
 

P É C S I  S P O R T  N O N P R O F I T  Z R T .  

 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.  

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzrt.hu • www.psnzrt.hu 

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (30) 952 85 96• Műjégpálya: (72) 254 923 

Sportcsarnok (72) 312 446 • PSN Zrt. Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246 

 
 

 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által elvégzett munka, tapasztalatok,  

megtakarítások, fejlesztések a 2010-2014-es ciklusban 

 

 
2010 júliusától egy kézbe került a város sportja, az 

önkormányzat megalakította a PSN Zrt.-t, azzal a 

céllal, hogy a korábbinál hatékonyabban tudja 

irányítani a helyi sportéletet. 

 

A PSN Zrt. négy éve kiragadott, fő számokban: 

…Immár nyolc intézmény és sportpálya (Sportcsarnok, 

Hullámfürdő, Várkői-stadion, Műjégpálya, Lőtér, 

Kertvárosi kerékpárpark, Orfűi Aktív Víziturisztikai 

Központ, Árpád fejedelem isk. sportpálya) és 120 

dolgozó napi működésének-munkájának szervezése, 

irányítása… 

…Ezerkétszáz lelkes és eredményes fiatal a PSN Zrt. 

Sportiskola folyamatosan bővülő, ma 16 szakágában… 

…Három olimpikon és egy paralimpikon PSN-sportoló 

a londoni ötkarikás játékokon, egy aranyérem a 2014-

es ifjúsági olimpiáról; világbajnoki, Európa-bajnoki, 

magyar bajnoki és diákolimpiai győzelmek sokasága… 

…Tanévenként 110 iskolából 14-15 ezer résztvevő a 

saját szervezésű, 18 sportágban nyolcvannál több 

városi, megyei és országos diákolimpiai döntőn… 

…Évente tízezernél több aktív résztvevő a 

legkülönfélébb szabadidősport-eseményeken, illetve a 

városi kispályás és téli teremfoci-bajnokságon… 

…Évi 330-340 ezres vendégbelépés intézményeinkbe – 

saját szervezésű sporteseményeinken, a nálunk 

házigazdaként szereplő élvonalbeli labdás csapatoknál, 

kulturális és egyéb szabadidős eseményeinken, 

koncerteken stb … 

 

A fenti számok, adatok évenkénti részletezésben: 

 

2010.  

Július 30-ával megszűnt a Városi Létesítmények 

Sportigazgatósága (kizárólag létesítmény-üzemeltetési 

és kevés sportszervezési feladattal, a Hullámfürdő és a 

Sportiskola nélkül, átlag 30 fős dolgozói létszámmal, 

éves 350 000 000 Ft-os költségvetéssel (!). 

 

Ugyanekkor megalakult a PSN Zrt., amelynek 

féléves költségvetése 129 653 000 Ft – (tárgyévi 

működésünk közel 350 000 000 Ft) volt, de már a 

szeptembertől a kezelésünkbe került Hullámfürdővel 

együtt (a Sportcsarnok, Műjégpálya,Várkői 

Sportcentrum és a Lőtér mellett). 

 

2011. 

Éves költségvetésünk:  295 000 000 Ft 

Új feladatként integráltuk a korábbi TÁSI, majd PVSE 

összes sportolóját, edzőjét az egyesületi típusú PSN 

Zrt. Sportiskolába, akkor 10 szakágban, mintegy 800  

fős utánpótlás korú fiatallal. 

Egyéb (a PSN Zrt. által kijárt, a társaság értékét is 

növelő, külső, részben pályázati, részben saját 

hasznosításból eredő, az önkormányzati hozzájárulást 

csökkentő) források:  

 TAO-pályázat (2011/2012):       39 081 799 Ft 

(vízilabda, kézilabda, kosárlabda, jégkorong)                    

 NEFMI-pályázat:                         4 750 000 Ft                                                

 (köz)foglalkoztatási pályázat       4 845 936 Ft 

Átlag 100 fős dolgozói létszámmal:         48 677 735 Ft 

 

2012. 

Éves költségvetésünk:                           272 250 000 Ft 

Sportiskolai szakágak további növekedése 14 szakágra, 

sportolói létszám 1000 fő, Orfűi kajaktábor integrálása. 

Egyéb (lásd 2011-nél) források: 

 TAO-pályázat (2011/2012):       97 524 343 Ft 

(vízilabda, kézilabda, kosárlabda, jégkorong)                    

 MOB-támogatás:              3 021 625 Ft                                                

 (köz)foglalkoztatási pályázat        8 106 000 Ft 

Összesen:          108 651 968 Ft 

 

2013. 

Éves költségvetésünk:          268 540 000 Ft 

Sportiskolai szakágak és létszám további növekedése 

(hegyi kerékpár), ezzel új létesítmény is, a kertvárosi 

kerékpárpark 

Egyéb (lásd 2011) források: 

 TAO pályázat (2013/2014):     126 855 787 Ft 

(vízilabda, kézilabda, kosárlabda, jégkorong)                                        

 MOB:    500 000 Ft 

 MUSZ                                           4 569 262 Ft 

 (Köz)foglalkoztatási pályázat:      6 380 197 Ft 

Összesen (120 fős létszám):                  138 304 246 Ft 

 

2014. 

Éves költségvetésünk:          280 096 000 Ft 

Sportiskola növekedése, 16 szakág, 1200 sportoló; 

Hullámfürdő kültéri medencéjének teljes felújítása, az 

Árpád fejedelem isk. sportpálya integrálása… 

Egyéb (lásd 2011) források: 

 TAO-pályázatok (2014/2015):   68 412 243 Ft 

 MUSZ:               1 320 000 Ft                                                                                                                                                      

 EMMI:                                        48 000 000 Ft                                                                                                  

 MVSZ:                  683 000 Ft 

Összesen:           118 415 243 Ft 

(2014-ben még további TAO pályázati támogatás 

várható.) 
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A fentiekben jelzett „egyéb források” révén további 

pályázati és támogatási, illetve forrásbővítési 

lehetőségek nyíltak a 2011-től látvány csapatsport-

támogatással (TAO), valamint a kiemelt sportágak 

támogatásával (úszás, öttusa, atlétika). 

 

Nemzetközi, illetve országos mércével „kiemelkedő” 

sportrendezvényeink az elmúlt négy év során: 

 Mecsek Rallye (benne Intercontinental Rally 

Challenge és Historic Eb-futam) 

 Férfi kosárlabda Eb-selejtezők 

 Magyar – horvát vízilabda Világkupa-

selejtező  

 Nemzetközi rangú (vízilabdában 

világszínvonalú) utánpótlástornák (pld.: PSN 

Zrt. Húsvéti vízilabda kupa) 

 Egyetemi birkózó-világbajnokság 

 Alkalmanként ezernél több diákot 

megmozgató országos diákolimpiai döntők 

 Misina-csúcstámadás extrémfutóverseny 

(világhírű kenyai résztvevőkkel) 

 Vivicittá városvédő futás 2500 futóval 

 Kézilabda és kosárlabda Magyar Kupa-döntők 

 

Kiemelt „egyéb” (kulturális) rendezvényeink: 

 a Szentpétervári Balett fellépése 

 ír sztepptánc-show 

 egyházi rendezvények (pl. katolikus 

világtalálkozó) 

 céges rendezvények 

 tradicionális nagykoncertek (pld. Omega) 

 a horvát televízió zenés műsora 

 különféle vásárok, bemutatók, partik  

 

Mindebből látszik, hogy a PSN Zrt. a helyi gazdasági 

élet növekedésének is aktív részese, többek között 

kiemelkedő rendezvényeink, különös tekintettel 

sportrendezvényeinken a négy év alatt összességében 

százezres nagyságrendű vendégéjszakát generáltak 

Pécsett. 

Jelenlétünkkel a sportélet szakmai színvonala is 

emelkedett, és a mai napig folyamatosan gondot 

fordítunk arra, hogy edzőink megfelelő licenccel 

rendelkezzenek, rendszeresen küldjük őket 

sportszakmai továbbképzésekre. 
Reményeink szerint a város sportéletével együtt a 

város marketingjét is gazdagítottuk. 

 

A PSN Zrt. már egy nagyobb és több kisebb 

közösséget formált az évek során, közösségformáló 

szerepe kiemelkedő jelentőségű, emellett már jóval 

ezer fölötti létszámú gyerek sportol ezen a nagy 

sportközösségen belül; terveink között nagy szerepet 

kap az egészség megőrzése is. 

 

A kormány kiemelt stratégiai céljai között kiemelkedő 

szerepet szánt és szán a sportnak, ez támogatási 

rendszerében is kifejezésre jut (TAO, kiemelt 

sporttámogatás). 

E területen – tekintettel az EU és a Kormány a KKV-

ket támogató kiemelt programjaira – nagy 

reményeket fűzünk a további pályázati 

lehetőségekhez, hiszen a PSN Zrt. eddigi működésével 

az egyik kiemelkedő, példaértékű modell lehet a 

magas szakmai színvonalból nem engedő, mégis 

hatékony gazdálkodásra (például azzal, hogy az 

önkormányzati támogatás csökkentése mellett is 

növelni tudtuk létszámunkat (munkát adunk pécsi 

polgároknak), szakszerűen és precízen elvégeztük 

megnövekvő feladatainkat. 

Pályázatainkból látszik, hogy rendszeresen igénybe 

vesszük közfoglalkoztatottak segítségét, közülük már 

többükkel is szerződést kötöttünk, ezzel is 

hozzájárulva a helyi munkaerő-piaci mutatók 

javításához. 

 

Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen, hogy a 

Szakszövetségekkel rendszeres, szakmai kapcsolatot 
tartsunk, ezt minden sportiskolai sportág Szövetségével 

hatékonyan sikerül megvalósítanunk. 

Egyre bővebben vesszük ki a részünket a Klebelsberg 

Intézettel való együttműködésből, intézményeikkel, 

szakembergárdánkkal hozzájárulunk a mindennapos 

testnevelés megnövekett igényeinek kielégítéséhez. 

 

Az önkormányzati, TAO-, EMMI-, MOB—

támogatások, illetve saját bevételeink jóvoltából – 

csak kiragadott példákkal – az alábbi, fontos 

fejlesztéseket tudjuk fölmutatni (amelyekkel egyben 

az előző évtizedek súlyos elmaradásait sikerült jelentős 

mértékben pótolnunk, utolérnünk): 

 kilenc személyes FIAT mikrobusz 

 teljes sportfelszerelés az összes szakágnak  

 vízilabda sporteszközök és berendezések 

(komplett pálya, víz alatti porszívó) 

 a sportcsarnokban: kapuk, hálók, kispadok, 

eszközök, gépek, az üzemeltetés minőségét 

javító kisebb rekonstrukciók 

 minden szakágban több edzőmérkőzés 

lehetősége (ingyenes utaztatás) 

 kiemelkedő szakági kupákon való részvétel 

(utazás, részvételi díjak, felszerelés) 

 több csapattal több bajnokságban, több kupán, 

tornán való részvétel 

 edzőtáborok itthon és külföldön is, 

valamennyi szakág lehetőséget kapott 

 az edzők folyamatos ellenőrzése, 

továbbképzése 


