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a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.‐ú ingatlanon építendő
„Darázsfészek Kosárlabda Csarnok”‐ról

A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2016‐2020 közötti sportfejlesztési programja a 2016‐
2017. évekre tartalmazza a Harmat Általános Iskola területén kosárlabda csarnok építését.
A beruházás összege Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásával
(a beruházási összeg 30%‐a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló, a 2011. évi LXXXII.
törvénnyel módosított 1996. évi LXXXI. tv. alapján ‐ a pályázaton lévő eredményes részvétel
után a támogató gazdasági társaság társasági adójának felhasználásával (a beruházási összeg
70%‐a) ‐ bruttó 610.000.000 Ft.
A cél az, hogy erős, nagy létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlás‐nevelő
egyesületté váljon a Zsíros Tibor nevével fémjelzett, országszerte ismert és elismert,
névadójához méltó kosárlabda‐akadémia, amely nem csak kielégíti a sportolni vágyók
igényeit, minőségi szabadidős elfoglaltságot biztosít a régióban sportolni vágyók részére,
hanem a minőségi utánpótlás‐nevelésre is alkalmas. Az Akadémia tevékenysége során az
MKOSZ stratégiai ‐ akadémiai ‐ koncepciójához illeszkedik. Fő cél a kosárlabda játék
népszerűsítése és fejlesztése, illetve a minőségi utánpótlás‐nevelés kialakítása, mely
illeszkedik az MKOSZ „Mennyiségből a minőségbe” programjához. Az épülő kosárlabda
csarnok is ezt a célt szolgálja.
Az új kosárlabda csarnok a jelenlegi tornatermi szárny folytatásában kerül elhelyezésre és
úgy alakítjuk ki, hogy közvetlen a régi, meglévő tornaterem előtti folyosóról kapcsolódjon az
iskola épületéhez. Új utcai személybejáratot és előteret is adunk, ami lehetővé teszi az iskola
működésétől független használatot is.
A terem elválasztó függönnyel két részre osztható, így két csoport tudja egyidejűleg
használni mind testnevelés órák, mind pedig edzések alkalmával.
Kialakítandó funkciók, szükséges helyiségek:
• kosárlabda pálya méretű küzdőtér
• 4 db 20 fős csapatöltöző zuhanyzóval, wc‐vel
• 2 db 2‐2 fős öltöző mozgáskorlátozottaknak, közös zuhanyzóval, wc‐vel
• 2 db (közösségi és edzői) szoba zuhanyzóval, wc‐vel
• szertár (kb. 60m2)
• épületgépészeti helyiségek (szellőző gépház, távhő központ szükség szerint)
• orvosi szoba és elsősegély nyújtó helyiség (egyben)
• egyéb közlekedő és kiszolgáló helyiségek (takarítószertár vízvétellel, világítás és
hangtechnikai helyiség)
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 A kosárlabda pálya III. kategóriába sorolt (minden az I. és II. kategóriába nem sorolt)
országos versenyrendszerben lejátszott mérkőzésekre alkalmas (Magyar kosárlabda
versenyszabályok 2015). A kosárlabda pálya küzdőtere olyan méretű, hogy keresztben két
külön edzőpálya elfér.
 A kosárlabda csarnok akadálymentes kialakítású.

 A kosárlabda csarnok nyaktaggal kapcsolódik az iskola épületéhez, és az utca felől
közvetlenül is megközelíthető. Az iskolától elválasztva, önállóan is működő funkcionális
egységet képez.
A kivitelezésre nyílt közbeszerzési pályázatot írtunk ki, melyet a Társ95 Kft. nyert el. A
kivitelezés tervezett befejezése 2018. augusztus 31.

