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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
2012. 01. 01. és 2012. 12. 31. közötti időszakban 
elvégzett feladatairól.  
(Általános feladatok, működés, szabadidősport, diáksport.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Készült a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs MJV Önkormányzata között a 2012. január 1.  
    és 2012. december 31. közötti időszakban a jelzett szerződések szerint nyújtott támogatási összegek 
    felhasználásának szakmai alátámasztására. 
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1., Szerződések száma, az elvégzett feladat - számokban 
 
 
2012. évre a 08-8/308-3/2012 számú szerződés alapján a létesítmények működtetésére az  
önkormányzati támogatás:                 272 250 000 Ft   
        
 
Ebből: 2012. szeptember 30-ig      
       
  Működési Költség        101 475 596     
  Fenntartási költségre               8 160 127     
  Személyi jellegű kiadások és járulékaik    145 061 543     
  Tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra      2 948 243     
  Összesen:                             257 645 509     
       
       
 
A létesítmények működtetéséből származó bevételek               64 188 209     
(létesítmény-bérbeadás, jegybevétel)     
       
       
Utánpótlás-nevelésre a 08-8/308-14/2011 számú  támogatási szerződés lapján  
1 200 000 Ft összeget adott át Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.  
       
 
Olimpiai felkészülésre 6 db támogatási szerződéssel összesen  
5 200 000 Ft összeget adott át az Önkormányzat Népjóléti és Sportbizottsága. 
 
 
Három látvány-csapatsportágban (jégkorong, kézilabda, vízilabda ) a 2011/12-es sportévben  
az alábbi összegek álltak rendelkezésünkre:     
       
                                Befolyt            Felhasznált     
                                             támogatás  
    
Jégkorong              5 123 599                   4 750 653          
Kézilabda            37 015 000                    5 323 451          
Vízilabda            44 925 000                 44 597 406          
Összesen:            87 063 599                 84 671 510         
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2., Általánosan elvégzett feladatok, intézményrendszer 
 
A Pécs M. J. V. Közgyűlése által 2010. július 1-ével létrehozott Pécsi Sport Nonprofit Zrt. az első 
teljes működési év (2011) végére lezárult az öt nagy városi sportlétesítmény (Sportcsarnok, 
Jégpálya, Lőtér, Várkői-stadion, majd Hullámfürdő) átvételével, a zökkenőmentes üzemeltetés 
megkezdésével még az előző esztendőben megkezdett átszervezések, felújítások, 
eszközbeszerzések sora.  Ezt követően folyamatosan bízta meg a talpra állt intézményt újabb és 
újabb sportszervezési és intézmény-üzemeltetési feladatokkal a tulajdonos Önkormányzat.  
 
A Megyei Közgyűléssel folytatott együttműködés jegyében bővült a társaság intézményi rendszere 
is: ez év tavaszától a PSN Zrt. fennhatósága alá került az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ 
működtetése is - az ott folyó legfontosabb szakmai tevékenység, azaz a kajak-kenus utánpótlás 
képzése terén természetesen aktív együttműködésben az azt továbbra is felvállaló Pécsi Kajak-
Kenu Clubbal. Ugyanezen a nyáron a PSN Zrt. haszonbérletébe került egy Dél-Kertvárosban lévő, 
jelenleg néhány hegyikerékpáros akadállyal ellátott füves szabad terület, a későbbiekben pályázati 
fejlesztési tervekkel igazi kerékpárparadicsomnak megálmodott "dirt park". 
 
Kommunikációs területen a számítástechnikai alapok megteremtése, az egységes arculati rendszer 
kidolgozása, majd a társaság saját internetes oldalának (www.psnzrt.hu) immár folyamatos 
működtetése és a helyi sportélet iránt érdeklődők közötti lassan, de biztosan növekvő 
népszerűségének megteremtése után a 2012-es esztendő a fiatalabb korosztályok felé fordulás 
jegyében telt. A szándékaink szerint „kettős” struktúrájú (egyaránt megfelel egy modern „céges” 
weblappal, illetve egy városi „sportos hírportállal” szemben támasztott követelményeknek) 
weboldal után immár saját facebook-oldalunkon is népszerűsítjük saját szervezésű eseményeinket, 
illetve adunk hírt azok eredményéről. 
 
Az idén folytatódott, mi több, magasabb szintre emelkedett a még az előző esztendő végén 
megkezdett TAO-pályázattal kapcsolatos teendők sora, illetve az előző évben elnyert pályázati 
források felhasználása (az eszközbeszerzések közül értékében a legkiemelkedőbb a Hullámfürdő új 
eredményjelzőjének beszerzése volt, a legtöbb sportolót pedig az ezúton is a társaság egységes 
arculatát erősítő új felszerelések, sportruházat vásárlása, illetve az utazási költségeknek a szülőktől 
történő jelentős átvállalása volt). Városunkban a PSN Zrt. volt az a sportszervezet, amely a legtöbb 
sportágban, a legszélesebb sportolói kört képviselve, az önkormányzat sportcéljaival összhangban 
pályázott a szövetségeknél a jelzett támogatásra. 
  
Ugyancsak fontos, sőt, a fenti sportszakmai célok anyagi alapjainak megteremtése szempontjából 
kiemelt jelentőségű feladat a létesítmények nem sportcélú (kultúra, koncertek, kongresszusok, 
szakmai találkozók, kiállítások, vásárok) piaci alapú bérbeadása, e területen az új lehetőségek 
feltérképezése, minél teljesebb kiaknázása. 
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek a jövőben is kiemelt célja, hogy az intézményekben folyó sportélet 
folyamatosságának megőrzése, illetve lehetőség szerinti bővítése mellett olyan gazdálkodást 
folytasson, amellyel saját bevételi forrásait növelheti – ezzel párhuzamosan csökkentheti az 
önkormányzati támogatás összegét.  
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2., Diáksport 
 
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.  
 
Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a diákolimpiák városi szintű átvételét követően 2012-ben a 
megyei diákolimpiai élet koordinálása is a PSN Zrt. hatáskörébe került, így további sokezres 
diáklétszám rendszeres versenyeztetésével bővült a feladatkör. 
 
Az elmúlt tanévben Pécsett tizennyolc sportágban közel nyolcvan versenyt rendeztünk vagy 
vettünk részt azok szakmai lebonyolításában. Igazi sportszakmai sikerként könyvelhetjük el, hogy 
mindezeken felül a IV. korcsoportban a labdás sportágakban az országos döntők rendezési jogát is 
elnyerte a város, illetve a PSN Zrt.  
 
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. 
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A pécsi általános iskolások ebben az esztendőben húsznál több diákolimpiai országos bajnoki címet 
gyűjtöttek be. Emellett csaknem negyven további dobogós helyezéssel büszkélkedhetnek a 
pécsiek.  
 
Humánerőforrás-szükségletét tekintve e szerteágazó terület – miközben a már említett városi 
sportcsoporttól a korábban is e feladatkörben dolgozó egyetlen munkatárs, Vedelek Mihály már 
korábban átkerült a PSN Zrt. állományába – lényegesen szélesebb kört kell, hogy felöleljen, így az 
esztendő közepétől Kaufmann Eszter is munkatársunkként koordinálja a megyei szintű diáksport-
feladatokat..  
 
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.  
  
Bár a sor végére maradt, a sportszakmai munka terén talán az élre kívánkozott volna a város 
sportiskolájának (PVSE, még korábban TÁSI) teljes intergrálása, azaz tizennégy sportágban ezernél 
több sportoló átigazolása, valamint az edzői kar szervezeti átvétele a PSN Zrt. Sportiskolába.  
 
Az átvétel mellett örömteli módon bővült is a sportágak száma: új szakosztályként csatlakoztak 
hozzánk a hegyikerékpárosok (downhill), akik önszervező módon, de a társaság anyagi segítségével 
működtetik szakosztályukat, tavasszal és ősszel pedig már egy-egy országos sikerű orfűi versennyel 
megkezdve a sportág PSN Zrt.-n belüli hírnevének öregbítését.  
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3., 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, jelentős 
többletköltséggel dolgozó Melitta SE-től a városi szabadidősport-események, a kispályás 
labdarúgó-bajnokság szervezési munkálatait, majd az idén tovább bővítette a résztvevők 
létszámát, illetve a sportági palettát. 
(Mindezekről ugyancsak színes hírekkel, toborzókkal, tudósításokkal fűszerezett külön 
kategóriában számolunk be honlapunkon: www.psnzrt.hu/szabadidosport)  
 
A tavaszi-őszi rendszerű szabadtéri bajnokság sikere mellett még 2011 őszén a PSN Zrt. ugyancsak 
átvette a téli városi terembajnokság szervezési feladatait – ezen javarészt a szabadtéren is játszó 
csapatok vettek részt - 2012-ben pedig már finomítani is tudott a rendszeren, azaz a bajnoki 
rendszert a résztvevő csapatok igényeihez igazítva tovább növelte a torna népszerűségét. 
 
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. 
 
Már az előző évben a PSN Zrt.-hez került a korábbi „Felkészülni, vigyázz, rajt!” szabadidős 
versenysorozat, amely tíznél több nagyszabású rendezvényével, több újdonsággal átlagosan 2-300 
résztvevőt mozgósított egy-egy alkalommal.  
 
Az idén kiemelkedett a sorból a belvárosi két futónap, amelyek közül a tavaszi Vivicitta-futásra a 
Budapest Sportirodával kialakítandó szorosabb szakmai együttműködés első pilléreként 
tekinthetünk. Az idén a Hauni támogatásával megvalósított, Kossuth térről induló, kétezer méteres 
belvárosi kört újabb csúcsként több mint 1700-an teljesítették, a szervezők külön örömére 
nemcsak atléták, hanem családok, szervezett iskolai csoportok, míg a legfiatalabbakat a 
Sportóvoda csoportja jelentette. 
 
A PSN Zrt. a sportszakmai igények változásához igazodva, egyben a pénzügyi racionalizálás 
jegyében 2012-ben kivette programjai közül az egyébként évtizedes hagyományokra visszatekintő 
Tour de Pécs kerékpárverseny-sorozatot - ám az amatőrök helyett egyre inkább a környék félprofi 
bringásai körében népszerűsödő sorozatot nem hagyta agára, hanem egy külső támogató szárnyai 
alá adta, miközben egyik sportszervező munkatársa szakmai felügyelettel továbbra is besegített a 
rendezésbe. 
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A londoni olimpia évében több sikeres eseménnyel (futás, úszás, kerékpár) lezárult az EDF-Démász 
Olimpiai Ötpróba London 2012 versenysorozatba, ahol 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. 
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3. Napról napra: 
    A PSN Zrt. által 2012-ben szervezett legfontosabb események címszavakban 
 
Januárban folytatódtak a 2011-ben megkezdődött diákolimpiai programok, az év első hónapjában 
a Műjégpályán és a Lauber Dezső Sportcsarnokban mérték össze tudásukat a diákok. A városi- és a 
megyei gyorskorcsolya döntő mellett a tornászok városi döntőjét, a játékos sportversenyt és a 
jeges vetélkedőt rendezték a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. létesítményeiben az év kezdéseként. A 
jeges vetélkedőn öt együttes indult, ezúttal a versenykiírásban az is szerepelt, hogy a nyolc diák 
mellett egy felnőtt férfinak és nőnek is szerepelnie kellett a csapatban, ezzel is szerettük volna 
bevonni a szülőket és a testnevelőket a diáksport programjaiba.  
 
Februárban Jégfarsang néven farsangi mulatságot tartottunk a műjégpályán. Az esti nyitva tartás 
alatt vártuk a legkülönfélébb jelmezben érkezőket, a legötletesebbeket pedig értékes ajándékokkal 
jutalmaztuk. A jelmezben érkezők ingyen sportolhattak az este folyamán. Márciusban nőnapi 
akcióval vártuk a korcsolyázókat: minden hölgy, illetve nőnek öltözött férfi ingyen búcsúztathatta a 
telet a koripályán.  
 
Március harmadikán, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Lauber Dezső Sportcsarnokban 
rendezték a tornászok országos elődöntőjét, amelyről két pécsi fiú csapat is az országos döntőbe 
jutott.  
 
Április másodikán kezdődött a Várkői-stadionban rendezett városi kispályás labdarúgó-bajnokság 
idei szezonja. Hat új csapattal, egy teljesen új csoporttal  (szenior 50+ az ötven éven felülieknek)és 
megújult környezettel vághatnak neki az együttesek a 2012-es idénynek. Az új salak mellett 
felújított, kifestett öltözők várták a csapatokat.  
 
„Olimpia éve” címmel februártól júniusig tartó programsorozatot indított a Széchenyi István Iskola, 
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs MJV Népjóléti és Sport Bizottsága. Március 28-án ünnepélyes 
keretek között ekkor nyitották meg a Magyar Sportmúzeum vándorkiállítását. A programsorozat 
részeként április 26-án olimpiai elméleti vetélkedőt is rendeztünk. A vetélkedő célja az volt, hogy 
az olimpia évében Pécs város tanulói minél több ismeretet szerezzenek az olimpiák történetéről és 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar, illetve pécsi olimpikonokról. 
 
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. U 14-es kézilabdázói ötödik helyezést értek el az április 13-15. között 
megrendezett országos döntőben. Az alsóörsi tornán a pécsiek az MKB Veszprém csapatát is 
legyőzve érték el ezt a kimagasló eredményt. Az egy évvel fiatalabbak, az U13-as korosztály 
játékosai pedig hatodikak lettek a nyíregyházi döntőn. 
 
Április 22-én a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. hegyikerékpáros szakosztálya a Katonabogarak 
Hegyikerékpáros Egyesülettel együttműködve országos downhill-versennyel ünnepelte 
megalakulását. Az eseményre százhét kerékpáros nevezett, akik többek között Szombathelyről, 
Győrből, Nagykanizsáról és Pécsről érkeztek, azonban volt szlovákiai résztvevője is a 
megmérettetésnek.  
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Április 14-én, szombaton a BSI és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. közösen rendezte a Telekom Vivicittá 
Városvédő Futást, amely 2003 után tért vissza Pécsre.  
A 14.30-kor rajtoló tavaszköszöntő futáson gyerekek, idősebbek és fiatalabbak, családok és baráti 
társaságok, iskolák és munkahelyi közösségek is rajthoz álltak. Ugyan a versenyzőket a célban az 
érem mellett pénzdíj is várta, azonban maga a Vivicittá mégis sokkal inkább egy kellemes, 
családokat is megmozgatni szándékozó közösségi esemény, azaz bárki nyugodtan végigkocoghatta, 
vagy akár részben sétálhatta is a távot. A résztvevők a futásra a pécsi aerobik-világbajnok és 
életmód-tanácsadó, Katus Attila vezényletével melegíthettek be a Széchenyi téren. 
 
Június 7-én, csütörtökön családi sport- és játszónapot rendett a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 
Haunival együttműködve. A Várkői Ferenc Szabadidő- és Diáksportközpontban tartott 
rendezvényen bárki részt vehetett, a rendezők óvodákat, iskolákat, baráti társaságokat vártak, 
emellett különösen számítottak az ugyancsak a Várkői-pályán folyó Intersport-kupa városi 
kispályás labdarúgó-bajnokságon résztvevők családtagjaira.  
A sportpályán felfújható légvárak sokasága várt a gyerekekre (óriáscsúszda, trambulin, élőcsocsó, 
ugráló, falmászás, szumó, gyereksarok stb.), valamint lufihajtogató bohóc is szórakoztatta a 
rendezvényre kilátogatókat. Természetesen a nyeremények sem maradtak el, a résztvevők 
játékonként sorsjegyet kaptak, amellyel sorsoláson vehettek részt, amelyen különböző 
sporteszközök találtak gazdára. 
 
Strandfoci: két bajnokságot rendeztünk a nyár során a kertvárosi Nevelési Központ sportpályáink 
kialakított területen. A labdarúgó Európa-bajnokság idején az érdeklődők óriás kivetítőt 
követhették a kontinensviadal küzdelmeit. 
 
Augusztusban kosárlabda Eb-selejtezőket rendeztünk a Lauber Dezső Sportcsarnokban.  
 
A londoni olimpián a PSN Zrt. sportlövője, Csonka Zsófia élete legjobb olimpiai teljesítményét 
nyújtotta, légpisztolyban a tizenhatodik helyen végzett, sportpisztoly versenyszámban pedig 
pontot szerzett, a hatodik helyen zárt. Financsek Gábor tartalékként utazhatott ki a brit fővárosba. 
Biczó Bence (akkor még PSN-es versenyzőként…) 23 század másodperccel maradt le a 200 pillangó 
döntőjéről. Meilinger Csaba, a PSN Zrt. paralimpikon úszója is elutazhatott Londonba, négy 
számban indult, egyben döntőbe jutott, két másik számban pedig csak tizedek választották el a 
finálétól. 
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4., Összefoglaló, előretekintés 
  
A végére maradt, de a PSN Zrt. életre hívásának szempontjából talán legfontosabb, azaz 
sportszakmai feladatok közül, egyben a létesítmény-üzemeltetéshez kötődően kiemelhetjük 
elvégzett feladataink közül az öt intézményünkben jelen lévő egyesületek, klubok, szakosztályok 
támogatását, rendezvényeiken, mérkőzéseiken a házigazdaszerep méltó ellátását, 
edzéskörülményeik javítását. „Saját” sportegyesületünk, a PVSE szakmai felügyeletét, munkájának 
koordinálását.   
 
Továbbra is rendszeres házigazdaszerepet vállal (immár piaci, vagy piac-közeli feltételekkel) a PSN 
Zrt. számos külső egyesület, rendező sportversenyeinek, bajnokságainak, kupáinak, tornáinak 
(sporttáncversenyek, labdajáték utánpótlás-bajnokságok, dzsúdó, ökölvívó, asztalitenisz, torna, 
ritmikus gimnasztika stb versenyek) lebonyolításában.  
  
Ugyancsak fontos, sőt, a fenti sportszakmai célok anyagi alapjainak megteremtése szempontjából 
kiemelt jelentőségű folyamatos feladatként kezeljük a létesítmények nem sportcélú (kultúra, 
koncertek, kongresszusok, szakmai találkozók, kiállítások, vásárok) piaci alapú bérbeadását, e 
területen az új lehetőségek feltérképezését, minél teljesebb kiaknázását. 
 
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek a jövőben is kiemelt célja, hogy az intézményekben folyó sportélet 
folyamatosságának megőrzése, illetve lehetőség szerinti bővítése mellett olyan gazdálkodást 
folytasson, amellyel saját bevételi forrásait növelheti – ezzel párhuzamosan csökkentheti az 
önkormányzati támogatás összegét.  
 
 
 
 
Pécs 2012. 12. 14. 
 
 
 

        
…………………………….………………………… 

       Vári Attila 
    vezérigazgató 

 


