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Tárgy: Szakmai beszámoló

Tisztelt Nemzeti Sport Intézet!
A SZEOL SC Kft. sportfejlesztési tervét (nyilvántartási szám: be/8230/2011) a Magyar
Labdarúgó Szövetség ki/5680/2011 iktatószámú határozatával a 2011-12-es támogatási
időszakra jóváhagyta. Csatoljuk a sportfejlesztési terv jóváhagyására vonatkozó határozatot.
A 2011/2012. támogatási időszak elszámolását az alábbiakban terjesztjük elő:
I.

A ki/6499/2011 iktatószámú határozattal (támogatási igazolás) engedélyezett összeget
a támogató cég maradéktalanul (ezzel egyúttal egy tételben letudva a teljes támogatási
összeget), 2011. december végén, e célból nyitott külön-számlánkra utalta.

II.

Támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem:
Mellékeljük az MLSZ részére küldött, az „utánpótlás nevelési feladatok” jogcímen
belül kért módosítást, melyet a Szövetség egyszerű értesítéssel jóváhagyott és a
továbbiakban a módosításnak megfelelően történt a felhasználás.

III. Negyedéves előrehaladási jelentések:
A Nemzeti Sport Intézet részére 2012. január 6. napján megküldtük a 2011. III-IV.
negyedévi összevont előrehaladási jelentést.
2012. április 6. napján megküldtük a 2012. I. negyedévi előrehaladási jelentést.
2012. július 1. kelettel küldtük meg a 2012. II. negyedév előrehaladási jelentést.
IV. Szöveges szakmai beszámoló a 2011/2012. évi sportfejlesztési programról:
Mellékeljük az előterjesztett sportfejlesztési programunk szöveges részének 3. oldalát,
és a továbbiakban az itt kitűzött célok megvalósulását mutatjuk be.
A SZEOL SC Kft. (Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Sport Club) törekvéseihez –
a szakmailag egységesített szegedi labdarúgó utánpótlás alapjainak lerakásához –
rendkívül fontos segítséget nyújtott a TAO – támogatás. Megvalósult az a tervünk,
hogy a versenyző (U 12 – U 19) korosztályokat egységes irányítás alá vonjuk, beindult
az a folyamat, hogy a játékosokat tehetségük, szorgalmuk, ambícióik alapján

horizontálisan (korosztályon belül) ill. vertikálisan (kiemelkedő képességűek, ill.
inkább csak szabadidős tevékenységet folytatók) korosztályok között is átjárhatóságot
biztosítva tudjuk képezni, versenyeztetni.
A tömegesítés érdekében iskolákkal, környező kistelepülések egyesületeivel kötöttünk
együttműködési megállapodást, melyek jelentősége az infrastrukturális háttér
(szabadtéri és fedett létesítmények, termek) bővítése és a szakemberek utánpótlásnevelésbe történő bevonása miatt is nagyon fontos.
Toborzó aktivitásaink és rendezvényeink eredménye, hogy a tavaszi idényre – teljes
korosztályos felépítettségünk mellet - már egy felzárkóztató csoportot is (versenyen
kívül) el tudtunk indítani az előkészítő bajnokságban. Újabb, közel félszáz gyermek
beintegrálását készítettük elő a nyári átigazolási időszakra, valamint már egy második
– főleg korábban nem sportoló 6 – 7. osztályos gyermekekből álló – felzárkóztató
csoport is – közel fél éves képzéssel a tarsolyában - bajnoki nevezést fog kapni az új
idényben.
Megszaporodott bajnoki indulási kötelezettségeink jelentős terhet róttak
szervezetünkre (elsősorban az utazás finanszírozása terén), mely költségeket a TAO –
támogatás nélkül nem tudtunk volna fedezni. A SZEOL SC Kft. a Tisza Volán SC, a
Szegedi Vasutas SE, az FK 1899 Szeged és a 2011 nyarán alakult és NB II-es jogot
vásárolt Szeged 2011 csapatának biztosított utánpótlást. Ez összesen 12 korosztályos
csapat, részletezve: 2 – 2 országos kiemelt bajnokságban szereplő U 19 és U 17
csapatot, egy-egy országos 1. osztályban indított U 15 – U 13 csapatot, egy-egy II.
osztályban indított U 15 – U 13 korosztályt, kettő megyei U 19 és egy-egy U 16 és U
14-es együttest jelent. Az eredmények tekintetében kiemelkedően teljesítettünk, két
bajnoki cím mellett (U19 II. oszt; U 13/B II. oszt.) második helyet értünk el a megyei
ifjúsági bajnokságban. Nagyon jónak számít az U 13 eredménye is (5. hely) az
országos I. osztályú küzdelmekben.
Ugyancsak a támogatásnak tudható be, hogy edzőink (valamennyien UEFA „A” vagy
„B” licenccel rendelkeznek) és sportmunkatársaink bérét átlag 20 %-al tudtuk emelni.
Ez elmarad a tervezettől, mely egyrészt a januári adó- és járulékemelésnek (nem
EKHO-s munkatársaknál), másrészt annak tudható be, hogy a vállalkozói
munkavállalói megbízások nem számolhatóak el. Az a nagyon kívánatosnak, fontosnak
tartott lépést viszont meg tudtuk tenni, hogy januártól mozgáskoordinációs, erőnléti és
kapusedzőt foglalkoztassunk. (Az egyéni képző edző személyét egyenlőre nem találtuk
meg, szakmailag feltétlenül indokolt lenne.)
Korosztályaink részére meg tudtuk vásárolni azokat a legfontosabb edzéseszközöket,
melyek a képzéshez elengedhetetlenek (elsősorban labda, labdatartó zsák, bója,
megkülönböztető trikó), edzésfelszereléseket, melyekkel a szülők terhei
csökkenthetőek (edzőmelegítő, edzőalsó, esődzseki), az egységes megjelenés
öltözékeit (sétáló póló és alsó – egy korosztály részére télikabát), valamint mérkőzés –
felszereléseket vásároltunk. (mez – alsó – sportszár).
A képzéshez köthető költségek másik jelentős eleme a pálya- és terembérleti díjak,
melyeket mértékletes, visszafogott felhasználással szintén sikerült a tervezett szinten
tartani. Ennek oka, hogy az önkormányzati szabadtéri létesítményekért (Felső Tiszaparti Stadion és Kisstadion) még nem kellett óradíjat fizetnünk, a téli teremhasználat
meg a szakmailag kívánatosnál lényegesen kevesebb volt, hiszen amíg a forrást nem
láttuk biztosítottnak, nem tudtunk foglalni, utána meg már nem találtunk megfelelő
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helyszínt. Tehát megállapítható, hogy – amennyiben lesz rá lehetőség – ez a jogcím
biztosan emelkedni fog.
A versenyeztetés költséginek legnagyobb hányadát az utazási költségek jelentették,
mértéke elsősorban a szállítókat sújtó magas üzemanyagár-emelkedés miatt felül is
múlta előzetes számításainkat, de közrejátszott az is, hogy a TAO-támogatás miatt fel
tudtunk vállalni néhány torna-részvételt, idegenbeli edzőmérkőzést, sőt rövid
szomszédos külföldi országba tett túrát is. Távoli mérkőzés-helyszínek esetén étkezést
biztosítottunk sportolóink részére, míg szállásdíjat csak csekély mértékben (több napos
torna esetén) fizettünk. U 13 és U 14 korosztályaink számára hagyományteremtő
szándékkal nemzetközi téli teremlabdarúgó tornát szerveztünk, melyeket sikeresen,
kiváló környezetben, az algyői új sportcsarnokban bonyolítottunk le.
A teljesítmény-mérési rendszer kialakítása terén együttműködtünk a Magánalapítvány
a Csongrád megyei Labdarúgó Utánpótlásért közhasznú alapítvánnyal, segítségükkel
labdarúgóink körében nem csak fizikális és diagnosztikai vizsgálatok végzése
kezdődött meg, hanem a játékosok pszichológiai felmérése is.
Összességében elmondható, hogy az utánpótlás korosztályú játékosok számát tervszerűen sikerült emelni, minden évfolyamban stabil korcsoportokat kialakítani.
Maradéktalanul teljesítettük vállalásainkat bajnoki indulási jogosultságaink
tekintetében. Kiadásainkat előrelátó, mértéktartó, jó tervezéssel sikerült a rendelkezésre
álló keretek között tartani valamennyi jogcímen, azon belül al-jogcímen is. A
támogatás lényeges előrelépést biztosított eszközeink – felszereléseink beszerzéséhez,
némileg a tervezettnél alacsonyabb mértékben a személyi kifizetések, magyarul a bérek
emeléséhez. Tevékenységünk kiterjesztése végett szerződéses kapcsolatba léptünk
oktatási intézményekkel és más sportegyesületekkel, ill. tevékenységünk szakmai
céljainak támogatására közhasznú alapítvánnyal. A képzés szempontjából legfontosabb
speciális szakterületekre szakembereket alkalmaztunk. A tervezett rendezvényeinket
megtartottuk.
V.

Csatoljuk részletes pénzügyi elszámolásunkat az NSI elszámolási útmutatójának
megfelelően kiállítva.

Tisztelt Nemzeti Sport Intézet! Kérjük, a 2011/12. évre a felhasznált látvány csapatsport
támogatás felhasználásról szóló beszámolónk és pénzügyi elszámolás elfogadását a
107/2011. Korm. r. 14. §-ban foglaltak szerint.
Szeged, 2012. július 27.

Tisztelettel:
Halkó Pál
SZEOL SC Kft.
ügyvezető
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