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Beszámoló a szabadiősportért felelős tanácsnoki munkámról a 2020-as évben 
 
 
2019. november 7-én kaptam meg kinevezésemet e területre. Új szereplő vagyok a rendszerben, 
ezért a kezdetekben a rendszer pontos működését kellett megismernem. Ez azért fontos, hogy 
utána a saját területem érintő kérdésekben tudjam hogyan tudok előre jutni és haladni. Nem volt 
elődöm, akinek a munkáját kellett volna folytatnom, ez egy új terület. Sok szabadidősport 
működik – most a járványhelyzet miatt inkább nem működik – Zuglóban, ám ezek egyéni 
kezdeményezések többségében és nem érnek el széles tömegeket. Célom az volt és most is az, 
hogy rendszeres és mindenki számára elérhető, közös mozgásélményeket biztosítsak a kerületi 
lakosoknak. Az elképzeléseim megvalósításához volt fontos, hogy megismerjem a rendszert. 
 
A szabadidősportot elvileg mindenki ismeri és tudja mi is az. Én is így gondoltam magamról, 
ám fontosnak tartottam, hogy a tudományos megközelítését is megismerjem. Meglepődve 
tapasztaltam, hogy mennyi hasznos és számomra eddig ismeretlen új információt szereztem be 
az „egyszerű” szabadidősportról.  A Corvinus Egyetem-től származó tanulmányt találtam az 
egyik legjobbnak, ami tudja segíteni az elképzelésemet. „A Szabadidősport gazdaságtana” 
http://edok.lib.uni-corvinus.hu/113/1/Andr%C3%A1s75.pdf. Az Eszterházy Károly Főiskola 
által publikált tanulmány szintén segítségemre volt van és lesz. „Szabadidősportok” https://uni-
eszterhazy.hu/public/uploads/szabadidosportok_5551e3b1472b4.pdf. Az ezekben a 
tanulmányokban felhalmozott ismereteket és tudást próbálom hasznosítani a munkám során. 
A fiatalok sportolására vonatkozóan pedig ezt azt anyagot használom „szamárvezetőnek”: 
http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/keresztesnoemi.d.pdf  
 
A gyakorlatban az első tapasztalásom az volt, hogy a 2020-as költségvetés nem tartalmazott  
semmi összeget a feladatom végrehajtásához  – rövid idő volt megismerni a rendszer működését 
– így ez jelentősen megnehezítette a munkámat. Természetesen, ahogy kiderült, hogy ennek a 
területnek külön elkülönített költségvetési sora nincs, folyamatos egyeztetésekbe kezdtem, 
hogy mégis tudjak haladni a terveimmel. Több ígéretet is kaptam, hogy ha van olyan dolog, 
aminek van anyagi vonzata, akkor kapok támogatást.  
 
A megbízásom elején a jelenleg működő szabadidősportokat próbáltam feltérképezni a 
kerületben. Ezek többsége magánemberek szervezésében megvalósuló események, amik közül 
van amelyik bővíthető és bevonható az én elképzeléseimbe (kis költségvetés, nagy tömeg, 
rendszeres) és van, ami nem. Egyeztetést kezdeményeztem azon események szervezőivel, akik 
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beleillenek a szabadidősport gondolatvilágába, hogy miképpen tudunk együttműködni. 
Felajánlottam segítségemet a szervezésbe, helyszín keresésében és anyagi támogatás 
nyújtásában is. Az egyeztetések közül több is előrehaladott állapotban volt 2020 márciusában. 
 
Igényfelmérést végeztem, korosztályokra bontva, hogy ki és mit szeretne sportolni 
(gyerekekkel, szülőkkel, nyugdíjas honfitársainkkal rendezvényeken). Nyilván a fő 
szempontok azok számomra, hogy kis költségvetéssel, nagy tömegeket tudjunk bevonni a 
mozgás örömébe, és ezt rendszeres tevékenységként tudják végezni. A hallott információk 
alapján elkezdtem keresni azokat az embereket (tréner, edző, szakember), akikkel ezeket a 
kéréseket meg tudjuk valósítani. Tudnom kellett pontosan, hogy milyen anyagi vonzata lesz 
ezeknek az eseményeknek. Arra is törekedtem, hogy egy-egy ismert személyt – főleg sportolót 
– megnyerjek a programok népszerűsítéséhez – ebben is kaptam segítséget. Ezek után tudtam 
volna bele kezdeni a megvalósításba. 
 
 Jártam a kerületet, hogy hová milyen sporteszközt (kültéri kondigép, kő sakkasztal, ping-pong 
asztal stb.) lehetne és lenne érdemes kihelyezni szintén a rendszeren mozgás jegyébe. Ehhez 
bekértem a ZVK ZRT-től a kerület parkjait részletesen bemutató (méretek) anyagot 
tanulmányozásra. A helyszínek bejárása elkezdődött….. Az online térben felkutattam a fentebb 
említett sporteszközöket és kerestem minden újat. Árajánlatot szerettem volna kérni és 
megtekinteni a termékeket. Volt, ahol el is jutottam az árig és volt, ahol a terméket is 
megtekintettem https://faberland.hu/pumptrack-pumpapalya/. A megismert sporteszköz 
nagyon alkalmas lenne a fiatalok sportigényeinek kielégítésére. A mogyoródi úti sporttelepen 
tökéletes fix helyet lehet neki biztosítani a jelenlegi beton rámpa helyén. Mivel ez a termék 
mozgatható, így rendezvényeken is meg lehetne ismertetni az emberekkel. A beszerzése jelen 
pillanatban, ismerve a költségvetési helyzetünket, pályázati pénz vagy adomány bevonásával 
lehetséges. Keresem a pályázati lehetőségeket és tárgyalok cégekkel, hogy megoldást találjak 
a termék beszerzésére. A fentebb említett eszközök beszerzésére is hasonló megoldáson 
dolgozom.  
 
2020-ban és a jövőben is együttműködésre törekszem a KEF-fel. Meghívást kaptam az 
üléseikre és fantáziát látok benne. A szabadidősport tevékenység előtt és után, lehetőség van 
arra, hogy felhívjuk a lakosok figyelmét a kábítószerfogyasztás veszélyeire. A mozgás legyen 
inkább a „kábítószer”, mint bármilyen ismeretlen eredetű anyag. Az elképzeléseim szerint, 
szórólapokon, megállító táblákon megjelenítve folyamatosan felhívjuk a résztvevők figyelmét 
erre a fontos és veszélyes ügyre. Egy-egy szakember pedig személyesen is áll majd a résztvevő 
érdeklődők rendelkezésére. Ez ügyben a KEF támogatásra számítok.  
 
Első nyári időszakomban meglátogattam a soltvadkerti tábort és a Kövér Lajos utcai, napközis 
tábort is. Sajnos mindkét esemény kisebb létszámmal működött csak a járványügyi helyzet 
miatt. Soltvadkerten felmértük a jelenleg használatban lévő sporteszközöket és a gyerekek 
számára alkalmazott szabadidős sporteseményeket is megismertük. A sportért felelős 
alpolgármesterrel, Horváth Zsolttal együtt azt láttuk, hogy a területen lévő beton sportpálya 
alkalmatlan és veszélyes a gyerekek számára. Ezt mindenképpen cserélni kell. A jövőre nézve 
ide is próbálok új sporteszközöket beszerezni. A Sport Kft ügyvezetőjével, aki felelős mindkét 
tábor lebonyolításáért is folyamatosan kapcsolatban vagyok, hogy együtt fejlesszük a gyerekek 
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sportolási lehetőségeit. A Kövér Lajos utcában működő tábor gyerekeinek adománykényt, 
egészséges vitaminital osztottunk ki képviselőtársaimmal.  
 
A kerületben működő óvodákkal is egyeztetni kezdtem, hogy a gyerekek minél több időt és 
minél színvonalasabb eszközökkel tudjanak sportolni. Ehhez adományok által sporteszközök 
beszerzését terveztem és ezzel kapcsolatban vannak ígéreteim. Az OVIOLIMPIA rendezvény 
támogatását is megígértem. 
 
Kapcsolatot kerestem a kerület általános iskoláiban működő focibajnokság lebonyolítóival. A 
kerületi iskolák közötti „versenyt” több sportág keretében szeretném megvalósítani, hogy minél 
szélesebb gyerekkört tudjuk bevonni a sport, a szabadidő egészségesebb eltöltéséhez. 
Erőteljesebb versenyszellemet szeretnék teremteni a fiatalok körében, mert ez a motiváció 
szükséges ahhoz, hogy tartósan megpróbáljuk mozgásra bírni az általános iskolás diákokat. 
Mindenképpen jóval nagyobb értékű díjazást gondolok a győztesek részére, aminek a 
megszerzése dicsőséget hoz, és hasznos a részvevők számára. Ebben a korosztályban azok a 
tapasztalatok a tanulmányok szerint, hogy el kell érni, hogy mozogni, sportolni akarjanak. Ez 
az én és a mi feladatunk. 
 
Felvettem a kapcsolatot a KSI vezetőivel és megállapodtunk, hogy a szabadidősport 
szakosztállyal együttműködünk a kerület sportéletének felpezsdítésére. Támogatást ígértek 
mind anyagi, mind szervezési feladatokban. A közös munka remélem idén ősszel, ha a 
járványhelyzet engedi, elkezdődhet. 
 
A Fórumház Egyesület minden évben megrendezi kerületünkben a táncversenyét. Ez 2020-ban 
sem maradt el, online került megrendezésre. Itt képviselőtársammal, Kinisch Andreával 
köszöntöttük a résztvevőket és nyitottuk meg az eseményt. Reméljük idén, ezt már élő, 
helyszíni eseményként is megtehetjük. A tánc egy nagyon alkalmas mozgásfajta a 
szabadidősport végzésére bármilyen korosztálynak. A szervezőkkel együttműködünk a jövőben 
is és szeretném, ha még többen vennének részt a rendezvényen a kerületből. 
 
2020 év végén kezdtem tárgyalásokat olyan szakemberekkel, akik online formában tudnak 
tanácsokat adni a kerület lakosainak, hogy milyen sportokat és milyen mozgásformákat 
válasszanak ebben a helyzetben. Próbáltam korosztályokra kérni külön tanácsokat, hogy ezzel 
is segítsük a bezártság a félelem idején a polgárokat. Most vagyok a végső fázisban és 
reményeim szerint márciusban az első ilyen tanácsadó műsor elkészül. 
 
Sajnos a 2020-as évben bekövetkezett világjárvány és az azt követő intézkedések az én 
területemet szinte teljesen ellehetetlenítették. A sport jelen pillanatban nem ajánlott, sőt tiltott 
tömegesen. Az én feladatom nem az egyén és 1-2 fő szabadidősportjának a megszervezése, 
hanem a tömeges sportolási lehetőség megteremtése. Én, mint felelős személy nem hozhatom 
sem magam, sem az önkormányzatot, sem az egyént olyan helyzetbe, ami szembe megy a 
járványügyi rendelkezésekkel. Sajnos a 2020-as évben nem volt lehetőségem megmutatni a 
munkám eredményét. 2021 sem kezdődik igazán jól a területem szempontjából sem. A 
költségvetési megszorítások pedig tovább csökkenthetik a mozgásteremet. Várom, hogy az élet 
normalizálódjon, és remélem ez év nyarán és őszén már megvalósulhat valami az 
elképzeléseimből. Kis költségvetéssel, sok ember, rendszeresen mozogjon. Az elképzelések 
megvannak. A többi még kérdéses…. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. 
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Budapest, 2021. 02. 07.     Tisztelettel, 
 
         Tóth Attila 


