
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 
 

 

    
 

 Iktató szám: Sz-35/2022. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, valamint  

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 2022. január 26-i ülésére 

 
 

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Park területén lévő Jégpálya használatáról 
 

Előterjesztő:  Somlai János kabinetfőnök  

   (Baranyi Krisztina polgármester megbízásából)  

 

Készítette:   Szilágyi Imre, Humánszolgáltatási Iroda 

 
   

Előzetesen tárgyalja: 

  
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 
 
 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!                                                

Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság!  
 

Ferencváros Önkormányzatának vezetése a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodáival és 

intézményeivel együtt folyamatosan keresi a lehetőségét a kerületben élők vidámabb, felszabadultabb 

hétköznapjainak elősegítésére. Különösen fontos feladatunk ez a lassan két éve tartó járvány szorítása 

közben. Ezt a célt talán bármilyen más lehetőségnél hatékonyabban szolgálja egy jelentős alapterületű, 

magas színvonalú szolgáltatásokkal kiegészített korcsolyapálya. 

   

Az önkormányzat ezért boldogan fogott össze a Budapest Parkkal, amellyel közösen megtervezte és 

megvalósította a Fővárosban egyedülálló szolgáltatásnak számító 1300 m2 felületű Jégvilágot. A 

különleges hangulatú jégpálya rendelkezik egy külön gyerek pályaszakasszal és egy nagy 

jégfolyosóval.  
 

A Jégvilág megnyitóját 2021. december 2-án tartottuk. Ezen a napon minden regisztrált sportolni 

vágyó ingyenesen próbálhatta ki (sem a belépőért, sem a korcsolyabérlésért nem kellett fizetni 

senkinek) a kerület és a Főváros legkülönlegesebb hangulatú jégpályáját. A jégpályát az FTC 

utánpótláskorú jégkorongozói „csúszták be” először, majd jégtáncos bemutatót és a Fire Birds 

tűzzsonglőreit láthatták a kilátogató a vendégek.  
 

A jégfelület rendszeres takarítása, karbantartása miatt a pályát 90 perces idősávokban használhatja a 

közönség. Hétköznap délelőttönként a kerületi óvodások és iskolások kizárólagosan és ingyenesen 

léphetnek jégre. Így egyrészt megtanulhatnak korcsolyázni, másrészt a nehéz időkben is örömöt 

csempészhetünk a gyermekek életébe. A nagyközönség számára hétköznaponként 13:00 órától, 

hétvégenként 9:00 órától nyitja meg kapuit a Jégvilág. 
 

A Budapest Park hétköznaponként a jégpálya használatra 50%-os kedvezményt biztosít a kerületi 

lakosok részére, a téli szünet ideje alatt hétfőtől péntekig a belépő árát a kerületi lakosoknak 999,- Ft 

összegben határozta meg. 
 

Korcsolyabérlésre és korcsolyázást segítő „jégpingvin” bérlésére is van lehetőség, ami a 90 perces 

idősávra 999,- Ft. 
 

A kedvezményes jegyárak ferencvárosi lakcímmel: 

- Hétfőtől csütörtökig iskolaidőben 749,- Ft, a 90 perces idősávra szóló belépő, 

- Pénteken iskolaidőben 999,- Ft, a 90 perces idősávra szóló belépő. 

 

Gyerekjegy 10 éves korig váltható az alábbiak szerint: 

- Iskolaidőben hétfőtől csütörtökig: 749,- Ft, a 90 perces idősávra szóló belépő, 

- Péntektől vasárnapig, ünnepnapokon: 999,- Ft, a 90 perces idősávra szóló belépő. 
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Teljes árú jegyek: 

- Iskolaidőben hétfőtől csütörtökig: 1499,- Ft, a 90 perces idősávra szóló belépő, 

- Péntektől vasárnapig, ünnepnapokon: 1999,- Ft, a 90 perces idősávra szóló belépő. 

 

A Budapest Parkkal kötött támogatási szerződésben azt vettük alapul, hogy a pálya kapacitásának 10%-

át veszik igénybe a ferencvárosi lakosok kedvezménnyel. Így kaptuk a következő összegeket: 

 

 

 

 

Önkormányzatunk a jégpályán ingyenes korcsolyaoktatást biztosít a kerületi óvodás gyermekek és 

általános iskolai és szakközépiskolai tanulók részére, 2021. december 6-tól 2022. február 10-ig, a 

tanítási napokon 08:00-13:00 óráig. 

 

A gyermekek korcsolyaoktatását az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. az általános iskolák és a 

középiskolák esetében egy fő oktatóval, míg az óvodák esetében két fő oktatóval biztosítja. Az óvodás 

gyermekeket a jégpályára autóbusszal szállítjuk és minden gyermek részére korcsolyát is biztosítunk, 

így nem kell a bérlésért a fizetnie a gyermekeknek, és nem kell a szülőknek sem korcsolyát vásárolniuk 

azért, hogy a gyermekük megtanuljon korcsolyázni. 

 

A korcsolyaoktatásokon egy előre megbeszélt ütemterv szerint vesznek részt a 

gyermekek/intézmények, a beosztást a Polgármesteri Hivatal sportreferense szervezi meg és egyezteti 

le az időpontokat az intézménnyel. Elmondható, hogy 2021. december 6-tól közel 1800-2000 gyermek 

vett részt eddig az oktatáson. 

 

Az eddigi visszajelzések alapján a szülők, a gyermekek örömmel éltek és kívánnak élni a 

korcsolyaoktatás lehetőségével. A teljesség igénye nélkül az alábbi intézmények vettek részt eddig a 

foglalkozásokon: Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola, Molnár Ferenc Általános Iskola, József 

Attila Általános Iskola, Kosztolányi Dezső Általános Iskola, Jaschik Álmos Művészeti 

Szakgimnázium és Technikum, Epres Óvoda, Kicsi Bocs Óvoda, Napfény Óvoda, Ugrifüles Óvoda, 

Méhecske Óvoda.  

 

A Jégvilág szolgáltatásait 2021. december 3. – 2022. február 13. közötti időszakra - a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében - az alábbi táblázatban foglalom össze: 

 

Közreműködő partner Dátum Feladat/aktivitás 

Kultúrpark Zrt. 
2021. december 3 – 2022. 

február 13. 

Jégpálya létesítésének 

támogatása 

FTC Icehockey Utánpótlás Kft. 
2021. december 3 – 2022. 

február 13. 

korcsolyaoktatás, U8-U10 

jégkorong torna 

jégkorong bemutató 

Rolling Eurobus Bt. 
2021. december 9 -2022. 

február 10. 
gyermekek szállítása 
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Zoletnik Zsófia 
2021. december 2. Tűztánc a jégen 

(FMK szervezésében) 

Hoffmann jégtánc akadémia 
2021. december 2. Jégshow 

(FMK szervezésében) 

Játékos tudomány 
2021. december 4. gyerekfoglalkoztató 

(FMK szervezésében) 

Korcsolyázó Mikulás 
2021. december 6. Korcsolyázó Mikulás 

(FMK szervezésében) 

Kiss Gergely 
2021. december 9. Tűzshow 

(FMK szervezésében) 

Kollányi Julianna 
2021. december 16. Tűzshow 

(FMK szervezésében) 

Csillag kórus 
2021. december 16. karácsonyi dallamok 

(FMK szervezésében) 

Kiss Gergely 
2021. december 23. Tűzshow 

(FMK szervezésében) 

Vince Angéla 
folyamatos Fotófal 

(FMK szervezésében) 

Játékos tudomány 
2022. január 08. gyerekfoglalkoztató 

(FMK szervezésében) 

Speciális korcsolya 
2022. január 14. Bemutató 

(FMK szervezésében) 

Béla műhely 
2022. január 15. Zenélő show - Flashmob 

(FMK szervezésében) 

Itt és Most Társulat-

Impropercek a jégen 2022. január 22. Magyar Kultúra Napja 

(FMK szervezésében) 

Kézműves foglalkozás 
2022. január 29. 

Furfang különkiadás a 

Parkban (FMK szervezésében) 

Kézműves foglalkozás 
2022. február 05. 

Furfang különkiadás a 

Parkban (FMK szervezésében) 

Játékos tudomány 
2022. február 12. gyerekfoglalkoztató 

(FMK szervezésében) 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 
Budapest, 2022. január 13. 

 

 

 

 

 

 Somlai János s.k. 

 kabinetfőnök  


