
2015. 



Tagszervezetek száma:  26  db
taglétszám:  5725 fő

1990. alapítás 22 tagegyesülettel: Budapesti Lakóterületi Szabadidősport Egyesületek Szövetsége

1992. névváltoztatást: Budapesti Szabadidősport Szövetség

1992. Fővárosi Szabadidő Kupa versenysorozatot 5 sportágban

1999. Fővárosi Szabadidősport Fesztivált  évi két alkalommal

2002. MOCCANJ! sportfesztivál sorozat indul, évi 4 eseménnyel

2002. egészségvédelmi program ingyenes mérések, tanácsadás

1995. minden évben 3 napos továbbképzés
keretében lehetőség van arra, hogy tagszervezeti vezetők tapasztalataikat
megosszák egymással, tájékozódjanak aktuális sportot érintő törvényekről,
változásokról.

2000. Sportinformációs rendszer:
Budapesten elsőként megszerveztük, melynek segítségével Budapest
lakossága egy helyről tudott naprakész információhoz jutni a rendszeres
sportolási lehetőségekről, amatőr sportversenyekről.

2015.



szabadidősport versenysorozat

tekeszellemi vetélkedő

kispályás labdarúgás

2015.



sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Téli Sportfesztivál

A szabad korcsolyázás mellett
lehetőséget biztosítunk ügyességi
feladatokon való részvételre:
szlalom, hoki korongvezetés, hoki
kapura ütés és fakutyázás.
Résztvevő létszám: 1200 fő

Tavaszi Sportfesztivál

10-15 különféle sportágban
biztosítunk sportolási lehetőséget:
dart’s, falmászás, nép játékok,
modellezés, kerékpáros ügyességi
pálya, fitness gépek
Résztvevő létszám: 2000 fő

2015.



sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Őszi Sportfesztivál

15 különféle sportágban biztosítunk
sportolási lehetőséget: dart’s,
falmászás, nép játékok, légfegyveres
lövészet, teke, kerékpár szimulátor
Résztvevő létszám: 1800 fő

Gyalogos Sportfesztivál

5 kilométeres ellenőrző
állomásokkal kijelölt túraútvonalat
kell teljesíteni a résztvevőknek a
Városligetben. Az állomásokon
természetjárással kapcsolatos
feladatokat kell megoldani.
Résztvevő létszám: 600 fő

2015.



sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Fővárosi Szabadidő Kupa

Szellem vetélkedő 18 csapat / 56 fő

Kispályás labdarúgás 20 csapat / 225 fő
Teke csapatverseny 19 csapat / 114 fő
Gyalogos túraverseny 17 csapat / 102 fő
Bowling 18 csapat / 108 fő

MOCCANJ! Sportfesztivál

Téli Sportfesztivál 1200 fő

Tavaszi Sportfesztivál 2000 fő

Őszi Sportfesztivál 1600 fő

Gyalogos Sportfesztivál 600 fő

2015.



sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Eseményeinken lehetőség van az ingyenes szűrő és
életmód-tanácsadó programunkba becsatlakozni,
melynek keretében testzsír, koleszterin, vércukor
méréseket végeznek szakértő partnereink és a kapott
eredmények alapján diatetikus-orvos tanácsadóval
életmód, életviteli tanácsokat kaphatnak az érdeklődők.
Eseményenként 100-150 fő

2015.



Budapesten működő szabadidősport egyesületek vezetőinek 

tanácskozása, továbbképzése
2015.



meghívás alapján egyéb események

2015.



sportprogramokat biztosítunk a résztvevők számára

2015.



20 millió Ft pályázati  támogatás  

Beérkezett  pályázatok száma:                   

115 db

Pályázati kategóriák: 
Sportesemény szervezés: 76 db; 

Eszközvásárlás:  56 db
Eszköz és terem bérlés:  73 db

Igényelt támogatás:  
46 millió

pályázók saját forrása
80 millió

2015.



A Fővárosi Közgyűlés 282/2015. (03.23.) Főv. Kgy.
Határozatában fogadta el, hogy Budapest pályázik a 2019. évi
Európa Sport Fővárosa címre. Ezt követően a pályázati anyag
elkészítését a – 2015. június 30-i leadási határidőre – a

Fővárosi Közgyűlés a 286/2015. (03.23.) Főv. Kgy. határozatában fogadta
el. A 635/2015. (05.27.) Főv. Kgy. határozatában a Közgyűlés forrást
biztosított és felkérte a Budapesti Szabadidősport Szövetséget a pályázattal
kapcsolatos feladatok lebonyolítására. A pályázati anyag elkészült és a
beadást követően 2015. október 15-18. között Budapestre látogatott az
ACES 10 fős nemzetközi bizottsága, hogy eldöntsék pályázók közül melyik
város lesz Európa Sport Fővárosa 2019-ben.

A látogatást követően 2015. október 18-án több
mint 300 résztevő – EP vezetők, miniszterek,
polgármesterek – jelenlétében a brüsszeli Európa
Parlament dísztermében volt az Európa Sport
Fővárosa 2019. díj átadó ünnepsége, melyen
bejelentették, hogy

Budapest nyert!

2015.


