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Bevezetés 

A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az 

egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a 

szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, 

sportági szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében 

folyik. Az iskolai testnevelés kötelező jelleggel a nevelési és oktatási intézmények 

feladata. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a 

személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. Egyes nézetek szerint 

a sport szó őse a latin "disportáre" ige. A "portáre" jelentése a régi rómaiaknál: 

valamilyen nagy és nehéz tárgyat cipelni, vinni, szállítani. A "dis-" előtag az eredeti 

fogalmat éppen az ellenkezőjére változtatja, azaz nem szenvedni, nem kínlódni, 

hanem könnyedén végezni.   

Az emberi lét minőségének egyik fontos eleme, hogy a társadalom milyen 

feltételrendszert biztosít a nevelésben, az oktatásban, az egészségügyben, az 

elhelyezkedésben és munkavégzésben, a gyermek-, család- és ifjúságvédelemben, 

a kultúrában, a sportban, a közösségi élet szervezésében (másképpen: az európai 

humanista értékek továbbhagyományozásában) a felnövekvő új nemzedéknek. A 

társadalmi lét korábbi minőségének javítására akkor van esélye az új generációnak, 

ha az életre való felkészülés, felkészítés időszakában mindazok, akik felelősséggel 

és hatalommal bírnak, megteszik kötelességüket. A sport részterületei összefüggő, 

egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: az iskolai testnevelés és a 

diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Fő 

funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevelés. Jelentős 

szerepet játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely 

elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség 

kialakulásának folyamatában. A szabadidősport és a rekreáció pedig a 

munkaképesség megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze. 

Az Önkormányzat elsődleges feladata a kerület lakóinak életminőségének javítása, 

az ehhez szükséges feltételrendszer kialakítása, és biztosítása. A rekreáció, a 

szabadidő hasznos eltöltése, a szervezett és rendszeres mozgás biztosítása. 

Az I. kerület testnevelési és sportkoncepciója négy évre határozza meg az 

önkormányzat legfontosabb tennivalóit, az önként vállalt feladatok kezelését, 

tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának 

irányáról és mértékéről. A sportkoncepció megalkotása az Európai Sport Chartával, 

Nemzeti Sportstratégiával, alapdokumentumként figyelembe vette a Magyar 

Köztársaság Alkotmányát, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényt, a sportról szóló 2004. évi I. törvényt (a továbbiakban: Sport tv.). A 

célok meghatározásánál figyelembe vette a sportot érintő változásokat, a sport egyes 

területeinek igényét. 
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A sportfejlesztési koncepció igazodik a kerület adottságaihoz, lehetőségeihez és 

tervezett jövőképéhez, összhangban az egyéb fejlesztési elképzelésekkel. 

 

Általános Rendelkezések 

Magyarország Alaptörvénye alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország 

területén élőkre vonatkozóan a következőket: 

XVI.cikk 

1. Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz 

XX.cikk 

1. Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

2. az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag 

módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges 

élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és 

a rendszeres testmozgás támogatásával,valamint a környezet védelmének 

biztosításával segíti elő. 

A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport, ifjúsági ügyek 

ellátását. 

A Sport tv. meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, 

mely szerint a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

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

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései értelmében az 

önkormányzatnak kell biztosítania a testnevelési órák továbbá az iskolai sportkörök 

működéséhez vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

 

Alapelvek 

 

 A Budavári Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz 

annak érdekében, hogy a kerületünkben élők a rendszeres 

testedzéshez való jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák  

 A testnevelés és a sport az Önkormányzat által közszolgáltatásként 

működtetett rendszer részét képezi és annak többi elemével (oktatás, 

közművelődés stb..) egyenrangú tagja 
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 Figyelembe véve az oktatási, a szociális, az egészségügyi, 

környezetvédelmi valamint a szabadidős ágazatokat, biztosítja a sport 

integráns helyét a kultúra fejlődésében 

 Célunk, hogy a testnevelés és sport rendszerét úgy működtessük, hogy 

értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljön, ezzel is 

hozzájárulva az I. kerület lakossága egészségi állapotának 

megőrzéséhez illetve javításához 

 A testnevelés és a sport részterületei –óvodai, iskolai testnevelés, a 

verseny- illetve a lakossági szabadidősport, a mozgássérültek sportja 

egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet 

képeznek. 

 

A Budavári Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

Az  önkormányzat a törvények rendelkezéseivel összhangban a helyi 
sporttevékenység működése érdekében hangsúlyos feladatának tekinti és 
lehetőségeihez mérten támogatja: 
 

 a lakosság mind szélesebb ösztönzését a sportolásra az 

egészségmegőrzés céljából 

 az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti igény felkeltését, az 

egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló 

szemléletformálást 

 a szabadidősport helyi feltételeinek megvalósítását és fejlesztését 

 a kerületi sportélet alapját képező óvodai és iskolai testnevelés és sport 

személyi illetve tárgyi feltételeinek fejlesztését 

 bölcsődei, óvodai tornaszobák, játszó- és sportudvarok valamint iskolai 

tornatermek korszerűsítését, tekintettel a kötelezően megemelkedett 

testnevelésórák számára 

 a kerületi diákolimpiai rendszer működtetését és fejlesztését 

 az utánpótlás-nevelés támogatását és fejlesztését 

 a fogyatékkal élők sportjának támogatását és a lehetőségeinek 

fejlesztését 

 a tulajdonát képező sportlétesítmények és sportintézmények 

működtetését, fenntartását, a sportlétesítmények védelmét és a 

funkciójuknak megfelelő használat megőrzését 

 a célkitűzéseivel összhangban a kerületben tevékenykedő 

sportegyesületek valamint sporttal és testneveléssel foglalkozó 

szervezetek támogatását 

 a szabadidő hasznos eltöltését célzó sport tevékenységek, 

sportrendezvények feltételeinek javítását különös tekintettel az idősebb 

korosztályok számára szervezett sporteseményekre 

 az iskolán kívüli, önszerveződő diáksport tevékenységek feltételeinek a 

megvalósítását és fejlesztését 
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A kerület sportélet az alábbi, egymással kölcsönhatásban álló részterületek 

összességéből válik egésszé: 

 Intézményi keretek között zajló sport és testnevelés 

 Versenysport és utánpótlás nevelés 

 Kerületi lakossági szabadidős sportolás, rekreáció 

 

 

Intézményi keretek között zajló sport és testnevelés 

 

Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes 

intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A szakirodalom alapján az ember 3-

12 éves kora között gyűjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket 

mozgáskultúrájának kialakításához. A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív 

hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra. Az óvodai testmozgás, az iskolai 

testnevelés és diáksport jelentősége elsősorban a korosztály fogékonyságában rejlik. 

Az I. kerületi óvodába járó gyermekek számára a szervezett mozgási, sportolási 

lehetőség az óvodai nevelés keretein belül biztosított, ennek formái a játék és a 

mozgás. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása 

kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét illetve 

egészséges fejlődését. A mozgás sokoldalú tevékenység, mely a gyermekek 

számára életszükséglet. Egyéni fejlődésükben nagy jelentőséggel bír, mert az 

általános testi fejlődés mellett az értelmi és a szociális képességekre is hatással van. 

A testi nevelés során fejlesztjük természetes mozgásukat (járás, futás, ugrás, 

egyensúlyozás), testi képességeiket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség; valamint nagy-, és kismozgásuk összerendezettségét. 

Az óvodás kor kiváló lehetőség a mozgástapasztalatok bővítésére, a gyermekek 

alkalmazkodó képességének, a személyiség akarati tényezőinek, a testi képességek 

fejlesztésére. 

 

Az I. kerületben működő óvodai feladat-ellátási helyek többsége rendelkezik 

tornaszobával, illetve szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, így a tavasztól őszig 

tartó időszakban megoldhatók a szabadtéri foglalkozások. Az intézmények 

eszközellátottsága mind a mennyiségi, mind a minőségi jellemzők tekintetében javuló 

tendenciát mutat. Az óvodák egyre korszerűbb és biztonságosabb játék-, és 

sportszerekkel bővítik eszköztárukat. Az óvodák a szervezett testnevelési 

foglalkozásokon túl megfelelő színvonalon biztosítják a kisgyermekek számára a 

kötetlen mozgásos tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges tárgyi, 

valamint személyi feltételeket. Az óvodai nevelés során törekedni kell a gyermekeket 

legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széles körű alkalmazására, a 

szabad levegő kihasználására. A mindennapos mozgásos foglalkozások 

szabályozzák a gyermekek mozgásgyakorlását, hozzászoktatva őket olyan 

napirendhez, amelyben a testedzés természetes tevékenységi formává válik. A 

fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában így fokozott felelősség 

hárul az óvodákra illetve az ott tevékenykedő pedagógusokra. 
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Célunk: a rendszeres mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a helyes 

testtartás, a szép mozgás fejlesztése, a gyermekek természetes, harmonikus 

mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos formában. 

 

A tudatos mozgásfejlesztést először az óvodáskorra tehetjük. Ez egyrészt a 

mindennapi fejlesztő mozgásban (mindennapi testnevelés); a heti kétszeri 

testnevelés foglalkozásokon; a szülői igényekre alapozott és az óvodapedagógusok 

irányítása alatt zajló külön szolgáltatásként szervezett úszás és korcsolyázás 

alkalmával; valamint a rendszeres kirándulások keretében történik. 

A tudatos mozgásfejlesztés hatására a gyerekekben fontos 

személyiségtulajdonságok alakulnak és erősödnek meg: mint a bátorság, a 

fegyelmezettség, a kitartás. A közösségi élet alakulásához is hozzájárul, mint pl. az 

egymás segítése, együttműködés, egymásra figyelés. A mozgáskultúra fejlesztése 

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

alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai környezet a gyermekeket olyan aktív, sokoldalú 

mozgásra késztesse, hogy saját aktivitásukon keresztül jussanak újabb és újabb 

tapasztalatokhoz, ezáltal fejlődnek érzékszerveik, és szolgálják személyiségük 

fejlődését. Ezért a gyermekek életterét úgy alakítjuk, hogy a spontán szabad 

mozgásra lehetőségük legyen. Ennek elsődleges tere az óvodaudvar, melyet 

folyamatosan fejlesztünk olyan játékokkal, amelyek a gyermek nagymozgását, 

ügyességét fejlesztik. Szabadlevegőn történő mozgásra, mozgásfejlesztésre mind a 

7 épületben lehetőség van; e mellett kihasználjuk a kerület adta játszóterek 

lehetőségét, melyeket nagy örömünkre az elmúlt években folyamatosan felújított az I. 

kerületi Önkormányzat. Itt a gyermekeknek sokrétű, EU komfortos eszközök állnak 

rendelkezésre.  

Tornateremmel két épületünk (Nyárs utca, Iskola utca), tornaszobával három 

épületünk (Lovas út, Toldy utca, Mészáros utca) rendelkezik, melyek korszerű 

mozgásfejlesztő játékokkal vannak felszerelve. Azokban az épületekben, ahol nincs 

tornaterem, vagy tornaszoba (Dísz tér, Tigris utca) a testnevelés foglakozásokat a 

csoportszobában tartják meg a pedagógusok. 

Ahhoz, hogy jól átgondolt, jól megszervezett és eredményes egészségnevelő munkát 

tudjunk végezni, elsősorban a felnőttek – óvodapedagógusok és segítőik – 

egészségtudományi, egészségvédelmi szemléletének fejlesztésére van szükség. 

Másodsorban megfelelő motívumok fejlesztésével a korszerű megelőzés, a 

prevenció a feladatunk. Ezért fontos, hogy a pedagógusok új szemléletekkel is 

megismerkedjenek,- hangsúlyozzuk a tartásjavító, lábboltozat fejlesztő programok és 

gyakorlatok beiktatásának jelentőségét, és az ez irányban történő önképzést. 

Fejlesztési terveink között szerepel: 

 Mozgásfejlesztő játékok folyamatos korszerűsítése. 
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 Az óvodák udvarainak fokozatos felújítása, állaguk karbantartása az Európai 
Uniós szabványoknak megfelelően. 

 Testi nevelés módszereinek megújulása, prevenciós képzések előtérbe 
helyezése. 

 
Az iskolai testnevelés óra illetve a tanórán kívüli rendszeres sportfoglalkozások 

alapozzák meg a gyermekek fizikai kondícióját, ugyanakkor ezek azok a keretek, 

melyek között megszerethető a mozgás, illetve tudatosítható a sportos, egészséges 

életmód fontossága. A szellemi és fizikai terhelés összehangolásában a nevelési, 

oktatási intézményeknek nagy szerepe van. A jogszabály meghatározza, hogy a 

költségvetésről szóló törvényben a diáksportra, sportra biztosított normatív kötött  

felhasználású támogatást a mindennapos testedzés  feladataihoz kötődően, mely 

költségekre lehet felhasználni.  

Az iskolai testnevelés szerepét az is erősíti, hogy a diákok többsége kizárólag iskolai 

keretek között végez rendszeres testmozgást. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése és a 97. § (6) bekezdése értelmében 2012. 

szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben bevezetésre került a mindennapos 

testnevelés. A köznevelési reformnak köszönhetően bár az oktatási feladatokat a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ I. Tankerülete látja el, ugyanakkor a 

köznevelési intézményeket továbbra is az Önkormányzat működteti, a működtetés 

keretében az Önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 

ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon 

működtetésével összefüggő személyi feltételeket.  

 A Batthyány Lajos Általános Iskolának jelenleg 1 tornaterme és 1 tornaszobája 

van, a 2014/2015. tanévben a mindennapos testnevelés keretén belül a KLIK 

biztosítja az 1., 3., 5. évfolyamrészére az úszásoktatást, a 2. és a 4. évfolyam 

esetében a Budavári Önkormányzat finanszírozza az úszásoktatásban való 

részvételt. 

 A Budavári Általános Iskola 1 tornateremmel és 1 tornaszobával rendelkezik, 

a 2014/2015. tanévben a mindennapos testnevelés keretében az 1., 2., 3., 4., 

és 6. évfolyam számára a KLIK úszásoktatást biztosított. 

 A Lisznyai utcai Általános Iskola 1 tornateremmel és 1 tornaszobával 

rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a mindennapos testnevelés keretében az 

1., 2., 3., és 5. évfolyamos diákok számára a KLIK úszásoktatást biztosított. 

 A Kosztolányi Dezső Gimnázium 2 tornateremmel és 1 tornaszobával 

rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a mindennapos testnevelés keretében az 

5. évfolyam számára a KLIK úszásoktatást biztosított. 

 A Szilágyi Erzsébet Gimnázium 2 tornateremmel és 1 tornaszobával 

rendelkezik a 2014/2015. tanévben a mindennapos testnevelés keretében az 

5. évfolyam számára a KLIK úszásoktatást biztosított. 

 A Toldy Ferenc Gimnázium 1 tornateremmel (2 csoportfoglalkozás 

megtartására is alkalmas méretű) illetve 1 tornaszobával rendelkezik, a 

2014/2015. tanévben a mindennapos testnevelés keretében a 7. évfolyam 

számára a KLIK úszásoktatást biztosított. 
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Tanórán kívüli testnevelés és sport  

A tanórán kívüli sporttevékenységeknek a tömegsport foglalkozások, az 

intézményeinkben működő diáksport szervezetek adják a keretet. Tömegsport 

foglalkozásokon szerveződnek a házibajnokságok.  

Diáksport körök, az oktatási intézményben működő, nem önálló jogi személyiségű 

sportszervezetek. Csoportjaiban sportágra szakosodva dogoznak, itt kerülnek 

kiválasztásra azok a tanulók, akik a diákolimpián képviselik az intézményt. Az iskolai 

sportkörök megalakítása az oktatási intézmények többségében természetes 

igényként jelenik meg. A testnevelők és klubedzők kiváló munkáját dicséri, hogy a 

kerületi oktatási intézményeinkből számos világ-, Európa bajnok és magyar bajnok is 

kerül ki. 

 

Fejlesztési lehetőségek 

A közoktatás területén el kell érni,hogy a egészségmegőrzés,a testnevelés és 

a diáksport szempontjai,célkitűzései,feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek 

be és érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai 

testnevelésnek kiemelt szerepe van abban,hogy kialakítsa a tanulókban a  

rendszeres ,kultúrált testmozgás és a sport iránti igényt. A mindennapos testnevelés 

biztosítása évről évre egyre nagyobb kihívást jelent az intézmények illetve az 

Önkormányzat számára, új tornatermek ki alakítására csak külső forrásból lenne 

lehetőségünk, ezért folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, 

amelyek ezt a célt szolgálják, így például terveink szerepel a Batthyány Lajos 

Általános Iskolában egy nagyobb méretű tornaterem kialakítása. Az úszásoktatás 

biztosításánál érvényesíteni kell azt a megállapodást, miszerint a naphegyi Oxygen 

Wellness Központ helyet biztosít a kerületi diákok úszásoktatására. Az elmúlt időszak 

több sportpálya is megújult, így a Toldy Ferenc Gimnázium és a Szilágyi Dezső tér 

pályája, idén pedig a Budavári Általános Iskola sportpályáját szeretnénk felújítani. 

Célunk az továbbá, hogy a megnövekedett testnevelési óraszámok megtartását –a 

lehetőségekhez mérten- a Sportközpontban tudják megvalósítani az iskolák, 

Mindemellett az iskolákban működő sportköröknek lehetőséget kell nyújtaniuk a 

minőségi teljesítményorientált sporttevékenységhez is, amellyel későbbiekben az 

élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg  az alapokat 

tanítványaik számára. 

. 

 

Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja 

A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a 

valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. 

Leggyakoribbak: lúdtalp mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, 

kóros elhízás, vegetatív labilitás.  

Kisiskolás korban még van remény arra, hogy a gyermekek természetes igényű 

mozgása, szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, 

megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja. A kerület iskoláiban az iskolaorvos 
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végzi a tanulók gyógytestnevelésre utalását. A gyógytestnevelés órák megtartása a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. kerületi Tagintézményének a feladatkörébe 

tartozik, de a helyiséget az intézményeknek kell biztosítani. A gyógytestnevelésre 

„kötelezett” tanulóknak hetente 3 órát kell biztosítani, melyből 1 óra gyógy-úszással 

kiváltható. A gyógytestnevelés feltételeit minden intézményben biztosítja az 

Önkormányzat. 

A sport kétségbevonhatatlan értéket képvisel az emberek általános jóléte és pozitív 

eredményei tekintetében a fogyatékkal élő személyek rehabilitációjának lehetőségei 

terén, a sporttevékenységek gyakorlásának a lehetőségét a fogyatékkal élők 

számára mindenekelőtt alapvető emberi jognak tekintjük. A Czakó utcai Sport- és 

Szabadidőközpontban az eddigieknél több lehetőséget kívánunk biztosítani kerületi 

fogyatékkal élők sportolásának elősegítése érdekében.  Ennek a célnak a 

megvalósítása érdekében első lépésként a Czakó utcai épületben akadálymentes 

öltözőt, mellékhelyiséget kívánunk kialakítani, erre vonatkozóan a koncepció írásakor 

pályázatot nyújtottunk be. Az Önkormányzat fontos feladatának tekinti a tornatermek, 

sportudvarok, sportpályák akadálymentesítését is. 

 

Versenysport 
Az önkormányzat alapvető feladatának tartja, hogy az iskolai, és a diáksport 

versenyrendszer szélesítésével minél több fiatalt vonjon be a versenyszerű sport 

keretei közé.  

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban évente kétszer rendezzük meg a 

kerületi általános iskolák részvételével a többpróba diákolimpiát; futás, távolugrás, 

kislabda-hajítás, valamint a 7-8. osztályosok számára súlylökés szerepel a 

programban. 

Az I. kerületben hat sportegyesület működik. 

 

o Budai Harcművészeti SE 

o Tabán Sportkör 

o Tai Shan Harcművészeti Sportegyesület 

o Vízügyi Sport Club 

o I. kerületi Központi SE 

o Tabáni Spartacus Sport-és Környezetvédő Sportegyesület, ezen belül: 

 Tájfutó Szakosztály 

 Cross-Fittz szakosztály 

 Budai-FC-Tabáni Spartacus Utánpótlás szakosztály 

 

A versenysport támogatása nem önkormányzati feladat, ezt különböző látványsporti 

támogatások, szponzori összegek és a működtetésből származó bevételek 

működtetik, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek miatt az Önkormányzat nem 

képes vállalni a helyi verseny –és élsport teljes körű fenntartását, ugyanakkor –

lehetőség szerint-  az egyesületeknek segítséget nyújtunk, például  ingyenes vagy 

kedvezményes pályabérlet formájában. 
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Utánpótlás-nevelés 

Az utánpótlás nevelés a versenysport speciális ágazata, amelynek feladata az 

utánpótlás-korú sportolók felkészítése és versenyeztetése. 

Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás-nevelés, 

amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a 

sportban. 

Az utánpótlás-nevelés terén kerületünkben élen jár a Tabáni Spartacus- az előbb 

felsorolt szakosztályaival- különösen a tájfutók nagyon sikeresek és az egyre jobban, 

eredményesebben teljesítő futball szakosztályával, melynek tevékenységét az 

Önkormányzat is rendszeresen támogatja. Fontos leszögeznünk ugyanakkor, hogy a 

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsősorban a szabadidős tevékenységeket 

és a lakosság sportigényeit kiszolgáló intézmény, az utánpótlás-nevelést elsősorban 

az iskolai és diáksport versenyrendszer kiszélesítésével kívánjuk elősegíteni annak 

érdekében, hogy minél több kerületi fiatal kerüljön a versenyzői sport keretei közé. 

 

Kerületi lakossági sportolás, rekreáció 

Az I. kerület Budapest területileg a legkisebb kerülete, ugyanakkor a sport és az 

oktatás területén kiemelkedő szerepet vívott ki magának. Ha figyelembe vesszük a 

kerület adottságait a sportlétesítményeket, a lakosság életkorát, a kerületi lakosok 

számát, összetételét, egyértelműen a szabadidősport, a lakosság igényeinek a 

lehető legteljesebb kiszolgálása az elsődleges feladatunk. Igazi fejlett testkultúra 

azokban az országokban alakulhatott ki, ahol a gazdasági feltételek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a lakosság magas életszínvonalának megléte következtében több időt 

és pénzt tudnak fordítani a szabadidejük sportolással való eltöltésére. Ezek a 

feltételek Magyarországon is egyre inkább javuló tendenciát mutatnak, így várható és 

remélhető, hogy egyre többen bekapcsolódnak a sportéletbe –kortól függetlenül- 

kerületünkben is. Rendkívül biztató, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 

a lakosok körében egy nagyobb népszerűségnek örvend, szinte egész nap „telt ház” 

van a Sportközpontban. 

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2000. január 1. óta működik a jelenlegi 

formában, az akkori ifjúsági- és sporttelepből lett az Önkormányzat intézménye, ez 

jelenti ma a kerület legnagyobb sportbázisát. Alapfeladatai az I. kerületi ifjúsági 

programok, diáksport, versenysport és szabadidősport tevékenységeinek 

előkészítése és lebonyolítása, a kerületi nevelési- és oktatási intézményekben tanuló 

diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez a szükséges feltételek biztosítása az I. 

kerület nyári napközis tábor szervezése, működtetése, valamint a testnevelésben és 

sportban érdekelt szervezetek tevékenységének irányítása. Jelenleg 1 füves futball 

pálya (90x45 méteres), egy műfüves futballpálya (40x20 méteres), 2 darab salakos 

teniszpálya, egy 300 méteres polytan borítású futópálya, egy aszfaltos kézilabda 

pálya és 7 db kültéri fitness eszköz áll a lakosság szolgálatára. Az elmúlt időszakban 

s Sportközpontot folyamatosan igyekezett fejleszteni az Önkormányzat: a jó 

minőségű sportpályák, az egyre javuló illetve bővülő feltételek széles körben 

népszerűek. Délelőttönként a kerületi iskolák diákjai látogatják a sportpályákat illetve 



11 

 

rendszeressé váltak a kerületi óvodások sportfoglalkozásai, délután főként az 

egyesületek, bérlők veszik igénybe a sportpályákat. Az elmúlt öt évben a 

legnépszerűbb illetve legkeresettebb pálya a műfüves futballpálya volt, ez jelentette 

az intézmény bevételeinek túlnyomó részét. 

Legjelentősebb programok a Sportközpontban: 

 Bozsik program-labdarúgó utánpótlás torna 

 Tavaszköszöntő Sport, Egészség és Családi Nap 

 Szilágyi Gimnázium Sportnapja 

 Kihívás Napja 

 Sportágválasztó Nap 

 Machos Ferenc országos utánpótlás futball torna 

 Egyházi focibajnokság 

 Nyárbúcsúztató Bál 

 Rendvédelmi nap 

Ezen kívül kiemelendő, hogy minden évben a Czakó utcai Sport- és 

Szabadidőközpont ad otthont a nyári napközis tábornak, ahol 8 héten keresztül 

biztosít az Önkormányzat a kerületi diákok számára hasznos és tartalmas időtöltést a 

nyári szünet ideje alatt. 

Az idén szeptemberben –már-már hagyományosan- immár negyedik alkalommal 

rendezi meg az Önkormányzat a „Generációk közötti együttműködés, Mozogjunk 

együtt kortalanul” elnevezésű programot, melynek célja, hogy a különböző 

generációk közös sportolás közben kerüljenek közelebb egymáshoz. 

A kerület sportéletének zavartalan működése érdekében az Önkormányzat törekszik 

arra, hogy a mindenkori költségvetésben megfelelő összegű –hosszabb távon is 

tervezhető – működési támogatást biztosítson a sportlétesítmények fenntartási, 

felújítási és fejlesztési keretén felül.   

 

További terveink az elkövetkező időszakban: 

 Futószervíz létrehozása az I. kerületi lakosok számára 

 A „Miénk a Vár” futóverseny újraindítása a kerületi iskolák diákjai számára 

 A kerületi idős polgárok számára gyógytorna, meridián torna foglalkozások 

szervezése 

 „Czakó Classic” elnevezésű teniszverseny indítása 

 A Sportmúzeum bővítése a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban 

 Az I. kerületi kártya kedvezményrendszerének kibővítése a sportéletben, a 

sportszolgáltatások igénybevételére, ennek érdekében együttműködést kell 

kialakítani a kerületi sportvállalkozásokkal, sportszolgáltatókkal, hogy az I. 

kerületi kártyát minél több sporttevékenység kapcsán elfogadják 

 Kültéri fitness eszközök telepítése  

 Szabadidős sportprogramok szervezése a kerületi családoknak, időseknek, 

fogyatékkal élőknek az egészségmegőrzés, a regenerálódás és a 

kikapcsolódás érdekében. 
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Törekedni kell arra, hogy a a sportfejlesztés terén az önkormányzati finanszírozás 
mellett egyre több pályázati forrást tudjanak az intézmények, szervezetek igénybe 
venni, ezt ösztönözni kell szükség esetén az önrész biztosításával, 
megelőlegezésével. Az eddigiekhez hasonlóan az intézmények felújítására, 
korszerűsítésére is ki kell használni az uniós és a hazai pályázati lehetőségeket. 
Tovább kell ösztönözni a civil kezdeményezéseket, a sport, egészséges életmód 
szerepét a különböző rendezvényeken. 
 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat elkötelezett a sport, ezen belül az 

ifjúságnevelés, egészségfejlesztés népszerűsítése terén, ezért a sportfejlesztési 

koncepcióban megfogalmazott tervek, elképzelések megvalósulását minden 

eszközzel megpróbáljuk elősegíteni. 

 

 

 

Budapest, 2015. június 

 

   

        Dr. Nagy Gábor Tamás 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 




