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Rövid ismertető: 

Rengeteg programot szervez a vállalat a fenntarthatóság jegyében:  

• 1st European Maximus Open 

• Legyél Te is MOM Sport Angyal! 

• Kupakgyűjtési akció 

• Light It Up Blue 

• Úszók Éjszakája a Pikkelysömör világnapon 

• Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális úszóversenye 

• XV. Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap  

• LÁSS Vakfoci Gálák  

• StreetGym (Felnőtt játszótér) 

 

Részletes ismertető: 

A pályázatban kijelölt mind a négy fókuszterület célkitűzései összhangban vannak a MOM Sport vállalati 

kultúrájával. A MOM Sport a Delfin-díj keretében vázolt négy pályázati kategória közül az 

„Esélyegyenlőség” kategóriájában nyújtotta be pályázatát.  

A sportkomplexum stratégiai célja, hogy a sport és szabadidős kínálat folyamatos bővítésével, a 

szolgáltatások színvonalának emelésével építse Buda legnagyobb szabadidő- és rendezvény-

központjának hírnevét.  

A MOM Sport Budapest 12. kerületében vezető szerepet vállal a fenntartható fejlődés előmozdításában. A 

hazai sportkomplexumok egyik meghatározó szereplőjeként működése jelentős hatással van a 

környezetre és a társadalomra. A cég fenntarthatóságának alapját a Magyarországi Üzleti Tanács a 

Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) által javasolt dimenziók alkotják, melyek a következők: stratégiai 

megközelítés, felelős vállalatirányítás, etikus működés, alapértékek tisztelete, környezeti 

felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt felekkel, átlátható működés. 



 

A márkát tulajdonló cég 100%-ban magyar tulajdonban van. A MOM Sport budapesti székhellyel 

működik, elsődlegesen a fővárosban élő polgárok számára nyújt színvonalas sport- és egészségügyi 

szolgáltatásokat, de a közelmúltban kialakult külföldi stratégiai partnerkapcsolat eredményeként a 

létesítmény hírneve nemzetközi színtéren (pl. Montenegró, Kuvait) is megjelent. A sportkomplexumot nem 

csak a mozgás kedvéért keresik fel az emberek, az újonnan nyílt üzleteknek, vendéglátóegységeknek 

köszönhetően a kerület egyik legkedveltebb találkozóhelye lett.   

A MOM Sport azon kevés hazai sportlétesítmény közé tartozik, mely komolyan veszi a tudatos 

márkaépítést, a reputáció menedzselésből fakadó értéknövekedést. A sportkomplexum vezetősége a 

piaci értékteremtés mellett társadalmi értéket is kíván teremteni.  

A MOM Sport felelősen működő vállalkozásként tudatos gazdálkodással sokat tesz önmaga és 

környezete jobbá tételéért. Az újrahasznosított anyagok használata, hulladéktömörítés, szelektív 

hulladékgyűjtés, az erőforrások hatékony felhasználása, a tudatos működés egyéb megjelenései nem 

csak rövid távú anyagi érdekek miatt térülnek meg, hanem hosszútávon fenntartható fejlődést tesznek 

lehetővé. 

A fenntarthatóságra építő üzleti stratégia nem egyszerűen befektetés a jövőbe, hiszen a MOM Sport 

fenntarthatóságra törekvő üzleti stratégiája immár az üzleti eredményekben is megjelenik. 

A szervezet olyan üzletstratégiát alkotott, amelyben elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mindhárom 

pillére: a társadalmi, a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok mellett. A nemzetközi trendeket és a 

vállalat érintettjeinek visszajelzéseit figyelembe véve, a fenntarthatósági terv a társadalmi 

(„esélyegyenlőség”) dimenziójában az alábbi fejlesztési területre koncentrál. 

A MOM Sport fontosnak tartja az eseményeinek ismertség- és reputációépítése, az egészségtudatos, 

aktív életmód népszerűsítése, klasszikus és modern szabadidős sportok bemutatása mellett az érzelmi 

azonosulást is a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok élethelyzetével. 

 

Társadalmi felelősségvállalás eseményei a MOM Sportban: 

• 1st European Maximus Open 

A Wildboars Kerekes székes Rögbi Egyesület elnyerte a Nemzetközi Kerekes székes Rögbi Szövetség 

(IWRF) által létrehozott és szervezett Maximus Project-nek nevezett program rendezési jogát. Az 

eseménynek a MOM sport adott otthont. 

A program lényege hogy az európai, a sportágban fejlődő nemzetnek számító országoknak egy hetes 

edzőtábor és verseny keretében széleskörű szakmai képzést nyújt, valamint az esemény zárásaként 

három napos versenyen mérkőzhetnek meg egymással a résztvevő csapatok.  

Magyarország válogatottja mellett Görögország, Izrael, Németország, Csehország és Oroszország 

sportolói képviselték hazájukat. A két mentor ország Németország és Csehország, kezdő országok: 

Magyarország, Görögország, Izrael és Oroszország. 



 

Az esemény 4 napos volt, szerdán edzésekkel, ekkor a két mentor ország kettő-kettő kezdő országot 

tanított a kerekes székes rögbi rejtelmeire. 3 napon át, csütörtöktől szombatig, 9:30-tól 18:30-ig 

folyamatosan küzdöttek a csapatok egymás ellen. A versenyen közel 110 fő vett részt. 

 

• Legyél Te is MOM Sport Angyal! 

Az akció célcsoportját az állami gondozott és hátrányos helyzetű (gyengénlátó és mozgássérült) gyerekek 

alkották, akik levélben megírták kívánságaikat, amiket a sportcsarnok Facebook oldalán bárki 

elolvashatott és kiválaszthatta azt, amelyet teljesíteni szeretett volna. 

A karitatív akcióhoz élsportolók csatlakoztak: Kovács Katalin, olimpiai bajnok kajakozó, Németh Dorottya, 

fitneszvilágbajnok, Szuper Levente, válogatott jégkorongozó, Kovács István, olimpiai bajnok ökölvívó, 

Tóth Zoltán, testépítő világbajnok. 

A civileken túl a sportcelebritások kiválasztották a számukra szimpatikus ajándékötleteket, melyet 

teljesítettek. Az ajándékokat a sztársportolók egy „Kakaó Party” keretében adták át a gyerekeknek a 

Sportközpontban. 

 

• Kupakgyűjtési akció 

Egy rákbeteg kislány életének megmentése érdekében kupakgyűjtési akció lebonyolítása. 

 

• Light It Up Blue 

Az Autizmus Világnapján (április 2-án) a MOM Sport is készült egy saját programmal. A „Light It Up Blue” 

kampány keretében kékre festették a sportközpont designelemeiként használt installációkat.  

 

• Úszók Éjszakája a Pikkelysömör világnapon 

A Pikkelysömörrel élő betegekre irányította a figyelmet a MOM Sportban szervezett úszóesemény. A 

Magyar Dermatológiai Társulat fővédnökségével valósult meg a projekt. A Magyarországon ez idáig 

egyedülálló rendezvény célja a pikkelysömör ismertségének növelése, valamint a pikkelysömörrel élő 

betegek társadalmi elfogadottságának javítása volt. A nagyszabású eseményhez számos olimpikon, 

élsportoló adta arcát és nevét. 2014-ben a látogatók összesen több mint 100 ezer métert úsztak le a 

résztvevő olimpikonokkal, élsportolókkal karöltve.  

 

 

 



 

• Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális úszóversenye 

Az esélyegyenlőség fontosságát hirdető sportesemény keretében a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

(MSOSZ) szervezésében megtartott regionális úszóbajnokságon az ország legjobb értelmi fogyatékos, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetű sportolói vettek részt (25 m-es 8 pályás medence, kézi időmérés). 

A versenyzés célja a versenyzési és élményszerzési lehetőség biztosítása értelmileg sérült sportolóknak 

volt, akiket egyesületük szabályosan benevezett, érvényes versenyengedéllyel és orvosi igazolással 

rendelkeztek. Európa Játékokon résztvevő sportolóknak a verseny kötelező felkészülési állomás volt. 

 

• XV. Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap  

A sportesemény célja a tiszteletadás a donorok és családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre 

váró betegek iránt. A WHO a Szervdonáció és Transzplantáció Világnapjává nyilvánította október 

második szombatját. A helyszín a MOM Sport uszoda 25 m-es medence és műfüves pályája volt. 

 

• LÁSS Vakfoci Gálák  

Először hazai, majd nemzetközi gála helyszíne és támogatója volt a MOM Sport- és Rendezvényközpont. 

A vakfociban érdekelt személyek számára edzéslehetőséget is biztosít a sportcsarnok.  

 

• StreetGym (Felnőtt játszótér)  

Ingyenes és azért építették, hogy a fiataloknak és bárkinek ingyenes sportolási lehetőséget biztosítsanak, 

kulturált és tiszta körülmények között. Ráadásul az óriási sikerre való tekintettel kapacitásbővítésre is sor 

került. 

 

Fejlesztések: 

• A MOM Sport megújított központi területét díszfákkal tarkított zöld pihenőszigetekkel, valamint nyári 

időszakban árnyékot adó, kifeszített „vitorlákkal” tették kellemesebbé, barátságosabbá. 

• Az uszodatérben megújult az élményrészleg, még hatékonyabbá tették a környezetbarát és a klór 

mennyiségét felére csökkentő UV-víztisztítót, továbbá felújították a rendkívül népszerű finn szaunát. Az 

élmény medencéhez mozgássérült néni kérésére speciális korlátot szereltek fel. 

• A korábbi balett-termet a jobb kihasználhatóság érdekében kibővítették és konferenciahelyiséggé 

alakították át, valamint új szellőzőgéppel, hang- és vetítéstechnikával látták el. 



 

• A játszótér bővítése is megvalósult - a régi játékokat felújították, valamint további EU-kompatibilis 

játszóeszközöket helyeztek ki. A gyerekek még nagyobb biztonságát szem előtt tartva a játszótér területét 

ütéscsillapító gumilapokkal burkolták. 

• Megtörtént a Streetgym (a felnőtt játszótér) és a MOM Sport Kert kialakítása. 

• A rendezvénytérnél tűzgátló ajtók kiépítését végezték el - a pluszajtók révén a későbbiekben akár 

2300-2400 fős koncerteket is lehet majd tartani, a beruházást követően tehát magasabb kategóriájú 

rendezvényhelyszínné lép elő a sportcsarnok. 

• Az egész házban vezeték nélküli internet-hozzáférést (wifit) biztosítanak. 

• 12 db fát ültettek, 1000 db tulipánt, 450 db százszorszépet, 800 méter sövényt ültettek és 2500m2 

pázsitot gondoznak. 

 

Kapcsolat: 

Cégnév: Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. 

Cím: 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. 

Telefon: +36 1 248 2260 

Fax: +36 1 248 2262 

E-mail: info@momsport.hu 

Nyitvatartás: H-V: 6:00-22:00 


