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Munkámat egy újonnan épülő beruházásról fogom írni. Választásom az Újpesten készülő
Sportkomplexumra esett. Azért döntöttem ezen beruházás mellett, mert én magam is az UTE
sportolója vagyok és úgy gondolom, hogy mind az élsportolók, mind a hobbi szinten sportoló
emberek számára óriási előrelépés lesz a komplexum megépülése és ezt szeretném is
bebizonyítani a szakdolgozatommal. Ezen beruházásra Újpest város önkormányzata
vállalkozott, és több, mint egy év elteltével sikerrel is jártak, hiszen 2017. szeptember első
napján hivatalosan is lerakták a Szilágyi úton a sportcsarnok alapkövét. Szakdolgozatomban
szeretném bebizonyítani, hogy a városnak megérte létrehozni ezt a nagy volumenű beruházást,
valamint azt is, hogy a curling sportágnak az új csarnok épülésével nőni fog a népszerűsége.
Emellett nagyon szeretném azt is alátámasztani, hogy a válogatott újpesti sportolóknak a
komplexum épülése rengeteg előnyt fog jelenteni, ezáltal az eredményességük is nőni fog. Ezen
hipotézisek elfogadásához a következő kutatási módszereket fogom használni: Első sorban
készíteni fogok strukturált interjúkat többek között az Újpesti Torna Egylet klubigazgatójával,
Őze Istvánnal, valamint a gazdasági igazgatóval, Baluka Csabáné dr.-ral. Rajtuk kívül az UTE
egyik igazolt sportolójától is meg fogom kérdezni, hogy milyen előnyökkel fog járni számára
a curling csarnok megépülése. A már több mint 10 éve megépült, jelenlegi curling pálya
tulajdonosától pedig olyan adatokat deríthetek ki, amelyeknek köszönhetően össze fogom
hasonlítani a két csarnok közti különbségeket profitképesség szempontjából. Az interjúkon
kívül egy kérdőívet fogok körbe küldeni azon iskolák között, akik részt fognak venni a curling
pálya által tervezett suli programon a testnevelés órák keretében. Ezen kérdőív adataival fogom

tudni alátámasztani, hogy a sportág népszerűsége várhatóan emelkedni fog. Ezen módszereken
kívül az Újpesti Torna Egyletnek köszönhetően jutok hozzá olyan adatokhoz a csarnokkal
kapcsolatban, aminek a segítségével SWOT analízist fogok készíteni, valamint a telephely
elhelyezkedését tudom elemezni, emellett a pénzügyi megtérülést is várhatóan be tudom
bizonyítani. A beruházás extern hatásait fogom elemezni mind gazdasági, mind környezeti
szempontból. Munkám végén pedig konklúziót fogok készíteni, illetve megfogalmazom a saját
véleményem a csarnok épülésével kapcsolatban.
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My job will be about

a newly built investment. My choice fell on the Sports Complex in

Újpest. I have chosen this investment as I am a UTE athlete and I think that both the
professional

athletes and the hobby athletes will be a huge step forward in building the

complex and I would like to prove this with my dissertation. This investment was undertaken
by the local government of Újpest and, after more than a year, they succeeded, as on the first
day of September 2017, the foundation stone of the sports hall was officially laid down on
Szilágyi út. I would like to prove in my thesis that the city was worthwhile to create this
large-scale investment and that the curling sport will grow in popularity with the construction
of the new hall. In addition, I would also like to support the fact that the complexity of the
team's new athletes will mean a lot of benefits, so their effectiveness will increase. I will use
the following research methods for the acceptance of these hypotheses: Firstly, I will make
structured interviews with the director of the Újpest Gymnastics Club, István Őze and the
Economist Dr. Baluka Csabáné. Aside from the UTE one of the certified athletes I will ask
what the benefits of curling hall construction will be. I've been able to find out more about 10
years ago from the owner of the current Curling Course, which will help me compare the
differences between the two halls in terms of profitability.
In addition to the interviews, I will send a questionnaire to the schools that will attend the
curriculum planned by the curling course within the physical education classes. With the data
of this questionnaire I will be able to substantiate that the popularity of sport is expected to

rise. In addition to these methods, I get access to information about the hall thanks to the
Újpest Gymnastics Team, which I will be able to prepare SWOT analysis and analyze the
location of the site, and I can also prove the financial return. I will analyze the extern effects
of the investment, both economically and environmentally. At the end of my work, I will
make a conclusion and formulate my own opinion on the building of the hall.

