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BEVEZETÉS

A BMKSZ elnöksége többszörösen iterációs folyamatban – a kollektív bölcsesség és egyéni 
felelősség elvét szem előtt tartva – határozta meg azokat a szakmai célokat, amit maga elé tűz, 
azt  a  szakmai  koncepciót  és  feladatokat,  amelyet  az  öt  évre  megválasztott  testület  a 
ciklusideje alatt  megvalósítani  tervez.  A koncepció a stratégiai  célokat  és egyben operatív 
feladatokat  is  tartalmazó  dokumentum,  amit  a  testület  az  ötéves  működése  során 
vonalvezetőként használ.

A dokumentum három fő részből áll össze:

• A megye, a város, a régió kosárlabdasportjának részletes  helyzetelemzéséből, amely 
bemutatja  a főbb tendenciákat,  az erősségeket,  a gyengeségeket,  a lehetőségeket,  a 
veszélyeket. A helyzetelemzésnek fontos része a problémalista teljes körű feltárása is. 
A  „van  helyzet”  reális,  korrekt  bemutatása  fontos  a  jövőbeni  stratégia 
megfogalmazása szempontjából.

• A „van helyzet”-ből kiindulva határoztuk meg  a célok rendszerét (Alapszabályból 
levezethető, általános és konkrét célok). Mi az, amin változtatni szeretnénk?

• Az elfogadott  célok megvalósítása érdekében meghatároztuk a részletes és operatív 
feladatokat,  összeállítottuk  a  munka-  és  feladattervet,  melynek  végrehajthatása 
érdekében meg kell határozni a feladatok megvalósításának eszközeit, feltételeit.
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I. HELYZETELEMZÉS

Pécs, Baranya kosárlabdasportját két ellentétes irányú tendencia jellemzi:
• A város élcsapatai meghatározó szereplői a nemzeti kosárlabda életnek. Számos hazai 

válogatott  játékos  szerepel  tagjaik  között.  Pécs  a  sportág  egyik  legnagyobb 
fellegvárának  számít  Magyarországon.  A  klubok  szurkolótábora  lelkes,  kitartó, 
hűséges.  Európai  szinten  is  kiemelkedőnek  számító  nagyszámú  közönsége  van  a 
MIZO  női  csapatának.  A  sportág  népszerűsége  Pécsett  elvitathatatlan,  kosárlabda 
mérkőzésre járni társadalmi esemény-számba megy a városban.

• Ugyanakkor  az  élcsapatok  alatt  nagyon  kevés,  és  egyre  csökkenő  az  alacsonyabb 
osztályban  játszó  csapatok  száma.  Sikerei  ellenére  javítható  az  utánpótlás  nevelés 
színvonala. Kevés gyerek választja ezt a sportágat. Nem elég széles a „piramis alja”. 
Hiányosak az amatőr sport lehetőségei a megyében. Számtalan lehetősége, adottsága 
van a megyének, városnak, amit nem használ ki megfelelő mértékben. 

A  tanulmány  tartalmazza  a  sportág  megyei  szintű  szervezeti  lefedettségét  nemenként, 
minőségi  és  szabadidősport  szinten.  Megjeleníti  a  sportegyesületi  keretek  között  működő 
szakosztályok  felnőtt  és  utánpótlás  korosztályait,  edzőit  és  a  hozzávetőleges  taglétszámot. 
Kimutatja a diáksport versenyrendszerét, a kosárlabdát működtető iskolákat és a sportággal 
foglalkozó testnevelőket. A sportág strukturális lefedettségét a mellékelt ábrák szemléltetik, 
mely alapját képezi a helyzetelemzésnek.
2010-es  évben Pécs  lesz  Európa Kulturális  Fővárosa,  így  meg  kell  teremteni  annak  a 
lehetőségét, hogy a sportot, azon belül a kosárlabdázást és az utánpótlást is be kell vonni az 
EKF programjaiba. 

1. MINŐSÉGI VERSENYSPORT

Az elemzés a női minőségi versenysportot az Euroligától az NB II.-es szintig kategorizálja. 
A várost és a megyét legmagasabb szinten az Euroligás és NB I. A csoportos MIZO Pécs 
2010 csapat reprezentálja több ezres szurkolótáborral. A második vonalban az Amatőr Női 
Bajnokságban  nem  szerepel  baranyai  csapat.  Az  NB  II.-ben  a  PTE-PEAC  és  a  Komlói 
Bányász játszik. Az Euroliga, a bajnoki mérkőzéseken, és a Magyar Kupán kívül Baranya 
megyében csak Komló Kupa néven meghirdetett felkészülési torna működik.

Csapat Osztály Edző Játékos létszám (fő)
Mizo Pécs 2010 Euroliga, NB I. A. Füzy Ákos 19

NB I. B.
Komló Bányász NB II. Egri Nándor 15
PEAC NB II. Petőfi Áron 15

A baranyai  férfi  minőségi  versenysportot  az  NB I.  A,  NB I.  B,  és  az  NB II.-es  szintű 
csapatok képviselik. A PVSK Pannonpower az NB I. A élmezőnyében szerepel ugyancsak 
több ezres közönség előtt. Az alatta levő szinten a Kozármisleny csapata játszik. NB-II-es a 
PTE-PEAC. A csapatok a Magyar Kupában is indulnak A PVSK őszi, négy csapatos tornája 
járul hozzá a magyar bajnoki és kupa rendszer felkészüléshez.
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Csapat Osztály Edző Játékos létszám (fő)
PVSK Pannonpower NB I A. Sztojan Ivkovics 18
Kozármisleny NB I. B. Zalay Zoltán 16
PTE-PEAC NB II. Czéh László 14
 
A női utánpótlás vonalon az MKOSZ által működtetett versenyrendszerhez kapcsolódnak a 
csapatok  minden  korosztályban.  A  többfordulós  versenyrendszer  szervezését  a  csapatok 
vállalják  magukra,  de  a  szakmai  hátteret  a  szövetség  biztosítja.  A  Szöcske  vagy  Mini 
korosztályban tíz csapatot tud felmutatni a megye, melyből kilenc szerepel a bajnokságban. 
Ez a korosztály együtt szerepel a fiúkkal. Erre még csapaton belül is lehetőség van.
A kenguru, a kadett, a junior korosztályban már csak egy-egy csapat biztosítja az utánpótlást a 
PVSK-nak.  A  serdülők  két  csapattal  vesznek  részt  a  versenyrendszerben.  Az  alábbi 
táblázatban  felsorolt  egyesületek  megállapodás  alapján  biztosítják  a  csapatokat  az  előírt 
korosztályokban.  Négy csapattal  elindult  egy  nemzetközi  kupasorozat  a  serdülő  és  kadett 
korosztályban,  melynek  alkalmankénti  rendezésében Baranya  megye  is  érintett.  A Komlói 
Bányásznak  is  van  serdülő  és  kadett  utánpótlás  csapata,  melyek  szerepelnek  az  országos 
versenyrendszerben.  

Csapat Korosztály Edző Játékos létszám
PVSK női utánp.szo. junior 1991-92-ben szül. Zeljko Djokic 10
PVSK női utánp. szo. kadett 1993-94-ben szül. Debreceni Eszter 15
PVSE serdülő A 1995-ben szül. Szentendrei Áron 12
PVSE serdülő B 1996-ban szül. Debreceni Eszter 20
PVSE kenguru csapat 1997-98-ban szül. Füzesi Gábor 18
Komlói Bányász kadett 1993-94-ben szül. Czukor János 10
Komlói Bányász serdülő 1995-96-ban szül. Hiegl Zsolt 15

A Szöcske vagy Mini korosztály (összevont fiú-lány) csapatainak kimutatása

Csapat Korosztály Edző Játékos létszám
PVSE II.
PVSE III.
Czigler Kosárlabdasuli I
Czigler Kosárlabdasuli
(nem szerepelnek a bajnokságban)
Belvárosi Általános Iskola
Koch Valéria Iskolaközpont
Komlói Bányász
Mohács
Deák Ferenc Iskola

1998-ban  vagy 
azután 
születettek

Füzesi Gábor 20
Szentendrey Áron 20
Mintál Csaba 15
Kilián Balázs 20
Pokol Lajos 15
Bérczy Gabriella 15
Czukor János 15
Virág Tamás 15
Papp Judit 15

A férfi utánpótlás korosztályok elnevezései azonosak a nőivel. A Pécs Városi Sportiskolai 
Egyesület biztosítja  szöcske,  a  kenguru,  a  serdülő,  a  kadett,  és  a  junior  korosztályokat, 
melyekben  NB  I.A  csoportban  kötelező  az  indulás.  Az  U  20  csapatot,  mely  csak  a  fiú 
utánpótlásra jellemző, a PVSK Pannonpowers működteti. 

Pécs  város  kosárlabda  utánpótlását  fiú  vonalon  teljes  mértékben,  míg  leány vonalon  a 
serdülő korosztályig a PVSE Kosárlabda Szakosztálya végzi. 
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A  férfi  szakosztály  utánpótlás  modellje  piramis  rendszerre  épül.  Aminek  felépítése  a 
következő:

PVSK-
Pannonpower

NBI/A
KOZÁRMISLENY SE.

NBI/B
PVSK-Pannonpower

U20
PVSE Kosárlabda szakosztály

Fiú: mini, gyermek, serdülő A,B, kadet, junior

PVSE - Kosársulik

A  Kozármisleny  is  kötelezve  van  utánpótláscsapatok  indítására  kadett  és  junior 
korosztályban. Ők a PVSE B csapataival oldják meg a versenyeztetést. A játékosok túlnyomó 
többsége azonos az „A”  csapat keretével, csak „B” csapatként neveznek. A Kozármislenynek 
van egy U20-as csapata vegyes korosztályú játékosokkal.

A PTE-PEAC is rendelkezik egy vegyes korosztályú  utánpótlás csapattal,  mely a Pécsi 
Városi bajnokságban szerepel.

Csapat Korosztály Edző Játékos létszám
PVSK Pannonpower U 20 1989-ben  vagy 

azután születettek
Halmai Gábor 12

PVSE A junior 1991-92-ben szül. Czene Balázs 15
PVSE B (Kozármisl.) junior 1991-92-ben szül. Czene Balázs -
PVSE A kadett 1993-94-ben szül. Zalay Zoltán 15
PVSE B (Kozármisleny) 1996-ban szül. Zalay Zoltán -
PVSE A serdülő 1995-ben szül. Füzesi József 16
PVSE B serdülő 1996-ban szül. Czene Balázs 20
PVSE Kenguru 1997-98-ban szül. Nagy Benkő László 18
A szöcske korosztály kimutatása a lányokkal együtt megtörtént.

2. SZABADIDŐS VERSENYSPORT

A  szabadidősport  keretében  megyei  szinten  elkülöníthetőek  a  két  nem  önálló 
versenyprogramjai,  városi  szinten  ez  összemosódik.  A  felnőtteknél  bajnokságra,  kupákra 
különíthető versenyrendszer működik és ide sorolhatóak az egyetemi keretekben szervezett 
programok  is.  A  kis  egyesületek  csökkenésével  a  megyei  utánpótlás  versenyrendszer  is 
megszűnt.

Megyei  felnőtt  női szinten  sem  bajnokság,  sem  kupa  nem  működik.  Az  egyetemi 
szférában három csapatos (TTK, ÁOK, Közgazd.) karok közötti bajnokság zajlik. Ezen kívül, 
felmenő  rendszerű  Univesitas  Bajnokság  is  működik  (Közgazd.,  ÁOK,  Pollack)  körzeti, 
területi  és  országos  döntőkkel.  A szakági  versenyek  közül  (Pedagógus  Jelöltek  Országos 
Szpartakiádja,  Medikus  Kupa,  Műszaki  Sportnapok)  ebben  a  tanévben  a  PJOS-t 
szeptemberben, a Medikus Kupát márciusban a Pécsi Tudományegyetem szervezte. 
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Csapat Osztály Edző-csapatvezető Játékos létszám
Természettudományi Kar egyetemi kari b. Deme Dóra 10
Közgazdaságtudományi Kar egyetemi kari b. Nagy Melinda 12
Általános Orvostudományi Kar egyetemi kari b. Dr. Bisztricz Anikó 12
Pollack M. Műszaki Kar universitas.bajn. Vanya Csilla 10

A felnőtt férfiaknál a megyei bajnokságban korábbi 12-14 csapatról 5-re csökkent a csapatok 
száma, abból is az egyik a Tolna megyei Bátaszék, kettő pedig az egyetemi kari bajnokságban 
is szereplő csapat. A bajnokság mellett előtérbe kerültek a kupák. A városban találhatók olyan 
csapatok, melyek versenyzését csupán a különböző kupákon való részvétel biztosítja.

A Baranya megyei bajnokságban szereplő felnőtt férfi csapatok:
Csapat Osztály Edző-csapatvezető Játékos létszám
Közgazd-Ászok megye bajnokság Rónási Márton 12
PEKSE megye bajnokság Mandulás Zoltán 12
PVSK III. megye bajnokság Horváth Gyula 12
Mecsek SE megye bajnokság Zalay Buda 14
Bátaszék megye bajnokság Kovács Zoltán 10

A megyében szervezett kupák: 
Szamosi Nándor emléktorna (4 csapat)
Calamites Kupa (4 csapat)
Pécsi Szalonkosárlabda SE Kupa (3 csapat)
Négy város öregfiúk tornája (körzeti, 4 csapat)
Knézy Jenő emléktorna (országos, 4 csapat, alkalmanként)

A csak kupákon szereplő csapatok:
Csapat Osztály Edző-csapatvezető Játékos létszám
Calamites senior Verbőczi József 10
Pécsi Szalonkosárlabda SE senior Bernáth Miklós 15
Vízmű senior Nyirati István 10

Az egyetemi versenyrendszer azonos a nőkével, mely kiegészül az ÁOK-n félévente kiírt 
évfolyambajnoksággal.

A karok közötti bajnokságon hét, a felmenő rendszerű Universitas Bajnokságban négy, az 
ÁOK évfolyambajnokságán nyolc csapat szerepelt. 
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Az egyetemi karok közötti bajnokságban szereplő csapatok
Csapat Osztály Edző-csapatvezető Játékos létszám
FEEFI egyetemi kari b. Krausz Attila 10
Pollack egyetemi kari b. Schaffer Balázs 12
Közgazd-Ászok egyetemi kari b. Rónási Márton 10
TTK egyetemi kari b. Vati Tamás 10
TESI egyetemi kari b. Tóth András 10
Jog-Ászok egyetemi kari b. Osztopán Krisztián 10
Medikusok egyetemi kari b. Petőfi Áron 12

Az ÁOK évfolyambajnokságon szereplő csapatok:
Csapat Osztály Edző-csapatvezető Játékos létszám
I. évfolyam ÁOK évf. bajn. Iványi László 6
II. évfolyam ÁOK évf. bajn. Maros Teodor 5
III. évfolyam ÁOK évf. bajn. Varga Zsófia 6
IV.évfolyam ÁOK évf. bajn. Varga Adrienn 6
VI. évfolyam ÁOK évf. bajn. Patonai Zoltán 7
Doktorok ÁOK évf. bajn. Dr.Horváth Gábor 6
Angol program ÁOK évf. bajn. Ertvaag John Simon 5
Német program ÁOK évf. bajn. Janssen Heye Waltner 8

Az  MKOSZ  alapszabálya  szerint  a  megyei  szövetséghez  kell  kapcsolódnia  a  városi 
szövetségeknek. Baranya megyében hivatalosan nem működnek ilyen szervezetek. Pécsen és 
Komlón  azonban  vannak  városi  szintű  kosárlabda  rendezvények  vegyes  férfi-női 
csapattagokkal is. Pécsen a bajnokság mellett kupák is szerepelnek a programban. Komlón 
kizárólag  kuparendszerű  események  zajlanak.  A  versenykiírás  3  férfi  és  2  női  játékos 
jelenlétét írja elő a pályán csapatonként.

A Pécs Városi Bajnokság csapatai:
Csapat Osztály Edző-csapatvezető Játékos létszám
Full Moon városi bajnokság Janovics Péter 10
Mecsek SE városi bajnokság Cseresznyés Tímea 10
Tornádó városi bajnokság Csikós Gergő 10
PEAC városi bajnokság Juhász Olivér 10
Komlói Bányász városi bajnokság Czukor János 10
SSN városi bajnokság Váradi László 10
POSTA városi bajnokság Lehr Zsolt 10
Rotovill városi bajnokság Bachmann Bálint 10
Harczi SE városi bajnokság Harczi László 10
VBK városi bajnokság Lovasi Péter 10
Meteor SE városi bajnokság Elekes Péter 10

A  városi  szövetség  által  szervezett  hagyományos  rendezvény,  az  évenként  sorra  kerülő 
Testvérvárosok  Kupája,  melyen  öt-hat  csapat  vesz  részt.  Ugyancsak  Pécs  város  által 
szervezett  program a  városi  középiskolás  fiúknak  szervett  három kupa,  melyek  közül  az 
egyiket  -Iflinger  Józsefről  nevezték  el.  Általános  iskolai  korosztályban  egy  lány  kupa 
szerveződött három csapattal.
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Komlón  6  csapattal  öt  kupa  és  egy  maratoni  kosárlabda  rendezvény  alkotja  az  éves 
programot. 

Más Baranya megyei városban felnőtt szinten jelenleg nem működik a kosárlabda.

A komlói városi versenyek:
Program Osztály Csapatszám Sportolói létszám
Farsangi Rotari városi 6 csapat 50 Fő
Nyuszi ül a fűben 
Fűtőerőmű Kupa

városi 6 csapat 50 Fő

Döke Kupa városi 6 csapat 50 Fő
Ratipur Kupa városi 6 csapat 50 Fő
Hídépítők Borbála K. városi 6 csapat 50 Fő
2009 perces kosárlabda városi 6 csapat 50 Fő

3. DIÁKVERSENYEK

Az általános és középiskolák versenysportja Országos szinten a Magyar Diáksport Szövetség 
szervezésében zajlik.  Baranya  megyében  a  Szövetség  területi  szervei  a  Megyei  Diáksport 
Tanács  és  annak  körzeti  felelősei,  illetve  a  Pécs  városi  Diáksport  Bizottság  működteti  a 
versenyrendszert,  ezen  belül  a  kosárlabda  sportágat  is.  Országos  szinten  az  általános 
iskoláknak a diákolimpia jelenti a megmérettetést két korosztálynak. Megyén belül a körzetek 
közül a szigetvári a legaktívabb az általános iskolai korosztályban. Ezen kívül megyei szinten 
bajnokságokat  is  lehet  szervezni.  Ez  hiányzik  a  versenyprogramból.  Pécs  városban  a 
diákolimpia mellett amatőr bajnokság és kupa is működik három-négy csapattal. 

Diákolimpia megyei csapatok III. kcs.
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos 

létszám
Komlói Szilvási Ált. Iskola lány
Szigetvári Istvánfi Ált. Isk. lány
Szigetvári Tinódi Ált. Iskola   lány
Mohácsi Park u. Ált. Iskola fiú
Mohácsi Széchenyi Ált. Isk. fiú

5.-6. osztályosok

1996-1997-ben
születettek

Altné Szirtes Judit 12
Delibeli Ilona 12
Verbőczi Endre 12
Virág Tamás 12
Gyévai Iván 12

Diákolimpia megyei csapatok IV. kcs.
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Komlói Szilvási Ált. Iskola lány
Magyarbólyi Ált. Isk. lány
Szigetvári Tinódi Ált. Isk. lány
Szigetvári Istvánfi Ált. Isk. lány
Somogyapáti Ált.Isk. lány
Szabadszentkirály Ált. Isk. lány
Nagypeterdi Ált. Isk.  fiú
Szabadszentkirály Ált. Isk. fiú

7.-8. 
osztályosok

1994-1995-ben
születettek

Altné Szirtes Judit 12
Fáncsi Judit 10
Verbőczi Endre 12
Delibeli Ilona 12
Fekete Róbert 10
Tóth István 10
Németh Attila 12
Tóth István 10
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Diákolimpia Pécs városi III. kcs. 
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos 

létszám
Deák Ferenc Gyakorló lány
Koch Valéria Iskolaközpont lány
1-es sz. Gyakorló Ált. Isk. lány
1-es sz. Gyakorló Ált. Isk. fiú
Városközponti  Ált. Isk. fiú

5.-6. osztályosok

1996-1997-ben
születettek

Dr. Révészné Csaba Márta 15
Bérczy Gabriella 12
Dr. Bisztricz Anikó 15
Klencsár Dezső 15
 Pozsgai Tamás 15

Diákolimpia Pécs városi IV. kcs.
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Deák Ferenc Gyak. Isk. lány
Városközponti  Ált. Isk. lány
1-es sz. Gyakorló Ált. Isk. lány
1-es sz. Gyakorló Ált. Isk. fiú
Mecsekaljai Ált.Isk. fiú
Városközponti  Ált. Isk. fiú
Budai Városkapu Ált. Isk. fiú

7.-8. 
osztályosok

1994-1995-ben
születettek

Dr. Révészné Csaba Márta 10
Pozsgai Tamás 10
Dr. Bisztricz Anikó 10
Klencsár Dezső 10
Füzesi Gábor 10
Pozsgai Tamás 10
Marcz Péter, 
Somogyi Attila

10

  
Pécsi Amatőr Városi Bajnokság csapatai
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos 

létszám
Református Koll. lány
1-es sz. Gyakorló Ált. Isk. lány
CR Nagy Lajos lány
Pellérdi Ált. Isk. lány
Budai Városkapu fiú
Református Koll. fiú
Pellérdi Ált. Isk. fiú

5.-8.osztályosok

1994-1995-1996-1
997-ben 
születettek

Kilián Balázs 10
Dr. Bisztricz Anikó 12
Farkasné Bocskor Anikó 12
Jágity Csaba 10
Marcz Péter 10
Kilián Balázs 10
Jágity Csaba 10

Benkő Csaba emléktorna 5-8. osztály lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos 

létszám
Szigetvári Istvánfi Ált. Isk. I.
Szigetvári Istvánfi Ált. Isk. II
CR Nagy Lajos       
1-es sz. Gyakorló Ált. Isk. lány

5.-8.osztályosok
1994-1995-1996-1
997-ben 
születettek

Delibeli Ilona 10
Delibeli Ilona 10
Farkasné Bocskor Anikó 12
Dr. Bisztricz Anikó 12

A  középiskolások három szinten mérik meg magukat.  A diákolimpia itt  is két korosztályt 
foglal magába. Megyei középiskolás bajnokság is működik egyre csökkenő csapatszámmal.

Az  amatőr  diákolimpia  összevont  korcsoportban  felmenő  rendszerű,  melynek  országos 
döntője Pécsett volt márciusban.

Megyei Diákolimpia V. kcs. lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
PTE Babits
Leőwey
Janus

Középisk 1-2. oszt.
1992-1993-ban
születettek

Czéh Lászlóné 10
Szander Anita 10
Varga Csaba 10
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Megyei Diákolimpia V. kcs. fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
PTE Babits
Kisfaludy (Mohács)
Széchenyi
Radnóti (Mohács)

Középisk.  1-2. 
oszt.
1992-1993-ban
születettek

Ifj. Gáspár Gábor 12
Gyévai Iván 10
Kis Árpád 10
Mosztbacher József 10

Megyei Diákolimpia VI. kcs. lány (önköltséges)
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
PTE Babits Középisk. 3-4. oszt. Czéh Lászlóné 10

Megyei Diákolimpia VI. kcs. fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Janus
Koch Valéria

Középisk. 3-4. oszt.
1990-1991-ben szül. 

Varga Csaba 10
Hujber Éva 10

Megyei Amatőr Diákolimpia V-VI. kcs. lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Leőwey
Radnóti (Mohács)
CR Nagy Lajos
Széchenyi

Középisk. 1-4. oszt.
1990-1991-1992-1
993-ban 
születettek

Szander Anita 10
Mosztbacher József 10
Farkasné Bocskor Anikó 12
Mühlné Koszter Kornélia 8

Megyei Amatőr Diákolimpia V-VI. kcs. fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Mecsekalja (TASI)
CR Nagy Lajos
Kisfaludy (Mohács)
Radnóti (Mohács)
Táncsics (Siklós)
Simonyi 

Középisk. 1-4. oszt.

1990-1991-1992-1
993-ban 
születettek

Füzesi Gábor 10
Kapitány Gellért 10
Gyévai Iván 10
Mosztbacher József 10
Ignatyev Szergej 10
Pirisi Gábor 10

Megyei Bajnokság V. kcs. lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Leőwey
CR Nagy Lajos       

Középisk.1-2. oszt.
1992-1993-ban szül.

Szander Anita 10
Farkasné Bocskor Anikó 10

Megyei Bajnokság V. kcs. fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Széchenyi
CR Nagy Lajos
Leőwey

Középisk. 1-2. oszt.
1992-1993-ban
születettek

Kis Árpád 10
Kapitány Gellért 10
Resz Dániel 10

Megyei Bajnokság VI. kcs. lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Leőwey
Széchenyi
Simonyi
CR Nagy Lajos

Középisk. 3-4. oszt.
1990-1991-ben 
születettek

Szander Anita 10
Mühlné Koszter Kornélia 10
Bocskai Katalin 10
Farkasné Bocskor Anikó 10
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Megyei Bajnokság VI. kcs. fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Széchenyi
CR Nagy Lajos
Leőwey
Kisfaludy (Mohács)
Simonyi 

Középisk. 3-4. oszt.

1990-1991-ben 
szül.

Kis Árpád 10
Kapitány Gellért 10
Resz Dániel 10
Gyévai Iván 10
Pirisi Gábor 10

Az Általános  és  középiskolás  korosztályok  számára  a  szövetség  által  szervezett  Baranya 
Kupák csapatai

Általános Iskolás lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Szigetvár I.
Szigetvár II.
Református Kollégium
Koch Valéria

5.-8.osztályosok
1994-1995-1996-1
997-ben 
születettek

Delibeli Ilona 10
Kákonyi Tamás 10
Kilián Balázs 10
Bérczy Gabriella 10

Középiskolás Lány
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Komló
CR Nagy Lajos

Középisk. 1-4. oszt.
1990-1991-1992-1
993-ban szül.

Fodor Andrea 10
Farkasné Bocskor Anikó 10

Általános Iskolás fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Református
Mohács Széchenyi
Görcsöny Iskolaközpont

5.-8.osztályosok
1994-1995-1996-1
997-ben szül.

Kilián Balázs 10
Gyévai Iván 10
Diosdi László 10

Középiskolás fiú
Csapat Korosztály Testnevelő-edző Játékos létszám
Kisfaludy (Mohács)
CR Nagy Lajos
Táncsics (Siklós)
Komló

Középisk. 1-4. oszt.
1990-1991-1992-1
993-ban 
születettek

Gyévai Iván 10
Kapitány Gellért 10
Ignatyev Szergej 10
Fodor Andrea 10

Iskolai Utánpótlás nevelés

Az  utánpótlásunk  leggyengébb  láncszeme  a  legalsó  szint:  vagyis,  minél  több  tehetséges 
gyermek kerüljön be a rendszerbe. Ez jelen pillanatban úgy működik, hogy az jön kosarazni, 
aki  szeretne,  vagy  akit  a  szülei  a  kosárlabda-edzésekre  irányítanak.  Nem  minőségi  a 
kiválasztás, esetleges jelleggel működik. Mindenkit látni kell!

Ebben nagy előrelépést tervezünk a következő (2009/2010-es) bajnoki és iskolai tanévtől, oly 
módon, hogy az iskolák (2-3-4. osztályos) tanulóit próbáljuk bevonni a rendszerünkbe. Ehhez 
elsősorban a testnevelő tanárokat és az iskolákat kell meggyőzni. Az a terv, hogy minél több 
iskolában  foglalkozzanak  kosárlabda  oktatással,  nem pedig  edzéssel.  A megyei  Általános 
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Iskolákban kosárlabda csapatok megalakításának támogatása, és megyei bajnokságban való 
szerepeltetése.  Sportfelszereléssel,  sporteszközökkel,  testnevelő  tanárok  anyagi 
megbecsülésével. Rangja legyen a kosárlabdának és érdemtelenül ne kapjon támogatást senki.

Hogyan települ meg a kosárlabdázás megyénkben, esetleg a Régióban? Egy esetleges know-
how rendelkezésre bocsátása a megyei iskolák számára. Sportághoz kötődő  testnevelők ill. 
leendő testnevelők számára iskola (munkahely) teremtése. Önálló egzisztencia lehetőségének 
megalapozása a legeredményesebb utánpótlás edzők számára. Ezzel remélhetőleg elérjük azt, 
hogy „mi” tudunk kiválasztani,  illetve  hosszú távra  nézve ismét  fellendíthetnénk a  városi 
diákolimpia  küzdelmeit  kosárlabda  sportágban.  Természetesen  ehhez  támogatásra  van 
szükség, ami nem csak anyagi jellegű és eredetű 

Támogatás  érkezhet  az  NB.I.-es  klubok  részéről,  valamint  a  BMKSZ  is  tud  hathatós 
segítséget  nyújtani.  Erre  egy  konkrét,  komoly  utánpótlás  nevelési  terv  már  kidolgozásra 
került, mely a PVSE birtokában van.

A gyermek létszám csökkenése, az iskola-összevonások és bezárások miatt szűkül az a tér, 
ahol  a  kosárlabdázást,  mint  Magyarország  második  legnépszerűbb  sportágát,  méltóképen 
tudnánk képviselni.

Kosárlabda az iskolákban:

0
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8
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12

Iskolák száma

Pécs Komló Szigetvár Mohács Magyarbóly Siklós Szentlőrinc Pécsvárad Kozármisleny Sásd Harkány

általános iskola
középiskola, gimnázium

A táblázatból  is  látszik,  hogy  rengeteg  potenciál  van  a  megye  kisvárosaiban,  ahol  nincs 
kosárlabda élet. Ezeket a városokat kell „megtámadni” addig, amíg más sportágak fel nem 
fedezik maguknak.

Megyei bajnokság

A  megyei  bajnokság  újjászervezését  nagyban  megkönnyítené,  ha  anyagilag  könnyített 
regisztrációs feltételekkel, akár koedukált csapatokkal lehetne nevezni. Nagy vihart kavart a 
sportorvosi  engedélyek  kiadása  körüli  procedúra.  Sokszor  napokba  telt,  míg  egy  játékos 
érvényes sportorvosi engedélyhez jutott. Mivel a jelenlegi Versenyszabályzatunk szerint csak 
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érvényes  sportorvosi  engedéllyel  lehet  pályára  lépni,  a  játékosok,  mellőzve  a  sportorvosi 
engedély megszerzése körüli fájdalmas idő és energia veszteségeket, a városi bajnokságban 
kerestek és találtak játéklehetőséget. Ugyanis ott mindenki saját felelősségére játszik. Ezt a 
sportorvosi  engedélyt  válthatnánk  ki  egy  nyilatkozattal  a  játékos  részéről,  a  saját 
felelősségéről. 

Szintén visszatartó motívum a játékvezetői díjak emelkedése is. A díjtételek megállapítását az 
MKOSZ tarifatáblázata  alapján kalkuláljuk.  Meg kell  vizsgálni  annak lehetőségét,  hogyan 
csökkenthetők  a  játékvezetői  díjak,  ezáltal  is  a  csapatokat  visszacsábítani  a  megyei 
bajnokságba.

A helyzetelemzésből eredő következtetések: 
• Baranya megyében a sportág népszerűségéhez és a létszámok alapján kimutatott (1300 

fő) kosárlabdázókhoz viszonyítva kevés a regisztrált igazolt sportoló. 257 fő 
• Minőségi sportban a nőknél űr van az NB I. A csoport alatt.  Aki nem fér be Mizo 

PVSK 2010 csapatába az csak elvétve talál magának megfelelő szintű csapatot.
• Női vonalon nincs Baranyában NB I A csoportos, vagy nemzetközi szintű felkészülési 

torna. 
• A férfi minőségi sportban minden osztályban van baranyai csapat, de Pécs elbírna még 

egy NB I B-s csapatot.
• A játékot magasabb szinten abbahagyó játékosok megyei szinten sem tudják folytatni 

a játékot, bajnokság, illetve csapatok hiányában. 
• Túl kevés és csökkenő a különböző szintű bajnokságokban játszó csapatok száma.
• A létező  kosárlabda  bázisok éves  szinten  2-3 játékost  tudnak „kitermelni”  az  első 

osztályban szereplő szakosztályok részére. A futószalagon érkező, koruknál fogva és 
játéktudás deficittel rendelkező játékosok versenyeztetésére nincs más lehetőség, mint 
a minőségi szabadidősport, a diáksport és a totális amatőrizmus. Ez, a minden évben 
megjelenő játékos  áradat,  egyáltalán  nem tükröződik a  megyei  kosárlabda  életben. 
Abbahagyják a játékot, munkahelyi elfoglaltságuk ellehetetleníti a kosárlabdához való 
viszonyukat, a kosárlabdához való vonzódás kimerül a mérkőzések látogatásából.

• Pécs kivételével nincs városi bajnokság a megyében.
• Drasztikusan lecsökkent a férfi megyebajnokságban szereplő csapatok száma.
• A megyében városi rangon működő településeken sehol nincs szövetség. Pécsen és 

Komlón kívül sehol sincs felnőtt szintű szervezett kosárlabda élet.
• A Pécs városi  kosárlabdát  irányító  szervezet  nem kapcsolódik be az országos és a 

megyei struktúrába. 
• Bár a diáksportban sokszínű a versenyzési  lehetőség,  mégis  jelentősen csökkent az 

iskolai csapatok száma. Középiskolás szinten a korábbi 15-20 iskola helyett jelenleg 
10-ben  van  valamilyen  szintű  csapat.  Okai:  csökkenő  gyermeklétszám, 
iskolabezárások, iskola összevonások, a testnevelők érdektelensége.

• Az  általános  iskolákban  ma  már  nem  tanítják  kosárlabdázni  a  gyerekeket 
testnevelésórákon, a testnevelés presztízse alacsony, a testnevelő tanárok érdekeltsége, 
motivációja elveszett.

• Évről  évre  fogynak  a  csapatok  a  középiskolás  bajnokságban,  korábban  nagy 
tradíciókkal rendelkező iskolák nem indítanak csapatot.

• A Pécsett nappali tagozaton tanuló 25 ezer egyetemista, főiskolás számára is sokkal 
több lehetőséget kellene biztosítani a szervezett keretek közötti kosárlabdázásra. 
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• Nem elég széles a „piramis alja”, a kosárlabdázás játékos bázisa, ahonnan idővel, sok 
munkával  és  megfelelő  kiválasztási  munkával,  tehetséggondozási  tevékenységgel 
kikerülhetnének a magasabb osztályban játszó fiatal sportolók.

• Nincs szervezett keretek közötti játéklehetősége (alacsonyabb osztályban) azoknak az 
utánpótláskorból  „kiöregedő”  játékosoknak,  akik  nem  férnek  be  a  legmagasabb 
osztályú csapatokba, de szeretik ezt a játékot (különösen igaz ez a női fronton).

• Szervezeti,  szervezési  problémák,  személyes  ellentétek,  konfliktusok  a  sportág 
irányításában régiós, megyei és városi szinten egyaránt.

• Hiányzik  ill.  nem elégséges a senior bajnokságok, kupák versenyrendszere (városi, 
megyei, régiós szinten).
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II. CÉLOK

A BMKSZ alapszabályból fakadó cél: 

„A Megyei Szakszövetség alapvető célja a kosárlabda sport általános irányítása, szervezése, 
fejlesztése és népszerűsítése vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben és 
minden korosztályban Baranya megye területén.”

Általános célok:
I. A kosárlabda játék népszerűsítése, a kosárlabda bázisának, alapjainak szélesítése. Már 

általános  iskolás  korban minél  több  gyerek  ismerkedjen  meg  a  sportággal,  kapjon 
lehetőséget, esélyt tehetsége, szorgalma kibontakoztatására.

II. Pécs felsőoktatási intézményeiben mintegy 25 ezer hallgató tanul az ország minden 
részéből.  Jelentős  ma  már  a  külföldi  diákok  aránya  is.  Lehetőséget  kell  teremteni 
számukra  a  megyei  kosárlabda  életébe  való  bekapcsolódásra,  sokkal  nagyobb 
mértékben alapozni kell rájuk a megye kosárlabdaéletének megszervezésénél.

III. A  bajnokságok,  kupák  rendszerszerű,  különböző  szinteken  egymásra  épülő 
megszervezésével  és  a  résztvevők  számára  elérhető  áron  való  hozzáférésével 
lehetőséget  teremteni  arra,  hogy  mindenki  a  képességeinek,  igényeinek  megfelelő 
szintű bajnokságban, kupákban (verseny vagy amatőr) játszhasson.

IV. Megteremteni a lehetőséget a MIZO keretébe be nem férő, kosárlabdázni szerető nők 
tömegeinek,  hogy  játszhassák  ezt  a  játékot  (pl.  ne  kényszerüljenek  a  városi 
bajnokságban a férfiakkal együtt játszani).

V. Senior bajnokságok szervezésével meg kell teremteni a lehetőséget a versenysportból 
„kiöregedő, kiöregedett” játékosok, csapatok számára a sportolás szervezett  keretek 
közötti folytatására.

VI. Fejleszteni kell a megyében a vidéki (Pécsen kívüli) kosárlabda bázisok, műhelyek 
tevékenységét (Szigetvár, Komló, Mohács, Siklós, Pécsvárad, Kozármisleny, stb.)

VII. A sportág irányítása szervezeti kereteinek megerősítése.
VIII. Erősíteni kell a dél-dunántúli regionális kapcsolatokat, a BMKSZ regionális szerepét, 

kosárlabda bázisok létrehozását.
IX. Jobban ki kell használni a nemzetközi kapcsolatokban a megye, a régió közelségét a 

nálunk fejlettebb kosárlabda kultúrával rendelkező szerb, horvát, bosnyák csapatokkal, 
szakemberekkel.

Specifikus illetve konkrét célok:
1. A  hivatásos  és  amatőr  játékosok  számának  növelése,  ezáltal  a  csapatok  számának 

emelése.
2. Felnőtt szintű szervezett kosárlabda élet felélesztése a megye városaiban.
3. Városi kosárlabdát irányító szervezet beintegrálása a megyei struktúrába. 
4. Az edzőképzés korszerűsítése, játékvezetők kiválasztása és képzése.
5. Offenzív marketing tevékenység kialakítása (honlap, tájékoztató füzetek).
6. A  BMKSZ  működése  és  koncepciójának  megvalósítása,  gazdasági  alapjának 

megteremtése.
7. Szülői támogatások összegyűjtése, beintegrálása az egyéb működési bevételek közé.
8. EKF  2010:  Kihasználni  a  program adta  lehetőségeket.  EKF  testvérvárosok  tornája 

(amatőr szinten), utánpótlás EB megszervezése, nemzetközi edzőtovábbképző meeting, 
utánpótlás OB megrendezése, streetball fesztivál.

9. Gyermek kosárlabda napok rendszeresítése.
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10. Az  utánpótlásműhelyek  megerősítése,  a  megye  általános  iskoláiban  a  kosárlabda 
oktatás  feltételei  megteremtésének  elősegítése,  együttműködés  a  PVSE-vel  az 
utánpótlás koncepciójának megvalósításában.

11. Utánpótlás programok továbbfejlesztése.
12. Korosztályos versenyrendszerek stabilizálása.
13. Czigler  Kosársuli  felkarolása  a  megyei  kosárlabdázással  párhuzamosan,  a  minőségi 

versenysport fiók-bázisaként. 

III. FELADATOK
(zárójelben: az adott feladat mely cél vagy célok megvalósulását szolgálják)

A feladatoknak  az  előző  fejezetben  meghatározott  célokból  levezethetőeknek,  és  a  lehető 
legkonkrétabban megfogalmazottaknak kell lenniük, minden esetben megjelölve a felelőst és 
a határidőt is. (a felelősök megjelölésénél a legtöbb esetben Bizottságok vannak megnevezve, hiszen a konkrét feladatokat un. team-
munkában lehet végrehajtani. A Bizottságok munkájáért a bizottság vezetők a felelősök. A zárójelben lévő római és arab számok, az előző 
fejezetben található általános és specifikus célokra történő hivatkozások. Természetesen előfordul, hogy sportágunk sajátosságából adódóan, 
egy-egy cél megjelenik több bizottság feladatai között is.  pl.: utánpótlás témakörben az Utánpótlás bizottság és az Edzői bizottság (IX). 

1. A Szövetség hatékony működése valamint a BMKSZ koncepciójának és munkatervének 
megvalósítása  érdekében  létre  kell  hozni  a  BMKSZ  szervezetén  belül  a  Gazdasági, 
valamint a Marketing bizottságot.

Felelős: BMKSZ elnök, BMKSZ főtitkár (5, 6)
Határidő: 2009. május 31.

2. A  minőségi  sport  alapjaira  vonatkozó  piramis  elvhez  illeszkedően  elő  kell  segíteni  a 
PEAC fiú csapatának NB/I B-be, a PEAC-os lányoknak a Női Amatőr Bajnokságba való 
szereplését. Ennek érdekében ki kell alakítani a BMKSZ szoros együttműködését a PTE-
vel,  szerepet  kell  vállalni  az  egyetemen  zajló  testnevelés  és  sport  strukturális 
átalakításában, a testnevelő tanárképzés, az edzőképzés új alapokra helyezésében.

Felelős: BMKSZ apparátus (IV, IX, 1)
Határidő: 2009. szeptember 30.

3. Együttműködés az egyetemmel az utánpótlás nevelési program és koncepció gyakorlati 
megvalósításában. A tehetséges egyetemi hallgatókat már az egyetemi évek alatt egy-egy 
iskolával  kapcsolatba  kell  hozni.  Biztosítani  kell  az  iskolaigazgatókkal  történő 
kapcsolatfelvételt.  Az  alkalmas  hallgatók  megtalálása.  Anyagi források  biztosítása  a 
programhoz, illetve a bevont általános és középiskolák menedzselése a BMKSZ, az NB I 
A-s  csapatok  valamint  a  PVSE  által.  Egyetemi/főiskolai  karok  közötti  bajnokság 
megszervezése férfi és női vonalon egyaránt.

Felelős: Edzői bizottság (4), Utánpótlás bizottság (IX, 1), Gazdasági bizottság (6), Téczely 
Tamás elnökségi tag (II)
Határidő: 2009. szeptember 30.

4. Közreműködés a nemzetközi és felkészülési tornák szervezésében mind férfi, mind női 
vonalon.

Felelős: BMKSZ apparátus (IV, IX, 1)
Határidő: 2009. szeptember 30.
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5. A  következő  idényre  szóló  versenykiírás  átdolgozásával,  a  részvétel  feltételeinek 
könnyítésével,  valamint a  BMKSZ által  megbízott  felelősök (városonként  egy-egy fő) 
segítségével,  a  VB szervezésében  biztosítani  kell,  a  felnőtt  férfi/női  megye  bajnokság 
valamint városi bajnokságok újjászervezését. Elő kell segíteni, hogy növekedjen a megyei 
bajnokságban és a városi bajnokságokban szereplő csapatok és játékosok száma.

Felelős: Verseny bizottság (III, VI, 1, 2, 9, 12)
Határidő: 2009. június 1.

6. A  Pécs  városi  kosárlabdát  irányító  szervezet  és  a  Pécs  városi  bajnokságban  játszó 
csapatok beintegrálása a megyei struktúrában.

Felelős: BMKSZ elnök, BMKSZ főtitkár (3)
Határidő: 2009. szeptember 30.

7. A  BMKSZ  és  a  PVSE  együttműködési  kereteinek  kialakítása  az  utánpótlás  nevelés 
szervezeti struktúrájának kialakításában, anyagi feltételei biztosításában, Baranya megye 
általános iskoláiban a kosárlabda oktatás feltételeinek megteremtésében.

Felelős:  Utánpótlás bizottság (I,  VI, IX, 1, 7,  9, 10,  11, 12,  13), Edzői bizottság (IX), 
Gazdasági bizottság (6)
Határidő: 2009. szeptember 30.

8. Regionális felnőtt (senior) férfi/női bajnokság megrendezése (pl. 40 év felett). Extra Liga 
létrehozása, a különböző bajnokságban előkelő helyen szereplő csapatok között, a bajnoki 
idény utolsó harmadában.

Felelős: Verseny bizottság (III, VI, 1, 2, 9, 12)
Határidő: 2009. szeptember 30.

9. A EKF és a sport, az EKF és a kosárlabda kapcsolatában rejlő lehetőségek kiaknázása. 
Igényes  fesztiválok,  kulturális  programok,  sportrendezvények  előkészítése, 
megszervezése.  Az  EKF  program  keretein  belül  a  sportrendezvények  színvonalas 
megvalósítása.

Felelős: Márton László sportszervező (IX, 8)
Határidő: folyamatos

10. A Baranya Megyei Mozgássérültek Egyesületén keresztül bemutatók szervezése a kerekes 
székes  kosárlabdázóknak.  (mérkőzések  szünetében,  kosárfesztiválokon).  Ingyenes 
mérkőzéslátogatás biztosítása az egyesület tagjainak. 

Felelős: BMKSZ főtitkár, Verseny bizottság (5), Marketing bizottság (5)
Határidő: 2009. szeptember 30.

11. Különböző  korosztályok  számára  nemzetközi  kosárlabda  fesztiválok  rendezése. 
Gyermekek  számára  két-három  korosztályt  megcélzásával,  sok  csapatos,  dzsembori 
jellegű  tornák  rendezése,  az  egész  régió,  megye  és  város  részvételével.  A  fentiek 
megvalósításához városi,  megyei  és országos sporttámogatásokra „lehet-kell”  pályázni! 
Valamint a résztvevők jelentős tehervállalásával is lehet számolni.

Felelős: BMKSZ apparátusa, Utánpótlás bizottság (IX, 1, 9) Gazdasági bizottság (6)
Határidő: folyamatosan

12. Más  megyei  szakszövetségekkel  és  valószínűleg  a  Megyei  Diáksport  Szövetséggel 
közösen sportnapok (vagy délutánok) szervezése alsó tagozatosok számára. Azzal a céllal, 
hogy  nagy  tömegek  megmozgatásával  népszerűsítsük  az  iskolai  kosárlabdázást.  Nem 
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speciális  sportági  szabályokkal,  de  rengeteg  labdás  feladattal.  Termi  és  szabadtéri 
formában is meg kell szervezni.

Felelős: Utánpótlás bizottság (1, 9)
Határidő: folyamatosan

Eszközök, feltételek:

A koncepcióban  foglalt  célok  elérését,  a  feladatok  ellátását  biztosító,  hatékony,  rugalmas 
szervezet kialakítása érdekében a BMKSZ szervezetén belül indokolt létrehozni 

• A BMKSZ éves költségvetésének bevételeit biztosító és kiadásait kontroll alatt tartó 
Gazdasági bizottságot,

• A hatékony kommunikációt elősegítő Marketing bizottságot.

A BMKSZ 2009. márciusa óta elnyert – a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az 
EKF-hez kapcsolódó pályázatának köszönhetően – három évre egy fő főállású alkalmazott 
foglalkoztatását, akinek feladata a BMKSZ napi ügyeinek vitele, a feladatok koordinációja, 
pályázatok  által  források  biztosítása,  többek  között  a  koncepció  és  feladatterv 
megvalósításának elősegítése.

További cél a szövetség és annak bizottságai működtetési feltételeinek biztosítása. Valamint a 
fentiekben  megfogalmazott  célok  és  feladatok  megvalósítása  érdekében  további  források 
biztosítása szponzorok, pályázatok révén (uniós pályázatok, tagdíj, pártolói tagdíj, nevezési 
díj,  stb.),  mely  a  BMKSZ elnöksége,  a  BMKSZ egész  apparátusa  valamint  a  Gazdasági 
bizottság elsőrendű feladata.
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