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ADATLAP 
 
 
 
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 
A kérelmező szervezet teljes 
neve: 

PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

 
A kérelmező szervezet rövidített 
neve: 

PVSK-Marketing Kft.  

 
Gazdálkodási formakód: 1 1 3  

 
  Amatőr 

sportszervezet 
  Hivatásos 

sportszervezet 
  Közhasznú 

alapítvány 
  Diáksport 

egyesület: 
  Sportiskola 

 

 
Adószám: 

1 1 0 1 9 3 6 3 - 2 - 0 2  

 
A kérelmező szervezet 
székhelye: 

7 6 2 2 Pécs (irányítószám, helység) 

 
Verseny utca (út, utca) 11. (házszám) 
 
A kérelmező szervezet levelezési 
címe: 

7 6 2 2 Pécs (irányítószám, helység) 

 
Verseny utca (út, utca) 11. (házszám) 
 
A kérelmező hivatalos 
képviselőjének neve: 

Bán Gábor  

A kérelmező hivatalos képviselőjének 
beosztása: 

ügyvezető  
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IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA: 

 
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 
 
Sportszervezetünk a PVSK-Marketing Kft. a 2016/2017-es bajnoki szezonban a felnőtt NB I. A csoportos, 
A/U20-as, az NB I. B csoportos, a B/U20-as és a legkisebb utánpótlás korosztályban pedig három U11-es 
csapatot versenyeztet. Felnőtt A csoportos csapatunk részt vett a 2016 évi Magyar Kupa Nyolcas 
Döntőjében, ahol a 4. helyen végzett. Felnőtt keretünk sikereihez nagyban hozzájárultak azok a tehetséges 
fiatalok, akik az elmúlt évek során utánpótlásunkból taposták ki maguknak az ösvényt az A csoportos 
csapatunk kezdő ötösébe kerüléshez, például Antóni Csanád, Demeter Attila is. A tavalyi bajnokságban az 
akkor még U20-as csapatunk a tavalyi szezonhoz képest nagyot lépett előrébb, és a 2. helyen zártuk az 
alapszakaszt, ezzel bejutva a Morgen Ferdinánd Bajnokság U/20-as Döntőjébe. Utánpótlás játékosaink 
jelentősrésze több fronton is megmérettette magát. Czukor, Antóni, Kővágó, Demeter, Popgyákunik, Sértő, 
Krnjajski, Dragosevic kivívta magának az A csoportos keret tagságot is. Ők azonban a felnőttek között még 
kevesebb szerephez jutnak, ezért fejlődésükben kulcsszerepet játszott, hogy B csoportban erős ellenfelek 
ellen szerzett értékes tapasztalatokkal, rutinnal gazdagodhattak. A hiányosságokat kijavítva, a szükséges 
posztokon új játékosok beépítésével ez a csapat jó alapja lehet egy stabil és erős pécsi utánpótlásnak, 
amely a következő évtizedben a felnőtt csapat magját adhatja majd. Ezen felül sportszervezetünk a 2016-
2017-es szezonban is Csirke Ferenc vezetőedző/szakmai vezető és Földi Sándor vezetésével a mentori 
rendszer stratégiába illeszkedve kettő U20-as csapatot is indított. Hisszük, hogy az átjárás, a felfelé játszás 
lehetősége inspirálóan hat a fiatalokra, akik így még elkötelezettebben folytatják majd a sportot a 
középiskola után. Számukra is inspiráció lehet Antóni Csanád, Demeter Attila, Krnjajski Boris példája, aki 
szorgalmas és áldozatos munkájával a felnőtt csapat küszöbéig küzdötte fel magát és a korosztályos 
válogatottnak is oszlopos tagjai. Létesítmények tekintetében javult a helyzet, a Lauber Dezső Sportcsarnok 
mellett, a Széchenyi csarnokában, a Ciszterci Gimnázium csarnokában és a POTE csarnokban, valamint a 
PVSK csarnokában, a Zipernowsky csarnok és a legfiatalabb utánpótlás kategóriában az Árpád Ált. isk., 
Jurisics Ált. isk., Illyés Ált. isk., Mezőszél Ált. isk., Szent M. Ált. isk. tornatermében voltak és lesznek 
csapataink edzései. Az erőnléti edzések helyszínéül a Mecsek Fitness edzőterme szolgál az utánpótlás 
versenyzőink számára. 
 
 
Ingatlan beruházás esetén annak indoklása, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése 
nincs 
 
 
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 
 
Jelen pályázatban foglalt projektjeink időtartama a teljes 2016/2017-os szezon, annak felkészülési 
időszakával, előszezonjával és a nyári képzéseivel egyetemben, így a projekt időtartama 2016. július 01-től 
egészen 2017. június 30-ig tart. Az ütemterv a bajnokság menetéhez, alakulásához illeszkedően az alábbi 
elemekből tevődik össze: 
 
Folyamatos elemek: 
- Edzők képzése 
- Csapatok számára a versenyzéshez szükséges feltételek megteremtése 
- Edzések, erőnléti- és egyéni képzések 
 
Időszakos elemek: 
- Edzőmérkőzések, felkészülési tornák 
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- Bajnoki- és kupamérkőzések 
 
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése,  
valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat 
bemutatása 
 
Sportszervezetünk a PVSK-Marketing Kft. sportfejlesztési programjában kitűzött célok eléréséhez vezető 
útra lépett, és azóta is töretlenül és eredményesen halad céljai megvalósításáért. Az ezen az úton való 
haladás és a hosszú távú célok elérése akkor sikerülhet, ha az utánpótlás játékosok nevelése továbbra is új 
szemléletben, többletforrások és együttműködő partnerek bevonásával történik. Ezáltal 5-10 év múlva a 
most versenyrendszerbe kerülő gyerekek fogják adni a magyar kosárlabdázás gerincét.  
Közös felelőssége minden szakembernek és szakvezetőnek a saját, és az ő folyamatos képzésük, 
versenyeztetésük, és legfőképp a nevelésük. Mind az utánpótlás bázis szélesítéséhez, mind a sportág 
népszerűsítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a mindenkori legmagasabb osztályban szereplő csapat játékosait 
és edzőjét bevonják az utánpótlásedzésekbe, ezáltal segítve és motiválva az utánpótlás játékosokban a 
„példakép”, jövőkép és a perspektíva kialakítását. Fontos, hogy példát kell mutatni, vonzóvá kell tenni 
számukra a kosárlabdázást. Köztudott, hogy nem lesz mindenkiből NB I-es játékos, de nagyobb merítési 
lehetőségből nagyobb eséllyel kerülhetnek ki kiemelkedő képességű játékosok. Saját játékosállományunk 
az elmúlt években folyamatos növekedést mutat, ezen tehetséges fiatalokból összetevődő állomány 
bővítése is további célunk. 
Állandó törekvésünk a mindenkori legmagasabb osztályban szereplő csapatunkba is minél több saját 
nevelésű pécsi játékos beépítése, mint amilyen jelenleg Halász Ákos, Bíró Olivér is akik már a felnőtt csapat 
kezdőötösében kapnak helyet. Ehhez a következő feltételeknek kell lehetőség szerint egyszerre teljesülnie: 

 minél nagyobb számú utánpótlás korú gyermek bevonása a sportági képzésbe (bázisszélesítés, 
tömegesítés) 

 a folyamatosan szélesedő bázisból hatékony kiválasztás, egyéni fejlesztés és tehetséggondozás (A sok 
munka és türelem megtalálja a tehetséget, mennyiségből a minőségbe elv érvényesülése) 

 tárgyi feltételek javítása 

 edzés számok szinten tartása, és fejlesztése 

 szakmai feltételek folyamatos javítása 

 gazdaságos működés 
 
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni 
realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése 
 
A PVSK-Pannonpower férfi felnőtt kosárlabda csapata jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat 
nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza az 
utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületünk toborzási sikerét is, a gyerekek sportolási kedvét, 
motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a 
sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése szempontjából.  
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb 
számban tudunk fiatalokat a sportolással és az egészséges életmóddal, egészség-megőrzéssel 
megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, 
ezáltal még több időt és energiát tudnak fektetni az utánpótlás nevelésbe és nem utolsó sorban az anyagi 
elismerésük és így életkörülményeik is javulhatnak. 
A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik kizárólag csak a 
kosárlabdára, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Egy anyagilag is megerősödő 
egyesületünk, sokkal jobb és biztosabb feltételekkel folytathatja tömegesítés (U/11 korcsoportok), alapok 
szélesítése programjaikat, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők 
anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé.  
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Az utánpótlás B csoportban történő szerepeltetésével megteremtjük annak a lehetőségét, hogy azok a 
tehetséges fiatalok, akik még nem érték el az A csoport szintjét, megtehessék az utolsó lépéseket ebbe az 
irányba, és minél fiatalabb korban kellő meccsrutinnal, tapasztalattal és bátorsággal kerülhessenek a 
sportág legjobbjai közé.  
Az U20-as korosztálytól fogva a felnőtt csapat kapujáig a legrátermettebb játékosokat kimagasló, kiváló 
képességű edzők mentorálják pályájuk alakításában. Úgy véljük, a fejlesztésükben és a kiválasztásukban 
egyaránt egyedülálló lehetőség, ha ezen játékosok minél fiatalabb korban az utánpótlás bajnokságokban, 
az  U/20-ban, vagy akár a legmagasabb osztály „előszobájában” az NB I B csoportban is megmutathatják, 
bizonyíthatják tehetségüket és a rátermettségüket. 
 
Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2016. június 30. 

 
 
 

  
Bán Gábor 
ügyvezető 

         PVSK-Marketing Kft. 
 


