
 

 

Szakmai beszámoló 

 

Támogatott szervezet: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

Cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

Támogatási szerződés száma: 2/208-12/2019 

Támogatás összege: 518.315.000.-Ft. 

Elszámolt költség: 518.315.000.-Ft. 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 02-2/544-4/2018, 02-2/544-22/2018 számú támogatási szerződés 

alapján 518 315 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzattól működésének támogatására. 

Immár tizenkét intézmény és sportpálya (Lauber Dezső Sportcsarnok, Hullámfürdő, Várkői Ferenc 

Diák- és Szabadidősport-központ, Pécs Városi Műjégpálya, Pécs Városi Lőtér, Kertváros-

árpádvárosi kerékpárpark, Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ, Árpád fejedelem isk. sportpálya, 

Kovácstelep, PMFC stadion és kollégium) és 150 dolgozó plusz az edzői kar napi működésének-

munkájának szervezése, irányítása. 

Ezerötszáz lelkes és eredményes fiatal a PSN Zrt. Sportiskola folyamatosan bővülő, ma 14 

szakosztályában/szakágában. 

Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó. 

Konkoly Zsófia paralimpiai bronzérmes úszó. 

Bicsák Bence triatlon világkupa győztes, U23-as Európa-bajnok, U23-as világbajnoki bronzérmes. 

Több száz kimagasló eredmény világkupákon, Európa-bajnokságokon, hazai- és nemzetközi 

megmérettetéseken. 

Tanévenként 110 iskolából 14-15 ezer résztvevő a saját szervezésű, 18 sportágban összesen 

nyolcvannál több városi, megyei, területi és országos diákolimpiai döntőn. 

Évente tizenötezernél több aktív résztvevő a legkülönfélébb szabadidősport-eseményeken, illetve a 

városi kispályás és téli teremfoci-bajnokságon. 

Évi 360-380 ezres vendégbelépés – saját szervezésű sporteseményeinken, a nálunk házigazdaként 

szereplő élvonalbeli labdás csapatoknál, kulturális és egyéb szabadidős eseményeinken, 

koncerteken stb – intézményeinkbe. 

Csaknem megduplázott saját bevétel, a négy ciklusban csaknem 700 millió forint elnyert TAO- és 

szakszövetségi, állami támogatás.  

Kiemelt sportfejlesztési támogatások a Hullámfürdő és a Lőtér megújítására.  

 

 



                                       

 

 

És nem utolsó sorban a költséghatékonyság javításának és a takarékosságnak köszönhetően a hat év 

alatt (ahhoz képest, mintha minden maradt volna a régi rendszerben, a Városi Sportlétesítmények 

Igazgatósága utolsó éveinek számaival) csaknem egymilliárd(!) forintnyi kimutatható megtakarítás 

a város büdzséjének… 

 

…ezek lehetnek a Pécs M. J. V. Közgyűlése által 2010. július 1-ével létrehozott és 2016 nyarán 

immár 6. születésnapját ünneplő Pécsi Sport Nonprofit Zrt. eddigi működését keretbe foglaló 

legbeszédesebb számok.  

 

A következő összefoglalóból pedig kiderül, hogy mindez még fokozható is lenne – a PSN Zrt. 

humánerőforrás-kapacitásai adottak, kollégáink nyitottak és elkötelezettek a feladatra; a következő 

szintre lépéshez azonban immár elengedhetetlen feltétel a városi sportlétesítmény-helyzet 

számottevő, mielőbbi javulása, kapacitásbővítése. Amiből a PSN Zrt. természetesen ugyancsak 

aktívan kiveszi a részét. 

 

II., A kezdeti botladozó lépésektől a kézi- és kosárlabda kupadöntőkig, vízilabda Világkupa-

meccsig, birkózó egyetemi világbajnokságig, nemzetközi Mecsek-raliig, szuperkoncertekig  

 

Az új "sportholding" elsődleges feladata megalakulásakor a négy nagy városi sportlétesítmény 

(Sportcsarnok, Műjégpálya, Lőtér, Várkői-stadion) zökkenőmentes átvétele volt a korábbi Városi 

Sportlétesítmények Igazgatóságától, illetve még ugyanazon év szeptemberében a Hullámfürdőé a 

Pécsi Fürdő Kft.-től. Az üzemeltetés folytatásával párhuzamosan egy teljesen új, struktúrájában 

áttekinthetőbb, a tulajdonos számára megnyugtatóbb kezelést ígérő, a piaci lehetőségek kiaknázását 

is szélesebb körűen felvállaló társasági forma kialakításával.  

 

Ezt követően folyamatosan bízta meg az intézményt további sportszervezési és üzemeltetési 

feladatokkal az Önkormányzat, ezek sorába tartozott a város óvodai-iskolai tantervi 

úszásoktatásának szervezeti átvétele, illetve több kiemelt önkormányzati iskola tornacsarnokának 

tanórán kívüli „hasznosítása”.  

 

Új honlap, facebook: mindenkit megszólítunk! 

 

Kommunikációs területen a számítástechnikai alapok megteremtése, az egységes arculati rendszer 



kidolgozása, a saját modern weblap, a www.psnzrt.hu kiépítése után, a fiatalabb korosztályok felé 

fordulás jegyében immár saját facebook-oldalainkon (kétezer-ötszáz lájkolóval!) is népszerűsítjük 

eseményeinket, illetve adunk hírt azok eredményeiről. 

 

2012-ben újabb szintre emelkedett a TAO-pályázattal kapcsolatos teendők sora, illetve az előző 

évben elnyert pályázati források felhasználása. Városunkban a PSN Zrt. az a sportszervezet, amely 

a legtöbb sportágban, a legszélesebb sportolói kört képviselve, az önkormányzat sportcéljaival 

összhangban pályázott, és az időközben a kormányzat által kiemeltté nyilvánított sportágak 

szakszövetségi támogatásait is beleértve összességében mintegy 700 millió forintot el is nyert 

utánpótlás-nevelési és sportágfejlesztési célokra. 

 

A Baranya Megyei Közgyűléssel folytatott együttműködés jegyében 2012-től a PSN Zrt. 

fennhatósága alá került az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ is – az ott folyó legfontosabb 

szakmai tevékenység, a kajak-kenus utánpótlás képzése terén aktív együttműködésben a Pécsi 

Kajak-Kenu Clubbal.  

 

Az önkormányzati érdekeltségbe tartozó szabadidősport-feladatok terén a PSN Zrt. átvette a korábbi 

„városi sportcsoport” megszűnte után a szervezéssel külső partnerként megbízott Melitta SE-től a 

városi szabadidősport-események, a téli-nyári kispályás labdarúgó-bajnokság szervezését is. (Ezen 

a Várkői-stadionban, illetve 2015-től, a PVSK-val együttműködésben a városi támogatással ott 

átadott műfüves pályán heti négy alkalommal több mint nyolcvan csapat ezerkétszáz játékosa 

mérkőzik meg egymással. Sportszervezőink arra is figyelnek, hogy ne csak az apukák élvezzék a 

labdarúgást, hanem alkalmasint a család többi tagja is szívesebben járjon el szurkolni: a meccsek 

köré szervezett családi napjainkon már többször is játékokkal, légvárral várták a legkisebbeket.).  

 

Létszámrekordok futásban, raliban is 

 

A PSN Zrt. ugyancsak az önkormányzat megbízásából a technikai sportágak felé is nyitott: immár 

mi vagyunk az ország talán legpatinásabb raliversenye, a 2011-ben ugyancsak nézői rekordot (160 

000!) döntő IRC-futam rangot kiérdemlő Mecsek-ralik hivatalos rendezői. 

 

A londoni olimpiához, illetve a 2012-es labdarúgó Eb-hez kötődött az a hiánypótló és 

hagyományteremtő többhetes nyári akciónk, amelynek során az ANK sportegységében a strandfoci 

és a strandröplabda szerelmesei szabályos bajnokság keretében tehették próbára ügyességüket, míg 

a csak szurkolni vágyók a pálya mellé szervezett szabadtéri büfé kínálatát élvezve ott helyben 

hatalmas óriáskivetítőn követhették nyomon a két világverseny eseményeit.  



 

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.  

 

Továbbra is rendszeres házigazdaszerepet vállalunk (immár piac-közeli feltételekkel) számos külső 

egyesület, rendező sportversenyeinek, bajnokságainak, kupáinak, tornáinak lebonyolításában. 

Sportszervezőink munkájának minőségét fémjelzi, hogy immár több országos szövetség, illetve 

rangos sportklub kért fel minket célzottan saját eseményei házigazdaszerepére, így a Hullámfürdő 

adott már otthont Magyarország – Horvátország vízilabda Világliga-selejtezőnek, a Sportcsarnokba 

pedig 2015-ben már harmadszor tért vissza a férfi kézilabda Magyar Kupa döntője. A PVSK-val 

karöltve rendeztünk ugyanakkor kosárlabda Magyar Kupa-finálét, míg a legrangosabb események 

sorában említhetjük a 2014-es Birkózó Egyetemi Világbajnokság társrendezését az egyetemmel. 

  

Nem feledkezünk meg a különféle fogyatékkal élők sportolási lehetőségeiről sem, részben saját 

szakosztályainkba történő integrálásukkal. Eredményesség terén kiemelkedik a riói paralimpián 

bronzérmet szerző pécsi paraúszó, fiatal tehetségünk Konkoly Zsófia példája.  

 

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. 

 

A 2014-2015-ös esztendőktől új feladataként hivatalosan is a PSN Zrt. gyakorolja az önkormányzat 

tulajdonosi jogait, amelyekben a város kisebb-nagyobb részben tulajdoni hányaddal bír (PVSK 

Marketing Kft. és Kosárlabda Akadémia Sport Kft.- PEAC női kosárlabda; PMFC Sport Kft. 

labdarúgás; Pécsi Kézilabda Kft.).   

 

A PSN Zrt. ugyanakkor nemcsak a pécsi önkormányzat érdekeltségébe tartozó társaságokkal, 

szervezetekkel ápol jó és napi kapcsolatot: igyekszünk e téren is mind szélesebbre nyitni kapuinkat, 

így számtalan megyei, illetve regionális program részesei vagyunk: e sorból kiemelhető például a 

sellyei Ormánság-kupa küzdősport-viadal megrendezéséből vállalt kiemelt szerepünk, vagy a Türr 

István Képző és Kutató Intézet országos pályázatán elnyert, hátrányos helyzetű térségek 

felzárkóztatását szolgáló szalántai és dencsházai futó- és gyaloglóünnep sikeres megrendezése.   

 



Emellett a különféle pályázatokon, szakmai egyeztetéseken túlmutatóan is rendszeresen 

egyeztetünk országos sportszervekkel, így a Magyar Olimpiai Bizottság, a sportállamtitkárság 

különféle fórumaival. Szerteágazó szakmai munkánk jegyében tagjai vagyunk és rendszeresen részt 

veszünk a Sportiskolák Országos Szövetsége, a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége és 

Magyar Fürdőszövetség különféle eseményein is. Többféle programba kapcsolódtunk már be neves 

civil szervezetek segítőiként, közülük többen hivatalos elismeréssel is értékelték már munkánkat. 

 

 

Pályázatok, létesítményfejlesztés: A jövőre építünk! 

 

A PSN Zrt. a jelen szerteágazó feladatainak magas szintű megoldása mellett a jövő formálásából is 

igyekszik hatékonyan kivenni a részét: sokrétű kapcsolati rendszerünket és immár nemcsak a 

városi, hanem a tágabban vett regionális, sőt az országos sportirányítási rendszerekkel ápolt jó 

kapcsolatainkat is felhasználva, az önkormányzat megbízásából nem kis részt vállaltunk annak a 

majdani új pécsi sportközpontnak az előkészítő munkálataiból, amely immár konkrét 

miniszterelnöki ígéret és előzetes kormányhatározat alapján 2018-ra egy új sportcsarnokkal, 

munkacsarnokkal, uszodával és élményfürdővel gazdagíthatja a Dunántúl legnagyobb városának 

polgárait. 

 

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, saját bevételei 

pedig folyamatosan növekednek – az öt év alatt összességében csaknem egymilliárd forintnyi 

megtakarítást hozva ezzel a város büdzséjének. 

 

Zárásként pedig 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: 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 45 ezernél többen váltanak belépőt; a Várkői-stadionban, a Lőtéren és az orfűi 

kajaktáborban évente összesen 25 ezernél több a belépések száma.  

 

A legkülönlegesebb – elsőre hihetetlennek is tűnő – szám a Hullámfürdőhöz kötődik, ahol a téli-



nyári időszakban évente összesen 180 ezer (!) belépést regisztrálunk. Ezzel együtt, eddigi 

hatesztendős pályafutásunk során minden intézményünket tekintve összesen 1,3-1,4 milliónál(!) is 

több belépőt fogadhattunk. 

 

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.  

 

III., A város legnagyobb utánpótlás-műhelye: a PSN Zrt. Sportiskola 

 

Az egyik legjelentősebb lépés volt a társaság életében a korábbi Pécs Városi Sportiskola Egyesület 

(PVSE, még korábban TÁSI) gyökeres átszervezése, ahonnan 2012 elejére befejeződött a sportolók, 

illetve a teljes edzői kar átigazolása az újonnan létrehozott PSN Zrt. Sportiskolába.  

Ahol a szakosztályok száma és létszáma az országos trenddel szembe menve nemhogy csökkent 

volna, de örvendetesen bővült is, nívós utánpótlásbázisát adva ezzel a város több, csak 

felnőttsporttal foglalkozó egyesületének, illetve velük stratégiai együttműködésben (PEAC, 

Rátgéber Kosárlabda Akadémia, előbbi esetében női kosárlabdában az NB I-es csapatot üzemeltető 

gazdasági társaságban lévő többségi városi tulajdon megtestesítőjeként).  

 

Felszámolt párhuzamosságok, nívósabb szakmai képzés  

 

A kajakosok, röplabdázók, tájfutók, vívók távozásával, ugyanakkor aerobikosok, triatlonosok és 

szinkronúszók érkezésével 14 szakosztály ezerötszáz fiatalját készíti fel és versenyezteti 2016 

januárjától a PSN Zrt. Sportiskola. A változásokat sportszakmai szempontok, a párhuzamosságok 

kiküszöbölése, illetve a gazdálkodás ésszerűsítése indokolta. 

A bevezetőben említett távozáson természetesen nem az utcára kerülést kell érteni, pusztán arról 

van szó, hogy a korábbiakban több sportágban régről öröklött, immár szakmailag és szervezetileg 

sem indokolt „közösködés” folyt a PSN Zrt. Sportiskola, illetve anyaegyesületként röplabdában és 

vívásban a PEAC, tájfutásban a PVSK, kajak-kenuban pedig a PKKC között.  

 

Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az adott sportolók hivatalosan kivétel nélkül az 

anyaegyesülethez voltak leigazolva, eredményeik az ő szakosztályi rangsorukat fényesítették, a 

hírekben is az ő nevük alatt szerepeltek – csak éppen több edzői bér, létesítményhasználat és egyéb 

kiadások a PSN Zrt. számláját terhelték. A jelzett négy sportág most visszakerült anyaegyesületéhez 

– a tájfutók és a kajakosok esetében ugyanakkor a zökkenőmentes működés érdekében még egy 



bizonyos ideig a PSN Zrt. külső támogatói szerepet vállalt. 

Miközben az egyre gyakrabbá váló megkeresésekből a szakmailag és anyagilag is felvállalható két 

sportágat kiválasztva a PSN Zrt. Sportiskola palettája januártól triatlon (a nemzetközi szinten is 

eredményes Pécsi Triatlon Klubtól) és szinkronúszó (a Flamingo SE-től) szakosztállyal bővült. A 

régi sportágak közül a hegyi kerékpár egy most folyó egyeztetés végén országúti szakággal 

bővülhet, míg az aerobikosok a PEAC-ból kiválva, a tornászok és a nemzetközi színtéren is 

kiemelkedő rövid pályás gyorskorisok pedig egy ugyancsak közös múltat felszámolva immár 

kizárólag a Sportiskola színeit képviselik.  

Az atléták esetében is formálódik az együttműködés: a kisgyerekek immár kizárólag sportiskolások, 

ám azokban a szakágakban, ahol a PSN-nek erre nincs szakedzője, 15 esztendősen átigazolnak a 

PVSK-hoz. Hasonlóképpen tárgyalás folyik a sportlövők jövőjéről, ahol a Sportiskola jelenleg az 

olimpikon Csonka Zsófiára épülő szakosztálya a PVLK átigazoló fiataljaival bővült, 2016-ra 

immáron több mint negyven főre. 

Ugyan kiugró eredményekkel még nem büszkélkedhetnek, mégsem mehetünk el szó nélkül az 

ősszel megalakult labdarúgó szakosztály mellett: az országban is egyedülálló Törpfoci-program 

révén ugyanis a város összes óvodása belekóstolhatott a fociba, mellettük pedig máris egy sor 

kisiskolás bontogatja az új szakosztályban a szárnyait. 

A fenti változások nyomán jelenleg 14 szakosztályban folyik az immár saját, egységesen magas 

nívójú szakmai munka. A PSN Zrt. részben az önkormányzattól kapott alapfeladatként, részben a 

sportági szövetségek (és cégek) társaságiadó-forintjai, valamint az országos sportágfejlesztési 

támogatások jóvoltából igyekszik a sportiskolások edzéskörülményeit, versenyeztetését, 

felszerelésük színvonalát folyamatosan javítani, illetve e forrásokból még több és még magasabban 

képzett edzővel segíteni fejlődésüket.    

 

A folyamatos létszámnövekedés mellett 2016-ra egyéb jelentős fejlesztéseket sikerült elérnünk az 

önkormányzat, a szakági sportszövetségek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, 

illetve a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezménye (TAO) felhasználásával. 

 

2016-ban az új arculat megvalósítása érdekében sikerült szakosztályaink részére új és nívós 

sportfelszereléseket beszereznünk.  

 

Néhány példa ezek közül: 

• minden sportolónk részére vásárolhattunk felszereléseket: melegítő, póló, széldzseki, mez, 

táska, úszó- és egyéb sportruházat 

• színesíthettünk sporteszközeink tárházát: bóják, labdák, kapuk, erősítő- és nyújtó eszközök, 

hálók, sportjátékok vásárlásával 



• az általunk üzemeltetett vagy bérelt létesítmények folyamatos fejlesztése is segíti a szakmai 

munkát, a 2014-ben, majd 2015-ben beszerzett 2 db 9 személyes mikrobusz megkönnyíti és 

olcsóbbá teszi az utazásokat (versenyek, edzőtáborok) 

 

Mindezen pozitív előrelépések nagymértékben segítik a szakmai munka minőségi javulását, ennek 

is köszönhető, hogy esztendőről esztendőre óriási sikereket értek el sportolóink. 

 

Hazai és világsikerek nyomában 

 

A szakosztályok egy részében a legkisebbek még csak az alapokkal ismerkednek, miközben a „felső 

régiókban” már olimpikonok, világversenyek győztesei és helyezettjei öregbítik a PSN és a város 

hírnevét. Alább a bővülő dicsőségtábláról villantunk fel pár nevet. 

 

Az aerobik szakosztályunk idén is rengeteg szép eredményt hozott haza. A felnőttek közül 

díjazásban részesül Mazács Fanni, valamint Bali Dániel. Mindketten világkupa győzelmeket 

szereztek, a Világbajnokságról több érmet hoztak haza. Világbajnoki résztvevő volt még Sümegi 

Odett, aki felnőtt aerodance csapat tagjaként, 4. hellyel büszkélkedhet. 

Az utánpótlás válogatott oszlopos tagja, Ákoshegyi Dóra szintén szép eredményekkel gazdagította a 

palettát, világkupa aranyérem és VB döntős helyezés fűződik a nevéhez. 

Ulrich Dominika, junior válogatott aerodance csapat tagjaként bronzérmes lett a világbajnokságon. 

Díjazásban részesül még Szabó Babett, Ostrosics Réka világbajnoki résztvevők és Mudik Fanni, 

valamint Bleszity Virág a Gymnasiade döntős csapat tagjai. 

A PSN Zrt. aerobik szakosztályának kimagasló eredményei mögött rengeteg munka van, ezért 

elismerésben részesül az edzői csapat, név szerint: Sümegi Odett, Horváth Beáta, Ludmann Fanni, 

Ragács Kíra, Czene Boglárka, Fáy Krisztina valamint Varga-Réfi Eszter 

A következőkben az atlétika szakosztály versenyzői részesülnek elismerésben. 

Díjat vehet át: 

Kárpáti Enikő Kata (U18 válogatott, U18 EB résztvevő, korosztályos országos ranglista vezető 

magasugrásban, ranglista 2. hétpróbában) 

Borhy Anna (U18 válogatott atléta rúdugrásban) 

Schmidt Bence (U16 válogatott atléta) 



Garamvölgyi Petra (U16 válogatott atléta, korosztályos országos ranglista vezető rúdugrásban) 

Brunner Hugó (U16 válogatott atléta, korosztályos országos ranglista vezető távolugrásban) 

Putsay Bence (Magyar diákválogatott, korosztályos országos ranglista vezető magasugrásban 

Burján Adrienn (Boros Dezső országos gyermek verseny győztese 60 m-es síkfutásban és 

magasugrásban) 

Kislaki Péter (Boros Dezső országos gyermek verseny győztese 60 m-es síkfutásban és 

távolugrásban) 

A díjazottak között találhatók utánpótlás válogatottak, utánpótlás országos bajnokok, valamint 

egyetemi és főiskolás bajnokság érmes sportoló, hál’istennek az eredménysor olyan hosszú, hogy a 

teljesség igényével ezeket most nem tudnánk felsorolni. Többek között ezért is érdemelnek díjat a 

szakosztály edzői, név szerint: 

Béliné Fekete Viktória 

Kárpátiné Kövesi Enikő 

Putsay Zoltán 

valamint Putsayné Völgyi Erzsébet 

 

 

Az atlétika szakosztályon belül szeretnénk jutalmazni a közép- és hosszútáv futók munkáját: 

Díjazásban részesül: Halász Ádám, Baumholczer Máté, Simon Dezső, Póra Szabina és Nagy Lujza, 

valamint az őket felkészítő edzők: Fogarasi Sándor és Halász Ádám       

Halász Ádám és Baumholczer Máté felnőtt magyar bajnok lett, Simon Dezső a junior korosztály 2. 

helyezettje, míg Póra Szabina és Nagy Lujza országos vidékbajnokságokon szerepeltek kiválóan. 

A hegyi kerékpárosok következnek, elismerésben részesül: 

1. Papp Norbert 

A Szakosztály meghatározó személyisége, edző, sportvezető, mindenes! Versenyzőként a 2018. évi  

Szerb Nemzetközi Bajnokságon Zlatiborban kategóriájában aranyérmet szerzett. 

 

2. Gyüker Szilveszter  

Ebben az évben először szerepelt a felnőttek között de máris stabilan hozott 10-en belüli 

helyezéseket az egész szezonban. Az októberben megrendezésre került Enduro versenyen dobogós 

lett.  

 

3. Glokker Zoltán 

4. Matisa Zoltán  

5. Nagy Sándor 

…példamutató szakosztályi munkájukért váltak érdemessé az elismerésre. A versenyzés mellett 



aktívan kivették részüket a versenyek szervezéséből az előkészítő munkákból és a Kerékpáros Park 

szépítéséből is. 

 

Talán így a tél közepén a legaktuálisabb szakosztály, a jégkorongozók díjazása következik. 

Kiemelkedő teljesítményükért elismerésben részesülnek: 

1. Komáromi Bence 

2. Szalai Bálint                  

3. Bogdán Barnabás 

4.Tamás Soma                  

5. Farkas Dávid 

6.Takács Zsombor 

7. Szalai Gergő 

8. Piegl Simon 

9. Király Zalán 

10. Hencz Réka 

 

Edzők:  

Maretics György  

Szuchovszky Tamás  

Köszönjük szépen a díjátadóknak eddigi munkájukat, folytatjuk az ünnepséget. A következőkben a 

díjakat átadja: 

Sztojkovics Éva, a Népjóléti- és Sportbizottság elnöke 

valamint Varga-Réfi Eszter, a Sportiskola Igazgatója 

A kézilabda szakosztállyal folytatjuk a sort. Az udvariasság megköveteli, hogy a leány szakág 

sportolóit és edzőit díjazzuk először. Kiemelkedő edzésmunkájukért és szorgalmukért elismerésben 

részesül: 

1.Bartók Evelin 

2. Korb Eszter  

3. Berente Zsófia  

4. Buzási Rebeka 

5. Ambrus Júlia  

6. Korb Andrea  

7. Jásper Luca  

8. Erdős Petra  

9. Männer Dalma  

10. Árvai Médea 



Fáradhatatlan munkájukért pedig az edzői stáb tagjai vehetnek át díjat: 

Székely Katalin   

Darabos Daniella Anna  

Pálmai Viktória  

Szűcs Yvette  

Hámori Réka 

Vártokné Szabó Ágnes 

Vincze Orsolya 

Takaró Beáta 

 

Az elmúlt néhány évben kezdte kiépíteni a bázisát a kézilabda szakosztály, komoly fejlődést indult 

el a sportágban, feltöltődtek a korosztályok, 100 lány és 130 fiúval vágtak neki az idei 

bajnokságoknak. 

A fiú szakág díjazásával folytatjuk, díjazásban részesül: 

Baksa Dávid 

Filák Márk 

Jantkó Milán 

Kanizsai Bence 

Kovács Zétény 

Pintér Adrián 

Ratalics Balázs 

Solti Máté 

Szabó Bence 

Szárszó Szabolcs 

Vértes Botond 

a fiúk mind-mind korosztályuk legjobbjának számítanak. 

 

A fiú szakág edzői stábja is elismerésben részesül: 

Wiesner László  

Harmat Tamás  

Toljsztih Szergej  

Vald Benjamin  

Koleszár György  

Gúnya Ferenc  

Tóth János  

valamint Sárosi Dávid 



vehet át díjat munkájuk elismeréséül. 

A fiúk – a lány szakághoz hasonlóan - 2017-től a PTE-PEAC-al dolgoznak együttműködésben, 

amelynek célja, hogy a fiatalok később beépülhessenek egy reményeink szerint erős pécsi felnőtt 

csapatba. 

 

A PSN Zrt. kosárlabda szakosztályának legfőbb mozgatórugója, trénere következik: 

Rausch Gergő vehet át díjat, szakágban végzett kiemelkedő edzői munkájáért. 

 

A sort a labdarúgó szakosztállyal folytatjuk. A sportolók közül utánpótlás válogatott játékosokat és 

kiemelkedő szorgalmú és tehetségű sportolókat díjazunk, név szerint: 

 

1. Pál Barna – U12 

2. Kátai-Urbán Marcell – U12 

3. Győrfi Milán – U13 

4. Bachesz Edvin – U14 

5. Varga Dániel – U14 

6. Bán Imre – U15 

7. Molnár Imre – U16 

8. Szabó Zalán – U17 

9. Bischoff Marcell – U19/NB3 

10. Katona Levente – U19/NB3 

 

Az utánpótlás labdarúgó akadémia és a felnőtt NB III-as labdarúgó csapat edzőinek, vezetőinek és 

egészségügyi csoportjának a 2018-as munkáját szeretnénk megköszönni: 

1. Soós Attila 

2. Horváth Tamás 

3. Szabó Dávid 

4. Lutz András 

5. Jásper Péter 

6. Élő Tibor 

7. Szakály Bálint 

8. 

Czékus 

Zsuzsanna 

9. Bogyay Zoltán 

10. Sólyom Csaba 



11. Volcsányi Csaba 

12. Veréb Viktor 

13. Szabó Dorottya 

14. Deli Balázs 

15. Máté Győző 

16. Udvardi Zoltán 

17. Rákóczy Gábor 

18. Szabó Csaba 

19. Kárpáti Petra 

20. Telek István 

21. Koleszár Viktor 

22. Jelena Richárd 

23. Ott József 

24. Lőrincz Sándor 

25. Kárpáti Péter 

26. Végi Jenő 

27. Tereki Péter 

28. Vas László 

29. Szabados József 

30. Győri János 

31. Kulcsár Árpád 

32. Dávid Roland 

  

 

2015-ben került a PMFC teljes vertikuma a PSN Zrt.-hez, azóta megkezdődött az akadémia újjá 

építése, valamint a felnőtt csapat fejlesztése. A szakmai előrehaladás mellett tavasszal beindulhat a 

létesítményfejlesztés is, elsőként a kovácstelepi sportpálya kerül renoválásra. 

 

Szintén egy igen aktuális sportág és annak pécsi szakosztálya, a rövidpályás gyorskorcsolyázók 

következnek. 

Burján Csaba -  Olimpiai-, Európa Bajnokként, és Világcsúcstartóként zárta a tavalyi évet 

Knoch Márta – Európa bajnoki 3. helyezést ért el. 

Meg kell említenünk, másik olimpiai bajnokunkat is, Knoch Viktort, aki átmenetileg ugyan 

szünetelteti sportpályafutását, azonban a tavalyi pjongcsangi történelmi siker mindenképpen szót 

érdemel. 

A sportolók sajnos nem lehetnek ma velünk, hiszen jelenleg is éppen külföldön öregbítik a PSN 



hírnevét. Helyettük edzőik veszik majd át a díjakat, név szerint: 

Lakatos Tamás 

Strácz Tímea 

 

A sportlövészet a következő sportág, ahol a szintén olimpikon, európa-bajnok és világbajnoki 

bronzérmes Csonka Zsófiát díjazzuk, aki 2018-ben is a következő olimpiára való kijutáson 

dolgozott. 

 

A sportlövő, valamint saját, edzői díját átveszi: Csonka Péter, Csonka Zsófia felkészítő edzője. 

Herbai János szakosztály- és lőtér vezető sem tud ma itt lenni velünk, de az ő munkáját is 

szeretnénk megköszönni. 

 

Gratulálunk a sportlövő szakosztálynak, 

Folytatjuk a jutalmak átadását méghozzá a szinkronúszó szakosztállyal, díjazásban részesül: 

1. TAKÁCS FANNI  

2. BAKÓ BORBÁLA 

3. BÁRSONY LOTTI LUCA 

4. BUGOVITS BORA 

5. GYŐRFI SAROLTA 

6. KERN LILIEN 

7. PALKA JÚLIA 

8. SZABÓ PETRA 

9. ZLATICS ANIN 

Edzői munkájuk elismeréseként díjat vehet át: 

Balogh Gabriella 

Bertalan Anita 

És Jáhn Rea 

 

 

 

 

A PSN Zrt. torna szakosztályával folytatjuk a sort. Ahol 2018-tól már egy teljesen új, saját, 21. 

századi felszereltségű csarnokban készülhetnek a sportolók. 

 

Kiemelkedő sportteljesítményükért díjazásban részesülnek: 

1. Balogh Lili 



2. Kovácsi Bella 

3. Gastiaburu-Frank Abigél 

4. Leibhám Kiara 

5. Solti Sára 

6. Szárnyas Boglárka 

Akik a Torna Szövetség Zsebi baba versenyen elért Vidékbajnoki címért és a Gyermek kezdő 

Országos csapatversenyen 7. helyezést értek el 

 

7. Trombitás Hanna és 

8. Trombitás Karolina 

Az Ifjúsági II. osztály Vidék és országos versenyen elért dobogós eredményeikért kerülnek 

kitüntetésre. 

 

míg  

9. Gyéresi Zalán 

10. Pothorszky Bence 

11. Pintér Csaba 

sikeresen szerepelt az országos diákolimpiai megmérettetésen 

A tornaszokat felkészítő edzők is díjazásban részesülnek, nagy tapsot kérnék nekik, név szerint: 

Erdeiné Békési Valéria  

Mészárosné Suha Mónika  

Czirják Éva  

Vecseyné Kieffer Andrea  

Somogyi Attila   

Márkovics Gábor  

Hegyi Zsombor 

 

Igen csak megérdemlik az elismerést triatlon szakosztályunk tagjai is. Díjat vehet át: 

Sárszegi Noémi 

Bicsák Bence 

Karai Botond 

Mudra Málna 

Makkos Enikő 

Karácsony Lilla 

Mudra Nilla 

 



 

Sárszegi Noémi és Bicsák Bence egyaránt Országos Bajnok lett és nemzetközi versenyekről is 

hoztak szép eredményeket. Bence az U23-as világbajnokságról bronzéremmel tér haza és jó eséllyel 

kvalifikál a tokiói olimpiára. Ők ma edzőtáborban tartózkodnak, így nem tudnak itt lenni. 

 

A szakág edzői is kitettek magukért, díjat vehet át Tarnóczi Tamás, Dr. Antal Dániel, valamint Tóth 

Szilárd. 2018-ban a PSN Zrt. triatlon szakosztálya rendezte meg az utánpótlás és váltó országos 

bajnokságot, amelynek a pécsi Tüskésrét adott helyszínt. A versenyen közel ezer versenyző állt 

rajthoz, a hétvégén több mint 2500 résztvevő látogatott el hozzánk. Év végén, a hagyományos 

díjátadó gála keretében pedig a pécsi OB-t választották meg a 2018-as év triatlonversenyévé. 

 

Az úszószakosztály munkásságát díjazzuk a következőkben. Sportolói díjat vehet át: 

1. Kenderesi Tamás  - EB, ezüstérem (olimpiai bronzérmes), jelenleg edzőtáborban tartózkodik 

2. Sipos Tímea - transzplantációs úszó eb, 7 érem 

3. Iván Bence - Paraúszó EB, ezüst és bronzérem 

4. Konkoly Zsófia - Paraúszó EB, bronzérem 

5. Balogh Vivien - Nyíltvízi VB 7. hely 

6. Jászó Ádám - Serdülő bajnoki cím 

7. Szabó Patrik - Gyermek bajnoki cím  

8. Pónya Botond - Gyermek OB váltó arany  

9. Séner Martin - Gyermek OB váltó arany, egyéni ezüst és bronzérem 

10. Péter Alex - Gyermek OB váltó arany 

 

Akiknek ez a rengeteg kiemelkedő eredmény köszönhető, a trénerek: 

Jancsik Árpád 

Tari Imre (edzőtáborban tartózkodik)  

Módosné Iván Lili 

dr. Petrov Anatolij  

Turós Máté  

Borsodi Bence 

Ignácz Vendel 

A díjazottak között EB-érmes, vb-helyezett, és országos bajnok produkciók is talalhatók, így 

elmondhatjuk, hogy a PSN-család egyik zászlóshajójaként szeli a hullámokat úszószakosztályunk. 

 

 



 

 

 

A vízilabda szakosztállyal folytatjuk a sort. Ifjú pólósaink közül díjat vehetnek át azok, akik tagjai 

valamelyik korosztályuk válogatottjának: 

1. Mijic Dávid – junior válogatott, részt vett a minszki junior EB-n, Komjádi Kupa győztes, OB1-es 

játékos; 

2. Gelencsér Máté – serdülő válogatott kerettag, Komjádi Kupa győztes, bemutatkozott az OB1-

ben; 

3. Reisz Patrik - Komjádi Kupa győztes, bemutatkozott az OB1-ben; 

4. Palatinus Erik - Komjádi Kupa győztes, bemutatkozott az OB1-ben; 

5. Gaszt Roland – korosztályos válogatott tagjaként megnyerte az isztambuli nemzetközi utánpótlás 

válogatott tornát, illetve részt vett a szerbiai Darko Cukic emléktornán is; 

6. Raffai Barna – korosztályos válogatott, a Dunántúli Területi Válogatott tagjaként részt vett a 

matfűi területi válogatottak közötti tornán; 

7. Bali Bálint – Dunántúli tehetséggondozó tagja, a Dunántúli Területi Válogatott tagjaként részt 

vett a matfűi területi válogatottak közötti tornán; 

8. Slézia Dávid - KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTT KERETTAG 

Dunántúli tehetséggondozó tagjai: 

9. Arató Valér 

10. Szűcs Boldizsár  

11. Tóth András  

12. Krutki Marcell 

13. Holl Gábor 

14. Volnhoffer Valér 

15. Belső Dávid 

16. Gaál Botond 

 



A szakosztály vezetői és edzői is elismerést érdemelnek kiváló munkájukért. Díjat vehet át: 

Lukács Gergely  

Török Viktor  

Vörös Tamás  

Kovács Krisztián  

Balázs Bence  

Krizsán András 

Csacsovszky Alex  

Surányi László  

Arató Zoltán  

Barát Ferenc  

Jakab Dániel 

és Szarvas Tibor 

 

A vízisport előkészítő szakosztály jutalmazása következik. 

A szakosztályban végzett munkájáért díjazásban részesül: 

De Blasio Domenico 

 

a szakosztály Létrejöttének célja egy rendkívül erős, pécsi, vizes sport bázis kialakítása. Az 

ingyenes óvodai úszásoktatással, iskolai vízisport osztályok létrehozásával sok sok tehetség 

terelhető a medencés sportok világába. 

 

A kajak-kenu szakosztály országos és nemzetközi érmes sportolói vehetnek át díjakat a 

következőkben: 

Szmrtyka Rebeka 

Fodróczi Vilmos 

Szigethy Ábris 

Holczer Ákos 

Szmrtyka Hannah 

Pörnecz Dávid 

Krikler Zsombor 

Fillár Csongor 

Bánky Soma 

Tavi Johanna 

Elter Ármin 

A sportolók megszámlálhatatlan országos- és nemzetközi eredményt értek el, amely nem jöhetett 



volna létre a kiváló szakemberek nélkül: 

Csaba András  

Ifj. Csaba András  

és Pozsgai Tamás  

 

IV., Ahol az alapokat lerakhatjuk: 

      szívügyünk, a diáksport 

 

 

A PSN Zrt. a diáksport területén legfőbb feladatának a diákok mozgásos életmódra nevelését, az 

alapfokú, a szabadidős és a diákolimpiai versenyrendszer szervezését tekinti, amellyel hozzájárul a 

versenysport utánpótlás-bázisának növeléséhez is. A tanulóifjúság egészséges életmódra 

nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás megkedveltetése, a 

mindennap sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás-bázisának növelése a 

feladat. A PSN Zrt. a városi közoktatási intézmények tanulóinak tanórai, tanórán kívüli sportolását, 

versenyeztetését szervezi, különös tekintettel a tehetséggondozásra.  

 

Az adott tanévekre vonatkozó versenyprogramot a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszere 

alapján készítjük el, kiegészítve az alapfokú és szabadidős diáksport-rendezvényekkel. A városi 

versenyrendszer alapján készült az intézmények versenykiírása. Az elmúlt években csak a városi 

versenyek 15 sportágban (atlétika, asztalitenisz, duatlon, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, 

röplabda, torna, úszás, floorball, grundbirkózás, gyorskorcsolya, kerékpár, sakk, valamint a 

különböző játékos sportversenyek) és négy korcsoportban 128 versenynapot jelentettek.  

 

A városi versenyeken kívül több országos diáksport bajnokság rendezéséből is részt vállaltunk – 

játékos sportversenyek, torna, középiskolás kispályás labdarúgás és általános iskolás 

labdajátékokban (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda).  

 

Összmagyar diákbajnokság: a nemzetközi porondon is eredményesen! 

 

A saját diákolimpiai versenyeinket egészítik ki a szakszövetségekkel közösen rendezett, de az 

elnevezés használatán és az anyagi hozzájáruláson kívül végeredményben a szakszövetségek által 

rendezett diákversenyek. 2013 egyik nagy, nemzetközi diáksport-rendezvénye volt az Összmagyar 

Nemzeti Diákbajnokság, amelynek novemberben adtunk otthont – majd ennek sikere nyomán 2014-

ben, 2015-ben, végül pedig 2016-ban ismét hasonló programmal láthattuk vendégül a határon túli 

magyar fiatalok népes csoportját. 



 

A PSN Zrt. által szervezett versenyrendszerhez 44 iskola tartozik. Versenyeinken és egyéb 

diáksport-rendezvényeken 8530 tanuló vett részt. Országos szinten is kiemelkedő eredményeket 

értünk el atlétikában, floorballban, kosárlabdában, labdarúgásban, rövid pályás gyorskorcsolyában, 

tájfutásban, tornában és úszásban. 

  

 

 

Együttműködésünk az illetékességi területünkön tevékenykedő, testneveléssel és sporttal foglalkozó 

állami és önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel, különösen a közoktatási intézményekkel, 

sportági szakszövetségekkel igen széleskörű, korrekt, egymást segítő. Az iskolákkal közvetlen 

kapcsolatot jelentett a tanévenkénti felkészítő értekezlet a testnevelő tanárok, sportköri elnökök 

részére és a versenyekkel kapcsolatos levelezések, személyes megbeszélések. Segítette ezirányú 

munkánkat a Testnevelő Tanárok Egyesületével kialakult jó kapcsolatunk is, pl. továbbképzések 

szervezésében.  

 

 

 

Egyéb főbb feladataink: 

a) A városi diáksport elvi, pedagógiai kérdéseinek, irányelveinek kialakítása és folyamatos 

fejlesztése. 

b) A diáksport városi versenyrendszerének kialakítása, működtetése és értékelése. 

c) A városi diáksport-versenynaptár elkészítése. 

d) Különböző sport-akciók, mozgalmak meghirdetése a diáksport fejlesztése érdekében. 

e) Diáksport-táborok és sporttalálkozók szervezése. 

f) Felkérés/megbízás alapján területi és országos diáksportversenyek szervezése. 

g) A diáksport támogatásának ösztönzése, összehangolása és célirányú hasznosítása. 

h) Adat- és információs szolgáltatás a Magyar Diáksport Szövetség és a Baranya Megyei 

Diáksport Tanács részére. 

 

 

 

A PSN Zrt. fenti feladatai végzése során a helyi önkormányzati feladatokból közfeladatot is vállal, 

így 

• segítjük a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó rendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 



valamint a fogyatékos diákok sportjára, 

• közreműködünk a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos és felvilágosító tevékenység szervezésében. 

Társadalmi aktivistáinknak évente egyszer tudjuk megköszönni áldozatos munkájukat. 

 

Támogatásuk nélkül nem biztosíthattuk volna sportolóink zavartalan felkészülésének anyagi 

forrásait, melyet ezúton is köszönünk! 

 

 

Pécs, 2019. június 28.   

 

Vári Attila 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 


