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A változtatás szükségessége 

 
  Egyensúlytalanná vált a magyar kosárlabda a vidék javára, a volt 
budapesti csapatok terhére (nézőszám csökkenés, érdektelenség jelei 
tapasztalhatók). 
  Nincs Budapesten közönséget vonzó kosárlabda de csapatsport is alig.  
  A versenyrendszerek elavult elvekre épülnek, a diáksport, egyetemi sport, 
NB I/A, NB I/B, motiválatlan, amatőr szintű résztvevőkkel, irányítókkal 
működik. 
  Nem profitorientált üzlet a kosárlabdasport. 
  Budapesten az utánpótlás nevelő egyesületekben sportoló fiatalok előtt 
nincs budapesti továbblépési lehetőség – a kiválasztásnál a rendelkezésre 
álló minta minősége, mennyisége évről évre romlik. 
  Nincsenek vonzó,  sikeres élsportolók, mint példaképek. 
  Komplex igények jelennek meg a sport-szórakoztatás kapcsolattal szem-
ben, amit komplex „kosárlabda-termékkel” lehet kielégíteni. 
  A tanfolyami rendszerek dominálnak, nincs igazi műhely munka 
  A fővárosi klubok és műhelyek szakmai érdekeinek egyeztetése nélkülöz- 
hetetlen, de jelenleg nincs. 



 
Célok 

 
Létre kell hozni egy olyan profi női és férfi kosárlabdacsapatot Budapesten, 
amely 

• meghatározó élcsapat lesz Magyarországon 
• európai középcsapatként nemzetközileg is versenyképessé válik 5-7 éven belül 

Ebbe a csapatba elsősorban nevelt játékosok kerüljenek, amihez az utánpót- 
lásbázist hozzá kell rendelni. Vásárolt játékosok csak az induló szakaszban le- 
hetnek többségben. 
A jelenlegi utánpótlás nevelő klubokban felnövő játékosok részére egy jövőkép 
biztosítása Budapesten mind a sport, mind a tanulás területén 
Komplex jogi és gazdasági környezet kialakítása 

 gazdasági társaság létrehozása a keretek biztosítására 
 tulajdonosi és érdekeltségi kérdések kialakítása, rendezése 
 jogdíjak értékesítése, TV, merchandising, stb.  
 finanszírozás és támogatás rendszerének kialakítása 
 játékos „gazdálkodás” és menedzselés kezelése 
 sport infrastruktúra kialakítása,létesítmények 

A hátteret biztosító üzleti vállalkozás eredményesen működjön 



 
A lehetséges érdekeltek 

 

MKOSZ 
BKSZ 

Fővárosi Önkormányzat 
Kerületi Önkormányzatok 

Sport államtitkárság 
Oktatási államtitkárság 

Budapesti Diáksport Szövetség 
Média 

Hazai- (és nemzetközi) támogatók 
Budapesti egyesületek és klubok 

Sportoló fiatalok 
Nézők 



 
 

Szakmai jövőkép 
 

• Új létesítményben 3-4000 fős nézőszám hazai (és  
nemzetközi) mérkőzéseken 
• Legalább két sztár a csapatban 
• Európai középcsapattá válás 
• Sportiskolai modell működik külön utánpótlás-
nevelő egyesületekben  
•A saját nevelésű játékos eladásából származó 
bevétel 50%-át az utánpótlás-nevelésre fordítja a 
klub 



 
 

Gazdasági jövőkép 
 

• Jól meghatározható tulajdonosi körrel rendelkezik a klub 
• Saját bázisú gazdasági háttér működik és finanszírozza a 
klubot (20% szponzori és saját bevétel, 10% jegybevétel, 
70% állami-önkormányzati támogatás) 
• Törekvés 5-7  éven belül önállóan finanszírozásra (50% 
szponzori és saját bevétel, 20% jegybevétel, 30% állami-
önkormányzati támogatás) 
• Kb. 6 év múlva már saját nevelésű játékos eladásából 
származó bevétel is segítheti a finanszírozást 



 
 

A finanszírozás modellje 

Fő gazdasági támogatók és szponzorok 

Szakmai támogatók 

Állami, önkormányzati 
 támogatók 

Támogató társaságok, 
Szponzorok, TAO 

Budapest Főváros 
Kosárlabda Kft. 

Magán támogatók 

•Bevételek és kiadások 
kezelése 

•Vállalkozások működtetése 
•Jogok tulajdonosa 
•Finanszírozás szervezése és 

biztosítása 

Gazdasági háttér 
vállalkozás 



 
 

A gazdasági társaság 

Felépítése 
• Önálló gazdasági társaság 
• A fő támogatók képviseleti helyet kapnak 
• A fő támogatók részére kvázi tulajdonosi jogokat  
biztosít 
• Irányítását egy önálló szakmai szervezet végzi 

Tevékenysége 
• Folyó finanszírozás biztosítása 
• Bevételek kezelése 
• Vállalkozási ágak működtetése 
• Jogok értékesítése 



 
A bevételek típusai 

 
Szponzorok és támogatók befizetései 
 Fő szponzorok és támogatók befizetései 
 Szakmai támogatók befizetései 
 Gazdasági támogatók befizetései 
 Magán támogatók befizetései 

Állami és önkormányzati bevételek 

Saját vállalkozások profitja 

Média bevételek 

Játékosok értékesítésének bevételei 

Egyéb bevételek 



 
 

Lehetséges támogatók 

Szponzorok és támogatók befizetései 
   Fővárosi Önkormányzat 
   Kerületi önkormányzatok  
   Gazdasági társaságok 
   MKOSZ 
 Média vállalkozások 
 Egyéb támogatók 

 

 



Kell egy otthon 

MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTCSARNOK  

(KOSÁRLABDA KÖZPONT) 

KŐBÁNYÁN 



• A fővárosi kosárlabda szempontjából rendkívül fontos, hogy a Budapest-
koncepció elképzeléseire épülve kerüljön megépítésre egy olyan ~3000 főt 
befogadó kosárlabda csarnok, melyben elhelyezhető a komplett 
budapesti versenyrendszer, az akadémiákból kinövő fiatalok 
képzőközpontja, valamint a létrehozandó NB I/A csoportos férfi és női 
csapatok otthona is.  
 



•Ezen túlmenően a klubszerű élet, a gondosan felügyelt idegenforgalmi és 
vendéglátóipari tevékenység és a színvonalas szórakozási lehetőségek 
együttesen járulnak hozzá az általános jó közérzethez, a komfortérzéshez, 
az egészséges életvitelhez és nem utolsó sorban a fizikai és szellemi 
teljesítmény, valamint az eredmény növeléséhez. Ezeket a funkciókat 
komplex módon, lehetőség szerint egy helyen kívánjuk megvalósítani. 
 



•A korszerű, teljes infrastruktúrával ellátott irodák és kapcsolódó 
létesítmények megfelelnek a jelenlegi legmagasabb műszaki és esztétikai 
követelményeknek, a különféle nemzetközi szabályoknak és előírásoknak is, 
így a sportcsarnok alkalmassá válik különféle nemzetközi-, és világverseny 
lebonyolítására is. 



A csarnok helyszínéül a főváros X. kerületében lévő Mázsa teret képzeltük el 
abból a meggondolásból, hogy itt a tervek között szerepel egy uszoda-
sportcsarnok komplexum létrehozása. Kőbánya egyébként jó helyszín, 
hiszen Budapest mértani középpontja itt található, közlekedés 
szempontjából mind kötött pályán, mind pedig gumikeréken jól 
megközelíthető, valamint jó összeköttetés van a repülőtérrel is. Előzőeken 
kívül ezen a részen már terv készült egy intermodális csomópontra is, 
melynek kivitelezése a jövőben megvalósítható. 



 A helyi építési szabályozások és telekadottságok figyelembe vételével a csarnok 
70x78 méteres, ahol 3 db kosárlabda pálya (hosszában 1 centerpálya) kerül 
elhelyezésre a pályák között felhúzható elválasztó függönnyel. A centerpályán 
megrendezésre kerülő mérkőzés esetén a két szélső pálya helyén 1000-1000 fős 
mobil lelátó építhető. A csarnok tetején vívópástok helyezhetőek el, a mellette lévő 
fejépületbe kerülnek az öltözők, üzletek és a kiszolgáló helyiségek, valamint egy 
háromszőnyeges (kis mobil lelátós) birkózóterem és egy ökölvívó terem is. Az 
objektum 100-120 fő részére teremthet munkahelyet. Üzemeltetését a szövetség 
(BKSZ) láthatja el. 



 
 
 

 

 
A program alapvetően azt célozza, hogy a kerületek bevonásával 
erős, nagy létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő 
egyesületek dolgozzanak minél nagyobb létszámú utánpótlással. 
A fővárosi akadémiák működjenek együtt, kössenek 
együttműködéseket a kisebb klubokkal az MKOSZ támogatásával. 
TAO támogatást csak a programban szereplők kaphassanak. 
Az együttműködő kerületekben folyamatosan induljon korosztályos 
képzés az általános iskolákban. 
A felsőbb korosztályokban egységes tematika alapján képezzük a 
kosarasokat úgy, hogy felnőtt korba érve megfelelő tudású 
játékosokat adhassunk a Budapest Főváros női és férfi csapatainak.  

Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása  Budapest kosárlabda sportjában 

 
 
 
 

Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása 
Utánpótlás-koncepció 

Legyünk ott a 2024-es Olimpián Budapesten 



 

 

Példa   
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Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása 

 

 

Budapesten az országos bajnokságokon elindult korosztályokban 15 klubban 
foglalkoznak fiúkkal és 11-ben lányokkal. A versenyző csapatok száma 189, az 
igazolt/játékengedéllyel rendelkező versenyzők száma 7181/2835.  
 

A korosztályos bajnokságokban a fővárosi csapatok 
-2013/14-ben 6 első, 3 második, 2 negyedik, 3 ötödik, 2 hatodik, 4 hetedik és 1 
nyolcadik, 
- a 2014/15-ös bajnoki évben pedig 5 első, 5 második, 3 harmadik, 3 negyedik, 1 
ötödik, 4 hetedik és 1 nyolcadik helyet szereztek. 
 

A korosztályos válogatottakban (U16-20) 
• a lányok esetében a Vasas 7, a Csata DSE 5, a BEAC 3, az MTK 2, a TFSE 2 
• a fiúk esetében a Vasas 11, a Bp. Honvéd 2, a MAFC 2 
játékossal szerepelt. 
 

Fentiekből látható, hogy mind minőségében, mind pedig mennyiségé- 
ben Budapest adja a kosárlabdázók zömét, ezért szükséges,  hogy 
szövetségi támogatása is legyen az élvonalbeli fővárosi kosárlabda 
megteremtésének. 
 
   Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása  Budapest kosárlabda sportjában 



 

 

A különböző korosztályokban indult klubok 
Fiúk 

Budafok – Hervis   
Budapesti Honvéd   

Kiss Lenke KS  
Keresztúri KS  

MAFC 
Óbudai Kaszások   
Vasas Akadémia   

Zsíros Akadémia Kőbánya 
BLF-Palota 
BC Csepel 

Megyeri Tigrisek 
TFSE 

MALÉV 
Zuglói Sasok 

KOKEC 
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A különböző korosztályokban indult klubok 
 
Lányok 

Kiss Lenke KS  
Keresztúri KS  

MAFC 
Óbudai Kaszások   
Vasas Akadémia   

Zsíros Akadémia Kőbánya 
Megyeri Tigrisek 

BEAC-Újbuda 
Csata DSE 

MTK Budapest 
Török Flóris Törekvés 
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A résztvevő klubok 2013/14, 2014/15 és 2015/16 évi 
működési TAO támogatása (kosarsport.hu) 
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Elérendő célok   
 
 

Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása  Budapest kosárlabda sportjában 

• A fővárosban szükséges legalább 1-1 (de inkább 2-2) olyan klub, mely kizárólag 
NB I/A csoportos és U21-es csapatokat versenyeztet. 
 

• A fővárosi akadémiák feladata legyen meghatározva, hogy ki milyen korosztályt 
versenyeztet. Az akadémiák adják az élvonalbeli klubok utánpótlását legalább 2-2 
amatőr NB I/B csoportos csapatot is versenyeztetve. 
 

• A programban résztvevők feladatait meg kell határozni: tömegesítés, utánpótlás 
nevelés, minőségi utánpótlás nevelés, stb. 
 

• TAO-n keresztül csak az a klub finanszírozható, aki részt vesz a programban. 
 

• Fővárosi székhelyű klubnak kötelező indulni a Budapest-bajnokság 
rendszerében, csak azon kívül nevezhet máshova.  
 

• A kisebb klubok szerződjenek az akadémiákkal és lássák el azokat a náluk 
felbukkanó tehetségekkel. 
 

• Így mindenki megtalálhatja a helyét, szerepét, érdekeit a budapesti rendszerben.  



 

 

Elérendő célok a képzés területén   
 
 

Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása  Budapest kosárlabda sportjában 

• Szükséges egy egységes „tanterv” a különböző korosztályok részére. Ez lehet a 
Ránky-könyv, de lehet más is. A lényeg az egységesség és hogy tartalmazza a 
kiválasztás-képzés-versenyzés rendszerét. 
 

• Szükséges összegyűjteni azokat a (magasan képzett) edzőket, akik tanítják a 
sportágat. 
 

• A kiválasztott edzők dolgozzanak a programban résztvevő klubok kiválasztott 
sportolóival korosztályonként heti két (de legalább havi egy) alkalommal. 
(Szerencsés, ha erre az akadémiák biztosítanak helyet és edzőt, a szövetség 
pedig némi plussz juttatást biztosít.) 
 

• A kiválasztott sportolók vegyenek részt egy évben legalább két alkalommal erős 
mezőnyű nemzetközi tornákon (pl. egy itthon, egy külföldön) minden 
korosztályban „Budapest-válogatottként”. Ezen kívül nyáron közös 
edzőtáborozásra is legyen lehetőség (lehetőleg külföldön pl. szerb vagy horvát 
kapcsolat felhasználásával).  
 

• A finanszírozási modellt fel kell állítani szövetségi (TAO) forrásból.  





 

 

Elérendő célok a képzés területén   
 
 

Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása  Budapest kosárlabda sportjában 

• Egy másik lehetséges megoldás az egykori KSI-modell adaptálása a mai 
helyzethez, nevezhetjük Központi Akadémiának. 
• Itt inkább a képzés-versenyzés rendszere dominál, a kiválasztás a fővárosi 
akadémiák és egyesületek feladata lehet. 
• Felvethető az is, hogy a Központi Akadémia kimagaslóan tehetséges versenyzői 
közül amerikai ösztöndíjjal az USA egyetemeire küldjünk játékosokat, akik később 
a válogatott erősségei lehetnek. 
• A finanszírozási modellt itt is fel kell állítani szövetségi (TAO) forrásból. 



Példa a lehetséges feltételekre 



 

 

Elérendő célok a versenyeztetés területén   
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• Az NB I-es csapatok tisztán üzleti alapon működő szervezetek legyenek 
• Draftrendszer bevezetése  
• Az utánpótlás biztosításában résztvevő akadémiák, egyesületek a nevelt 
játékosok klubváltásaikor (profi pályafutásuk befejezéséig) százalékos arányban 
részesüljenek a „vételárból” 
• Az NBI/B csoportja tisztán amatőr alapon és elsősorban hazai játékosokkal 
működjön, itt szerepelhetnének területi (Budapest) válogatottak is 
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• U19 korosztály rendszeres összetartása és indítása az EYBL-ben 
szövetségi finanszírozással 
 

• Az U 16-os korosztály (havi egyszeri) összetartása és elindulása a 
CEYBL-ben szövetségi finanszírozással 
 

• Az U 14-es korosztály (havi egyszerti) összetartása és elindulása a 
CEYBL-ben szövetségi finanszírozással 
• Az U 10-12-es korosztály részére képzőtábor szervezése a 2015/16-os 
bajnoki év után (egyben edzőtovábbképzés is legyen), majd 
versenyeztetésének előkészítése 
 

• Többoldalú megállapodások megkötése 
 

Az edzések hétfői napokon valamelyik akadémia termében és a 
kiválasztott edzőkkel történik díjazás nélkül 

A tervezett lépések (férfiak) 
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Kiemelt cél: Az U 10-14-es korosztály részére képzőtábor szervezése a 
2015/16-os bajnoki év után (egyben edzőtovábbképzés is legyen) 
 

• Többoldalú megállapodások megkötése 
 

Az edzések hétfői napokon valamelyik akadémia termében és a 
kiválasztott edzőkkel történik díjazás nélkül 

A tervezett lépések (nők) 
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Ma a fővárosban kizárólag összefogással és egy jó 
elképzeléssel 5 éven belül stabil, az európai 
középmezőnyben szereplő csapatot tudna felmutatni 
Budapest. 
 
Az együttműködésben részt kell vennie mind a fővárosi, 
mind pedig a kerületi önkormányzatoknak, valamint 
azoknak a partnereknek, akik érzelmileg kötődnek, vagy 
üzleti lehetőséget látnak a sportágban. 



Hajdu Péter BKSZ elnök 
+36-30-999-4965 
hajdu.peter@hunbasket.hu 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


	BUDAPEST 2024�legyen olimpiai szereplő a magyar női és férfi kosárlabda válogatott��Budapest Főváros�(Budapest Capitals)��Budapesti élvonalbeli kosárlabdacsapatok működtetése�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	������A változtatás szükségessége�
	�����Célok�
	�����A lehetséges érdekeltek�
	�����Szakmai jövőkép�
	���������Gazdasági jövőkép�
	������A finanszírozás modellje
	������A gazdasági társaság
	�����A bevételek típusai�
	������Lehetséges támogatók
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	�����������
	Slide Number 22
	������Az MKOSZ és a BKSZ lehetséges szerepvállalása
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37

