
 

 

                                    RÁTGÉBER AKADÉMIA 

 

 

 

A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata 

Pécs városának és vonzáskörzetének gyermekanyagának edzése, versenyeztetése, illetve 

14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide 

érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése. 

 

2012 márciusában a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által akkreditált 

Akadémiai rangot nyert el! 

 

Az Alapítvány a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával hosszú távú, háromoldalú megállapodást kötött. A megállapodás 

értelmében 2012 őszétől csapataink „Kosárlabda Akadémia Pécs” néven szerepelnek. 

 

Felfogásunk szerint az Akadémia egy speciális tehetséggondozó, utánpótlás nevelési, 

oktatási intézmény, amely szervezetileg az eddigieknél is szorosabban szeretne kapcsolódni 

a közoktatási intézményekhez. Bár e kapcsolat Akadémiánk (korábban Sportiskola) és az 

iskolák között korábban is fennállt, most, a mindennapos testnevelés egyre több évfolyamnál 

történő bevezetésével nagyszerű lehetőség adódik, a bér és amúgy is szűkös létesítmény 

adottságok racionálisabb felhasználására. 

 

Ezzel párhuzamosan kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, ill. minden eddiginél 

nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a sportosztályok indításához, feltöltéséhez szükséges 

bázis megteremtésével, mely már óvodás kortól kezdődően ró ránk feladatokat. 

Mindezekben és a köznevelési feladatok közös megvalósíthatóságában működünk együtt a 

Baranya-megyei feladat ellátási, intézményhálózati és működtetési szervezettel. 

 

 

 



Az Akadémiai program meghatározó, kiemelendő alappillérei, elemei a következők: 

 

 A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány jelenleg nagyságrendileg 750 

utánpótlás korú fiatal szakmai irányítását felügyeli és ezzel Magyarország 

legnagyobb Akadémiája!  (Hosszú távú célunk az 1000 főt meghaladó bázis 

kiépítése)! 

 Az igazolt játékosaink (8 - 19 éves korosztály) száma megközelíti a 350 főt! 

 Az iskolai előkészítőinkben (6 - 10 éves korosztály) jelenleg 20 iskolában közel 400 

gyermek ismerkedik a sportág alapjaival. 

 Működési feltételeink javításában kiemelkedő partnerünk Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata,, illetve a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., mivel egyrészt az 

önkormányzati iskolák hét közbeni, illetve hétvégi idősávja tekintetében prioritást 

élvezünk, másrészt kiemelten támogatják és sportkoncepciójuk zászlóshajójaként 

kezelik a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcentrum megvalósulását 

(Horváth Judit Edzőcsarnok és kiszolgáló épületei). 

 

 Az edzőcsarnok megvalósulásáig egyik legfontosabb célunk az általunk használt 

iskolák tornatermeinek kosárlabda típusú fejlesztése, melynek első lépcsőjeként 

2012 decemberében a Széchenyi - TÁSI Radnóti úti létesítményében több mint 5 

Millió Ft-os beruházással 2 db, a mennyezetre elektromosan felhúzható, 

magasságilag állítható FIBA versenypalánkot, továbbá 4 db, magasságilag 

állítható, örökös garanciájú edzőpalánkot szereltettünk fel, mely az Akadémia 

növendékein kívül természetesen a 12 osztályos sportiskola gyermekei számára 

használható a legkisebbektől a legnagyobbakig! Terveink szerint 2013.  

decemberéig a teljes öltözőkomplexum, testnevelő, edzői szobák, vizesblokkok 

illetve a kosárlabda pálya is teljes felújításon megy keresztül sportfejlesztési 

programunk eredményeképp. 

 

 

 Az MKOSZ kiválasztó programjaiban számos játékosunk vesz részt, 8 

sportolónk pedig korosztályos válogatott. Kiemelt tehetséggondozásunk egyik nagy 

célkitűzése e számok feltornázása, legfőképpen kadet és junior korosztályokban. 

 



 Véleményünk szerint, szakmai vezetésünk garancia a magas szintű játékos képzés, 

kiválasztás, menedzselés tekintetében, ezt az is alátámasztja, hogy többen korábban 

és jelenleg is országos, illetve régiós megbízottjai, illetve meghatározó egyéniségei 

kosárlabda sportágunknak. Alapítványunk ügyvezetője Rátgéber László, Euroliga 

győztes mesteredző, Mészáros Zalán Sportfejlesztési Igazgató, sokszoros válogatott, 

Magyar Bajnok, Kupagyőztes (mindketten Magyar Kosárlabda 100 „hallhatatlan” 

tagok!) ,  Zalay Zoltán vezetőedzőnk, az MKOSZ és a MOB Régiós Képzési-   

kiválasztó programjának vezetője, Imreh Ajtony FIBA Certificate végzetsségű 

edző, a pécsi női felnőtt csapat (PEAC-PÉCS) másodedzője, Németh Károly, 

sokszoros válogatott kiválóság, illetve Mavrenszki Ivica, aki többszörös Világ- és 

Európa bajnoki dobogós volt a szerb korosztályos válogatottak tagjaként 

 

 Kétlépcsős szakmai tervünk, mely a tömegesítés, alapképzés első szintje után az 

akadémiai szintű képzés, versenyeztetés, speciális kiválasztás tézisein nyugszik, 

maximálisan igénybe veszi, és a jövőben is igénybe kívánja venni a Pécsi 

Tudományegyetem kapacitásait (Egészségtudományi Kar, Természettudományi Kar,   

Orvostudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Pollack Mihály Műszaki és 

Informatikai Kar stb.). Megítélésünk szerint, kutatás, tudományos háttér nélkül 

manapság az utánpótlás nevelése sem működhet megfelelő színvonalon! 

 

 Fontos eleme programunknak továbbá, hogy számunkra az utánpótlás nevelés nem 

a korosztályos bajnokságok eredményeiben mérhető, hanem, hogy hány játékost 

tudunk kinevelni felnőtt csapatainknak, illetve válogatottunknak. Talán még 

ennél is fontosabb azonban, hogy jó embereket neveljünk és minél több gyermek 

szeresse meg ezt a gyönyörű sportágat, hiszen játékosaink közül átlagosan csak 

minden tízedik lesz élsportoló, esetleg válogatott szintű játékos, de ugyanilyen fontos, 

hogy az itt „megfertőzött” emberek később szurkolók, spotvezetők, vagy akár 

támogatók, szponzorok is lehetnek!  

 

 2012-ben a Pécsi Tudományegyetemmel meglévő szoros kapcsolatot tovább kívánjuk 

mélyíteni, a sérüléseket megelőző prevenciós edzéstervek fejlesztésével, a 

sportösztöndíj rendszer kidolgozásával, de legfőképpen az MKOSZ szándékaival 



megegyező edzőképzéssel kapcsolatos tervek megvalósításával, így tovább bővítve 

az eddigi kutatás, tudományos tevékenység területén végzett közös munkánkat. 

 

 Nemzetközi kapcsolataink fejlesztését kiemelt területként kezeljük. Eltökélt  

szándékunk a közeljövőben országhatárainkon túl, de magyarlakta vidékeken 

kihelyezet tagozatok beindítása. A kapcsolatok kiépítéséhez óriási segítséget nyújt 

az európai hírű Rátgéber László Nemzetközi Kosártábor, mely évente átlagosan 

500 főt fogad 2 hét alatt, rengeteg magyar ajkú, de határainkon túl élő gyermek 

részvételével, amelyen számtalan hazai és külföldi edző vesz részt edzőként, illetve 

előadóként. Emellett ez a tábor edzőképző helyszín is egyben, hiszen az itt dolgozó 

kollégák megszerezhetik a szükséges kreditjeiket. Jelenleg a vajdasági Tótfalun és – 

kárpátaljai magyar nemzetiségű sportolók képzése és nevelése céljából – az ukrán 

határ melletti Tarpán nyitott az Akadémia Alapítvány, képző központot, emellett a 

marosvásárhelyi társ sportszervezettel épített ki kapcsolatot. 

 

Úgy gondoljuk, hogy ez a tudatosan felépített, hosszú távú gondolkodást feltételező 

program nagy hatással lesz a magyar kosárlabda fejlődésére, lokális szinten ismét 

felvirágoztatja a méltán híres pécsi kosárlabdát, mindezeken felül pedig egészséges 

életmódra neveli a gyermekeket.      

 

Adatok:  

 

                                TE    26.427.996           18.499.597 

                                UP  146.999.537         132.299.583 

            Versenyeztetés      1.666.404              1.499.764 

           Közreműködői      4.198.888               4.198.888 

 

                ÖSSZESEN  175.093.937          152.298.944 

                       

                                                                                                         


