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SZAKMAI HÁTTÉR ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

Bemutatás - funkciók 

A közel 43 000 m2-en fekvő komplexum a XI. kerület zöldövezeti részén található, a 

kerület infrastrukturális fejlődési lehetőségeinek epicentrumában. Festői környezet és a 

jó megközelíthetőség ideális helyszín mind a szabadidős sportnak, mind a 

versenysportnak.  

Funkciók 

 Több medencés sportuszoda és strand, 

 2 000 m2-es sport és rendezvény csarnok lelátókkal (kosár és kézilabda 

szabvány mérettel), 

 Nagypályás labdarúgó műfüves pálya, 

 8 pályás tenisz centrum, 

 Fitnesz és squash pályák, 

 Strand röplabda és szabadtéri kosárpálya, 

 Étterem és a rendezvényekhez catering kiszolgálás, 

 650 férőhelyes parkoló ideális lehetőséget teremt a nagyszabású rangadók és 

rendezvények lebonyolításához. 

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2011-ben meghatározta a kerület hagyományaira 

támaszkodva a kiemelt sportágakat. 

 Vízilabda (TAO sportág), 

 Kosárlabda (TAO sportág), 

 Labdarúgás (TAO sportág), 

 Kajak- Kenu,  

 Triatlon. 

A XI. kerületi önkormányzat támogatásával, a látvány csapatsportok TAO 

támogatásának köszönhetően, 2011 és 2017 között megduplázódott az igazolt 

utánpótlás korú versenyzők száma. 
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Két önkormányzati sportingatlan (Gabányi László sportcsarnok, Nyéki Imre uszoda) 

újult meg teljes körűen. A két létesítmény 90%-os kihasználtsága bizonyítja legjobban, 

hogy a kerületnek szüksége van további sportfejlesztési lehetőségekre. A Sport 11 

sportkomplexum Újbuda három TAO kiemelt sportágának biztosítana további fejlődési 

lehetőségeket. 

 A-HÍD OSC Újbuda (vízilabda), 

 MAFC, BEAC (kosárlabda), 

 Kelen SC (labdarúgás).  

A három TAO sportág jelenléte a sportkomplexumban további fejlesztésekre ad 

lehetőséget a következő hat évben, ami külső források bevonását teszi lehetővé a 

kerület és a sport számára. 
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JOGI HÁTTÉR ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

Magyarország Alaptörvénye 

 

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. (XVI. cikk) 

Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (XX. cikk) 

 

 

2004. évi I. tv. Sporttörvény 

49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam: 

a) meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának 

jogszabályi feltételeit, 

c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését, 

d)183 az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére 

vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint - elsősorban a sportfejlesztési 

programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források 

rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az 

iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai sport, a szabadidősport és a fogyatékosok 

sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, 

e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 

családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok 

sportját, 

h)184 a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító 

egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 

létesítményeket hoz létre a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a 

sportvilágesemények (Olimpia, Paralimpia, Siketlimpia, világbajnokságok, Európa-

bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400001.tv#lbj182idcac6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400001.tv#lbj183idcac6
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sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra 

kialakításának lehetőségére is figyelemmel, 

i)185 gondoskodik az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásától, 

fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, 

j)186 elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, 

karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését, 

 

A törvény meghatározza a helyi önkormányzatok feladatait a sporttal kapcsolatosan, a 

következők szerint: 

55. § (1)   

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2)201 A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről 

szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

c)203 segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e 

körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, 

f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 

 

2011. évi CLXXXIX. tv Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

15. sport, ifjúsági ügyek. 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400001.tv#lbj184idcac6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400001.tv#lbj185idcac6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400001.tv#lbj200idcac6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400001.tv#lbj202idcac6
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2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről 

1. § (1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a 

gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, 

képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük 

életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, 

önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a közérdekeivel összeegyeztetni 

képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás 

eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.  

46.§ (3) bek. b.) pontjának és (6) bek. f) pontjának való megfelelésre, különös 

tekintettel a következő célokra: 

(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy 

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

(6) A tanuló joga különösen, hogy 

f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja 

legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek. 

 

Alaptörvényben rögzített elvek, célok megvalósítása állami feladat. Az állam 

a sportcélú feladatok egy részének ellátását törvényben rögzítetten a helyi 

önkormányzatok feladatai körébe utalta. Így mind az alaptörvényben, mind 

az egyéb törvényekben meghatározott fent említett sportra vonatkozó 

feladatok ellátásában a helyi önkormányzat részt vesz. 
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GAZDASÁGI HÁTTÉR ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Bevételi kalkuláció 

 

 

Bevezetés 

Budapesten, a XI. kerület zöldövezeti részén található a Sport11 Sport-

Szabadidő- és Rendezvényközpont, amely  nemcsak modern külsővel fogadja a 

szabadidős sportolni vágyókat, illetve a XI. kerület versenysportolóit, hanem a 

felkészüléshez, valamint a mérkőzések megrendezéséhez szükséges alapvető 

követelményeknek is maximálisan megfelel.  

Jelen melléklet a Sport11 Sport-Szabadidő-és Rendezvényközpont bevételi oldalának 

kalkulációját mutatja be. 

 

Kidolgozása során érinteni fogunk minden olyan lényeges területet, jellemzőt, vagy a 

konkrét fejlesztés jelenlegi előkészítő szakaszában már látható adottságot, 

körülményt, amely alapján a kalkulációt megfelelő pontossággal tudjuk elvégezni, 

hiszen minden projekt, legyen az egészen kisléptékű vagy nagyobb volumenű 

bekerülési értékű beruházás, igényli, hogy mind a bevételi mind a kiadási oldalt a 

lehető legprecízebben gondoljuk végig, és mutassuk be.  

 

Bevételi portfólió 

A bevételek forrásaként 3 különböző célcsoportot különböztethetünk meg: 

 

 Egyesületek, 

 Az általános iskola és egyéb oktatási intézmények, 

 Közönség (baráti társaságok, amatőr sportegyesületek). 
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Nyitva tartás, kapacitások, kihasználtság 

 

A létesítmény hétfőtől péntekig 6:00-22:00, szombat és vasárnap 8:00-20:00 között 

várja a sportolókat és sportolni vágyókat. 

A létesítmény tervezett üzemideje is ehhez igazodik így a létesítmény esetében a 

bevételek kalkulálásakor csak ezzel az időszakkal kalkuláltunk. 

 

A hétköznapok, és hétvégék esetében egy nap idősávjainak felosztása a következők 

szerint alakul a használat, és a célcsoport függvényében: 

 

Idősáv (óra) Célcsoport 

6 8 Egyesületek, közönség 

8 16 
Oktatási intézmények, közönség, 

egyesületek 

16 22 Egyesületek, közönség 

 

 

A várható kihasználtsági adatok a közönség esetében a korábbi tapasztalati tényeken 

alapulnak, míg a másik két célcsoport esetében az előzetes igények felméréséből 

becsült érték. 

Látható, hogy a legnagyobb igény az egyesületek edzéseinek helyszín biztosítása iránt 

van, mivel itt a legnagyobb a várható kihasználtság. 
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Kihasználtság 

 

A bevételeket jelentős mértékben meghatározza az egyes időszakok kihasználtsága. 

 

Az egyes időszakok kihasználtsági adatai célcsoport függvényében a következők 

szerint alakulnak a hétköznapokon: 

 

 

Idősáv  (óra) Célcsoport Kihasználtság 

6 8 Egyesületi edzések, közönség 70% 

8 16 
Az iskolák diákjai, 

egyesületek, közönség 
70% 

16 22 Egyesületi edzések, közönség 90% 

 

 

A várható kihasználtsági adatok a közönség esetében a korábbi tapasztalati tényeken 

alapulnak, míg a másik két célcsoport esetében az előzetes igények felméréséből 

becsült érték. 

Látható, hogy a legnagyobb igény az egyesületi edzések helyszín biztosítása iránt van, 

mivel itt a legnagyobb a várható kihasználtság.
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Bevételterv 
 

 

Az éves várható bevételek a következők szerint alakulnak a célcsoport és a 

hasznosítási koncepció függvényében: 

 

 

Hétköznap 

Idősáv    Óra/nap Nap/hét Hét/év Kihasználtság 
Éves 

használat 
(óra) 

Napi 
bevétel 

Éves bevétel 

6 16 
Az iskolák diákjai, 

egyesületek, közönség 
10 7 50 70% 2800 280 000 98 000 000 

16 22 Egyesület, közönség 6 7 50 90% 2100 695 000 243 250 000 

      Összesen (Ft/év) 341 250 000 
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A bevételek tervezésénél a következő paraméterekből indultunk ki: 

 

o A létesítmény évente két hétre bezár felújítási és karbantartási munkálatok 

miatt, 

o Az oktatási intézmények a nyári időszakban, valamint a tanítási 

szünetekben – 14 hét – nem veszik igénybe a létesítmény szolgáltatásait, 

o Az egyesületek tagjai júliusban nem veszik igénybe a létesítmény 

szolgáltatásait, 

o A XI. kerületi lakosok kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat, 

o A XI. kerületi csapatok kedvezményesen vehetik igénybe a létesítmény 

szolgáltatásait. 

 

 

A további kalkuláció során 3%-os inflációval számoltunk, ami már a finanszírozási terv 

része lesz. Ebben az esetben tehát éves szinten a bevétel nominális értéke (nem 

számolva folyamatos és konstans felhasználói bővüléssel) csak az infláció mértékével 

fog változni. 
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GAZDASÁGI HÁTTÉR ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Kiadási kalkuláció 

 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az Sport11 Sport-Szabadidő-és Rendezvényközpont megvásárlása a sportcélú 

lehetőségek örvendetes minőségi javulása mellett jelentős volumenű működtetési, 

üzemeltetési feladatok ellátását is szükségessé teszi. Ezen feladatokat azonban 

célszerű előre meghatározott standardok alapján, tervszerűen végezni annak 

érdekében, hogy a működtetési szakasz költséghatékonyan és a hosszú távú 

fenntarthatóság követelményeinek megfelelőn valósulhasson meg. 

Ennek érdekében a projekt előkészítő szakaszában a következőkben összefoglaljuk a 

működtetéshez szükséges 

 tevékenységi portfóliót, 

 erőforrásigényt, amely tartalmazza az energiamegtakarítást és az így képződő 

megtakarított pénzeszközöket, valamint a flow kiadásokra (mint amilyen az 

energetikai is a finanszírozási racionalizálást) és a projekt működtetési jellemzői 

alapján becsült finanszírozási szükségleteket, 

 amelyek összességében az üzemeltetési tevékenységet megalapozó  

üzemeltetési koncepciót alkotják. 
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Az üzemeltetési koncepció kidolgozása során érinteni fogunk minden olyan lényeges 

területet,  jellemzőt, vagy a jelenlegi előkészítő szakaszban már látható adottságot, 

körülményt, amely alapján a későbbi üzemeltetési utasítások, tervek és feladatleírások 

elkészíthetők lesznek, és amelyek alapján a létesítmény üzemeltetése, működtetése 

felépíthető és hatékonyan megvalósítható lesz. 

 

2.  A működtetés tevékenységi portfóliója 

 

A létesítmény folyamatos, jó minőségben történő rendelkezésre állását, és a vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek is megfelelő működtetéshez szükséges feladatokat 

összefoglalóan tevékenységi portfólióként határozzuk meg, melynek jól elkülöníthető 

tevékenységcsoportjai a következők: 

 Műszaki üzemeltetési feladatok, 

 Gondnoksági üzemeltetés, 

 Biztonsági üzemeltetés, 

 Hatósági feltételrendszerhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenységek. 

 

A fenti rövid felsorolásból is látható, hogy a létesítmény megfelelő üzemeltetése 

számos, egymással összefüggésben lévő, egymásra ható és egymást feltételező 

tevékenység összessége, melynek minden eleme lényeges és fontos. A hosszú távú, 

fenntartható működtetéshez mindegyik tevékenységcsoport szakszerű és folyamatos 

ellátására  van szükség, mivel bármelyik hiánya a működtetési körülmények 

romlásához, a bevételek és a gazdasági potenciál csökkenéséhez vezet, így egyik 

tevékenységcsoport elhanyagolása sem lehet megfelelő megoldás vélt rövidtávú 

érdekek alapján. 

A fenti kijelentések könnyebb értelmezhetősége és a létesítményüzemeltetés 

komplexitásának jobb érzékeltethetősége érdekében a következő táblázatban 

bemutatjuk az üzemeltetési tevékenységcsoportok Sport11 Sport-Szabadidő-és 

Rendezvényközpont hatékony üzemeltetése szempontjából releváns részfeladatait, 

részterületeit is. 
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Tevékenységcsoport Részterületek 

  

Műszaki üzemeltetési 
feladatok 

Felügyeleti és szabályozási jellegű feladatok 

Energiamanagement 

Hibajavítási tevékenységek 

Tervszerű megelőző karbantartási tevékenység 

Időszakos felújítás, állagmegóvás 

Alkatrész és fogyóanyag ellátás 

  

Gondnoksági 
üzemeltetési feladatok 

Takarítási feladatok 

* Napi rendszeres takarítás (funkcionalitástól függő tartalommal) 

* Eseti jellegű takarítási tevékenységek 

* Nagytakarítás 

* Takarítási segédanyag, fogyóanyag ellátás 

Öltözőfelügyelet 

  

Biztonsági üzemeltetés 

Ki és beléptetés napi üzemidőben 

Őrzési tevékenység üzemidőn kívül 

Eseti őrzési tevékenység (rendezvénybiztosítás) 

  

Hatósági 
feltételrendszerhez 

kapcsolódó üzemeltetési 
tevékenységek 

Tűzvédelmi tevékenységek 

(részben műszaki, részben humán jellegű feladatok) 

Munkavédelmi tevékenységek 

ÁNTSZ ellenőrzések 
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A fenti táblázatban található felsorolást követően az alábbiakban az egyes 

tevékenységcsoportok rövid tartalmi jellemzőit mutatjuk be.  

Az alábbi rövid tartalmi jellemzés során minden tevékenységcsoport esetében külön-

külön megadjuk a tevékenység célját, legfontosabb összetevőit, valamint az adott 

konkrét fejlesztés miatt esetlegesen felmerülő speciális körülményeket, adottságokat. 

 

2.1 Műszaki üzemeltetési feladatok 

 

A tevékenységcsoport ellátásának célja a létesítmény építészeti, gépészeti rendszerei, 

berendezési tárgyai, mobiliái műszaki állapotának fenntartása a rendeltetésszerű 

használat folyamatos biztosítása érdekében. A tevékenységcsoport a létesítmény 

összetett műszaki felépítéséhez hasonlóan komplex feladatok ellátását teszi 

szükségessé, így megfelelő szakképzettségű kollégák folyamatos együttműködésére 

van szükség. 

A tevékenységcsoporton belül az üzemeltetés szempontjából legfontosabb 

részterületek az alábbiak: 

 

 

 Felügyeleti és szabályozási jellegű feladatok (napi folyamatos 

feladatok) 

 

Ez a feladatcsoport a létesítmény napi rendszerességgel végrehajtott 

rendszeres műszaki jellegű tevékenységeket foglalja magába. A napi  

tevékenység része kell legyen a létesítmény minimum egyszeri bejárása, a 

szükséges műszaki beavatkozási igények összegyűjtése, a műszaki 

állapotváltozások rögzítése, valamint az azonnali beavatkozást igénylő 

változások kezelése. 
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 Energiamanagement 

A tevékenységcsoport jellegében hasonló az előző feladatcsoporthoz, de 

annyiban azonban eltér, hogy a napi takarékossági beavatkozások (villanyok 

lekapcsolása,  fűtés ellenőrzése, nyílászárók ellenőrzése) mellett fontos 

szerepe van a  rendszerint magasabb képzettséggel is rendelkező 

üzemeltetés-irányítónak, főként az energiaszerződések megkötése során, 

mivel ez a tevékenység sok esetben közel annyi megtakarítást eredményez, 

mint e fizikai takarékossági megoldások. Törekedni kell saját állománnyal, 

vagy külső energetikus bevonásával az energiaszerződések rendszeres, 

időszakos felülvizsgálatára és optimalizálására, mivel az energiapiacon jó 

energetikai dokumentációs háttér birtokában jelentős költségelőny érhető el a 

szerződések kialakítása során. 

 

 Hibajavítási tevékenységek 

 

A hibajavítás munkaszervezési szempontból része a napi üzemeltetésnek, de 

jellege annyiban eltér, hogy nem tervezhető (alkalomszerűen jelentkező kiváltó 

ok miatt jelenik meg a feladat), és éppen emiatt sok esetben szükség van az  

adott meghibásodást elhárítani képes külső partner bevonására. Fontos azonban, 

hogy az álladó üzemeltetési személyzetnek is képesnek kell lennie legalább az 

egészséget veszélyeztető meghibásodások kezelésre, vagyis olyan beavatkozásra, 

amely ha a meghibásodást nem is szünteti meg, de a káros következményeket 

megszünteti. 

 

 Tervszerű megelőző karbantartási tevékenység 

 

Építészeti, belsőépítészeti és gépészeti műszaki karbantartási tevékenység, 

amelyeket részben a saját műszaki állomány a napi üzemeltetés keretében, 

részben pedig bevont külső partnerek végeznek az adott műszaki rendszer, vagy 

berendezés jellemzői alapján megállapított ciklusidőkkel. A feladatellátás 
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tervszerű, TMK terv alapján történik, mely a karbantartási feladatokat 

tervszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően rögzíti, szakáganként részletezett 

formában, és jellemzően táblázatos, ill. szöveges kialakítással. 

A karbantartási tevékenységek speciális, de kiemelkedően fontos részterületét 

jelentik a hatósági előírások alapján kötelezően elvégzendő rendszeres műszaki 

felülvizsgálatok, ellenőrzések. A létesítmény jellegéből adódóan itt ezek közül az 

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, valamint a tűzoltó-készülékek 

időszakos felülvizsgálatának biztosítása emelhető ki, de emellett célszerű az egyes 

gépészeti rendszerek – a gépkönyvek és üzemeltetési leírások szerinti műszaki 

karbantartáson túl – éves, felülvizsgálata és állapotrögzítése, amely a következő 

pontban részletezett állagmegóvási feladatok ellátásához ad segítséget. 

 

 Időszakos felújítás, állagmegóvás 

 

A műszaki tevékenységek közül jelentőségéhez képest általában finanszírozási 

okokból elhanyagolt tevékenységcsoport a felújítási és állagmegóvási tevékenység, 

amely a létesítmény műszaki rendszereinek (építészeti, belsőépítészet, gépészeti), 

elemeinek természetes elhasználódást követő olyan megújítását jelenti, melynek 

hiányában az adott elem, eszköz, rendszer már nem, vagy csak korlátozott 

mértékben használható tovább. Fontos megjegyezni, hogy ez akkor is bekövetkezik, 

ha a TMK tevékenység mintaszerű, tehát a TMK nem helyettesíti az időszakos 

felújításokat (a TMK elmaradása ugyanakkor gyorsítja a műszaki állapot romlását, 

és időben előrehozza a felújítási szükségleteket). 

Az időszakos felújítási és állagmegóvási tevékenység a TMK tervhez hasonló  

felújítási és állagmegóvási terv alapján valósítható meg hatékonyan, mivel az ebben 

szereplő feladatok finanszírozási igénye jellemzően magas, tehát csak tervszerű 

forrásakkumuláció mellett végezhető megfelelően. 
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 Alkatrész és fogyóanyag ellátás 

 

A napi üzemeltetési, TMK és hibajavítási tevékenységek során szükség van 

alkatrészek és segédanyagok felhasználására. Természetesen a raktározott 

anyagok, eszközök mennyisége részben finanszírozási kérdés, és ennek 

megfelelően beállítható viszonylag alacsonyra is, de a létesítmény által nyújtott 

szolgáltatás jellege miatt mindenképpen szükség van egy alapkészletre, amely a 

legfontosabb beavatkozások azonnali elvégzésének lehetőségét biztosítja. 

Az alkatrész és fogyóanyag készlet tartalmi meghatározása a TMK terv kialakítása 

során, a kivitelező és a tervező tapasztalatai alapján, célszerűen a kivitelezési 

időszak utolsó harmadában történhet meg, és az üzemeltetési időszak első évét 

követően véglegesíthető. 

Fontos azonban, hogy ez a raktárkészlet nem csak műszaki, hanem részben üzleti 

szempontokat is figyelembe véve kerüljön kialakításra. A működtetés első évében 

született tapasztalatok alapján kell kialakítani azt a végleges alkatrész- és 

anyagkészletet, amely elsősorban az üzletkritikus rendszerek működtetéséhez 

szükséges, és törekedni kell arra, hogy a raktárkészletben lekötött források 

lehetőség szerint  csak   az  üzleti  szempontból  is  valóban  azonnali  beavatkozási      

igényeket szolgálják (a pusztán műszaki megközelítés minden esetben nagyobb 

készletet eredményez az üzletileg indokoltnál). 

 

2.2 Gondnoksági üzemeltetés 

 

A létesítményüzemeltetés gondnoksági tevékenységcsoportjába azokat a 

tevékenységeket és szolgáltatásokat soroljuk, amelyek a rendeltetésszerű használat 

nem műszaki jellegű előfeltételeit képesek biztosítani. Ez a tevékenységcsoport a 

műszaki üzemeltetéshez képest már nagyobb mértékben függ a létesítmény 

funkcionalitásától, így ennek megfelelően bemutatása során csak a konkrét fejlesztési 

projekt esetében releváns elemekre szorítkozunk. 

 

 Takarítási feladatok 
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A takarítási feladatcsoport célja a megfelelő higiénés viszonyok biztosítása a 

létesítmény teljes területén. Ez a tevékenységcsoport kiemelt fontosságú, így a 

takarítási tevékenység egyes részterületeit külön mutatjuk be az alábbiakban. 

o Napi rendszeres takarítás 

A napi takarítási tevékenység önmagában is két egymásra épülő 

formában szervezhető meg hatékonyan. A napi takarítás nagy részét az 

üzemidőn kívüli, jellemzően éjszakai takarítás teszi ki, mely kiterjed a 

teljes létesítmény minden helyiségére, az adott helyiségre vonatkozó 

takarítási technológiai előírásoktól függő tartalommal. Emellett szükség 

van egy nappali, az üzemidő alatt rendelkezésre álló ügyeleti jellegű 

takarítói kapacitás fenntartására, amely a napközben szükségessé váló 

ad-hoc takarítási igények elvégzését biztosítja. 

o Eseti jellegű takarítási tevékenységek 

Az eseti rendezvények a napi üzemeltetéstől jelentősen eltérő 

igénybevételt eredményeznek, mely a takarítási tevékenységet is érinti. 

Az ilyen rendezvényeket követően általában szükség van egy jelentősebb 

alkalmi takarításra, amely meghaladja az állandó takarítási kapacitás 

lehetőségeit. Ezeket a feladatokat jellemzően a rendezvényhez kötődően, 

külső plusz takarítási kapacitások alkalmi bevonásával célszerű kezelni, 

állandó kapacitást erre kiépíteni csak abban az esetben célszerű, ha az 

igénybevétel mennyisége jelentős és időbeli megjelenése tervezhető. 

o Nagytakarítás 

Amennyiben szükséges évi egy-két alkalommal javasolt  elvégzése. 

o Takarítási és higiénés segédanyag, fogyóanyag ellátás 

A takarítási tevékenység végzése során jelentős mennyiségű takarítási 

anyag felhasználására van szükség, amelyek kezelését a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak és takarítási technológiai követelményeknek 

megfelelően kell biztosítani. 

A takarítási anyagokon túl szükség van a vendégforgalomhoz kapcsolódó 
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higiénés anyagok (WC papír, kéztörlő, szappan) kihelyezésére is, mely 

hatékonyan összekapcsolható a takarítási tevékenységgel. Sajnos 

azonban a hazai gyakorlat egyre inkább azt mutatja, hogy ezt csak saját 

állománnyal végzett takarítás esetén célszerű így megoldani, mert a külső 

partnerek állományában bekövetkező, a területre jellemző nagy fluktuáció 

miatt sok esetben „eltűnik” ezen kihelyezett anyagok jelentős része, 

érzékeny  veszteséget okozva az üzemeltetőnek. A fogyóanyagok 

kihelyezését saját állományú munkatárs végzi. 

 

2.3 Biztonsági üzemeltetés 

 

Jelentős volumenű sportesemény lebonyolítása már jelentős biztonsági üzemeltetési 

feladatot eredményez, amelyet azonban – az eseti takarítási tevékenységhez hasonlóan 

– a konkrét rendezvényhez kapcsolódóan külső partnertől célszerű igénybe venni a 

szükséges mértékben. 

Ezzel együtt természetesen a rendezvények biztonsági lebonyolítása esetében is igaz, 

hogy amennyiben a rendezvények mennyisége jelentőssé és tervezhetővé válik, úgy 

elképzelhető, hogy a későbbiekben saját biztonsági kapacitás kiépítése is indokolt 

lehet. 

 

2.4 Hatósági feltételrendszerhez kapcsolódó tevékenységek 

 

A működés során alapvetően az alábbi hatósági előírásrendszer kielégítése az 

elsődleges célkitűzés: 

 ÁNTSZ ellenőrzési tevékenység, 

 Tűzvédelmi tevékenységek, 

 Munkavédelmi tevékenységek. 

 

 

Ezek közül az üzemeltetésben a legfontosabb az ÁNTSZ, mely a rendszeres 
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ellenőrzéssel biztosítja a megfelelő minőséget. 

Az általános létesítményüzemeltetéshez hasonlóan itt is biztosítani kell a munka és  

tűzvédelmi kötelezettségek ellátását, melyet azonban minden bizonnyal külső partnerek 

bevonásával kerül elvégzésre. 

 

3. Erőforrásigények a működtetésben 

 

Az előző fejezetben röviden ismertetett üzemeltetési működtetési feladatok ellátását az 

üzemeltető saját üzemeltető állomány bevonásával kívánja megoldani. A kérdés 

megválaszolása során általában több tényezőt célszerű figyelembe venni, de jelen 

létesítmény esetében vannak a fejlesztésnek olyan speciális jellemzői, amelyek alapján 

ez a kérdés egyszerűen megválaszolható. 

Mindezek alapján a későbbiekben ismertetett erőforrásigényeket egyszerűen 

létszámban fogalmazzuk meg. 

A fentieknek megfelelően a következő táblázatban összefoglaljuk a létesítmény önálló 

működés miatt felmerülő, és a korábbi tevékenység-leírásban releváns feladatként 

megjelölt tevékenységcsoportok létszámigényeit. A létszámok esetén feltüntettük a 

napi egyidejű feladatellátáshoz szükséges pillanatnyi létszámokat (az üzemidő alatt a 

létesítményben egyidejűleg rendszeresen jelenlévő üzemeltetői állomány létszáma). 
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Tevékenységcsoport 
Létszámigény/feladatellátás 

önálló létesítményre 
Üzemletetői állományával való 

összevonhatóság 

   

Műszaki üzemeltetési 
feladatok 

* Napi 1 fő gépész 12 órás  

folyamatos feladatellátásra  

(összesen 5 fő munkajogi létszám) Célszerű ezt a létszámot 

* Rendelkezésre állást tartalmazó önállóan biztosítani. 

szerződéses partner villamos  

beavatkozásra  

   

Gondnoksági 
üzemeltetési feladatok 

(takarítás+uszoda 
felügyelet) 

* Takarító 8 fő munkajogi létszám, A szükséges munkajogi 

úszómester 5 fő munkajogi létszám, létszámok a létesítmény 

portás-gondnok 4 fő munkajogi hasonló feladatokat ellátó 

létszám, pénztáros 3 fő munkatársaival együtt számítva 

munkajogi létszám nagy valószínűséggel csökkenthetők. 

   

Hatósági 
feltételrendszerhez 

kapcsolódó 
üzemeltetési 

tevékenységek 

A tűz-és munkavédelmi   

tevékenységet külső partner  

bevonásával célszerű megszervezni, Teljes egészében célszerű a 

míg az ÁNTSZ ellenőrzésekkel létesítmény azonos tevékenységeivel 

kapcsolatos feladatok ellátása integrált formában kialakítani. 

részben a gépészet, részben a  

létesítményirányítás feladatköre.  

   

Rendezvényekhez 
kapcsolódó 

üzemeltetési feladatok 

Célszerű alkalomszerűen,  

a szükséges volumenben Teljes egészében célszerű a 

külső szerződéses létesítmény azonos tevékenységeivel 

partnerrel biztosítani. integrált formában kialakítani. 

   

Létesítményirányítás 

1 fő létesítményvezető,   

1 fő létesítményvezető helyettes Célszerű ezt a 

és 2 fő asszisztens/adminisztrációs létszámot önállóan 

helyettes megbízása biztosítani. 

(4 fő munkajogi létszám)  
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4. A működés finanszírozása 

 

Az üzemeltetési koncepció utolsó, de talán legfontosabb eleme a finanszírozási 

fejezet, amelyben bemutatjuk, hogy milyen finanszírozási igényeket eredményez a 

létesítmény megvalósítást követő működtetése, üzemeltetése. A finanszírozási becslés 

azonban értelemszerűen csak bizonyos peremfeltételek mellett értelmezhető, mely 

peremfeltételek részben műszak technikai determinációk, helyi  adottságok, vagy az 

üzemeltetési környezet jellemzői, és emiatt értelemszerűen képesek jelentős 

mértékben befolyásolni a műszaki kondíciókat. 

 

4.1 Működési költségbecslés 

 

Az előző pontban részletezett peremfeltételek alkalmazásával az új létesítmény 

működési költségeinek várható értékeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
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Üzemeltetési kiadás 
megnevezése 

Költségtétel rövid 
meghatározása 

Éves becsült költségek (eFt) 

   

Közművek költségei (bruttó)   208 000 

   

Villamos energia költségek 

Hasonló mértékű és jellegű 24 000 

létesítmények adatai alapján  

becsült érték  

   

Gázenergia költségek 
Használati melegvíz előállítását, 100 000 

és fűtést tartalmazza.  

   

Víz és csatornadíj Csatornadíj és vízkészlet 80 000 

   

Szemétszállítás  4 000 

   

Karbantartási költségek   16 000 

   

Szolgáltatás 

Külső szolgáltatótól 12 000 

igénybe vett szolgáltatás  

(felújítás, javítás, stb.)  

   

Felhasznált anyagköltség 

Villanyszerelés, amely 1 500 

esetben a megállapodás  

szól 1 fő munkaerejéről és  

egyéb költségekről  

   

Egyéb anyagköltség 
Anyag, segédanyag, 2 500 

alkatrész költségek  

   

Személyi jellegű ráfordítások   46 000 

   

Létesítményirányítás 3 fő 15 000 

   

Karbantartó személyzet Takarítás, úszómester, gondnok 31 000 

   

Becsült éves működési kiadás   270 000 
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A korábban megfogalmazottakkal összhangban elvégzett kalkuláció alapján,  éves 

szinten, 2018-as árakon mintegy 270 M Ft-ra tehető, ami a tervezett TAO 

beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően évről-évre csökkenni fog. 

Ezen felül jelentkezik a rendezvények miatt szükséges kiegészítő üzemeltetési 

költséghányad, amely jellemzően az üzemidőn túl megtartott, és ily módon kiegészítő 

bevételeket eredményező sporteseményekhez kapcsolódik és azok bevételei minden 

bizonnyal fedezik ezeket a kiadásokat. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a létesítmény nyereségesen üzemeltethető 

hosszú távon. A 2018-as évre várhatóan 71.250.000 forint nyereség jelentkezik.  
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