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I. Tartalmi összefoglaló 

2011. július l-jétől hatályos a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi LXXXII. törvény. E törvény 2. §-a a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítását tartalmazza az alábbiak szerint. Kormányzati cél 
az öt látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong 
kiemeit támogatása. 

A támogatásra jogosultak köre: 

Az öt látvány-sportág tagjaként működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet, a sportágak 
fejlesztése érdekében létrehozott közhasznú alapítvány, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
szerinti sportiskola (a továbbiakban együtt: sportszervezet). 

A támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető: 

l. utánpótlás-nevelési feladatok, 
2. személyijellegű ráfordítások (ide nem értve a sportolók támogatását), 
3. tárgyi eszköz beruházás, felújítás, 
4. a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági 

követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés, 
5. képzéssel összefüggő feladatok 

A támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet 
a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát, 
b) versenyeztetéssei összefüggő költségeinek 90 százalékát, 
c) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát , 
d) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak 

da) általános képzés esetén 60 százalékát, 
db) szakosított képzés esetén 25 százalékát, 

e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke- ideértve a biztonsági követelmények 
teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztéstis-70 százalékát. 

A támogatás legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát nincs, azonban 
a támogatások igénylésének a sportszervezet anyagi teherviselő képességével összhangban 
kell lennie, hiszen a támogatás me ll é minden esetben ön erőt kell biztosítani (l O-7 5% a 
felhasználás típusától függően). 



II. A végrehajtás feltételei 
A támogatás igénylésének módja: 

A támogatási kérelem jóváhagyására két lépésben kerül sor. Első lépésként a sportszervezet 
sportfejlesztési programjának előzetes jóváhagyása történik meg, ezt követi második 
lépésként a konkrét támogatási igazolás kiállítása. 

l. A sportfejlesztési program jóváhagyása 

A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program jóváhagyására 
irányuló kérelmüket a szakági szakszövetségek részére, a szövetség által közzétett 
formanyomtatványon adhatják be. 

A támogatási kérelem legfontosabb kellékei: 

a) a sportszervezet alapadatai, 
b) a sportszervezet fejlesztési terveinek a bemutatása, 
c) az igényelt támogatás felhasználásának részletes bemutatása és indokolása, 
d) a jogszabály szerinti kötelező mellékletek és nyilatkozatok (pl. aláírási címpéldány, 

igazolás a köztartozás mentességről). 

2. Támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján 

A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt 
megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó 
társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók) akik a sportszervezet programját a 
társasági adójuk terhére támogatui kívánják, és ezt a szándékukat előzetes megállapodás 
formájában írásban is megerősítik. 

A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló szakszövetségi határozat és a gazdasági 
társaság, vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a 
támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét a szakági szakszövetségek részére, az erre 
kialakított formanyomtatvány kitöltésével. 

A támogató gazdasági társaság, vállalkozó a sportszervezettel megállapodva, a támogatási 
igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összegetátutalja a sportszervezet részére. 
Ez azt jelenti, hogy a támogatási igazolásnak a szövetségtől történő átvétele után a pénzhez 
jutás időpontja a sportszervezet és a támogató megállapodásán múlik. Megfelelő felkészülés 
esetén a sportszervezet rövid idő alatt, egy összegben, előre hozzájuthat a támogatás teljes 
összegéhez. 

Szeptember 15-én lejárt a társasági adó-kedvezményekre vonatkozó pályázatok beadási 
határideje. A programban az öt látvány-sportág képviselői vehetnek részt. 
Csaknem 1300 pályázat érkezett be sportágankénti bontásban hozzávetőleg: labdarúgás: 800 
darab, kézilabda: 200 darab, kosárlabda: 150 darab, vízilabda: 50 darab, jégkorong: 30 darab, 
az összesítésekalapján összesen mintegy 60 milliárd forint támogatási igény jött össze. 

A beérkezett pályázatok végösszegének nagyjából a fele létesítményfejlesztésre irányul, de 
szerepeinek köztük hosszú távú, négyéves programok is. A négyéves programok és a 
létesítményfinanszírozás nem érinti a 2011-ben lehívható támogatási keretet, tehát a 2011/12. 
szezont illetően körülbelül 30 milliárd forint összeg körüli működési támogatásról 
beszélhetünk. Az igények közel 60%-át a labdarúgás teszi ki, a maradék 40 %-on osztozik a 
másik négy sportág, a jégkorongsport kb. az összes igény 5%-át jelenti. A sportági 
szakszövetségek közül is a labdarúgásé jár az élen, az Magyar Labdarúgó Szövetség egyedül 
8 milliárd forintot kért. A Magyar Jégkorong Szövetség 370 milliós csomagot állított össze. 



Még nem látható, hogy a 60 milliárdos összegből mennyi realizálódik. Az biztos, hogy 
előzetesen 20 milliárd forintos költségvetést tervezett erre a célra a jogalkotó. 

Úgy tűnik, hogy a jóváhagyott támogatások többsége- kiváltképp az indulásnál- inkább a 
működési támogatásokat és nem a létesítményfejlesztést fogja érinteni. A bírálatok folynak, 
várhatóan október elejére, közepére derül ki, hogy melyik pályázó mennyi pénzt kap, kaphat. 

A kerület kiemeit egyesületei közül a következőket érintheti a törvény módosítása: 

l. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (labdarúgás) 
2. Kőbányai Diákok Sportegyesülete (kosárlabda) 
3. Törekvés Sportegyesület (kosárlabda) 

(A Kőbányai Sport Club nem működtet olyan szakosztályt, amely a törvényes 
előírásoknak megfelelne a pályázat beadásához.) 

Az említett sportegyesületek pályázatának és sportfejlesztési programjának rövidített 
kivonatát az előterjesztés 1., 2., 3. melléklete tartalmazza. 

I. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. október 3. 

a~ 4 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

KISE TAO pályázat 
Sportfejlesztési program- kérelemben benyújtott- időszaka 2011/12-es bajnoki évad 

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület -KISE-1997. március 21-én alakult. 
Az egyesület az amatőr felnőtt csapat versenyeztetésén felül, kizárólag labdarúgó utánpótlás 
neveléssel foglalkozik. A KISE a Kőbányai Önkormányzat, támogatásából, szülői 
hozzájárulásból és a baráti kör támogatásából működik. 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségei 

Sportfejlesztési programunk megvalósításának alappillére a megfelelő infrastruktúra 
biztosítása, fenntartása valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközök megteremtése. 

Sporttevékenység végzésére l db füves nagypálya, l db 3 OOO m2 salakos pálya, l db sátorral 
fedett 38m*16m.-es salakos terület és l db 52m*44m.-es villanyvilágítással ellátott műfüves 
pálya áll rendelkezésünkre. A műfüves pálya 2004-ben az első Bozsik Program keretében, 15 
OOO OOO-Ft-os pályázati nyeremény, 19 OOO 000-Ft.-os Önkormányzati támogatás valamint 6 
OOO 000-Ft.-os önrész segítségével valósulhatott meg. A műfüves pálya közös építésének 
eredményeként, edzéseink nagy részére ingyenes. A műfüves pálya megépítése és a 
folyamatos Önkormányzati támogatás megléte, olyan lökést adott egyesületünknek, hogy egy 
év alatt megduplázódott a gyermektagság száma. 
A téli időszakban edzéseinket a műfüvön, valamint a Keresztury Dezső Általános Iskola és a 
Keleti Károly Közgazdasági Szakközép iskola tornatermeiben tartjuk. A Gyakorló utcai 
sporttelepünkön a kiszolgáló épületben a játékvezetők, és a hazai csapat tud öltözni, valamint 
egy vizesblokk van. 
A KISE sporttelep füves pályáján ll csapat edz és játszik bajnoki mérkőzéseket. A nyári 
szünet alatt mindig pályafelújításra - szelektív gyomirtásra, gyeptéglázásra, felülvetésre, 
talajpótlásra, talajkiegyenlítésre, lassú kioldódású gyeptrágya kijuttatására - került sor. 
Már most sem elég a pálya kapacitásunk, ezért a meglévő salakos pálya füvesítésével kell 
növelnünk a pályafelületet. Ma már alapvető igény a szülők és a gyerek részéről egyaránt, 
hogy minőségi pályán legyenek a foglalkozások. Nem tartható sokáig, azaz állapot, hogy a 
füves pályánkon három, nem ritkán négy csapat egyszerre egy időben tart edzést úgy, hogy 
abban az időben a műfüves pályán is tréningezik csapatunk. Márpedig jelenleg erre 
kényszerülünk, mert nincs világítás a füves pályánkon és a vörös salakos pálya használata 
kényszerből sem jó megoldás. Az új edzésfelület bevonásával megoldódnának úgy az 
edzések, mint a mérkőzések időpont egyeztetési problémái, egyszerre több játékost tudnánk 
kiszolgálni, még vonzóbbá tennénk vele egyesületünket A salakos terület füvesítése a 
megoldása a jelenlegi nehezen kezelhető helyzetnek, mert így 3000m2 új edzésfelülethez 
jutnának sportolóink. A salak felszedése, elszállítása, talajpótlás, öntözőberendezés 
lefektetése - a meglévő pálya alá is - füvesítés, lassú kioldódású műtrágya kijuttatása, sorrend 
a megoldás. A jelenlegi locsolási kapacitásunk sem elég a nagy füves pályára. A manuális 
telepítésű, 6-8 szórófejes, 250-300 m locsolótömlős megoldással már képtelenség belocsolni 
l O OOO m2-t, nem beszélve a párolgási veszteségről, ami a napközbeni locsolás járulékos 
vesztesége. Az önműködő öntözőberendezés telepítése, a meglévő és a létesítendő pálya alá, 
kiküszöbölné az összes olyan problémát, amivel a jelenlegi pálya öntözése jár. Minimális a 
párolgási veszteség, nem szükséges pályamunkás jelenléte a locsoláshoz, egyenletesen 
locsolja be a pályát, nem kell állandóan le- és felcipelni a pályára a több száz méter 
locsolótömlőt és a szórófejeket, minimális a fű kiégésének veszélye. 

Az önműködő szórófejek nyomásigénye miatt nagyobb kapacitású szivattyú vásárlása 
szükségeltetik. A pályafelület növekedésével természetesen a pálya műtrágya igénye is 
emelkedik, ennek folyamatos pótlására és a pályák szakszerű karbantartására, állaguk 
megőrzésére lesz szükség. Ezt egy éves gyep regenerációs program és az ütemezett tápanyag 



utánpótlás teljes körűen megoldja. A hatékonyabb locsolás és a megfelelő műtrágyázási 
program következtében drasztikusan megnő a fű mennyisége a pályán. A fű rendszeres 
levágását nagyobb teljesítményű traktorral kell megoldani, a nyesedéket sem hagyhatjuk a 
pályafelületen, ezért szükséges egy fűgyűjtős traktor vásárlása. Az öntözési rendszer 
korszerűsítése és a pályakímélés miatt kb. 8-1 O hétig bérleménybe kényszerülnénk edzésekre 
és a mérkőzésekre. 

• megfelelő eszközök, felszerelés biztosítása 

Egyesületünknek mosógépeket kell vásárolnia, bővíteni kell a mosási kapacitásunkat, hogy 
tisztán tudjuk tartani a szereléseket. Egy hétvégi forduló után l 0-11 mérkőzésszerelést kell 
kimosni, de a meglévő mosógép az intenzív használat alatt elkopott, ezért lecserélése 
időszerű. A labdafogó hálók, és oszlopok javítását nem lehet tovább halogatni, teljes 
felületében át kell festeni és kijavítani, a megsérült kerítésfonatokat pótolni, az oszlopokat 
hegeszteni kell. 
Amatőr felnőtt csapatunknak szeretnénk az edzésekhez, versenyekhez megfelelő 

sportfelszerelést, sporteszközöket (labdák, medicinlabdák) biztosítani. 

Utánpótlás nevelés költségei 

Egyesületünk céljai, szakmai programunk szo~san kapcsolódnak az MLSZ stratégiai 
programjához, a program megvalósításának e~zközeit az alábbiakban részletezzük 

• megfelelő játéklehetőség biztosítása,! versenyeztetés 

Budapesti Labdarúgó Szövetség korosztályo$ bajnokságaiban és a Bozsik Kibontakoztatási 
Programban -ahol továbbra is körzetvezetők vagyunk- jelenleg 200 fő igazolt utánpótlás korú 
játékosunkat versenyeztetjük Az l. és a 2. korcsoportos Kőbányai Diákolimpia küzdelmeit az 
Ihász utcai műflives pályán továbbra is - immár nyolcadik éve- mi bonyolítjuk le. Edzőink 
vezetik a mérkőzéseket és a csapatok nagy részét ők kísérik az iskolából a mérkőzés 
helyszínére és vissza. Hat iskolában kihelyez tt tanfolyamokat tartunk, ahonnan folyamatosan 
vonunk be gyerekeket az egyesületi vérkeri gésbe. Felnőtt csapatunk jelenleg BLSZ I/B. 
osztályba versenyez. Ök a bajnoki és kupam 'rkőzéseiket Budafokon kénytelenek lejátszani, 
mert a mi sporttelepünkön nincs világítás és az öltözőkapacitás sem elégséges. Ök az 
edzéseiket csak az Ihász utcai létesítménye tudják tartani, mert csak ezen a pályán van 
világítás. 
A KISE csapatai az elmúlt években a BLSZ bajnokságokban, átlagot tekintve 5.-6. helyen 
végeztek, de minden évben volt dobogós helyezésű csapat, legutóbb két éve az 1995.-ös 
születésű csapat megnyerte a bajnokságát. Az indulás éveiben 1997-2000.-ig az MLSZ 
bajnokságokban, az országos bajnokságban, rendre a csoportját megnyerve a rájátszásban 
feljutásért küzdött vagy a négyes döntőn dobogós helyezést ért el. Az U15.-ös leány csapat 
minden évben megnyerte a csoportját, és az országos döntőn többször is 5. lett. 

• A társadalom minél szélesebb rétegeinek aktivizálása, tömegbázis létrehozása, 
gyerekfoci iskolában és iskolán kívül 

Már ötödik éve szervezzük és bonyolítjuk az Ovis Foci napot, aholminden kőbányai ovi részt 
vesz. Tavasszal a kerületi óvodákban tartunk felméréseket, kihelyezett foglalkozásokat, 
minden kerületi és foldrajzilag közel eső oviban osztunk Sportosztályi Tájékoztatót, ami a 
Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője. 

Ebben az iskolában az önkormányzattal és a tanintézménnyel kötött háromoldalú 
megállapodás keretében megalakulásunk óta minden évben így segítjük a sportosztály 
beiskolázási programját. 



• Edzők, edző-pedagógusok képzése, megbecsülése 

Négy főállású és három mellékállású edző végzi amindennapi feladatokat. 

F őállású edző ink: 
- Salkovics Gábor TF. labdarúgó szakedzői diplomával, UEFA A licenccel és jelentős 
tapasztalattal (BVSC, MTK, Bp. Honvéd, csapatainál edző vagy utánpótlás vezető) 
rendelkezik, 
- Wendl László TF. labdarúgó szakedző i diplomával, UEFA B licenccel és jelentős 

tapasztalatokkal (KSI, BVSC, Honvéd, négy év Kuvait) rendelkezik 
-Kovács József TF. labdarúgó szakedzői és sportmenedzseri diplomával valamint UEFA B 
licenccel rendelkezik 
- Árva József TF. sportmenedzseri diplomával, TF középfokú edzői képesítéssel valamint 
UEFA B licenccel rendelkezik 

A mellékfoglalkozású kollégák: 
-Nagy Gábor testnevelő tanári diplomával és alapfokú edzői képesítéssel, 
- Törteli Tibor tanári diplomával, TF középfokú edzői képesítéssel és D 
licenccel, 
- Magyari András D licenccel rendelkezik. 

Egyesületünkhöz Testnevelési Egyetemről három labdarúgó szakedzői hallgató jár 
edzésvezetési gyakorlati tapasztalatszerzésre és pályaedzőként segíti a korosztályos edzők 
munkáját. Ők javadalmazásban nem részesülnek. 
Orvosoini kell azt a problémát, hogy nem tudjuk edzőinket kellőképpen megbecsülni, más 
helyeken is állást vállalnak amindennapi megélhetésük miatt. Egy edző két-három csoporttal 
is kénytelen foglalkozni, ahelyett, hogy egy korosztálynál két edző dolgozna. 
Tervezzük az edzői állomány bővítését, így még több iskolába, óvodába jutnánk el, így 
könnyebben tudnánk emelni az igazolt labdarúgóink számát. Szélesítenénk az edzői palettát. 
speciális edzők, pl. kapusedző, mozgáskoordinációval foglalkozó edző alkalmazásával, mely 
a minőségi képzést szolgálná. 

• Leány futball, futsal 

A 40 főre duzzadt utánpótlás korú leány csapatainknak, viszont olyan utazási és versenyzési 
költségei voltak, amit már nem tudtunk biztosítani. Ezért az U17-es, és U-15-ös leány 
csapatainkat egy megállapodás keretében 2008. 06. 30.-ig kölcsönadtuk az MTK Hungária 
FC-nek. 
A megállapodás gyümölcseként öt játékosunk bemutatkozhatott a felnőtt NB L-ben, az U-15-
ös leány csapat országos bajnok lett, az U-17-es leány csapat az országos bajnokságban 3. 
helyezést ért, a felnőtt csapat a Nemzeti Bajnokságban bronzérmet, a Magyar Kupában, pedig 
ezüstérmet szerzett. Azóta több volt játékosunk is Futsal Magyar Bajnoknak és 
Kupagyőztesnek mondhatja magát. Tekintettel a kiváló eredményekre, 2009. 06. 30.-ig 
meghosszabbítottuk a kölcsönadást, majd az idény végén végleges átadtuk a játékosok 
játékjogát az MTK-nak. 
Amennyiben a pályázatunk sikeres lesz, úgy szándékunkban van újra indítani a leány futballt 
és beindítani a leány futsalt, mert igen nagy igény mutatkozik rá, de eddig a költségvetési 
korlátaink miatt, mindig tovább irányítottuk a jelentkezőket a földrajzilag viszonylag közel 
eső csapatokhoz. /MTK, l. FC. Feminal 

• Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, fiatal 
játékosok perspektívájának biztosítása 

Egyesületünket nem a bajnoki címek kupagyőzelmek, hanem a kinevelt és magasabb 
osztályban bemutatkozott játékosaink száma és felkészültsége minősíti. Megalakulásunk óta 
több mint l 00 játékosunkat igazolták el az első osztályú csapatok. A KISE az elmúlt évben 



jutott el arra a szintre, hogy óvodás korútól, a felnőtt korúig bezárólag minden korosztályban 
rendelkezik játékossaL Miután összeért az egyesület utánpótlása a felnőtt korosztállyal, 
lehetőség nyílik rá, hogy három éven belül a felnőtt csapat keretét döntően saját nevelésű 
játékosaink alkossák. 
Korábban az MTK-val volt, jelenleg a Budapest Honvéd csapatával van megállapodásunk a 
legtehetségesebb játékosaink versenyeztetését illetően. Honlapunkon, korábbi jelenleg 
sikeres, játékosainkat példaképekként állítottuk be, az Ő pályafutásuk bemutatásával 
szeretnénk perspektívátállítani jelenlegi és leendő játékosainknak 

Szekeres Adrián: Bronzérmes az egyiptomi utánpótlás Vb-n, bronzérmes a csehországi 
Eb-n, Magyar Bajnok 
Hídvégi Sándor: MTK, Videoton, ZTE, Magyar Bajnok 
Takács Ákos: válogatott, Magyar Kupagyőztes 
Lódi Tamás: Év játékosa, Futsal világválogatott, Magyar Bajnok és Magyar Kupagyőztes 

• Sportágelhagyók számának csökkentése: kockázatok, eszközök 

Fontos feladat, az ifjúsági korosztály megtartása az egyesület számára, mert az elmúlt évek 
rossz tendenciái azt mutatták, hogy nem tudjuk őket a pályán tartani. Olyan feltételeket kell 
teremteni, ami itt tartja Öket, hosszútávra vonzóvá teszi számukra a klubbot Azt is látni kell, 
hogy kőbányai egyesület lévén sok a lakótelepen szocializálódott, rossz anyagi körülmények 
között élő, nem ritkán csonka családból származó sportolónk, akik sokszor anyagi feltételek 
hiánya miatt kénytelenek felhagyni labdarúgó pályafutásukkaL Ha biztosítani tudjuk 
számukra az edzésfelszereléseket, beleértve a cipőket is, valamint edzésfeltételeik 
tökéletesítése miatt az óraátállítás után, villanyvilágítással ellátott nagypályát tudunk bérelni 
számukra, nagyobb eséllyel tudjuk megtartani Öket a labdarúgás számára. Máskülönben az 
elszívó hatás - anyagi terhek növekedése, iskolai elfoglaltságok miatt csak sötétedés után 
tudnak edzésre járni, érettségire való felkészülés, könnyebben elérhető kikapcsolódási 
lehetőségek- miatt végleg abbahagyják a labdarúgást Évek óta nem tudtunk edzőtáborba 
elmenni az ifjúsági csapattal, mert nem volt rá sem az egyesületnek, sem aszülőknek anyagi 
forrása. Ez szükséges lenne több korcsoport számára is, mert egy anyagilag támogatott 
edzőtábor a szakmai jelentőségén túl, motivációs lehetőség is a mindennapokban, nem 
beszélve a közösségformáló erejéről, ami egy jutalomnak is betudható. A novembertől -
márciusig tartó időszakban több termet kell bérelni, mert az alsóbb korcsoportokat nem lehet 
kitenni a szélsőséges időjárási körülményeknek 

A kulturált körélmények közötti edzésfeltételek biztosításával több alsós, óvodás korú 
játékost tudunk megnyerni magunknak a téli szakaszban. A saját rendezésű teremtornák 
szervezésével az alsóbb korosztályok felkészülését tennék színesebbé, ahol több csapatunkat 
is szerepeltetnénk egy korosztályban, így biztosítva a versenyzési lehetőséget mindenkinek a 
holt idényben. 

• Megfelelő sporteszközök, felszerelések biztosítása 

Minden korcsoportnak, az életkorának megfelelő méretű labdát kell biztosítsunk a hatékony 
technika tanulásának érdekében. A sérülések kezelésére szolgáló sportkrémek, fáslik, hűtésre 
szolgáló jégzselék, spray, gazofixek, tape szalagok a taping ragasztásokhoz, ma már 
elengedhetetlen kellékei egy jól felszerelt orvosi táskának, az előre lépés érdekében ezeket is 
biztosítani kell. Ma már anyagi okok miatt, nem tudunk edzésszerelést biztosítani a 
gyerekeknek, és csak a mezt tudjuk biztosítani mérkőzésekre. Edzés és mérkőzésszereléseket 
- hosszujjút is - kell vásárolni, mert ami van az elhasználódott az évek során, valamint az nem 
tartható, hogy a szülők fedezzék ezeket, a költségeket is. Ahhoz, hogy egyre több és több 
gyerekeket nyerjük meg magunknak és a labdarúgásnak, a tökéletes minőségű fúves pályán 
kívül az edzés és mérkőzés szerelések biztosításával is sokat tudunk tenni. Korábban, amikor 
megdupláztuk az igazolt sportolói létszámot, ingyenes edzés szerelés biztosításával, egy 
felújított fúves és egy új műftives pálya biztosításával vonzottuk a KISE-hez a gyerekeket 



Képzési költségek 

Az edzői licenceket az egyesület költségén, meg szeretnénk újítani, valamint a magasabb 
fokozatok elvégzését támogatni a minőségi munka érdekében. 

Összegző táblázat 

Jogcímek 
Személyi jellegű ráfordítások 
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 
Képzési feladatok támogatása 
Közreműködői költségek 

Összegzés: 

• Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

Salakos pálya ftivesítése 
Fűgyűjtős Fűnyírótraktor 

Támogatás 
O Ft 

13 050 509 Ft 
33 264 144Ft 

993 OOO Ft 
l 419 229 Ft 

48 726 882 Ft 

Automata öntöző berendezés telepítése nagy füves pálya 
Automata öntöző berendezés telepítése kis füves pálya 
Mosógép 2db 
Szivattyú 
Labdafogó hálók felújítása, 
Labdafogó oszlopok, korlát festése 
Gyepregenerációs Program 
Éves Gyeptrágyázási Program 

• Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 

Személyszállítási költségek 

Nevezési költségek 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei 

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 

Önrész 
O Ft 

5 593 075 Ft 
3 696 016 Ft 

662 OOO Ft 
O Ft 

9 951 091 Ft 

Ft 
4 768 500 

828 250 
4 937 500 
2 654 229 

300 OOO 
224 850 
128.970 
145 560 

2 323 750 
663 975 

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssei közvetlenül 
összefüggő szállás és étkezés költsége 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 

Összesen 
O Ft 

18 643 584 Ft 
36 960 160Ft 

l 655 OOO Ft 
l 419 229 Ft 

58 677 973 Ft 

9 923 100Ft 

O Ft 

127 500 Ft 

O Ft 

l 755 OOO Ft 

O Ft 

9 938 OOO Ft 

2 600 OOO Ft 

13 156 560 Ft 



2. melléklet az előterjesztéshez 

A KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS 
PROGRAMJA 2010-2015 

l. Bevezető 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 1997-ben alapított egyesület 
azzal a céllal jött létre, hogy a kerület területén lakó és tanuló diákok részére kosárlabda 
sportágban rendszeres képzést biztosítson. Ennek érdekében naponta edzéseken és hétvégeken 
egy vagy két mérkőzésen vesznek részt gyerekeink. 
A Kőbányai Darazsak filozófiája az, hogy senkit nem küldenek el, elsősorban a sportágat 
akarják megszerettetni a gyerekekkel és egészséges, a sportot szerető embereket akarnak 
nevelni. Ez egyébként az önkormányzat elvárása is az egyesülettel szemben. Nem elsőrendű 
cél - de természetesen fontos - az eredményes szereplés is, hiszen akár élversenyzők is ki
nevelődhetnek az egyesületbőL 
A Darazsak vezetése különleges figyelmet szentel a hátrányos helyzetű gyerekekre, akikből 
Kőbányán sajnálatos módon nagy létszámban találkozhatunk. Helyzetük kezeléséhez fel
használjuk a kerületi esélyegyenlőségi tervet és programot is. 
Jelenleg több mint 100 igazolt és 43 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Szent 
László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az előkészítő csoportok pedig több 
kerületi általános iskolában működnek együttműködési megállapodások alapján. A nem 
igazoltak száma a különböző iskolákban 80 fő, ők előkészítő csoportokban sajátítják el a 
sportág alapjait az együttműködő oktatási intézmények diáksport csoportjaiban. A kerületben 
jelenleg hat oktatási intézményben dolgozunk együttműködési szerződés alapján: Kincskereső 
Óvoda; Kada Mihály Általános Iskola; Harmat Általános Iskola; Szent László Általános 
Iskola; Keresztury Dezső Általános Iskola; Széchenyi István Általános Iskola. 
A kerületi iskolai "Kenguru" bajnokságot is a Darazsak bonyolítja. Különleges figyelmet 
szentelünk a nagycsaládosoknak, részükre fizetési kedvezményeket biztosítunk az 
edzőtáborok, versenyekre való utazás alkalmával, valamint a tagsági díj fizetésénéL 
Az alapok egyre szélesednek, és ma már nemcsak Budapesten, de országos szinten is 
meghatározó egyesület a Darazsak, hiszen az országos versenyeken már nagy 
hagyományokkal rendelkező klubokat is legyőztünk. 2001-ben a kadet, 2002-ben az ifi 
korosztály be-jutott az ország legjobb nyolc csapata közé. Még ugyanebben az évben a 
gyermek csapat budapesti első és országos harmadik lett. 2003-ban lány gyermek csapatunk is 
bejutott az országos döntőben, majd 2004-ben a serdülő fiú csapat a klub addigi legnagyobb 
sikerét ér-te el: megnyerte az országos bajnokságot. Azóta 2005-ben a kadet csapat 
ezüstérmes lett, majd 2006-ban megvédte országos bajnoki címét. Az azóta eltelt időben a 
különböző korosztályú csapataink többször is az ország legjobbjai közé verekedték be 
magukat és ez a mai napig is így van. 
Ez az egyesület ma már Kőbányáé, a szülők szeretik, a kerület vezetői támogatják, a szak
emberek, edzők pedig rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges ennek a sportágnak az 
oktatásához. A fentiek szellemében dolgozunk a jövőben is és ajánljuk figyelmébe 
egyesületünket minden támogatónak és azoknak a szülőknek, akik a kosárlabdasport űzésére 
bíztatják gyermekeiket. 
Sportegyesületünk csatlakozott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
meghirdetett "Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása" c. pályázati felhíváshoz, melyen eredményesen vett részt és 
támogatásban részesült. 
A 20 l 0/20 ll-es bajnoki évtől a pályázat segítségével elkezdődött egy olyan program, amely a 
kőbányai általános iskolák alsó tagozatainak felső részével (nevezetesen a harmadikos, de 
jobbára a negyedikes) diákokkal ismerteti és szeretteti meg a sportágat A program keretében 
együttműködést kötöttünk a Ferencvárosi Torna Clubbal is és házi versenyek szervezését is 
elkezdtük ennek a korosztálynak. 



A cél az, hogy az alapokat minél szélesebbre tárjuk, minél több gyerek tudjon megismer
kedni ezzel a sportággaL 
A 2010-2015 évek közötti program alapvetően azt célozza, hogy kilépve Kőbánya határain, 
először a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél-Pesten egy erős, nagy 
létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté váljon a Kőbányai Dara
zsak. 

2. Összefoglaló 
A Kormányprogram szerint a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni, ezen 
belül kiemeit szerepet kap "a jövő építése: az ifjúság és a sport támogatása" hiszen ez szolgál 
- egyik - bázisául a fenntartható növekedésnek és gazdasági egyensúlynak. 
A Kormány számára prioritás a jövő nemzedékek egészséges fejlődésének, neveltetésének 
támogatása. A sport egyénekre gyakorolt pozitív hatásai eredményeként az állami 
egészségügyi kiadások azokban az országokban, ahol a sportolás az általános kultúra része, 
jelentősen alacsonyabbak, mint hazánkban. A Kormány elkötelezett amindennapi sportolás 
kiterjesztése érdekében, mely a költségvetési hatások mellett az állampolgárok mind fizikai, 
mind mentális egészségét megőrzi és fenntartja. 
A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója szerint: 
- Labdát kell adni minden gyermek kezébe: A sportág népszerűsítése és a tömegesítése 
érdekében előkészítő mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve. 
Ebbe a folyamatba be kell vonni az önkormányzatokat, a területi szövetségeket és a 
professzionális csapatokat. A kosárlabdázás minden válfaját fel kell használni a gyermekek 
nevelése érdekében (labdás ügyességi, illetve dobóversenyek, l: 1-5:5 játékok). 
- Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is hozzájárulni 
képes önkormányzatokkal. 
- 12-14 éves kortól biztosítani kell, hogy a tehetséges gyermekek a minőségi képzés 
rendszerébe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el. Középiskolás 
korban meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe integrálva részt 
vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen. 
- Országosan olyan mentori hálózatot kell kialakítani a tapasztalt szakemberekből, akik 
folyamatosan ellenőrzik a tehetségek fejlödését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek 
munkáját. 
- Az utánpótlás válogatott keretek számára állandó nemzetközi versenylehetőséget kell 
biztosítani, a hazai versenyrendszert ennek figyelembe vételével kell kialakítani (Héraklész
időpontok). 

- A minőségi utánpótlás képzést olyan központi létesítményekben kell folytatni, melyekben 
rendelkezésre állnak a legkorszerűbb edzéseszközök, az orvosi, illetve sport-tudományos 
háttér. 
- Az Utánpótlás Országos Bajnokságok lebonyolítása a Szövetség határozott szakmai 
irányítása mellett folyik. Az Országos Bajnokság lebonyolítási módját úgy kell kialakítani, 
hogy a tehetséges fiatalok a legtöbb jó színvonalú mérkőzést játszhassák Középiskoláskortól 
a szabadidős kosárlabdázók versenyrendszerét úgy kell kialakítani, hogy a Területi 
Szövetségek segítségével a legnagyobb tömegek vehessenek benne részt. 

2.1 Feladat 
Fentiek figyelembevételével a 2010-2015 évek közötti program alapvetően azt célozza, hogy 
kilépve Kőbánya határain, először a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél
Pesten egy erős, nagy létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté 
váljon a Kőbányai Darazsak. 



Ennek érdekében a 2010-es TÁMOP-pályázatra alapozva 2011-ben a X. és XIX. kerület, 
2012-ben a XVI. és XVII. kerület, 2013-ban a XIV. és XVIII. kerület, 2014-ben pedig a VIII. 
és IX. kerület "meghódítása" a cél. A felsorolt kerületekben folyamatosan indítjuk a Kenguru
korosztályos képzést az általános iskolákban a helyi önkormányzatokkal együttműködve. A 
felsőbb korosztályokban a meglévő tematika alapján képezzük kosarasainkat úgy, hogy 
felnőtt korba érve megfelelő tudású játékosokat adhassunk a magyar kosárlabdának, ezen 
belül az FTC női és (a reményeink szerint megalakuló) férfi csapatának. 

3. Az utánpótlás-nevelés alapvető céljai 
Három szakedző és öt edző dolgozik a gyerekekkel, nevelőmunkájuk kiterjed a kosárlabda
sport oktatásával párhuzamosan az egészséges életszemlélet megalapozására, valamint a 
kitartásra nevelés mellett követelmény az iskolai tanulmányokban a jó eredmények elérése! A 
kerületi kapcsolataink lehetővé teszik, hogy a továbbtanulásban és az elhelyezkedésben is 
segíteni tudjuk fiataljainkat 

3.1 Feladatok 
Kenguru korosztály: 
Ez a korosztály az Uli-es korú gyerekeket fedi le, ám megfelelő differenciálás történik. Míg 
a kisebbek (7-8 évesek) esetén a fő feladat a labdával, sporttal való ismerkedés, a moz
gáskultúra fejlesztése (mely a testnevelés órákon sajnos nem valósul meg), addig a korosz
tály idősebbjei esetében a foglalkozások már inkább a kosárlabda felé orientálódnak. Itt tör
ténik az első komoly kiválasztás. Heti három alkalommal vannak edzések és továbbra is a 
Kenguru Bajnokságban vesznek részt. Amennyiben szakmailag alátámasztott, úgy a gyermek 
korosztályban is szerepet kaphatnak. Kiemeit feladat az egyesület saját bajnokságának meg
szervezése és lebonyolítása ebben a korosztályban. Ez utóbbi kb. 180-200 gyerek állandó 
részvételét jelenti. 
Akik nem férték be a tehetséges csoportokba, azokat tovább foglalkoztatjuk diáksport szinten. 
Az átjárhatóság a kerületek évenkénti bevonásával fokozatosan emelkedik. 
Gyermek korosztály: 
A kiválasztott 15-20 fős csapatokat a gyermek bajnokság végéig együtt tartjuk, heti négy 
csapatedzést és egyéni képzést biztosítunk számukra. A gyermek korosztály (U ll) második 
évében ellehet kezdeni a tehetséggondozó programot. Abból a 15-20 gyerekből emelhetjük ki 
az extra tehetségeket, akik már eleve több körös kiválasztáson mentek át és 5-6 éve szem előtt 
vannak tartva. Ismerjük minden fizikai tulajdonságukat (antropológiai adatok, labda
ügyességi, koordináció, stb.), lelki adottságukat (fogékonyság, akaraterő, elszántság, stb.), 
tanulmányi és családi hátterüket Itt már közös összetartásokon is részt vesznek a nyári 
időszakban, illetve az őszi, téli vagy tavaszi iskolai szünetekben. 
Serdülő korosztály: 
A serdülő korosztályban (U13, Ul 4) gyakorlatilag nincs nagy változás, heti négy csapat edzés 
mellett egyéni edzést is beiktatunk. A csapatokat továbbra is együtt tartjuk, a saját 
korosztályukban és eggyel feljebb versenyeznek. 
Kadet korosztály: 
A kadet (U15, U16) egy nagyon fontos és több szempontból vízválasztónak tekinthető 
korosztály. Itt következik egy komolyabb kiválasztás, amely azt jelenti, hogy abból a 2 x 15-20 
játékosból, akik a két bázisunkban külön - külön dolgoztak és versenyeztek Kengurus koruk 
óta, kiválasztjuk a legjobb 15 játékost! Meg kell találni az ideális munkaarányt abból a 
szempontból, hogy a játékosok és a csapat fejlődése ne befolyásolja negatívan egymást. Ez 
különösen is fontos, mivel az elsődleges cél az, hogy válogatott szintű játékosokat neveljünk. 



Ez az a korosztály, ahol el kell kezdeni a játékosok várható poszt szerinti képzését és ezt nem 
szabad alárendelni a csapat érdekeinek. Szintén ennek az időszaknak a végén kezdődhet el a 
komolyabb fizikai képzés (erősítés), ezért is fontos az optimális egyéni és csapat-munka 
aránya. A heti edzés számában be kell építeni az egyéni (kondicionális, atlétikai és 
kosárlabda) edzéseket is. 
Technikai feltétel rendszer: 
4 db bordásfalra akasztható minipalánk a kisterembe, 
6 db bordásfalra akasztható minipalánk az óvodák számára, 
4 db mobil kosárlabda palánk; 
4 db falra erősíthető, kinyitható palánk 
18 db 5-ös méretű kosárlabda minden terembe, 
18 db 6-os méretű kosárlabda minden terembe, 
18 db 7 -es méretű kosárlabda minden terembe, 
l O db 3 és l Odb 5 kg -os medicinlabda a csarnokba, 
felszerelés minden korosztály versenyeztetésére; 
jelzőtrikók, bólyák, tomapadok, 
kondicionáló terembe különböző felszerelések, 
szükség esetén eszköztámogatás az óvodák, iskolák számára, 
irodafelszerelések fénymásoló, TV-készülék, videokamera, videolejátszó, DVD-lejátszó, 
számítógép ( edzőknek PC), nyomtató, szakmai anyag, stb. 

4. Nemzetközi kapcsolatok 
Mind a napi munka, mind pedig a felkészülési tornák keretében tartunk rendszeres kapcsola
tot határon túli magyar, illetve környékbeli csapatokkaL Hagyományosan régi a kapcsolatunk 
Lévával, de az utóbbi években jó együttműködés alakult ki Nagyszalontával és Ostravával is. 
A felkészülési tornák keretében rendszeresen rész veszünk rendezvényeiken, valamint a Da
rázs Kupán meghívott vendégeink. 
4.1 Feladat 
A jövőben is a kapcsolatok fenntartására törekszünk, hiszen mind szakmailag, mind pedig a 
gyerekek élményeinek gazdagítása tekintetében szükség van az ilyen típusú 
együttműködésekre. 

5. Versenyrendszer 
Az országos és budapesti bajnokságokon való részvételen túl a Kenguru korosztályban (3-4. 
osztályosok) az idei tanév végén három kerület (X, XVI, XVII, XVIII) részvételével 
rendezünk versengést, melyen a települések legjobb négy csapata vesz részt. Megrendezzük a 
kerületi Kenguru-Diákolimpiát is. 
5.1 Feladat 
A környező kerületekkel bekapcsalásával szélesíteni kell a házi bajnokságok rendezését 
különösen a kenguru korosztályban. Az FTC együttműködés keretében pedig "Fradi házi baj
nokság" is szervezhető. 

6. Létesítmények 
Sportegyesületünk megalakulása óta a Zrínyi Miklós Gimnázium tornatermét használja. Ez fő 
bázisunk, a nálunk sportoló gyerekek itt edzenek és játsszák hazai mérkőzéseiket. A toma
terem a helyszíne a kerületek közötti Kenguru-bajnokságnak is. 
Fentiek azt jelentik, hogy hetente- a mérkőzések számától fúggően- több mint 30 órát töltünk 
a létesítményben, tulajdonképpen a tanórai testnevelésen kívül kizárólag egyesületünk 
használatában van. 
Sajnos a tornaterem rendkívül módon amortizálódik, elhasznált és lassan balesetveszélyes 
lesz. Az iskola saját erőből nem tudja finanszírozni a szükséges felújításokat, a terem 
felújítását a fenntartó sem tervezi a következő években. 
A második évben (2012-ben) fejleszteni, felújítani kívánt létesítmény bemutatása: 
A Zrínyi Miklós Gimnázium a Fővárosi Önkormányzat Kőbányán található intézménye. 
Tornaterme 30x20-as méretű, vasbeton szerkezetes, körbe kopolit üveggel ellátott, parketta 
talajú, neon világítású, távfűtéssei ellátott. 



A termet az iskolaépülettel egy időben 1978-ban építették, abban az időben, amikor a felüljáró 
hídelemekből építettek iskolákat. Az iskola megépítése óta a tornaterem sem felújítva, sem 
jelentősebben karbantartva nem volt. Ez vonatkozik az öltözőkre is. Csupán a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete "beköltözésével" kerülhetett sor kisebb felújításokra és 
karbantartásokra, de ezek is inkább a sporttevékenységgel szorosan összefüggő munkálatok 
voltak. 
Jelenleg leomló vakolatú falak, kilyukadt és ezáltal az esőt a terembe beeresztő kopolit 
üvegek jellemzik a termet nem beszélve az ablakok pótlásának és szigetelésének 
megoldásáról és a világítás korszerűsítéséről és a szellőzés megoldásáról. 
A tornatermet kiszolgáló helységek, az öltözők is elöregedtek, rossz állapotban van a víz
vezetékrendszer, a burkolat, az öltöző üvegfalain lyukak keletkeztek, melyeket az évek során 
toldoztunk-foldoztunk. 
A harmadik évben a Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzattal együttműködve a helyi 
Kada Mihály Általános Iskola udvarán egy kosárlabda-pálya méretű tomaterem-beruházást 
szeretnénk végrehajtani, mely egyszerre szolgálja a mindennapos iskolai testnevelés és a 
kosárlabda utánpótlás-nevelés céljait. 

6.1 Feladatok 
1./ Mivel évről évre szükséges néhány felújítási munkát elvégezni a Zrínyi Miklós Gimnázi
umban, egyesületünk pályázati forrásokból vagy egyéb költségvetési forrásokból szokott ki
sebb-nagyobb munkálatok elvégzésére megbízást adni, így kompenzálva azt a kedvező bér
leti díjat, melyet az intézmény egyébként kér a használatért. Ez azonban csak félmegoldás, 
hiszen a teremben a legszükségesebben elvégzendőek az alábbiak: 
- Tető teljes szigetelése annak beépítésével, ahol kondíciónáló terem és kiszolgáló helyiségek 
létesíthetőek 

- Hőszigetelés 
-Tornaterem kopolit üveg cseréje 
- Világítás cseréje 
- V íz- csatornaszerelé si munkák 
-Fűtés 

- Szellőzési rendszer kiépítése 
- Elektromos szerelés, felújítás 
-Vizes helységek burkolat-cseréje, gépészeti felújítása 
-Falak fa burkolatának cseréje 
-Festés-mázolás 
Fenti munkák elvégzéséhez a 2012. évi pályázatból szeretnék forrást nyerni, melynek össze
ge kb. 200.000.000 Ft. 

2.1 Reményeink szerint a program hatására évről évre emelkedik az egyesületnél sportoló 
gyerekek száma. Jelenlegi kereteinket már így is kinőttük, így újabb "otthon" kialakítása válik 
szükségessé. A harmadik évben (2013-ban) a Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzattal 
együttműködve a helyi Kada Mihály Általános Iskola udvarán egy kosárlabda-pálya méretű 
tomaterem-beruházást szeretnénk végrehajtani. 

Ennek tervezett összege jelen árakon 500.000.000 Ft, a tervek elkészítése és a telekalakítással, 
egyéb hatósági feladatokkal kap-csolatos tevékenységek még ebben az évben elkezdődnek. 
Abban az esetben, ha a Kada Mihály Általános Iskola tornaterem-beruházásával kapcsolatos 
tervezési és egyéb dokumentációk előbb rendelkezésre állnak, a felújítás és a beruházás sor
rendje megváltozhat 

7. Finanszírozás 
Az egyesület finanszírozása évek óta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
költségvetési támogatásával megoldott. Ezen kívül pályázati forrásokból és tagdíjbevételből 
biztosítjuk a sportolási lehetőségeket. 
7.1 Feladatok 



A jövőben is számítunk a kerületi önkormányzat finanszírozására, de a fejlesztési 
elképzeléseinket - mind szakmai, mind pedig a létesítmények tekintetében - a társasági adó 
adta lehetőségekkel szeretnénk megvalósítani. 

8. Irányítás, menedzselés, személyi feltételek 
Egyesületünket társadalmi munkában három fős elnökség vezeti, a gazdasági feladatokat l fő 
végzi térítés ellenében. A vezető testületekben felsőfokú végzettségű személyek találhatóak. 
Az elnökség üléseit az elnök feladat szerint, de legalább évenként négy alkalommal hívja ösz
sze, ahol az aktuális kérdéseken túl a koncepeionális ügyekkel, valamint az egyesület 
működésével kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. 
A 2010/2011-es bajnoki évben 3 szakedző, 2 edző és l OKJ minősítésű oktató végezte a gye
rekek sportági oktatásával kapcsolatos feladatokat. Ez a létszám a 2011/2012-es bajnoki év-re 
2 edző alkalmazásával bővül a megnövekedett feladatok megfelelő színvonalú ellátása 
érdekében. 
8.1 Feladat 
Az egyesület vezetésével kapcsolatban változtatást nem tervezünk. A konkrét feladatok el
végzésekor folyamatosan szükség lesz olyan szakemberek bekapcsolására, alkalmazására, 
akikkel a szakmai program biztonságosan megvalósítható. 



3. melléklet az előterjesztéshez 

A Törekvés SE Kosárlabda és Kerekesszékes Kosárlabda Szakosztályának TAO-s 
pályázatának anyagából kiemelve. 

l. Helyzetelemzés 
Jelenünk 
Hatalmas létszámnövekedés történt, hiszen a 2011/2012-es bajnoki idényben már a serdülő 
korosztályban több mint 20 játékosunk dolgozik. A gyermek korosztályban a 2000-esek több 
mint 30-an vannak. A mini korosztályban a 8 iskolai bázison közel 250 minijátékos kezdte el 
a munkát. A legidősebb játékosainkmost érték el akadett korosztályt. 
Jelenleg 8 iskola alkotja a mini korosztályunk teljes vertikumát, így nagyon széles alapokon 
nyugszik az utánpótlás piramisunk: 

Soroksár (XXIII. ker.) 
Török Flóris Ált. Isk. 
Grassalkovich Antal Ált. Isk. 

Páneurópa Ált. Isk. 
Fekete István Ált. Isk. 

Pesterzsébet (XX. ker.) 
Stromfeld Aurél Ált. Isk. 
Lázár Vilmos Ált. Isk. 

Pestszentlőrinc (XVIII. ker.) 
Kastélydombi Ált. Isk. 
Csontváry K. T. Ált. Isk. 

edző: Herczeg Éva 
edző: Tóth Andrea 
edző: Csiki Gergely 
edző: Nickné R. Erzsébet 
edző: Nagy Gábor 

edző: Lotharide sz Katalin 
edző: Hornyák Zsuzsanna 

edző: Husztiné Z. Mária 
edző: V áradiné B. Emese 

1-4. osztályosok 
1-2. osztályosok 
3-4. osztályosok 
1-4. osztályosok 
1-4. osztályosok 

1-4. osztályosok 
1-4. osztályosok 

1-4. osztályosok 
1-4. osztályosok 

Budapesten jelenleg a legtöbb gyermek korosztályú leány versenyzővel rendelkezünk, és több 
csapattal veszünk részt a versenyeken. A korcsoporttal Széky Anna és Rácz Antal dolgozik 
heti 6 edzésen. 
A serdülő csapatunk idén már várhatóan az országos bajnokságok küzdelmeiben is 
számottevő lehet. Velük edz 7 kadett korosztályú versenyzőnk. A korosztályt Beliczay 
Krisztián vezetőedző irányítja. 
Egyszer már felépítettünk egy teljes utánpótlás bázist, de most még stabilabb alapokkal 
rendelkezve, még sikeresebbek lehetünk. 
Egyik játékosunk jelen pillanatban az Egyesült Államokban egyetemen tanul és 
kosárlabdázik Valamint több nálunk nevelkedett játékos lép pályára a hazai NBIIA-s 
bajnokságban. 
Az egyik leggyorsabban fejlődő utánpótlás-bázis vagyunk Budapesten és talán 
Magyarországon is. 

2. Utánpótlás bázisunk céljai 
A kezdetektől 2008-ig sikerült felépíteni a teljes utánpótlás bázist a minitől egészen a 
juniorig. Ismét ez a célunk, amit az előttünk álló 4 évben szeretnénk végrehajtani. 
Utánpótlás piramisunk az iskolai bázisainkra épül, amelyekben 200-250 minikorú leány 
sportol hetente 3x60 percben. A központ a Török Flóris Ált. Isk., ahol hetente 4x75 percben 
edzhetnek a minik. Az elmúlt 3 évben mindig sikerült egy újabb iskolát bekapcsolni és ezt a 
hagyományt a következő években is szeretnénk folytatni. Terveink szerint az egész dél-pesti 
régiót szeretnénk lefedni, vagyis Csepel is a céljaink között szerepel. 
A Törpilla Kupa idéntől már a BKSZ Dél-Pesti régiós versenye a megnövekedett 
csapatlétszám miatt. Így a Törpilla Kupa 4. évében már komoly szervezési sikert is elértünk. 
A mini válogatott edzések továbbra is 25 játékosnak nyújt lehetőséget havonta az edzőink 
által tartott edzésen, ahol a szülők is jelen lehetnek és tovább erősödhet a kötődés a 
sportághoz, az központi iskolához, a Török Flórishoz. 



A rendszerünk a gyermek korosztályban összegyűjti az iskolai bázisokról azokat a 
játékosokat, akik komolyan szeretnék folytatni a kosárlabdázást. Jelenleg csak a 2000-es 
korosztály több mint 30 fővel edz. Ezt a számot már nem érdemes emelni, ezért a minőség 
felé fogunk eltolódni, vagyis azokat a játékosokat vesszük át, akik testalkatukat és 
tehetségüket tekintve a leginkább alkalmasak a minőségi munkára. 
A serdülő korosztály már kifejezetten aminőségi edzéscsoport, ahol már a játékosok végső 
kiválasztása megtörténik. Ebben a korosztályban is két edzővel dolgozunk és itt már kizárólag 
a versenykosárlabda oktatásával foglalkozunk. 
A '98-as korosztály a kadett korba lépve már a Törekvés SE Sporttelepén fognak edzeni, 
ahogy évekkel ezelőtt. Ezzel ismét utánpótlás játékosokkal telik meg a Bihari úti csarnok. 
Tovább szeretnénk erősíteni az önkormányzatokkal és az iskolákkal a kapcsolatot, akiknek 
komoly segítséget jelenthet, ha a tornatermekben a palánkok minipalánkra állítható felújítását 
elvégezzük. 
Célunk, újra felépíteni junior korig utánpótlás bázisunkat, ahol a versenyzés csúcsa az NBI/B 
lehetne. 

Szakembereink: 
Beliczay Krisztián 
Herczeg Éva 
Széky Anna 
Rácz Antal 
Galambos Ágnes 
Benczenleitner Ottó 

3. Versenyek, ahol elindulunk 

Bajnokságok 

Országos Kenguru Kupa (U ll) 

Országos Gyermek Kupa (Ul 2) 

Országos Serdülő Bajnokság (Ul4) 

Budapest Bajnokságok 

Vezetőedző, serdülő 

Mini korosztály 
Gyermek korosztály 
Gyermek korosztály 
Gyermek Korosztály 
Atléta edző 

Szakedző 

Szakedző 

Szakedző 

Szakedző 

Szakedző 

Csa12ataink neve 

Török Sasfiókák 
Törekvés Törpillák 

Török Sasok 
Török Sasmadarak 

Török Flóris Törekvés SE 

Török Flóris Törekvés SE 
- I. Dél -Pesti Régió Leány Mini 

bajnokság (IV. Törpilla Kupa) 
- Gyermek Bajnokság 
- Serdülő Bajnokság ('99) 
- Serdülő Bajnokság ('98) 
- Kadett 'B' Bajnokság 

A Törpilla Kupán 20-25 csapat vesz részt fordulónként, ami 160-180 játékost jelent. Jelenleg 
is a honlapunkon megtalálhatóak a tavalyi fordulók műsorai, eredményei, csapatai, névsorai. 


