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Tisztelt Nemzeti Sport Intézet! 

 

 

A Tisza Volán SC sportfejlesztési tervét (ügyirat szám: be/SFPHP04-1085/2012) a 

Magyar Labdarúgó Szövetség ki/JH01-1085/2012 iktatószámú határozatával a 2012-13-as 

támogatási időszakra jóváhagyta. Csatoljuk a sportfejlesztési terv jóváhagyására vonatkozó 

határozatot. 

 

A 2012/2013. támogatási időszak elszámolását az alábbiakban terjesztjük elő: 

 

I. A támogatási igazolásokkal engedélyezett összegeket a támogató cégeink 

maradéktalanul, 2012. december végén, e célból nyitott külön-számláinkra utalták.  

 

II. Támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem: 

Nem nyújtottunk be módosítási kérelmet. 

 

III. Negyedéves előrehaladási jelentések:  

A Nemzeti Sport Intézet részére  

2012. október 8. napján elkészítettük a 2012. III. negyedévi jelentést. 

2013. január 8. napján elkészítettük a 2012. VI. negyedévi előrehaladási jelentést. 

2013. április 8. kelettel elkészítettük a 2013. I. negyedév előrehaladási jelentést. 

2013. július 8. napján elkészítettük a 2013. II. negyedévi előrehaladási jelentést. 

 

IV. Szöveges szakmai beszámoló a 2012/2013. évi sportfejlesztési programról: 

Mellékeljük az előterjesztett sportfejlesztési programunk szöveges részének 3. oldalát, 

és a továbbiakban az itt kitűzött célok megvalósulását mutatjuk be. 

 

A Tisza Volán SC törekvéseihez rendkívül fontos segítséget nyújtott a TAO – 

támogatás. Megvalósult az a tervünk, hogy a különböző korosztályainkat (U7-U11) 

megfelelő képzési és nevelési folyamatok során a játékosok tehetségének és 

szorgalmának megfelelően, ambícióik alapján horizontálisan (korosztályon belül) 

illetve vertikálisan (kiemelkedő képességűek, illetve inkább csak szabadidős 
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tevékenységet folytatók) korosztályok között is átjárhatóságot biztosítva tudjuk 

fejleszteni. 

A tömegesítés érdekében iskolákkal, környező kistelepülések egyesületeivel 

működtünk együtt, melynek jelentősége az infrastrukturális háttér (szabadtéri és fedett 

létesítmények, termek) bővítése, valamint a szakemberek utánpótlás-nevelésbe történő 

bevonása miatt is nagyon fontos. 

Toborzó aktivitásaink és rendezvényeink eredménye, hogy az egyes korosztályokban 

szereplő csapataink létszáma jelentősen emelkedett tavaszi idényre. Újabb gyermekek 

le- és átigazolását tudtuk elvégezni és előkészíteni a következő idényre, valamint 

alkalmazkodva az utánpótlás bajnokságok átszervezéséhez, még több csapattal fogunk 

részt venni a Bozsik programban. 

Csapataink a Bozsik program tornái és egyéb rendezvényei mellett, az Interligában 

négy korosztályban (U8-U11), valamint számos, egyesületünk vagy más egyesület által 

szervezett tornán szerepeltek, ezzel biztosítva a különböző korosztályokban szereplő 

játékosok fejlődéséhez szükséges megfelelő számú versenyzési lehetőséget. Mindez 

olyan jelentős finanszírozási terheket rótt szervezetünkre, úgy az utaztatás, mint a 

tornák szervezésének tekintetében, melyeket a TAO – támogatások nélkül nem tudtunk 

volna fedezni. A Tisza Volán SC 5 korosztályban szerepel különböző versenyeken, 

melyeken az elért eredmények és a játékosok képességeinek fejlesztésében és 

készségeinek kialakításában folyamatos fejlődés volt megfigyelhető ebben az évben is.  

Ugyancsak a támogatásnak tudható be, hogy edzőink (valamennyien UEFA „A” vagy 

„B” licenccel rendelkeznek) és sportmunkatársaink bérét átlag 15 %-al tudtuk emelni. 

Ez elmarad a tervezettől. Azt a nagyon kívánatosnak, fontosnak tartott lépést viszont 

továbbra is tartjuk, hogy a nagy létszámú korosztályaink munkájában segítő edző vesz 

részt egész idény során, valamint kapusedzőt is foglalkoztatunk. 

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), valamint mérkőzés – felszereléseket vásároltunk. (mez 

– alsó – sportszár). Továbbá a képzés és versenyeztetés elengedhetetlen kellékeit, 

különböző méretű alumínium hordozható kapukat is vettünk. 

A képzéshez köthető költségek másik jelentős eleme a pálya- és terembérleti díjak, 

melyeket mértékletes, visszafogott felhasználással szintén sikerült a tervezett szinten 

tartani. E költségünk drasztikusan emelkedett, melynek elsődleges oka, hogy az 

önkormányzati szabadtéri létesítményekért (Felső Tisza-parti Stadion és Kisstadion) 

korábban még nem kellett fizetnünk, ebben a idényben viszont már igen. A téli 

teremhasználat a szakmailag kívánatosnál lényegesen kevesebb volt, hiszen amíg a 

forrást nem láttuk biztosítottnak, nem tudtunk foglalni, utána meg már nem találtunk 

megfelelő helyszínt. Tehát megállapítható, hogy – amennyiben lesz rá lehetőség – ez a 

jogcím biztosan továbbra is jelentős lesz költségvetésünkben. 

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 az Interligában, valamint több tornán való részvételt.  
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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 teljesítőképességeinek egyéb területen történő 

felmérése is.  

 

Összességében elmondható, hogy az utánpótlás korosztályú játékosok számát terv- 

szerűen sikerült emelni, minden évfolyamban stabil korcsoportokat kialakítani. 

Maradéktalanul, sőt lehetőség szerint túlteljesítettük kötelezettségeinket a Bozsik 

program 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, hozzájárult 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 2012/13. évre a felhasznált látvány csapatsport 

támogatás felhasználásról szóló beszámolónk és pénzügyi elszámolás elfogadását a 

107/2011. Korm. r. 14. §-ban foglaltak szerint. 

 

 

Szeged, 2013. július 09. 

 

 

                                                Tisztelettel: 

 

           Halkó Pál 

      Tisza Volán SC 

    szakosztályvezető 


