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1. Bevezetés
Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XX. cikke kimondja, hogy
mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Az Alaptörvény rögzíti továbbá, hogy a
fentieket – többek között- a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával segíti elő.
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció
fontos eszköze.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a
testnevelés, a sport, a szabadidős tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik,
hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogait Magyarország
Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sport
tv.) alapján.
Magyarország Alaptörvénye

↓

Mötv., Sport tv., Köznevelési tv.

↓

Helyi önkormányzati rendelet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított
a kerületben élő és tanuló gyermekekre, az általános- és középiskolás diákok és pályakezdő
fiatalok helyzetére, általános lehetőségeik, életkörülményeik fejlesztésére. Ferencváros az
Mötv.-ből fakadó kötelező feladatain túl számos olyan tartalmi, szervezeti, intézményi és
tárgyi feltételt teremtett a rendszerváltást követő két évtizedben, amely érzékelhető módon
fokozatosan hozzájárult a kerületi polgárok, köztük a gyermekek, fiatalok és idősek
életkörülményeinek javításához. Ferencváros Önkormányzata az oktató,- és nevelőmunka, a
kultúra, a szabadidő és a rekreáció egyik alapvető eszközének tekintette és tekinti a sportot, az
egészséges és rendszeres testmozgást.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának sportkoncepciója a 20142018. közötti időszakra vonatkozóan meghatározza a sportágazatban kötelezően és önként
vállalt feladatok kereteit, bemutatja a kerületi sportélet szereplőit, a kerületi
sportlétesítményeket, oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális helyzetét és
iránymutatást ad a további feladatok tekintetében.
A sportkoncepció fő célja, hogy megfogalmazza azokat a fejlesztési irányokat, illetve
hosszútávú feladatokat, melyek végrehajtása során a ferencvárosi sportban rejlő értékek
megőrizhetők és gazdagíthatók, hogy a sportolás, az egészséges, mozgásgazdag életmód a
lakosság minél szélesebb körében elérhető legyen. A sportfejlesztési koncepció igazodik a
kerület adottságaihoz és tervezett jövőképéhez, összhangban az egyéb fejlesztési
elképzelésekkel.
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2. Az önkormányzat sport jellegű feladatai
A Sport tv. 55. §-a meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely
szerint 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.”
A települési önkormányzat az előző bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai
sportkörök működéséhez vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak
zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése megfogalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a sport,
ifjúsági ügyek ellátását.
A fent nevezett jogszabályok alapján került megalkotásra és felülvizsgálatra Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a sportról és annak támogatási
rendszeréről szóló 25/2009 (XII.04.) rendelete (továbbiakban: Sport rendelet).
A fenti jogszabályok alapján került meghatározásra a kötelező és önként vállalt
önkormányzati feladatok köre, melyek az alábbiak:
Kötelező önkormányzati feladatok:
 a sportolás és a rendszeres testedzés támogatása;
 sport, ifjúsági sport, idősügyi sport
 tömegsport rendezvények szervezése;
 óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek fejlesztése;
 játszó és sportudvarok fejlesztése;
 a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése;
 a szabadidősport támogatása.
Önként vállat önkormányzati feladatok:
 az utánpótlás-nevelés helyi feltételeinek kialakítása, fejlesztése;
 az iskolán kívüli, önszerveződő diáksport tevékenységek feltételeinek megvalósítása,
fejlesztése.
Ferencváros önkormányzata a rendelkezésre álló eszközökkel nem az élsportot, hanem a
diáksportot, a szabadidősportokat, valamint az utánpótlás-nevelést kívánja elsősorban
támogatni, segíteni.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat a mindenkori éves költségvetése
függvényében törekszik a sport anyagi támogatását biztosítani, a kerületben működő
sportlétesítmények számát, minőségét fejleszteni.
Az utóbbi években a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Költségvetésében az alábbi sport jellegű sorok voltak megtalálhatóak.
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Szakfeladat (eFt-ban)
Sport feladatok
Sport és szabadidős rendezvények
Diáksport
Vendel tornacsarnok
Sportegyesületek támogatása
Sport Alap
József A. Lakótelepi Öregfiúk Sport Klubja

2010.
évi
4000
12000
7000
3000
20000
300

2011.
2012. 2013.
évi
évi
évi
5 000 5000 5000
4 000 4000 3500
12 000 12000 11000
7 000 7000
3 000 3000 2600
20 000 20000 20000
-

3. Helyzetelemzés
A kerületi sportélet az alábbi rész-szakterületek összességéből válik egésszé:




Intézményi keretek között zajló sport és testnevelés (óvodai mozgásos tevékenységek,
iskolai testnevelés, diáksport versenyrendszer)
Kerületi lakossági szabadidős sportolás;
Versenysport és utánpótlás nevelés.

3.1. Intézményi keretek között zajló sport és testnevelés
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási
hajlandóságra. Az óvodai testmozgás, az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége
elsősorban a korosztály fogékonyságában rejlik.

3.1.1. Óvodai mozgásos tevékenységek
Ferencvárosban az óvodába járó gyermek számára a szervezett mozgási, sportolási lehetőség
az óvodai nevelés keretein belül biztosított, ennek formái a játék és a mozgás.
Játék: A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a
gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség.
Mozgás: A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Egyre
fiatalabb korban látszik a gyerekeken a rossz testtartás. Mivel a hanyag tartás hátterében nincs
kóros elváltozás, ellenszere a sport, mozgás. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett
mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek.
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. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív
mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
A kerületünkben élő gyermekek számára különösen fontos a mozgásszegény életmód
kompenzálása egészségük megőrzése érdekében. A mindennapos mozgásos foglalkozások
szabályozzák a gyermekek mozgásgyakorlását, hozzászoktatva őket olyan napirendhez,
amelyben a testedzés természetes tevékenységi formává válik. A fizikailag aktív életvitel
szokásrendszerének kialakításában így fokozott felelősség hárul az óvodákra.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák:
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Csudafa Óvoda
Ugrifüles Óvoda
Napfény Óvoda
Kerekerdő Óvoda
Kicsi Bocs Óvoda
Epres Óvoda
Csicsergő Óvoda
Liliom Óvoda
Méhecske Óvoda

Székhely: 1097 Budapest, Óbester u. 9.
Telephely: 1097 Budapest, Kén u. 1.
1091 Budapest, Hurok u. 9
1098 Budapest, Napfény u. 4
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
1092 Budapest, Erkel u. 10.
1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly K. u. 38.
Telephely: 1096 Budapest, Thaly K. u. 17.
1094 Budapest, Liliom u. 15.
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30

A kerületi óvodák sport és mozgásos tevékenységéhez kapcsolódó adatokat (infrastrukturális
helyzet, sportjellegű, mozgásos foglalkozások, külsős helyszíneken történő tevékenységek)
bemutatását óvodánkénti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú
mellékletből látható, hogy mely óvodáknál milyen infrastrukturális fejlesztések szükségesek.
Fontos kiemelni, hogy a kerület óvodái közül az Epres és Napfény óvodának nincs
tornaszobája, hogy a Csudafa és a Kicsi Bocs óvodában a játszóudvar felújítást igényel, illetve
csak néhány óvoda játékai, sportszerei nem felelnek meg az uniós normáknak.
A Kerekerdő és a Liliom óvoda rendelkezik tanmedencével is.
A csoportok napirendjében fontos helyet foglal el a szabadban, aktív mozgással töltött
időszak.
Az óvodapedagógusok alábbi sportjellegű mozgásos tevékenységeket tartanak az
intézményen belül:
- torna,
- mozgásfejlesztő foglalkozás.
Az óvoda pedagógusok gyakran külső helyszínekre is elviszik a gyermekeket játszani,
mozogni (pl. Haller park, József Attila-lakótelepi Nyúldomb és Nagyjátszótér, Ugrifüles
játszótér, Normafa, Gellért hegyi játszótér).
Mind a 9 óvoda szakmai programjának része az úszásoktatás, amely a gyermekek vízhez
szoktatásáról szól.
Az úszásoktatás mellett 7 óvoda igényli és kihasználja azt a lehetőséget, hogy az óvodások is
járhatnak jéghez szoktató foglalkozásokra. Ez a foglalkozás a Toronyház utcai jégcsarnokban
történik. Jelenleg a két tanmedencével rendelkező óvoda nem jár korcsolya foglalkozásra,
mivel náluk a vizes foglalkozások kapnak kiemelt szerepet. A belső és középső ferencvárosi
óvodásokat autóbusszal szállítják a Jégcsarnokba, a lakótelepi óvodások gyalogosan mennek
el a jeges foglalkozásokra. A korcsolyaoktatás lényege a jéghez szoktatás.
Az óvodások mozgásos tevékenységeit kerületi szinten két fontosabb rendezvény színesíti az
egyik a Sporttalálkozó a Nyúldombon” a másik a „Tánc és Sporttalálkozó”.
A kerületi óvodai sport támogatási rendszer fontos eleme, a minden évben kiírásra kerülő
„diáksport” költségvetési soron szereplő óvodai sport pályázat.
Az elmúlt években főleg sportrendezvényekre, sportversenyekre, kirándulásokra, táborokra
lehetett pályázni. Az itt elnyerhető összeg fontos kiegészítő eleme volt az óvodai, szülői
önrésznek.
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Összefoglalás:









A kerületi óvodákban magas szintű nevelőmunka folyik, aminek az alapja az
elkötelezett és jól képzett óvodapedagógusi kar.
7 óvodában délutáni óvodapedagógus által tartott sportjellegű foglalkozások is
vannak.
Az óvodák jól gazdálkodnak, és élnek az Önkormányzat által biztosított pályázati
lehetőségekkel.
Kihasználják a kerületben és a kerületen kívül található egyéb szabadtéri
létesítményeket a mozgásos tevékenységek sokszínűvé tételére.
7 óvoda kihasználja az ingyenes korcsolyaoktatás lehetőségét.
Minden óvoda szakmai programja tartalmazza az úszásoktatást.
Epres és Napfény óvodáknak nincsen tornaszobája.
Csudafa és a Kicsi Bocs óvodában a játszóudvar felújítást igényel.

3.1.2 Iskolai testnevelés, diáksport versenyrendszer
Az iskolai testnevelés óra, illetve a tanórán kívüli rendszeres sportfoglalkozások alapozzák
meg a gyermekek fizikai kondícióját, ugyanakkor ezek azok az (első) keretek, melyek között
megszerettethető a mozgás, illetve tudatosítható a sportos, egészséges életmód fontossága.
Szerepét az is erősíti, hogy a diákok többsége kizárólag iskolai keretek között végez
rendszeres testmozgást.
3.1.2.1 Az iskolai testnevelés helyzete
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (6) bekezdése valamint a 27. §
(11) bekezdése értelmében a mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik,
kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell
megszervezni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt
testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kty 52. § (3) bekezdésében
meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi
évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos
testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.
A Ferencvárosban található oktatási intézményeket két csoportra kell bontani:
 Az első csoportba a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK)
üzemeltetésébe és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX.
Tankerülete által fenntartott intézmények tartoznak (ezek az intézmények korábban a
IX. kerület Önkormányzata által fenntartott intézmények voltak).
 A második csoportba azok az intézmények tartoznak, amelyek korábban nem voltak a
IX. kerület Önkormányzata által fenntartott intézmények (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák, egyházi fenntartású iskolák,
alapítványi, nonprofit fenntartású iskolák, magániskolák).
A koncepció kidolgozása során kiemelten az első csoportba tartozó intézményekkel
foglalkozunk.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete által fenntartott
oktatási-nevelési intézmények (az iskolák üzemeltetését a Dió Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthon kivételével a FIÜK végzi):
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Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és
Szakközépiskola
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium
Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános
Iskola és Gimnázium
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium
Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthon
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1095 Budapest, Mester utca 67.
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
1096 Budapest, Vendel utca 1.
1095 Budapest, Mester utca 19.
1093 Budapest, Lónyai utca 4/c-8.
1096 Budapest, Telepy utca 17.
1098 Budapest, Lobogó utca 1.

1098 Budapest, Friss utca 2.
1092 Budapest, Köztelek utca 8.
1095 Budapest, Gát utca 6.

A kerületi oktatási intézmények testnevelés, sport tevékenységéhez kapcsolódó adatokat
(infrastrukturális helyzet, sporteszköz felszereltsége, elért sport sikerek, fontosabb sportágak,
fejlesztési javaslatok) a 2. számú melléklet intézményi bontásban tartalmazza.
A táblázatból jól látható, hogy a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nem rendelkezik tornateremmel. A Budapest IX.
Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola tornatermének parkettája
azonnali felújításra szorul. Szintén felújításra szorul a Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc
Általános Iskola tornaterme. A Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola
sportudvarát felújítani, korszerűsíteni szükséges.
Az iskolai szabadtéri sportudvarok és sportpályák, mint a 2. számú mellékletből látható,
folyamatos fejlesztésre, korszerűsítésre szorulnak.
A tornatermek a kerületben található oktatási intézményekben jelentősen eltérőek. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete (továbbiakban: KLIK)
által fenntartott oktatási intézmények közül a Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium
és Szakközépiskola a Vendel utcai Tornacsarnokban tartja a testnevelés óráit. A Vendel utcai
tornacsarnokban található nagyterem mérete 28x15m, a kisterem mérete pedig 4x2,5m.
A KLIK által fenntartott többi oktatási intézmény saját tornateremmel, tornaszobával
rendelkezik melyet a 3. számú melléklet mutat be (a KLIK által fenntartott iskolák
tornatermeire vonatkozó adatok). A tornatermek kihasználtsága magas szintű.
Ferencvárosban négy oktatási intézményében található műfüves futballpálya:


Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium,



Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola,
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Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola,



Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium.

A Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium és a Budapest
IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola udvarán műanyag borítású sportpálya található.
A pályák jól szolgálják az iskolai testnevelést, illetve a kerületi diákolimpiai versenyrendszert.
Minden műfüves sportpálya felújításra szorul. Jelenleg a műfüves pályák délutáni, esti
hasznosítására, kiadására elég csekély az esély.
Futópálya egyik sportudvarban sem található, és a kislabda hajítás is gondot okoz sok helyen,
mert már a 7-8. osztályos fiúk is ki tudják dobni a labdát az iskolai udvarról. Szintén
probléma a távolugrás tanítása, mert az iskola udvarokon sem távolugró gödör, sem nekifutó
pálya nincs.
A FIÜK által üzemeltetett iskolák közül kettő tanuszodával is rendelkezik: a Budapest IX.
Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola és a Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános
Iskola és Gimnázium. Az iskolai, és főleg az alsó tagozatos diákok úszásoktatásának feltételei
a két kerületi tanuszodával megoldottak. A KLIK fenntartásában lévő iskolák tanulói, ezen
kívül a Patrona Hungariae Elemi, Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola, valamint a Budapesti
Lónyay Utcai Református Gimnázium tanulói járnak úszásoktatásra. Az úszásoktatás a délelőtti
szervezett tanórák keretein belül történik, a célja, hogy minden harmadik osztályos tanuló a vízben
biztonságban érezze magát, a vizet megszeresse, elsajátítsa a helyes úszástechnikát és lehetőleg minél
többen legalább két úszásnemben megtanuljanak úszni.

A kerületi testnevelés oktatás másik fontos eleme a korcsolyaoktatás, ami a Lobogó utcai
Jégcsarnokban történik. A jégcsarnok kapacitása miatt elsősorban az alsó tagozatos tanulók
járnak a Lobogó utcai csarnokba. A korcsolyaoktatás célja, hogy a kerületünkben minden
általános iskolás gyermek elsajátítsa és megszerezze a korcsolyázás alapjait. Az oktatás a
délelőtti szervezett tanórák keretein belül történik.
Az alábbi táblázat azokat az iskolákat mutatja be, amelyeknek korábban a IX. kerületi
Önkormányzat nem volt fenntartója és jelenleg sem üzemeltetője:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák
1091 Budapest, Ifjúmunkás
Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola
utca 31.
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

1095 Budapest, Mester utca
56-58.
1095 Budapest, Mester utca
23.
1097 Budapest, Illatos út 2-4.

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs
Szakközépiskola
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Gundel Károly Vendéglátó Ipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5-7.
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest, Timót utca 3.

Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
Egyházi fenntartású iskolák
Patrona Hungariae Elemi, Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola
Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium

1095 Budapest, Mester utca
60-62.
1092 Budapest, Knézich utca 57.
1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7.

Alapítványi, Nonprofit fenntartású iskolák
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Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és
Gimnázium
Turcsák Tibor Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia,
Szakközépiskola
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
SZERSA Oktatási Központ
Szent-György Média és Informatikai Szakközépiskola
Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola
Magán fenntartású iskolák
NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

1096 Budapest, Vendel utca 3.
1098 Budapest, Hurok utca 11.
1092 Budapest, Ráday utca 38.
1093 Budapest, Török Pál utca 1
1096 Budapest, Soroksári út 7577.
1096 Budapest, Lenhossék utca
24.
1094 Budapest, Balázs Béla utca
18.
1097 Vágóhíd utca 31-33.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott (korábban fővárosi fenntartású)
iskolák sportlétesítményeit (tornaszobákat, tornatermeket és tornacsarnokokat) a 4. számú
melléklet mutatja be.
Az elmúlt évek során a fővárosi fenntartású középiskolákkal kevés kapcsolatot tartott fent az
Önkormányzat, így a diáksport területén is kevés együttműködés volt mind az iskolák közt,
mind az Önkormányzat és iskolák vonatkozásában.
A Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziummal és a Patrona Hungariae Elemi,
Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskolával már megkezdődtek a korábbi években a közös
sportrendezvények szervezése. Az elkezdett munkát, közös gondolkodást tovább kell
folytatni.
Fontosnak tarjuk, hogy a második csoportba tartozó intézményekkel a IX. kerületi
Önkormányzat szorosabb kapcsolatot alakítson ki a diáksport fejlesztéséért. Eme cél
megvalósításához érdemes felvenni a kapcsolatot az intézmények vezetőivel, fenntartóival,
testnevelőivel.
A tanórán kívüli testnevelésnek, illetve sportnak keretet adnak, adhatnak a nevelési-oktatási
intézményekben létrejött Iskolai Sportkörök és a Diák Sport Egyesület. A foglalkozásokon
elsősorban a különböző korcsoportok között szerveznek házibajnokságokat, többféle
sportágban. A tömegsport foglalkozáson résztvevők közül választják ki leginkább a
testnevelők azokat a tehetséges tanulókat, akik a kerületi diákolimpiai versenyeken képviselik
az intézményt. Ezeket a foglalkozásokat az oktatási intézmények a saját tanulóik számára
tartják, így külsős diákok nem tudnak ebbe a sportolási formába bekapcsolódni.
A mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen megnőtt azon diákok száma, akik
mindennap testmozgást végeznek az oktatási intézményekben. Az iskolák tornatermi
ellátottsága biztosítja, hogy a diákok megfelelő körülmények között tudjanak mindennap
mozogni. A felmenő rendszer végén, a tornatermek alacsony száma miatt, alternatív
lehetőséget kell kidolgozni az iskoláknak, hogy milyen mozgásformákat, helyszíneket tudnak
a későbbiekben a diákok számára biztosítani. Tervezni kell az iskolák környékén található
játszóterek és parkok sportlehetőségeinek fejlesztését (pl. kültéri asztalitenisz asztalok
felállítása, rekortán futópálya, futósáv -80 cm széles- kiépítése, kültéri fitnesz eszközök
felállítása, nagyobb méretű labdarúgó pályák építése, távolugrásra alkalmas helyek
kialakítása, szabadtéri röplabda pályák kiépítése, kosárlabda, streetball pályák építése).
A tervezésnél a környező kerületek sportlétesítményi adottságait is fel kell mérni (pl. Orczy
kert; Népliget, Kopaszi gát), a környező kerületek önkormányzataival megvizsgálni egy
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együttműködés lehetőségét a mindennapos testnevelés foglalkozások helyszíneinek
gazdagítása érdekében.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséges gyermekek gondozására. A szakképzett
testnevelők segítsék ezen diákokat abban, hogy tudásuk és képességük szerinti
sportegyesületbe kamatoztathassák tehetségüket.
A KLIK tárgyalásokat folytat a Ferencvárosi Torna Clubbal (továbbiakban: FTC) és a
Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnáziummal, azzal
kapcsolatban, hogy sportosztály, majd a későbbiekben sport osztályok indulhassanak. Az
iskola biztosítaná a sportoló diákok számára a rugalmas oktatási keretet, az FTC adná a
sportszakmai hátteret. A sportosztályba járás alapkövetelményei nemcsak a jó sport
eredmények, hanem a jó tanulmányi eredmények elérése is a diákok egyéni tanrendje alapján.
A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) segítségével megkezdődött
a kerületben található összes oktatási intézmény megkeresése a kerületi szabadidősport élet
felfejlesztését célozva. A FEGYIÖK kezdeményezésére elindult a kerületi 9 próba
versenysorozat, amibe minden kerületi oktatási intézményt szeretne bevonni. A
versenysorozathoz kapcsolódó szervezési feladatok zömét a választott diák-tisztségviselők
végzik. Ennek a rendszernek nem a versenyeztetés az elsődleges célja, hanem inkább a
szórakoztatás, kikapcsolódás és az, hogy minél többféle sportágban mutatkozzanak be a
kerületi diákok (pl. éjjeli röplabda, kerékpáros túra, jótékonysági futás stb.).
Ennek jegyében került megrendezésre már két alkalommal a Ferencvárosi Diáksport Fesztivál
az ORFK sporttelepén. A diákok sportági bemutatókból kaphattak ízelítőt és emellett
játékosan sportolhattak. A rendezvényen díjazás nem volt. A cél, hogy minél több iskolát és
diákot sikerüljön bevonni a közös rendezvényekbe.
3.1.2.2 A diáksport versenyrendszer
Az iskolákban folyó testnevelés órákra alapozva, ahhoz kapcsolódva működik a kerületi
diáksport versenyrendszer.
A diáksport versenyrendszerének alapvető céljai:
 a tanórán kívüli iskolai sport szervezése,
 a versenyekre való felkészítés.
A tanulók teherbírásának, állóképességének megmérettetését, a versenyszellem fejlesztését a
több sportágban (labdarúgás, atlétika, sakk, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, floorball,
úszás és játékos ügyességi verseny) megrendezett diákolimpiai versenyrendszer biztosítja,
melynek szervezési költségeit az önkormányzat mindenkori diáksport költségvetési sora
biztosítja. A keret forrást biztosít a versenyek lebonyolításához, így a helyszínek bérléséhez, a
versenybírói díjak kifizetéséhez, az érmék, serlegek, oklevelek, és a versenyek
lebonyolításához szükséges sporteszközök beszerzéséhez.
A kerületi Diákolimpia a jelenleg a KLIK-hez tartozó iskolákat vonja be a versenyrendszerbe,
kiegészülve a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és a Patrona Hungariae Elemi,
Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola diákjaival.
A versenyrendszerben, több korcsoportban (I-II-III-IV-V. korcsoport), lányok és fiúk
mérkőznek meg. Csapatsportágakban általában 10 fős csapatok neveznek
(a 2013/2014-es tanévben ez várhatóan 1000 fő körüli létszám, és körülbelül 50-60 fő egyéni
induló).
A diákolimpia sportágainak népszerűsítése (pl. a röplabda) és egy új sportág, a kézilabda
bevezetése jövőbeli feladata a versenyt működtető és szervező Ferencvárosi Diáksport
Bizottságnak.
A kerületi diákolimpián kívül a kerületi diákok a különböző szintű budapesti és országos
diákolimpiai versenyeken is részt vesznek, ahol az elmúlt tanévek során komoly
eredményeket étek el.
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Külön említést érdemelnek az alábbi eredmények:
 A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény iskola diákjai, akik a közelmúlt Speciális Olimpiáin 6 arany, 7
ezüst, 3 bronzérmet szereztek.
 A Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
tanulói, akik a 2013. évi Bordeaux-ban megrendezett korosztályos középiskolai
világbajnokságon női labdarúgásban III. helyezést értek el.
 Említést érdemel Harcsa Zoltán ökölvívó, aki a Budapest IX. Kerületi Telepy Károly
Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium tanulója volt, és pontszerző helyen
végzett ökölvívásban a 2012. évi londoni olimpián.
A kerületi diákolimpia mellett 1994 óta megrendezésre kerül a Ferencvárosi Diákolimpiai
Rájátszás sportverseny is. Ennek keretében több versenyágban, a kerületi iskolák különböző
korcsoportú csapatai mérkőznek meg egymással egy három napos rendezvény keretében. A
rendezvénysorozat eddigi helyszínei: Csopak és Zánka volt. A sportnapokra az Önkormányzat
testvérvárosai is mindig meghívást kapnak. A rendezvényen résztvevők száma átlagosan kb.
300 fő körül alakul melyből körülbelül 240-250 fő kerületi, és körülbelül 50 fő testvérvárosi
résztvevő.
A megkezdett sorozatot folytatni érdemes, valamint törekedni kell a diákolimpiai rájátszás
évenkénti megújítására, fejlesztésére. A szervezési költségek emelkedésével és mivel a
rendezvényt finanszírozó költségvetési sor nem volt inflációkövető, az előző években
biztosított forrás már nem elegendő a korábbi létszámú rendezvény biztosítására
Sajnos a fenti jó eredmények ellenére hiányzik a sikereket elérők elismerése, ezért a
tehetséges
diákok
anyagi
támogatása
céljából
javasolt
egy
„Ferencvárosi Jó sportoló - Jó tanuló” kitüntetés, és egy ösztöndíj rendszer létrehozása. Ennek
segítségével még hatékonyabban lehet ösztönözni a diákokat a jobb sport és tanulmányi
eredmények elérésére.
A kerületi diáksport támogatási rendszer fontos eleme, a kerületi Önkormányzat által minden
évben kiírásra kerülő diáksport pályázat. Az elmúlt években főleg iskolai
sportrendezvényekre, sportversenyekre, sporttáborokra lehetett pályázni. A 2013-as
költségvetési évben a KLIK-hez tartozó oktatási intézmények sporteszköz beszerzését
támogatta az Önkormányzat.
Az oktatási intézmények téli és nyári sporttáborokat szerveznek tanulóik számára, ezzel is
bővítve, színesítve a sportolási lehetőségek kínálatát. A korábbi években diáksport pályázati
támogatás keretében lehetett az oktatási intézményeknek pályázni a sporttáborok költségeinek
támogatására. Ez a pályázati lehetőség 2013-ban megszűnt. A sporttáborok sikerességét és
eredményességét látva javasoljuk az önkormányzati támogatás ismételt bevezetését.
Összefoglalás:






több iskolában nem állnak, vagy csak rossz minőségben állnak rendelkezésre azok az
infrastrukturális elemek, amelyek a mindennapos testnevelés órák megtartásához
szükségesek
hiányzik a különböző fenntartású intézmények közti együttműködés, a korábban nem
önkormányzati fenntartású iskolák nem mindegyike vesz részt a kerületi diákspotban
jól működik kerületi diákolimpiai versenyrendszer, melyhez az önkormányzat
biztosítja a költségvetési hátteret
az oktatás-nevelés során példaként lehet hivatkozni azokra a diákokra, akik kimagasló
sporteredményeket értek el a fővárosi, országos és nemzetközi versenyeken
az önkormányzati támogatásnak köszönhetően ingyenes korcsolya- és úszásoktatás
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a sikeres Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszást érdemes fejleszteni, ehhez viszont
inflációt követő támogatásra van szükség
az iskolán kívüli sporttáborok támogatása 2013. évben megszűnt, a támogatás ismételt
bevezetése szükséges.

3.2. Kerületi lakossági szabadidős sportolás
A szabadidősport lényege az egészség megőrzésében, javításában, a hasznos időeltöltéséből
adódó összetett értékben rejlik. Fontos, mert a sportnak, a mozgás élettani előnyén kívül
jelentős közösségformáló ereje is van.
Napjaink embere mozgásszegény életformát folytat, hiányzik a rendszeres sportolás,
szegényes a szabadidő aktív eltöltésének kultúrája. Ennek számos oka közé sorolható a
személyes - „nekem erre nincs időm” vagy „nem engedhetem meg magamnak” – hozzáállás,
a szabadidő szervezetek gyenge működése, a hiányos sport infrastruktúra.
A lakosság egészséges életmódra való nevelése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és
a sportra, sportolásra való rászoktatás a IX. kerületi Önkormányzat fontos, kiemelt feladata.
Ferencváros Önkormányzata igyekszik megteremteni az ingyenes sportolási lehetőségeket a
kerületben. Például a kerületi időskorú lakosoknak lehetőségük van térítésmentes
gyógytornára, természetjárásra, vízi tornára, Nordic Walking edzésre és ezeken felül a
lakosság minden korosztálya számára a IX. kerületi Önkormányzat közterületi műfüves
futballpályákat, szabadtéri kondicionáló eszközöket, valamint egyéb közterületen
megtalálható sportpályákat kínál térítésmentes használatra.
Kiemelten fontos törekvése az Önkormányzatnak az időskorúak valamint a családok
sportolási lehetőségeinek folyamatos biztosítása. Ezért „A teljesség felé” idősügyi koncepció
programjai is tartalmaznak sport jellegű eseményeket, rendezvényeket. A fenti cél érdekében
az Önkormányzat már több éve támogatja az ingyenes rehabilitációs gyógyúszást a Weöres
Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanúszódában. A foglalkozást kisebb csoportokban,
végzett oktató segítségével, az erre rászorulóknak ingyenesen biztosítjuk. A foglalkozások
hozzásegíthetik őket, hogy teljesebb életet élhessenek.
Az 5. számú melléklet tartalmazza azon bérlők listáját, akik a FIÜK által üzemeltetett kerületi
sportlétesítményekben termet bérelnek. A mellékletből látható, hogy a kerületi
sportlétesítményekben milyen sportolási lehetőséget vehetnek igénybe az érdeklődők. A
legnagyobb kínálat a kosárlabdában, harcművészetekben, tornában és táncoktatásban van. A
mellékletben szereplő szabadidős sportolási lehetőségeket térítés ellenében vehetik igénybe a
lakosok.
A kerületi lakossági szabadidős sportolás szervezésében fontos szerepet játszik a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK). Az FMK-ban több sportot,
testmozgást segítő helyiség (tornaterem, tükrös terem, tornaszoba) is megtalálható. Az alábbi
mozgásformák nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság körében:
 zumba;
 aerobic;
 jóga;
 akrobatikus rock and roll;
 kempo;
 menő manó torna;
 táncműhely.
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A programokat az FMK nem csak a Haller utcai épületében szervezi, hanem a programok
megtalálhatók a tagintézményekben is, így pl. a Dési Művelődési Ház az alábbi
programoknak biztosít alkalmanként és rendszeresen is helyszínt:
 menő manó torna; baba-mama torna;
 gyógytorna;
 aerobic;
 aikido;
 gerincjavító torna;
 hip-hop tánc;
 judo;
 mélyizom torna;
 tai-chi;
 József Attila-lakótelepi Öregfiúk Klubjának kártya, asztalitenisz és sakk foglalkozásai.
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház asztalitenisz, sakk és kártya rendezvények
helyszíne.
A kerületi lakossági szabadidős sportolás fontos szereplői a kerületi bejegyzéssel működő
sportszervezetek, hiszen ezek a szervezetek rendszeresen szerveznek különböző programokat,
eseményeket, amelyek meghatározzák kerületünk szabadidős sportolását. Sajnálatos tényként
kell megállapítanunk, hogy a helyi szabadidősporttal foglalkozó szervezetek erőforrásaik
hiányában tevékenységükkel csak keveseket szólítanak meg.
A kerületi bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek számára az Önkormányzat évente a
költségvetésében erre a feladatra külön elkülönített soron pályázatot ír ki, melynek célja, hogy
az egyesületek által rendezett sporteseményekhez, táborokhoz nyújtson anyagi támogatást. A
pályázatokban az egyesületek a saját területükhöz kapcsolódó rendezvényeik
megvalósításához kérhetnek anyagi támogatást. Az elnyert pályázati összeg az egyesületi
önrész mellé kiegészítésként szolgál.
A fentiek alapján érdemes újragondolni a sportegyesületek önkormányzati támogatási
rendszerét.
A kerületi bejegyzésű sportszervezetek részletes bemutatását (név, székhely, elnök, tagjai
száma) a 6. számú melléklet tartalmazza.
A legtöbb kerületi taggal a RÓKUS IX. KHE, a Ferencvárosi Szabadidős SE és a
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület rendelkezik, tagságuk nagyságára való tekintettel
valamint a kerület lakossági szabadidős sportolásban betöltött szerepük alapján az
alábbiakban röviden bemutatjuk ezeket az egyesületeket.
A RÓKUS IX. KHE leginkább a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára biztosít
rendszeres sportolási és szabadidős programokat. Tagjainak száma 70 fő melynek 95 %-a
kerületi illetőségű lakos. A szervezet fontosabb tevékenységi körei a labdarúgás, asztalitenisz
és a sakk. A szervezet bekapcsolódott az országos Bozsik programba.
Az egyesületek közül a legaktívabb tagokkal és a legtöbb kerületi programmal a Ferencvárosi
Természetbarát Egyesület rendelkezik. A séták, túrák mindenkinek programsorozatban egy
hétre 1-3 túrát hirdetnek meg, de legalább ennyi túrát, sétát szerveznek csak az egyesület
tagjai számára. Az egyesület tagjai heti rendszerességgel járják a természetet és
bekapcsolódtak „A teljesség felé” elnevezésű idősügyi programsorozatba is. Az egyesület 25
évvel ezelőtt alakult meg természetszerető diákok, tanárok, szülők összefogásával. Tagjainak
száma 90 fő, melynek 30-35 %-a kerületi lakos.
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A Ferencvárosi Szabadidős SE körülbelül a 300 fős tagságával, több szakosztályával
(kézilabda, kosárlabda, harcművészetek, kerékpározás) kerületünk legnagyobb egyesülete. Az
egyesület tagjainak körülbelül 75 %-a kerületi lakos.
A kerületi bejegyzéssel rendelkező sportegyesületek főbb alaptevékenységei a következők:
 szabadidősport;
 kézilabda;
 túrázás;
 tánc;
 akrobatikus rock and roll;
 labdarúgás;
 kosárlabda;
 asztalitenisz.
A lakosság által használható
sportolásra alkalmas helyszínek):

kerületi

sportinfrastruktúra

(sportlétesítmények,

A IX. kerületi Önkormányzat tulajdonában a Vendel utcai Tornacsarnok (1096 Budapest,
Vendel u. 10-16.) található. Az Önkormányzat tulajdonában van még a József Attila
lakótelepen található jégcsarnok, valamint az előző fejezetekben már említett két iskolai
tanuszoda.
A kerületben található nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények a következők:
Sportlétesítmény
SINOSZ-SIKETEK Sportcsarnok
1097 Budapest, Könyves K. krt. 28.
Ferencvárosi Vasutas SK Sporttelepe
1097 Budapest, Péceli u. 2.
Labdaker Sportpálya
1092 Budapest, Soroksári út 79-91.
VITUKI Uszoda
1092 Budapest, Kvassay Jenő utca 1.
ORKFK Kiképzőközpont Sporttelepe
1097 Budapest, Vágóhíd utca 11.
FTC Üllői úti Stadionja
1091 Budapest Üllői út 129.

Infrastrukturális adottságai
- 20x40 m-es kézilabda méretű pálya
- egy szabadtéri labdarúgó pálya
- 1 db bitumenes 20x40 m-es szabadtéri pálya
- 1 db asztalitenisz terem
- 2 db salakos teniszpálya
- 1 db 38x19 m-es sportcsarnok
- 4 db 20x40 m-es műfüves pálya, szabványnak
megfelelő világítással, labdafogó hálóval
- négysávos 25 méter hosszú átlag 1,8 m mély
termálvizes medence
- salakos teniszpálya
- füves focipálya
- 1 db nyitott úszómedence
- 4 db salakos labdarúgó pálya
a kerület kiemelten fontos sportlétesítménye

A fenti táblázat bemutatja azokat a sportlétesítményeket amelyek a lakosság számára
sportolásra alkalmas helyszínek lehetnek. A táblázatban felsoroltak közül az ORKFK
Kiképzőközpont Sporttelepe a létesítmény jellegéből adódóan a kerületi lakosok számára
általában zárt, azonban néhány szabadidős rendezvény alkalmával a létesítmény látogatható.
Az FTC stadionja természetesen nem a lakossági szabadidős sportos tevékenységet szolgálja,
ugyanakkor, mint a kerület kiemelten fontos sportlétesítményét, mindenképpen szükséges
megemlíteni.
A lakossági szabadidő eltöltés gazdagítása érdekében meg kell vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy a fenti táblázatban felsorolt, nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket miként
lehetne bevonni a kerületi sportéletbe.
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Szabadidősport tevékenységekre az alábbi IX. kerületi közterületek alkalmasak:
Közterület
Markusovszky tér
Kerekerdő park

Haller park
Nyúldomb - József Attila-ltp.
Nyúldomb - József Attila-ltp. nagyjátszótér:

Vendel utca
Zombori utca
Aszódi utca
József Attila-ltp. - Ifjúmunkás utca
Tinódi utca játszótér

Felszereltsége
mini műfüves futballpálya
asztalitenisz asztal
műfüves futballpálya
szabadtéri kondicionáló gépek
asztalitenisz asztal
aszfaltozott kosárlabdapálya
szabadtéri kondicionáló gépek
görkorcsolya félcső
szabadtéri kondicionáló gépek
futó-, futball és kosárlabdapálya
műfüves futballpálya
asztalitenisz
bekerített görhoki pálya
mini műfüves sportpálya
műfüves futballpálya
aszfaltozott futballpálya
aszfaltozott kosár- és futballpálya
műfüves futballpálya

A felsorolt játszóterek beépítettsége magas fokú, így új sportszerekkel történő bővítése csak
kevés helyen lehetséges. Az eszközfejlesztésre a Haller parkban és az Aszódi utcai játszótéren
van lehetőség. Így például a Haller parkban van tér és lehetőség új sporteszközök telepítésre,
új sport infrastruktúra kiépítésére (pl. rekortános futósáv, kalandpark rész, extrém sportokhoz
új eszközök telepítése, stb.)
Az elmúlt évek alatt felújított új terek (pl. Ferenc tér, Markusovszky park, stb.) az adottságaik
folytán az extrém sportot (görkorcsolya, gördeszka, BMX) űző fiatalok számára ideális
terepet kínálnak arra, hogy a bemutassák a tudásukat, illetve gyakoroljanak. A burkolatok, a
padok azonban nem bírják ezt a fajta terhelést, a felújított közterületek állaga így gyorsan
romlik.
A József Attila lakótelepen található „Nyúldombot” sok kerületi lakos használja sportolás
céljára. A szabadtéri kondicionáló gépeken folyamatosan edzenek a lakosok, a futó- és
futballpályát rendszeresen használják. A magas kihasználtságnak köszönhetően a futó-,
futball- és kosárlabdapályák állaga itt is folyamatosan romlik.
A Rákóczi és a Petőfi híd közötti kivilágított Gizella sétányt nagyon sok futó és kerékpáros
használja. A terület folytatását képező Nehru park állapota, gondozottsága nem megfelelő, bár
a küszöbön álló felújítás során a park új, ápolt külsőt kap.
A szabadidősport egyik, a családok által közkedvelt formája a kerékpározás. Az elmúlt
időszakban megnőtt a kerékpárosok száma kerületünkben is. Kifejezetten kerékpáros utak
kerületünkben az alábbi helyeken találhatók:
 Rákóczi és Petőfi híd között;
 Ecseri út;
 Gyáli út;
 Üllői út bizonyos részén;
 Nehru park egy részén;
 Vámház körút;
 Könyves K. krt.;
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Epreserdő u.

Emellett megengedett a kerékpározás az alábbi helyszíneken található buszsávokban is:
 IX. kerület, Soroksári út, városközpont felé;
 Kén utca – Koppány utca között;
 Vágóhíd utca – Boráros tér között, a városhatár felé;
 a Beöthy utca és Szabadkai utca között.
A kerület több részén, főleg az alacsonyabb forgalmú József Attila-lakótelep utcáin lehet
biztonságosan kerékpárral közlekedni. A bővülő kerékpárút hálózat mellett kevés helyen lehet
a kerékpárt biztonsággal rögzíteni, tárolni.
A lakossági sportolási lehetőségeket szolgálják a sportszolgáltatók által működtetett
létesítmények is, amelyek szolgáltatásai azonban nem ingyenesek. A kerületben megtalálható
különböző sportszolgáltatók listáját a 7. számú melléklet tartalmazza. A mellékletből kiderül,
hogy elsősorban különböző testedzési szolgáltatások mellett a fürdő szolgáltatások, valamint
harcművészeti foglalkozások szerepelnek a kínálatukban.
A Ferencváros Kártya elfogadói igen széles tevékenységi körök között mozognak, de sajnos
jelenleg nincs olyan elfogadóhely, ami kedvezményt biztosítana sporttal kapcsolatos
tevékenységekre.
Összefoglalás:








a lakossági szabadidős sportolás több színtéren zajlik, a színterek szereplői sokszor
nem találkoznak egymással;
a kerület sport infrastruktúráját tekintve megállapítható, hogy a nem önkormányzat
által fenntartott, működtetett létesítmények felszereltebbek, korszerűbbek és számukat
tekintve több található a kerületben;
a IX. kerületi Önkormányzat által szervezett lakossági rendezvények száma alacsony;
az FMK programjai között sok lakossági szabadidős sportos rendezvény megtalálható;
a közterületeken lévő szabadidő parkok felszereltsége jó, a parkokban új eszközök a
magasfokú beépítettség miatt nem telepíthetők, mindamellett megállapítható, hogy az
eszközök állapota a magasfokú igénybevétel miatt fokozatosan romlik;
bővült a kerékpárút hálózat;
a Ferencváros Kártyának sport tevékenységek vonatkozásában nincs elfogadóhelye.

3.3 Versenysport és utánpótlás-nevelés
Ferencváros a sportolói révén is ismert az országban és az országhatáron túl is. Örvendetes,
hogy kerületünk sportolói kiemelkedően szerepelnek az országos bajnokságokon. Különös
büszkeséggel tölt el minket, hogy a 2012. évi londoni olimpián kerületünk sportolója
pontszerző helyen végzett.
A versenysport támogatása nem lehet, és nem is önkormányzati feladat. Ezt a különböző
látványsporti támogatások, szponzori összegek és a működtetésből származó bevételek
működtetik. Az utánpótlás nevelés tevékenységében lehet az Önkormányzatnak aktívan, a
költségvetésének lehetőségei alapján részt venni, az utánpótlás nevelést támogatni.
Kerületünkben a sport helyzetének vizsgálatakor, megkerülhetetlen tényező az 1899. május 3án alakult Ferencvárosi Torna Club, hiszen kerületünk sportéletének meghatározó szereplője
az ország legismertebb egyesülete. Az FTC szakosztályainak korábban mindig lehetőségük
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volt arra, hogy a kerületi iskolákba a testnevelés órákon, osztályfőnöki órákon megjelenjenek,
és ott népszerűsítsék a szakosztályukat, illetve diákokat toborozzanak az FTC számára.
A IX. kerületi Önkormányzat a kerületi Sport Alap révén, az elmúlt négy év során évi 20
millió Ft összeggel támogatta az utánpótlás nevelést. Ennek célja az volt, hogy minél több
gyermek kerüljön be az egyesületi sportéletbe. A jelenleg futó Sport Alap támogatás 2013.
december 31-én befejeződik.
Összefoglalás:




a kerületi versenysport és utánpótlás-nevelés meghatározó szereplője a Ferencvárosi
Torna Club;
a versenysport támogatása nem önkormányzati feladat;
a Sport Alap támogatás 2013. évben befejeződik.

4. Fejlesztési javaslatok, prioritások
SWOT elemzés a IX. kerület sportjáról
A fejlesztési javaslatok, feladatok meghatározásához elengedhetetlenül szükséges a kerületi
sportélet hátterét adó intézménynek, szervezeteknek, szolgáltatásoknak az elemzése. Az ehhez
az elemzéshez elkészített SWOT-analízis a helyzetértékelésre és problémamegoldásra
használt módszer, mely számba veszi azokat az erősségeket, melyekre a fejlesztés alapozható,
a fejlesztést gátló belső tényezőket, adottságokat, azokat a kívülről jövő lehetőségeket,
melyek segíthetik, ösztönözhetik a projektet, illetve a veszélyeket, melyek kívülről
akadályozhatják a program sikerességét. Minden SWOT-elemzés sokszor szubjektív
megállapításokat is tartalmaz, így a kerületi sportélet elemzéséhez elkészített is a koncepció
kialakításában részt vevő munkaközösség véleményének eredménye, ezért később érdemes
újragondolni az itt felsorolt megállapításokat.

Erősségek

Lehetőségek

(a koncepcióval kapcsolatban álló belső, jól
működő rendszerek, melyek csökkentik a
gyengeségeket)
 óvodapedagógusok kiváló szakmai
felkészültsége, sport iránti
elkötelezettsége
 a kerületi diákok jó szereplése a
különböző sportversenyeken
 diáksport rendezvények magas száma
 jól működő diáksport versenyprogram
 jól működő diákönkormányzat
(FEGYIÖK)
 iskolák, sportegyesületek működő
kapcsolatrendszere
 korcsolya és úszásoktatás infrastrukturális
adottságai
 a régóta működő támogató pályázati
rendszer
 a kerület minden városrészében sűrűn
megtalálható, tehát a kerületi lakosok
által könnyen elérhető, felújított parkok
 önkormányzat - egyesületek

(a külső környezet adottságai, melyeket ha
befolyásolunk, kedvezővé válhatnak
számunkra)
 a kerületben található sportegyesületek adta
lehetőségek (pl. FTC)
 szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
sportolásának segítő szervezetek jelenléte
 más kerületekben lévő sportlétesítmények
kihasználása
 utánpótlás-nevelés támogatásának bővítése
 a kerületi élsportolók magas száma
 Nehru-projekt
 fővárosi sportrendezvényekhez való
kapcsolódás lehetősége
 a kormány sporttámogatás iránti
elkötelezettsége (TAO, kiemelt sportágak
támogatási rendszere, sportlétesítmények
fejlesztési programja stb.)
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együttműködési megállapodásai
 nagy szakmai tapasztalattal, tudással
rendelkező humán tőke (elkötelezett
edzők, testnevelők, sportvezetők)

Gyengeségek

Veszélyek

(belső tényezők, melyeket eredményesebbé
tehetünk)
 sportlétesítmény-kapacitás hiánya
 létesítmények állapota
 óvodai tornaszobák hiánya


(külső környezet korlátai, melyekre nincs
befolyásunk, kockázatot jelentenek)
 a rendszeres mozgás és sportolás iránti igény
hiánya
 szponzorok hiánya
 a kerületi sportegyesületek alacsony
működési hatékonysága
A bemutatott helyzetértékelés alapján meg tudjuk határozni a következő négy évben a
legfontosabb sportszakmai célokat, a meghatározásánál nem a végrehajtás operatív folyamata
került kiemelésre, hanem a stratégiai, koncepcionális fogalmazásmód.

4.1 Általános fejlesztési javaslatok
1. A kerületi lakosok, diákok sportolási szokásainak felmérése.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: 2014. augusztus 31.
2015. júliusában megkezdődött a kérdőíves felmérés az
önkormányzati programon résztvevők között.
2. Egységes arculat és kommunikáció kialakítása a kerületi sportéletben.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: 2014. augusztus 31. 2017. februárjában került bemutatásra a sportarculat
3. A kerületi sportélet szervezésének központosítása és racionalizálása érdekében
létrehozása. Tagjai: IX. Kerületi Önkormányzat, a FIÜK, a kerületi bejegyzésű
sportegyesületek, az FTC valamint a kerületi nevelési és oktatási intézmények képviselői.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: 2014. május 31. – nem valósult meg, a diáksportnak megvan a saját fóruma –
testnevelők munkaközössége, melynek bizonyos rendezvényein a sportreferens is részt vesz,
az Oktatási kerekasztalon évente egy alkalommal a programokról tájékoztatjuk az érintetteket.
Az egyesületekkel folyamatos a kapcsolattartás, külön fórum létrehozása nem indokolt.
4. A sport területéért felelős, sportreferens munkakör kialakítása. A sportreferens irányítja a
kerületi sportéletet, szervezi és összehangolja a különböző színtereken zajló
sportrendezvényeket.
Felelős: Önkormányzat
Határidő: 2014. május 31. 2015 elején betöltésre került a sportreferensi munkakör, majd rövid
szünetet követően a jelenlegi köztisztviselő 2015. július 15-től látja el a feladatokat.
5. Ferencváros Kártya kiterjesztése a sportszolgáltatások igénybevételére. Együttműködést
kell kialakítani a sportvállalkozásokkal, sportszolgáltatókkal hogy a Ferencváros Kártyát
minél több kerületi sporttevékenység, sportszolgáltatás kapcsán elfogadják, így a
kártyabirtokosok kedvezményekben részesülhetnek.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Ferencvárosi Sport Bizottság
Határidő: folyamatos – információnk szerint a Ferencváros kártya nem működik
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6.

„Infrastrukturális és sporteszköz fejlesztési terv” készítése, amely feltérképezi és
bemutatja intézményeink, közterületeink adottságait, hiányosságait, valamint fejlesztési
javaslatot és operatív megoldásokat kínál, például:
 óvodai tornaszobák és mozgásfejlesztő szobák, iskolai tornatermek fejlesztése,
felújítása, korszerűsítése,
 az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményekben szükséges
sporteszközök fejlesztése, az iskolák átkerültek a Belső-Pesti Tankerülethez
 extrém pálya megtervezése, építése, petanque-pálya kialakítása stb.

Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, FIÜK, KLIK, Ferencvárosi Pedagógiai Intézet,
Ferencvárosi Sport Bizottság
Határidő: 2014. augusztus 31. 2015. őszétől évente leadásra kerültek javaslatok a sport
infrastruktúra fejlesztési irányairól.
7. „Infrastrukturális és sporteszköz fejlesztési tervben” meghatározott feladatok ütemezett
végrehajtása.
Felelős: Polgármesteri Hivatal, FIÜK
Határidő: 2014. augusztus 31-től folyamatos
Haller park futópálya átadás 2015 tavaszán
2017. tavaszán átadásra került a Haller parkban a street workout pálya
Haller park bekerített sportpálya felújítása az MKSZ pályázata támogatásával, várható átadás
2019. II félév
8.

Együttműködési megállapodások megkötése a kerületben aktívan
sportszervezetekkel,
sportszolgáltatókkal,
valamint
a
szomszédos
önkormányzatokkal, a kerületi sportélet fellendítése érdekében.

működő
kerületi

Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Ferencvárosi Sport Bizottság
Határidő: folyamatos több kerületi, nemrég alakult sportegyesülettel szoros együttműködés,
közös rendezvények, pályázati programok kapcsán
kerületen belül – FMK, Dési Művelődési Ház együttműködés programok közös szervezése
9. A sportról és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009. (XII. 04.) helyi önkormányzati
rendelet felülvizsgálata.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: 2014. május 31. ???? megtörtént a módosítása 7/2018. (II.13.) Önkormányzati
rendelettel. Lényegi, operatív kérdéseket nem érintett
10. Sportpályázatok figyelése.
Felelős: Pályázati Csoport, Sportreferens, Ferencvárosi Sport Bizottság, Ferencvárosi
Diáksport Bizottság, Pályázati Csoport
Határidő: folyamatos MKSZ kézilabda-pálya építés
11. Budapest Főváros Önkormányzata
kapcsolódási pontok kialakítása.

által

szervezett

sportrendezvényekhez

való

Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Ferencvárosi Sport Bizottság, Ferencvárosi Diáksport
Bizottság
Határidő: folyamatos Budapest Sportfőváros 2019 – csatlakozási lehetőségek egyeztetése
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4.2 Speciális, a rész szakterületekre vonatkozó fejlesztési javaslatok
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a részterületek vonatkozásában megfogalmazott
fejlesztési feladatok.

4.2.1 Intézményi keretek között zajló sport és testnevelés
4.2.1.1 Óvodai mozgásos tevékenységek
Az óvoda szerepe a gyermekek szokásrendjének kialakításában felbecsülhetetlen. A mozgás
az egészséges életmód iránti igény kialakulásának első állomása, ehhez az életkori
sajátosságoknak megfelelő feltételeket, lehetőségeket biztosítanunk kell. El kell érni, hogy az
egész életen át történő sportolás igénye alakuljon a feltörekvő nemzedékben.
1. Az óvodáskorúak rendszeres és teljes körű egészségügyi (ortopédiai, reflexológiai,
belgyógyászati, szemészeti) szűrésrendszerének kialakítása, a rendellenességek időben
történő felismerése végett a mindenkori önkormányzati költségvetésben külön fedezet
biztosításával.
2. Igény van az óvodai gyógytorna foglalkozások folytatására, de a finanszírozás nem
megoldott.
3.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Egészségügyi referens
Határidő: 2014. augusztus 31.
4. Kerületi óvodás egészségnapok szervezése az egészséges életmóddal - rendszeres mozgás,
táplálkozás - kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Óvodák
Határidő: folyamatos Óvodai sportnapokon szakmai segítségnyújtás
5. Kerületi továbbképzési terv készítése az óvodapedagógusok rendszeres szakirányú
továbbképzése céljából (gyógytorna, játékos torna, népi játékok, ortopédiai ismeretek stb.)
és az ehhez szükséges feltételek biztosítása.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Óvodavezetői munkaközösség, Óvodák
Határidő: minden év március 31.
6. Az óvodai mozgásos rendezvények számának növelése.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Óvodavezetői munkaközösség, Óvoda
Határidő: folyamatos
7. Óvodai mozgásfejlesztő önkormányzati pályázat(ok) kiírása (különböző mozgásos
rendezvények, kirándulások, táboroztatások stb.) a kerületi óvodák számára. Az ehhez
szükséges fedezet külön önkormányzati költségvetési soron kerüljön megjelenítésre.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: 2014. március 31-től folyamatos – eszközvásárláshoz támogatások
4.2.1.2 Iskolai testnevelés és diáksport versenyrendszer
Az iskolai testnevelés és sport alapvető szerepet játszik a testkultúra megismertetésében és
olyan mértékű megszerettetésében, hogy az egy életre szóló igénnyé váljon. Emellett egyik
sarkalatos pontja a testi képességek fejlesztése, mely az egyéni képességekhez igazodva
hozzájárulhat a diákok testi, szellemi, esztétikai és erkölcsi fejlődéséhez, illetve
megalapozhatja az arra vállalkozók szakirányú továbbtanulását.
1. Új diáksport támogatási rendszer kidolgozása. A megváltozott fenntartói/működtetői
feladatok tükrében a támogatási rendszert három fő területre kell bontani: 1. sport táborok
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megszervezésének, megrendezésének támogatása, 2. sporteszközök beszerzésének
támogatása, 3. diáksport versenyrendszer támogatása.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, FIÜK, KLIK
Határidő: 2014. március 31.
2. A „Ferencvárosi Jó sportoló - jó tanuló” díj és ösztöndíj rendszer létrehozása a különböző
sportágakban kimagasló eredményeket elért tanulók elismerése érdekében, illetve a
tehetséges diákok anyagi támogatása céljából. Több alkalommal elindításra került, nem
eldöntött, hogy elismerések (sportrendelet) vagy kitüntetés (Kitüntetési rendelet
módosítása) formában valósuljon meg
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, „deák” Közalapítvány, Ferencvárosi Sport Bizottság,
Ferencvárosi Diáksport Bizottság
Határidő: 2014. augusztus 31.
3. A kerületi, országos és nemzetközi versenyeken kimagasló sporteredményeket elért
diákok felkészítő tanárainak elismerése, jutalmazása. Szakmailag nem indokolt – a
nemzetközi szintű eredeményeket az esetek 99 %-ban nem a testnevelő, hanem az edző
munkája segíti
Felelős: KLIK, Ferencvárosi Diáksport Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: folyamatos
4. A diáksport rendezvények szervezésében, bonyolításában résztvevő kerületi testnevelő
tanárok aktív részvételének ösztönzése. Megvalósul a Sportgála keretében az „Év
testnevelője” díjazással)
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda Ferencvárosi Diáksport Bizottság, Ferencvárosi Sport
Bizottság, KLIK
Határidő: 2014. március 31-től folyamatos
5. A FEGYIÖK bevonása a kerületi diáksportélet fejlesztésébe, szervezésébe a szabadidő
káros szenvedélyektől mentes eltöltése érdekében. Játékos sport- és mozgásos programok
szervezése, melyek megszólítják a IX. kerületi diákokat, fiatalokat. Kiváló a kapcsolat a
sport és ifjúsági referens között, közös rendezvények szervezése pl Ifi Feszt – Extrém
sportnap közös megrendezése
6.
Felelős: FEGYIÖK, Ferencvárosi Diáksport Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda, Ifjúsági
referens
Határidő: folyamatos
7. A diáksport rendezvények kiterjesztése az összes kerületben található iskolára.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, KLIK, Ferencvárosi Diáksport Bizottság
Határidő: 2014. szeptember 1-től folyamatos
8. Az ingyenes korcsolya és úszásoktatás biztosítása a köznevelési intézmények (óvodák,
iskolák) számára.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, KLIK
Határidő: folyamatos

4.2.2 Kerületi lakossági szabadidős sportolás
A szabadidősport területén gondoskodni kell a IX. kerület lakosságának egészséges
életfeltételeinek biztosításáról, a hozzáférhető infrastrukturális adottságok hatékonyabb
kihasználásáról. Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni az önkormányzati tulajdonban lévő
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sportlétesítmények, iskolai tornatermek, sportudvarok lakosság számára történő hétvégi,
tanítási szünidei minél szélesebb körben történő igénybevételét.
1. Szabadidős sportprogramok szervezése a családoknak, fiataloknak, nőknek, időseknek,
fogyatékkal élőknek az egészségmegőrzés, a regenerálódás és a kikapcsolódás érdekében:
a. nagy tömegeket megmozgató szabadidősport rendezvények szervezése,
b. éves szinten 6-8 tematikus szabadidősport rendezvény
c. a rendszeres sportolásra, testmozgásra alkalmat nyújtó programok szervezése:
i. „Nyitott tornaterem” akció meghirdetése, az őszi-téli időszakban a
kerület három különböző városrészében található iskolák
tornatermeiben ingyenes sportolási lehetőség biztosítása a kerületi
lakosoknak.
ii. A tavaszi-nyári időszakban szakemberek által vezetett ingyenes
szabadtéri sportolási lehetőség biztosítása a kerületi lakosok számára, a
kerület mindhárom városrészében.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Idősügyi-, ifjúságügyi- és esélyegyenlőségi referensek,
Ferencvárosi Sport Bizottság
Határidő: 2014. január 01.-től folyamatos folyamatos megvalósítás Nyitott tornaterem 3
helyszín, szabadtéri edzések 2 helyszín
2. Kerékpártárolók létesítése a József Attila-lakótelepen található metró megállók (Ecseri út,
Pöttyös utca), az oktatási, nevelési és szociális intézmények valamint a Polgármesteri
Hivatal környezetébe előre kidolgozott ütemterv szerint.
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Ferencvárosi Sport Bizottság
Határidő: 2014. május 31-től az ütemterv szerint folyamatos

4.2.3 Versenysport és utánpótlás-nevelés
A versenysport utánpótlás bázisának biztosítása érdekében szükséges az utánpótlás-nevelés
tehetséggondozása.
1. Kiemelkedő képességű sportolók nemzetközi versenyeken való szereplésének anyagi
támogatása egyedi kérelem útján. folyamatos
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: folyamatos
2. A 2013. december 31 napjával lejáró Sport Alap folytatása. 2014-től ismét jóváhagyásra
került
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda, Ferencvárosi Sport Bizottság
Határidő: 2014. március 31.
3. A Ferencvárosi Torna Club és a IX. kerületi önkormányzat között az együttműködést
fejlesztése. Önkormányzat által biztosított kiemelt anyagi támogatás az FTC-nek,
kizárólag utánpótlás nevelési feladatok finanszírozására
Felelős: Humánszolgáltatási Iroda
Határidő: folyamatos

23

4.3 Fejlesztési javaslatok összefoglalása

Anyagi, emberi erőforrás nagysága

Magas ráfordítás

A sport koncepcióban javasolt fejlesztések megvalósítási sorrendjének meghatározásánál két
szempont vizsgálata szükséges. Egyrészt fontos annak feltárása, hogy az adott fejlesztési
javaslat megvalósításához milyen erőforrásra (emberi, anyagi) van szükség, illetve ebből
mennyi áll rendelkezésre, vagyis mekkora ráfordítást igényel. Másrészt vizsgálni kell a
fejlesztési javaslattal elérhető célközönség nagyságát. Prioritást élveznek azok a fejlesztések,
melyek a legkisebb erőforrás-ráfordítás mellett a legszélesebb réteget célozzák meg.
Legkisebb prioritással azok a tevékenységek rendelkeznek, melyek kisszámú csoportot
céloznak meg, és nagy anyagi ráfordítást igényelnek, ezek a jobb felső kvadránsban
helyezkednek el. Fontos megjegyezni azonban, hogy a működési modell jellegéből adódóan
változhatnak a prioritások, hiszen egy már működő sporttámogatási rendszer újragondolásáról
van szó és a jól működő hagyományos elemeket nem célszerű megváltoztatni. Továbbá a más
szervezetekkel történő kölcsönös együttműködés eredményeképpen módosulhatnak a
rendelkezésre álló erőforrások, mind emberi, mind anyagi vonatkozásban.

Sport Alap

Sportpályázatok

Lakossági sp. progr.

Sportreferens

Úszás, korcsolya
Diáksport támogatás
Kerékpártárolók

Óv. pr. támogatása
Együttműködés megállapodások

Felmérés

Óv. képzések

Óvodai szűrések
Kapcs. Főv. sporthoz

Alacsony ráfordítás

Díj
Ferencváros Kártya
Tanárok jutalma

Arculat, kommunikáció

Óv. egészségnap

FEGYIÖK, ker. isk. bev.
Fejlesztési Terv
Sport Bizottság

Széles réteg

Élsportoló tám.

Sportrendelet

Célcsoport nagysága

Szűk réteg
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5. A sportkoncepció értékelése, hatálya, a nyilvánosság
fórumrendszere
5.1. Értékelés
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szükségesnek tartja, hogy a helyi
sportélet helyzetéről kétévenként átfogó beszámoló készüljön, ami alapján a Képviselőtestület tájékozódhat. Az elkészült beszámolót a Humán Ügyek Bizottsága szakmai
szempontok alapján véleményezi.

5.2. Hatálya
Jelen sportkoncepció 2014. január 1-jétől 2018. december 31-ig hatályos.

5.3. A nyilvánosság fórumrendszere






Ferencváros - Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja
kábeltelevízió (9.tv)
egyéb kerületi illetékességű médiák
szórólapok
Ferencváros honlapja (www.ferencvaros.hu)

A felsorolt kötelező és önként vállalt feladatokat az Önkormányzat a Képviselő-testület
döntése alapján a Humán Ügyek Bizottsága közreműködésével, a Humánszolgáltatási Iroda
szakembereinek részvételével valósítja meg.
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6. Mellékletek
1. számú melléklet
A kerületi óvodák sport és mozgásos tevékenységéhez kapcsolódó adatok
Óvodák neve Tornaszoba
száma

Egyéb speciális Tanuszoda
mozgás fejlesz- száma
tő szobák
állapota és
felszereltsége

Epres

SNI szoba
megfelelő

Játszóudvar
felszereltsége

Délutáni
óvodapedagóg
us által tartott
sportjellegű
foglalkozás
megnevezése

Délutáni
külsős
személy/
szervezet által
tartott
sportjellegű
foglalkozás
megnevezése

Nyári
táborozástatás

néptánc,
tartást javító
torna
szivacslabda
néptánc

-

-

2

-

-

2

-

-

megfelelő

2

-

1 jól felszerelt kiváló

-

Csudafa
Csicsergő

úszás, korcsolya
séták a Haller parkban;

jóga,
cigánytánc
foci

Révfülöpi ovis
tábor

Orczy kerti kirándulások
Orczy kerti kirándulások

Kerekerdő
Kicsi Bocs

1

-

-

felújítást
igényel

Liliom
1 megfelelő -

1 jól felszerelt megfelelő

Méhecske

1

-

A szülők az alábbi
sport jellegű
tevékenységre viszik
délután
gyermeküket

Nyúldomb;
megfelelő
Egyik udvar
felújítást
igényel

-

Külsős helyszínen
megvalósuló mozgások
tevékenységek
(kirándulások, séták)

-

jól felszerelt

játékos torna néptánc
ének-zene.
tánc,
gyógytestneve
lés
szivacslabda
nincs
úszás
foci,
mozgásfejlesz
tő foglalkozás,
óvodás torna -

Napfény
-

-

-

jól felszerelt

-

1

-

-

jól felszerelt

gyermek torna -

-

úszás, balett, foci,
rock and roll
balett, rock and roll,
manó-torna, úszás
balett, küzdő
sportok, úszás

Heti rendszeres séták,
kirándulás
foci, karate, úszás,

-

séták, kirándulások

-

Nyúldomb; József A.
lakótelepi Nagyjátszótér,

-

Nyúldomb; József A.
lakótelepi Nagyjátszótér,

foci, karate, úszás

úszás, tánc, foci

úszás

Ugrifüles
-

Ugrifüles játszótér,
Nyúldomb; Nagyjátszótér,

balett, úszás,
korcsolya, foci
korcsolya
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2. számú melléklet
A kerületi oktatási intézmények sport tevékenységéhez kapcsolódó adatok
Intézmény neve

Ferencvárosi
Komplex Óvoda,
Általános Iskola és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
Budapest IX.
Kerületi Kőrösi
Csoma Sándor
Kéttannyelvű
Általános Iskola
Budapest IX.
Kerületi Molnár
Ferenc Általános
Iskola

Budapest IX.
Kerületi Kosztolányi
Dezső Általános
Iskola
Bakáts Téri Énekzenei Általános
Iskola
Budapest IX.
Kerületi Leövey
Klára Gimnázium és
Szakközépiskola

Budapest IX.
Kerületi SzentGyörgyi Albert
Általános Iskola és
Gimnázium

Budapest IX.
Kerületi Weöres
Sándor Általános
Iskola és
Gimnázium

Budapest IX.
Kerületi József
Attila Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Milyennek ítélik
meg iskolájuk
sportlétesítményi
állapotát
(tornaterem,
sportudvar…)

Iskolájukban mi
lenne a
legfontosabb
sportlétesítményi
fejlesztés?

Milyennek ítélik
meg iskolájuk
sporteszköz
felszereltségét?

Iskolájukban mi
lenne a
legfontosabb
sporteszközfejlesztés?

Az iskolai
Az elmúlt évek
sportéletben
legjelentősebb, az
mely sportágak
iskola tanulója/csapata
töltenek be
által elért
jelentős
sportsikerek?
szerepet?

Tornaterem

Jó

Labda, korcsolya

Speciális Olimpián: 6
arany, 7 ezüst, 3
bronzérem

Görkorcsolya,
műkorcsolya,
atlétika, úszás,
asztalitenisz

Padok,
zsámolyok,
kiegészítő
szerek,

Kézilabda DSE
országos Diákolimpiai
II. helyezés

Kézilabda,
labdarúgás,
kosárlabda

Torna és atlétikai
szerek
beszerzése

Tornában országos
elődöntő 9. hely

Torna, atlétika

jó

mászófal

Körzeti Bozsik Kupa
I. helyezés

Foci, úszás,
síelés

-

átlagos

Tornaszőnyeg,
küzdősporteszkö
zök

Budapesti I. helyezés
játékos
sportvetélkedőn;
budapesti II. helyezés
kosárlabdában;

Kosárlabda,
túrázás,
sorversenyek

Kézilabda sportág
népszerűsítése-FTC

Floorball országos
diákolimpia II.
helyezés;
Strandröplabda
diákolimpia I.
helyezés;

floorball;
labdarúgás;
kosárlabda;
strandröplabda
; kézilabda;
atlétika;
aerobik;

nincs tornaterme

tornatermi parketta
balesetveszélyes;
műfű állapota rossz

műfű felújítást
igényel;
tornaszoba
felújítása

tornatermek
állapota nem
megfelelő;
sportudvar
burkolata romlik;

Tornatermek
felújítása;
sportudvari
burkolat cseréje,
szivacstornaterem
felújítása;

nagyon jó

jó-megfelelő

Vendel csarnok
megfelelő; csarnok
melletti műfüves
pálya
balesetveszélyes;
iskolai belső
sportudvar
sportolásra nem
alkalmas

tornaterem
felújításra szorul;
tornatermi;
kisterem világítása
nem megfelelő;
sportudvar állapota
közepesen
megfelelő

a gimnázium
sportudvara
használhatatlan; a
tornatermek
használhatóak;

a betonpálya
balesetveszélyes; a
tornaterem padlózat
és a fal megfelelő,
az öltözőket kellene
festeni

Önálló sportudvar,
öltözök fejlesztése
A tornacsarnok
emeleti részén egy
kis tornaterem
kialakítása;
kondicionáló terem
létrehozása; a
csarnok melletti
focipálya
könnyűszerkezetes
lefedése;

Tornatermi
burkolat felújítása;
Sportudvar
újrafestése;
kisterem világítás
felújítása;

kielégítő

nincsenek
atlétikai szerek,
eszközök
elöregedtek

Általános
eszközfejlesztés
; Kardió gépek
vásárlása
-

megfelelő szint

Középiskolás
világbajnokság lány
fociban III. hely;
országos lány foci I.
helyezés több
korcsoportban;

Röplabda;
kosárlabda;
labdarúgás;
floorball

Úszóversenyeken
budapesti és országos
döntős eredmények

Úszás,
labdarúgás,
röplabda;

megfelelő

Ladák pótlása;
tornapadok
beszerzése;

sportudvar
fejlesztése,
műfüves pálya
kialakítása

Jó

Tornaszerek

Gyógylovaglás
létrehozása; több
nyitottság a fogyatékos
diákok felé; felújítást
igényel;

Fiatal, új kollégák
ötleteinek meghallgatása

Olyan rendezvények
támogatása, ahol a
szülők is részt vehetnek

Tornaszőnyeg;
svédszekrény;
labdák;
mászókötél;
bordásfal;
tornapad;

Új sportudvar
kialakítása;
tornatermi felújítás
szükséges;

A kerületi diáksportélet
fejlesztésével,
megújításával
kapcsolatos gondolatok?

asztalitenisz,
kosárlabda
futball

Kerületi testnevelő
tanári továbbképzések
megszervezése.

Szabadidős sportágak:
kerékpározás; fitnesz;
kondicionálás; úszás
lehetőségének
biztosítása; iskolák
körüli parkokbanjátszótereken a
sportolási lehetőségek
biztosítása; futópálya
kiépítése; kültéri fitnesz
eszközök telepítése;
távolugrásra alkalmas
hely létrehozása;
A gimnáziumi kézilabda
élet megteremtése;
kerékpározás;
görkorcsolya,
gördeszkázás; szorosabb
kapcsolattartás a kerületi
iskolákkal; kerületi
szakmai továbbképzések
megteremtése;

floorball, amennyiben az
udvar alkalmas lesz rá
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3. számú melléklet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete által fenntartott oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó tornatermi adatok
Intézmény
(név, cím)
Bakáts Téri Ének-zenei
Általános Iskola
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
Budapest IX. Kerületi József
Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
1095 Budapest, Mester utca 67.
Budapest IX. Kerületi
Kosztolányi Dezső Általános
Iskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.

Típusa

Száma

Tornahelyiség
Mérete
(méter x méter/ m2)
10x20m
18x10m

Befogadó
képessége (fő)
Egy osztály

tornaterem

2

tornaterem

2

18x10m

Egy osztály

tornaterem

1

18x9m

Egy osztály

Budapest IX. Kerületi Kőrösi
Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca
13.

tornaterem

1
1

10x20m
17x9m

Egy osztály

Budapest IX. Kerületi Leövey
Klára Gimnázium és
Szakközépiskola
1096 Budapest, Vendel utca 1.

Vendel tornacsarnok

1

Megjegyzés
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Budapest IX. Kerületi Molnár
Ferenc Általános Iskola
1095 Budapest, Mester utca 19.

Tornaterem
Tornaterem
Tornaterem
(szivacsgödrös)

1
1
1

10x20m
19x6m
10x20m

Egy osztály

Budapest IX. Kerületi SzentGyörgyi Albert Általános Iskola
és Gimnázium
1093 Budapest, Lónyai utca 4/c-8.

Tornaterem
Tornaterem
tornaszoba-boltíves

1
1
1

25x9m
15x8m
6x18

Egy osztály

Budapest IX. Kerületi Telepy
Károly Testnevelési Általános
Iskola és Gimnázium
1096 Budapest, Telepy utca 17.
Budapest IX. Kerületi Weöres
Sándor Általános Iskola és
Gimnázium
1098 Budapest, Lobogó utca 1.

Tornaterem

1
1
1

10x20m
7x7m
20x7m

Egy osztály

Tornaterem
tornaterem

1
1
1

18x9m
17x9m
19x5m

Egy osztály

Ferencvárosi Komplex Óvoda,
Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
1095 Budapest, Gát utca 6.
Dió Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthon
1098 Budapest, Friss utca 2.
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
1092 Budapest, Köztelek utca 8.

tornaszoba

1

9x5m

Kis létszámú
osztály

Tornaterem
mozgásterem

1
2

10x20m
5x5m

Egy osztály

nincs
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4. számú melléklet
A nem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által működtetett oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó tornatermi adatok
Intézmény
(név, cím)

Típusa

Száma

Tornahelyiség
Mérete
(méter x méter)

Befogadó
képessége (fő)

Megjegyzés

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák

Harsányi János
Szakközépiskola és Szakiskola
1091 Bp. Ifjúmunkás u. 31.
Gundel Károly
Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakképző
Iskola
1097 Bp. Ecseri út 5-7.
Szily Kálmán Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
1097 Timót u. 3.
Teleki Blanka Közgazdasági
Szakközépiskola
1095 Mester u. 23.
Szent István Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
1095 Mester u. 56-58.
Puskás Tivadar Távközlési
Technikum
Infokommunikációs
Szakközépiskola
1097 Gyáli út 22.
Fáy András
Közlekedésgépészeti, Műszaki
Szakközépiskola

tornaterem

1

25 m x 12 m

35 fő

rendezvény esetén 150
fő

tornaterem

1
(3 részre osztható)

kosárlabda pálya
szabvány méretű
(kb.40-50x20 m)

80 fő

1300 fő rendezvényen

tornaterem

1 (2 felé osztható)

18 m x36 m

50 fő

két osztálynyi
szűkösen

tornaterem

1

322 m2 =
23 m x 14 m

50 fő

tornaterem
1
tornaszoba
1
(szertornáho
z)
tornacsarnok 1

33 m x16 m
200 m2 (15 x13)

50 fő
20 fő

néző: 200 fő
néző: 0 fő

31 m x15,5 m
(küzdő-tér)

30 fő

400 fő rendezvényre

tornaterem
konditerem

11 m x 22 m
15 m2

35 fő

1
1
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1095 Mester u. 60-62.
Jaschik Álmos Művészeti
Szakközép Iskola
1097 Illatos út 2-4.

tornaterem

tornaszoba
torna udvar
(kézilabda
pálya)

1 (2 tornaterme van
de az egyikben
dekoratőr műhely
működik, ezért tud
csak 1-et jelenteni)
1
1

20 x 10 m
(200m2)

48 m2
800 m2

max. 35-40 fő

Teljes kihasználtság

Tornaudvar nézővel
együtt: 200 fő

10 fő
20 fő

Alapítványi, Nonprofit fenntartású iskolák

40 fő
20 fő
12 fő
10 fő

400 fő rendezvényen
150 fő rendezvényen

Közgazdasági
Politechnikum Gimnázium
és Szakközépiskola
1096 Vendel u. 3.
Zöld Kakas Líceum
Mentálhigiénés Szakiskola,
Szakközépiskola, és
Gimnázium
1098 Hurok u. 11.

tornaterem
tornaterem
konditerem
tükrös terem
nincs

Turcsák Tibor
Hangszerépítő
Kézművészeti Akadémia,
Szakközépiskola
1094 Ferenc tér 9.
Szent György Média és
Informatikai
Szakközépiskola
1096 Lenhossék u. 24.
Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskola és
Kollégium
1093 Török Pál u. 1.

nincs

Testnevelés órát 150
m2-es több célú
közösségi teremben
tartanak: 60 fő
Továbbá egy 50 m2
jóga terem: 20 fő
felnőtt képzés

nincs

felnőtt képzés

1
1
1
1

25 m x 12 m
13 m x 11 m
5-6 m x 10 m
6mx8m

nincs
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SZERSA Oktatási Központ
1095 Soroksári út 75-77.
Biztosítási Oktatási Intézet
Fejlesztési Alapítvány
Szakközépiskola
1094 Balázs B. u. 18.

tornaterem

479 m2 (kiszolgálókkal
együtt 650 m2)

1

35-40 fő

300 fő rendezvényen
felnőtt képzés

nincs

Egyházi fenntartású iskolák

Lónyay utcai Református
Gimnázium és Kollégium
1092 Kinizsi utca 1-7.

Patrona Hungariae
Általános Iskola,
Gimnázium, Diákotthon és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
1092 Budapest, Knézich u.
3-13.

tornaterem

tornaszoba
klubhelyiségben
tornaszoba
Tornaterem

1 (2 részre
osztható / tatami
+ bordásfalas)
1
1
1

2

12 m x 41,5 m
(498m2)

50 fő

max. befogadó
képesség 290 fő

17,3 m x 34,2 m
592 m2
25 m2
20 m2

50 fő

max. férőhely 530 fő

12 x 25 m (301
m2)
10 x 15m (147m2)

60 fő
30 fő

4-5 fő
4 fő
Max 250 fő
Max 100 fő

Magán fenntartású iskolák

NOVUS Gimnázium,
Szakközépiskola és AMI
1097 Vágóhíd u. 31-33.

nincs

az egyik tanteremben
tartják a testnevelés
órát: 60 m2, 30 fő
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5. számú melléklet
A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett sportlétesítmények bérlőinek listája
a szabad idősávok terhére
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola
1.
Dr. Kerényi Lajos
Gyermek labdarúgás
2.
1.
2.
3.
1.

Rockin'Board TSE
Táncoktatás
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
Magyari György

KUNG FU oktatás

MASTERS Sportegyesület
Akrobatikus rock'and roll
Rudas Nándor
Judo oktatás
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola
Akrobatikus torna
Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika SE
Shaolin kungfu
Tanuszoda bérlése
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

1.

Fashion Dance 2002 Kft.

Táncoktatás

2.

Ferencvárosi Lakóhelyi SC.

Kondicionálás

3.
4.

Gulyás Árpádné
TOMONI Harcművészeti Sportegyesület

Nyugdíjas torna
Gankaku karate

Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Ferencvárosi Torna Club

Birkózásedzés

Hungarian Sportmanager Kft.

Küzdősport

Sportol-6 Bt.
Kondicionáló torna
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
4S TEAM 96 Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
Tanuszoda bérlése
EVENTUS Sport, Rekreációs és Művelődési KHE
Amatőr sport
Fashion Dance 2002 Kft.
Táncoktatás
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület
Gyermek kosárlabdaedzés
FTC Icehockey Sportszolgáltató Kft.
jégpálya - sporttevékenység
NÓVA Sport Egyesület
Karate oktatás
Vendel utcai Sportcsarnok
BEAC Női Kosárlabda Szakosztály
Női kosárlabdaedzés
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület
Gyermek kosárlabdaedzés
FSZSE Ferencváros Szabadidős Sportegyesület
Férfi kosárlabdaedzés
Józsefvárosi Kosárlabda Club
Gyermek kosárlabdaedzés
OLCOTE HOCKEY CLUB
Gyeplabdaedzés
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6. számú melléklet
Kerületi bejegyzésű sportszervezetek adatai
Egyesület neve, címe

Képviselője

Taglétszám/

Tevékenységi köre

kerületiek aránya
IX. kerületi Ejtőernyős Klub S. E.
1092 Budapest, Ferenc krt. 28. f.
IV.
Magyar Szervátültetettek Országos
Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége

Géczi János

nincs adat

Asztalitenisz
Székely György,

70fő/

Szabadidősport

Székelyné B. Ilonka

25%

Tenisz

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Ferencvárosi
Tömegsport Egyesület

Természetjárás

Technikai
Török Lajos

1093 Budapest, Pipa u. 6.
CORBIS SC

Dr. G. Hideg Edit

1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33.

Ejtőernyőzés

60fő/

Természetjárás

25%

Lövészet

40fő/

Kosárlabda

15%

Természetjárás

nincs adat

Akrobatikus rock and roll

Masters Sportegyesület
1098 Budapest,
17.III./14.

Csengettyű

u.

Ferencvárosi
Egyesület

Természetbarát

1098 Budapest, Epreserdő u. 18.
IV. 4/19.

Sárdi Adrián

Kiss Ádám

90 fő/
30-35%

Természetjárás
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Közgáz Sport Club
Sportkör Egyesület

és

Diák
Kováts László

1093 Budapest, Fővám tér 8.

500 fő/

Kosárlabda

10%

Röplabda
Labdarúgás
Asztalitenisz

Siketek Sport Klubja
1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 28.

Fenyves Tamás

130fő/

Darts

25%

Curling
Röplabda
Sakk

Budapesti
Sportegyesület

Rendészeti
Simon Géza

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.
Ferencvárosi Lakóhelyi SC
1093 Budapest, Lónyai u. 4/b.

Varga Miklós

600 fő/
20%
50 fő/
70%

zártkörű szervezet

Testépítés
Kézilabda

Ferencvárosi Szabadidős SE
1096 Vendel u. 10-16.

Takács Gyula

300 fő/

Kosárlabda

75%

Harcművészet
Kerékpározás

József Attila Lakótelepi Öregfiúk
Sport és Kulturális Klubja

Asztalitenisz
Lovas János

1098 Budapest, Toronyház u. 17./b.
Nemzeti Torna Egylet
109 Budapest, Kinizsi u. 14.

150 fő/

Sakk

70%

Kártyajátékok
Természetjárás

Dr. Reigl Marianna

80fő/

Kosárlabda

25%

Természetjárás
35

Korfball
Ferencvárosi Vasutas SK.

Neue Vilmos

1097 Budapest, Péceli u. 2.
Regnum Marianum Sportegyesület
1092 Budapest, Kinizsi u. 27. II.
em. 12/B.
Roma Kulturális és Sport IX.
Közhasznú Egyesület
1094 Budapest, Márton u. 28. fszt.
1.

Fodor Artúr

Csonka Gyula, Engambe
Győző, Szabó Ferenc

380fö/
15%

70 fő/
95%

Létesítmény bérbeadással
foglalkozik

Természetjárás

Labdarúgás
Asztalitenisz
Sakk
Természetjárás

NOE –SÜSÜ
csoport

barátai

Labdarúgás

ifjúsági

1091 Haller u. 88.

Szeredai Márta

180 fő/

Vízitúrázás

80%

Asztalitenisz
Kerékpározás
Szabadidősport

Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a
Magyar Labdarúgásért Közhasznú
Egyesület
1091 Budapest, Üllői út 91/a

Sándor László

60fő/
90%

Labdarúgás
Asztalitenisz
Szabadidősport
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7. számú melléklet
A kerületben található különböző jellegű sportszolgáltatók listája

















Bokréta Fitness
Fawa Lurdy Sportközpont
Motilitás Konditerem
Turbó Tréner Stúdió
Millenium Wellness
Ganapti HotYoga Studió 2
Vituki Sport és Szabadidő Közp.
Sun-Body Fitness Stúdió
University Boxing Club
Look Your Best Stúdió
Dandár Gyógyfürdő
Gym of the Best
Nova Speedfitness Stúdió
Pit Bull Gym
Balance Sport Egyesület
Fit Factory

Budapest, 1094, Bokréta utca 3.
Budapest, 1097, Könyves Kálmán körút 12.-14.
Budapest, 1091, Üllői út 53/a.
Budapest, 1097, Könyves Kálmán körút 12-14.
Budapest, 1095, Lechner Ödön fasor 8.
Budapest, 1093, Lónyay utca 41.
Budapest, 1091, Kvassay Jenő út 1.
Budapest, 1092, Ráday utca 16.
Budapest, 1097, Soroksári út 24.
Budapest, 1095, Lechner Ödön fasor 2.
Budapest, 1095, Dandár utca 3.
Budapest, 1094, Ferenc körút 19-21.
Budapest, 1094, Márton utca 35/b.
Budapest, 1096, Telepy utca 17.
Budapest, 1092, Ferenc körút 28.
Budapest, 1097, Koppány utca
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