
 
 A Csarnok Kft. feladatai:  
A sportcsarnok üzemeltetésének stratégiai célja, hogy a sport és szabadidős kínálat folyamatos 
bővítésével, a szolgáltatások színvonalának emelésével építse Veszprém és térsége legnagyobb 
rendezvényhelyszínének hírnevét. A sportcsarnokot nem csak a mozgás kedvéért keresik fel az 
emberek, hanem a kézilabda meccseknek köszönhetően a térség egyik legkedveltebb 
találkozóhelye lett. A Veszprém Aréna komolyan veszi a tudatos márkaépítést, a reputáció 
menedzseléséből fakadó értéknövekedést. Az Aréna vezetése a piaci értékteremtés mellett 
társadalmi értéket is kíván teremteni. A Veszprém Aréna kultúraközvetítő intézményként, 
közösségi térként, közösségépítő szerepben is funkcionál. A sportmérkőzéseken több mint 5000 
szurkoló, míg kulturális rendezvényeken a szükséges beépítés, áttájolás ellenére több mint 4000 
néző foglalhat helyet. Kapcsolatokat épít és tart fenn társszervezetekkel, hasonló vagy kiegészítő 
feladatokat ellátó intézményekkel, kiszélesítve és erősítve ezzel a nyilvánosságnak kínált 
szolgáltatásait. Folyamatosan törekedik arra, hogy felhasználói érdekében lépést tartson makro- 
és mikrokörnyezete változásaival, gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni a régió igényeire, 
szükségleteire, elvárásaira.  
Egy sportcsarnok üzemelésével missziót teljesít. Egy ilyen színvonalú létesítmény közvetett városi 
profitot jelent, hiszen a csarnok otthont ad a város kiemelt rendezvényeinek, 
befogadóképességével és programlehetőségeivel növeli a turisztikai forgalmat. Küldetésünk a 
sportolásra az egészséges, mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése, 
valamint a kulturált ás igényes szórakoztatás.  
Jelenleg a Veszprém Arénában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzések és a nemzetközi 
konferenciák valamint a kulturális és szórakoztató rendezvények a leglátogatottabbak. A 2008 
nyári alapítás óta az intézménynek több mint 2 millió látogatója volt, mely látogatószám 
meghatározó elemei voltak: koncertek, kiállítások, konferenciák, sportesemények, egyéb 
rendezvények (pl. színházi előadások). 
 Veszprém kézilabda csapata sokat tett a kézilabda sportág népszerűsítéséért, sok fiatal számára 
tette azt vonzóvá. Alapértéknek, öröm forrásának tekintjük a sportolást, mivel hiszünk abban, 
hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának 
javításához, és sajátos funkciói révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a 
közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a 
nemzeti értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez 
és javításához.  
Tevékenységünkkel hozzájárulhatunk a lakosság egészségi állapotának javulásához, amelynek 
révén a veszprémiek számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva 
a rekreációs lehetőségek fenntartható fejlődését, mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások 
növekvő ütemét.  
A veszprémi kézilabda csapat népszerűsítésének eredménye a társadalmi összetartozás, 
szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi 
ember a következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát. A sporton keresztül teszünk 
az elidegenedés ellen, a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növeléséért, a kooperációs 
készség javításáért, amely a jövőben is elengedhetetlen társadalmunk számára.  
A Veszprém Aréna: sportmérkőzések, edzőtáborok helyszíne, sport utánpótlás képzésének 
helyszíne (kézilabda, küzdősportok), magas színvonalú üzleti kongresszusok, bemutatók helyszíne, 
kulturális, vallási, üzleti, valamint magánrendezvények helyszíne, vásárok, kiállítások helyszíne, a 
közoktatáshoz kapcsolódó rendezvények helyszíne.  
A Veszprém Aréna a versenysportok, de elsősorban a kézilabda sport számára biztosítja azokat a 
feltételeket, melyek lehetővé teszik a nyugodt felkészülést és biztosítják versenyrendezés 
körülményeit. A csarnok egyéb közéleti, kulturális rendezvények, koncertek megrendezésére is 



kiváló helyszínt biztosít, ideértve a küzdősportok képviselőit is, akiknek gondot jelentett megfelelő 
gyakorló és versenyhelyszín biztosítása.  
Kapcsolódó feladatok: marketing feladatok: Folyamatos tájékoztatás a Veszprém Aréna 
rendezvényeiről a közönség felé, tájékoztatás valamennyi szolgáltatáshoz kapcsolódó érintett 
számára Intézményi kapcsolatok bővítése, leendő és meglévő bérlők felé folyamatos 
kommunikáció biztosítása.  
A Csarnok Kft alkalmazotti létszáma 6 fő:  
1. fő Ügyvezető: irányítja a Csarnok Kft tevékenységét  
1. fő rendezvényi referens koordinálja az értékesítési és marketing tevékenységet, 
helyszínfoglalások bonyolítása, szerződések előkészítése, kapcsolattartás bérlőkkel, a kft 
partnereivel, ügyfélkapcsolatok ápolása  
1. fő üzemeltetési csoportvezető: műszaki üzemeltetési feladatok szervezése, karbantartó csoport 
koordinálása, szolgáltató partnerekkel kapcsolattartás, tevékenységük koordinálása  
1. fő műszaki ügyintéző: rendezvények technikai hátterének koordinálása, edzések szervezése, 
szolgáltató partnerek tevékenységének koordinálása  
1. fő pénztáros: pénztári jegyértékesítés, pénzkezelés, panaszkezelés, adatközlések, statisztikák 
készítése  
1 fő karbantartó. napi bejárásokon a csarnok ellenőrzése, karbantartási feladatok ellátása, 

meghibásodások alapvető elhárítása, ügyelet biztosítása 


