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Szakmai beszámoló 
 
 

Készült a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között, PSN Zrt. álztal 
üzemeltetett létesítmények (Lauber Dezső Sportcsarnok, Várkői-stadion, Műjégpálya, Városi Lőtér, 

Hullámfürdő) 2013. évben történő üzemeltetéséhez, a társaság működési céljaihoz az alábbi szerződések 
szerint nyújtott támogatási összegek felhasználásának szakmai alátámasztására. 

 
A jelzett (és külön csatolt dokumentumokban részletezett) szerződések, amelyek kiegészítésére készült: 
 
1., A szerződés száma: 08-8-757-2/2013 
Időszak: 2013. év. 
A támogatási összeg: 318 504 000 Ft. 
 
 

Szkmai alapok, háttér 
 
 
Miközben az Önkormányzat aktuális sportpolitikájához igazodva további kisebb-nagyobb részfeladatok ellátására, illetve 
akár intézmények integrálására a jövőben is felkészült a PSN Zrt., nagy vonalakban elmondható, hogy immár öteljes 
egészében megvalósultak mindazon szervezet-fejlesztési, intézmény-kapcsolódási és feladatkör-bővítési elképzelések, 
amelyek okán Pécs M. J. V. Önkormányzata Közgyűlése az addig több szálon futó sportirányítási és 
létesítményhasználati feladatait egy kézbe, a 2010 júliusában életre hívott PSN Zrt.-be integrálta. 
A 2013-as esztendő így a biztosan lerakott alapokra történő további, lépésenkénti építkezés, a feladatkörök pontosítása 
és finomítása, a ránk bízott intézmények működtetésének további optimalizálása és racionalizálása, lehetőségeink, a 
város lehetőségei szerinti fejlesztések jegyében épült föl. 
 
Ezek sorában az intézmények esetleges (bár szűkre szabott) szabad kapacitásainak hasznosítása, a korábbi - bár eddig 
is kizárólag önkormányzati, sportbizottsági határozatok, illetve a korábbi ilyenekre épülő "szokásjog" alapján történő - 
ingyenes bérbeadás alkalmazásának felszámolása, illetve a kedvezmények körének csökkentése, a minimum önköltségi 
alapon történő értékesítés (bérbeadás) szerepelt az élen a gazdasági jellegű feladatok sorában.  
 
A világszerte, így hazánkban is, de különösen a gazdasági nehézségektől fokozatosan sújtott dél-dunántúli régióban 
továbbra is különösen nehéz pénzügyi környezet eleve meghatározta, beszűkítette lehetőségeinket. Mindezt fokozta a 
gazdasági környezetet tovább szigorító jogszabályok, rendeletek életbe lépése, kötelező alkalmazása. 
Mivel a város anyagi forrásai is szűkösek, így sporttámogatási lehetőségei terén 2013-ban sem történt növekedés, 
jelentősebb beruházások; mindezek tükrében gazdálkodásunkat, pénzügyi működésünket elsősorban a további 
takarékosság, a saját erőforrásainkkal való még hatékonyabb gazdálkodás, saját bevételeink növelésére való törekvés 
kell hogy jellemezte.  
 
A 2013-as esztendő önkormányzati támogatásának legjelentősebb tétele ezúttal is a társaság munkatársainak bér-, 
illetve bér-jellegű költségei tették ki, emellett az egyre bővülő intézményrendszer normál üzemeltetési költségei 
következtek a sorban.  
 
A további területeken, mint kisebb-nagyobb szabadidősport- és diáksportversenyek szervezése, városi, megyei és 
országos diákolimpiai rendezvények, különféle, külső felkérésre történő sport-, szabadidős és kulturális rendezvények 
házigazdaszerepe, nagyjából az előző évhez hasonló módon és felosztásban várt a PSN Zrt.-re az elvégzendő munka.  
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A diáksport kiemelt önkormányzati feladatkénti kezelése annál is fontosabb, mert a felnövekvő generációk egészséges 
testi és lelki fejlődésének nélkülözhetetlen eszköze a testmozgás, a sport. A mozgáskultúra alapjainak ideális korban és 
szervezeti keretek közötti lerakására érdekében került nem sokkal megalakulása után a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
szervezeti keretébe a Pécs városi diáksport szervezése, előbb a városi, majd kibővülve megyei szintű diákolimpiákkal is. 
Az elmúlt tanévekben Pécsett tizennyolc sportágban évente közel nyolcvan versenyt rendeztünk vagy vettünk részt azok 
szakmai lebonyolításában.   
 
Humánerőforrás-szükségletében ez rendkívül szerteágazó terület: egy-egy fő foglalkozik hivatalból a városi, illetve 
megyei diáksportfeladatokkal; a PSN Zrt. munkatársai, illetve a társaság égisze alatt az adott versenyeken eseti 
megbízással dolgozó edzők, testnevelők mellett a sportos civil szerezetek további több tucatnyi társadalmi aktívája 
(sportági szakágvezetők, közreműködők, városi bajnokságok szervezői, versenybírók stb) bevonását is jelenti a . 
                                   
Az önkormányzati érdekeltségbe tartozó szabadidősport-feladatok terén a PSN Zrt. folytatta korábban megkezdett 
feladatait, a városi szabadidősport-események, a téli-nyári kispályás labdarúgó-bajnokság szervezését is, 
szabadidősport terén pedig igyekeztünk a korábbi klasszikus futás – kerékpározás – túrázás „sportháromszöget” kinyitni. 
 
E körbe sorolhatjuk azokat a városi szakági bajnokságokat (a kosárlabdával, asztalitenisszel az élen), amelyek 
szervezését ugyan azok saját városi szövetségei bonyolítják le, de a PSN Zrt. 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. Utóbbiaknak kedvezve nagyszabású uszodai mozgásprogram indult Pécs 
nyugdíjasai számára az Egészséges Városért Alapítvány, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és a Pécsi Úszóiskola 
támogatásával.  
 
Nem feledkezünk meg a különféle fogyatékkal élők sportolási lehetőségeiről sem, részben saját szakosztályainkba 
történő integrálásukkal. Eredményesség terén kiemelkedik a londoni paralimpián döntőbe jutó pécsi paraúszó, Meilinger 
Csaba példája.  
 
Továbbra is rendszeres házigazdaszerepet vállal (immár piac-közeli feltételekkel) a PSN Zrt. számos külső egyesület, 
rendező sportversenyeinek, bajnokságainak, kupáinak, tornáinak lebonyolításában. 2013 nyarának újdonsága, hogy egy 
pályázat elnyerése jóvoltából heti rendszerességgel tartunk saját létesítményeinkben, korábbi sikeres sportpályafutást 
maguk mögött tudó aerobik- és fitneszedzők vezetésével ingyenes lakossági gimnasztika-, illetve a Hullámfürdőben 
aquafitnesz-órákat. 
 
A fenti sportszakmai célok anyagi alapjainak megteremtése szempontjából kiemelt feladat a létesítmények nem 
sportcélú (kultúra, koncertek, kongresszusok, szakmai találkozók, kiállítások, vásárok) piaci alapú bérbeadása, e 
területen az új lehetőségek feltérképezése, minél teljesebb kiaknázása. 
 
Összegzésként hangsúlyosan kell megemlíteni, hogy mindezen célokat és feladatokat úgy valósította meg a PSN Zrt., 
hogy miközben a felsoroltakból jól kitűnően feladatköre folyamatosan bővült, az ehhez felhasznált önkormányzati 
forrásszükséglete drasztikusan csökkent.  
 
Végül ugyancsak néhány - mindennél beszédesebb - számmal* illusztráljuk, hogy mekkora "tömegmozgató" ereje is van 
a sportnak, illetve ebből a baranyai megyeszékhelyen mi hárul a PSN Zrt. létesítményeire, rendezvényeire: 
Immár hét intézmény (sportlétesítmény) és 120 dolgozó napi működésének-munkájának szervezése, irányítása, 1100 
lelkes és eredményes sportiskolás fiatal, tanévenként 110 iskolából 13-15 ezer résztvevő a saját szervezésű, összesen 
nyolcvannál több városi, megyei, területi és országos diákolimpiai döntőn, évente tízezernél több aktív résztvevő a 
legkülönfélébb szabadidősport-eseményeken, illetve a városi kispályás és téli teremfoci-bajnokságon, évi 320-330 ezres 
több vendégbelépés intézményeinkbe...  
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Éves szinten a Sportcsarnokban - beleértve a pécsi labdás csapatok valamennyi hazai mérkőzését, a téli foci 
teremkupaidény összecsapásait, minden más sporteseményt, a diákolimpiákig, karate, sporttánc, ökölvívó és egyéb 
versenyekig bezárólag; továbbá a vásárok, kulturális események, koncertek, szalagavatók, diplomaátadók, egyházi 
ünnepségek közönségét - évente 50 ezernél több belépést regisztrálunk; a Jégpályán idényenként 40 ezernél többen 
váltanak belépőt; a Várkői-stadionban, a Lőtéren és az orfűi kajaktáborban évente összesen 20 ezernél több a 
belépések száma.  
 
Fenti számokat összességében árnyalja, hogy a társaság nem szerepeltetheti saját bevételei között, azaz nem javíthatja 
tovább mérlegét azon sportegyesületek, illetve versenyek, rendezvények (a diákolimpiáktól kezdve a közérdekűnek 
minősített sport- és kulturális eseményekig, jótékonysági koncertekig) bérleti díjaival, bevételeivel, amelyek 
önkormányzati döntéssel ingyen vagy jelentős kedvezménnyel használhatják a sportcsarnokot, uszodát, jégpályát és a 
Várkői-stadiont és Lőteret. Mindez együttesen és évente nagyjából 70 millió forintot jelent, ha a jelzett intézményeknél 
csak önköltségi és nem piaci árat is számolunk.       

 
 
 

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. 
 
A 2013-as esztendőre vonatkozó tényleges elszámolásunkat, konkrét gazdálkodási számadatokat a mellékletekben 
részletezett táblázatok, adatsorok tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 
Kelt Pécsett, 2014. 03. 25-én  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

    …………………….………………………… 
              Vári Attila 
           vezérigazgató 

 
 
 


