A társaság bemutatása
A Fővárosi Közgyűlés az Önkormányzat sportfeladatainak egységes ellátása, irányítása érdekében
2015. november 1.-én létrehozta a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft-t, mely egy
olyan nonprofit szervezet, mely képes ellátni a Főváros tulajdonában lévő sportlétesítményekben
a jogszabályokban meghatározott sport és ahhoz kapcsolódó közfeladatokat. Tevékenységével
és az általa üzemeltetett sportlétesítmények folyamatos működtetésével mindent megtesz a
lakossági sportolás igényeinek magas színvonalú kielégítésének érdekében. Tevékenységének
köszönhetően olyan szintű sportszolgáltatást nyújt, mely összhangban van a Fővárosi
Önkormányzat sportkoncepciójával.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) bekezdés 8. pontja
alapján az Önkormányzat a fővárosi szintű sport és szabadidősport feladatokkal kapcsolatos
közfeladatait Budapest Főváros közigazgatási területén - figyelemmel a vonatkozó jogszabályok,
így a sportról szóló 35/2002. (VI.21.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv.
Előírásaira is - a BSK útján látja el. Feladatunk az előzőekben hivatkozott jogszabályokban
megfogalmazottak alapján a fővárosi lakosság részére télen a korcsolyázási, nyáron a csónakázási
lehetőségek megteremtése, továbbá a szervezett judo, atlétika és labdarúgás program
megszervezése, kiemelten óvodai és általános iskolai korosztályú gyerekek részére, illetve a
rekreációt szolgáló szolgáltató tevékenységek biztosítása minden korosztály számára. Oktatási
programunknak köszönhetően évente közel 4000 iskolás tanul meg nálunk korcsolyázni, s talán
közülük kerülnek a jövő nagy versenyzői.
A jégfelület szabad kapacitásának idejében: lehetőség van gyorskorcsolya edzések és egyéb
versenysportok igényeinek kielégítésére. Többek között: iskolai gyorskorcsolya, jégkorong,
bandy, snowboard versenyek és egyéb események (pl. diákolimpia) rendezésére. A MAC-on
edzéslehetőségek biztosítására a nyári sportágak számára, továbbá egyéb nagy ifjúsági és iskolai
sportrendezvények megszervezésére. A sportközponton belül lehetőség van szervezett
korcsolyaoktatás igénybevételére- kedvezményes áron elsősorban a zuglói iskolások és óvodások
részére- illetve a Margitszigeten nyári sporttáborok megszervezésére, egyéni sportolók (futók,
kocogók, stb.) részére, ezen túlmenően sportszakmai-szaktanácsadói és edzői szolgáltatásokat
biztosítunk minden korosztály számára. A társaság uniós vállalása továbbá idegenforgalmi és
kulturális rendezvények szervezése. A sport kft. a fővárosi lakosság részére sport- és
sporttörténeti kiállításokat szervez, egyéb bemutatókat tart, a Városligeti Műjégpályán Jéghoki
múzeumot működtet.

