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Önkormányzati sportvállalkozás indul a XVIII. kerületben 

 

„Városgazda Utánpótlás Akadémia” néven új, hiány- és látványsportágakat egyaránt 

befogadó sportszervezetet hozott létre Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzata.  

 

Az önkormányzat szolgáltató társasága, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

cégcsoportjának keretén belül megvalósuló Utánpótlás Akadémia létrehozásának célja 

elsődlegesen a kerület sportos jellegének erősítése az itt élők egészséges életformára 

nevelésével, az elérhető sportolási lehetőségek kínálatának bővítésével, egyes hiányzó 

sportágak meghonosításával, főként a kiemelt- és látványsportágakban. Az Utánpótlás 

Akadémia indulásának alkalmából megtartott tájékoztatón Ughy Attila, a XVIII. kerület 

polgármestere kiemelte: az önkormányzat az új sportvállalkozás révén a helyben élők 

sportolási igényeinek magas színvonalon, szervezett módon történő kielégítése mellett a helyi 

közösség építését is támogatni kívánja. 

 

A XVIII. kerület eddig is az egyik legsportosabb kerületnek számított a fővárosban, amit az is 

bizonyít, hogy itt működik kizárólag NB1-es férfi kézilabda egyesület Budapesten (PLER 

Budapest), illetve hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 

kiírt pályázatain is Pestszentlőrinc-Pestszentimre az egyik legsikeresebb pályázó – mondta el 

a tájékoztatón dr. Lévai István Zoltán sportért felelős alpolgármester, aki a kerület további 

ambiciózus sportcélú fejlesztéseinek terveit is ismertette. A tervek megvalósulása érdekében a 

kerület számos sportági szövetséggel is felvette már a kapcsolatot. 

 

A sportvállalkozás nevét adó Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. eddig is a kerületi 

sportlétesítmények üzemeltetőjeként működött, ezen új tevékenységével pedig az a célja, 

hogy élettel töltse fel a régi és az új sportfelületeket, biztosítva ezáltal, hogy a tervbe vett 

fejlesztések révén megvalósuló létesítmények kihasználtsága megfelelő legyen – mondta el 

Banyár László, a Városgazda-cégcsoport vezérigazgatója. 

 

A Városgazda Utánpótlás Akadémia célja a tömegsport, ezen belül is kiemelten a gyermek és 

az ifjúsági korosztályoknak kínált lehetőségek tárházának fejlesztése. Nemcsak tehetségeket 

akarnak felfedezni és segíteni őket a továbbfejlődésben, de szabadidősport-szakosztályukon 

keresztül a versenysportból kimaradtak számára is szeretnének lehetőséget biztosítani, hogy 

szervezett formában, jó közösségben mozoghassanak tovább.  

 

A fenti célok elérése érdekében a XVIII. kerületben többek között olyan neveket állítottak 

maguk mellé, mint a frissen Nemzet Sportolójává választott kétszeres olimpiai bajnok (1976, 

1980), háromszoros világ- és Európa-bajnok tornász, a magyar vándor feltalálója, dr. Magyar 

Zoltán, vagy az 1982-es futball VB-n mesterhármast elért, 33-szoros válogatott labdarúgó 

Kiss László.  

 



 

 

 

 

 

 

 

A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2015 tavaszán a következő sportágakkal kezdi meg 

tevékenységét: női és férfi labdarúgás, úszás és vízilabda. Az év során fokozatosan indulnak 

el a torna, a kosárlabda, az atlétika, a jégkorong és a szabadidő szakosztályok. A 

szakosztályok átlag 15 fős csoportokkal, a szabadidősport kivételével jellemzően 5 éves 

kortól 14-15 éves korig, heti 3-4 edzéssel várják a gyermekeket, akik számára nyáron 

sporttáborokat is szerveznek. Az edzéseket általában helyben, az iskolai sportpályákon tartják, 

ahol pedig ez nem lehetséges, ott az edzésekre való utaztatás problémáját is igyekeznek 

megoldani. 

 

A labdarúgók tavasztól már a Bozsik programban is megmérettetik magukat, a többi sportág 

tekintetében pedig az a cél, hogy a fiatal sportolók folyamatosan és eredményesen vegyenek 

részt a rangos budapesti és országos versenyeken. 

 

További információk a sajtó képviselői részére: 

 

Müller Gyöngyi 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Tel.: +36 (30) 949 4873, e-mail: muller.gyongyi@varosgazda18.hu 

 

További információk a sportszervezetek és szövetségek számára:  

 

Kissné Baumann Gizella 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Tel: +36 (30) 558 8907, e-mail: baumann.gizella@varosgazda18.hu 

 

További információk a nagyközönség részére: 

www.varosgazda18.hu 
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