1

Köszöntő
losan is stratégiai ágazatnak minősítették, ami hozzájárult az
elmúlt időszak fejlődéséhez és eredményeihez. Ezt bizonyítja
egyebek mellett az is, hogy Budapest nyerte el a 2017-es vizes világbajnokság rendezési jogát, a magyar főváros európai
sportfővárosi címre pályázik, és az Agenda 2020 elvei alapján

Tarlós István
Budapest
főpolgármestere

eséllyel kandidálhat a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezésére is.
A sportnak köszönhetően Budapest fejlődése újabb lendületet kaphat, hiszen a sport olyan erő, amely összekapcsolhatja
a generációkat, közösséget teremthet, megerősítve a hagyományokat és elősegítve a kreatív ötleteket megvalósító inno-

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

vációt. Magyarország és Budapest ezt rendkívüli értéknek

Üdvözlöm Önöket abból az alkalomból, hogy Budapest meg-

jesítményével hozzájárulhat a közösségteremtéshez, a békés

pályázza a „2019 Európai Sport Főváros” megtisztelő címet.

gazdasági, kulturális és személyes kapcsolatok fejlődéséhez.

tartja, és büszke arra, hogy a sportban nyújtott kiemelkedő tel-

Bizton állíthatom, hogy az Európai Sportfővárosok és Városok
Szövetsége, az ACES Europe fejlesztési elvei, prioritásai és a

Fontosnak tartjuk, hogy a sport rendkívül erős stabilizáló erő, és

magyar főváros sportfejlesztési, stratégiai elvei, valamint eddigi

segíthet levezetni a világban meglévő társadalmi, etnikai, val-

gyakorlata között teljes az összhang.

lási feszültségeket, segíthet békés megoldást találni. A sport
révén a társadalom szinte minden rétege megszólítható: akár

Magyarország sportéletének meghatározó részeként Buda-

a versenysport-teljesítményekkel, az egészségmegőrzéssel, a

pest főváros sporthagyományaival, sportgyakorlatával rend-

mozgás örömének hirdetésével, a közösségtudat fejlesztésé-

kívül előkelő helyet foglal el a világban. A magyar sport rend-

vel, a fair play elveinek és szellemének megismertetésével.

kívüli erejét kifejezi az eddig rendezett nyári és téli olimpiákon
szerzett 168 arany, 148 ezüst, 170 bronzérmünk, ami bizonyítja

Az elmúlt években nemcsak a versenysport terén sikerült ja-

a magyarok eredményességét, elkötelezettségét a sport iránt.

vítani az eredményességünket, hanem abban is, hogy minél
többen megismerjék a rendszeres testmozgás örömét és

Az elért eredmények megszerzésében Budapest sportja,

pozitív hatásait. Budapest nemcsak a nagy világversenyek,

sportolói meghatározóak voltak és lesznek a jövőben is, hiszen

hanem sok ezer résztvevővel zajló tömegsport-rendezvények

a komoly tradíciókkal rendelkező sportegyesületek és –klubok

házigazdájaként is ismert. A városnak a szabadidősportban

zöme a fővárosban működik.

betöltött, egyre jelentősebb szerepét mutatják az évről évre dinamikusan emelkedő turisztikai mutatók is. A magyar főváros

A 2010 óta érvényesülő sportpolitikának köszönhetően a sport

– köszönhetően földrajzi elhelyezkedésének – vonzó sportta-

fejlesztése ismét kiemelt szerephez jutott, a sportot hivata-

lálkozó hely észak és dél, kelet és nyugat között.
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Budapest kiemelkedő szerepet játszik a fair play szellemiségének gyakorlásában és terjesztésében is. Hosszú évek óta magyar elnöke van a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak (NFPB),
híres tőrvívónk, dr. Kamuti Jenő személyében, aki egyben a
Magyar Fair Play Bizottság elnöke, valamint a fővárosi sportot
összefogó Budapesti Sport Unió vezetője is.
Kiemelkedő feladatunknak tartjuk, hogy főként a fiatalok körében népszerűsítsük a fair play szellemiségét; az erre vonatkozó konkrét kreatív, innovatív ötleteink megvalósítását remekül
szolgálná, ha Budapest nyerné az európai sportfőváros címet.
Ha Budapest ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerülne, könnyebben dolgozhatnánk az ACES Europe által meghirdetett célok megvalósításáért. Európai sportfővárosként Budapesten hatványozott figyelem jutna a sportra, a rendszeres
testedzés népszerűsítésére. A magyar főváros közismert vendégszeretetével, sportpolitikájával, elért eredményeivel és kidolgozott, konkrét terveivel jelentősen hozzájárulhatna ahhoz,
hogy érvényre jussanak az ACES Europe által képviselt elvek,
és kibontakozhasson a sport komplex hatásrendszere.
Bízva pályázatunk sikerében,
tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket!
Budapest, 2015. június 9.

Tarlós István
Budapest főpolgármestere
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Köszöntő
se (pl. Final4, női kézilabda), a választott sporttevékenységek,
edzések után a kultúrának, a kikapcsolódásnak, a pihenésnek
is nagy teret biztosít.
A magyar konyha gasztronómiai kínálata rendkívüli, ízvilága pá-

Szalay
- Bobrovniczky
Alexandra

ratlan! Sportrendezvények, edzések után érdemes betérni egy

Budapest
Főpolgármester
-helyettese

niumi földalattival a történelmi emlékektől gazdag Városligetbe,

– egy hangulatos vendéglőbe, kipróbálni a sajátos magyar ízeket, majd például kilátogatni az 1896 – tól utasokat szállító millenmeglátogatni a patinás Állatkertet, megpihenni Budapest csodálatos gyógyvizeiben, megtekinteni kiváló kiállításainkat, esténként egy pohár magyar bor mellett rátekinteni a Várból Budapest csodálatos panorámájára. Fővárosunkat átszelő Duna

Tisztelt Sportbarátaink!

folyónk és a felette átívelő hídjaink látványa reméljük életre szóló

Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha 2019 – ben vendé-

bekapcsolódnak futóversenyeinkbe és közelről tapasztalják

gül láthatnánk Önöket, azért dolgozunk, hogy álmunk megvalósulhasson, és Budapest rendkívüli sportmúltjával, jövőterveivel, megtett erőfeszítéseivel elnyerje „Európa sportfővárosa”
megtisztelő címet! Budapest egy csodálatos város, történelmi
hagyományai, értékei, rendkívüliek! Főpolgármester – helyettesi
munkám nem csak a sporthoz, de a kultúra különböző területeihez is szorosan kapcsolódik, így Budapest értékeiről több
irányból, komplex módon szólhatok Önöknek és szívből ajánlhatom fővárosunk személyes felkeresését!
Magyarország és főváros Budapest versenysportban elért
eredményeit a világ minden országában ismerik, elismerik, tisztelik, ugyanakkor a főváros immár egy rendkívül dinamikusan
fejlődő metropolisz, amelynek sportlétesítményeiben, utcáin
már nem csak versenysport, de a szabadidősport is otthonra
talált, például a rendkívül népszerű futóversenyek, kerékpáros
rendezvények formájában.
Az egyre bővülő sportolási lehetőségek mellett, olyan hagyományos értékekkel rendelkezünk, amelyek együttes hatásaként egyre több turistát vonzanak városunkba. Budapest a
hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények megtekinté4

emléket nyújt az idelátogatóknak, főképpen akkor, ha aktívan
meg az évszázados épületek szépségét, történelmi kisugárzását.
Legyenek részesei sportéletünknek, tapasztalják meg megújuló életünk értékeit, szépségeit!
Várjuk Önöket Budapestre!
Szalay - Bobrovniczky Alexandra
Budapest Főpolgármester-helyettese

Köszöntő
sokáig őrzik emlékeikben.
Szükségesnek látjuk a fair play szellemiségének terjesztését a
XXI. századi didaktikai módszereinek felhasználásával. A sport
erkölcsi hatása, a sport viselkedésre gyakorolt hatása - kutatott

Kamuti Jenő
elnök,
Budapesti
Sportszövetségek
Uniója

és bizonyított módon – rendkívüli, megítélésünk szerint a sport
stabilizáló társadalmi eszköz lehet, csak elveit, módszereit a
modern informatika módszereivel is elérhetővé kell tenni. Budapest európai sportfővárosi cím elnyerése esetén olyan innovatív módszereket vezetünk be a fair play szellemiségének átadásában, amelyek a későbbiekben európai és világversenyekre
is bevezethetők lesznek. Sportkonferenciákon, bemutatókon
(sporttudományi, sportszakember továbbképzéseken) a fair

Tisztelt Hölgyeim! Tisztelt Uraim!

play szellemisége oktatási tartalmaival rendszeresen és ismét-

Köszöntömben most nem a Nemzetközi Fair Play Bizottság

konferenciák mellett fontos, hogy új típusú, utazást nem igénylő

elnökeként szólok Önökhöz, hanem Budapest sportját átfogó
Budapesti Sportszövetségek Uniója vezetőjeként, de természetesen - nem meglepő módon - Budapest sportfőváros cím
elnyerésének reményében a fair play szellemiségének továbbadásának, gyakorlásának prioritásként való kezeléséről küldenék üzenetet Önöknek! A XXI. század rohamos változásai közepette rendkívül nagy szükség van a sport erkölcsiségére, a
sport stabilizáló szerepére. A fair play szellemiségének átadása
a sport hagyományában kiemelkedő értékű és jelentőségű. A
fair play nemcsak a jelenleg is sportolók között, de a sportba
bekapcsolni kívánt fiatalok között is jelentős nevelő hatású le-

lődően meg kell jelenjen! A nemzetközi és hazai hagyományos
videokonferenciák, on – line konferenciák, e - learning és blended képzések formájában is látványosabban és hatékonyabban
jelenjenek meg ezek a fontos tartalmak! Budapest sportfővárosi rang elnyerése esetén a fair play szellemiségének megismertetését, terjesztését az év innovatív prioritásaként kívánjuk
kezelni! Fair Play szellemiségének XXI. századi módszerekkel
történő terjesztése - természetesen a Mesterek tanításai mellett - következő generációk erkölcsi tartása miatt is kiemelkedő
feladat!
Várjuk Önöket fővárosunkba sportrendezvényeikre, sportversenyeinkre a fai play szellemiségének jegyében! 		

het, és ez a szellemi, tudati út ma még nem kellően kihasznált
lehetőség. A sport szellemisége a sport társadalmi szerepének
kibontakoztatása több területen is jelentős támogatást képes
adni (esélyegyenlőségi projektek, társadalmi feszültségek ke-

Kamuti Jenő
elnök, Budapesti Sportszövetségek Uniója

zelése, munkanélküliek visszaépítése a munka világába) a hétköznapi problémák megoldásában. A sport ugyanakkor ünnep
is, középpontként működik, a figyelem ráterelődik, új periodikusan visszatérő időt alkot, emlékezetes marad, amiről az emberek hosszan beszélnek és legszebb fair playt kifejező pillanatait
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Hagyomány
– Innováció – Fair play
A XXI. század elején kiváló alkalom a kiváló lehetőségeket, célokat meghatározó ACES Európa sportfőváros pályázatának

Hagyomány – Innováció
– Fair play
kapcsán átgondolni, hogy mit gondolunk a jövőről, milyen jövő

képünk van, és mi ezen jövőkép megvalósításában mi a sport
szerepe? Az ACES Európa kiválóan meghatározta a célokat

csupánkiváló
értelmeznünk
mitlehetőségeket,
jelent ez számunkra,
mit meghatároz
ad
A XXI. század elején
alkalomkell,
a hogy
kiváló
célokat
nekünk
magyaroknak
és
mit
tudunk
mi
nyújtani
Európának?
Európa sportfőváros pályázatának kapcsán átgondolni, hogy mit gondolunk a jövőrő
tudunk
a célokhoz?
jövő képünk van, Mit
és mi
ezenhozzáadni
jövőkép megvalósításában
mi a sport szerepe? Az ACE
Rendkívül
erős
hagyományainkat,
sport
és kulturális
kiválóan meghatározta a célokat csupán értelmeznünk kell,
hogy mitsikereinjelent ez számu
ket,
kreativitást,
amely
innovációvá
alakul
és
a
fair
play
szellemiad nekünk magyaroknak és mit tudunk mi nyújtani Európának?
ségének átadását, gyakorlását!

A testafejlesztésében
Mit tudunk hozzáadni
célokhoz? már nagyon sokat elértünk, a szellem folyamatos képzésében, a lélek harmóniájában legalább akkora

Rendkívül erős feladatunk
hagyományainkat,
és kulturális
kreativitás
mutatkozik, sport
és mindezt
a fair playsikereinket,
etikai szálakkal
innovációvá alakul
és a fair play
szellemiségének
összekötött
hálózatában
egyesítve, átadását,
az óvodásgyakorlását!
kortól egészen
a seniorokig. A 2019 évre való felkészülés számunkra is egy ta-

A test fejlesztésében már nagyon sokat elértünk, a szellem folyamatos képzésében
nulási folyamat, az egészség fenntartása a XXI. században nem
harmóniájában legalább akkora feladatunk mutatkozik, és mindezt a fair pl
képzelhető el másképpen, mint a test – szellem – lélek harmószálakkal összekötött
hálózatában egyesítve, az óvodás kortól egészen a seniorokig
niájában.
évre való felkészülés számunkra is egy tanulási folyamat, az egészség fenntartás
században nem képzelhető el másképpen, mint a test – szellem – lélek harmóniájában
a testmozgás élvezete

az egészség javítása

Fair play
közösségtudat
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a teljesítményre törekvés

A magyarság kiválóan helytállt a történelem folyamában, viharaiban. Értékeinkkel
gazdagítottuk az európai kultúrát. Sportolóink, tudósaink, művészeink az egész világ
ismertek voltak és ismertek napjainkban is! Közösségtudatunk erejére mindig szüksé
volt, hiszen olyan sok változás történt Európa ezen régiójában, hogy folyamatosan eg
közösségi igény is volt példaértékű cselekvésekre. Sportolóink a legnehezebb történe

A magyarság kiválóan helytállt a történelem folyamában, viharaiban. Értékeinkkel gazdagítottuk az európai kultúrát. Sportolóink, tudósaink, művészeink az egész világon ismertek voltak
és ismertek napjainkban is! Közösségtudatunk erejére mindig
szükségünk volt, hiszen olyan sok változás történt Európa ezen
régiójában, hogy folyamatosan egyéni és közösségi igény is volt
példaértékű cselekvésekre. Sportolóink a legnehezebb történelmi időkben adtak reményt, követhető példát! A sport képes
közösségi tudatunkat, magyarságunkat, európaiságunkat is
fejleszteni egyszerre, például a kulturált szurkolás szokásrendszerének átadásával. Víziónkban ez karakteres elem, a családok együttes, kulturált szabadidő eltöltési szokásrendszerének
és a szurkolás zavartalanságának elérése. Ma a teljesítményre
törekvés kényszere adott, hiszen ez nagyon hasonló a modern
sportban megmutatkozó versenyhelyzetekhez, ebben a nagyobb pontosságot, nagyobb koncentrációt, kitartást érdemes
megtanulnunk, de rengeteg kreativitást, ötletet tudunk adni
a kultúránk iránt érdeklődőknek. Folyamatos komoly teljesítményre törekvésünk közepette - hiszen rendkívül erős a késztetésünk a győzelemre, rendkívül nagy bennünk a siker igénye
– óriási elvárásokkal fordulunk sportszakembereink, sportolóink
felé, gondolnunk kell arra is, hogy eljött az ideje, hogy a rendszeres testedzés élvezete beépüljön életünkbe és a sport világának, stabilizáló hatásait felhasználva egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb világot teremtsünk!
Víziónk az, hogy képesek vagyunk a sportot így is használni, a
sport gyógyító, egészséget fenntartó funkcióját is élvezni! Célunk egészségben töltött éveink számát és várható élettartalmunkat a sport eszközrendszerének használatával növelni.
Tanulni és tanításokat átadni ez a Mester – Tanítvány viszony
alapja, de hogy ki miben mester azt csak egymásra figyelve lehet megérteni! Ez a kölcsönös figyelem a kapcsolatok fejlődésének alapja…
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Budapest
- Magyarország „sportfővárosa”
Budapest főváros sportkoncepciója 2013 – ban került kifejtés-

ják, hogy milyen feladatok várnak még megvalósításra. A szü-

re és elfogadásra a 2013 – 2019 közötti időszakra vonatkozó-

lők, családok lakóhelyükön a sportot elsősorban életminőséget

an. A 2014- es önkormányzati választások eredménye és az új

befolyásoló elemnek élik meg, így javításuk fővárosi szintű fel-

öt éves önkormányzati periódus szükségessé tette a korábbi

adat, hiszen komplex hatásmechanizmuson keresztül jelentős

koncepció további pontosítását, az eltelt időszak alapján a ta-

javulás érhető el már rövid távon is.

pasztalatok beépítését, prioritások kijelölését. A középtávú idő-

A sport rendkívül erős eszköz, képes még a társadalmi feszült-

szak alkalmas, hogy lényegi változások induljanak meg Buda-

ségeket is befolyásolni csökkenteni. Stabilizáló, kiegyensúlyo-

pest sportéletében.

zó szerepe rendkívüli. A magyar sport különböző területeivel,

Egy olyan jövőt terveztünk Budapest számára, ahol a sport je-

interperszonális hálózatával a leginkább átszövi a magyar tár-

lentékeny módon hozzá tud járulni az életminőség javulásához.

sadalmat. A források prioritások mentén történő középtávú

Több kutatás pontosan jelzi a szükséges és lehetséges felada-

hatékony felhasználása is rendkívüli eredményekhez vezethet,

tokat, az Eurobarometer (2013, 2014) adatai elhelyezik Magyar-

ezért egy magasabb stratégiai irányítás, egységes fejlesztési

országot az EU országai sorában.

filozófia, tervezett finanszírozási javulás, kiemelkedő együttmű-

Budapest és szélesebben a Közép – Magyarországi régió más

ködés az EMMI sportért felelős államtitkárságával, a Magyar

magyarországi régióihoz képest viszonyítva természetesen a

Olimpiai Bizottsággal szinergikus, mutatókkal, indikátorokkal

sport területén is kedvező helyzetet mutat.

jól követhető változásokat eredményez 2019 – re. Budapest

Budapest egy XXI. századi karakteres, önálló, felismerhető

Sportfejlesztési Program olyan kitörési pontokat, prioritásokat

sportarculatot alakít ki.

ajánl, amelyekhez kapcsolódó projektek végrehajtása egy új

Budapest nagyon sok sportterületnek, sportágnak igazgatási

dimenzióba helyezi Budapest sportját. Budapest bizonyított

székhelye is, olimpiai és nem olimpiai sportágaknak, szabadidő-

módon olyan sportértékeket hordoz, amelyek megadják az

sportnak, diák és egyetemi – főiskolai sportnak, fogyatékkal élők

alapot a további minőségi fejlesztésre. A jelenben és a követke-

sportjának egyaránt.

ző négy évben Budapest egyre élhetőbb főváros lesz, a sport

A metropolisz jelleg megnyitja a lehetőséget a szinergiák ki-

szerepe az életminőségben egyre jelentősebbé válik.

használására.
2019 – ig magasabb szintű koordináció jön létre, mert Budapest
megfogalmazta XXI. századi filozófiáját a sport felfogásáról. Budapestet is el kell újra helyezni a magyar sport palettáján, abban
a kontextusban, ahol a magyar kormány az elmúlt és a mostani kormányzati ciklusban a magyar sportot stratégiai ágazattá
emelte, és a sport feltételrendszerét kiemelten javítja és finanszírozza.
A magyar sport tradíciói nagyon erősek, rendkívüli értékekkel
rendelkeznek, ugyanakkor a sportban dolgozók pontosan tud9
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Általános
információk

1

Magyarország Budapest
A magyar államot 896-ban alapították, miután magyar törzsek

nemzeti parkjai a ménesekkel és a számos borvidék, mint Eger,

elfoglalták a Kárpát-medencét. I. Szent István király, akit a Pápa

Tokaj, Villány, Badacsony, Neszmély.

koronázott meg Kr. u. 1000-ben, döntése alapján a nemzet fel-

Magyarország a rendezvény- és konferenciaszervezők állan-

vette a keresztséget. A budapesti Bazilika ennek a nagyszerű

dó kedvencévé vált, nagyszerű úti cél, barátságos emberekkel,

királynak állít emléket, míg a Szent Koronát és a királyi jelképeket

változatos és jellegzetes konyhaművészettel, gyönyörű épüle-

a magyar Parlamentben őrzik.

tekkel és utcákkal. Az ország Európa szívében található, kön�-

A tatárjárás után a XV. század folyamán Magyarország újjá-

nyen és kényelmesen megközelíthető. Magyarország számos

éledt, és Mátyás a reneszánsz király elterjesztette az ország

látnivalóval szolgál – szembeszökő és aprólékosan kidolgozott

hírét Európa szerte. Visegrádi királyi rezidenciájának romjai a

építészet, gyönyörű és változatos tájak, színes kulturális örök-

Dunakanyarban mai napig lélegzetelállító látványt nyújtanak. A

ség zenében, táncban és képzőművészetben. Magyarország

következő korszakok megpróbáltatásai, a 150 éves török hó-

gazdag konyhaművészeti hagyományokban, és 22 borvidé-

dítás, a Habsburg elnyomás, a reform kor, az Osztrák-Magyar

kéről kiváló borokat tud kínálni. Budapesten és az országban

Monarchia, az első és második világháború, a szovjet katonai

minden nagyobb szállodalánc megtalálható, hogy konferenci-

fennhatóság sem törhették meg a magyar büszkeséget.

ák helyszínéül szolgáljanak és utazásra ösztönözzenek.

Az eseménydús századok emlékei mindenütt

Budapest, majd 2 milliós lakosával Magyarország fővárosa. Ne-

megtalálhatók az országban: törökfürdők,

vét 1873-ban nyerte el, amikor Pest, Buda és Óbuda egyesült.

királyi paloták, templomok, kastélyok

A városrészek történelme egészen a római korig nyúlik vissza,

és udvarházak – mind gyönyörű

amikor az időszámításunk szerinti 1. évszázadban a terület a

példái a különböző építészeti

Római Birodalom provinciája volt, és a provincia fővárosa maga

stílusoknak. A láthatár bá-

Aquincum volt, amely ma Óbuda területén található. A Duna

jához csak további szép-

folyó egy természetes közlekedési útvonalat és összekötte-

séget ad a történelmi
Duna folyó, a Balaton, a Puszta
romantikus
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tést kínált a Római Birodalommal. A Honfoglalás és az Államalapítás után a Budai Palota
hamarosan a magyar király tarztózkodási helye
lett. A város számos támadást és megszállást túlélt,
mint például a mongol betörést a XII. században, a török
hódítást és a II. világháború bombázását.
A XIX. század végén és a XX. század elején a város valódi metropolisszá fejlődött, és elnyerte mai formáját. Buda hívogató
hegyei elegáns villa negyedeivel, a Duna szépséges víztükre
és Pest sík területei, a dinamikus üzleti és hivatali központokkal
méltán érdemelték ki a főváros számára a „Duna gyöngyszeme” elnevezést. Mivel Budapest a Kelet és Nyugat találkozásánál fekszik, nagyon fontos szerepet játszott a kommunista
rezsim összeomlásában. Kulturális események (Tavaszi
Fesztivál, opera évadok és koncert szezonok) versenyeznek a látogatók figyelméért a lenyűgöző vásárlási lehetőségekkel (porcelán, kristályok, kézimunkák,
szépművészeti termékek, ételkülönlegességek, különleges borok és pálinkák).
A város napjainkig megőrizte népies jellegét, a nagy
vásárcsarnokokon túl minden kerületnek megvan a
maga termelői piaca, melyek a hétvégén működnek.
A hatalmas bolhapiac a város szélén valódi kincslelőhely a gyűjtők és műértők számára.
Az Duna által elválasztott ikervárosok, Buda és Pest, egy-
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Magyarország Budapest
formán őrzik a különböző építészeti korok stílus jegyeit, mint a
Római kor építészeti maradványai, a román és gót stílusú paloták, a Habsburg Citadella szigorúsága, a századforduló eklektikus stílusa, az új betelepülők hivalkodó gazdagsága.
Budapest a világ legromantikusabb és legszórakoztatóbb fővárosai közé tartozik. Nem véletlenül nyerte el a „Kelet Párizsa”
becenevet.
Széles sétálóutcákat, zöld parkokat, hatalmas Art-Nouveau lakóházakat és vibrálóan színesre festett templomokat, élettel teli
kávéházakat és világszínvonalú zenei létesítményeket kínál az
ide látogatóknak. A várost két részre választja az áramló Duna,
melyet számos híd ível át.
A hegyekkel tarkított Buda a folyó nyugati oldalán terül el. Egy
kellemes séta a Várnegyedben, egy utazás a Budavári Siklóval
a meredek hegyoldalon és máris szemünk elé tárul a lélegzetelálltó látvány a Várhegy tetejéről. A román stílusú kilátótoronyról,
a Halászbástyáról lenyűgöző a kilátás a városra és a Dunára. A
szomszédban található a XIII. században épült Mátyás templom. Innen tovább indulva már a királyi palota épületei között
sétálhatunk, mely számos múzeumnak és könyvtárnak ad
helyet ma. A Várhegyről átsétálhatunk a Gellért-hegyre, ami
szintén szemet gyönyörködtető kilátást nyújt az egész városra. A hegy tetején körbe sétálhatjuk a Citadellát, mielőtt Pest felé
vennénk az útirányt. Pesten elveszhetünk a belváros nyüzsgő
forgatagában, a Duna partján álló impozáns hotel épületek között. Ezt a területet a II. világháború bombázásai után újjá kellett
építeni. Sétahajók, vízibuszok szelik át a Duna víztükrét, és teszik
még színesebbé azt.
A laposabb Pest az ország politikai és üzleti központja, élettel telibb, mint ikertestvére a folyó túloldalán. Itt található a város legtöbb étterme, bárja és kávéháza, valamint a közelükben elhelyezkedő számos butik és a jellegzetes, XIX. századi lakóházak.
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Sétáljunk egyet a fákkal szegélyezett Andrássy úton, fedezzük
fel a Parlament épületét, nemzeti jelképünk, a Szent Korona otthonát és a Szt. István Bazilikát, melynek hatalmas kupolája fantasztikus látványt nyújt, majd fedezzük fel a Vásárcsarnok sokszínűségét.
Magyarországon 60.000 melegvízű forrás található – vajon rendelkezik-e egyetlen más ország is ilyen kincsekkel? Használták
ezeket már a románok, és a törökök is. A Széchenyi fürdő egyike a legnagyobb gyógyfürdőknek Európában, itt nyitott medencéket, melegvízű medencéket és egy újonnan épült hullám
medencét is találhatunk. Az 1876-ban épült épület neo-barokk
stílusa jól mutat az őt körülvevő Városligetben.
Budapest gyönyörű zöld parkokkal csábít romantikus sétákra,
és eközben megcsodálhatjuk a leghíresebb látványosságokat.
Budapest nagy része az Unesco Világörökség részét képezi: a
Budai Vár, a Dunapart, a Gellért fürdő, a Parlament, a Magyar Tudományos Akadémia, és még számos épület.
Budapest méltán híres az éjszakai életről. a városközpont mindig nyüzsög a bároktól, kávéházaktól és éttermektől. Három
Michelin csillagos éttermet találhatunk a belvárosban. A legjobb
kocsmák közül kettő a fővárosunkban található, az A38 érdemelte ki a legjobb kocsma címet, a Szimpla Kert pedig harmadik
lett ugyanezen a listán. Sok szórakozóhelynek már az elhelyezkedése is érdekes Budapesten: korábbi helytartói épületek adnak helyet úgynevezett romkocsmáknak. A nyár folyamán sok
nyitott táncos mulató és terasz kínál szórakozási lehetőséget –
akár a reggeli órákig az oda betérőknek.
Terület:
Népesség:

93.030 km2
9.879.000 (Magyarország)
1.735.711 (Budapest)

Főváros:

Budapest (terület: 525 km2)

Időzóna:

GMT + 1 óra

Hivatalos nyelv:

magyar
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A fővárosi önkormányzat
sportigazgatási szervei
- Humán Ügyekért Felelős Főpolgármester-helyettesi Iroda
- Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
- Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály, Sport osztály

Munkatársak, szakterületek:
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Danada Judit

osztályvezető

Csongrádi Domitilla Anna

igazgatási referens

Verő Beáta

pályázati és kerületi referens

Thék Zsuzsa

szövetségi és sportszakmai referens

Juhász Ildikó

vezető tanácsos, titkárságvezető

dr. Kondricz Péter

jogi referens

Orawetz Ágnes

ösztöndíjas

Gellért Bence

igazgatási és sportreferens
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Magyarország
sport nagyhatalom
Magyarország az újkori nyári olimpiák történetében eddig 168
arany-, 140 ezüst- és 178 bronzérmet szerzett. A nyári olimpiákon szerzett érmei számával Magyarország a legeredményesebb olyan nemzet, amely még nem rendezett olimpiát, és a
nemzetek közötti rangsorban az előkelő 8. helyen áll!
Magyarország legelőször az első, 1896-os nyári játékokon vett
részt, és2 kivétellel az összes nyári illetve mindegyik téli olimpián
indultak sportolói. Budapest nyerte az 1920-as olimpia rendezési jogát, azonban az I. világháború után, mivel a háború vesztesei között volt az ország, így ezt a jogot elvették, és Antwerpennek adták át, és meghívót sem kapott arra az olimpiára. Az
1984-es olimpiára pedig a Szovjetunió által meghirdetett szocialista országok bojkottja miatt nem utazott ki, helyette a Moszkvában megrendezett Barátság versenyen vett részt.
Budapest tervei között azóta is szerepel az olimpia rendezés
terve, amire az Agenda 2020 elfogadása óta még több esély
van. Jelenleg társadalmi konzultáció folyik, országos konferenciákkal egy lehetséges 2024-es pályázat beadásával kapcsolatban. Magyarország lakosainak nagy része támogatná egy
budapesti olimpia megrendezését.
Az olimpiákon a legeredményesebb sportágak: vívás (35
arany,22 ezüst ,26 bronzérem), úszás (25 arany,23 ezüst ,18
bronzérem), kajak-kenu (22 arany, 29 ezüst ,26 bronzérem),
birkózás (19 arany,16 ezüst ,19 bronzérem) és torna (15 arany,11
ezüst ,14 bronzérem). Legsikeresebb csapatsportág a vízilabda
9 arany, és 3-3 ezüst és bronzéremmel.
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Kiemelkedő magyar sportolók:
Gerevich Aladár Magyarország legtöbb olimpiai aranyérmét
szerző sportolója, vívásban összesen 7 arany, 1 ezüst és 2
bronzérem szerzett. A budapesti Nemzeti Sportcsarnok 2010
óta viseli a nevét.
Budapesten született az ötszörös olimpiai bajnok Nemzet Sportolója, Keleti Ágnes, aki Magyarország legeredményesebb tornásza.
Szintén budapesti születésű Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó.
Egyike a legsikeresebb magyar sportolóknak, a legfiatalabb
magyar olimpiai bajnok 1988 óta.
A magyar férfi vízilabda-válogatott kilencszeres olimpiai bajnok,
háromszoros világbajnok és tizenkétszeres Európa-bajnok, ezzel a világ legsikeresebb vízilabda-válogatottja. 2000 és 2008
között zsinórban háromszor lett az olimpiai aranyérmes.
Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó nevét akkor jegyezte meg a
világ, amikor 2012-es londoni aranyérme után egy az éremhez
hasonló emlékérmet csináltatott az olimpia előtt fiatalon elhunyt
norvég mellúszó családjának, melyért a Nemzetközi Fair Play
Bizottság Díját vehette át.
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Sport
infrastruktúra

2
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Központi költségvetés
sporttámogatásának példái
A „sport stratégiai ágazatként” történő kezelésének több min-

intézkedések keretében is szükséges a sportolási hátteret, a

taszerű elemét sorolhatjuk fel az elmúlt években. Országos

sportolási lehetőségeket javítani, hiszen olyan nagy budapes-

sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítá-

ti egyesületek, mint az MTK, VASAS SC sportlétesítményei el-

sa karakteresen megindult. Országosan, de Budapesten is a

használódtak a rendszerváltást követő időszakban (mint pél-

sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüg-

dául a nagy vívómúlttal rendelkező Vasas vívócsarnoka) így

gő feladatok támogatása a figyelem középpontjába került. Az

sorra felújításra kerültek, kerülnek.

utánpótlás szempontjából is rendkívül fontos sportegyesületek

A régi létesítmények felújítása mellett persze olyan csodálatos

működésének támogatásával egyensúlyba kerültek a rend-

új létesítmények jöttek létre, mint az FTC labdarúgó stadionja.

szerváltást követő átalakulásokon átment budapesti egyesüle-

Természetesen a nemzetközi szinten is elvárásként jelentkező

tek, ahol megindultak – a fenntartási problémák kezelése után

stadionbiztonság kérdéskörei a felújításoknál, fejlesztéseknél

- a sportlétesítmény fejlesztések is.

kiemelt figyelmet és a megvalósításhoz forrásokat kap.

Új sportlétesítmények készültek el példaként említhető a Tüs-

Természetesen a nemzetközi szinten is ismert versenyek, így

kecsarnok és uszodakomplexuma, de 16 kiemelt sportág

a Magyarországon a Hungaroringen zajló Forma-1 versenyek

sportlétesítményeinek fejlesztési támogatása is megindult.

vendégei is döntő többségében Budapesten szállnak meg és

Természetesen - ahogy Európában úgy Magyarországon is -

visszajelzéseik alapján kiválóan érzik magukat a magyar fővá-

a labdarúgás közkedveltsége rendkívül magas, ezt támogatja

rosban.

Budapest legendás magyar labdarúgókról, kiemelkedő sportszakemberekről elnevezett labdarúgó stadionjainak megújulási programja (Bozsik Stadion, Szusza Ferenc Stadion, Illovszky
Rudolf Stadion, Hidegkuti Nándor Stadion), de sportcsarnokok,
sporttelepek fejlesztésére is kiterjed a figyelem, Dél – Pesten,
Csepelen utánpótlás – nevelési centrumok, birkózó csarnokok
fejlődhetnek tovább. A hosszútávú célokat kiválóan szolgálhatja - Budapesten is - az országos tornaterem és tanuszoda fejlesztési program. Az óvodai, iskolai és utánpótlás infrastruktúra
fejlesztése, felújítása is megindult. A fejlesztések természetesen
nemcsak utánpótlássportot érintik, hanem például a szabadidősportot érintő területeket is pl. Normafa, persze természeti
adottságaink nem a téli sportoknak kedveznek, hanem például
sokkal inkább a vízisportok fejlődésének pl. Csepel.
Az Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések
támogatása felgyorsult.
A központi állami hagyományos támogatás mellett rendkívüli
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Budapest fővároshoz közvetlenül kötődő
intézményei - „legjobb gyakorlatok”
A főváros a magyar sport életében igen jelentős helyet foglal

Budapesti Sportszolgáltató Központ (BSK) bevételeinek jelen-

el. Az országban itt a legnagyobb létszámúak a szabadidős

tős részét a Városligeti Műjégpálya által a téli hónapokban, míg

sportrendezvények és évről-évre egyre több nemzetközi ver-

a szabadtéri sportolást szolgáló Iharos Sándor Margitszigeti At-

senynek, Világbajnokságnak, Európa-bajnokságnak, Világku-

létikai Centrum (ISMAC) a tavaszi, nyári hónapokban realizálja,

páknak ad otthont Budapest.

így az egy szervezeten belüli fenntartás egy kiegyensúlyozot-

A fővárosi sportkoncepció egyik fontos alappillére a fővárosi

tabb, kiszámíthatóbb, hatékony és átlátható hosszú távú mű-

tulajdonú sportlétesítmények korszerűsítése, fejlesztése, illetve

ködést biztosít a fővárosi sport területén.

a lakossági igényeknek megfelelő profil kialakítása.
A sport intézmények 2011. évben már bevételük több mint

Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum és a hozzá

50%-át intézményi saját bevételből teremtik elő.

tartozó Margitszigetet körbeölelő futókör fővárosunk leglátogatottabb és közkedvelt területén biztosítja a városi lakosság

A Városligeti Műjégpálya részben európai uniós forrásból (66,7

szabadidős és rekreációs programjait. A létesítmény fejleszté-

%) megvalósuló rekonstrukciójának befejezését követően,

se folyamatos (öltözők, sporttermek és kiszolgáló helyiségek).

mely beruházás magában foglalta a teljes pályatest és az épü-

A futókör felújítása is megkezdődött, 2011-ben megvalósult a

let felújítását, Európa legnagyobb szabadtéri jégpályája újult

ledes világítás kiépítése és a futópálya pályarészeinek folya-

meg, mely jelentős turisztikai vonzerővel is bír.

matos javítása. A megvalósításra kerülő tervek a futókör teljes

A sportágazat legnagyobb fejlesztési programja „A Városliget

felújítása mellett öltözők kialakítását, védelmi-kamerarendszer

kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes re-

kialakítását, kiegészítő szabadtéri fitneszpark lehetőségének

konstrukciója)” című, részben európai uniós forrásból össze-

megvalósítását tartalmazza.

sen közel több mint 4 milliárd forintból megvalósuló projekt volt.
A megújuló jégfelületen különálló jégkorong pálya valamint az

A Budapesti Sportszékház (V. ker. Curia u. 3.), mely 42 sportszö-

épületen belül turisztikai iroda, vendéglátó egységek és belső

vetséget, sportági szakszövetséget befogadó, több előadóte-

közösségi terek is kialakításra kerültek.

remmel rendelkező irodaépület szolgál a budapesti szabadidő és

A Városligeti Műjégpálya egyedülálló sport és szabadidős

versenysport szervezési központjául. A Budapesti Sportszékház

komplexum, mely a város csodálatos turisztikai központja is

akadálymentesítése 2011-ben valósult meg, ez a mobil szerkezet

egyben. Közszolgáltatási feladatot, diák és lakossági sportszol-

nem csak a Sport Székházban, hanem a budapesti fogyatékkal

gáltatást, korcsolyaprogramot, valamint nyáron csónakázási

élő sportolók versenyein is hétről hétre használható, így kihasznál-

lehetőséget is biztosít. A világon páratlan környezetben fekvő

hatósága kiemelkedő.

Városligeti Műjégpályán a műemlék védelem alatt álló rekonstrukció 2013. év második felében befejeződött és újra (XIX. század vége óta működő) a szabadtéri nyitott jégfelület ad otthont
a korcsolyaversenyeknek, a jeges sportágaknak, valamint
egész évben a szabadidős és lakossági programoknak.
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Sportlétesítményekhez történő hozzáférés
lehetősége – Egy megvalósult modell – Tárt Kapus Létesítmények
A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, a rend-

A kommunikációba olyan nagy cégek is bekapcsolódtak, mint

szeres fizikai aktivitás, azaz a rekreációs célú sportolás szél-

a Coca – Cola, 2007 – ben 7000 plakát került kihelyezésre a

eskörű lehetőségének biztosítása érdekében például 2007-

létesítmények közelében.

ben Tárt Kapus Létesítmények (TKL) Program zajlott, melynek
keretében a meglévő sportlétesítmények hétvégi (esti) nyitva

Budapesti és kerületi szinten a létesítmények - saját lokális

tartásának támogatásával lehetőség nyílt a különféle korosz-

döntés alapján – jelenleg is befogadják a lakossági sportot és

tályok, családok, baráti és lakóközösségek számára a spor-

kedvezményes hozzáférést biztosítanak. A helyi adottságok

tolási lehetőségeket biztosító terek kedvezményes, illetve

heterogenitása különböző megoldásokhoz vezetnek.

döntően ingyenes igénybevételére. A program már 2006 -ban

A megoldások között volt ahol folyamatos

megyékben és városokban zaj-

sportolási lehetőségeket biztosítottak (pl.

lott, azok sportlétesítményeiben

18.00 – 20.00), de volt ahol tematikus

biztosított sportolási lehetőséget

hétvégét, nyílt napokat, baráti, mun-

a mozogni vágyóknak, például

kahelyi, lakóközösségi bajnoksá-

2006-ban 311, 2007 – ben 360

gokat szerveztek éves szinten 10

helyszínen folytak a programok.

alkalommal.

Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkor-

Sportági

mányzata is a központi állami

sportág előfordult (pl.: korcsolya,

összetételben

sok

forrásokból évi 11 – 9 millió forintot

kosárlabda-streetball,

használt fel helyi programok, sza-

stb.), de természetesen összes-

badidősportos szervezetek kata-

uszoda,

ségében a labdarúgás volt a leg-

lizálására. A központi programoknak

népszerűbb gyakorolt sportág.

az volt a céljuk, hogy a modellt népszerűsítsék, katalizáljanak jövőbeli önszerveződéseket például iskolákat kapcsoljanak be szünidei
tevékenyég alatt megvalósuló hozzáférés, nyitva tar-

Létesítmény szintjén leggyakrabban tornatermekben zajlottak az események, de
strandok,

korcsolyapályák

is

bekapcsolódtak.

tás megvalósítására, így a katalizátor hatás szponzorok bekapcso-

2008 – ban már heti programok zajlottak a létesítményekben.

lódását is lehetővé tette. Aktívan 40.000 fő rendszeresen, 200.000

A program célja új szabadidősportos tevékenységek beindítá-

fő alkalmilag sportolt a program keretében. A kidolgozott modell

sa volt és ezt sikerült is megvalósítani, a programok állandósul-

sikeres volt, jövőbeli hasonló programok megvalósításhoz a lakos-

tak és képessé váltak az önfenntartásra, önálló működésre.

ság további tájékoztatása szükséges, amely jelentős központi és
lokális kommunikációt igényel, például egységes arculatot tükröző
plakátok megteremtésével, kihelyezésével.
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Budapest üzemeltetésében számos
sportlétesítmény van.
-Közülük a legszebbeket
kiemelnénk.
A Városligeti Műjégpálya
Ha a budapesti közösségi élet egyik fő helyszínét keressük télvíz idején, akkor ne kutassunk tovább: A Városligeti Műjégpálya
1870 óta a város egyik legjobb érve, hogy a hidegben se legyünk lusták kimozdulni és a csúszkálás, siklás öröme mellett
egy remek napot töltsünk barátainkkal, családunkkal.
A Műjégpálya persze sokat változott az évek során, és megélt
pár újjáépítést. Nyilván ebben a legutóbbi alkalommal, a 2011es évben történt munkálatok a mérvadóak, amiknek köszönhetően naprakész szolgáltatásokkal és abszolút korszerű működéssel számolhatunk.
A Műjégpálya nyáron
Nyilván nem kérdés, hogy egy ilyen helyszín nyáron sem maradhat kihasználatlan, és az év legmelegebb hónapjában az itt
kialakított városligeti tó szolgál élményekkel, amely élvezetét, a
TóPart nevezető remek pihenő és programhelyszín tesz igazán élvezetessé.

A Margitszigeti Atlétikai Centrum
A Margitszigeti Atlétikai Centrum, Budapest legszebb szigetén,
a Margitszigeten található.
A nemrégiben korszerűsített és kibővített létesítményünk minden igényt kielégítő környezetet biztosít sportoláshoz valamint
kültéri rendezvények megtartásához.
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A Margitszigeti Atlétikai Centrum már évek óta szervez, és biztosít helyszínt különböző sportrendezvényeknek, koncerteknek valamint céges családi napoknak. Az intézmény területén
lezajlott rendezvények résztvevői mindig maximális megelégedéssel nyilatkoztak a szervezés, lebonyolítás egészéről.
Külső rendezvények lebonyolítására egy 5000 m2-es füves
futball pálya, egy 400 méteres atlétikai futópálya, kispályás
labdarugó pálya, Street ball pályák, teniszpályák valamint egy
1650 fős lelátó áll rendelkezésre.
A létesítmény területi adottságainak megfelelően ideális környezetet biztosít többféle rendezvény (sporttól a koncertig)
megvalósításához, bármely korosztály részére.
Lehetőség van helyszíni vendéglátásra vagy kitelepített catering szolgáltatásra, akár a sportpályák mellett, akár újonnan

Természetesen

elkészült exkluzív tenisz klubunkban, mely a Centrum szom-

Budapest számos létesítmén�-

szédságában található.
Ezen létesítményeink a legszélesebb körű igényeket is kielégítik, legyen szó akár egy néhány fős sportaktivitásról vagy több
ezer fős családi napról.

nyel rendelkezik ahol a budapesti
lakosság, a sportági szövetségek és
egyesületek rendszeres testmozgás-

Margitszigeti Atlétikai Centrumhoz tartozik a Margitszigeti

sal töltheti idejét. Alábbiakban ezeket

Futókör is, ahol rendszeresen napi 3-4 ezer ember fut-kocog.

is bemutatjuk a teljesség igénye
nélkül.

Tüske Csarnok
Budapest XI. kerületében, Újbudán található a Tüskecsarnok,
amit 20 év után 2014-ben fejeztek be. Nevét a 84 darab jellegzetes, piramisra emlékeztető bevilágítójáról kapta. Ez a megoldás nagyon világossá teszi a küzdőteret, így napközben
nincsen szükség mesterséges fényforrásra, este pedig kifejezetten jól néz ki, ahogy a tüskékben elrejtett világítás működésbe lép. A nagyjából 4000 fős komplexumban mintegy húsz
sportág képviselői edzhetnek és meccsezhetnek. Helyet kapott benne négy parkettás tornaterem, két profi fallabdapálya,
fitness- és konditermek, valamint pezsgőfürdők és szaunák,
amiket a diákok kedvezményesen vehetnek igénybe. Az épület a sportrendezvényeken kívül kulturális rendezvények, színházi produkciók, szalagavatók megrendezésére is tökéletesen
alkalmas.
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Az egykori Népstadion - A Puskás Ferenc Stadion
A magyar labdarúgó válogatott ’hazai pályája’, megannyi sportesemény és nagyszabású koncert helyszíne a budapesti
Puskás Ferenc Stadion vagy korábbi nevén a Népstadion.
Nem új keletű az a szándék, hogy fővárosunkban olimpiát rendezzünk, hiszen ennek a több mint száz éves elgondolásnak
köszönheti a stadion is a létét. A legelső felvetése a létesítménynek még a 19. század legvégén történt meg utána, mikor
Budapest megkapta az 1920-as olimpia rendezésének a jogát
az építés megkezdése még sürgetőbbé vált.
Sajnos az I. világháború, mint annyi minden más kulturális és
beruházási tervet, ezt is meghiúsította. Végül a következő világháború és a rengeteg huzavona végett az építés megkezdése majdnem az 50-es évekig, egész pontosan 1948-ig kitolódott.
Nem volt eseménymentes természetesen az építkezés sem.
Az óriási munkálatok megkezdésekor még kész terv sem volt,
majd még építkezés közben is ad hoc módosítási javaslatok
bolygatták fel olykor a kedélyeket, de végül 1953 nyarának végén átadhatták a több mint 70 000 férőhelyes Népstadiont.
Ahogy mondani szokás a stadion működése innentől kezdve
már történelem. Olyan sportesemények színhelye volt az épület, mint a Főiskolai Világbajnokság vagy a 7:1-es magyar–angol labdarúgó mérkőzés. A sportesemények mellett számos
koncertnek – a teljesség igénye nélkül: Queen, Genesis, Metallica, The Rolling Stones, Michael Jackson, U2, Omega, Illés – és
nagyszabású rendezvénynek is helyet adott az épület.
Jelenlegi nevét 2002-ben, a világszerte méltán tisztelt és elismert focistánkról, Puskás Ferencről kapta, akiről még életében
nevezték el az épületet.
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Papp László Budapest Sportaréna
Budapest egyik legnagyobb rendezvényhelyszíne a legnagyobb koncerteknek és programoknak otthont adó Papp
László Budapest Sportaréna. A Sportaréna az 1999-ben tragikusan leégett Budapest Sportcsarnok helyére épült. A 2001ben megkezdett építkezés 2003 tavaszára fejeződött be, a világhíres ökölvívónk, Papp László nevét 2004 májusa óta viseli.

Az ország vizisport központja A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
A hazai vizes sportok fő központja az ország első olimpiai bajnokáról elkeresztelt Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda a budapesti Margitszigeten. Az uszodának nem csak névadója,
hanem tervezője is volt a kitűnő mérnök és sportember Hajós
Alfréd.
Az épület a nemzeti úszósportok központja. Nem csak a legelső, de a legnagyobb ilyen létesítmény is az országban. Jelenleg
közel 8000 négyzetméteren várja a sportolásra és kikapcsolódásra vágyókat. A négy szintes létesítmény nyolc - fedett és
nyitott - medencével, büfékkel, öltözőkkel, értékmegőrzővel
várja az úszás, a strandolás és a napozás rajongóit.
Kikapcsolódás az uszoda környékén
Ha pedig meguntuk a strandot, akkor sem kell messzire mennünk, hiszen itt a Margitsziget hatalmas parkja és megannyi látnivalója, szórakozó helyei, sőt a nyári szezonban a Budapesti
Nyári Fesztivál eseményeit is élvezhetjük!
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SYMA Sport és Rendezvényközpont
A SYMA Sport- és Rendezvényközpont Budapest egyik legnagyobb, legújabb és legkorszerűbb multifunkcionális rendezvényközpontja, amely éves szinten több száz színes programmal várja a látogatókat.
Budapest könnyen megközelíthető részén, a sportesemények és más rendezvények szempontjából a legfrekventáltabb
környéken a Papp László Budapest Sportaréna és a Puskás
Ferenc Stadion között helyezkedik el, egy giga hatalmas építményben.
Az épület három rendezvények szervezésre alkalmas csarnoka, az étterem, a lobby és a három kisebb különterem összesen mintegy 10 ezer fő befogadására képes. A csarnok közvetlen közelében már 1000 személygépkocsi részére áll fenn
ingyenes parkolási lehetőség.
Rengeteg évről-évre ismétlődő program, kiállítás, sportrendezvény, koncert, divatbemutató és gyermekprogram kerül a
SYMA Csarnokban megrendezésre, de ezek mellet lehetőség
nyílik itt céges konferenciák és rendezvények, zártkörű partik,
szalagavató ünnepségek és esküvők magas színvonalú lebonyolítására.
A SYMA koncertszínpadán már számtalan világsztár ragadt
mikrofont.

Egy szelet az ország
sporttörténetéből
- A Millenáris Velodrom
Budapest és egyben Magyarország egyetlen olyan kerékpáros létesítménye, amely pályabajnokság tartására alkalmas,
a már jóval több mint évszázados múlttal rendelkező Millenáris Sporttelephez – amely csak nevében kapcsolható a hozzá
képest még gyermekkorú Millenáris Parkhoz - tartozó, illetve
mára szinte azzal egyenlő Millenáris Velodrom.
Nehéz röviden összefoglalni milyen sporttörténeti értékkel és
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gazdag múlttal rendelkezik a Budapesti Olimpiai Központ területén álló létesítmény. Jelentőségét mi sem bizonyítja, mint
hogy a létesítmény adott otthont például az 1928-as Kerékpáros Világbajnokságnak.
Jelenleg az itthoni kerékpáros élet fellendülésének egyik központjává válható létesítmény zavaros, sajnos, mint már oly sok
hasonló esetben tapasztalhattuk, szomorú jövő felé tekint. A
velodrom épületét a Nemzeti Sporthivatal szabadon elbonthatónak ítélte, így a mára az egykor több mint húsz első osztályú
versenypálya emlékét egyedül őrző létesítmény sokak bánatára lehet csak sporttörténeti emlék lesz.

A Nemzeti Sportcsarnok
Budapesten a Népstadion szomszédságában található a
Nemzeti Sportcsarnok. A létesítmény leginkább koncertek,
nagyobb iskolai rendezvények és természetesen sportversenyek helyszíne.
A már több mint 60 éves sportcsarnok kétszer esett át nagyobb felújításon: 1975-ben az növekvő igények miatt kibővítették, 1993-ban pedig részlegesen felújították.

A budapesti jégkorong központja
- A Kisstadion
A budapesti jeges sportjainak, az utóbbi időben főleg a jégkorong eseménynek kedvelt színhelye és központja a Kisstadion.
Az 1961-ben megnyitott épület nem csak a jégre és sportra áhítozó rajongók, de a koncertek látogatóinak is kedvelt helyszíne
lett.
Az épület a számtalan jégkorong verseny mellett otthont adott
már műkorcsolya bajnokságnak, gyorskorcsolya versenynek,
Davis-kupa mérkőzésnek, súlyemelő Európa-bajnokságnak,
kosárlabda bajnokságnak de olyan emlékezetes világsztárok
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koncertjeit is láthattuk itt, mint a Black Sabbath, Iron Maiden,
Sting, Joe Cocker, Deep Purple vagy az Emerson Lake and
Palmer.
A stadion jövőjével kapcsolatban sok a kérdés. Tény, hogy nyitott mivolta nem egyszer jelentett már hátrányt, ráadásul a szerkezeti felépítése miatt a befedése nagyon körülményes lenne,
épp ezért a stadion újjáépítése látszik reális megoldásnak és
a Kisstadion szellemét tovább örökítve, helyén egy jégkorong
aréna felhúzása van tervben.

Az egykori lovi utóda
- A Kincsem Park
A budapesti lovassport központja, a sokaknak kedves ’lovi’
utódja a Kincsem Park lóverseny pálya. A pálya és környezete
teljesen megújult, exkluzív szolgáltatások és minőségi programok várják az idelátogatókat.
A 2006-ban felújított létesítmény már több, mint lóversenypálya. A kincsem park mára kedvelt helyszíne lett megannyi nagyszabású rendezvénynek, étteremmel, minden igényt kielégítő
lelátóval és VIP páhollyal.

Az Üllői úti FTC Stadion
- Groupama Aréna
A Ferencvárosi Torna Club, azaz a Fradi otthona, az Üllői úti FTC
Stadion. A több mint 110 éves egyesület jelenlegi pályája a csapat 75. évfordulóján került felavatásra. A közel 20 000 férőhelyes létesítmény a hazai labdarúgás egyik legnagyobb múltú
helyszíne.
A stadion nem csak a csapat edzéseinek és mérkőzéseinek
biztosít helyet, de az itt található Fradi Múzeum a csapat igen
gazadag múltját is bemutatja az érdeklődő látogatóknak.
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A Császár-Komjádi Uszoda
A hazai vizes sportok egyik fontos helyszíne a közel 12000 négyzetméteren elterülő II. kerületi Császár – Komjádi Uszoda. A három szabadtéri és két fedett medencét magában foglaló három
szintes épületegyütteshez egy 19.században épült, ma hotelként
működő épület is tartozik.
A Császár uszoda már az 1800-as években is a városiak sportolásának és kikapcsolódásának helyszíne volt. A jelenlegi, 3 szabadtéri medencével büszkélkedő létesítmény 1997 óta, a korábbi
épület teljes elbontása és újraépítése óta áll a mai formájában.
A Komjádi uszoda a 70-es évektől várja két medencével, egy
tanmedencével és egy versenymedencével a látogatóit. A versenymedence különlegessége, hogy 40 méter fesztávolságú tetőszerkezete nyitható.

Újbuda jégpályája - A BHG Jégpálya
Az újbudai jégkorongozók, korcsolyázni tanulók és kikapcsolódni
vágyók korcsolyapályája a fedett BHG Jégpálya, amely nem csak
sportolási és aktív pihenési lehetőséget jelent a helyieknek, de különféle rendezvényeknek is helyszínt biztosít.

A kispesti Bozsik József Stadion
A Kispesti AC első sporttelepe a Sárkány utca végén épült. A létesítményt 1913-ban adták át, melyet az ellenfelek találóan „sárkánybarlang” becenéven emlegettek. Az első modernizálási beruházásra 1927-ben került sor, azonban a falelátó és az épületek
1935-ben leégtek.
1938. január 2-án vasárnap avatták fel a Kispesti AC új sporttelepét jelenlegi helyén. Az új aréna 8 000 néző befogadására volt
alkalmas, 5 000 ülő- és 3 000 állóhellyel rendelkezett. Az öltözők
már korszerűek voltak, hideg-meleg vizes tisztálkodási lehetőséggel.
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1939. február 12-re a tribünt kibővítették, a pályát már gyep- szetesen nem feledkezhetünk meg az 1911-ben megalakult
szőnyeg borította. Az aznap tartott nemzeti bajnoki labdarú- BVSC szakosztály kitűnő versenyzőiről sem, akik közül nem
gó-mérkőzésen már egy 15 000 néző befogadására alkalmas egy itt tette meg első karcsapásait.
stadion várta a szurkolókat. A néhány hónappal később kirobbant II. világháború idején a létesítmény számos károsodást
szenvedett.
1967. május 20-án a Szombathelyi Haladás elleni barátságos
labdarúgó-mérkőzésen avatták fel a villanyvilágítást és az új, kibővített tribünt. A stadion 25 000 férőhelyes volt és már három
edzőpálya környékezte: egy füves, egy földes és egy salakos
borítású.
1986. október 1-jén látványos ceremónia és egy Kispest Honvéd–Brøndby BEK-mérkőzés keretében keresztelték át a lé-

A VII. kerületi Erzsébetvárosi
Sportközpont
Erzsébetváros sportra és mozgásra vágyó lakosainak egyik
kedvelt helyszíne az Erzsébetvárosi Sportközpont. A labdajátékokra, atlétikára vagy küzdősportra vágyók épp úgy megtalálják itt számításaikat, mint a fitnesz vagy a testépítés szerelmesei.

A IV. kerületi Halassy Olivér
Sportközpont

tesítményt. Új nevét a 101-szeres magyar válogatott labdarúgóról, Bozsik Józsefről kapta. A névadóra a stadion új, erősebb Az Újpest Sport Club szervezésében valósult meg a IV. kerületi
megvilágosítást kapott, a gyepszőnyeget teljesen lecserélték, Halassy Olivér Sportközpont. A központ kicsiknek és nagyoka játéktér szélesebb és hosszabb lett. Közel két évtizedig az nak is megannyi lehetőséget biztosít a mozgásra és aktív piheutolsó rekonstrukciós munkálatokat 1990-ben végezték, ami- nésre. A budapesti Halassy Olivér Sportközpont többek közt
kor az öltözőket és a fürdőket újították fel.

Budai Jégpálya a Jégkert
szabadidőparkban
A budapesti Jégkert szabadidőparkban található Buda első

tekepályával, röplabda, tenisz és focipályával, tanfolyamokkal,
edzésekkel, fitnesz teremmel, szoláriummal és büfével várja a
sportolásra éhes látogatóit.

Az MTK hazai pályája
- A Hidegkuti Nándor Stadion

fedett állandó műjégpályája, a Budai Jégpálya. A szeptember
és április között vehetik birtokba az amatőr jéghoki és a jégkor- A Hidegkuti Nándor Stadion a budapesti VIII. ker. legnagyobb
csolya szerelmesei a 15X30 méteres pályát, amely mellett kor- labdarúgópályája, 12700 néző befogadására képes. Hazai
csolyaélező, sportbolt és vendéglő is található.

klubja, az MTK, a Soproni Liga szereplője, mely csapat egyébként a 2. legtöbb bajnoki címmel rendelkezik, ám 2008-2009-

BVSC Uszoda és Strandfürdő
A BVSC Úszószakosztályának otthona, és az úszó utánpótlás
egyik biztosítója a BVSC Uszoda és Strandfürdő. A Városliget
szomszédságában fekvő XIV. kerületi uszoda minden kedves
sportolni és kikapcsolódni vágyót szeretettel vár.
Az úszás szerelmesei épp úgy megtalálják itt számításaikat,
mint
34 a könnyed fürdőzésre és strandolásra áhítozók. Termé-

ben be kellett érniük a 7. helyezéssel.
Bár a körlet legnagyobb stadionja, modernnek nem nevezhető.
Mindössze 5700 ülőhely található benne, csak rossz állapotban lévő betonlelátókkal rendelkezik, és sokáig a játéktérnek
mesterséges megvilágítása sem volt. Mindazonáltal az „aréna”
megfelel az MLSZ kritériumainak, s noha az anyagi háttér is áll
rendelkezésre, a pálya felújítása nincsen tervbe véve.

XV. kerület mozgásközpontja
- Az Ifjúsági és Sportközpont
Budapest XV. kerületének mozgásra és aktív kikapcsolódásra
vágyóinak akad egy biztos pont, ahol levezethetik a mindennapok stresszét vagy tovább edzhetik magukat, ez a hely pedig a
rákospalotai Ifjúsági és Sportközpont.

Kispesti Uszoda
1988 óta a kispestieket és természetesen bárki ide látogatót
szeretettel vár a Kispesti Uszoda. A XIX. kerületi sportlétesítmény megannyi sportolási és kikapcsolódási - többek közt:
szauna, golf, röplabda, ping-pong, foci, konditerem, jakuzzi,
szolárium, napozókert - lehetőség mellett két medencével egy tanmedence és egy nagymedence - várja minden kedves
látogatóját.

Kőér Utcai Uszoda
A kizárólag sportolóknak fenntartott létesítmény csak a versenyek illetve rendezvények alkalmával nyitja meg kapuit a nagyközönségnek. A Spartacus SC sporttelepén épült uszoda kizárólag a Spartacus SC és a BP Honvéd SE sportolóinak edzését

Ha pedig kicsit meguntuk a vizet, akkor pedig még mindig átnézhetünk a nemrég elkészült tornacsarnokba ahol többek
közt tenisz, röplabda vagy kosárlabda pályán aktivizálhatjuk
magunkat hogy utána ismét egy jót csobbanjunk a Nyéki Imre
Uszoda valamelyik medencéjében.

A Szőnyi úti stadion
A Szőnyi úti stadion számtalan első osztályú labdarúgó mérkőzésnek adott már otthont. Jelenleg az FC Tatabánya csapata
bérli. 9000 néző befogadására alkalmas, melyben 8400 lezárt
ülő- és állóhely van.
Az egykori NB I-es fővárosi csapat, a BVSC Budapest stadionja
volt, de a klubnál jelenleg nincs felnőtt labdarúgás. A tatabányai
csapat és a labdarúgás mellett, az amerikai futball szerelmesei
is ezt a pályát választják, ha a Budapest Wolves mérkőzéseit
szeretnék megtekinteni.

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
a Sportliget mellett
A 10. kerületben A Guttmann tó és a Sportliget melletti kellemes környezetben található az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
vagy másik nevén a Sportligeti Uszoda. Egy fedett és egy nyi-

és az utánpótlásuk nevelését szolgálja.

tott nagymedence és hasonlóan egy szintén fedett és nyitott

Nyéki Imre Uszoda és Tornacsarnok

Az uszoda úszás okatatást és búvároktatást vállal, de megta-

Mind korszerűségben, mind tisztaságban az egyik első az országban, az 1988-ban átadott Nyéki Imre Uszoda és Tornacsarnok. Az uszoda fedett részében egy úszómedence és egy
tanmedence, a nyitott részében pedig egy strandmedence
várja a látogatókat.

kismedence várja a fürdőzőket vagy az úszni vágyókat.

lálják itt a számításaikat az aqua tornára vagy szinkronúszásra
vágyók, az ellazulást és felfrissülést pedig szauna, masszázs,
napozókert és büfé biztosítja, a legkisebbek pedig játszótéren
és pancsoló medencében élvezhetik az Újhegyi Uszoda kellemes hangulatát.

A mai kornak megfelelően a Nyéki Imre Uszoda is bőven kínál
fitness és wellness szolgáltatásokat, a nyári kertben pedig a
medence mellett gyermek pancsoló és az elmaradhatatlan jakuzzi is a felhőtlen kikapcsolódásra csábít.
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Sportolási helyek hálózatai - Sportkártya
rendszerek
Budapesten magánvállalkozások keretében működnek sport-

Könnyű megközelítés
világa - Tömegközlekedés, közösségi
közlekedés

kedvezményeket nyújtó kártyák pl. All you can move kártya vagy
a Sportkártya. A sportkártya kedvezmények modellje általában

Kiemelkedő sportesemények esetén a Budapesti Közlekedési

csomagokat kínál, elérhető áron (sportlétesítmények konditer-

Zrt. rendszeresen sűríti járatait.

mek, uszodák havi bérletének árszínvonalán). A kártyák külön-

A figyelem kiterjed a vendégszurkolókra számukra különjárato-

böző, választható szolgáltatási csomagokkal rendelkeznek és

kat biztosítanak (metró, busz, villamos) annak érdekében, hogy

napi egy alkalommal használhatják a sportlétesítményeket az

a drukkerek zavartalanul, minél nagyobb biztonságban közelít-

érdeklődő sportolni vágyók. A kártyahasználat lehetőségeként

hessék meg a sportesemény helyszínét és zavartalanul távoz-

több száz sportlétesítmény és edzésfajta közül választhatnak

hassanak az esemény lezárultával. A mérkőzések végeztével

a rendszeres testedzést keresők. A kártyarendszerekkel sok

kiemelt figyelmet fordítanak a távozó emberek minél kényelme-

külföldi cég szerződéses kapcsolatot tart fenn, így például dol-

sebb elszállítására.

gozóik kedvezményesebben tudnak egészségfenntartásukról

Kiemelkedő nemzetközi szintű események alkalmával, ingye-

rendszeresen és magas színvonalon gondoskodni. A magán-

nes járatok indulnak, mint pl. a Forma 1 autóverseny idején Bu-

kézben működtetett multifunkcionális sportbérletek Budapest

dapest közigazgatási határain kívül eső Mogyoródra. A sport-

23 kerületében, több száz sportlétesítmény meglátogatását

versenyre jeggyel rendelkezők ingyen vehetik igénybe a járatot,

teszik lehetővé: fitnesztermek, uszodák, boksz termek, jógater-

amely Budapesten belül több helyen megáll felvéve az sport-

mek, mászótermek, atlétikai pályák, tánccentrumok, korcsoly-

versenyre utazókat.

apályák, golfpályák, squashpályák, teniszpályák látogathatóak,

Budapest kiemelkedő sportegyesületei esetében például Fe-

akár naponta, minden nap más – más létesítményben (elérhe-

rencvárosi Torna Club, kedvezményes szurkolói buszok in-

tőség a mellékletben feltüntetve)!

dulnak a sportversenyekre. A kedvezmény igénybevételének
feltétele a kiváltott, érvényes egyesületi kártyával való rendelkezés.
Vidékről Budapestre kiemelkedő nemzetközi szintű mérkőzésekre egyesületi támogatással külön ingyenes szurkolói vonatok indulnak (DVSC, Bajnokok Ligája). A hazajutást menetrenden kívül, a késői órákban is ingyenesen biztosították.
Budapest eszközrendszerén keresztül rendszeresen támogatja a kiemelkedő sportversenyeket.
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SPORT a Városban,
Szövetségek,
Egyesületek, Klubok

3

Budapesti Sportszövetségek Uniója
(BSU)
A BSU célja a fővárosi sport népszerűsítése, fejlesztése, fejlő-

Nagy siker az ESEN Próbalap 28 féle sportágból 8 teljesíté-

désének elősegítése - elsősorban az Alapszabályban foglaltak

se után azonnali nyereményben, 20 sportág kipróbálása után

és a Budapest Főváros Önkormányzatával, a 2703/2011.(IX.21.)

ajándéksorsoláson vett részt, aki leadta az igazoló lapot. A ren-

sz. Főv. Kgy. határozattal létrejött együttműködés alapján - fel-

dezvények jó hangulatban, sérülésmentesen, probléma nélkül

adata továbbá közreműködni a főváros sportéletében mag-

kerültek lebonyolításra. A rendezvény lebonyolítását a Magyar

határozó szerepet betöltő utánpótlás, diák, fogyatékkal élők és

Olimpiai Bizottsághoz benyújtott sikeres pályázat is segítette.

szabadidősport versenyrendszer működtetésében és fenntartásában, részt venni a Fővárosi Önkormányzat kiemelt sport-

A BSU rendszeresen „Sportoló Budapestért” díjat ad ki. A Díj

rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.

minden páros évben szövetségnek adományozható Budapest sportjának érdekében végzett tevékenységért.

A szervezet 2015. április 23.-án új elnököt választott Dr. Kamu-

2014-ben például a Budapesti Röplabda Szövetséget része-

ti Jenő, olimpiai ezüstérmes, világbajnok tőrvívó személyében.

sítették ebben a megtisztelő elismerésben, a díj átadására a

Személyében nemcsak egy kiváló volt sportoló és kiemelke-

2014. május 06-án a fővárosi Közgyűlésen került sor.

dő orvos, de egy rendkívül nagy tekintélyű sportdiplomata - a
Nemzetközi Fair Play bizottság elnöke – került a budapesti sport

Az év utolsó elnök-főtitkári értekezletén Budapest Sportjáért

élére, ami garantálja a budapesti szövetségek által rendezett

végzett kiemelkedő munkájáért „Aranygyűrű” életmű díjat ad-

versenyek során, a Fair Play szellemiségének fokozottabb kö-

nak át.

zéppontba állítását, projektekkel történő átadását, a fair play
szellemiségének tanítása és érvényesülése fokozottan bizto-

Fővárosi és szövetségi informatikai és statisztikai rendszer mű-

sítva lesz.

ködtetése folyamatos. Folyamatosan felkerülnek a BSU honlap

Nagyrendezvényei között 2014. június 1-én az 5. Európa Sport

dokumentumtárába a versenynaptárak, a Fővárosi Közgyűlés

és Egészség Napja rendezvény került megszervezésre 11840

sportot érintő döntései is. A BSU informatikai rendszerének fej-

regisztrált résztvevővel, a visszajelzések alapján a sportnapot

lesztése lehetővé teszi, hogy a képzésre való jelentkezéseket,

rendkívüli siker koronázta. Az atlétikai centrumban egészség

illetve a tananyagokhoz való hozzáférést a honlapunk on-line

és sportfesztivál, a Dunán hajózás, a Nagyréten futás és egyéni

rendszerén keresztül is biztosítani tudjuk jelenlegi és leendő

sportok, a színpadon egész nap fitnesz és wellness programo-

hallgatóinknak.

kat biztosítottunk a résztvevőknek. Az idei rendezvényen pél-

Összeállításra került a budapesti területi sportszövetségek

dául vendégül láttuk a Diabétesz Kontroll Programot, melynek

működését is támogató BSU életmód kártya bevezetésének

célja, hogy felhívja a figyelmet a sport és az egészséges élet-

koncepciója. A koncepció kidolgozása során egyeztettünk az

mód fontosságára, nem csak azoknak, akik 2-es típusú cukor-

érintett fővárosi intézmények vezetőivel.

betegséggel élnek, hanem mindenki számára. A Millenáris emlékmű mellett Egészségvédelmi szűrőkamionban prevenciós

Együttműködési megállapodás áll fenn az Eötvös Loránd Tu-

szűrő vizsgálatokat lehetett ingyenesen igénybe venni.

dományegyetemmel. A sportmenedzser és rekreációs szakos
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hallgatóinak szakmai gyakorlati helyszínt biztosítunk a szövetségek igényeinek megfelelően.
A BSU OKJ-s képzésével összefüggő koordinációs, adminisztrációs feladatokat végzi, például a 2013/2014-es képzési évet
lezárva intézményünkben összesen 301 fő tett sikeres szakmai
záróvizsgát:
38 sportágban 241 fő Sportedző,
11 sportágban 21 fő Sportoktató, illetve
39 fő Sportszervező, - menedzser bizonyítványt szerzett.
Meglévő vizsgaszervezési engedélyünket 2014 májusában 12
sportággal bővítettük, így összesen 45 sportágra kiterjedően
rendelkezünk vizsgaszervezési jogosultsággal, ennek köszönhetően – külső felkéréseknek is eleget téve – 2014-ben össze-

2013/2014-es képzési évben
38 sportágban 241 fő Sportedző,
11 sportágban 21 fő Sportoktató,
illetve
39 fő Sportszervező,
- menedzser bizonyítványt szerzett.

sen 411 fő szakmai záróvizsgáját bonyolítottuk le 43 sportágban.
2014 decemberéig bezárólag az új OKJ, illetve Felnőttképzési
Törvény előírásainak megfelelően az alábbi képzések felnőttképzési szakértő által történő előminősítésére, majd a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal által való engedélyezésére került sor:
Sportedző és Sportoktató - 49 sportágban
Sportszervező, - menedzser,
Személyi edző, valamint
Fitness - wellness instruktor képzések szervezésére vagyunk
jogosultak.
2014 decemberében elindítottuk a 2014/15 évi Sportedző,
Sportoktató valamint sportmenedzser tanfolyamainkat, amelyre online jelentkezés lehetséges.
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Budapesti szakszövetségi
versenyrendszer
A különböző budapesti sportági versenyrendszerben megközelítőleg évenként 140.000 fő, több mint 600 sportversenyen vesz
részt a vízilabdától az asztaliteniszig.
Az ágazati feladatok a kerületi sportreferensi hálózat kiépítésével, a havi rendszerességgel megtartott szakmai napokkal, továbbképzésekkel valósul meg.
Budapesti sportvezetés feladatai közé tartozik, hogy a szövetségek vezetőinek szakmai beszámolóit ellenőrzi, a budapesti szövetségek által megrendezett versenyeken való megjelenéssel, ellenőrzéssel szakmai kontrollt biztosít.
A fővárosban a versenysportágak támogatása fontos feladat, hisz az élsport versenyei és eredményessége Budapest lakosságának kiemelt érdeklődésére tart számot. A fővárosi sportegyesületek utánpótlás nevelési feladatainak támogatása elsőrendű
prioritás minden évben.
Nyolc kiemelkedő fővárosi sportegyesület utánpótlás nevelési feladataira, támogatásaként közel 300.000.000 forintot biztosít a
Fővárosi Önkormányzat.

Budapesti sportági szövetségek
1.

Budapesti Amatőr-Box
Szövetség

2.

Budapesti Asztalitenisz
Szövetség

15.

Budapesti Kosárlabda
Szövetség

16.

Budapesti Modellező Szövetség

17.

Budapesti Műugró Szövetség

18.

Budapesti Regionális Judo
Szövetség

3.

Budapesti Atlétikai Szövetség

4.

Budapesti Birkózó Szövetség

5.

Budapesti Bocsa Szövetség

19.

Budapesti Röplabda Szövetség

6.

Budapesti Búvár Szövetség

20.

Budapesti Sakk Szövetség

7.

Budapesti Diáksport Szövetség

21.

Budapesti Sportlövő Szövetség

8.

Budapesti Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetség

22.

Budapesti Sporttanács

23.

Budapesti Súlyemelő Szövetség

9.

Budapesti Élet- és Vízimentő
Szövetség

24.

Budapesti Szabadidősport
Szövetség

10.

Budapesti Evezős Szövetség

25.

Budapesti Tájfutó Szövetség

11.

Budapesti Íjász Szövetség

26.

Budapesti Tekézők Szövetség

12.

Budapesti Kajak-Kenu
Szövetség

27.

Budapesti Tenisz Szövetség

Budapesti Kerékpáros
Szövetség

28.

Budapesti Természetbarát
Sportszövetség

Budapesti Kézilabda Szövetség

29.

Budapesti Tollaslabdázók
Szövetség

13.
14.
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30.

Budapesti Torna Szövetség

31.

Budapesti Triatlon Szövetség

32.

Budapesti Úszó Szövetség

33.

Budapesti Vívó Szövetség

34.

Budapesti Vízilabda Szövetség

35.

Budapesti Wellness
Életmódklubok Szövetség

36.

Fogyatékkal Élők Budapesti
Sportszövetség

37.

Harciművészetek Budapesti
Szövetség

38.

Középmagyarországi Technikai
és Tömegsportklubok Budapesti
Szövetség (KTTBSZ)

39.

Magyar Rádióamatőr Szövetség
Budapesti Szövetség

40.

MLSZ Budapesti Igazgatósága
Budapesti Labdarúgó
Szövetség

Önkéntesség
Az önkéntesség szervezése az elmúlt évben a
fővárosi iskolák által történt leggyakrabban. A fővárosi önkormányzat két iskolával kiemelkedő sportiskolai tevékenységük miatt szoros kapcsolatot tart fenn és
támogatja is fejlődésüket.
1. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola
2. Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Ha szervezeteink önkéntesek kereséséhez segítséget kérnek,
ezek az iskolák vállalkoznak a leggyakrabban, természetesen
a főváros iskolái egyre aktívabbak ezen a területen. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi középiskolai rendszerben az önkéntes feladatok ellátására kreditpontot lehet kapni, és van
egy kötelező minimum, amit el kell érni annak érdekében,
hogy egy diák érettségi vizsgát tehessen, így ez a terület
- új elemként - már szokásrendszert kialakító motivációs háttérrel is rendelkezik. Pozitív példaként említhető,
hogy az elmúlt években szervezett ESEN rendezvényén a fővárost minden alkalommal nagy létszámban
képviselték magukat az önkéntesek különböző iskolákból, sokan szerettek volna a mi rendezvényeinken
önkéntes munkát végezni.
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Budapest fogyatékkal
élők sportja
A

Budapesti

Sportszékházban

(1053

Budapest, Curia utca 3.) működik a Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (FÉBSSZ). A szövetség feladata, hogy a
Főváros fogyatékos sportját megfelelő szinten
szervezze és koordinálja. A tagegyesületek létszáma egyre nő, a regisztrált sportolók létszáma 16.000
fő körül mozog. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségről szóló törtvény (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény), biztosítja a fogyatékos emberek jogait és rendelkezik
esélyegyenlőségük biztosításáról, de természetesen a gyakorlatban a szövetség és Budapest főváros előtt mindig adódnak
megoldandó feladatok.

44

Országos sportági szövetségek
Magyar Asztalitenisz Szövetség

Magyar Taekwondo Szövetség /WTF/

Magyar Kung Fu Szakszövetség

Magyar Atlétikai Szövetség

Magyar Tenisz Szövetség

Magyar Kutyasport Szövetség

Magyar Birkózó Szövetség

Magyar Tollaslabda Szövetség

Magyar Lábtenisz Szövetség

Magyar Curling Szövetség

Magyar Torna Szövetség

Magyar Minigolf Szövetség

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Triatlon Szövetség

Magyar Modellező Szövetség

Magyar Golf Szövetség

Magyar Úszó Szövetség

Magyar Motoros Vízisport Szövetség

Magyar Gyeplabda Szövetség

Magyar Vitorlás Szövetség

Magyar Motorsport Szövetség

Magyar Íjász Szövetség

Magyar Vívó Szövetség

Magyar Nanbudo Szövetség

Magyar Jégkorong Szövetség

Magyar Vizilabda Szövetség

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

Magyar Judo Szövetség

Magyar Biliárd Szövetség

Magyar Rádióamatőr Szövetség

Magyar Kajak-kenu Szövetség

Magyar Bowling és Teke Szövetség

Magyar Repülő Szövetség

Magyar Kerékpársportok Országos
Szövetsége

Magyar Bridzs Szövetség

Magyar Sakkszövetség

Magyar Búvár Szakszövetség

Magyar Sárkányhajó Szövetség

Magyar Kézilabda Szövetség

Magyar Darts Szövetség

Magyar Sportturisztikai Szövetség

Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége

Magyar Erőemelő Szövetség

Magyar Sumo Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Élet és Vízimentő
Szakszövetség

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

Magyar Lovassport Szövetség

Magyar Fallabda Szövetség

Magyar Műugró Szakszövetség

Magyar Floorball Szövetség

Magyar Testépítő és Fittness
Szövetség

Magyar Országos Baseball Szövetség

Magyar Golyósportok Szövetsége

Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség
Magyar Ökölvívó Szövetség
Magyar Öttusa Szövetség
Magyar Rögbi Szövetség
Magyar Röplabda Szövetség

Magyar Gó Szövetség

Magyar TáncSport Szakszövetség

Magyar Vízisí és Wakeboard
Szövetség

Magyar Országos Görkorcsolyázó
Sportági Szakszövetség

Magyar Lábtoll-labda Szövetség

Magyar Hegy- és Sportmászó
Szövetség

Magyar Amerikai Futball Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség
Magyar Országos Horgász
Szövetség

Magyar Sí Szövetség

Magyar Hullámlovas és Kitesurf Szövetség

Magyar Szkader Szövetség

Magyar Snowboard Szövetség

Magyar Karate Szakszövetség

Magyar Muaythai Szövetség

Magyar Sportlövők Szövetsége

Magyar Kendo, Iaido és Jodo
Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Súlyemelő Szövetség
Magyar Szörf Szövetség

Magyar Kick-box Szövetség
Magyar Korfball Szövetség

Magyar Szánkó Szövetség
Magyar Szinkronúszó Szövetség
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Sportesemények

4

A sport komplex
fejlesztése
Budapest a magyar sport legnagyobb igazgatási és tényleges centruma. Budapest versenysport célkitűzéseit csak komplexen, kontextusaiban elemezve lehet meghatározni. Budapest versenysportjának minőségi fejlesztését csak az Emberi Erőforrásért Minisztérium, sportért felelős államtitkárságával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a nemzeti sportlétesítmény fejlesztésért felelős centrumaival,
az un. 5 kiemelt (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda) „látványsportággal” , a 16 kiemelt sportággal, a következő
felzárkóztatásra kerülő 16 sportággal, a kiemelt budapesti egyesületekkel, a budapesti kiemelt edzőkkel, állami budapesti ösztöndíjasokkal való szoros együttműködés keretében lehetséges, a további kapcsolatfejlesztés a 2019 – ig terjedő időszak kiemelt feladata.
Budapestnek a fővárosi versenyrendszer fenntartása és lehetőség szerinti fejlesztése a fő feladata, ezt szeretné minél magasabb
szinten ellátni, de szoros összefüggésben a korábban említett városmarketing és imázs erősítési, turisztikai bevétel növekedését célzó
és a rendszeres szabadidősport (heti 2-3 edzés) szokásrendszerét megerősítő tevékenységgel.
A sporthoz kapcsolódóan számos konferenciát és szemináriumot is tartanak a városban, melyek számát 2019-ig növelni szeretnénk.

Sportmenedzsment
konferenciák
Testnevelési Egyetem és Magyar Sporttudományi Társaság évente közösen megrendezi a Nyerges Mihály Emlékkonferenciákat.
A sportágak fejlődését elemző „Eredményjelző” című konferencia sikeresen tekintette át a stratégiai tervezés és az abból következő
intézkedések versenysportban bekövetkezett következményeit.
A Magyar Sporttudományi Társaság kooperációban a Magyar Jogász Egylettel a Jó kormányzás és sport (2014.03.13) kérdésköreit
tárgyalta át nagy sikerrel.
Budapesten kerületeiben is jelentős sporthoz kapcsolódó rendezvényeket rendeznek, példaként említhető a Nemzetközi Sportmenedzsment Konferencia - MOM Hegyvidék, amely 2014 – ben és 2015 – ben is megrendezésre került.
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A sport komplex
fejlesztése
2013.
Eredményjeljó: Magyar sport 2012.

2013. jnauár 24.

TF

Nemzetközi edzőtovábbképző konferencia

2013. április 16-17.

Magyar Sport Háza I. em.
konferencia terem

Mentális és fizikai teljesítménynövelés a
versenysportban

2013. április 25.

Magyar Sport Háza I. em.
konferencia terem

Sporttáplálkozási praktikum

2013. május 15.

OÉTI

„SPORTETIKA ÉS A SAKK”

2013. május 16.

Magyar Sport Háza

Sportinnováció 2013 Ősz

2013. szeptember 26.

Magyar Sport Háza

„PERSPEKTÍVÁK A REKREÁCIÓBAN”

2013. október 29.

ELTE Egészségfejl. És és
Sporttud. Intézet

Sport és Innováció 2013.

2013. november 14.

Magyar Sport Háza

Eredményjelző: Magyar sport 2013.

2014. január. 23.

TF

2014.
Alkalmazott sportpszichológia

2004. április 16.

TF

„A doppingellenes szabályozás
aktuális kérdései, avagy bűncselekmény-e
a dopping?”

2014. május 27.

TF

3. Eurpai Mozgásgyógyszer kongresszus

2014. szeptermber 15-16.

Magyar Tudományos Akadémia

Sportinnováció Ősz

2014. szeptember 25

Magyar Sport Háza

Gyakorlati sportpszichológia

2014. október 8.

Magyar Sport Háza

„Hagyomány és Innováció 2014.”

2014. október 29.

Magyar Sport Háza

Magyar sikerek az újkori olimpiai játékok
művészeti versenyein

2014. november 14.

TF

Apnoe konferencia Shallow Water
Blackout szindróma

2014. november 27.

Magyar Sport Háza

2015
Eredményjelző: Magyar sport 2014.

2015. január 29.

TF

„Három éves a TAO, tapasztalatok,
perspektívák a látványsportok támogatási
rendszerében”

2015. március 6.

Magyar Sport Háza

„Sportjog a kulisszák mögött, avagy ami
csak a kisbetűs részben található”

2015. április 23.

Magyar Sport Háza
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Dopping ellenes
tevékenység

A mintavételek helyszín szerinti megoszlása Budapest – 409
(45%) Vidék – 491 (55%) (2013)
A Magyar Antidopping Csoport beszámolót tartott a doppingellenes tevékenységéről, és az olimpiai és paralimpiai / Világ-

www.antidopping.hu
A Magyar
Antidopping Csoport
Közhasznú Nonprofit
Kft.-nek, mint a Nemzeti
Doppingellenes Szervezet
(HUNADO) feladat és jogkörét
ellátó szakmai szervezet látja
el Budapesten is a dopping
ellenes tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat.

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. Tel: (06-1)
273-1715, Fax: (06-1)
273-1716 1

játékok kerettagok átfogó ellenőrzéséről a Magyar Olimpiai
Bizottság Orvos Bizottsága előtt. Az Orvos Bizottság meghallgatta és megvizsgálta a bemutatott munkát, elégedettségét
fejezte ki, és egyhangúlag elfogadta a Magyar Antidopping
Csoport beszámolóját.
A Magyar Antidopping Csoport átfogó javaslatot tett a sportolók által használt étrend- és táplálék-kiegészítők dopping
szempontjából történő véleményezésére, a táplálék-kiegészítők használatának biztonságossá tételére vonatkozó információszolgáltatás, és felvilágosítás, mint kiemelt jelentőséggel bíró
doppingellenes feladat ellátására.
Az országos sportági szakszövetségek doppingellenes szabályzatainak felülvizsgálata befejeződött. A felülvizsgálat lezárásaként a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) elküldte

A Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenysége többszintű, egyik része maga a doppingellenőrzés, mely a
mintavételek előirányozásától, megszervezésétől, a vizelet és /
vagy vérvétel helyszíni lebonyolításán át, a megfelelő laboratóriumba történő biztonságos szállításig tart.
Az aktivitás másik része a „Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló” 43/2011 (III.23) Kormányrendelet által meghatározott, és a Közbeszerzési Pályázatban előírt NADO feladatok,
melyek a Nemzeti Doppingellenes Szervezet megfelelő működését jelentik.
A doppingellenőrzés mellett, továbbra is kiemelt NADO feladat
a felvilágosító – megelőző tevékenység, mely során a sport
tisztaságához szükséges információkat, doppinggal kapcsolatos jogszabályokat, figyelmeztetéseket, és az aktuális, naprakész Tiltólistát kell eljuttatni a sportolókhoz, és az őket segítő
szakemberekhez.
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ajánlásait a hazai Sportszövetségeknek.
Jelenleg a Magyar Antidopping Csoport személyi állománya 25
fő doppingellenőr, mely optimálisan elegendő sportszövetségek, versenyrendezők, stb. megrendeléseinek teljesítéséhez.
A mintavételekhez szükséges eszközök, és mintavételi egységcsomagok a nemzetközi előírásoknak megfelelően kerültek beszerzésre, és a nyilvántartásuk szigorú számadásos
rendszerben történik.
A laboratóriumi analízist végző seibersdorfi WADA akkreditált
Doppingellenőrző Vizsgálati Laboratórium az érvényes szerződés szerint végezte a laboratóriumi analíziseket, a vonatkozó
Nemzetközi Szabvány (International Standard for Laboratories)
rendelkezései alapján.
Valamennyi vérvételt a szerződött, és erre megfelelő képesítéssel rendelkező doppingellenőrök végezték, a nemzetközi
szabályozás előírásai szerint. A vérvételekhez csak minőségellenőrzési rendszerben gyártott és forgalmazott, kiváló minőségű, a magyar egészségügyben széles körben elterjedt, és
használt eszközök kerültek felhasználásra.

Az ISO minőségirányítási rendszer megújító auditja 2013-ban

Az EMMI Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkárság Jogi

is teljes sikerrel zárult, és deklarálásra került, hogy a Magyar

Főosztályával szoros és rendszeres a kommunikációs kap-

Antidopping Csoport által működtetett doppingellenőrzési

csolat, hogy a sportolók személyes adatainak kezelése és

rendszer, továbbra is maradéktalanul megfelel az MSZ EN ISO

nyilvántartása a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek ma-

9001:2009 Szabvány követelményeinek.

radéktalanul megfeleljenek.

Az érvényes nemzetközi Tiltólista Magyar Antidopping Csoport

A Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjainak ket-

honlapján (www.antidopping.hu) kétféle bontásban – gyári, for-

tős holléti információs rendszert kell vezetnie, a Magyar Ant-

galomba hozatali név; és összetétel, vegyületnév alapján – jele-

idopping Csoport holléti információs rendszere mellett, a nem-

nik meg, feltüntetve az esetleges Gyógyászati célú Mentesség

zetközi ADAMS system-et is használniuk kell.

(TUE engedély) beszerzésének lehetőségét is. A hatályos Til-

A hazai doppingellenes felvilágosítás, illetve a WADA Outreach

tólistára vonatkozóan a karbantartás és a frissítés folyamatos.

Edukációs Program magas színvonalú ellátása érdekében, 4

Könyv és CD formátumban is kiadásra került a hatályos Tiltó-

alkalommal, a kiemelt hazai sporteseményekhez kötötten a

lista, és a holléti információ szolgáltatására vonatkozó szabá-

Magyar Antidopping Csoport több napos, kampány jellegű,

lyozás. Mindkét könyvet a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati

doppingellenes információs programot szervez, mely mind a

Csoport, illetve az olimpiai keret tagjai számára a Magyar Ant-

sportolók, mind a nézők, sportbarátok körében rendkívül nép-

idopping Csoport névre szólóan eljuttatta, hogy minden spor-

szerű rendezvény.

toló megfelelő információval rendelkezhessen.

A Magyar Antidopping Csoport a felvilágosításban és megelő-

Működik a Doppinginformációs telefonszám, mely telefonszá-

zésben továbbra is nagy erőkkel dolgozik, ebben az évben is

mon egy képzett doppingszakértő munkatárs válaszol mun-

számos hazai rangos sport és egészségügyi szakmai konfe-

kaidőben, 8-17h-ig a számos beérkező kérdésre. Továbbá a

rencián vett részt, illetve tartott előadást:

honlapon feltüntetett e-mail címre (antidopping@t-email.hu) érkezett kérdésekre, vagy megjegyzésekre a lehető legrövidebb

A Magyar Antidopping Csoport hagyományosan évente egy

időn belül a MACS válaszol. A Magyar Antidopping Csoport

alkalommal doppingellenes konferenciát rendez. Ezen konfe-

legfőbb célja, hogy a doppingellenes tevékenységgel kapcso-

renciák mondanivalója, az aktuális hazai dopping-helyzet ér-

latos tájékoztatás csak a legmagasabb szakmai szinten, és a

tékelése, a mintavételek szabályozása, szigorításai, a hazai és

megjelentetett adatok hitelessége, és pontossága szigorúan

nemzetközi jogszabályi háttér, és a nemzetközi doppingellenes

ellenőrizve jelenhessen meg.

tevékenységre való kitekintés témakörökből kerül megszerve-

Elkészült a Magyar Antidopping Csoport új, akadálymentesített

zésre.

– látássérült sportolók számára is könnyen használható, kor-

A doppingellenes ismeretek széles körben való terjeszté-

szerűsített honlapja. A honlap (www.antidopping.hu) folyama-

se érdekében, a Magyar Antidopping Csoport vállalta, egy a

tos fejlesztés, és feltöltés alatt áll, hogy a naprakész és fontos

„Doppingellenőrzési ismeretek” témakörben szervezett, okle-

információk, és hírek minden érdeklődő számára elérhetőek

velet adó képzés szakmai vezetését. A tanfolyami részvételi dí-

legyenek.

ját, valamint a vizsgadíjat a Magyar Antidopping Csoport teljes

A honlapon keresztül működteti a Magyar Antidopping Cso-

egészében idén is átvállalta. A képzésen, a sportolókon, olimpi-

port a whereabouts (holléti) információs rendszerét. A magyar

ai kerettagokon, edzőkön, sportvezetőkön túl, bárki érdeklődő

sportolók holléti adatszolgáltatási kötelezettségének megfele-

részt vehetett. A tanfolyam óriási érdeklődés mellett, minden

lően a beérkezett adatok folyamatos feldolgozásra, és ellenőr-

idők legnagyobb részvételi arányával zárult, és végül 243 lel-

zésre kerülnek.

kes hallgató részvételével került megrendezésre. A visszajel-
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zések alapján a konferencia tartalmas, fontos, és hasznos volt,

Összegzésül tehát, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú

és teljes sikerrel zajlott le.

Nonprofit Kft. széles körű, kiterjedt tevékenységet folytat, mivel

A Magyar Antidopping Csoport által folytatott nemzetközi

a doppingellenőrzések elvégzése mellett, meghatározó fela-

kapcsolattartás rendkívül intenzív. Naprakész a levelezés és

data a doppingellenes felvilágosító programok szervezése és

az információcsere több nagy nemzetközi szervezettel – pl.:

lebonyolítása is, melyek rendkívül hasznosak és szükségesek,

Európa Tanács és az UNESCO Monitoring Groupja; WADA;

illetve a nemzetközi kapcsolattartás, és a sport médiával való

Nemzetközi Sportszövetségek doppingellenes programjának

folyamatos együttműködés. A jövő célja még több lehetőség

tisztségviselői.

megragadása, hogy a doppingellenes nevelő – felvilágosító –
prevenciós programok még hatékonyabbá váljanak. A felvi-

A magyar sportsajtóval a Magyar Antidopping Csoport kap-

lágosító munka mellett, pedig a Magyar Antidopping Csoport

csolattartása igen szoros, ebben az évben is az ügyvezető

szeretné továbbra is ápolni kiváló nemzetközi kapcsolatait, és

igazgató több média szereplést vállalt, hogy a közvélemény

folytatni a nemzetközi szerepvállalást, ezzel is még nagyobb el-

naprakész tájékoztatást kaphasson a doppingellenes munka

ismerést, és nemzetközi hírnevet szerezve a hazai doppingel-

aktuális helyzetéről, illetve felhívják a figyelmet a doppingolás

lenes tevékenységnek.

veszélyére.

„Doppingellenes tevékenység és
szabályozás változásai 2015-ben”
konferencia
Közös érdekünk, hogy minden sportszakember tökéletesen ismerje, és magabiztosan tudja a hazai és nemzetközi doppingellenes
szabályokat, tisztában legyen a doppingszerek egészségkárosító hatásaival, és ismerje a doppingellenőrzési eljárás pontos menetét.
A megelőzés érdekében rendszereses áttekintésre kerülnek a sportolók, sportszövetségek, és sportszakemberek feladatai és kötelességei. Ebben az évben a 2015. január 01-én hatályba lépő új WADA Kódex, és a Doppingellenes tevékenységet szabályzó magyar
Kormányrendelet, WADA Tiltólista változásai, a Doppingellenőrzésekre vonatkozó Nemzetközi Szabvány (ISTI); a Szövetségi Dopping
Szabályzatok harmonizálása a nemzetközi és hazai szabályozással; a sportolói holléti információs rendszer (ADAMS); kiskorú sportolók doppingellenőrzése; a Büntető Törvénykönyv rendelkezései a tiltott teljesítményfokozásra vonatkozóan és a gyakorlati tapasztalatok elemzése. Rendkívül fontos a budapesti sportolók, sportszakemberek, sportvezetők számára a fegyelmezett felkészülés a Nyári
Olimpiai Játékokra (2016. Rio de Janeiro).
A dopping konferencia minden évben megrendezésre kerül (pl. 2013. október 14 – 15., 2014. december 4 – 5.).
.
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BSI
A BSI az ország legnagyobb futóverseny szervezője. 1991-ben

• április 18. - 3 fős váltó (táv 3x2 km)

alapították. A Budapest Sportiroda szervezi a hazai legnagyobb

• április 19. - Telekom Vivicittá (táv 10 km)

maratont és félmaratonokat, amelyen rengeteg külföldi spor-

• április 19. - Telekom Midicittá (táv 7 km)

toló is részt vesz. A futóversenyeket sok éves tapasztalattal ki-

• április 19. - Telekom Vivicittá Félmaraton

válóan rendezik, valamennyi versenyén részt vesznek mind az

2015. május

amatőr mind a profi futók is. A sportiroda központja a budapesti
Váci úton található, itt lehet a versenyeikre személyesen nevezni

• május 17. - 20. Coca-Cola Testébresztő Női Futógála

illetve a futóversenyek rajtcsomagjait a versenyek előtt átvenni.

2015. június

Elsősorban futóversenyeket szerveznek, de az elmúlt években

• június 14. - 22. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó

már a triatlon, kerékpáros és úszó és görkorcsolya versenyek

• június 20. - BURGER KING ® Brutálfutás 4.0

megrendezésébe is belevágtak, illetve túra és fitnesz sportren-

2015. szeptember

dezvények lebonyolításában is részt vesznek. Magyarország
szinte egész területén vannak versenyei: Balaton, Hortobágy,
Kékestető, Tisza-tó. Eseményein mind nők, mind férfiak, idősek
is fiatalok is részt tudnak venni. Kismamák részre babakocsis

• szeptember 13. - 30. Wizz Air Budapest Félmaraton
• szeptember 13. - 30. Wizz Air Budapest Félmaraton Párban
• szeptember 13. - 30. Wizz Air Budapest, Félmaraton Trió

futást is van lehetőség kipróbálni.

• szeptember 13. - Metropol Ligetkör

Fitneszrendezvényeiken folyamatos teltház előtt sztáredzők

2015. október

tartanak különböző órákat, közben az érdeklődök a sportszer
és ruházat kiállítók termékeiből választhatnak az érdeklődök.

30. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál:
• október 10. - Danone Maratonka (2,7 km)
• október 10. - SPAR Gyaloglás (2,7 km)

Szabadidősportos
események
Budapesten

• október 10. - ÚJDONSÁG! SPAR
Budapest Maraton® 3×2 km váltó
• október 10. - Nestlé Családi Futás
(600 m) és Fogyatékkal élők futama (400 m)
• október 10. - ÚJDONSÁG! Riska Minimaraton (5 km)
• október 11. - 30. SPAR Budapest Maraton®
• október 11. - Coca-Cola Testébresztő 30 km
• október 11. - Flora Maratonstaféta

2015. március
• március 28. - 9. Coca-Cola Testébresztő Fitnesznap

2015. április

30. Telekom Vivicittá Városvédő Futás:
• április 18. - Telekom Minicittá (táv 2,5 km)

• október 11. - ÚJDONSÁG! SPAR Budapest Maraton, 10 km
• október 31. - 10. DECATHLON FittAréna

2015. november
• november 7. - 8. Intersport Túranap
• november 7. - Intersport Terepfutás

• április 18. - Gyaloglás (táv 2,5 km)

2015. december

• április 18. - Családi Futás (táv 700 m)

• december 6. - 2. Mikulásfutás
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A program keretében több sportággal lehet találkozni, minden megyében lehetőségetek nyílik
számos mozgásformával megismerkedni. A honlapon tájékoztatják az érdeklődőket a
sportágakról és azokról az egyesületekről, klubokról, melyek a lakóhelyek közelében
lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A mozgás élmény és egyben szoros kapcsolat egy
értékes közösség tagjai között, ezért a „A Sport Legyen a Tied” program segíti a diákokat és a
szülőket a választásban, annak érdekében, hogy megtalálják a kedvenc sportágukat.

A sport népszerűsítése 2015- ben
- „A Sport Legyen a Tied” országos program
Magyar Diáksport Szövetség és annak budapesti szervezete

„A Sport Legyen a Tied!”program az iskoláskorú gyerekek sport-

zelében lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A mozgás él-

se meg az érintett sportágakat, valamint a lakóhelye közelében

Nemzeti
Sportfejlesztés
projekt keretében
BudapestiA
Diáksport
Szövetség
értékes tevékenysége
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Emberi
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sportágak közneFelelős Államtitkárságának kezdeményezésére velési
és finanszírozásával
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Diáksport
intézményekben történő
bemutatásával,
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Szövetség
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bemutató, népszerűsítő események
megyében
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A program már Magyarországon megindult, így az Budapestet

kezdeményezés
célja, hogy
minél
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az érintett
sportágakat,
A NemzetiA
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sok Minisztériuma
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torna, vívás,
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labdarúgás, jégkorong, birkózás, evezés, kajak-kenu, kerékpár,

koordinálásával egyes kiemelt sportágak és látvány-csapat-

korcsolya, ökölvívás, öttusa, sportlövészet,) tart egy időben egy

A program
már szakszövetségei
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sportok országos
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vel sportágakat
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tollaslabda,
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birkózás,
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Ennek labdarúgás,
során közel kétszáz
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ren- irányításával
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korcsolya,
öttusa, sportlövészet,) tart egy időben egy három órás bemutató eseményt. A
dezvényreökölvívás,
kerül sor 2015-ben.
városokból, a köznevelési intézményéből kb. 1000 gyermekek próbálhatja ki, szakemberek
irányításával a sportágak alapjait.
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Nagy Sportágválasztó
2015. május 29-30.
és szeptember 18-19.

A rendszeres mozgás örömforrás.

Helyszín: Merkapt Maraton Sportközpont, 1106 Budapest,

rendezvény a sport megszerettetése mellett, a helyes sportág-

Maglódi út 12/a.
A Nagy Sportágválasztó célja nem változott: minél többeket
ösztönözni a sportolásra, egy helyszínen lehetőséget adva közel 100 sportág kipróbálására. Mert más érzés nézni a sportot,
és más érzés kipróbálni, kézbe venni a sporteszközöket, belekóstolni az egyes mozgásformák lényegébe, gyakorlati sportélményeket szerezni, melyek a szervezők reményei szerint
sokakat vezetnek el a kiválasztott mozgásforma sportegyesületi kapuihoz. Ismét lesznek vizes medencék több sportágnak
teret adva (kajak-kenu, sárkányhajó stb.), lesz sípálya, lovarda,
mászófal, továbbá az érdeklődők a küzdősportok és a labdajátékok sokaságával is megismerkedhetnek. Lesznek olimpiai és
nem olimpiai, szabadidős és versenysportok, nőiesebb és férfiasabb sportok egyaránt, ami biztos, itt mindenki megtalálhatja a
korához, erőnlétéhez, testfelépítéséhez leginkább illő sportágat.
A sportági helyszíneken érdekes bemutatókat, nyílt edzéseket
láthat a közönség, de ami a lényeg, edzői jelenlét mellett minden
sportágba bele is lehet kóstolni. Szeptemberben is lehetőség
nyílik a találkozásra, sőt együttsportolásra a helyszínen megjelenő olimpikonokkal, élsportolókkal.
A kétnapos rendezvény pénteki napja az előre bejelentkezett,
pedagóguskísérettel érkező óvodai, iskolai gyerekcsoportoknak van fenntartva, pénteken 14 órától már mindenki számára nyitottak a kapuk, a szombati nap pedig teljes egészében a
nagyközönségé, családoké.
2010-ben a Nagy Sportágválasztó túllépett Budapest határain
és számos vidéki helyszínen megjelent.

A 2007 szeptemberében útjára indított Nagy Sportágválasztó
kiválasztásban igyekszik segítséget nyújtani gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.
Megszállottan hisszük, hogy a sportot a leghatékonyabban a
gyakorlatban lehet közel hozni az emberekhez.
A sport már önmagában élményt nyújt, életminőséget javít, de
vannak – nagy jelentőséggel bíró – pozitív „mellékhatásai”.
Magyarország lakosságát érintő legsúlyosabb (szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri, csontritkulásos, mentális) betegségek
kialakulásához az inaktív, mozgásszegény életmód nagymértékben hozzájárul. Véleményünk szerint az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése szempontjából is kiemelt szerepe lehet a sportnak, a rendszeres mozgásnak.
A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre
és a szellemre is hatnak, a rendszeres mozgás számos, szinte
azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s
ha életünk természetes részévé válik, akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van.
Szeretnénk, ha rendezvényünkön az óvodástól a nyugdíjas
korosztályig mindenki megtalálná a hozzá illő, korának, testfelépítésének leginkább megfelelő mozgásformát. Sportolásra
biztatunk mindenkit: hiszen a sportot nem lehet sem túl korán,
sem túl későn elkezdeni!

Idén is számos regionális Nagy Sportágválasztó kerül/került
megrendezésre.
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A sport
szerepe
Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a

Nádori László professzor, a Magyar Testnevelő Tanárok Orszá-

tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon – pedagógiai

gos Egyesületének tiszteletbeli elnöke a Harmonet egyik cik-

és egészségügyi szempontból egyaránt – kiemelt szerepe van.

kében.

A mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak
intézményes kereteken belül és kívül egyaránt, rossz fizikális,

A sport nemcsak azért fontos, hogy később legyen kinek

egészségügyi állapotban vannak, rengeteg az agresszív, káros

szurkolni az olimpián, a sport népszerűsítésére szánt forintok,

szenvedélyekkel élő kallódó gyerek, tinédzser, depressziós fel-

minden túlzás nélkül állíthatóan, többek között az egészség-

nőtt, a statisztikákban nyerő helyeket vívunk ki ezekben a nega-

ügynek, az oktatásnak, a drogmegelőzésnek, a nyugdíjfolyósí-

tív „rangsorokban”.

tásnak, a bűnmegelőzésnek stb. szállítanak hasznos, értékes

És szintén tény, hogy „a társadalom krónikus mozgáshiánya,

megtakarított forintokat. A sport ügye társadalmi kérdés, és

illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi,

társadalmi összefogásért kiált!

hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza,
ezen azonban lehet javítani… Egy nemrégiben végzett uniós

Hiszen az a gyermek, felnőtt, aki rendszeresen sportol, jobb

felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem

fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolá-

sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret,

ban illetve a munkahelyén, pozitív életközösség tagjává válik,

azt pedig, hogy ez költséges, létesítmé-

mely távol tartja a káros szenvedélyektől (drogtól, dohányzás-

nyigényes dolog lenne, csak 6 száza-

tól, alkoholtól), hasznosan vezeti le a felgyülemlő feszültséget,

lékuk említi. A mozgás szeretete

agresszivitást, lelkileg és szellemileg is kiegyensúlyozottabbá

tehát elsősorban szemlélet és

válik, tudatosabban éli az életét. Nem sok olyan dolog van, ami

nevelés kérdése.” - mondja
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annyira előremutató, mint a sport.

A rendezvény
céljai
A Nagy Sportágválasztó elindításkor
az volt a cél, hogy minél több emberhez jussanak el a sport pozitív üzenetei, nem csak elméleti síkon, hanem a
gyakorlatban. Létrehoztunk egy olyan
rendezvényt, mely egy évben kétszer
(májusban és szeptemberben), rendszeresen lehetőséget ad arra a nagyközönségnek – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
–, hogy a sport közvetlen közelébe kerülhessenek, a gyakorlatban próbáljanak ki sportágakat és
így dönthessék el, melyik mozgásformát válasszák
maguknak.
A lényeg, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak nézzék az egyes
sportbemutatókat, hanem aktív részesei legyenek maguk is a
rendezvénynek, vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják
ki a sportágakat, tapasztalják meg egyes mozgásformák lényegét, hangulatát. „Ízleljék meg” a sportot, szerezzenek pozitív sportélményeket.
Egyik nagy előnye a rendezvénynek, hogy az érdeklődők egy helyszínre összegyűjtve ismerkedhetnek
meg a sportágakkal. Kinek van ideje, energiája, hogy
60 sportklubot végiglátogatva válassza ki a korának,
testfelépítésének, erőnlétének minden szempontból
leginkább megfelelő mozgásformát? A Nagy Sportágválasztó erre jó lehetőséget teremt.
A sportágak ilyen egyedülállóan nagyszámú felhozatala, kipróbálási lehetősége reméljük azoknak is „étvágyat” csinál, akik eddig nem érdeklődtek a sport iránt,
nem véletlenül hangoztatjuk, hogy a Nagy Sportágválasztó „sportvágygerjesztő” kíván lenni.
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Célközönség
A rendezvények mindig pénteki és szombati napra esnek, a
pénteki nap kicsit szakmaibb, ekkor előre bejelentkezett óvodás, iskolás gyerekcsoportokat várunk pedagógusok, testnevelő tanárok kíséretével. Szombaton pedig szélesre tárt kapukkal a nagyközönséget. Ez a nap inkább a családoké, itt szülők
és gyerekek együtt próbálhatják ki a sportágakat, közös élményeket és hasznos információkat szerezhetnek.
Az hogy pénteken elsősorban tanárok kíséretében érkező gyerek-csoportokat várjuk rendezvényünkre kiemelt jelentőséggel
bír, hiszen így a szombati napon megjelenő felnőtt lakosság, a
családok, az „egészségfelelős” nők mellett a gyerekek is közvetlen tájékoztatást kaphatnak a sport, a mozgás, az egészséges életmód fontosságáról. A tudatformálást, tájékoztatást, a
sztereotípiák kiölését nem lehet elég korán kezdeni, sőt! A prevencióra, az egészség megőrzésére, a sport szeretetére való
nevelés igazából itt kell, hogy kezdődjön.

Nem
csak egy
sportrendezvény
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy rendezvényünkön
a sporthoz és az egészséges
életmódhoz szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások,
tanácsadások, civil és nonprofit szakmai szervezetek is
megjelenjenek.

60

Az intézményes kereteken belül érkező gyerekcsoportoknál további előny, hogy így
azok a gyerekek is a sport közelébe kerülhetnek, akiknek szüleik esetleg nem
orientáltak a sport irányába, élményeiket otthon elmesélve lehet, hogy éppen
ők irányítják szüleik figyelmét a mozgás
felé.

Rendezvényünk
vonzereje, sajátosságai
1. Egyedülállóan sok sportág kipróbálásának lehetősége egy
helyszínen, szakemberek, edzők közreműködésével. Azonnali
tájékoztatás, hogy hol lehet gyakorolni az adott sportágat.
2. Bár nem elsődleges célunk a tehetségkutatás, az edzői jelenlét az egyes sportágaknál azt is lehetővé teszi, hogy a szakértő szemek észrevegyék, ha egy-egy kivételes tehetség
megcsillan.
3. Olimpikonok, élsportolók jelenléte, aktív közreműködése
az egyes sportágaknál. A neves sportszemélyiségekkel nem
csak találkozásra, beszélgetésre, de együttsportolásra is lehetőség nyílik.
4. Különleges, Magyarországon kevésbé ismert sportágak
kipróbálási lehetősége:krav-maga, kettlebell, korfball, floorball,
skimboard, sepaktrakraw, lábtoll-labda, jodo, iaido, lacrosse...
stb.
5. A rendezvény témája, célja, valamint a megjelenő érdekes
sportágak, élsportolók, olimpikonok, médiaszemélyiségek,
„sztárok” bevonása miatt nem csak a sportot, az egészséges
életmódot fontosnak tartó rétegek számára lehet érdekes, hanem azok számára is vonzerővel bír, olyan rétegeket is megmozgathat, akik egy „csak” egészségvédelemmel kapcsolatos rendezvényt esetleg nem látogatnak meg, de ebben a
miliőben erre a témára is befogadóvá válnak.
A fentiek miatt a rendezvény a média számára is nagy hírértékkel bír, mely a fizetett hirdetéseken túl számos sajtómegjelenést
tesz lehetővé, a helyszínre vonzza a média képviselőit.
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4 város
tornája
1995-ben, Budapest és Bécs között vetődött fel a gondolat,

A versenyzők mellett hostessek, tolmácsok segítik a zavar-

hogy a serdülő (16 éves) korosztálynak szervezzenek egy hi-

talan lebonyolítást, gyönyörű érmek, kupák, reklámanyagok

ánypótló, évenkénti nemzetközi sportversenyt.

emelik a rendezvény fényét (a rendezvény honlapja: http://
www.5citiestournament.com/). Budapest 2014 – ben sikerrel

Kezdetben Bécs, Ljubljana, Pozsony és Budapest delegált versenyzőket 4 sportágban:
atlétika (fiúk és lányok, kosárlabda (lányok), labdarúgás (fiúk),
röplabda (lányok) Idővel ezt a négy sportágat az asztalitenisszel
(fiúk és lányok) bővítették.
2008-ban a négy alapító városhoz csatlakozott Zágráb is és
ugyanekkor a választható sportágak körét is kibővítették a fiú
kézilabdával.
A torna előtt fél éves többlépcsős, kiválasztási rendszer alapján
állítják össze az érintett szövetségek a versenyre nevező Budapest válogatottat. Általában 100 fős delegáció érkezik fővárosonként az aktuális vendéglátó fővárosba, a versenyzőkön
túl az edzők, az egyes szövetségek vezetői és a fővárosok
sportvezetői. A versenyzők létszáma állandó és csak 16 éves
vagy annál fiatalabb versenyzők vehetnek részt az eseményen. A versenyeknek rendkívül nagy a sikere, népszerűsége.
A sporteseményt tavasszal minden évben két napos szakmai
konferencia (fővárosonként 3 fő részvételével) előzi meg, ahol
elemzésre kerülnek az előző évi tapasztalatok, pontosításra
kerülnek a rendezési szabályok és bejárásra kerülnek a sportesemények helyszínei és a szállásai, a költségeket a rendező város fedezi. A versenyzőknek szállást, étkeztetést, egyéb
szolgáltatásokat (orvosi, szállítás, városnéző program idegenvezetéssel stb.) a rendezők biztosítanak. Magas színvonalú
nyitó-és záróünnepségek zajlanak (színes műsor, ünnepélyes
eredményhirdetés, magyaros fogadás).
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rendezte meg ezt az emlékezetes sporteseményt.
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Budapesten megrendezésre kerülő jelentős
nemzetközi sportesemények 2013
Budapesten megrendezésre kerülő jelentős nemzetközi sportesemények 2013
Esemény

Rendező

Résztve-vők

Nemzet-közi

száma

adatok

2013. április 14-20.

120 fő

6 ország

2013. április 25-28.

400 fő

38 ország

2013. május 4-5.

10-18 éves 950 fő

10-12 ország

2013.május 9-12.

500 fő

2013. június 15-16.

600-700 fő

Dátum

I. Nemzetközi események
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Magyar Jégkorong
Szövetség
Magyar Judo Szövetség

Divízió I/A világbajnokság
Felnőtt Egyéni és Csapat
Európa-bajnokság

Budapesti Regionális

XXVI. Budapest Kupa

Judo Szövetség

Judo Nemzetközi Verseny

Magyar Karate Szövetség
Budapesti Atlétikai
Szövetség

Férfi Európa Bajnokság
Europe Athletics Promotion Circuit Budapest Nyílt
Nemzetközi Verseny
Felnőtt Világbajnokság

2013. augusztus

(összes fegyvernemben)

5-12.

Magyar Kézilabda

Férfi Ifjúsági Kézilabda

2013 augusztus

Szövetség

Világbajnokság

10-23.

Magyar Vívó Szövetség

Magyar Birkózó
Szövetség

Birkózó Világbajnokság

2013. szeptember
16-22.

1000 fő

1500 fő várható
kísérőként
11 ország,
5 vendég éjszaka
2000 fő kísérő
23 ország és 38

24 csapat, 580 fő

országból IHF delegáció

1000 fő

120 ország

2014. évi kiemelt
sportesemények
2014. évi kiemelt sportesemények
1.

esemény neve

időpont

szervezők/helyszín

U18-as női VB - Jégkorong

2014.03.23-30.

MJSZ

2.

WMACI fedett pályás Atlétikai VB

2014.03.25-30.

MASZ/Syma

3.

EHF női bajnokok ligája Final Four

2014.05.03-04.

Papp László Sportaréna

4.

27. Judo Budapest Kupa/ utánpótlás
Nemzetközi Verseny

2014.05.03-04.

5.

Négy Főváros Tornája

2014.06.13-15.

6.

Budapest Open

2014.06.21-22.

7.

Budapest Judo Grand Prix

2014.06.16

8.

Vízilabda Európa-bajnokság

2014.07.14-27.

Ironman

2014.08.23

9.

Budapesti Judo Szövetség/
Körcsarnok
Fóvárosi Önkormányzat-BSK/több helyszín

MVSZ

Gerevich-Kovács-Kárpáti Világkupa
10.

-egyéni és csapat felnőtt férfi kard Világ-

2014.10. végén

MVSZ

2014.12.07-21.

MKSZ/Horvátország

kupa
11.

Női Kézilabda EB
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A 2015. évben
tervezett kiemelt
események
támogatása
Budapesten megrendezésre
kerülő nemzetközi sportesemények
és egyéb egyedi kérelmek
támogatása
Sor
szám

Támogatott szerezet

Támogatott cél:

1.

Magyar Kézilabda Szövetség

A 2015. május 9-10-én megrendezésre kerülő
EHF Bajnokok Ligája Final4 kiadásaira

2.

Magyar Kézilabda Szövetség

A 2021/2023 –as férfi kézilabda Világbajnokság
pályázati anyagának kiadásaira

3.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

A 2015. június 11-28. között megrendezésre kerülő
Női Kosárlabda Európa-bajnokság kiadásaira

4.

Magyar Vízilabda Szövetség

A 2015. július 9-11. között megrendezésre kerülő
Férfi vízilabda Vodafone Kupa kiadásaira

5.

Budapesti Atlétikai Szövetség

A 2015. június 13-14-én megrendezésre kerülő
Budapest Open Fővárosi Nyílt Nemzetközi Verseny kiadásaira

6.

Budapesti Regionális Judo Szövetség

A 2015. május 2-3-án megrendezésre kerülő
28. Budapest Judo Kupa nemzetközi verseny kiadásaira

7.

Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

A 2015. augusztus 5-9. között megrendezésre kerülő
IV. Magyar Ritmikus Gimnasztika Világkupa kiadásaira

8.

Óbudai Baseball És Softball Sportegyesület

2015. évi utánpótlás nevelési tevékenység támogatására

9.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
– Budapesti Kosárlabda Szövetség

A 2015. évi Adidas Streetball Challenge kiadásaira

10.

Budapesti Röplabda Szövetség

A 2015. május-június során megrendezésre kerülő
Utánpótlás Strandröplabda Budapest Bajnokság kiadásaira

11.

Magyar Szabadidősport Szövetség

A 2015. október 14-18. között megrendezésre kerülő
TAFISA Szabadidősport Világ Kongresszus kiadásaira

12.

Budapesti Kajak-Kenu Szövetség

A 2015. július 4-5-én megrendezésre kerülő
Balatoni Kamill Emlékverseny kiadásaira
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Tradicionális
és Innovatív
versenyrendezés
Nemzetközi, nemzeti és helyi sportesemények, amit 2019 - ig a város tervez
Budapest, fővárosi önkormányzatához közvetve kapcsolódó Budapest Sport Unió alá tartozó helyi sport szövetségek nemzetközi, nemzeti és helyi eseményeket szerveznek. A fővárosban sok rendezvény várható az elkövetkező években. Budapesti sportszövetségek tradicionálisan évről évre ismételten megrendezik versenyeiket és jellemzően ugyanazokon a versenyeken vesznek
részt.
Nemzetközi:
1.

Labdarúgó Európa Bajnokság 2020

2.

Női Kézilabda Final Four 2015,2016

3.

Vízilabda Final Six 2016,2017

4.

Cselgáncs Világbajnokság 2017

5.

Vizes Vb 2017

6.

Utánpótlás vizes Vb 2019

7.

Asztalitenisz Európa bajnokság 2016

8.

Ritmikus Gimnasztika Világkupa 2015. augusztus

9.

Női Kosárlabda Eb 2015. június

10.

Olimpiai Kvalifikációs Cselgáncs Grand Prix 2015. 		

13.

szín, de jövőre szeretnék Pestre felhozni)
14.

Asztalitenisz világkupa állomás (2015 februárjában 		

15.

12.

Central European Tour (kerékpár verseny, Budapesten
ér véget, a következő évekre is be van tervezve)

16.

Iron Man 70.3, 2015. augusztus (a 70.3 sorozat
világkupa állomása, a következő évekre is tervbe van véve

17.

Vízilabda Volvo kupa 2015. február, Vodafone kupa 		
2015. június (barátságos válogatott tornák, tervbe 		
véve a következő évekre is)

18.

került megrendezésre a tüskecsarnokban, 		
de a következő évekre is tervben van)

Red Bull Air Race (vb. 4. állomás, a következő évekre
is tervbe van véve)

június (tervben van a következő évekre is)
11.

Öttusa világkupa (2015.-ben Kecskemét volt a hely-

Budapest Open Atlétika torna 2015 (tervbe véve a 		
következő évekre is)

19.

Ritmikus gimnasztika európai bajnokság 2018

Vívó világkupa (magyarországi állomás a következő
években is tervbe van véve)
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Rugalmasság és
vállalkozó kedv
Magyarország 2021 helyett - mivel a mexikói Guadalajara vis�szalépett – rugalmasan és nagy vállalkozó kedvvel elvállalta a
négy évvel korábbi világbajnokság (2017) megrendezését.
A sportesemény tervezett költségvetése 85 millió dollár, és
(http://www.mob.hu/letettek-a-2017-es-vizes-vilagbajnoksag-fo-helyszine-a-dagaly-uszodakozpont-alapkovet)

„Ne felejtsük el, szeretnénk pályázni a

ezen költségvetés keretében 2017. március 31-re kell felépíteni a 18 ezer férőhelyes úszókomplexumot, ahol az úszás mellett műugrás, műúszás, nyíltvízi úszás és vízilabda sportágak is
képviseltetik magukat.

2024-es olimpiára is, ehhez nagy lépés lehet a vizes világbajnokság megrendezése.

2015. május 15 –én tették le a 2017-es vizes világbajnokság fő

Magyarország az egyetlen olyan ország,

helyszínéül szolgáló Dagály Uszodaközpont alapkövét Orbán

amely száznál több aranyérmet nyert az

Viktor miniszterelnök, Julio C. Maglione, a Nemzetközi Úszó-

olimpiákon, és még nem rendezhetett

szövetség (FINA) elnöke, valamint Tarlós István, Budapest fő-

olimpiát” -Tarlós István, Budapest
főpolgármestere
Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor
beszédében támogatásáról biztosítja a vizes
világbajnokság rendezőit (Forrás: http://sportmenu.
net/vizes-vb-2017-letettek-a-dagaly-uszodakozpont-alapkovet/)

polgármestere.
(Forrás:

http://sportmenu.net/vizes-vb-2017-letettek-a-da-

galy-uszodakozpont-alapkovet/)
Tarlós István főpolgármester az esemény fővédnöke biztos
abban, hogy Magyarország képes lesz megrendezni az eseményt, ugyanis a fejlesztések nagy részére akkor is sor kerülne, ha nem lenne a vb. A barcelonai vizes világbajnokságot 4,5
milliárd követték figyelemmel a televízióban, így Magyarország
is kiemelt figyelemre számít. A vb idejére 181 ország sportolója érkezik majd Magyarországra, és körülbelül 200 ezer nézőt
várnak, ami tízszázalékos külföldi részvétellel számolva 100
ezer plusz vendégéjszakát jelent az idegenforgalomnak. A főpolgármester úr az alapkő leletételnél mondott beszédében
kiemelte:
„Ne felejtsük el, szeretnénk pályázni a 2024-es olimpiára is, ehhez
nagy lépés lehet a vizes világbajnokság megrendezése. Magyarország az egyetlen olyan ország, amely száznál több aranyérmet
nyert az olimpiákon, és még nem rendezhetett olimpiát”
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Nemzeti versenyek
Szabadidős rendezvényeket rendeznek a városban az itt működő sportszervezetek., így minden évben megrendezésre kerül
Budapesten 6 első kategóriás futóversenyt és 9 második és egyéb kategóriás futóverseny. Természetesen minden futóversenyre az engedélyeztetés az aktuális szervezési feladatok áttekintése után évente történik. Minden év szeptemberében - így
2015- ben is - dönt a város vezetése a következő év konkrét programjáról.

Első kategóriás versenyek 2015 –ben
1)

XXX. Vivicittá Városvédő Futás 2015. április 18-19.

2)

XX. Női Futógála 2015. május 17.

3)

XXII. Maraton és Félmaraton Váltó 2015. június 14.

4)

XXX. Budapest Nemzetközi Félmaraton 2015. szeptember 13.

5)

XXIII. Történelmi Váltófutás és Budapest Futófesztivál 2015. szeptember 27.

6)

XXX. Budapest Nemzetközi Maraton 2015. október 10-11.

Két verseny még 2015 – ben sportértéke miatt bekerülhet a versenynaptárba
7)

II. 11 év 11 km 2015. május 9.

8)

II. Iron Man 70.3 2015. augusztus 21-23.

Második és egyéb kategóriás futóversenyek 2015 - ben
9)

II. Night Run 2015. július 11.

10)

XIX. Nyárbúcsúztató Éjszakai Futóverseny 2015. szeptember 5.

11)

II. Salomon Városi Terepfutás 2015. szeptember 19.

12)

II.” Fut a Csepel Sziget” Családi Sport és Egészségnap 2015. szeptember 20.

13)

XVIII. Duatlon Fesztivál 2015. szeptember 20.

14)

XV. Normafa Futó- és Túranap 2015. szeptember 26.

15)

IV. Bécs –Budapest Ultramaraton 2015. október 23.

16)

XV. Tudás Útja Félmaratoni Futóverseny és „akadémiai 6-os” 2015.november 8.

17)

II. Mikulás Futás 2015. december 6.
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Egészség és
integráció
a sporton keresztül
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Szabadidősport
A szabadidősportban a két nagy országos szabadidősport

mészetesen a meglévő pozitív hagyományokról, a senior kor-

szervezet a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Magyar

osztályokról sem elfeledkezve.

Természetjáró Szövetség ill. azok budapesti szervezetei Bu-

A következő négy év feladta a szabadidősport tudatos akciók-

dapestnek a közvetlen stratégiai partnerei. Természetesen a

kal történő divattá emelése.

népszerű emelkedő sporttevékenységek pl. extrém sportokra,
izgalmas változatos programokra – főképpen a fiatal korosz-

Természetesen a nem regisztrált szabadidősport továbbra is

tály esetében – szükségük van. Eszközigény, forrásigény és

magánszektor berkein belül fog lezajlani, saját forrásokra tá-

korcsoportonként további programajánlásokat kell kialakítani,

maszkodva, de a központi projekteknek „új” sportágak bekap-

amit Budapest sportfelületein, honlapján rendszeresen frissítve,

csolásával (pl. sárkányhajó, taj – csi, jóga) és 43 nem olimpiai

elérhetővé kell tenni. A szabadidősport programok távolság,

sportágak bemutatkozásával új érdekes színt lehet vinni Buda-

beutazhatóság és várható költség szempontból csoportosítva

pest szabadidősport életébe.

meg kell, hogy jelenjenek a honlap felületein.
A nagyrendezvények kiszámítható, sportprofillal rendelkező

A XX. század teljesítménynövelő filozófiája a XXI. század sza-

rendjét kialakítjuk, úgy hogy annak további hozzáadott értéke,

badidősportjában nem megvalósítható. A test – szellem – lé-

turisztikai vonzereje növekedjen. A szabadidősportos nagyren-

lek egyensúlyára kell törekedni, kompenzálva az élet felgyor-

dezvényekkel szemben is az az elvárás, hogy ott hangsúlyozot-

sulását. A szellemi sportágakat pl. go vagy a mentális edzés,

tan jelenjen a rendező helyszín Budapest szerepe és az elvárt

fejlesztés módszertanának központi felkarolásával új típusú

arculati elemek.

versenyek, fesztiválok indíthatók. A szétaprózódott programok

A nagyrendezvények mellett a hangsúly a Budapest polgára-

helyett egy éves központi téma köré szerveződő partnereket

inak állandó rendszeres, heti sporttevékenységén, annak po-

kell megtalálni, s a témát Budapest vezetésének, sportvezeté-

zitív ösztönzésén van. Nem minősíti a szabadidősportos ese-

sének kell megadni.

ményeket semmi más, mint a regisztrált szabadidő sportolók
száma és egészségi állapota. A közvetlen jelenlét a XXI. század-

A Budapest Játékok egy új dimenzióba emeli a szervezett sza-

ban már nem minden esetben szükséges a virtuális térben a bi-

badidősportot Budapesten.

zonyított teljesítmények képesek egymással összemérődni (pl.
pulzusszám, idő), de mindig helyet, felületet kell biztosítani a csoportok találkozására. Átlátott találkozási pontokra és időpontokra van szükség. ezért Budapest nyilvános felületei kiemelten
lehetővé teszik a sportprogramokról való tájékozódást (http://
budapest.hu/Lapok/default.aspx).
A szabadidősportban érdekes, új élménygazdag, verseny lehetőségeket nyújtó, a természetet megismertető érdekes
formákat kell bevezetni, a sportból divatot kell alkotnunk, ter73

Fogyatékkal élő emberek
szabadidősportja
Budapest sportirányítása a Magyar Olimpiai Bizottság struktú-

Fejleszthető sportágak: atlétika, asztalitenisz, röplabda (zsinó-

rájához hasonlóan kívánja áttekinteni, irányítani Budapest spor-

rlabda), sárkányhajó, korcsolya, úszás, kosárlabda, kézilabda,

téletét. A versenysport, utánpótlássport, nem olimpiai sport-

labdarúgás, ügyességi sorverseny, kerékpár, csörgőlabda, bo-

ágak, szabadidősport, diáksport és egyetemi főiskolás sport

csa, sakk, tájfutás, judo.

mellett a fogyatékkal élők sportjának figyelemmel kísérése fej-

A testnevelők ez irányú továbbképzése kiemelkedő jelentő-

lesztése is rendkívül fontos feladata. A versenysport területén

ségű. A budapesti testnevelők továbbképzésével érdemes

a Magyar Olimpiai Bizottság rendkívül komoly irányítási munkát

Budapestnek foglalkoznia és ezen fontos szempontokat és

végez, és a Magyar Paralimpiai Bizottság is egy magasabb, mi-

módszertant tovább kell közvetíteni a gyermekekkel és fiata-

nőségi szinten foglalkozik a fogyatékos emberek versenysport-

lokkal foglalkozó sportszakemberek felé (Budapest Piknik).

jával. A sport egész területén megindult egy erőteljes törekvés

A megújuló Testnevelési Egyetemmel szoros együttműködés-

arra, hogy ahol lehetséges integrált módón épek és fogyatékos

ben kell dolgozni a budapesti sportszakemberek speciális tu-

emberek együttesen sportoljanak (pl. csörgőlabda). A kiemelt

dásának és nyitottságának emelésén.

sportágak is kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékos emberek

A fogyatékosokat tájékoztatni kell a sportolási lehetőségekről, a

sportjának integrált beépítésére (pl. parakenu).

sporthoz való hozzájutás feltételeiről (Budapesti Sportinformá-

Teljes területi rendszerrel a Fogyatékosok Országos Diák és

ciós Rendszer). Be kell kapcsolni az európai színvonalú önkén-

Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) rendelkezik, ezért fon-

tes segítő munkát és a diákok közösségi munkáját is. A sport a

tos a munkakapcsolat a szervezettel, természetesen a buda-

legjobb összetartó erő.

pesti fogyatékos szervezetek mellett. Budapest nagyon sokat
tud tenni a fogyatékos emberek sportrendszerekbe történő
bekapcsolásáért, hogy egyáltalán személyesen megszólításra,
meghívásra kerüljenek, és tudjanak a sportolási lehetőségekről.
Minden fogyatékosság szerinti csoportban fontos a diáksport
és egyetemi sporttal való kapcsolat, mert attól várható, hogy
később is bennmaradnak a fogyatékkal élő emberek a szervezett keretek között és rendszeres sporttevékenységet végeznek.
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Budapesti „legjobb gyakorlatok” a
szabadidősportban
A szabadidős rendezvények Budapesten évente ismétlődő,

A budapesti sportági szak- és sportszövetségek a Főváros

adott időponthoz kötött események.

Az egyik legnagyobb

sportéletében meghatározó szerepet betöltő utánpótlás és

szabadidős eseményprogram, mely a Fővárosi Önkormányzat

szabadidő versenyrendszert működtető civil szervezetek. Ezek

támogatásával és szervezésében valósul meg június első hét-

támogatása, érdekképviseleteinek segítése, pénzügyi számvi-

végéjén, közel 6.000 fő részvételével, életmód programokkal,

teli háttér, irodahelyek biztosítását fenntartottuk, viszont a támo-

sportági bemutatókkal, sportversenyekkel „Európa Sport és

gatási rendszert projekt alapúvá tettük. Közgyűlési határozat-

Egészségnap” néven kerül megrendezésre.

A szabadidős
rendezvények
Budapesten évente
ismétlődő,együttműködési
adott időponthoz kötött
ban
foglaltak
szerint a Budapesti
Sportunióval

„Moccanj Budapest” - őszi illetve téli szabadidős napok – ren-

rendszer
folyamatos
koordináljuk,
közel 6.000adatlapok
fő részvételével,
életmód feldolgoztatását
programokkal, sportági
bemutatókkal,

Budapesti „legjobb gyakorlatok” a szabadidősportban

események. Az egyik legnagyobb szabadidős eseményprogram, mely a Fővárosi
megállapodás
áll fenn. Kiemelt feladatként az állami információs

Önkormányzat támogatásával és szervezésében valósul meg június első hétvégéjén,

dezvényei közel 15.000 főt vonzanak. A főváros évről – évre a

sportversenyekkel
„Európa Sport és
Egészségnap”
néven kerül megrendezésre.
valamint
sportinformációs
rendszer,
eseménynaptár,
évkönyv

szervezési segítségen túl anyagi támogatást is nyújtott az ese-

működtetését lebonyolíttatjuk.

ményekhez.
(A csatolt mellékletek, a BSK intézményeinek /Városligeti Műjégpálya, ISMAC/ az elmúlt évek programjait-eseményeit, a láBudapesti
„legjobb gyakorlatok”
a szabadidősportban
togatottságokat
tartalmazza.)
„Moccanj Budapest” - őszi illetve téli szabadidős napok – rendezvényei közel
15.000 főt vonzanak. A főváros évről – évre a szervezési segítségen túl anyagi
A szabadidős rendezvények Budapesten évente ismétlődő, adott időponthoz kötötttámogatást is nyújtott az eseményekhez.
események. Az egyik legnagyobb szabadidős eseményprogram, mely a Fővárosi
Önkormányzat támogatásával és szervezésében valósul meg június első hétvégéjén,(A csatolt mellékletek, a BSK intézményeinek /Városligeti Műjégpálya, ISMAC/ az
közel 6.000 fő részvételével, életmód programokkal, sportági bemutatókkal,elmúlt évek programjait-eseményeit, a látogatottságokat tartalmazza.)
sportversenyekkel „Európa Sport és Egészségnap” néven kerül megrendezésre.

„Moccanj Budapest” - őszi illetve téli szabadidős napok – rendezvényei közel
15.000 főt vonzanak. A főváros évről – évre a szervezési segítségen túl anyagi
A budapesti sportági szak- és sportszövetségek a Főváros sportéletében meghatározó
támogatást is nyújtott az eseményekhez.
szerepet betöltő utánpótlás és szabadidő versenyrendszert működtető civil szervezetek.
(A csatolt mellékletek, a BSK intézményeinek /Városligeti Műjégpálya, ISMAC/ azEzek támogatása, érdekképviseleteinek segítése, pénzügyi számviteli háttér,
irodahelyek biztosítását fenntartottuk, viszont a támogatási rendszert projekt alapúvá
elmúlt évek programjait-eseményeit, a látogatottságokat tartalmazza.)
tettük. Közgyűlési határozatban foglaltak szerint a Budapesti Sportunióval
együttműködési megállapodás áll fenn. Kiemelt feladatként az állami információs
rendszer
adatlapok
folyamatos
feldolgoztatását
koordináljuk,
valamint
sportinformációs rendszer, eseménynaptár, évkönyv működtetését lebonyolíttatjuk.
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Testébresztő
program
A Coca-Cola Testébresztő Program éppen tíz éve, 2005 óta tesz azért,
hogy minél több ember figyelmét hívja fel az aktív, egészséges életmódra és
a kalória-egyensúly fontosságára. A Coca-Cola Testébresztő Fitnesznapot, a
tavasz legnagyobb fitneszeseménye, 17 színpadon 110 óratípussal és 200 fellépővel fogadtuk a 3200 látogatót.
Az Életmódexpo és Fitneszpark minden eddigi méretet fe-

Telekom
Vivicittá Városvédő
Futás

lülmúlt, így 2015-ben már 6000 négyzetméteren lehetett kipróbálni a legújabb eszközöket, trendeket,
valamint kedvezményes áron megvásárolni a
sporttermékeket, kiegészítőket.

2015 – ben több mint 26 ezer nevező volt, ezzel ez lett minden idők
legnagyobb szabadidős sport eseménye. Egy esemény előzi meg a tavalyi
28. SPAR Budapest Maraton áll előtte, ahol 21930 futót regisztráltak.
Magyarország összesen 770 településéről neveztek futók az eseményre.
Budapesten a legerősebb kerületek a XI. 860, a XIII. 814, a III. 759, a XIV. 720 futóval.
57 ország képviseletében több mint ezer külföldi is jelentkezett (a legtöbben a
félmaratonin). Egészen távoli vidékekről is érkeztek nevezések, többek közt
Azerbajdzsánból, Bolíviából, Pakisztánból, Vietnámból, Venezuelából. A legtöbb,
száznál is több külföldi Horvátországból és Angliából indul Budapestre. Megújult és kibővült a Telekom ingyenes okostelefon futóalkalmazása, a Futótárs. A
tudásában és küllemében is frissített magyar nyelvű applikáció helymeghatározás-funkció segítségével valós időben mutatta a futó aktuális helyzetét az okostelefon képernyőjén már a 29. Telekom Vivicittá Városvédő
Futáson is. A férfiak között a legidősebb az idén a 82. életévét betöltő
Melichár György, aki a 10 km-en rajtolt. A nőknél a 7 km-t futó
Sztarenszky Tiborné volt a korelnök.
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Magyar diáksport
budapesti vonatkozásai
A magyar diáksportban a közelmúltban általában 2013/2014
270.000 fő - 250.000 fő vett részt. Budapesten a diáksportban
részvevők számát tovább kell emelni, a fiatalok rendszeres testedzésének szokását tovább kell erősíteni, trendjében meg kell
fordítani, ez kiemelt stratégiai célunk.
Az új alaptanterv (mindennapos testedzés követelménye) kidolgozása megtörtént, alternatív kerettantervek, sportági programok kidolgozására sor került, alkalmazásuk a közeljövő feladata. Új elemek jelentek meg, amire Budapest diáksportjának
is reagálnia kell pl. kreatív tánc, jóga. Ezeket az értékes anyagokat pl. jóga alapú mozgásanyag, oktató DVD, CD terjeszteni az
átadott tudást alkalmazni szükséges, egy másfajta irányultság
látszik kibontakozni, ez az irány alapvetően az életminőséget a
sportolási szokásrenden keresztül érinti. Az iskolákkal való egyre élőbb és szélesebb közvetlen kapcsolatban a mindennapos
testnevelés bevezetése kapcsán felértékelődnek a délutáni
sportlehetőségek.
Az EU kidolgozott sportajánlásaira Budapest sportirányításának
is figyelni szükséges.
A 2015 – 2019 időszakban - az EU - s projektekkel párhuzamosan - több évre előre is szükséges tervezni! A pályázási képesség fejlesztésére, partnereink felkészítésére nagy hangsúlyt kell
fektetni, mert stratégiánknak megfelelő közös akciókkal Budapest imázsa, sőt a hétköznapi élet élhetősége is emelkedhet.
A megvalósított projektekben olyan mintákat kell követni, amelyek már országosan is sikeresek voltak, mint pl. a „Bejárható
Magyarország!” projekt, vagy annak Budapestre és vonzáskörzetére alkalmazott lehetséges ikerprojektjei „Bejárható Budapest! „Bejárható Budapest környék!” megvalósítása, ebben
természetes szövetségeseink azok a szervezetek akiknek
ebben évtizedes tapasztalatai vannak (Magyar Természetjáró
Szövetség, BTSZ).
A diáksportban Budapest számára kiemelkedően fontos a ta78

nulóközpontú személyiségfejlesztés, a minőségi testnevelés és

nevelőkkel is szorosabban együtt kell működni.

a megfelelő tehetséggondozási utak, modellek kialakítása.

Az utóbbi időszak rendkívüli eredménye, hogy a Diákolimpiai

Az új XXI. századi modell olyan együttműködési szervezeti hálót

eredményes szereplés után 15 pont is támogathatja a diákok

igényel, amely sokkal több kapcsolattal rendelkezik és minden

továbbtanulását, ennek a vívmánynak a népszerűsítése, s így a

irányban kölcsönös információ áramlás jellemzi.

diákok motiválása budapesti szinten is megvalósult.

A Budapesten dolgozó sportszakemberek oktatása kiemelke-

Az új felsőoktatási stratégiát tovább kell pontosítani, hogy a di-

dően fontos, mert új szemlélet kialakítása, megerősítése csak

áksportból hol vannak az átjárók együttműködési lehetőségek,

központi képzéssel, oktatással lehetséges.

kooperációs pontok, de összefüggő, nem elkülönült rendsze-

Az egészségfelmérések eddig több úton, nem rendszerben

rekben kell a közeljövőben (2019 – ig) gondolkodni. A főváros jó

valósultak meg. A kidolgozott NETFIT (diáksportban egységes

kerete a zökkenőmentes „átjárók” kialakításának, a rendszeres

szintfelmérés) rendszerben meginduló mérések – valid adatok

örömmel végzett sporttevékenység kialakításának.

birtokában – lehetővé tehetik a tudatosabb döntéshozatali fo-

Budapest felsőoktatási intézményeivel szoros kapcsolatra van

lyamatokat. Várhatóan nemcsak országos térkép jön létre, ha-

szüksége Budapest diáksportjának, különösen pl. az önkéntes-

nem budapesti pontos fittségi térkép is kialakításra kerül.

ség, szurkolóvá nevelés, közösségi szolgálat kérdéskörében.

Egészségorientált szemléletváltásra nagy szükség van, az új

A Testnevelési Egyetem a Budapest diáksportos gyakorlatá-

adatok (a táplálkozás, testösszetétel, vázizomzat, aerob képes-

nak minőségi szellemi partnere. A várható minőségi prioritá-

ségek, hajlékonyság, stb.) mérések Budapesten is egy új minő-

sok megvalósításában Budapest és a Testnevelési Egyetem

ségi XXI. századi diáksport munkát indíthatnak meg. Reméljük

együttműködése alapvető.

már középtávon a fejlesztési zónából, a rizikóval rendelkező

Infrastruktúrafejlesztés, tanár továbbképzés, EU források fel-

csoportból az egészség zónába irányíthatók a gyermekek és

használása csak kormányzati, ágazati szinkronitás kialakításá-

a fiatalok.

val lehetségesek, ezért élő, rendszeres, rendkívül jó munkakap-

Budapest diáksportjában is a testnevelőkre támaszkodunk,

csolat áll fenn az Emberi Erőforrás Minisztériummal.

fontosnak tartjuk a sportszakemberek magas felkészültsé-

Célunk Budapest diáksportjában egy döntő, a sporttal pozitív

gét, tudását. Természetesen iskolai egészségügy olyan tagjai

attitűd kialakításának elérése. Az egészségfejlesztő testmoz-

is mint a védőnők olyan partnerek, akikkel érdemes tartani a

gás, a tanuló központú személyiségfejlesztés, az önkéntesség

rendszeres munkakapcsolatot.

fejlesztése, olyan kiemelkedő európai célok felé amerre Buda-

A mindennapos testnevelés rendkívül magas követelménye-

pest diáksportjának is további lépéseket kell tennie.

ket állított az oktatás és sport teljes rendszerével szemben. A

Ennek a célnak az érdekében Budapest szintjén is illeszteni

sportszolgáltatás délutáni modelljei átalakulnak. A sportegyesü-

szükséges a szakpolitikákat (oktatás, egészség, szociális, sport

letekben végezhető munka felértékelődik. A rendszer lefedé-

területeket), annak érdekében, hogy a most felnövő nemzedék

séhez azonban Budapesten belül is együtt kell működni a sza-

egészséges életvezetése kialakulhasson.

badidősport egyesületekkel is, és nem elegendő a testnevelők
populációjával felvenni a kapcsolatot, de például a gyógytest79

Diáksport és utánpótlás nevelési programok
folyamatai és eredményei
2011. és 2012. évben pályázatokkal a diáksport egyesületek munkáját ösztönözte a sportágazat. A 2013-2014. tanév kiemelkedő
eredménye, hogy a diáksport és ezen belül a fővárosi diákolimpiai versenyrendszer az alaptámogatáson túl egy új támogatási
program kidolgozása után, nagyságrendekkel jelentősebb támogatási összegben részesült. A prioritás, hogy a fővárosi diákolimpiai versenysorozatba évről évre több diák kapcsolódjon be, valamint a csapat és egyéni sportágak számai is növekedjen.
A Budapesti Diáksport Szövetség (BDSZ ) fővárosi általános és középiskolás korú fiatalok tanórán kívüli sportját, mozgását és szabadidős tevékenységét irányítja. Huszonkét sportágban éves szinten több mint 50.000 fő budapesti fiatal részvételével. A projekt
a kiemelkedően teljesítő iskolák számára célzott sportfelszerelés és sportszertámogatást, a testnevelő tanárok anyagi motiválását, az utazási költségekhez való hozzájárulását biztosítja. Az a fő cél az, hogy a diákok együtt sportolhassanak, iskolájuk, szűkebb
közösségük sportéletében jelentős szerepet vállaljanak. Az oktatási intézmények, a testnevelők, a szülők figyelmének felkeltése,
tájékoztatása a különböző média felületeken keresztül zajlik, melynek eredményeként egyre szélesebb körben válik ismertté és
vonzóvá a program. A versenyrendszer fejlesztésébe a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő diákokat foglalkoztató intézmények is bekapcsolódtak.
A sportiskolai támogatási modell dotálása, a Grosics Gyula Sportiskola támogatásával elkezdődött. Már több éve működik - kiemelkedő eredménnyel - a mindennapos testnevelés órák angol nyelven történő tanítása, az utánpótlás nevelő bázishely kialakításával, a sportolói tehetséggondozásával létrejött program.
Az alap és középfokú iskolák tornatermi, ill. sportudvari helyzetének felmérését elvégeztük, a szakmai együttműködés folyamatos,
az iskolai közösségi szolgálat, önkéntes rendszeri munka kiépítése a nagy sporteseményeken is példaértékű.
A fővárosi Sport Osztály előkészítésében megindult - az egyetemi sport fejlesztése alapjaként szolgáló - együttműködési megállapodások rendszerének, hálózatának kialakítása a fővárosi főiskolákkal és egyetemekkel (pl. Testnevelési Egyetem).

Sportoló óvodák
- Az egészség mindenekelőtt: Az Egészség Világnapja
Az „Egészség Világnapját” minden év április 7-én ünneplik

zata, akik az óvodai nevelésben résztvevő, minden célcso-

világszerte. A dátum nem véletlen, hiszen 1948-ban ezen a

portjához el kívántak jutni. Fontosnak tartották, hogy, mind a

napon alakult meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

dolgozók, mind a gyerekek, és a szülők is megfelelő testi-lelki
egyensúlyához sporttevékenységgel hozzájáruljanak. Az alap-

A világnaphoz kapcsolódóan több óvoda eseményeket szer-

vető cél, hogy már óvodás korban figyeljenek a gyerekek az

vezett, így például az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Háló-

egészségük megvédésére. Természetesen a gyermekeknek
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még nagy szükségük van a felnőttek példamutató magatartására is. A programban a mozgás-gazdag életmód szorgalmazása, segítségnyújtás a pihenés egyensúlyának megtalálásának érdekében minden óvoda igyekezett minél szélesebb
körbe eljuttatni az egy napos intenzív felkészítésen hallottakat.
A jóga megismertetése az óvodapedagógusok, a gyermekek,
s a szülők körében egyaránt nagy sikerrel valósult meg. Ez a kis
mintaprogram is 25 fő óvodapedagógust, 201 alkalmazottat,
610 óvodás gyermeket, az óvodás gyermekek szüleit (1011 fő)
érintett. A mini projekt egy követendő „legjobb gyakorlatot” hozott létre, a programban összesen 1848 fő vett részt.
Egy pozitív program apró dolgokban is változást hoz pl. a „feltöltődés” lehetőségének kialakítása, új elrendezések, díszítések
bevezetésének megszervezése (mozgás, edzés, relaxáció,
jóga szabadban mozgás, a nevelők napi „mikro-szünetének
programja”) az óvodákban megvalósultak. A felnőtt mozgásprogramok rendszeres, tervezett torna, séta, mozgásos tevékenységekbe az óvodák bekapcsolták a szülőket is. A negatív
stressz-helyzetek kiszűrésére tudatos törekvés történt, megelőző akciók szervezése, tervezett rekreáció, autogén tréning,
jóga, relaxációs gyakorlatokban való részvétel jellemezte a kísérő elemeket. A program hozzájárult az óvodapedagógusok lelki
egészségvédelméhez.
Az óvodák kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a mindennapos
testedzés megalapozására, így óvodáikban szervezték a mindennapos testnevelést. Az óvodapedagógusok felkészítése
ezen konkrét minta keretében intenzív gyermekjóga tanfolyamhoz kapcsolódott.
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Budapesti egyetemi
sport fejlesztése
2015 - 2019
Budapesten mintegy 150.000 egyetemi hallgató tanul a fővárosban és vonzáskörzetében. ezen a sportterületen rendkívüli
siker érhető el, de ezt számos tevékenység és projekt összehangolásával lehet elérni: sportlétesítmények és lehetőségek
kihasználása, szakemberek, programok és figyelemfelkeltő kampányok összehangolása szükséges. A Fővárosi Ön-

kormányzat célja, hogy a Budapesten élő egyetemistáknak,
Pályázati lehetőségek bővítése az
egyetemi-főiskolai sport számá
főiskolásoknak változatos és színvonalas szabadidős- és
versenysport lehetőségeket biztosítson. A terület kiemelt keirányítása alatt álló sportlétesítményekben.
zelését bizonyítja és az utóbbi időszak figyelemre méltó eredménye a Tüskecsarnok 2014 - es átadása és elsődlegesen
hallgatói sportra történő hasznosítása.
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Lehetséges együttműködési pontok,
fejlesztési lehetőségek 2019 - ig:
•

Közreműködés abban, hogy a kettős életpálya modell

fogadására. A jutalmazási rendszer miatt a becsatlakozó ese-

elnevezésű program mind teljesebben valósuljon meg a buda-

ményeken várhatóan megnő a résztvevők száma. Minél több

pesti felsőoktatási intézményekben. A program el kívánja érni,

fővárosi sportesemény nyitottá tétele a hallgatók, lehetőleg

hogy a legtehetségesebb, a világ legjobbjai közé tartó sporto-

kedvezményes feltételek melletti fogadására, ezen esemé-

lókat stabil felsőoktatási háttér (mentorálás, sportösztöndíj) se-

nyek becsatlakoztatása a SportPont Programba.

gítse, és itthon tartsa.

•

•

Jelenleg a felsőoktatási intézményekben tanuló él-

sának segítése, amelyek az intézmények közötti rivalizálásra

sportolók többsége nem az egyetemi klubokban folytatja te-

épüléssel alkalmasak a figyelemfelkeltésre, a hallgatók meg-

vékenységét, nem a sport révén kötődnek a felsőoktatáshoz,

szólítására és sportpályákra csalogatására. a Főváros kezelé-

ezért javasolt a budapesti egyetemi sportklubok megerősíté-

sében lévő sportlétesítmények kedvezményes biztosításával.

se.

•

•

Javasoljuk minél több sportágban Magyar Egyetemi –

Javasolt olyan presztízs események megvalósulá-

Felhasználóbarát online budapesti sport felület kialakí-

tása, a budapesti egyetemi sport számára. A budapesti egye-

Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) budapesti helyszínnel

temi sport felületének kialakítása a Budapest Portálon belül is.

történő rendezését, ezáltal a MEFOB-ok fejlesztésében törté-

•

nő részvételt. A Főváros kezelésében lévő sportlétesítmények

szerinti további fejlesztése.

kedvezményes biztosítása jelentős segítséget jelent.

•

•

sportirányító testületeivel a sport és létesítményfejlesztési irá-

Az egyetemi Sportiroda-hálózat budapesti felsőokta-

Budapesti egyetemi sportinfrastruktúra lehetőség
Együttműködési megállapodást kell kötni az egyetemi

tási intézményekben történő működtetésének és programja-

nyok mentén.

inak támogatása.

•

•

foglalkozó budapesti egyetemi sportklubok részére.

Aktív részvétel a SportPont Program elnevezésű, va-

Támogatói rendszer kidolgozása a minőségi sporttal

lamennyi budapesti felsőoktatási intézményt és hallgatóit érin-

•

tő nagyszabású egyetemi-főiskolai szabadidős kampányban.

sport számára a Főváros irányítása alatt álló sportlétesítmé-

A SportPont lényege, hogy a programba becsatlakozó sza-

nyekben.

Pályázati lehetőségek bővítése az egyetemi-főiskolai

badidős eseményeken részt vevő hallgatók pontokat kapnak
a részvételért. A pontok egyedi SportPont designnal ellátott,
máshol nem megszerezhető ajándéktárgyakra beválthatóak.
A programban nem csak intézményi, hanem bármilyen szabadidős rendezvény szerepelhet, amely nyitottak a hallgatók
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Válasz az „Idősödő
Európa” problematikára a sport által

Fogyatékkal
élők sportja
Budapesten

A rendszeres testmozgást hatékony módja az öregedéssel

Két karakteres iránya van a fogyatékkal élők budapesti sport

kapcsolatos funkcióvesztés mérséklésének. Preventív hatása

szövetség kereteiben megvalósított sporttevékenységeknek:

van a depresszió és a demencia tekintetében is. Nem törvény-

a szegregált (másképpen nem szervezhető) sporttevékeny-

szerű, hogy a fizikai aktivitás nagymértékben megnöveli a vár-

ségek, és az egyre gyakrabban kialakításra kerülő integrált

ható élettartamot, de a jobb fiziológiai és pszichológiai állapot hoz-

sporttevékenység keretében megvalósított edzés és verseny.

zájárul az egyén önállóságának fenntartásához, az egészségben

Az integrációs törekvésen belül kiemelt figyelmet kap, hogy

töltött évek növekedéséhez.

nem csak a fogyatékkal élők és az egészségesek között le-

Fontos, hogy a mozgásprogramokat az idősek igényeihez/álla-

gyen együttes sporttevékenység, hanem például versenyeik

potához igazítsák, azok megfeleljenek az eltérő fittségi szintek-

szervezése során a különböző fogyatékkal élők, különböző

nek. Fő szerepet játszanak az idősotthonok, egészségügyi szol-

kategóriái is egyszerre legyenek jelen a versenyeken. A sza-

gálatok, a helyi kormányzat és az önkéntes segítő szervezetek.

badidős sporteseményeken és az iskolai sport napokon egyre

Napi legalább 30 perces mozgás ajánlott, természetesen a legal-

erősebben jelennek meg ezen törekvések, és ami nagyon fon-

kalmasabb a

tos, hogy rendkívül pozitív visszajelzések érkeznek ezen alkal-

séta.

makról, a gyermekek nagyon befogadóak, nagy az előrelépés
ezen a területen. Folyamatosan tanítják a gyermekeknek, hogyan, milyen módon tudják támogatni, segíteni a fogyatékkal
élőket, sportolókat. Több általános iskolával jó kapcsolat épült
ki, ahova rendszeresen visszajárnak a fogyatékkal élő sportolók és a sporttevékenységüket segítő sportszakemberek.
Legjobb gyakorlatként említhető a vakok egyesülete, és bemutatóik, hiszen ők rendszeresen járnak csörgőlabda bemutatókat tartani, napjainkban már nagyon nagy az érdeklődés
a magas színvonalú bemutatók iránt. A legjobb gyakorlatok
sorában Budapesten olyan különlegességek is megtalálhatók,
mint a nemrégiben bemutatott „vak sakk” egy új verziója, táblája, amit egy magyar sakkozó talált ki és valósított meg nagy
sikerrel. Sikeresek a minden évben megrendezésre kerülő
tandem bicikli túrák, amelyhez egyre több szponzort sikerült
bevonni.
A versenyeikkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem
csak gyermekek részére szerveznek versenyt, hanem természetesen minden korosztály számára!
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Európa Sport
és Egészség
Napja
Az Európa Sport és Egészség Napja kiemelt Fővárosi sport és
egészség prevenciós rendezvény a Margitszigeten. A sportnap elsődleges célja a fővárosi gyerekek és felnőttek minél
szélesebb rétegeivel megismertetni és megszerettetni a különböző sportágakat, valamint felhívni a figyelmüket az egészséges életmódra. A programokra kilátogató budapestiek mind
a sport, mind az egészség programokat térítésmentesen vehették igénybe, e szempont a jövőben is gyakorlat lesz. A budapesti sportági szakszövetségek közreműködésével közel
40 sportágat lehetett kipróbálni.
Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrumban többek
között streetball fesztivál, gyermek labdarúgótorna, szivacs

Ingyenes egészségügyi
szűrések
A 10 éves szervezet a cukorbetegség
megelőzésének
szellemében szervezi program

kézilabda, kiemelten
a fogyatékkal
élők sport és prevenciós
Ingyenes
egészségügyi
szűrések

a 20. Coca-Cola Testébresztő Női Futógálán és az O
az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közremű

®
programja, valamint családi
szabadidős
játékok
kaptak helyet.
SPAR
Budapest
Maraton
Fesztiválon

Az evezős sportágat megismerni kívánók a Dunán versenyhajókban és kint a parton is ergométeres evezős padon szakemberek közreműködésével
próbát tehettek.
élünk körút"
elnevezéssel

indította– ingyenes
szűréseit,
ezekkel évente több 10 000
„Fuss a sárga
sátorhoz!”
országszerte neves fesztiválokon, családi napokon és sportrendezvényeken.

A BGYH Palatinus strandján strandkézilabda, strandröplab-

A Coca-Cola Testébresztő Női Futógálán az Egy Csepp Figye-

lem Alapítvány
szakemberei
megmérik a futók és hozzátartoMottójuk:
"Egyszer
élünk.színesítette
A cukorbetegség
figyelmet
követel."
da verseny, hullámsurf,
sakk és
a nagy csúszda
a programot. Szintén a strand adott otthont az egészséges
életvitelt népszerűsítő pavilonoknak is, melyek szűrőprogramokkal várták az érdeklődőket. Rendszerint a sportnap záró
száma volt a futóverseny és a triatlon diákolimpia döntője.
A nap szakmai céljaként megfogalmazódott, hogy több ezer
kilátogató választhatott sportágat és talált magának budapesti
egyesületet, sportolási lehetőséget. Évről évre szélesednek az
egészségügyi szűrőprogramok és a szabadidős programok
kínálata.

zóik vércukorszintjét, vérnyomását, de testösszetétel elemzés
és dietetikai szaktanácsadás is igénybevehető.

Ingyenes egészségügyi szűrések a 20. Coca-Cola Testébresztő Női Futógálán és az Október 10-11-i SPAR Budapest
Maraton® Fesztiválon az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közreműködésével.
A 10 éves szervezet a cukorbetegség megelőzésének szellemében szervezi programjait. „Egyszer élünk körút” elnevezéssel indította ingyenes szűréseit, ezekkel évente több 10 000
embert ér el országszerte neves fesztiválokon, családi napokon és sportrendezvényeken.
Mottójuk: „Egyszer élünk. A cukorbetegség figyelmet követel.”
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Esélyegyenlőség – egy „ legjobb gyakorlat”
Budapesten
A speciális szociális háttérrel rendelkezők számára egy pozitív példa, az Oltalom F.C. hajléktalan csapata ez a csapat adja a hajléktalan labdarúgó válogatott gerincét. A csapat mintegy negyven játékosból áll, heti két szabadtéri edzésük van a margitszigeti
ingyen használható pályán, év közben pedig terembajnokságokon indulnak. Az elmúlt években több világbajnokságon is részt
vettek:
•

2006-ban szerepelt eredményesen a dél-afrikai Cape Town-ban megrendezett Hajléktalan Labdarúgó Világbajnokságon, ahol a résztvevő 48 ország közül 36. helyezést ért el.

•

a 2007-es koppenhágai vb-n ugyancsak 48 csapat közül 12

•

a 2008-as melbourne-i bajnokságon 56 csapat közül 23. helyezést ért el

•

2009 - ben pedig a Milánóban megrendezett világbajnokságon 48 részt vevő csapat közül 20. helyezést érték el

•

a nemzeti sport is beszámolt az utolsó Lengyelországban rendezet világbajnokságról, melyen már a női válogatottunk
is részt vett. Férfi csapatunk a 21. helyet szerezte meg, női csapatunk pedig a rendkívül előkelő 3. helyen végzett, csak
tizenegyes párbajban maradt alul a mexikói válogatottal szemben, akik később a végső sikert is megszerezték.

A Sportegyesület nem kizárólag futball szakosztályt működtet. Eredményesen működik az ökölvívó szakosztálya, továbbá rendszeres asztalitenisz edzéseket is tart az Oltalom Karitatív Egyesület (Budapest, Dankó utca 9.) alatti székhelyén. Terápiás lovas
szakosztálya is egyre nagyobb népszerűségnek örvend – hétről - hétre egyre több hátrányos helyzetű gyermek keresi fel azért,
hogy nekik is lehetőségük legyen szamár- vagy lóhátról nézni a világot.

Edzések:
- Ökölvívás heti 3 alkalom (hétfő, kedd, péntek)
- Labdarúgás heti 2 alkalom (kedd, szombat) az aktív felkészülési, szakaszban heti 5 alkalom kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat
- Asztalitenisz: heti 5 alkalom
- Terápiás illetve gyermek lovagoltatás, heti 1 alkalom (péntek) illetve előre egyeztetett időpontban.
A sportolási lehetőségek segítették a játékosok integrációját, akik hajléktalanként részt vesznek, az itteni programokban később
többen találnak munkát és tudják rendezni lakhatásukat. A bokszolók között problémás fiatalok közül sokaknak segíteni tudott
a rendszeres sport, kiegyensúlyozottak lettek, kevésbé agresszívek mint előtte és sokuknak a tanulmányi eredménye is javult. A
labdarúgók között egy rendszeresen sportoló férfi már festőként dolgozik és a hobbifestményeiből is voltak már kisebb kiállításai.
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Képzések Budapesten a Budapesti
Sportszövetségek Uniója keretében
Fővárosi intézményeként a BSU, Budapesti Spotszövetségek Uniója (mely a 42 budapesti sportszövetséget fog össze) alapfokú
képzéseket szervez minden évben sportedző, sportoktató és sportszervező, - menedzser szakember képzési rendszerben az
alábbiak szerint:

Sportedző képzés
A Budapesti Sportszövetségek Uniójának jelenleg államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő sportedző képzései
a következő sportágakban működnek:
Aerobik, Akrobatikus rock and roll, Akrobatikus torna, Atlétika, Birkózás, Curling, Jégkorong, Judo, Karate, Kézilabda, Kick-box,
Kosárlabda, Kung-fu, Labdarúgás, Lovassport, Muaythai, Műugrás, Ökölvívás, Öttusa, Ritmikus gimnasztika, Röplabda, Sakk,
Sportlövészet, Súlyemelés, Szinkronúszás, Taekwondo, Tájékozódási futás, Táncsport, Testépítés-fitness, Torna (férfi-női), Triatlon,
Ultimate /frizbi/, Úszás, Vívás, Vízilabda

Sportoktató Képzés
A Budapesti Sportszövetségek Uniójának folyamatban lévő államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő Sportoktató képzései:
Aerobik, Akrobatikus rock and roll, Akrobatikus torna, Atlétika, Birkózás, Curling, Jégkorong, Judo, Karate, Kézilabda, Kick-box,
Kosárlabda, Kung-fu, Labdarúgás, Lovassport, Muaythai, Műugrás, Ökölvívás, Öttusa, Ritmikus gimnasztika, Röplabda, Sakk,
Sportlövészet, Súlyemelés, Szinkronúszás, Taekwondo, Tájékozódási futás, Táncsport, Testépítés-fitness, Torna (férfi-női), Triatlon,
Ultimate /frizbi/, Úszás, Vívás, Vízilabda

Sportszervező, - menedzserképzés
A Budapesti Sportszövetségek Uniójának államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő Sportszervező, - menedzser képzései minden évben indulnak, elérhetők.
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Tervek a közeljövőre
Tanulás és Sport összekapcsolása

Diáksportot a délutáni, hétvégi, szünidei táboroztatási lehető-

A tanulási és sport folyamatok nincsenek kellően összekapcsol-

rendszeresen problémákkal küzdenek ezen időszak értel-

va. Az informatikai rendszerek a diáksport és egyetemi sport
rendszereinek összekapcsolása szükséges annak érdekében,
hogy a versenysport tehetségeit a tanulás felé irányítsuk, vagy
a rendszerben megjelenő kiváló sportolóknak speciális tanulási
lehetőséget alakítsunk ki. A szülők számára fokozottabban láttatni szükséges, hogy a sportolói léttel könnyen összeegyeztethető a tanulás is, sportolói gyermekeik tanulmányi előrehaladása lehetséges, és az együttes tevékenység kívánatos modell. A
kiváló tanulókat mind a diáksportban, mind az egyetemi sportban még fokozottabban ki kell emelni, példaképpé kell emelni,
támogatni szükséges.

ségek kialakításában kell támogatni, mert Budapest családjai
mes és költséghatékony kitöltésével lekötöttségeik közepette,
munkahelyi elfoglaltságaik miatt. Elérhető árfekvésű, intelligens,
ismert lehetőségek megoldások nem állnak elegendő számban rendelkezésre, ebben központi programok, lehetőségek
kialakítása rendkívül népszerű szolgáltatások lehetnek a közeljövőben. Az esélyegyenlőségi programokban is ezen területekre kell koncentrálni a jövőben, mert a fiatalok sport iránti kötelezettségének elvesztése - több kutatás által bizonyított módon
- ezen kihasználatlan időszakoknak is köszönhető.

Strandsportágak

„Sportoló értelmiség” nélkül nincs áttörés Budapest sportjában
sem. A jövő értelmiségének életmód mintája, életmódja, élet-

A hétvégi szünidei időszakokra és intelligens táboroztatási mo-

vitele mintaértékű lesz. Az Magyar Egyetemi – Főiskolai Sport-

dellek kialakítására nagyon nagy szükség van. Ezen idősza-

szövetség Hajós Alfréd fejlesztési programjának elemei közül

kokra tavasszal és ősszel, de főképpen a nyári időszakban a

Budapestnek az egyetemi szabadidősport fejlesztése mellé kell

strandsportágak fejlesztése a leginkább alkalmas eszköz. Ala-

felsorakoznia.

csony pálya és költségigény, kiváló hangulat jellemzi ezeket az

Az egyetemi sportban nagyságrendekkel emelni szükséges a

edzéseket, versenyeket. Korszerű metodika alapján, nevelési

regisztrált szabadidő sportolók létszámát, a különböző kártya-

– pedagógiai programmal is kiegészítve, az eredmények rövid

rendszerekkel, kedvezményrendszerekkel ez a feladat meg-

alatt is jelentkezhetnek. Marketing és média nyeresége Buda-

oldható, ugyanakkor ösztönző rendszerrel a kiépült „Egyetemi

pest számára ezen új irányok megnyitása 2019 - ig jelentős ho-

Pont” hálózaton keresztül motiválhatóak a hallgatók. Az együtt-

zadékot hozhat.

működés ezen a területen stratégiai szintű prioritás. Az egye-

A strandlabdarúgás, strandkézilabda, strandröplabda, egyéb

temistáktól viszont a város sportrendezvényein, az önkéntesség

strandjátékok rendkívül látványosak és a sportágak hosszú

és közösségi munka fejlesztésével Budapest támogatást kíván

távú fejlesztési terveiben szerepel a budapesti terjeszkedés.

kapni. Budapest sportinformációinak megosztásában a közös-

A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRt. – vel már megkezdőd-

ségi fórumok pozitív bekapcsolásával a fiatalok hálózatait az in-

tek az együttműködési megállapodások, és egy lehetséges

formációk megosztására kívánjuk ösztönözni. Fiatal, dinamikus

közös projekt előkészítése.

partnerek bekapcsolása nélkül, sporthálózat nélkül nehéz „ingerküszöböt elérő” sport projekteket kezdeményezni, támogatni.
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Az elsődleges budapesti prioritás a rendszeresen (regisztrált)
sport-tevékenységet végzők számának növelése. A regisztráltság az informálhatóság, az adatvédelmi szabályok teljes
betartásával történő elérés, a sportgazdaság bekapcsolása
stratégiai kérdés. A sportterületi, sportági tényleges és virtuális
„találkozási pontok” kialakításának szinegikus hatásai dinamikát
adhatnak a sportfejlesztéseknek.

Zöld Aura - Budapest és
vonzáskörzetének bekapcsolása
a szabadidősportba
Budapest szabadidősportra alkalmas szabadtéri területei,
zöldterületei és a közvetlen bejárható távolságban lévő „zöld”
szabadidősportra alkalmas településekkel szorosabb munkakapcsolatba kell kerülni, stratégiai megállapodásokat kell kötni. A turisztikai vonatkozások figyelembevétele szükséges az új
együttműködési megállapodások megkötésénél. Ki kell alakítani
egy a jelenleginél pontosabban tájékoztató belföldi és külföldi vendégeket irányító sportinformációs rendszert a jelenlegi turisztikai
információt adó pontokhoz kapcsolódva. A vendégéjszakák számát a zöldturizmus fejlesztésével emelni lehet, ez Budapest érdeke, ebben a statisztikák által is jelezve rendkívüli fejlesztési lehetőségek vannak.
Kerékpár utak és biztonságos kiránduló útvonalak mellett a szabadidősportokból, nem olimpiai sportágakból, fogyatékkal élők
szabadidősportjából sportági csoportok létrehozó kínálati palettát
kell pontosítani és rendszeresen frissíteni. Kiemelkedő partner ebben a Magyar Szabadidősport Szövetség, Budapesti Szabadidősport Szövetség, Magyar Természetjáró Szövetség, Budapesti
Természetjáró Szövetség. A Zöld Aura Térkép szakmai kialakítása, a sportkínálat pontosítása, turisztikai hasznosítása első lépése
lehet egy hosszú távú együttműködési modellnek.
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Sport és
a lakosság
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Budapesten sportolók,
korszerinti eloszlása
Magyarországon a 2004 – től nem kötelező a sportolók központi regisztrációs rendszerbe történő rögzítése, így csak a sportági
adatbázisokon belül lehet pontos statisztikákat készíteni. Budapesten egy 35.605 fős minta alapján (Sportinformációs Rendszer)
az önkéntesen regisztrált sportolók adatbázisán lehet korszerinti eloszlást megállapítani.
Tíz év alatti 2446 regisztrált sportolóból a nemek szerinti megoszlásban 1474 volt fiú, 972 leány. A regisztrált sportolók létszáma
12 éves korig emelkedik, majd a középiskolába történő továbbtanulást követően fokozatosan csökken. A fiúk az évek során nagyobb aktivitást mutatnak a sport területén. A munkába állás időszaka (19 év) után folyamatosan csökken a sportolók összlétszáma, az egyetemi évek jelenleg nem tudják megfordítani a csökkenő tendenciát. A grafikonon látszó trendek pontosan kirajzolják a
lehetséges és szükséges stratégiai teendőket!
A mindennapos testnevelés bevezetése hosszútávon jelentős változást fog okozni a sportolási szokásrendszerben, de az egyetemi sport fejlesztésében még sok feladat mutatkozik. A magyar egyetemi sport (Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
irányításával) eredményességében kiváló eredményeket produkál (Universiade), de a sportoló fiatalok számát és rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakításában még sok összehangolt projektre, szinergikus cselekvésre van szükség. Az egészség
Budapesten
korszerinti
XXI. századi felértékelődése
az sportolók,
is mutatja,
hogy 38eloszlása
éves kor környékén található egy enyhe emelkedés a regisztrált sportolók kö-

zött, és a 50 év feletti sportolók összlétszáma is emelkedik a senior korosztályban 3509 fő, ebből 3281 férfi és 228 nő.
Magyarországon a 2004 – től nem kötelező a sportolók központi regisztrációs rendszerbe történő
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egy
35.605 fős
mintade
alapján
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az önkéntesen
sportolók
adatbázisán lehet korszerinti eloszlást megállapítani.
sportolói forma választásától.

Budapesten sportolók koreloszlása 2014-ben
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Tíz év alatti 2446 regisztrált sportolóból a nemek szerinti megoszlásban 1474 volt fiú, 972 leány. A
regisztrált sportolók létszáma 12 éves korig emelkedik, majd a középiskolába történő továbbtanulást
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Európai sportcélok figyelembe vétele Budapest
sportjának tervezésében és megvalósításában
A sportról és a testmozgásról szóló Eurobarométer felmérés (2014) szerint az európai uniós polgárok 59%-a sosem vagy csak
ritkán sportol, míg 41%-uk legalább hetente egyszer végez testmozgást.
Európa északi részén az emberek fizikailag aktívabbak, mint a déli vagy a keleti országokban. Svédországban a válaszolók 70%-a
állította, hogy hetente legalább egyszer sportol. Svédországot a rangsor felső sávjában Dánia (68%), Finnország (66%), Hollandia
(58%) és Luxemburg (54%) követi. A lista legalján Bulgária szerepel, ott a megkérdezettek 78%-a sosem sportol. Máltán (75%),
Portugáliában (64%), Romániában (60%) sem sokkal jobb a helyzet.
A sport európai megítélése 2009. december 1. napjától megváltozott, hiszen akkor hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, mely a
sportot az Európai Unió hatáskörébe tartozó területként deklarálta.
A Lisszaboni Szerződés értelmében „az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításhoz.” A
szerződés szerint továbbá „az Unió fellépésének célja – többek között – a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek
tisztaságának és nyitottságának, valamint a sport területén felelős szervezetek közötti együttműködésnek az előmozdítása, illetve
a sportolók, köztük különösen a legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme révén.”
Az Európai Unió szervei több, a sport szerepét európai közegben értelmező munkát is készítettek, melyek megerősítik a sport
jelenlétét az unióban, növelik a sport sajátosságainak és szükségleteinek tudatosítását, valamint segítenek meghatározni azon
területeket, ahol közösségi szintű intézkedések szükségesek a jövőben.
Az Európai Bizottság által kiadott sportról szóló Fehér Könyv, és az annak mellékletét képező Pierre de Coubertin cselekvési terv
olyan ajánlásokat fogalmaz meg, melyekre közösségi szintű válaszokat kell adni.
A fizikailag aktív életet élők a testmozgás számos jótékony hatását élvezhetik, ideértve az alábbiakat:
•

A szív-érrendszeri betegségek kockázatának csökkenése.

•

Fokozott zsírégetés, amely segít az elhízás megakadályozásában, csökkenti a túlsúlyosság kialakulásának kockázatát.

•

A rák bizonyos fajtái (pl. mellrák, prosztatarák és vastagbélrák) kialakulásának csökkent kockázata.

•

Jobb emésztés és a bélrendszer szabályosabb működése.

•

Az izomerő és állóképesség fenntartása és javítása, miáltal javul a napi életfeladatok végrehajtására való képesség.

•

A szellemi frissesség megőrzése, a depresszió és demencia kialakulásának csökkent kockázata.

•

Jobb stressztűrő képesség, és ennek nyomán jobb alvás.

•

Pozitívabb önkép és nagyobb önbecsülés, a lelkesedés és optimizmus növekedése.

•

Kevesebb munkahelyi hiányzás (betegszabadság).

A rendelkezésre álló adatok szerint az EU lakosságának 40 - 60%-a mozgásszegény életmódot folytat.
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A kitűzött célok elérése csak tárcaközi, hatóságok közti és szakágak közti (ideértve a kormányzat minden szintjét [nemzeti, regionális, helyi]), együttműködéssel valamint a magánszektor és az önkéntes csoportosulások segítségével érhetők el. Együttes
fellépés szükséges a
•

Sport

•

Egészségügy

•

Oktatás

•

Közlekedés, környezet, várostervezés és közbiztonság

•

Munkahelyi környezet

•

Idős polgároknak nyújtott szolgáltatások területén egyaránt.

A 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek esetében a WHO által javasolt cél legalább napi 30 perc mérsékelt intenzitású testmozgás hetente 5 napon vagy legalább napi 20 perc intenzív testmozgás heti 3 napon. Az iskoláskorúaknak napi 60 perc intenzív
mozgás ajánlott.
Az aktív mozgást célzó irányelvek hatékonyságának feltétele, hogy a konkrét célok és a végrehajtási folyamat előzetesen és
hosszútávra tervezettek legyenek. A hatáskörök és felelősség körülhatárolásával, a szükséges erőforrások és támogató politikai
háttér biztosításával és megfelelő társadalmi kommunikációval szükséges dolgozni, az elért eredményeket pedig rendszeresen
értékelni szükséges.
A sport területén elsődleges cél a fizikai aktivitás növelése a lakosság teljes körében. Ennek eszköze a „Sport for All”, azaz a Sport
mindenki számára eszme és megvalósítandó szükséges gyakorlat.

Lépésről - lépésre
A megkezdett Magyarországi fejlesztések, mint például a mindennapi testnevelés bevezetése, illetve az utánpótlásprogramokban, különösen a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportágakban, a 14 alatti gyermekek számának növekedése (Bardóczy, 2014) a sportra történő szocializáció szintereit és intenzitását növeli. A fiatal korban megkezdett sportolási részvétel egyfajta az égész életen végighúzódó sportos, mozgásos életmód követésére hajlamosít. Ennek természetesen vannak
egészségügyi és a fentiek szerint össztársadalmi leképeződései is; de hosszú távú sportolási szocializáció kialakítása magának a
sport szektornak is fontos.
Hasonló szívó hatást vált ki a sportlétesítmények számának növelése is. Holland kutatók kimutatták, hogy a sportlétesítményeknek a száma, azok minősége elérhetősége, valamint sportági és sportmozgási diverzitása indukátorként működik a sportolási
részvétel növekedésében (Hoekman). Magyarországon a 2010-től megkezdett létesítményfejlesztési programok hozadékaként
jelentős növekedés várható a általános sportrészvételi arányokban is. A tendencia kifutásának számszerű kimutatása az Ifjúságkutatás 2016 évi lekérdezésében várható emelkedést regisztrál majd, mely expanzió 2019 - re a részvételi arányok 50%-kal való
emelkedését vetíti előre.
Ezek a trendek megfigyelhetők például a fitnesz iparághoz köthető sporttokban és sportmozgásokban (XX táblázat), illetve a futómozgalomban, mely két szegmens robbanásszerű növekedésre számít Magyaroszágon a következő 5 évben (Perényi, 2011,
2013, 2015a).
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Részvételi eloszlás sporttevékenységek szerint (%)

Sporttevékenységi forma

2000. év
(n = 2497)

labdarúgás

20,5 (20,0/0,5)

aerobic, fitnesz
kerékpározás

Sporttevékenységi forma

2004. év
(n = 3165)

labdarúgás

23,0 (22,0/1,0)

14,4 (3,8/10,6)

kerékpározás

12,4 (6,8/5,6)

8,9 (5,9/3,0)

kocogás, futás

9,7 (4,4/5,3)

kondi edzés, testépítés

8,0 (7,3/0,7)

kondi edzés, testépítés

8,6 (5,6/2,5)

kocogás, futás

6,6 (3,8/2,8)

aerobic, fitnesz

7,8 (0,4/7,4)

úszás

4,8 (2,2/2,6)

otthoni torna, gimnasztika

5,8 (/0,2/5,6)

kosárlabda

4,4 (3,1/1,3)

kosárlabda

4,5 (2,9/1,6)

otthoni torna, gimnasztika

4,9 (1,1/3,8)

úszás

4,2 (1,9/2,3)

kézilabda

3,0 (1,4/1,6)

kézilabda

3,1 (1,4/1,7)

atlétika

2,9 (1,6/1,3)

tánc

2,8 (0,6/2,2)

tánc

2,5 (0,7/1,9)

tenisz

2,1 (1,3/0,8)

karate

2,0 (1,4/0,5)

karate

1,8 (1,4/0,4)

lovaglás

1,4 (0,5/0,9)

röplabda

1,4 (0,5/0,9)

tenisz

1,4 (0,6/0,7)

lovaglás

1,1 (0,3/0,8)

röplabda

1,0 (0,1/0,9)

atlétika

1,1 (0,4/07)

n = alcsoportok elemszáma; részvételi arány: teljes populáció % (férfiak %/nők %)
Forrás:saját szerkesztés Ifjúság 2000/2004 adatbázis alapján (Perényi, 2011)
Ezt a tendenciát igazolja a futóversenyek részvevőinek folyamatos, és évről évre ugrásszerű növekedése is (Perényi, 2015b),
például a Budapest maraton vagy félmaraton versenyein. Ezeken a versenyeken nem csak a magyar futók száma növekszik, de
egyre több külföldi futó is a Budapestet választja, ha maraton futásról van szó.
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Budapest Marathon Rendezvények összindulóinak száma 2008–2012 között

Budapest Marathon Rendezvények összindulóinak száma 2008–2012 között

(n = 63,543)

Data from:
Budapest
Marathon
organisers
Data
from: Budapest
Marathon organisers
(BSI) (BSI)
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Budapest
Sport Főváros
kommunikációja

7
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Marketing
„Budapest Sport Főváros” kommunikációjának alapvető célja,

szaklapok stb.), szabadtéri és beltéri eszközök (plakátok, rek-

hogy a lakosságot az 5 fő elv elfogadására, megvalósítására

lámtáblák, molinók, járműreklám stb.), internet

ösztönözzük a sporton keresztül. Cél legyen a testmozgás él-

3.

vezete, a sportos teljesítményre törekvés, a közösségtudat, a

direkt marketing (nyomatott vagy elektronikus direkt
mail, SMS stb.)

fair play megismerése és az egészség javítása.

4.

Ennek érdekében több vonalon is szeretnénk népszerűsíte-

5.

kiadványok, nyomtatványok (beszámolók, szóróla		
pok, hírlevelek, prospektusok stb.)
PR tevékenység

ni a sporthoz kapcsolódó versenysportos, szabadidősportos,
diák és egyetemi sportos, fogyatékos sportos rendezvényeket,

TV-k, rádiók, írott sajtó, internet

konferenciákat.

A közszolgálati médiumokban kiemelt helye van a sportnak. A
közmédiumok külön sportosztállyal rendelkeznek. A sportte-

A kommunikációval kapcsolatos
elképzelések az alábbiak:

levíziók közül a Sport1 és a Sport2 a piacvezető, amely Sport
M-ként egy új csatornát is indított, ezenkívül elindult a DigiSport,
amely több értékes televíziós jogot megvásárolt. Szintén sportcsatornaként van jelen a SportKlub. A közszolgálati rádió jelen-

1.

TV, rádió (közszolgálati és sporttelevíziók)

tős szerepet tölt be a sportesemények közvetítésében ezen

2.

nyomtatott sajtó (napilapok, hetilapok, magazinok,

kívül a kereskedelmi rádiók közül a Neo FM helyez nagyobb
hangsúlyt a sportra, napi szinten sugároz sporthír-blokkokat.
A nyomtatott termékek piacán gyakorlatilag monopolhelyzetben van a Nemzeti Sport, melynek online kiadása is piacvezető. Emellett a jelentősebb bulvárlapok (Blikk, Bors) is több oldalt
szentelnek a sporttal kapcsolatos témák feldolgozásának, és
a legfontosabb napilapok (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,
Népszava, Metropol) is önálló sportosztállyal rendelkeznek. A jelenlegi budapest.hu internetes portálon az
esemény promóciója folyamatos nyilvánosságot
kapna. Ezen kívül a sport szervezetek saját honlapjaikon népszerűsítenék az eseményeket.
A Budapest Sport Főváros, egységes dizájnnal jelenne meg.
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Az ACES Európa projekt
kommunikációs terve
Az info-kommunikációs technikák kiaknázása elengedhetetlen

A televízió még mindig a legfőbb információhordozó funkcióját

részét kell, hogy képezze a Budapest sport főváros projektnek

tölti be a magyar lakosság körében, így kiváló felülete a projekt

és az ahhoz vezető útnak is. Mind a hagyományos, mind az új

népszerűsítésének.

média-és kommunikáció eszközei, hatékonyan kihasználhatók
annak érdekében, hogy az ország lakosságához közelebb ke-

Az internet lehetőségeinek kiaknázása elengedhetetlen, hiszen

rüljön a magyar sport főváros gondolata, valamint a sport fon-

a lakosság nagy része rendelkezik internetkapcsolattal, a fia-

tossága és jelentősége a város életében.

tal lakosságnak már elsődleges információforrást jelent az internet. A projektnek így természetesen rendelkeznie kell majd

Az ICT (Information Communication Technologies) szisztéma

saját honlappal, ahol el lehet érni a legfrissebb információkat,

összehangolt használata megkönnyítheti a projekt hatékony

valamint a közösségi oldalakon is saját oldalt kell létrehozni a

működését, egy kidolgozott kommunikációs tervvel igazán

sport fővárosnak. Az internetes felületek egyszerű terjesztést

sikeressé válhat Budapest a sport főváros szerepkörében is.

tesznek lehetővé, ahol az érdeklődők azonnal elérhetik a híre-

A sok platformon egyszerre megjelenő kampánnyal széles

ket, audio-vizuális tartalmakat. A kampány számára létrehozha-

körben elterjedhet a sport fontosságának hangsúlyozása, a

tó egy telefonos applikáció, mely interaktívabb formában juttat-

tömegkommunikáció segítségével a projekt közel kerülhet a

ná el a befogadóhoz az információkat, főleg a fiatalokhoz, akik

lakossághoz.

már a hétköznapi életben rendszeresen használnak különböző
telefonos applikációkat. Ebben az alkalmazásban megtalálhat-

Magyarország bővelkedik kiváló olimpikonokban, akik arcaivá

nák a sporttal kapcsolatos legfontosabb híreket, eseményeket,

válhatnak a népszerűsítő kampánynak. A vizuális megjelenítés

kampányokat, kedvenc sportolóikkal készült interjúkat, híreket.

fontos a hatékony befogadás érdekében, így elsődlegesen

A példaképek szerepe elengedhetetlen a fiatalok életében, a

a projekt ellátható egy jól felismerhető logóval, mely könnyen

sport ennek rendkívül jó terepe lehet. Valamint nem csak az

beazonosíthatóvá teszi a különböző felületeken megjelenő

olimpiai sportágak, de a nem olimpiai sportágak, szabadidő-

kampányt. A logó mellett a kampánynak egy egyszerű, átgon-

sport, diáksport és egyetemi sport népszerűsítése is könnyeb-

dolt szlogennel való ellátása is tovább növelheti a kampány si-

bé válhat az alkalmazás révén.

kerét.
Az utcai platformon történő terjesztés is bekapcsolható a kamA mozgóképes lehetőséget kihasználva egy rövid, népszerű-

pányba, plakátok formájában. Ezen szintén szerepelne a logó,

sítő reklám felvételére kerülhetne sor kiváló olimpikonjainkkal

a kampány szlogenje és valamely népszerű magyar olimpikon.

(például Cseh László, Hosszú Katinka, Szilágyi Áron, Berki Krisz-

A kommunikációs kampány pontos megtervezését már a pá-

tián) melyet televízióban és webes felületeken egyaránt lehetne

lyázat megnyerését követően el lehetne kezdeni összeállítani

terjeszteni.

(2015 november). Így 2019-ig egy teljesen részletes, hatékony
kommunikációs cselekvési tervet lehet készíteni, mely kihasználja a tömegkommunikációs lehetőségeket. Az első két év
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(2016-2017) a kommunikációs csapat összeállításából, pontos
feladatok meghatározásából, a kampányban résztvevők kijelöléséből, a különböző felületeken való megjelenés összeállításából, az erre szánt költségvetés felállításából állna. Az ezt
követő két évben (2018-2019) a konkrét megjelenésen lenne
a hangsúly, az olimpikonok felkérésén, a honlap és közösségi
oldalak létrehozásán, a reklámkampány elkészítésén, a vizuális
megjelenésen.
Budapest sportfőváros rang elnyerése esetén komplex, egymással összefüggő eszközökkel propagálná a ACES Európa
sporthoz kapcsolódó elveit, célkitűzéseit, ebben természetesen aktívan felhasználva a fiatalok által használt közösségi hálókat.
Budapest főváros kapcsolatrendszerét dinamikusan fejleszteni
fogja a 2019 – ig terjedő időszakban a FESI -vel annak részegységeivel, a Nemzetközi Sakk Szövetséggel (FIDE), az Európai
MSP- vel és a Panathlon International Club szervezeteivel és
ennek központi szerepet ad kommunikációjában is. Az ACES
Európa elveinek hatékony üzenetté formálásában a sport népszerűségének emelése érdekében, egyszerű jól terjedő üzenetet fogalmazunk meg, amelynek célja a rendszeres testedzés
előnyeinek tudatosítása, a test – szellem – lélek harmonikus
fejlesztésének propagálása, ezért dal, ritmus, ütem formájában
terjesztjük ezeket a értékes tartalmakat.

Motiváció - Budapest
főváros vezetése
25 millió forint jutalmat
adott át a legaktívabb
budapesti iskoláknak
Kilencezer általános és középiskolás diákot mozgatott meg az
előző tanévben a Budapesti Diáksport Szövetség: húsz sportágban, 350 intézmény indított versenyzőket, illetve csapatokat.
A Városháza dísztermében a legeredményesebbeket díjazta
a Fővárosi Önkormányzat, amely korábban soha nem látott
nagyságrendű támogatást nyújtott a budapesti diákolimpiák
minél nívósabb megrendezéséhez.
„Az elmúlt időszakban új alapokra helyeztük a sportfinanszírozást, megdupláztuk a diáksportra, az utánpótlás-nevelésre
fordítható forrásokat – említette nyitóbeszédében Szentes Tamás főpolgármester-helyettes. – A budapesti diákolimpiai mozgalom kiemelt támogatása lehetővé tette a testnevelő tanárok
megemelt díjazását, a versenyek és helyszínek minőségének
javítását.”
A legeredményesebb iskolák vezetői és testnevelői sportszervásárlási utalványokat vehettek át Szentes Tamástól, Varga
Andrástól, Balogh Gábortól, valamint Danada Judittól, a Fővárosi Önkormányzat sportért felelős főosztályvezetőjétől és Nébald
Györgytől, az Olimpiai Bajnokok Klubjának elnökétől. Az egyes
iskolák 100-500 ezer forintos elismerésben részesültek, fiataljaik eredményeinek függvényében – mindösszesen 25 millió
forintot osztottak szét az intézmények között.
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Pályázatok
Az „Élen a tanulásban élen a sportban” című pályázat megszakítás nélkül 45 éve, minden évben elismerésben részesíti azokat a fővárosi általános- közép – és felsőoktatásban, valamint
sajátos nevelésben részt vevő fiatalokat, akik a sportban és a
tanulásban egyaránt kimagasló eredményeket érnek el. Évente
300 beérkező pályázatot dolgoz fel a sportágazat.
A szabadidő sportban is rendszeresen évi több százas nagyságrendben érkeznek igények, javaslatok, projekttervek pl. a
budapesti szabadidős sportegyesületek működési támogatására kiírt pályázat keretében.
Budapest több pályázási folyamatban sikerrel vett részt (UEFA
2020 EB pályázat, 2021-es Vizes VB pályázati anyaga) szakmai
anyagok elkészítésével.

Világesemények
támogatása
A Fővárosi Önkormányzat 2013. évtől kezdődően un. Sportkeretet hozott létre a Budapesten megrendezésre kerülő világeseményeket kiemelt támogatására. A hazai rendezésű nemzetközi utánpótlás versenyek és felnőtt Európa Kupa, Európa
Bajnokság, Világ Bajnokság sikereinek hátterének kialakítása,
támogatása sportágazati siker, például 2013-ban 60 millió forinttal támogatta a főváros a Budapesten megrendezésre ke-

Nemzetközi
kapcsolatok
2014- ben megrendezésre került megrendezésre az utánpótlás tevékenységet segítő Négy Főváros Tornája nemzetközi viadal. Pozsony, Ljubljana, Zágráb, Budapest serdülőkorú
versenyzői 6 sportágban (atlétika, asztalitenisz, labdarúgás,
kosárlabda, röplabda és kézilabda) mérték össze tudásukat.
2014-ben Budapest adott otthont a rendezvénynek, közel 400
fő részvételével. A 16 éves korosztályú versenyzők Budapest
válogatottjait a szövetségek gondos kiválasztás után készítették fel a versenyre. Ez a rangos megmérettetés a sportágak
nemzetközi versenynaptárában is szereplő korosztályt felmérő eseménysor. A sportágazat a szomszédos országokkal és
azok fővárosaival szakmai konzultációk keretében a diáksport,
az utánpótlást nevelő versenysport kiválasztási szervezése
kapcsán az eredményességet és tradíciókat szem előtt tartva
folyamatosan együttműködik.
Budapest főváros közös rendezésű világesemények, mint pl. a
2014-ben horvát-magyar női kézilabda megszervezésében is
aktívan részt vesz.
A főváros az utóbbi években támogatást nyújtott a határon túli
magyarság ifjúsági és diáksport versenyeihez is (Kárpát-kupa,
Judo kupa, U19 férfi kézilabda EB).

rült világeseményeket (jégkorong EB, Vívó VB, U19 férfi kézilabda EB, Judo EB, Birkózó VB…)
2014-ben kiemelt eseményként a műkorcsolya EB, vízilabda
EB, női kézilabda EB, női kézilabda Final Four, Budapest Open
támogatása szintén közel 60 millió forint támogatást élvez.
Ezen kiemelkedő eseményeknek a sportértékén felül óriási
városmarketing és turisztikai hozadéka is van. Budapest a fent
említett események kapcsán a nemzetközi és hazai médiában
is kiemelkedő figyelmet, szerepet kapott.
105

Iránymutatások sportra vonatkozó elemeinek
további erősítése 2019 – ig:
•

A költségvetésből támogatott sporttevékenységek közül prioritást élvez a nagyszámú lakost megmozgató forma
(sport for all).

•

A támogatások nyomon követése érdekében megfelelő értékelő mechanizmusokat kell létrehozni.

•

A támogatásokat olyan, a tevékenységeik alapján megítélt szervezeteknek kell nyújtani, amelyek a sport mindenki számára irányt erősítik.

•

Megbízható kutatási adatokon alapuló sportpolitika, és az új kutatások ösztönzése.

•

Sportlehetőség biztosítása minden társadalmi csoport számára, ezzel az integráció elősegítése.

•

Sportszervezetek és sportoktatási intézmények együttműködése, a későbbiekben is hatékony szakértőgárdáért.

•

Könnyen elkezdhető, mindenki számára elérhető sportlehetőségek biztosítása.

•

A sport egészségpolitikai dimenziójának hangsúlyozása a preventív szemlélet jegyében.
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Sporthoz
kapcsolódó
együttműködések

8

Kapcsolatok fejlesztése
– Budapesthez kötődő
Sport Hálózat létrehozása
Budapest kiváló kapcsolatot tart fenn az Emberi Erőforrások

ugyanakkor a budapesti sportági szövetségek országos szer-

Minisztériumával és különösen annak Sportért Felelős Ál-

vezetei – gyakran nem a MOB rendszerein keresztül – felelő-

lamtitkárságával. A sport irányításának modelljében a sport

sen és engedélyezett módon versenyengedélyeket adnak ki,

sportpolitikai irányítása nem válik el más humán területektől és

sportági szabályaiknak megfelelően (technikai sportoknál pél-

szorosan kötődik az oktatás és kultúra területeihez. Természe-

dául sokkal több adattal (pl. vértípus) kiegészítve. A sportolók

tesen a sport horizontális kapcsolatokkal is rendelkezik például

száma így az egy – egy platformon regisztrált számnál sokkal

a turizmus szakpolitikájának területei felé, hiszen olyan giga-

magasabb, de 2004 óta nehezebben követhető. A rendszer-

rendezvényeket mint a Formula – 1 autóverseny nem lehetne

váltást követő években a korábbi merev állami sportirányítás,

Budapest aktív közreműködése nélkül ilyen világszínvonalú

adminisztráció ellenhatásaként létrejött rendszer nehezebben

módon megvalósítani, ezt bizonyítja a rendezés jogának tar-

riportozható.

tós megőrzése is. A Magyar Olimpiai Bizottság struktúrája néhány éve (2012) alakult át és fogadta magába a sport minden

A diák és egyetemi – főiskolai sportban a diákigazolvány hasz-

területét. A Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai sportágak

nálatával könnyebb követni a létszámadatokat.

irányítása, az utánpótlás fejlesztése és az ehhez kapcsolódó
stratégiai területek mellett immár a diáksport, egyetemi – főis-

A Magyar Olimpiai Bizottsággal rendkívül jó a Fővárosi Önkor-

kolai sport, szabadidősport és a fogyatékkal élők sportjának

mányzat kapcsolata, hiszen a logika teljesen közös, a sport te-

területeit koordinálja. A versenyengedély kártyák kiadásával is

rületét a MOB mintájára egységesen fogja és látja át a főváros

a Magyar Olimpiai Bizottság foglalkozik, bár a 2000 – ben el-

sportirányítása, sportosztálya. A Budapesti Sport Unió segít-

rendelt kötelezőség már 2004 – től nem áll fenn, de így is több

ségével, közvetett módon Budapest minden sportterület és

tízezer sportoló váltja ki a versenyengedély kártyáját a Magyar

sportág szakmai munkájába bekapcsolódhat. Budapest segíti

Olimpiai Bizottságon keresztül. A budapesti sport létszáma-

is a különböző sportszervezetek, országos sportági szerveze-

datai ezen önkéntes rendszeren keresztül jól követhetők, de

tek fővárosi szervezetein keresztül munkájukat.

statisztikai elemzésük sporttudományos szempontból nem
nyújt megfelelő információt. Kötelező adatszolgáltatás csak

A versenysport olimpiai és nem olimpiai sportjának problémáit,

az állami forrásokat igénybevevő szervezeteknek szükséges

utánpótlássport területeinek kérdéseit Budapest főváros érzé-

az Állami Sportinformációs Rendszeren keresztül (ÁSR) tör-

keli és sikeres projektjeivel, támogatásával fejleszti a kiugrási

ténik, így az adatvédelem biztosítása miatt az adatok pontos

pontokat, kezeli a saját sportági hatáskörben nehezen meg-

és rendszeres riportozása nem lehetséges. Budapest Fővá-

oldható problémákat.

ros Önkormányzata szoros kapcsolatot tart fenn a budapesti
sportot, sportszervezetek összefogó Budapesti Sport Unióval,

A hazai rendezésű nemzetközi események kérdésében rend-

akik engedélykiadásukkal kimutatásaikkal követik a Budapes-

kívül jó, kölcsönös, támogató kapcsolat épült ki Budapest és a

ten leigazolt versenysportolókat a különböző korosztályokban,

sportágak között. Kiváló példa erre a kézilabda női Final4, amit
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jelentős nemzetközi érdeklődés kísér.
A Magyar Olimpiai Bizottság példájára tehát a Budapesti Sport
Unió együttműködésével napi kapcsolat áll fenn a sportágakkal, de a különböző sportterületekkel is, például a szabadidősporttal, természetjárókkal, diák és egyetemi – főiskolai sporttal,
fogyatékkal élők sportszervezeteivel egyaránt.
Ezeket a kapcsolatokat ACES Európa ajánlott elvei alapján frissítjük, új tartalmakkal töltjük meg.

Új kapcsolatok - Régi kapcsolatok
megújítása, kiépítése
2019 – ig megújítjuk régi kapcsolatainkat és új kapcsolatok sorát építjük ki, először az országos majd a lokális partnerekkel.
Magyar Testnevelő Tanárok

Magyar Sporttudományi

Országos Egyesülete

Társaság

Magyar Edzők Társasága

Testnevelési Egyetem

Magyar Gyógytornász

Eötvös Loránd

Szövetség

Tudományegyetem

Magyar Sportorvos

Magyar Szabadidősport

Társaság

Szövetség

Magyar Sporttudományi

Magyar Egyetemi – Főiskolai

Társaság

Sportszövetség

Magyar Természetjáró

Magyar Gyógytornászok

Szövetség

Társasága

Magyar Sportmenedzser
Társaság
Országos Élelmezés és
Táplálkozástudományi
Intézet

Fogyatékok Országos Diák
és Szabadidősport
Szövetsége
Magyar Kézilabda
Szövetség
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A Testnevelési Egyetem a sportszakember
képzés és innováció budapesti központja
A Testnevelési Egyetem
tevékenységei
Az egyetem oktatási, kutatási, tudományos szolgáltatásához
szorosan kapcsolódó tevékenységei:
-

alapképzés

-

mesterképzés

-

szakirányú továbbképzés

-

felsőoktatási szakképzés

-

tudományos tevékenység

-

felnőttképzési tevékenység

A Testnevelési Egyetem jelentős hagyományokkal rendelkező,
nagy múltú intézmény, mely az 1925. évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alapján Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven kezdte meg működését.
1929-ben a kezdeti három évről négyre emelték a tanulmányi
időt. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium fennhatósága
alatt álló TF működése első két évtizedében a tanárképzésen
kívül jelentős sikereket ért el az edzőképzésben, a különféle továbbképző tanfolyamok szervezése és a tudományos kutatások alapjainak megvetése terén is.
Az 1949/50-es tanévben megalakultak a tanszékek, új tantervek készültek és új szervezeti szabályzat született. A tanári
szak mellett létrejött az edzői, majd a sportvezetői szak, megindult az esti és a levelező oktatás.
A testnevelési és sportszakemberek továbbképzési feladatainak ellátására 1975-ben megalakult a Testnevelési Főiskola
Továbbképző Intézete (TFTI). A TFTI felnőtt- és továbbképzési
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oktatási feladatait 2010-től az Egyetem Felnőttképzési Csoportja végzi.
A Magyar Testnevelési Főiskola 1975-ben, fennállásának 50.
évfordulóján kapott egyetemi rangot. A 90-es évek elején új
szakok kezdték meg működésüket, az egyetem elnyerte a
tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzés jogát
(PhD-képzés) a Doktori Iskola létrejöttével. Hagyományait őrizve a rövidített megnevezésben továbbra is használatos a TF
megnevezés is.
A jelenlegi Testnevelési Egyetem 2014. szeptember 1-jétől működik újra önálló, államilag elismert felsőoktatási intézményként, vezetése határozott elképzelésekkel és jövőbeli célokkal
rendelkezik.
Az egyetem az önállóvá válást követően fenntartójává vált egy
Általános Iskolának, mely így – ugyancsak 2014. szeptember
1-jétől – a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános
Iskola és Gimnázium nevet viseli.

A Testnevelési Egyetem a sportszakember
képzés és innováció budapesti központja
Kutatás,
tudományos munka

Doktori Iskola

A TF az utóbbi évtizedben, a tudomány területén dinamikus

2000-ben alakult, és az egyetlen sporttudomány területén mű-

fejlődésen esett át, aminek egyik eklatáns mutatója a doktori iskolában tanuló diákok létszáma valamint a nemzetközi és
hazai publikációk száma és minősége.
A TF-en jelenleg hét professzor rendelkezik az MTA doktora
címmel. Képzéseinkben az egyik fő cél a modern, tudományos gondolkodás kialakítása, melyhez a hatékonyan működő, színvonalasan felszerelt laboratóriumok nagy segítséget
nyújtanak.
A TF kiterjedt, jól működő nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, melynek köszönhetően külföldi hallgatók
számára is lehetőség nyílik az itteni kutatómunkába való bekapcsolódásra.
A Doktori Iskola hallgatói rendszeresen kutatnak európai, amerikai, ázsiai egyetemeken, kutatóhelyeken, professzoraink pedig aktívan részt vesznek nemzetközi tudományos lapokban,
mint szerkesztők vagy szerkesztőbizottsági tagok, ezzel is növelve az egyetem nemzetközi elismertségét.

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola
ködő doktori iskola hazánkban.
A Doktori Iskolában folyó kurzusok lefedik a sporttudomány
egész területét. A Doktori Iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlanak, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmenedzsment,
másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan,
sportorvostan igényeinek.
A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek
lehetővé teszik a doktori iskola munkáját. A Sporttudományi
Kutatóintézet megalakítása jelentősen javította az infrastrukturális feltételeket, és így bizonyos területeken világszínvonalú
kutatási feltételekkel rendelkezünk. A természettudományi témák kutatásához az alábbi laboratóriumokkal rendelkezünk:
Terhelés-élettani laboratórium, Sporttudományi Kutatóintézet,
Biomechanika laboratórium, Pszicho-fiziológiai laboratórium.
Kiterjedt kapcsolataink révén más hazai és külföldi egyetemekkel kollaborálva igyekszünk tovább növelni az elérhető kutatási
módszerek tárházát. Több külföldi témavezetője is van a doktori iskolának, ami az Erasmus+ program keretei között nyíló
lehetőségekkel együtt a képzés minőségének a javítását célozza.
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A Testnevelési Egyetem a sportszakember
képzés és innováció budapesti központja
Kutató Központok
-

Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ

-

Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ

-

Sport- és Természettudományi Kutató Központ

A kutató központ a tudományághoz tartozó szakterületeket
művelő, fő tevékenységként tudományos kutatást végző oktatási szervezeti egység, ahol az igazgató és tudományos kutatók, vezető oktatók, beosztott oktatók, valamint egyéb foglalkoztatottak dolgoznak.
A kutató központok felelősek a működési körükbe tartozó tudományterületek műveléséért, az ehhez kapcsolódó oktatási
és nevelési feladatok megvalósításáért, a hazai és nemzetközi
szakmai és ipari kapcsolataikért, projektjeikért.
A kutató központok közül a Sport- és Természettudományi Kutató Központ a legkorábban megalakult központ. Az eredetileg
Sporttudományi Kutatóintézet néven működő szervezeti egység Magyarországon élen jár a sporttal, a rendszeres mozgással, valamint a táplálkozással összefüggő molekuláris-biológiai
alapkutatásokban, a preventív és egészségmegtartó, valamint
terápiás kezelések kutatásában, melyekkel kapcsolatban állat
és humán kísérleteket egyaránt végez.
A központ számos tekintélyes magyarországi és nemzetközi
kutatólaboratóriummal dolgozik együtt, melyből több jelentős
eredmény látott napvilágot. Ide tartozik a Molekuláris Biológiai
és Biokémiai Laboratórium, mely 2007 januárjában az egyetem új épületében kapott helyet, ahol jelentős fejlesztés után
modern gépparkkal rendelkezik. A kísérletes sporttudományi
és élettani kutatásokat központi laboratórium szolgálja, a tudományos munka eredményes elvégzéséhez magas színvonalú
állatház is rendelkezésre áll.

A Magyar Sporttudományi Társaság
- Sporttudomány 2015-ben
Magyarországon
Magyar Sporttudományi Társaság a Magyarországon működő, a sporttudomány művelésével foglakozó jogi személyek és
magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat
elősegítő, önkormányzati elven működő civil Társaság.
A sporttudomány a sporttal, a testmozgással és az egészségmegőrzéssel foglalkozó
tudományterületeket öleli fel mind társadalmi, mind természettudományi szempontból és keresi a lehetséges megoldásokat
a jobb fizikai teljesítmény és a világszerte egyre terjedő fizikai
inaktivitás veszélyeinek ellensúlyozására.
A Magyar Sporttudományi Társaság a K+F+I, vagyis a kutatás,
a fejlesztés és az innováció jegyében tartja konferenciáit, ennek a megközelítésnek megfelelően kéri fel hazai és külföldi
előadóit, hogy számoljanak be saját szűkebb kutatási eredményeikről.
A Társaság rendezvényein rendszeresen előadások hangzanak el a sporttudománynak a hazai tudományos életben betöltött szerepéről, innovációs eszközfejlesztésről, példaként
említhető a bélmotilitás mérés ahol non-invazív módon jelzik a
stressz mértékét, a modern képalkotó eljárások hatékonyságáról, sportolók szív és érrendszeri vizsgálatairól. Rendszeresen konferenciák zajlanak, ahol a testedzés, a fizikai aktivitás
szerepét mutatják be az elhízás kezelésében, de betekintést
nyerhetnek az érdeklődők a sportolók vizsgálata során az új
diagnosztikai irányzatok, eljárások felhasználásáról is. A sportjátékok terén a teljesítménynövelés és a teljesítménykövetés
innovatív lehetőségeit bemutató előadások sokasága kerül
megrendezésre.

114

A Testnevelési Egyetem a sportszakember
képzés és innováció budapesti központja
014-ben zárult az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot

gyökerei és korszerű gyakorlatai vannak a gyógytornától kezd-

Vizsgálat (OTÁP), melynek

ve különböző mozgás- és sportterápiákig. A háttér tehát Eu-

eredményei kiválóan felhasználhatók a döntéshozók számá-

rópában és hazánkban is adottnak tűnik a testmozgás gyógy-

ra. A rendkívül gazdag konferencia sorozatok több kutatási

szerként történő alkalmazásához.

területet tekintenek át, például a sportnak a rehabilitációban

(Forrás: MSTT hivatalos oldala: www.mstt.hu és a folyamato-

betöltött szerepével kapcsolatban, vagy a sporttudományi

san frissülő, saját hír- és életmódportál www.mozgasgyogy-

elemzések esetében, amelyek a sportolók, edzők, sportveze-

szer.hu oldal.)

tők döntéseit vizsgálja.
A Magyar Sporttudományi Társaság kongresszusain általában
- három napon keresztül - közel 90 szóbeli előadás hangzik
el a legkülönbözőbb témakörökben. A teljesség igénye nélkül: sport és egészség; sportorvoslás, prevenció-rehabilitáció; sportpedagógia; sportpszichológia; sportgazdaság; sport
innováció; sport és társadalom; olimpia-versenysport, ezen
túl rendszeresen ún. e-poszter (rövid szóbeli előadás) bemutatókra kerül sor. Egy – egy rendezvényen több mint 200 regisztrált sportszakember vesz részt, akik az előadásokon kívül
a rendezvényekhez kapcsolódó kiállításokat, bemutatókat is
megtekinthetik.

A Mozgás = Egészség program

Sportmenedzsment konferenciák
Testnevelési Egyetem és Magyar Sporttudományi Társaság
évente közösen megrendezi a Nyerges Mihály Emlékkonferenciákat. A sportágak fejlődését elemző „Eredményjelző”
című konferencia sikeresen tekintette át a stratégiai tervezés
és az abból következő intézkedések versenysportban bekövetkezett következményeit.
A Magyar Sporttudományi Társaság kooperációban a Magyar
Jogász Egylettel a Jó kormányzás és sport (2014.03.13) kérdésköreit tárgyalta át nagy sikerrel.
Budapesten kerületeiben is jelentős sporthoz kapcsolódó rendezvényeket rendeznek, példaként említhető a Nemzetközi

A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 2010-ben az első

Sportmenedzsment Konferencia - MOM Hegyvidék, amely

Mozgásgyógyszer Világkongresszuson csatlakozott azon

2014 – ben és 2015 – ben is megrendezésre került

globális kezdeményezéshez, amelynek hazai
megfelelője a prevenciós irányú „Mozgás=Egészség” Program. A hazai
program szakmai irányítását végzők fő célja az egészségmegőrzés, a fizikai fittség, az egészséges életmód népszerűsítése,
különösen a tanulóifjúság körében. A fejlett egészségügyi és
sportkultúrával rendelkező európai országokban a mozgással
történő gyógyításnak, betegségmegelőzésnek évszázados
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ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűlés részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8.
pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata a fővárosi szintű sport és szabadidősport
segítése.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdése értelmében a fővárosi önkormányzat
sportszervezési feladatai körében:
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében.
A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1.§ a) pontja értelmében a Fővárosi
Önkormányzat támogatja a testnevelés és a sport átfogó rendszerét úgy, hogy értékei a lakosság
valamennyi korosztályánál minél szélesebb körben érvényesüljenek, hozzájárulva a fővárosi
lakosság fizikai és szellemi, egészségi állapotának javításához, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez, jól működő kisközösségek kialakításához.
A Magyar Testnevelési Egyetem életre hívásának gondolata már a századfordulón felmerült, de a
konkrét előkészületek csak az 1920-as évek elején kezdődtek meg, majd Klebelsberg Kuno
kultuszminiszter fáradozása nyomán az első tanév ünnepélyes megnyitására 1925.
novemberében került sor.

1052 Budapest, Városház utca 9 -11.
| levélcím: 1840 Budapest |
e-mail: szalaybalexandra@budapest.hu
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Az intézmény küldetése az elmúlt több mint 80 esztendő alatt sokat változott, tartalmilag
gyarapodott, eredeti küldetésének alapvető magjaként azonban az egyetemi szintű testnevelő
tanárképzést a közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára megtartotta.
2014. július 4-én az Országgyűlés döntött a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításáról,
ami alapján 2014. szeptember elsejétől a TF Testnevelési Egyetem néven önálló egyetemként
működik tovább.
Az egyetem állami feladatként alaptevékenysége körében a sporttudománynak, mint
interdiszciplinális tudományterületnek és a humánkineziológiának a művelését, valamint az
egészségtudománynak, elsősorban a prevenciónak a fejlesztését látja el. Alapvető feladatai közé
tartozik továbbá a testnevelési és sportszakemberek alap- és továbbképzése: a megalapított
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, főiskolai és egyetemi szintű alap- és
mesterképzés, főiskolai és egyetemi szintű szakirányú továbbképzés, doktori (PhD) képzés.
A Fővárosi Önkormányzat és a Testnevelési Egyetem közös célja a fővárosi sport
népszerűsítése, fejlesztése, fejlődésének elősegítése.
Az elmúlt időszakban mind az egyetem, mind a főváros vezetése részéről megfogalmazódott az
igény, hogy kapcsolataikat a jövőben fejlesszék, erősítsék és közös céljaik megvalósítása
szolgálatában, a kölcsönös érdekeken alapuló partnerség elvei mentén egy együttműködési
megállapodás keretei között rögzítsék.
A Fővárosi Önkormányzat elismerését szeretné kifejezésre juttatni a Testnevelési Egyetem
szakmai munkájával kapcsolatban.
A Fővárosi Önkormányzat és a Testnevelési Egyetem megvizsgálták azon lehetséges területeket,
amelyeken keresztül együttműködve hatékonyan segíteni tudják egymás feladatainak ellátását.
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TF
együttműködési
megállapodás

A Felek annak tudatában, hogy a saját feladataik ellátásával szerzett tudás és szakmai ismeretek
egymást erősítő elemei kiemelkedő szerepet játszhatnak, ezért az előterjesztő az előterjesztés 1.
számú mellékletét képző Együttműködési Keretmegállapodás megkötésére tesz javaslatot,
melyben a Felek meghatározzák a jövőbeni együttműködésük lehetséges területeit.

Az előterjesztés célja tehát a Fővárosi Önkormányzat és a Testnevelési Egyetem közötti
Együttműködési Keretmegállapodás jóváhagyása és megkötése.

A fentiekben foglalt feladat végrehajtása érdekében kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati
javaslatok elfogadására.
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Ha tároz a ti j a vas la t

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1.

2/3

jóváhagyja és megköti az Együttműködési Keretmegállapodást a Testnevelési Egyetemmel az 1.
számú melléklet szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
határidő:

a közgyűlési döntést követő 30 nap

felelős:

Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

TF
együttműködési
megállapodás

A határozathozatalhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2015. április „

”

Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:
1. Együttműködési Keretmegállapodás
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ELŐTERJESZTÉS
a Közgyű lés rész ére

Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8.
pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata a fővárosi szintű sport és szabadidősport
segítése.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdése értelmében a fővárosi önkormányzat
sportszervezési feladatai körében:
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében.
A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1.§ a) pontja értelmében a Fővárosi
Önkormányzat támogatja a testnevelés és a sport átfogó rendszerét úgy, hogy értékei a lakosság
valamennyi korosztályánál minél szélesebb körben érvényesüljenek, hozzájárulva a fővárosi
lakosság fizikai és szellemi, egészségi állapotának javításához, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez, jól működő kisközösségek kialakításához.
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI) célja és feladata az aktív, magas
szintű közreműködés a teljes lakosság egészségének védelmében. A NEFI alapvető eszközei a
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széles körben végzett felvilágosító munka és az egészség értékének tudatosítása az
emberekben.
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Ennek jegyében országos hatáskörrel koordinálja a Nemzeti Népegészségügyi Program
feladatainak végrehajtását. Különös figyelmet fordít a társadalmat fenyegető, széles tömegek
egészségét érintő káros jelenségekre, illetve azok megelőzésére. A dohányzás, az alkohol, a
kábítószer és az AIDS olyan egészségromboló népbetegségek, amelyek aktív és hatékony
felvilágosító munkával megelőzhetők lennének, csak úgy, mint korunk egyre többeket érintő
problémája az elhízás. A NEFI célja, hogy megértesse az emberekkel: a helytelen táplálkozás, a
mozgásszegény életmód következményeként kialakuló betegségek (magas vérnyomás, szív- és
érrendszeri betegségek, mozgásszervi problémák, némely rákfajta stb.) elkerülhetők. A NEFI
ezeknek, a - napjaink halálozási statisztikájának élén álló - betegségeknek a megelőzése
érdekében, különböző programokkal, felvilágosító kiadványokkal és előadásokkal fordul a
lakossághoz. Különös figyelmet fordít a lakosság hátrányos helyzetű rétegeinek
egészségfejlesztésére és mentálhigiénés helyzetének javítására.
A NEFI munkája hatékonyságának növelése végett együttműködik mindazon intézményekkel,
tudományos- és szakmai társaságokkal, civil szervezetekkel és betegségmegelőzést oktató
felsőfokú intézménnyel, amelyek céljai az övéhez hasonlóak. Szakmai konzultációkkal és
tanácsadás révén együttműködik az egészségügyi kormányzattal is. E munka megalapozza a
hazai népegészségügyi ellátórendszer átalakítását, továbbá szakmai segítséget nyújt az
intézményrendszer egészségfejlesztési feladatainak végrehajtásában. A NEFI a lakosság
hatékonyabb egészségvédelmének megvalósítása érdekében, a szakminisztérium mellett
együttműködik más tárcákkal is. Ezekkel közösen egészség hatásvizsgálatok szakmai és
módszertani alapjait dolgozza ki, továbbá segít azok eredményeinek széleskörű elterjesztésében.
A NEFI közreműködik az Európai Unió népegészségügyi programjainak hazai koordinálásában
és megvalósításában, továbbá az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO)
együttműködési központjaként is működik, és ellátja annak hazai szakmapolitikai képviseletét.
Kapcsolatot tart a világszervezet minden olyan hivatalával, melynek tevékenysége összefügg a
NEFI tevékenységével, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Program feladataival.
Az
említett
tevékenységeken
kívül
hatáskörébe tartozik
a
betegségmegelőzés,
egészségmegőrzés és fejlesztés témakörébe tartozó szakmai továbbképzések megszervezése,
tanulmányok, elemzések készítése, modell-kísérletek végrehajtása, illetve felügyelete.
Az Intézet alapfilozófiája a hippokratészi hitvallás:
"Szükséges pedig, hogy a gyógyuláshoz ne csak az orvos, hanem a beteg, annak környezete és
a külvilág is hozzájáruljon."
A NEFI számos életmód programot szervez, melyeknek közös célja az egészséges életmód
hirdetése. Ezek közé tartozik, a MOZDULJ MAGYARORSZÁG szabadidősport akciósorozat egyik
fontos alkotója a "Tízezer Lépés" országos gyalogló program is: a NEFI ingyenes gyalogló klubot
szervez 2004 óta főként a nyugdíjas korosztály részére minden második kedden a Margitszigeti
Atlétikai Centrum területén.
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2014. június 28-án, a világon először Budapesten rendezték meg a NEFI szervezésében a
Mozgás Éjszakáját. A rendezvény legfontosabb üzenete, hogy mozogni egészséges, célja pedig
tudatosítani, hogy bárhol, bárkinek érdemes sportolnia, mert a mozgás az egészség
megőrzésének egyik legfontosabb, elengedhetetlen eleme. A rendezvény hatalmas sikernek
örvendett, ezért idén is lesz folytatás: 2015. június 27-én még több sportágat lehet majd éjszaka
kipróbálni az Andrássy úton, a Hősök terén, a Városligetben és a Felvonulási téren – továbbra is
teljesen ingyenesen.
A tavalyi, hatalmas sikert aratott Mozgás éjszakája nem jöhetett volna létre a NEFI és a Fővárosi
Önkormányzat kiváló együttműködése nélkül. Erre a sikeres együttműködésre alapozva, annak
érdekében, hogy a NEFI – a Fővárosi Önkormányzat segítségével – idén, valamint a jövőben
továbbra is sikeresen tudja megrendezni a Mozgás éjszakája elnevezésű eseményt, valamint
egyéb, ehhez hasonló rendezvényeket, javasoljuk, hogy a Felek Együttműködési
Keretmegállapodásban deklarálják közös céljaikat, valamint meghatározzák az együttműködésük
lehetséges területeit.
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Az előterjesztés célja tehát a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
közötti Együttműködési Keretmegállapodás jóváhagyása és megkötése.

A fentiekben foglalt feladat végrehajtása érdekében kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
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Ha tároz a ti ja vas la t

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1.

jóváhagyja és megköti az Együttműködési Keretmegállapodást a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézettel az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a
megállapodás aláírására.
határidő:

a közgyűlési döntést követő 30 nap

felelős:

Tarlós István főpolgármester
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Határozathozatal módja:
A határozathozatalhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2015. május „

”

Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes
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Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
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mellékletek:
1. Együttműködési Keretmegállapodás
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