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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
2011. 01. 01. és 2011. 12. 31. közötti időszakban 
elvégzett feladatairól  
(2., Diáksport, szabadidősport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Készült a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs MJV Önkormányzata között a 2011. január 1.  
    és 2011. december 31. közötti időszakban az alábbi szerződés szerint nyújtott támogatási összeg 
    diáksport-célú felhasználásának szakmai alátámasztására. 
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A szerződés száma: 08-8/313-9/2012  (diák- és szabadidősport)           
 
Időszak: 2011. január 01. – 2011. december 31. 
A támogatási összeg: 20 800 000 Ft. 
 
Ebből 
                Működési költségek:               6 369 191 Ft  
               Fenntartási költségek:             3 661 380 Ft 
               Személyi jellegű kiadások:                10 764 429 Ft 
               Tárgyi eszköz beszerzése:                                 - 
               Egyéb kiadások:                                          5 000 Ft 
               Programköltségek:                                              -             
               Összesen:                                       20 800 000 Ft 

 
 
 
 
Az elvégzett feladatok – Összefoglaló                                                              
 
A Pécs M. J. V. Közgyűlése által 2010. július 1-ével létrehozott Pécsi Sport Nonprofit Zrt. első és 
legfontosabb feladata az öt nagy városi sportlétesítmény (Sportcsarnok, Jégpálya, Lőtér, Várkői-
stadion, majd Hullámfürdő) üzemeltetésének zökkenőmentes átvétele volt a Városi 
Sportlétesítmények Igazgatóságától, illetve a Pécsi Fürdő Kft.-től és a Pécs Holdingtól.  
 
Második lépésként, már a 2011-es esztendő elejétől, folyamatosan bízta meg a talpra állt 
intézményt újabb és újabb sportszervezési feladatokkal a tulajdonos Önkormányzat.  
 
 
1., Diáksport 
 
A PSN Zrt. emellett már 2010. harmadik negyedévétől egyre jobban kivette a részét (2011 
januárjától teljes egészében átvette) a városi hatáskörbe tartozó diáksport-feladatok 
koordinálásból, a helyi diákolimpiák megszervezéséből, lebonyolításából. 
 
A diáksport kiemelt önkormányzati feladatkénti kezelése annál is fontosabb, mert a felnövekvő 
generációk egészséges testi és lelki fejlődésének nélkülözhetetlen eszköze a testmozgás, a sport. 
Nem lesz, és nem is lehet mindenkiből olimpiai bajnok, de a mozgás igénye és szeretete 
alapvetően határozhatja meg egész nemzedékek sorsát. Az erre való ráhangolást a mozgáskultúra 
alapjainak lerakására ideális életkorban, az iskolában kell kezdeni. 
 
Ennek felismerése okán került nem sokkal megalakulása után a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
szervezeti keretébe a Pécs városi diáksport, amely támogatni hivatott a közoktatástól az élsportig 
húzódó szerteágazó területet. A felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek már évtizedes múltra 
tekintenek vissza.  
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Az elmúlt tanévben Pécsett tizennyolc sportágban közel nyolcvan versenyt rendeztünk vagy 
vettünk részt azok szakmai lebonyolításában. Ezen felül a kispályás labdarúgásban és rövidpályás 
gyorskorcsolyában az országos döntőknek is házigazdái lehettünk.  
 
Ennek során tavaly több ezer iskoláskorú gyermek jutott rendszeres sportolási és versenyzési 
lehetőséghez, akik közül huszonheten országos diákolimpiai bajnoki címet szereztek.  
 
A városi diáksportvezetők célja, hogy minden évben színesítsék a versenyzési lehetőségek 
kínálatát, ezzel is elősegítve a tanulók mind szélesebb körű bekapcsolódását a diáksportba. A 
szemlélet megváltoztatása legfontosabb feladatunk, amellyel együtt jár a szükséges feltételek 
megteremtése is.  
 
Ezért a folyamatosan bővülő sportadatbázissal, aktuális és friss színes hírekkel egyre növekvő 
népszerűségű honlapunkon (www.psnzrt.hu) külön foglalkozunk a diáksport eseményeivel, 
rendszeresen beszámolunk az eredményekről és szándékunk szerint segíteni igyekszünk minden 
fiatalt, hogy megtalálja a számára legoptimálisabb mozgásformát.  
 
Pécsett mintegy 10-15 ezer gyerek vesz részt aktívan a diáksportban, akadnak, akik több 
sportágban is megmérettetik magukat. A város diáksportélete hosszú esztendők óta példaértékű 
sikerekkel büszkélkedhet. (E munka egyik elismerése lehet, hogy a város, illetve a PSN Zrt. az 
Országos Diáksport-szövetségtől 2012-re négy labdasportágban is elnyerte a IV. korcsoportos 
diákolimpia országos döntőjének rendezési jogát, ahol talán a jövő felnőttbajnokait láthatja majd a 
pécsi közönség. 
 
A pécsi általános iskolások ebben az esztendőben 24 diákolimpiai országos bajnoki címet 
gyűjtöttek be. Emellett 34 további dobogós helyezéssel büszkélkedhetnek a pécsiek, ráadásul 
Keszthelyi Roland a Magyar Diáksport Szövetség fair play-díját is elnyerte.  
 
Humánerőforrás-szükségletét tekintve e szerteágazó terület – miközben a már említett városi 
sportcsoporttól a korábban is e feladatkörben dolgozó egyetlen munkatárs, Vedelek Mihály 
átkerült a PSN Zrt. állományába – lényegesen szélesebb kört kell, hogy felöleljen.  
 
Így a PSN Zrt. saját munkatársai, illetve a társaság égisze alatt az adott versenyeken eseti 
megbízással dolgozó edzők, testnevelők mellett további több tucatnyi társadalmi aktíva (sportági 
szakágvezetők, közreműködők, városi sportági bajnokságok szervezői, versenybírók stb) bevonását 
is jelentette-jelenti a munkába.  
 
Az ő áldozatos munkájuk nélkül nehezen lennének elképzelhetőek nemcsak a jelzett sikerek, de a 
diákversenyek zökkenőmentes lebonyolítása sem – így, ha folyamatos anyagi ellenszolgáltatással 
nem is áll módjában mindezt honorálnia a városnak, legalább évente egy alkalommal sort kerít 
méltó, ünnepélyes megjutalmazásukra.  
  
 
 

http://www.psnzrt.hu/
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2., Szabadidősport 
 
Kezdve a sort a korábbi „városi sportcsoport” megszűnte után az önkormányzati érdekeltségű 
szabadidősport-programok szervezésével-finanszírozásával, még az alakuló év őszén 
megkezdődött annak a folyamatnak az előkészítése (infrastruktúra, személyi állomány), amelynek 
eredményeként 2011 januárjától a PSN Zrt. átvehette a korábbi külső partnerként, így jelentős 
többletköltséggel dolgozó Melitta SE-től a városi szabadidősport-események, a kispályás 
labdarúgó-bajnokság szervezési munkálatait.  
(Mindezekről ugyancsak színes hírekkel, toborzókkal, tudósításokkal fűszerezett külön 
kategóriában számolunk be honlapunkon: www.psnzrt.hu/szabadidosport)  
 
Utóbbi már az első idényében bebizonyította, hogy a részvételi szám szinten tartása, illetve a 
körülmények javítása (részleges felújítás nyílászáró-korszerűsítéssel, festéssel a Várkői-stadion 
öltözőiben, salakcsere- és felújítás, illetve a kispadok, kerítések rendbetétele, javítása, mázolása a 
pályákon és környékükön stb) ellenére is jelentős anyagi megtakarítással megszervezhető a 
sorozat.  
 
A PSN Zrt. úgy tudta csaknem felére lefaragni a működési költségeket, hogy közben a nevezési 
díjak csökkentése is belefért a büdzsébe, így végül öt osztályban 84 csapat ezernél több 
labdarúgója lépett pályára minden hétfőn-csütörtökön a Verseny utcában.  
 
A tavaszi-őszi rendszerű szabadtéri bajnokság sikere mellett 2011 őszén a PSN Zrt. ugyancsak 
átvette a téli városi terembajnokság szervezési feladatait – ezen javarészt a szabadtéren is játszó 
csapatok vettek részt.  
 
E sorozat újdonsága volt, hogy – hasonlóan a szabadtérihez – külső támogatók jóvoltából itt is igen 
nívós és értékes díjakért szállhattak versenybe a csapatok, emellett a korábbi, több kisebb 
teremben folyó mérkőzések helyett ezúttal szombat-vasárnap délelőttönként egy helyszínen, a 
Lauber Dezső sportcsarnokban folyt a torna, ezzel is színvonalasabb körülményeket kínálva a 
játékosoknak. 
 
Ugyancsak 2011 januárjától került a PSN Zrt.-hez a „Felkészülni, vigyázz, rajt!” szabadidős 
versenysorozatot. Ez a maga 11 nagyobb rendezvényével, több újdonsággal (mint disc golf, 
fitnesznap) átlagosan 2-300 résztvevőt mozgósított egy-egy alkalommal.  
Kiemelkedett a sorból a Kossuth téri futónap, amelyen a kétezer méteres belvárosi kört több mint 
1400-an teljesítették, a szervezők külön örömére nemcsak atléták, hanem családok, szervezett 
iskolai csoportok, míg a legfiatalabbakat a Sportóvoda csoportja jelentette. 
 
A PSN Zrt. vette szárnyai alá az immár ugyancsak évtizedes hagyományokra visszatekintő Tour de 
Pécs kerékpárverseny-sorozatot (12 verseny, alkalmanként 100-150 résztvevővel, két 
horvátországi kirándulással)  - ám mert úgy tapasztaltuk, hogy e rendezvény kialakult sajátos 
útvonalaival és távjaival egyre inkább az igazolt versenyzők érdeklődésére kezd számot tartani az 
amatőrök helyett, e téren 2012-től több változtatást is tervezünk. 
 

http://www.psnzrt.hu/szabadidosport
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A 2011-es esztendő újdonsága volt, hogy szabadidős rendezvényeink egy részével (futás, úszás, 
kerékpár) bekapcsolódtunk az EDF-Démász Olimpiai Ötpróba London 2012 versenysorozatba – 
röviden a hagyományos, országos olimpiai ötpróbák közé – így az eseményeinken résztvevők 
egyúttal az abban a sorozatban megszabott feltételeket is teljesíthették, a legjobbak pedig értékes 
sportszerekkel is gazdagodhattak a sportélmények mellett. 
 
E körbe sorolhatjuk azokat a városi szakági bajnokságokat (a kosárlabdával, asztalitenisszel az 
élen), amelyek szervezését ugyan azok saját városi szövetségei bonyolítják le, a PSN Zrt. pedig 
anyagi lehetőségei függvényében pénzbeni, vagy intézményei kedvezményes használatának 
lehetővé tételével támogatja őket. 
 
A PSN Zrt. a jövő generáció egészséges életmódra nevelése – azaz a diáksport – mellett az idősebb 
korosztályokat is igyekszik bekapcsolni sporteseményeibe. Sőt, a legidősebbeket is… Az idősebb 
generációnak kedvezve nagyszabású uszodai mozgásprogram indult Pécs nyugdíjasai számára az 
Egészséges Városért Alapítvány, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és a Pécsi Úszóiskola támogatásával.  
 
A Hullámfürdőben két program közül választhattak az érdeklődők a „Fitt Nagyi!” sorozaton belül.  
A víz alatti torna célja a mozgáskészség megőrzése, az állóképesség fejlesztése, az ízületek 
védelme és a tartásjavítás, míg a vízi-tornát szakképzett gyógytornász tartotta a tanmedencében. 
 
A további népszerűbb események közé a családi jeges vetélkedőt (Jégpálya), az uszodai 
sportnapot, a több kerékpártúrát, illetve a meglepően nagy érdeklődésre számot tartó amatőr 
lövészversenyt sorolhatjuk. 
 
Miközben a PSN Zrt. saját erőforrásait is igyekezett e célok szolgálatába állítani, több versenyhez, 
sorozathoz találtunk olyan külső támogató (névadó szponzor) céget, amelyek jóvoltából még 
színvonalasabb rendezvényeket sikerült megvalósítanunk. 
 
Az esztendőt – ahogy a diáksport területén – a szabadidősportban is a hagyományos városi 
jutalmazással zárta a PSN Zrt. Az eseményen Vári Attila vezérigazgató megköszönte a negyven 
jelenlévő önzetlen segítő (többek között a városi szakszövetségek vezetői, a különféle 
bajnokságokon, rendezvényeken rendszeresen résztvevő szervezők, polgárőrök, orvosok, illetve az 
eseményeket kiemelkedően népszerűsítő médiumok képviselői) munkáját, akik társadalmi 
munkában, önkéntesen segítettek a sportrendezvények lebonyolításában, emellett kiemelte, 
reménykedik abban, hogy jövőre még több családot és gyermeket sikerül bevonni mind a 
diáksport, mind a szabadidősport rendezvényeire. 
 
Csizi Péter, a sportért felelős alpolgármester a város nevében köszönetét fejezte ki a 
jelenlévőknek, hiszen, mint mondta, e népes csapat sportszeretete, lelkesedése, tenni akarása a 
garancia arra, hogy a pécsiek jól szervezett szabadidősport-rendezvényeken tölthessék el az 
idejüket – az utóbbi esztendőkben összességében mintegy évi tizenötezren éltek is a lehetőséggel. 
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Az alpolgármester „cserében” arra tett ugyanakkor ígéretet, hogy az önkormányzat a mostani 
szűkös anyagi helyzetben is megtalálja majd azokat a forrásokat, amelyek e rendszer szinten 
tartásához, mi több, fejlesztéséhez szükségesek, hiszen, mint mondta, „a város vezetői is tudják, 
hogy a sport a jövő záloga”. 
 
 
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek a jövőben is kiemelt célja, hogy a létesítményeivel történő jó 
gazdálkodás, illetve az intézményekben folyó sportélet folyamatosságának megőrzése, illetve 
lehetőség szerinti bővítése mellett a szabadidő-, illetve diáksport területén is további előremutató, 
a jövő generáció egészséges életmódra nevelését célzó munkát végezzen; illetve a város amatőr 
sportolóinak, vagy a sporttal még csak most ismerkedni kívánó polgárainak kellemes és hasznos 
szabadidős elfoglaltságot nyújtó programokat szervezzen.  
 
 
 
 
 
 
Pécs 2012. 03. 30. 
 
 

              
…………………………….………………………… 

       Vári Attila 
    vezérigazgató 

 


