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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Diáksport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a kerületi diáksport irányító és 
felügyelő szervezete, működéséhez a Kőbányai Sportközpont nyújt szakmai segítséget. A 
diáksport egyesületek (a továbbiakban: DSE) és az iskolai sportkörök (a továbbiakban: ISK) 
működésének anyagi és szakmai feltételei megteremtése mellett fontos lenne a jól működő 
rendszer fenntartása. 

A Bizottság 20 ll-ben is nagy hangsúlyt fektetett az ellenőrzésre, ezért minden egyesülettől és 
sportkörtől bekérte az éves munkatervet, sportcsoportjainak létszámát, együttműködési 
szerződéseit, edzéseinek időpontjait. Tavaly az általános iskolákban kilenc DSE és egy ISK, a 
középiskolákban három DSE és négy ISK működött, amelyekben összesen 135 sportcsoport 
tevékenykedett 80 csoportvezető segítségéve!, 2534 fő taglétszámmaL A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat havi 20 OOO Ft működési támogatást nyújtott minden 
sportcsoportnak, ennek feltétele volt a kerület diákolimpiai bajnokságáll való részvétel. 

A DSE-k és ISK-k célja, hogy a sportot minél szélesebb körben népszerűsítsék, és a 
gyerekeket sportegyesületekbe irányítsák. Így nem meglepő, hogy a 20 ll. évben szám os 
együttműködési megállapodás született ezen a téren is, amelyek célja a szakmai, 
sportpedagógiai segítségnyújtás mellett a tehetségek felfedezése volt. 

A kőbányai diákolimpia 2011-ben is az előre elfogadott időpontban zajlott, egyeztetve a 
budapesti, illetve országos versenyek időpontjaivaL Az általános és középiskolás versenyek 
rendkívül népszerűek a diákok körében. Idén először a Törekvés Művelődési házban 
rendezték meg a Kőbányai Sulisakk Kupát, melyen hét iskola 12 csapatának biztosítottak 
sakkozási lehetőséget közel 50 gyerek részvételével. . 

A Diáksport Napon hét általános és négy középiskola részvételével 500 tanuló vett részt a 
Kőbányai Adidas-Streetball Fesztiválhoz kapcsolódóan. A Bizottság 3 300 OOO Ft-ot osztott 
ki a tanév végén az eredményességi pontversenyben létszám, rendezés és eredményességi 
szempontok alapján. 

A 2011-ben megrendezett diáksport táborban öt általános iskola 156 tanulójavett részt, amely 
a támogatás ellenére a gyerekek többségének egyre inkább megfizethetetlen. A rengeteg 
sportolási lehetőség mellett kiemeit szerepet kapott az egészséges életmód szemtéletének 
kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése és a környezetvédelem. 

A Bizottság a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesületével együttműködve egy egész tanévet 
átfogó továbbképzést szervezett a kiemeit testnevelők és sportcsoport vezetők számára, 
valamint "Az év testnevelője" cím is kiosztásra került ünnepélyes keretek között. A Bizottság 
elnöke az előterjesztés 2. mellékletében beszámol a 20 ll. évi tapasztalatokróL 



Széles István elnök a jövőt egy Diáksport Centrum létrehozásában, illetve a kerület 
egyesületeivel történő szerosabb együttműködésben látja. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előteijesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 17. 

UL t 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Diáksport 

A Kőbányai Diáksport Bizottság a kerületi diáksport irányító szervezete Elnöke: Szé
les István, tagok: Zvara Emil, Nagy István és Boronyai Zoltán. Működéséhez a Kőbányai 
Sportközpont nyújtott szakmai segítséget. 

Az intézményekben megalapított és működő .. dláksport egyesületek, vagy iskolai 
sportkörök nem csak az oktatási törvény és annak 52.§. (9) szerint, valamint a Kulturális Ok
tatási és Sportbizottság 28/1998. (II. 25.) határozata alapján működnek, hanem azért mert az 
alapítók és a képviselők is rendkívül fontosnak tartják őket. Működésüket mind szakmailag, 
mind anyagilag támogatják. 
A diáksport szervezetek fontos szerepet játszanak az iskolák pedagógiai munkájában és társa
dalmi életében (rendezvények, táborok, pályázatok, tehetségápolás, felzárkóztatás, hátrányos 
helyzetü gyerekek foglalkoztatása, stb.). Kiemelkedő szerepet játszanak a pedagógiai progra
mok megvalósulásában. Jogi személyiségük pedig lehetövé teszi a különböző pályázatokon 
való részvételt, amivel segítik iskolájukat is. Ezeken a pályázatokon a DSE-ek az elnyert több 
millió forinttal segítik iskoláikat szervásárlásban, sportszer,sporteszköz javításban, programok 
szervezésében. A kerületben található öSszes közoktatási intézményben (10 általános- és 7 
középiskola) a közoktatási törvény előírásainak megfelelően működik sportszervezet (DSE 
vagy ISK). Ebből 12 DSE (önálló jogi személy) és 5 ISK. A kerület 10 általános iskolájából 
9-ben DSE, l-ben ISK működik. A középiskolákból 3-ban DSE, 4-ben ISK. Ennek megfele
lőerr a szakmai lefedettség az általános iskoláknál l 00% a középiskoláknál l 00%-os (az or
szágos átlag nem éri el a 90 %-ot). 

Működési feltételeit a Kőbányai Önkormányzat biztosította, országos szinten is egye
dülálló színvonalon. Ennek a támogatásnak köszönhetőerr a kerületi diáksport budapesti és 
országos szinten is kiemelkedő szervezettséggel, eredményességgel működött. Sikeres mun
kánk igazolása, hogy a számos diáksport egyesület vett részt budapesti és országos versenye
ken, eredményesen. 

Ez igazolja azt is, hogy a testnevelő tanárok lelkiismeretes, színvonalas, munkát vé
geznek, akik nélkül a diáksportesemények megrendezése, a diákolimpiai versenyrendszer 
működtctésc nem lenne lehetséges. 

Kerületünkben a diáksport területén érezhető, hogy az Önkormányzat nagy jelentősé
get tulajdonít a sportnak, a 26 éve jól működő diáksport-versenyrendszernek 

Diák.spurl egyesületek 

A X. DSB a legnagyobb létszámmal működő kerületi szervezet. Az általános iskolák
ban működő diáksport egyesületek taglétszáma 2120 fő, ez a tanulók 51 %-a (ha egy tanuló 
több sportcsoportban is szerepel, akkor is csak egyszer vették figyelembe). A középiskolák
ban 2 760 fő, ez a tanulók 56%-a. 
A diákolimpia általános iskolai versenyein 20 sportágban 1678 fővett részt, a tanulók 39 %-a. 
A diákolimpia középiskolás versenyein 13 sportágban 840 fő vett részt, a tanulók 16 %-a. 
(egy tanuló korlátozás nélkül indulhatott ebben az évben is valamennyi diákolimpiai sportág
ban). 
Az összes versenyidő egy tanév alatt 507 versenyóra és 97 versenynap. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a diáksport egyesületek működésének ellenőrzésére. Min
den egyesületnek bekértük éves munkatervét, együttműködési szerződéseit és edzésidőpontja
inak beosztását az elnökök és az iskolaigazgatók aláírásával. Megkértük továbbá a működést 
igazoló bírósági kivonatokat. 
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Sportcsoportok 

Az általános iskolákban 9 DSE, és l ISK a középiskolákban 3 DSE és 4 ISK működött, me
lyekben 135 sportcsoportot támogattunk Ezekben 80 sportcsoportvezető folytatta tevékeny
ségét. Az összes működő sportcsoport (135} létszáma 2534 ro. 

Egy sportcsoport működését havi bruttó 20.0000 forinttal finanszírozta az Önkor
mányzat. A támogatás feltétele, hogy abban a sportágban, amelyben a sportcsoport működik, 
a DSE/ISK-nak kötelező elindulnia a kerilleti diákolimpia bajnokságán vagy versenyén. A 
20 ll. évben a támogatás elosztása az l. sz. és a 2. sz. melléklet szerint történt. 

Egy testnevelő maximum 3 sportcsoportot vállalhat egyesületében, heti két alkalom
mal tart 60 perces tanórán kívüli foglalkozást sportcsoportonként, és versenyekre kíséri a 
sportolókat A támogatott sportcsoportok számára kötelező a részvétel a kerületi vagy a buda
pesti diákolimpián vagy más kerületi rendezvényen Ikerélcpáros nap/. 

Együttműködési megállapodások 

A diáksport egyesületek célja kettős, egyrészt széles körben biztosítja a rendszeres 
testedzés és versenyeztetés lehetőségét, másrészt a tehetségeket a nagyobb, eredményesebb 
egyesületekbe irányítja. 

Ebből a célból kerültek 2005-ben bevezetésre az önkormányzati fenntartású egyesüle
tekkel való együttműködési megállapodások. A tárgyévben a következő szerződések éltek: 

Kőbányai Darazsak kosárlabda 5 együttműködési megálla_podás: 
Kada DSE, Start DSE, 
Szent László DSE, Túri DSE, 
Újhegy-Sibrik DSE 

Kőbányai Ifjúsági SE labdarúgás 6 együttműködési megállapodás: 
Főnix DSE, Szent László DSE, Kada DSE, Túri 
DSE, Újhegy-Sibrik DSE, Start DSE 

Kőbánya SC birkózás 2 együttműködési megállapodás 
ökölvívás FőnixDSE 
asztalitenisz l együttműködési megállapodás 

BemDSE 

Az együttműködési megállapodások célja szakmai és sportpedagógiai segítségnyújtás a diák
sport egyesületek részére, tehetségek felfedezése és a fent megjelölt egyesületekbe való irá
nyítása 

Természetesen minden DSE-nek együttműködési szerződése van iskolájával, ami 
minden évben csak a tanévre szóló munkatervvel együtt érvényes. Ezek a tervek és megálla
podások részei az iskola szakmai iratainak, melyekbe mindenki beletekinthet A munkaterv 
tartalmazza, hogy abban a tanévben a DSE milyen kerületi, budapesti versenyt rendez, milyen 
rendezvényeket támogat, milyen táborokat szervez, milyen sportcsoportokat működtet, meny
nyi az éves tagdíj, továbbá az elnökségi ülések és a közgyűlés időpontja. Az iskola is kötele
zettséget vállal a DSE-vel való együttműködésre. 
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Diákolimpia versenyrendszere 

A kőbányai diákolimpia eseményei előre elfogadott versenynaptár szerint zajlottak. 
Lehetőség szerint figyelembe vesszük a budapesti, az országos versenyek időpontjait, vala
mint a feljutásos és nem feljutásos rendszer elöírásait, továbbá az egyéb kerületi rendezvé-

- ilyeket. Az általános iskoláknál 20 sportágban, nemenként az 1., Il., III., IV. korcsoportban, 
középiskoláknál 13 sportágban nemenként az V. VI.-VII. korcsoportban zajlottak a verse
nyek, melyek egyben felkészülést és kiválasztódást jelentettek a magasabb szintű versenyeken 
való részvételhez. Folyamatosan történt a versenyek előkészítése: versenykiírások megküldé
se iskolánként, nevezések összegyűjtése, egyeztetés a rendezőkkel, versenydíjak összeállítása, 
valamint a versenybírók felkérése. 

Többnyire általános- és nem kerületi fenntartású középiskolák biztosítottak helyet, lé
tesítményt, eszközöket, szakembereket a sportversenyekhez. 

Kiváló az együttműködés a X. DSB és a nem kerületi fenntartású középiskolák igazga
tói, valamint a szakmailag jól felkészült testnevelői között. Közreműködésükkel, segítségük
kel, rugalmasságukkal gördülékenyen és magas színvonalon tudjuk a középiskolai diákolim
piai versenyrendszert is működtetni. 

Kifejezetten nagy öröm számunkra, hogy az általános iskolai diáksport egyesületek 
sportcsoportjaiban folytatott rendszeres edzésekhez hozzászoktatott tanulók, a kerületi közép
iskolák foglalkozásain továbbfejlődhetnek szakmailag és emberileg a középiskolai testneve
lők kiváló szakmai munkájának köszönhetően. 

Mindenképpen szükséges a kerületi középiskolás diákolimpiai versenyrendszer fenn
tartása is, ami az általános iskolások versenyei mellett budapesti szinten példaértékü. Lehető
séget ad a kerület általános iskaláiban végzett tanulóknak:, akik a továbbtanulás lehetőségét a 
kerület határain belül találják meg a folyamatos és rendszeres felmenőrendszerű sportoláshoz. 
A diákolimpiai versenyrendszerben a középiskolás diákok közül sokan sportolnak a kerület 
egyesületeiben (Kőbányai Darazsak, KISE, KSC stb.). 

A kőbányai diákolimpia lebonyolításában segítséget nyújtott a Kőbányai lfjúsági SE, a 
Kőbányai Darazsak, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, a Kőbányai Tájfutó SE, a Barcza Ge
deon Sakk Club, a Budapesli Torna Szövetség és a KSC. 

Ebben az évben először rendeztük meg a Kőbányai Sulisakk Kupát 7 iskola 12 csapata 
részvételével. 3 szombati fordulón több mint 50 gyereknek biztosítottunk sakkozási lehetősé
get a Törekvés Művelődési Központban. A résztvevő iskolák között 20 sakk késztetet osztot
tunk szét (a polgármester felajánlásából). 

Diáksport napot rendeztünk a Kőbányai adidas-streetball fesztiválhoz kapcsolódóan, 
melyen 7 általános iskola és 4 középiskola 500 tanulója vett részt. 

Eredményességi pontverseny 

A diákolimpia sikeres versenyrendszere a jól kitalált eredményességi támogatásban 
keresendő. 

A tanév végén az eredményességi pontversenyben 3.3000.000 forint került elosztásra a 
Kőbányai Diáksport Bizottság javaslatára, eredményesség, létszám, a rendezés szempontjai 
alapján. 
Eredményesség: a keretösszeg 60%-a- 1.980.000 forint -az alapsportágakban (atlétika, torna, 
úszás, kétféle labdajáték legjobb helyezése alapján) elért eredmények alapján került elosztás
ra, melynek során a kőbányai diákolimpián I-VI. helyezést elért egyéni, valamint a csapat 
eredményeket vettük figyelembe. · 
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A keretösszeg 20%-a - 660.000 forint - a diákolimpián részt vett iskolák tanulóinak létszáma 
alapján került elosztásra. 
Rendezés: a keretösszeg 20%-a - 660.000 forint -, melyet a versenyeket szervező, bajnoksá
gokat lebonyolító ISK/DSE-k kapták fii.ggően a szervezett versenyek időtartamától, számától, 
illetve a sportágak közé való besorolásátóL 

A pontversenyben l O kerületi általános iskola diáksport szervezete vett részt. 
Az elnyert összeget sportszerekre, sporteszközökre, szakmai továbbképzésre használhatták 
fel. A legeredményesebb DSE 651.000.-Ft-ot kapott, a legkisebb összeg 111.000.-Ft volt. 
Az eredményességi támogatás elosztása a 20 ll. évben a 3. sz. melléklet szerint történt. 
Mindenféleképpen jó döntés volt, hogy a középiskolák számára is külön összetett versenyt 
hirdettünk. 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában 20 ll. szeptemberében tartottuk meg 
Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes megnyitóját Ezen a rendezvényen adtuk át az előző tanév 
versenyein elért helyezéseknek megfelelőerr szerzett serlegeket. A díjak átadásában részt vett 
dr. Szabó Krisztián jegyző, Révész Máriusz országgyűlési képviselő, Kőbánya világhírű spor
toló i: Cseh László, Bernek Péter, György Réka úszók, Mohamed Aida és edzője Heliczay 
Sándor. 

Diáksport tábor 

A Kőbányai Szabadidő Központ táborában, Balatonlellén l O napos diáksport tábor 
szervezésére nyílt lehetőség. 5 kőbányai általános iskola 156 tanulója részére. Délelőtt edzé
sek, teniszoktatás, lovaglás, bemutatók, délután tábori olimpiai versenyek és vízi sportágak 
(vitorlázás, kajak-kenu, szörf) oktatása zajlott. A programokhoz igénybe vettük a boglárlellei 
tornacsarnokot, a teniszcentrumot, bowling pályákat stb. Kiemeit szerepet kapott az egészsé
ges életmód szemtéletének kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése és a környezetvédelem. 

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a gyerekek egyre nagyobb százalékának ma már 
ez a nyaralás, amely a támogatás ellenére is egyre inkább megfizethetetlen. 

A gyerekek örömmel vették használatba a szinte teljesen felújított épületeket. 

Értekezletek, továbbképzések 

Az éves program elfogadására szeptember 5-án a Széchenyi István Általános Iskolá
ban 45 fő részvételével megtartott diáksport értekezleten került sor. 

Kerületi testnevelők és sportcsoportvezetők részére egész tanévet átfogó továbbkép
zést szerveztünk meg a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesületével együttműködve, ahol 
kiemelkedő sportszakemberek, pedagógusok voltak az előadók és bemutatók birkózás, röp
labda, kosárlabda és CSIVIT sportágakban. 
A X. DSB és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete és a Kőbányai Sportközpont 201l
ben "Az év testnevelője" címet Andrisné Kovács Éva, a Kertvárosi Általános Iskola testneve
lőjének adományozta. A dij átadásánál jelen volt Révész Máriusz, a KOS Bizottság elnöke, 
valamint Varga István képviselő. Ez az elismerés erkölcsi értéke mellett szakmai megbecsü
lést is jelent. 
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Jövőkép 

A Ininőségi előrelépés és a fenntarthatóság feltétele egy diáksport centrum létrehozása 
lenne, ahol a versenyek zömét meg tudnánk rendezni és igazi feltételeket, otthont tudnánk 
teremteni a diáksport számára, függetlenül az évszakoktól és az időjárástól (Építők sportte
lep). 

Ennek a kerületnek, amely előkelő helyen áll az ország diáksportjában, világhírű sportolói 
vannak, és kiemelkedő sporttámogatást biztosít egyesületei és lakosai számára megérdemelne 
a sportsikereihez méltó nívós sportlétesítményt. 

A sportra fordítható szűkülő anyagi bázis ellentételezéseként a diáksport egyesületek
nek ki kellene használniuk a TAO-adta lehetőségeket, együttműködési szerződéseket kötve a 
pályázaton résztvevő egyesületekkel, annak utánpótlás-nevelő fiókjai lehetnének. Így sport
szerekhez, sportruházathoz és egyéb lehetőségekhez juthatnának. Nem utolsó sorban bővít
hetnék a rendszeres testedzésben és versenyzésben részvevők számát. 

Budapest, 2012. április 13. 

' ·! 
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l. sz. melléklet 

Sportcsoport támogatás 2011. I-VI. 

D SEIISK Sportcsoportok Utalandó összeg 
neve száma (Ft) 

l. r- Főnix DSE 17 2 040 OOO 

2. BemDSE 6 720 OOO 

3. HarmatDSE 5 600 OOO 

4. KadaDSE 6 720 OOO 

5. Kertvárosi ISK l 120 OOO 

6. Montensí DSE 9 l 080 OOO 

7. Start DSE ll l 320 OOO 

8. Szent László DSE 17 2 040 OOO 

9. Túri DSE 9 l 080 OOO 

10. Újhegy- Sibrik DSE 14 l 680 OOO 

ll. Zrínyi 200 l. DSE 8 960 OOO 

12. Giorgio Perlasca ISK 6 720 OOO 

13. Magyar Gyula ISK 4 480 OOO 

14. Pataky István ISK 4 480 OOO 

15. PremierDSE 8 960 OOO 

16. Szent László Gimnázium DSE ll l 320 OOO 

Összesen 136 16 320 OOO 

7 



2. sz. melléklet 

Sportcsoport támogatás 2011. IX-Xll. 

D SEIISK Sportcsoportok Utalandó összeg 
neve száma (Ft) 

l. FőnixDSE 17 l 360 OOO 

2. BemDSE 6 480 OOO 

3. HarmatDSE 5 400 OOO 

4. KadaDSE 6 480 OOO 

5. Montensí DSE 9 720 OOO 

6. StartDSE ll 880 OOO 

7. Szent László DSE 17 l 360 OOO 

8. Túri DSE 9 720 OOO 

9. Újhegy- Sibrik DSE 14 1120 OOO 

10. Zrínyi 2001. DSE 8 640 OOO 

ll. Giorgio Perlasca ISK 6 480 OOO 

12. Magyar Gyula ISK 4 320 OOO 

13. Pataky István ISK 4 320 OOO 

14. PremierDSE 8 640 OOO 

15. Szent László Gimnázium DSE ll 880 OOO 

Összesen 135 10 800 OOO 
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3. sz. melléklet 

A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2010/2011. 

Összesen 
1000/o 

BEM DSE 111 OOO 

,. 
FONIXDSE 193 OOO 

HARMATCSE 222 OOO 

STARTDSE 289 OOO 

KADACSE 227 OOO 

TÚRI DSE 396 OOO 

, , 
KERTVAROSI ALT. ISK. 315 OOO 

SZENT LÁSZLÓ DSE 561 OOO 

MONTENSÍ DSE 442 OOO 

, 
544 OOO UJHEGY-SIBRIK DSE 

összesen: 3300 OOO 
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