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Bevezetés 

Egy település életében egy utánpótlás sportegyesület hasonló szerepet képes betölteni, mint egy 

iskola. Az részt vevő gyerekeken keresztül a település számos szereplője érintett és érdekelt a 

megfelelő működésben: elsősorban szülők, a városvezetés, más egyesületek, de áttételesen rokonok, 

barátok is, tehát kis túlzással a település minden lakosa bevonódik. Külön ki kell emelni az iskolát is, 

hiszen az egyesület játékosait – különösen alsó tagozaton - ugyanazon a gyerekek alkotják, akik az 

iskolába járnak, nem beszélve arról, hogy az egyesület gyakran az ott tanító testnevelőket, 

pedagógusokat alkalmazza. Éppen ezért egy megfelelően kidolgozott szakmai koncepció 

megvalósítása rövid és hosszútávon is jelentős fejlődést eredményezhet a két szervezet 

működésében. 

A Kerepesi VSE bár rövid idő alatt komoly fejlődésen ment keresztül, a TAO támogatások nagyobb 

kihasználása miatt indokolt az egyesület tevékenységének bővítése olyan sportági szakosztályok 

létrehozásával, amelyek már működnek a Széchenyi Általános Iskolában, valamint beletartoznak a 

TAO támogatásra jogosult sportágak körébe. Jelen dokumentum az ezzel kapcsolatos koncepciót 

vázolja fel 4 különböző területen: sportszakmai, egyesületi működés, infrastruktúra fejlesztés, 

költségvetés. 

 

I. Szakmai koncepció 

A XXI. századi társadalmi és sportszakmai környezetben csak olyan egyesület képes fenntarthatóan 

működni – e részben szakmai értelemben véve -, amely: 

- Inkluzív szemléletű, törekszik minden gyermek megszólítására, bevonására, azaz képes 

és felkészült eltérő képességű, motivációjú, tudású, családi hátterű, stb. gyermekkel való 

munkára 

- Gyermek- és fejlődésközpontú, azaz minden az egyesület működésének keretein belül 

megvalósuló eseményen (foglalkozáson, mérkőzésen, fellépésen) érzelmileg és fizikailag 

biztonságos környezetet és tanulási lehetőséget biztosít, a gyermek fejlődését helyezi a 

középpontba, figyelembe veszi az egyéni különbségeket, törekszik a belső motiváció 

kialakítására. 

- Személyiségfejlesztő és jövőorientált, azaz rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési 

koncepcióval rendelkezik egyéni, csapat és egyesület szinten is, amelyben a tanulók 

sportági fejlesztése mellett hangsúlyos a gyermekek kognitív (értelmi) és affektív 

(érzelmi, szociális) személyiségösszetevőjük fejlesztése is. Olyan készségek és 

kompetenciák kialakítására törekszik, amelyek a gyermekek számára a mindennapi 

életvezetésben is segítséget nyújt felnövésük és felnőtt életük során is (pl. probléma 

megoldó gondolkodás, csapatban dolgozás, megküzdési stratégiák, stb.). Képes felvázolni 

a sportághoz köthető egyéb szakmai fejlődési útvonalakat (pl. edző asszisztens, önkéntes, 

játékvezető, stb.) 



 

 

- Hangsúlyt fektet az edzők és pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére. Reflektív, 

minőségközpontú, célzott tanulási kimeneteket rendszerező szemléletet kér és biztosít 

számukra, amely minden foglalkozásra kihat, meghatározza a szakmai fejlődés irányokat, 

legyen szó akár taktikai, technikai fejlesztésről, prevencióról, erőfejlesztésről, 

közösségformálásról, csapategység kialakításáról, stb. Ennek érdekében rendszeresen 

szakmai megbeszéléseket kezdeményez, keresi a szakmai fejlődés útvonalait, 

egyesületen belül megosztja tapasztalatait. 

 

- Transzparens, az érintettek felé megfelelően kommunikál. Annak érdekében, hogy 

minél több gyerkőc legyen az egyesület tagja, és hogy közülük minél többen azok is 

maradjanak, az egyesület mind szakmai, mind működési értelemben átláthatóan 

működik. Rendszeresen tájékoztatja a szülőket, egyértelmű, mindenki számára 

nyilvánvaló elvárásokat, javaslatokat fogalmaz meg (edzők/szülők/gyerekek), bizalmi 

alapú légkört teremt az érintettek között, számos csatornán elérhető, megszólítható.  

Az előzetes egyeztetéseken felvázolt egyesületi struktúra a következőképpen lenne működőképes: 

A KVSE a meglévő labdarúgás mellé indítana még három szakosztályt; kosárlabdát, kézilabdát és 

röplabdát. Mivel kicsi az átfedés a részt vevő gyerekek tekintetében a három sportágban, várhatóan 

sok gyermeket tudnánk megszólítani. A kosárlabdáért Gajda-Gaál Zsófia, a kézilabdáért Bokros 

Tamás, a röplabdáért Bencze Judit, Dóczi Judit lenne felelős, egy később kialakítandó edzésrend 

alapján. Rövid és középtávon a labdarúgás alsó és felső tagozaton is érdekelt lenne (hosszú távon 

egészen felnőtt korosztályig), míg a három új sportág kezdetben elsősorban az alsó tagozatra 

koncentrál, ami persze nem zárja ki a felső tagozatos foglalkozásokat. 

A sportcsoportok várható felosztása 2018/19-es tanévtől kezdődően (sárgával jelölt részek 

lehetséges bővítéseket jelölnek, azok nem tekinthetők véglegesnek) 

 Labdarúgás Kosárlabda Kézilabda Röplabda 

Alsó tagozat (6-
10 év) 

6 csoport 2 csoport (1-2-
ok, és 3-4-ek) 

1 csoport 1 csoport 

Felső tagozat (10 
– 14 év) 

2 csoport 1 csoport  1 csoport 1 csoport 

Középiskola (14-
18 év) 

később kerül 
meghatározásra 

később kerül 
meghatározásra 

később kerül 
meghatározásra 

később kerül 
meghatározásra 

Felnőtt 
korosztály 

később kerül 
meghatározásra 

később kerül 
meghatározásra 

később kerül 
meghatározásra 

később kerül 
meghatározásra 

 

A támogatások elnyerésének egyik alapfeltétele a sportági vonatkozó versenyrendszerekben való 

részvétel, amelyet a három érintett sportág esetében az alábbi módon kerül megszervezésre.  

A labdarúgó szakosztály versenyeztetése megfelel mind az intézményi, mind az egyesületi Bozsik-

program előírásainak, továbbá a TAO támogatásokban előírt versenyeztetési feltételeknek. 

A kosárlabda csapat ún. kenguru korosztálynak minősül, amely amellett, hogy a már megkezdett 

Zsolnay Gyöngyi fémjelezte Dobd a kosárba! program résztvevője marad, már ez év tavaszán elindul 

a Pest megyei korosztályos bajnokságban, amely két programot -  a Diákolimpia® 

versenyrendszerével együtt -  a következő tanévtől szinkronizálunk. 



A kézilabda csapat 1-2. osztályosok bevonásával az MRSZ által szervezett megyei szivacskézilabda 

tornákon indul. A röplabda később kerül meghatározásra. 

 

Az egyesület az újonnan kialakított szakosztályokkal közösen az összes érintett felé átláthatóan és 

közérthetően kommunikál mind a célok, módszertani és pedagógiai háttér tekintetében, mind az 

elvárások és működési jellegzetességek tekintetében. Ennek érdekében mind a szülők, mind a 

játékosok, tanulók, mind az edzők számára elkészít egy-egy érzékenyítő, támogató dokumentumot 

(„etikai kódex”), melynek célja, hogy mindenki (edzők, szülők, játékosok egyaránt) számára 

egyértelműen közvetítse az iménti célokat. 

Az egyesület minden tanévre vonatkozóan konkrét célokra és beavatkozásokra lebontott, míg 

középtávon stratégiai jellegű, kevésbé konkrét tervet készít, amely az alábbi témákra terjed ki: 

- költségvetés, szervezeti működési szabályzat 

- sportcsoportok felosztása, edzésrend megállapítása, edzők, pedagógusok beosztása 

- létesítmény kapacitás, eszközellátottság 

- versenyeztetés, tornák, bajnokságok, kapcsolódó mérföldkövek meghatározása 

- kommunikáció, toborzás, közösségi média, stb. kérdései 

- edzők folyamatos szakmai fejlődése 

- az érintett szervezetek, szülők szerepe, bevonása, stb. 

Ennek nyomon követése érdekében az egyesületben érintett kollégák havi/két havi (?) 

rendszerességgel egyeztetést tartanak az előrehaladásról. Félévente vagy évente egyszer pedig szülői 

értekezletet tartanak a szülők és érdeklődők részére. 

 

II. Egyesületi működés 

 

Az egyesület formális együttműködési megállapodást köt az iskolával, melyben rögzítésre kerülnek az 

infrastrukturális háttérrel, eszközhasználattal és humánkapacitással kapcsolatos sajátosságok (milyen 

teremkapacitást igényel a működés, milyen sportcsoportokat érint, közös használatú eszközök, stb.).  

Az egyesület a szükséges eseményeken túlmenően (pl. éves rendes közgyűlés) hivatalos 

egyeztetéseket kezdeményez az önkormányzattal, iskolafenntartóval (Klebersberg Központ), ahogy 

törekszik hasonlóan átlátható, de kevésbé vagy nem formális együttműködésre egyéb szereplőkkel 

(szülői munkaközösség, iskolai alapítvány, helyi egyesületek, stb.), amely során a lezajlott 

egyeztetésekről, találkozókról emlékeztető készül.  

Az egyesületi koncepció és fenntartható működésének kialakítása során végig törekszik arra, hogy az 

egyesület működése szervesen illeszkedjen az iskola pedagógiai munkájába és működésébe, 

miközben egyértelműen és határozottan képviseli szakmai hitvallását és céljait (misszió és vízió) az 

érintett felek felé. Ennek során külső szakmai segítséget is igénybe vesz, konzultál szakértőkkel és 

szervezetekkel (pl. Magyar Diáksport Szövetség). 

 

III. Infrastruktúra fejlesztés 

 



A meglévő infrastruktúra kapacitásnak megfelelően kerülnek meghatározásra a sportcsoportok 

edzésidőpontjai és tartama, amely az iskola (16:00-ig, azaz iskolaidőben) és a tornaterem 

üzemeltetője (iskolaidőt követő időszakban) bevonásával és egyetértésével történik. Arra az esetre, 

ha sikerülne forrást allokálni, számos infrastruktúra fejlesztés valósulhatna meg (pl. tornaterem 

felújítás, világításcsere, öltözők felújítása, stb.). 

 

IV. Infrastruktúra fejlesztés ütemezése (2018-2019) 

 

- A fejlesztések közül olyat tartanánk elsődlegesnek, amely enyhít a mindennapos 

testnevelés és a várható megnövekedett egyesületi igény miatt fokozottan jelenlévő  

kapacitás problémán. Ehhez a legkézenfekvőbbnek az iskola udvarának rekonstrukciója 

bizonyul, ami a Magyar Kézilabda Szövetség 100 %-os támogatási intenzitású kültéri 

pályaépítési programjának köszönhetően 2018 tavaszán megvalósul. Az udvar mérete és 

elhelyezkedése optimális, elzárt, de az iskolából jól megközelíthető, átlátható, 

strukturálható. Az elképzelés szerint olyan komplex teret alakítanánk ki, amely komplex 

módon tenné felhasználhatóvá, strukturálhatóvá a területet. Ide értve a tanórákat 

(nemcsak testnevelést), a szüneteket, délutáni foglalkozásokat és szabad játékot, 

valamint az egyesületi foglalkozásokat. Fel lehetne festeni számos olyan jelzést, képet, 

ami a fizikai aktivitást serkenti (pl. különleges ugróiskolák, eltérő méretű mini pályák), ki 

lehetne alakítani egy kis raktárat, ahova a kinti eszközöket, játékokat lehetne tárolni, és 

amit minden osztály használhatna (természetesen bevonva és felkészítve minden 

gyereket, hogy meg is maradjon). Fix és mobil eszközökkel, amik változatos fizikai 

aktivitás lehetőséget jelentenek, oszlopok, amik kapuk vagy hálótartók is lehetnek, mini 

kapuk, spéci padok, kültéri kondipark jellegű eszközök, stb. Ennek kommunikációja során 

fontos kiemelni, hogy segíti a mindennapos testnevelés megszervezését, az egyesület és 

az iskola tanórán kívüli működését, bevonva sok egyéb szereplőt, stb. 

 

- A  Nemzeti Sportközpontok által meghirdetett Egészség Sportpark Program keretében 

elnyert futópálya telepítésével kapcsolatban, szem előtt tartva a minél szélesebb körű 

felhasználást, az egyesület javaslata az, hogy a futópálya 2,5 m szélességben, és 100 m 

hosszúságban, a Bartók Béla utcával párhuzamosan, a labdarúgó pálya mellé kerüljön. Itt 

lehetőség nyílna akár testnevelés tanóra jelleggel használni az így kialakított felületet. 

Amennyiben a futópálya ilyen módosítása, javasolt megvizsgálni egyéb területeket, ahol 

az eredeti tervek szerinti 200 méter hosszú és 1, 25 méter széles pálya teljes kört zárhat 

be. . 

 

- A 2017/18-as MLSZ TAO programban elnyert öntözőberendezés telepítése, és az élőfüves 

pálya felújítása elkezdődött, 2018-ban megvalósul. 

 

- A KVSE növekvő taglétszáma miatt egyre komolyabb problémát jelent, hogy a meglévő 
klubház rossz elhelyezkedése, és kialakítása miatt alkalmatlan betölteni funkcióját. Ennek 
orvosolására 2018. 02. 14-én megbeszélést folytattunk Franka Tibor polgármester, 
Boronyai Zoltán - a Magyar Diáksport Szövetség Egészségfejlesztő Testmozgás Osztály 
vezetője, Benkő Tamás, MLSZ Pest megyei igazgatója, valamint jómagam, az egyesület 



elnöke részvételével. 
Benkő Tamás kiemelve az egyesület fejlődését, növekvő taglétszámát, és az itt folyó 
szakmai munkát, reális elképzelésnek tartotta, hogy a Pest megyei Igazgatóság 
vezetőjeként a 2018/19-es, és a 2019/20-as támogatási ciklusban, 2 éves bontásban 
jóváhagyja az általunk tervezett 200 m2-es klubház építését. 
A tárgyi eszköz beruházások 70 %-os támogatási intenzitásúak, a fent említett klubház 
építése, az előzetes költségbecslés szerint kb. 60-65 M Ft-ba kerül. Az ehhez szükséges 
önrészt, kb. 20 M Ft, a régi klubház eladásából lehetne fedezni. Fontos kiemelni, hogy a 
klubház nem csak a labdarúgó csoportok igényeit szolgálná, hanem központi épülete 
lehetne a sportolni vágyó lakosoknak, akár önállóan érkeznek, akár a gyermeküket kísérik 
edzésre. Ilyen tekintetben egyfajta „gyűjtőhelye” lehetne mindazoknak, akik 
rendszeresen sportolni szeretnének, így kialakítva egy aktív, tevékeny közösséget. A 
klubház továbbá segítené a terület későbbi bővítését, pl. egyéb kültéri pályákkal, 
kondiparkkal, és amely lehetővé tenné a terület a sporttól eltérő felhasználását (pl. 
egyesületi grillezés, bográcsozás, közösségi programok, stb.) Csak egy adalék ehhez a 
gondolathoz: a világ számos nagyvárosában direkt azzal a szándékkal alakítanak ki 
közparkokat, hogy az egyszerre feleljen meg a testmozgást végzők és közösségi 
igényeknek. Pl. biztonságos, kivilágított pályákat építenek, a padokat pedig úgy alakítják 
ki, hogy az emberek egymással szemben legyenek, tehát úgy tudjanak leülni, hogy 
közben tudjanak egymással beszélgetni; gyakran tűzrakó helyet, grillezőt is telepítenek, 
ahol hétvégente nagy családok közösen főznek és játszanak. 

 
- A 2018/19-es MLSZ TAO programban kívánunk pályázni a teljesen elhasználódott kis 

méretű műfüves pálya burkolatának a cseréjére. 
 

- A következő 2-3 évben az egyesület, és a város anyagi lehetőségeinek függvényében 
tervezzük a Bartók Béla utcai Sportcentrumban a meglévő műfüves pálya mellé még egy 
20x40 m-es műfüves pálya, ill. egy szintén 20x40 m-es multifunkciós kültéri sportpálya 
telepítését. A plusz pálya, kiegészülve a klubházzal, lehetővé tenne olyan források 
bevonását, mint pl. hivatalos megyei bajnokságok, nevezési díjas amatőr tornák 
lebonyolítása, amely optimális esetben önfenntartóvá teheti a komplexum működését. 

 
 
 

 

 


