
A kérelmező szervezet adatai 

 

A kérelmező szervezet teljes neve:  KOSÁRLABDA AKADÉMIA SPORT Kft. 

A kérelmező szervezet rövidített neve: KAS Kft. 

Hivatásos sportszervezet 

Adószám:     23950250-2-02 

A kérelmező szervezet székhelye:   7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 10. 

A kérelmező szervezet levelezési címe:  7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 10. 

Hivatalos honlap:    http://www.peacpecs.hu/index.php 

E-mail:      iroda@peacpecs.hu 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Mészáros Zalán Krisztián 

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető 

 

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013-es évadra vonatkozóan 

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének 

bemutatása 

 

A Kosárlabda Akadémia Sport Kft., mely városi, egyetemi és akadémiai háttérrel működik, 

célul tűzte ki, hogy folytatva a pozitív pécsi hagyományokat, lépésről lépésre felépít egy 

olyan klubot, mely mind a magyar bajnokság keretei között, mind nemzetközi színtéren 

megméretteti magát, úgy hogy nagymértékben épít a méltán híres pécsi utánpótlásra, 

fokozatosan beépítve fiatal játékosait a felnőtt csapat munkájába, emellett minden sportolóját 

sarkallja a Pécsi Tudományegyetem falai közötti továbbtanulásra, mivel a koncepció része az 

"egyetemivé válás" Mindezt egy olyan klubmodellben kívánja létrehozni, amelyben tiszta, 

felelősségteljes átlátható gazdálkodás folyik. 

A 2012/2013 szezonban sikerült az első lépcsőfokot megmászni, mivel fiatal csapatunk az 

Adria Liga 3. helyén, a Magyar Kupa 4. helyén, a Magyar Nemzeti Bajnokság 5. helyén 

végzett úgy, hogy keretének nagy része középiskolai tanuló, 3 tagja pedig egyetemi hallgató 

volt! 

 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, 

valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti 

kapcsolat bemutatása 

 

A 2013/2014-es szezonra vonatkoztatva stratégiánk nem változott, továbbra is tartjuk 

magunkat ahhoz az álláspontunkhoz, hogy támaszkodva a pécsi utánpótlásbázisokra egy 

életpálya modellben gondolkodunk, amely továbbtanulási lehetőséget és sportösztöndíjat 

biztosít a pécsi, ill. más városokból a Pécsi Tudományegyetem falai közt továbbtanulóknak 

azzal, hogy mellette a PEAC-PÉCS női kosárlabda csapatában sportolhatnak. 

Ez mutatja, hogy egyrészről élen járunk és a jövőben is élen kívánunk járni a kosárlabda, mint 

egyetemi sport népszerűsítésében, másrészről pedig élharcosai kívánunk lenni a mindenkori 

tehetséges fiatalok beépítésének, összhangban az MKOSZ erre vonatkozó stratégiai 

elemeivel! A fentiek mellett a másik szegmense stratégiánknak, hogy ahogy az elmúlt 

szezonban is, úgy az ezt követőben is ragaszkodunk ahhoz, hogy nemzetközi kupa 

küzdelmekben megmérettessünk, mivel filozófiánk szerint, a fiatal korban már megnövelt 

számú nemzetközi mérkőzések, a más kosárlabda kultúrák megismerése komoly kihívás elé 

állíthatják játékosainkat, akik a korosztályos, avagy a felnőtt válogatottban már megfelelő 



számú nemzetközi mérkőzéssel felvértezve szállhatnak nagyobb eséllyel csatába a selejtezős 

csatározásokban, avagy az Európa Bajnokság döntőiben. 

 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel 

azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése 

 

A sportfejlesztési program megvalósításával, az akadémiai, ill. egyetemi háttérrel még több 

helyi és környékbeli kosárlabda-kedvelő fiatal vonható be az utánpótlás-nevelésbe. 

Az Akadémián keresztül Pécsre igazoló játékosok hozzájárulhatnak az iskolai és egyetemi 

helyek feltöltéséhez és életpályamodell szerűen az egyetemi diplomán keresztül és vele 

egyidejűleg a sport, ill. azon belül is a kosárlabda kötelékében maradnak úgy, hogy közben 

szerepelhetnek a korosztályos és felnőtt válogatottakban, ill. a tanulmányaik elvégzésekor 

többfajta kimenet is adódik számukra,akár sportvezetőként, támogatóként, valamint klubunk 

tagjaként, hiszen a felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, anélkül a nevelés nem 

lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza az utánpótlás 

neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, 

motivációját. 

Emellett fontos megemlíteni, hogy az utánpótlásban dolgozó szakemberek szempontjából is 

húzóerő lehet egy megfelelően működő, sikeres klub kötelékébe tartozni a későbbiekben. Az 

általunk már megkezdett és a továbbiakban folytatni kívánt sportfejlesztési program 

társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. 

A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda 

munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik 

javultak és tovább javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és 

megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is 

látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó 

juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. 

A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érintenek, hiszen egy anyagilag 

megerősödő egyesület Pécs lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az 

utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód 

szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá 

sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött 

szerepe. 

 

 

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. időszakban 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 

2013/14 19 658 455 Ft 19 658 455 Ft 39 316 910 Ft 

 

 

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, 

felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre 

irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 

2013. időszakban 

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft Összesen (Ft) 

2013/14 5 269 596 Ft 12 295 725 Ft 17 565 321 Ft 

 


