
A KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK 

SZÖVETSÉGE 

nonprofit, társadalmi szervezet, amely a kőbányai székhelyű 

sportegyesületek érdekvédelmi szervezetként 1990-ben alakult. 

Megalakulásához törvényességi keretet az 1989. II. törvény biztosított. A 

Fővárosi Törvényszék a szövetséget 3205 nyilvántartási számon jegyezte 

be. Tevékenysége 1998. január 01-től közhasznú szintre emelkedett. A 

2011. évi CLXXV. civil törvény előírásainak megfelelve 2014. február 26-tól továbbra is 

közhasznú szervezetként működtünk. 2015. november 9-én rendkívüli közgyűlésen az új PTK 

követelményeit is átvezettük Alapszabályunkba. 2016 évben a civiltörvény módosításai, 

2017.03.27. az új vezetőség választás, majd 2017. 11. 06. a székhelyváltozás került 

bejegyzésre a szükséges Alapszabálymódosítással. Legutóbb pedig a Szövetség által alapított 

Kosárvarázs Alapítvány alapítójogaink átadása emelkedett jogerőre, 2017. 11.15. 

A Kőbányai Sportszövetség Alapszabály szerinti célja: 

A Szövetség koordinálja, segíti és anyagilag támogatja a kerület testkultúrájának, diák-, 

szabadidő- és versenysportjának színvonalasabb ellátását, a tehetségek kiválasztását, 

gondozását, támogatja új testedzési és sportolási formák kialakulását, közreműködik a 

társadalmi egészségvédő programok megvalósításában, a lakóközösségek szabadidősport 

programjainak szervezésében, képviseli tagszervezetei érdekeit.  

 

Székhely címe: 1105 Budapest, Ihász utca 24. -  Kocsis Sándor Sportközpont  

Levelezési címe: 1475 Budapest, Postafiók 12. 

E-mail cím: kobanyaisportszovetseg@gmail.com 

Honlapcímünk: www.kobanyaisportszovetseg.hu   

telefonszám: 06/30 9406 875 

 

A vezetőség tagjait a Kőbányai Sportszövetség közgyűlése 2017. március 27-én négy évre 

2021. március 21-ig megválasztotta:  

 

Elnökség  

Potos Ilona elnök  

elnökségi tagok: 

Koós Katalin  – Biofit SE elnöke 

Széles István  – testnevelő 

Paska Zoltán  – White Sharks Hockey Club elnöke 

Budai László – Marcipán SE elnöke 

 

Felügyelő Bizottság 

Gáll Gizella elnök – Kőbányai Önkormányzat Sportreferense 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

Rákosiné Rusznyák Edit – Kőbányai Természetbarát Szakbizottság gazdasági vezetője 

Újvári Lászlóné – Kőbányáért SE gazdasági vezetője 

 

A Kőbányai Sportszövetségnek 54 kőbányai székhelyű tagszervezete közül 43 sportegyesület, 

8 diáksport egyesület és 3 sportági szakbizottság biztosítja mintegy 42 sportágban a sportolási 

lehetőségeket, ahol jelenleg 15 000 fő sportol. Szabadidősport mellett a versenysport és az 

utánpótlás-nevelés egyaránt megtalálható! 

Saját rendezésű sporteseményeinken kiemelten foglalkozunk a legfiatalabbak, a legidősebbek 

sportolási lehetőségével és Szakbizottságaink segítségével pedig a lakosság 

szabadidősportjával. 
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