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Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves Olvasó!
Szolnok gazdag és sokszínű társadalmi, kulturális életében fon-
tos szerepet tölt be a sport. A hagyományok megbecsülése és 
azok ápolása kiemelt feladat, hiszen büszkék lehetünk az elő-
deink szép eredményeire, a múlt értékeire. Ezzel együtt a jöven-
dő nemzedékek érdekében érvényesülnie kell annak az alapelv-
nek is, hogy a testi nevelés pozitív társadalomformáló eszköz. A 
testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá társa-
dalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthető funkciója az 
egészség-megőrzésben, a közösségi együttélésben, a szabadidő 
kulturált, hasznos eltöltésében, a tehetséggondozásban. Jelmonda-
tunkkal is ezt a pozitív értéket szeretnénk erősíteni: „Élj a sporttal!”

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-t a fentiekben megfogalma-
zott elvek mentén, az önkormányzati sportfeladatok megvalósítása 
érdekében alapította Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. jelentős szerepet játszik városunk 
és vonzáskörzetének kulturális és sportéletében. Számunkra fontos, hogy 
partnereink a szolgáltatásainkkal elégedettek legyenek, a sportolás által 
lélekben és testben gazdagodjanak, vendégeink jól érezzék magukat létesít-
ményeinkben, rendezvényeinken, a tehetséges sportolók jó eséllyel válthassák 
valóra álmaikat.

Annak reményében szeretném röviden bemutatni a Szolnoki Sportcentrum Non-
profit Kft. tevékenységét, szolgáltatási lehetőségeit, hogy akár magánemberként, 
szülőként vagy valamely szervezet, gazdasági társaság képviseletében van lehetősége 
élni a szolgáltatásainkkal, létesítményeinkben kikapcsolódni, rendezvényszervezésben 
segítséget kérni, illetve a sportiskolai utánpótlás-nevelésben segítő közreműködést nyújta-
ni, kérem, forduljon hozzánk bizalommal. 

   Tisztelettel:

Rózsa József 
ügyvezető igazgató



Tiszaligeti létesítmények 
Minden egy helyen, kellemes környezetben.



Kiemelt sportlétesítmények 
Öröm számunkra, hogy több ezren használják a sportpályá-
inkat a diáksportban, lakossági szabadidősportban az egész-
séges életvitel céljainak segítésére, és emellett nemzetközi 
sportversenyeknek, a magyar kajak-kenu válogatottnak, olim-
piai bajnokoknak tudjuk biztosítani a felkészülési lehetősé-
get. A kellemes tiszaligeti és holt-tiszai környezetben található 
sportlétesítmények számos vállalati, családi napnak, sportnap-
nak adnak helyet. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. üze-
meltetésében vannak Szolnok kiemelt sportlétesítményei, közte-
rületei:

Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
2.500 fő befogadására alkalmas multifunkcionális létesítmény. 
Sportrendezvények, komoly- és könnyűzenei koncertek, konferen-
ciák, bálok, kiállítások, termékbemutatók helyszíne.





Tiszaligeti műfüves labdarúgó pályák
105 m x 66 m méretű nagypálya, melyen található 4 db 48 m x 
24 m méretű kispálya. Külön rendelkezésre áll egy 40 m x 20 
m méretű palánkos műfüves pálya;  8 db öltöző, 2 db külön-
terem a pálya melletti Főépületben, 80 fő leültetésére alkal-
mas kerti pavilon, büfé.

Tiszaligeti Squash Club
4 db hitelesített fallabda pálya, fitneszterem, szauna, bár, ütő 
és labda kölcsönzés. Bejelentkezés az 56/341-402-es vagy a 
20/254-5013-as telefonszámon.



Tiszaligeti műanyag borítású  
40 m x 20 m méretű sportpálya 
A „látvány-csapatsport támogatás” keretében 2014. év-
ben megvalósított beruházásunk lehetőséget ad a min-
dennapi szabadtéri játékra a streetball, röplabda, lábte-
nisz, tollaslabda sportágak számára.



A tiszaligeti sportlétesítmények  
szabadtéri területei
Kiemelten cégek, vállalatok, családi, baráti rendezvények 
megvalósítására. Kellemes, zöld környezetben kis létszámú 
csoportok vagy akár több száz fős nagyrendezvények részére 
is a területet be tudjuk rendezni sátrakkal, különféle (sport)játé-
kokkal, légvárakkal, gyermekjátékokkal, szabadtéri színpaddal.



Holt-Tiszai Vízi Sporttelep 



Kajak-kenu versenypálya
Országosan is kiemelt felkészülési helye a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetségnek és Evezős Szövetségnek egyaránt. Találó és 
helytálló az a mondás, hogy itt a legnagyobb az egy négyzet-
méterre eső olimpiai bajnokok száma. Az olimpikonok, váloga-
tott sportolók is nagyon szeretik, barátságosnak tartják a vízi 
sporttelepünket, melyen 125 fő részére tudunk szállást biztosí-
tani téliesített kisebb apartmanokban.

A sportfunkció mellett családi és vállalati rendezvények szerve-
zésére egyaránt alkalmas a létesítmény hangulatos, szép vízparti 
környezete.



Műfüves labdarúgó pálya
Villanyvilágítással ellátott 65 m x 40 m méretű műfü-
ves labdarúgó pálya, mely 2 db 40 m x 20 m-es 
kispályaként is használható. 

Zöld Ház tornaterem
36 m x 18 m méretű többfunkciós 
tornaterem.

Széchenyi városrész



Véső úti Sportközpont
2014. júliusban került a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 
üzemeltetésébe a létesítmény. 6 sportág számára felkészü-
lési és versenyszervezési helyszín, melyen atlétikapálya, 100 
m-es futófolyosó, kosárlabda csarnok, vívó-, birkózó-, ökölvívó 
és súlyemelő termek találhatók. Folyamatban van egy komoly 
fejlesztési terv elkészítése, mely a sportlétesítmények mellett tar-
talmazza a központ területén található strand-
fürdő felújítását, illetve sportszálló ki-
alakítását is.

Véső úti Sportközpont



Évente 150-160 diák- és szabadidősport eseményt, egyéb kulturális programot, kiemelt városi rendez-
vényt és céges, vállalati napokat szervez a Sportcentrum. 

A teljesség igénye nélkül: Családi Majális, Coop – Májusfa Futás,  Augusztus 20. Államalapító Szent-Ist-
ván Napja, Tiszaligeti Napok, Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál, Adventi Karácsonyi Ünnepi Hetek, 
Szolnoki Városi Szilveszter a Kossuth téren, komoly- és könnyűzenei koncertek.

Szervezési Csoportunk a fentieken túl vállalja vállalati napok teljeskörű szervezését, lebonyolítását. Az 
elmúlt években, létesítményeinkben szerveztük például az E.ON, a TIGÁZ, a STADLER, az EAGLE-OT-
TAWA, az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara programjait.

Rendezvényszervezés



Játékok, technikai és egyéb eszközök
A szakmai, szervezési feladatok teljeskörű ellátása mellett 
számos eszköz áll rendelkezésünkre a rendezvények magas 
színvonalú, hangulatos lebonyolításához: mobil faházak, szín-
pad(ok), mobil lelátók, sátrak, ügyességi játékok, (műanyag) 
asztalok és székek, sörpadok, hangtechnika, egyéb elektromos 
eszközök. 

Kossuth tér – Tiszai Hajósok tere – 
Rózsakert és angolpark
A mindennapi kikapcsolódás mellett a központi terek és 
parkok a kiemelt városi rendezvények hagyományosa 
helyszínei is.



A Szolnoki Sportiskola működése
Utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás – Szolnoki Sportiskola
Sportágaink: atlétika, evezés, judo, kajak-kenu, kosárlabda, röplabda, vívás.

Utánpótlás-nevelésünk fő célja a tehetségkutatás, a kiválasztás, a versenyezte-
tés, az egészséges életmódra való nevelés. Ennek keretében több mint 800 fiatal 
sportoló számára - kiváló edzők irányításával -, biztosítunk rendszeres testedzési 
lehetőséget. A 2013-14-es versenyszezonban 30 magyar bajnoki címet, 15 országos 
diákolimpiai bajnoki címet szereztek versenyzőink, és 31 nemzeti válogatott sportolónk 
képviselte Magyarországot és Szolnokot nemzetközi versenyeken. Fiatal sportolóink 

2010. évi eredményei alapján elnyertük a „Magyarország 
legjobb sportiskolája” címet, az ezt követő években 

is mindig dobogós helyen végeztünk az országos 
összesített pontverseny alapján.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a Szolnoki 
Sportcentrum – Sportiskola közhasznú 

szervezetként, nonprofit kft. gazda-
sági társasági formában látja el 
önkormányzati feladatait. Minden 
bevételünk teljes mértékben a 
közhasznú feladataink ellátá-
sát szolgálja, ugyanakkor a saját bevételeink 
nélkül nem tudnánk biztosítani a több mint 
800 fős Sportiskolánk tehetséggondozását, 
a létesítmények üzemeltetését, kiemelt váro-
si rendezvények szervezését.

Szolnoki Sportiskola





Gazdálkodásunk, támogatási lehetőségek
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola közhasznú szervezetként, mint 
nonprofit gazdasági társaság látja el önkormányzati feladatait. Gazdálkodásunk eredménye teljes mér-
tékben a közhasznú feladataink ellátását szolgálja, ugyanakkor a különböző forrásból származó jelen-
tős támogatási összegeken felül az önálló bevételeink nélkül nem tudnánk biztosítani a több mint 800 fős 
Sportiskolánk tehetséggondozását az utánpótlás nevelés terén, a létesítmények üzemeltetését, a 
kiemelt városi rendezvények szervezését. A sportági szakszövetségek által biztosított műhelytámoga-
tásokon kívül a sportot, a fiatal tehetségeket támogató gazdasági társaságok számára kedvező adózási 
feltételek mellett a látvány-csapatsport támogatására is lehetőség nyílik a kosárlabda sportág utánpót-
lás nevelése terén. A Társaságunk által végzett közhasznú feladat sportágtól 
független pénzügyi támogatása adómegtakarítást jelent támogatóink 
részére a társasági adó területén.





Tisza-híd
Holt-Tiszai Vízi Sporttelep


