet 

1203 Bp. Baross u. 5/a                

lev.cím: 1204 Bp. Károly 

u. 127. 

Babulják Zoltán 

16 

Benedek Elek Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézet 

Parakarate Sportkör 

1201 Bp. Magyarok 

Nagyasszony tér 22. 
Halász Attila 

17 Goldball '94 FC 1204 Bp. Dobos u. 25. Horváth Zoltán 

18 Dekosi SE 1204 Bp. Vécsey u. 97. Sárkány Paula 

19 Para-fitt Sportegyesület 1205 Bp. Nyáry Pál u. 55. Gégény Noémi 

 


