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Tárgy: Szakmai beszámoló

Tisztelt Nemzeti Sport Intézet!
A Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály sportfejlesztési tervét (nyilvántartási szám:
be/8231/2011) a Magyar Labdarúgó Szövetség ki/5679/2011 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/6500/2011 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 TISZA VOLÁN SC törekvéseihez – elsősorban a még nagypályán nem versenyző
korosztályok életkori sajátosságainak megfelelő színvonalas labdarúgó képzéséhez, a
gyerekek káros hatások ellen sport által védhető prevenciójához – rendkívül fontos

segítséget nyújtott a TAO – támogatás. Felnőtt amatőr csapatunk az elérhető
jogcímeken szintén profitált a lehívható támogatásból.
A tömegesítés érdekében iskolákkal, környező kistelepülések egyesületeivel kötöttünk,
valamint készítettünk elő együttműködési megállapodást, melyek jelentősége az
infrastrukturális háttér (szabadtéri és fedett létesítmények, termek) bővítése és a
szakemberek utánpótlás-nevelésbe történő bevonása miatt is nagyon fontos.
Toborzó aktivitásaink és rendezvényeink eredménye, hogy – teljes korosztályos
felépítettségünk mellet – valamennyi korcsoportunk húsz fő feletti létszámmal
rendelkezik, sőt mind a 2003, mind a 2004-es születésűeknél segítő edző alkalmazására
és felzárkóztató csoport indítására volt szükség az ennél is lényegesen magasabb
gyermek létszám miatt. Játékosaink kiemelt szerephez jutnak az iskolai tömegsport és
iskolák közötti bajnoki mérkőzéseken is. Támogatjuk, hogy szűkebb közegük, az
iskolai labdarúgó csoport-foglakozásokon is részt vegyenek, látogatjuk azokat, sőt
ahol igényt tartanak rá, szakembereinkkel be is segítünk. Fontos kiemelni, hogy
következő induló korcsoportunk (2006-os korosztály) toborzása, feltöltése megtörtént.
6 – 11 éves gyermekeink helyi, regionális, országos és nemzetközi tornákon vettek
részt. Egyesületünk vezetése egyik kidolgozója, első bázisa volt a Bozsik-programnak,
majd továbbra is aktív résztvevője a NUSI – NUPI – MLSZ gyermek labdarúgó
rendezvényeknek. A Bozsik-programban ebben az évben háromszoros teljesítéssel
vettünk részt, azaz mindhárom korosztályban 3 – 3, összesen kilenc csapattal
indultunk. Kiemelt körzet-, valamint tehetséggondozó központ voltunk, az edzéseket,
rendezvényeket maradéktalanul, dokumentálva teljesítettük. Szakembereink a
különböző válogatók felkért, aktív résztvevői, a program központ és alközpont vezetői,
válogatott, tehetséggondozó edzések vezetői voltak.
A 16 egyesület részvételével zajló magyar – román „Interligában” idényenként 5
fordulóban, egy-egy forduló rendezését vállalva szerepeltünk az idén is, a 2001-es
korosztályunkkal kiemelkedően, a másik hárommal a középmezőny elején végezve.
Ugyancsak beneveztünk az újdonságnak számító – a megyei igazgatóság által
szervezett – U 12-es háromnegyed-pályás bajnokságba, ahol harmadikok lettünk. A
támogatásnak köszönhetően összességében a korábbiaknál lényegesen több – és
színvonalasabb rendezvényeken - tornán szerepeltek korosztályaink. A 2001-es
korosztály résztvevője volt a legjelentősebb két hazai megmérettetésnek, a Cordial-, és
a székesfehérvári Főnix – Kupának is, nagyszerű eredményt elérve, az utóbbit meg is
nyerte.
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 azon korosztályoknál, ahol szükség volt
rá, segítő edzőt foglalkoztassunk. A kapusoknak kapusedző tart külön foglalkozásokat.
Lényeges elem, hogy korosztályaink mellé szakmai középvezető (ún. szakágvezető)
került kinevezésre, akitől az edzők munkájának összefogását, koordinálását, vezetői
iránymutatását várjuk.
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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), valamint mérkőzés –
felszereléseket vásároltunk. (mez – alsó – sportszár).
A felnőtt korosztály edzés- és mérkőzés felszerelését a korábbiakhoz nem mérhető
módon sikerült fejleszteni. Mértéktartó, takarékos beszerzéssel minden labdarúgónk
számára tudtunk cipőt, edző- és gálamelegítőt, téli- és esődzsekit, edző- és sétáló alsófelsőt vásárolni, melyeket leltárba vételeztünk. A mérkőzések lejátszásához
színvonalas felszerelést (mez – alsó – sportszár) biztosítunk csapatunknak.
A képzéshez köthető költségek másik jelentős eleme a pálya- és terembérleti díjak,
melyeket mértékletes, visszafogott felhasználás ellenére is kissé túlléptünk. Ennek oka,
hogy az önkormányzati fedett létesítményekért a tervezettnél magasabb óradíjat kellett
fizetnünk, valamint a rendkívül hideg februári – március eleji időszak. A téli
teremhasználat még így is 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 emelkedni fog, ráadásul a későbbiekben valószínűleg
az önkormányzati szabadtéri létesítményekért is jelentősebb összeget kell fizetni.
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 az említett
(belföldön rendezett) nemzetközi tornákat is. Távoli mérkőzés-helyszínek esetén
étkezést biztosítottunk sportolóink részére, míg szállásdíjat csak csekély mértékben
(több napos torna esetén) fizettünk. Korosztályaink számára hagyományteremtő
szándékkal nemzetközi téli teremlabdarúgó tornát szerveztünk, melyeket sikeresen,
kiváló környezetben, az algyői új sportcsarnokban bonyolítottunk le.
Nyári táboraink rendkívül népszerűvé váltak, egyben a tömegesítés, tehetséggondozás
fő helyszínei, ahol edzőink az edzéseken kívül is elhivatottan foglalkoznak
növendékeikkel, igyekeznek felszabadult, emlékezetes, hasznos időtöltést, továbbá
úszásoktatást biztosítani számukra.
A teljesítmény-mérési rendszer kialakítása terén együttműködtünk a Magánalapítvány
a Csongrád megyei Labdarúgó Utánpótlásért közhasznú alapítvánnyal, segítségükkel
labdarúgóink körében fizikális és diagnosztikai vizsgálatok végzése kezdődött meg.
Összességében elmondható, hogy az utánpótlás korosztályú játékosok számát tervszerűen sikerült emelni, minden évfolyamban stabil korcsoportokat kialakítani.
Maradéktalanul teljesítettük vállalásainkat 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, némileg a
tervezettnél alacsonyabb mértékben a személyi kifizetések, magyarul a bérek
emeléséhez. Kinevezésre került szakágvezető (szakmai középvezető). Tevékenységünk
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kiterjesztése végett 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.

Tisztelet 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 24.

Tisztelettel:

Kővári Árpád
ügyvezető elnök
Tisza Volán SC
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