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A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány és Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata a 2012.-es 

évben megállapodásokat kötött a különböző látvány-csapatsportok kerületi szervezeteivel a TAO 

pályázat sikerességéhez.  

A felújításokkal kapcsolatosan az Alapítvány Stratégiai Megállapodást kötött a kerületi sportot 

igazgató Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-vel, valamint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzatával, akikkel együttesen kidolgozták a sportfejlesztési programot is. 

2016-os évben a stratégiai megállapodásba be lettek vonva azon XI. kerületi iskolák, melyek 

tornatermében, uszodájában egyesületek rendszeresen utánpótlás edzéseket, és mérkőzéseket 

játszanak.  

A program célja, hogy az Önkormányzattal együttműködve a kerületi lakosság, valamint az itt 

dolgozók, és a környékbeli lakosok számára a megfelelő minőségi sportolási lehetőség biztosításra 

kerüljön, figyelembe véve a megnövekedett sportolni vágyók számát. 

Az iskolák tekintetében az első ütemben, az Őrmezei Általános Iskola tornatermének felújítsa készült 

el 2016-ban: teljes parkettacsere, nyílászárók cseréje, és a tető javítása. 2017-ben a második ütem 

részeként az Őrmezei Általános Iskola kiszolgáló helyiségeinek felújítása fog megvalósulni. 

Vízilabda tekintetében az Orvosegyetem Sport Clubbal kötöttek megállapodást a XI. kerület 

Kondorosi út 14. (43166/3 hrsz.) szám alatt található Nyéki Imre Uszoda fejlesztéséhez.  

 
2016.-ban, a Kondorosi úti Nyéki Imre Uszodában elkészült egy edzőterem, és egy erőnléti terem, 
ezzel pótolva azt a hiányosságot, hogy ne kelljen más létesítménybe menni az erőnléti edzések miatt.         
2016 júniusára elkészült az uszoda teljes kupolarendszerének cseréje, motoros ablakokkal 
kiegészítve. Az uszoda külső felületén az elavult csatorna rendszer teljes körű cserén esett át. A 
főtartó talpak felújítása mellett, a homlokzati felújítások is befejeződtek. A mérkőzések 
színvonalasabb közvetítése érdekében, elkészült egy a belső térben funkcionáló led fal. 
 
A pénzügyileg bejött társasági adó támogatásokból 2016.-ban a fent említett beruházásokat sikerült 
megvalósítani a vízilabda program keretein belül.  
 
2017-ben folytatódik az uszoda külső részének felújítása (betonjárdák, külső nyílászárók cseréje), és 
az uszoda belső részének felújítása(belső medencetest felújítása, medencék körüli burkolatok 
cseréje, szigetelése, gépészeti, elektromos rekonstrukciók). 

 

 



 

 

 

Kosárlabda tekintetében a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubbal, a Műegyetemi Atlétikai és Football 

Clubbal és a Budai XI. Sportegyesülettel a Hauszmann Alajos utca 5. szám alatt található Gabányi 

László Sporttelep fejlesztéséhez kötöttek megállapodást.  

Az MKOSZ által elfogadott pályázatnak köszönhetően, 2016. február-júniusában, a Gabányi László 

Sportcsarnok területére, további mobil lelátókat telepítettünk, a megnövekedett szurkolói igényeknek 

megfelelően. A sportcsarnok területén egy közösségi tér kialakításához járult hozzá az Alapítvány, 

amely minden korosztály számára megfelelő sportolási lehetőséget nyújt. 

2017-ben a terveknek megfelelően a Gabányi László Sporttelepen kialakításra kerül egy emeleti 

edzőterem, és az öltözőépület felett egy teljes emelet. Felújításra kerül a parkoló rendszer is. 

 
A pénzügyileg bejött társasági adó támogatásokból 2016.-ban a fent említett beruházásokat sikerült 
megvalósítani a kosárlabda program keretein belül.  
 
2016-ban az Alapítvány az EMMI-vel kötött támogatási szerződés keretein belül 6 millió forint 
támogatást kapott. Az Alapítvány az összegből kerületi egyesületeket-, táborokat-, és rendezvényeket 
támogatott.   


