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A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok
•
•
•

2004. évi I. törvény a sportról.
2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények
módosításáról
A Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó dokumentumok
•
•

•
•
•
•
•
•

Neveljünk kosarasokat! Az MKOSZ Utánpótlás Programja
Új pályán. A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója (A
sportfejlesztési koncepcióban külön nem jelölt helyeken kék betűkkel kiemelve az
idézetek ebből a két MKOSZ által kiadott dokumentumból származnak.)
Sport XXI Nemzeti Sportstratégia (65/2007 (VII.27.) OGY Határozat)
Edzők Etikai Kódexe (Magyar Edzők Társasága 2007.)
Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe (Európai Tanács Miniszteri Bizottsága
által elfogadott ajánlások, 2001.05.16.)
Fehér Könyv a sportról (Brüsszel 2007.11.07.)
Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (Brüsszel, 2008.10.10.)
A sport európai dimenziójának fejlesztése (Brüsszel, 2011.01.18.)

I. Általános bemutatás
Miskolc Város Közgyűlése 1998-ban alapította meg a Miskolci Sportiskolát (a továbbiakban:
Sportiskola) 10 sportággal (atlétika, birkózás, cselgáncs, jégkorong, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, röplabda, torna, úszás), ami az oktatási intézményektől teljesen független,
sportoktatási-nevelési intézmény. 2009. február 28-tól a Sportiskolát nonprofit gazdasági
társasággá alakította át Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nonprofit jelleg
indokolt, hiszen a sporttal kapcsolatos feladatok, melyeket a Sportiskola ellát, nem
tekinthetők profitorientált feladatoknak.
A 2007-es Alapító Okirat így fogalmaz az Intézmény céljáról: „Szakmailag önálló
intézményként biztosítani Miskolc város élsportjának saját nevelésű utánpótlását, a hosszú
távú eredményességét atlétika, torna, röplabda, kosárlabda, úszás, jégkorong, kézilabda,
kajak-kenu, labdarúgás, cselgáncs, birkózás, asztalitenisz, ökölvívás és sakk sportágakban. A
diáksport alapjainak kiszélesítése. A lehető legtöbb fiatallal megismertetni és megszerettetni
a rendszeres testmozgás által nyújtott előnyöket.”
1998-tól kezdve a szakosztályok bekapcsolódtak a hazai bajnoki és versenyrendszerbe. Ma
már elmondható, hogy mind a 15 sportágnak vannak országosan ismert és elismert
sportolói. 2000-ben a kajak-kenu és az asztalitenisz, 2004-től a tájfutás és az ökölvívás, 2007től pedig a sakk került be új sportágként az Intézménybe. 2003-tól 2006-ig a DVTK teljes
labdarúgó utánpótlása a Sportiskola kezébe került. Ezekben az években az intézményi
létszám meghaladta az 1700 főt, az edzők száma pedig a 85-öt.
A Sportiskolában évente kb. 10.000 edzést tartanak Miskolcon, 40 helyszínen. A versenyzők
kb. 1.200 mérkőzésen, versenyen vesznek részt.
2009-ben a Sportiskola a város által támogatott Nonprofit Kft.-vé alakult, melynek
ügyvezetője Dr. Szabó Brigitta, székhelye a Kemény Dénes Városi Sportuszoda, aminek az
üzemeltetését is a Sportiskola látja el. 2011. augusztusáig 300 országos bajnoki címet és sok
száz érmet és helyezést szereztek az intézmény csapatai, főleg atlétika, birkózás, judo, úszás,
kajak-kenu sportágakban. Labdajátékokban az országos bajnokságokon dobogóra állhattak a
Sportiskola csapatai kosárlabdában, kézilabdában, jégkorongban, röplabdában.
2011. augusztusáig 160-an húzhatták fel magukra a címeres mezt atlétika, birkózás, judo,
jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, kajak-kenu, röplabda, úszás, jégkorong,
tájfutás sportágakban.

II. Helyzetelemzés
Az utánpótlás-nevelés (UP) érintettjei
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft Miskolc város gazdag sportéletének meghatározó
közösségteremtő szervezete, a labdarúgáson kívüli gyermek- és utánpótlássport egyedülálló
és kiemelkedő helyi bázisa.
Felnőtt csapat
Négy év után újra élvonalbeli női kosárlabdacsapata lett városunknak, ugyanis a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségének döntése értelmében a 2010/11-es évad
NB I/B-s bajnokságában a harmadik helyen végzett Miskolci Városi Sportiskola SC (MISI SC) is
nevezést adott be a 2011/12-es élvonalbeli küzdelmekre. A MISI SC nem tudta volna vállalni
az NB I/A csoportos szerepléssel járó feladatok ellátását, illetve az ehhez szükséges anyagi
hátteret biztosítani, de jelentkezett egy másik, Miskolcon ebben az évben alakult
sportegyesület, hogy ebben szerepet vállaljon.
A két egyesület, az indulási joggal rendelkező Miskolci Városi Sportiskola Sport Club
egyesület és a DKSK 2011 Kosárlabda és Szabadidősport Egyesület 2011. június 6-án egy
közös tulajdonú gazdasági társaságot alakított 1 millió forintos törzstőkével, ami a
cégbíróságon DKSK-MISI Kosárlabda és Szabadidő Sportszervező és Szolgáltató Kft. néven
került bejegyzésre.
A DKSK-MISI kosárlabda csapatának játékoskerete

Név

Státusz

Igazolás
éve

Reiner Dóra
Hivatásos
2011
Farkasinszki Orsolya Hivatásos
2011
Szabó Bettina
Hivatásos
2011
Kántor Adrienn
Hivatásos
2011
Jelena Budimil
Hivatásos
2011
Brankicza Hadzovics Hivatásos
2011
Sárréti Rita
2011
Papp Adrienn
2011
Sándor Ivett
2011
Lugosi Zsuzsa
2011
Folyamatban van még egy fő leigazolása, sajnos még konkrét nevet a pályázat leadásakor
nem tudunk mondani.

Az UP szervezetrendszere
A sportiskola ügyvezető igazgatója idén nyártól Dr. Szabó Brigitta. Az ő munkáját a titkárság
mellett marketing és szervezési menedzsment is támogatja. A Kemény Dénes Városi
Sportuszoda, valamint a Diósgyőri Városi Uszoda intézményvezetője Szabó László. A
sportiskola szakmai vezetője Montovay Péter – hozzá tartoznak a szakág vezetők, edzők és a
technikai munkatárs, illetve a kötelező és önköltséges úszásoktatás felelősei is. A sportiskola
gazdasági vezetője Sütőné Jenei Andrea.
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft felépítése

Ügyvezetés

Szervezés/Marketing

Intézményvezető

Titkárság

Gazdasági vezető

Szakmai vezető
Műszaki vezető

Gépészek

Úszómesterek

Pénztárosok

Sportiskola Szakmai vezető
Szakág vezetők
Technikai munkatárs

Kötelező
úszásoktatás

Edzők
Önköltséges
úszásoktatás
Mivel Miskolcon pénzügyi nehézségek miatt megszűntek a klubok, így a Miskolci Sportiskola
vette át teljes egészében az utánpótlás, versenyeztetés feladatát. Kosárlabdában jelenleg
150 igazolt, utánpótlás korú gyermek van.
Az egyes csoportokban 15-20 fő kosárlabdázik versenyszerűen Országos Bajnokságban. Az
edzések ideje 90 perc és korosztályoktól függően három, négy vagy öt alkalom hetente.
A csoportok kivétel nélkül szabályos méretű pályán edzenek és versenyeznek.
A kosárlabda szakosztály mellett egy orvos, Dr. Farkas Tamás dolgozik.

Sportiskolánk szinte valamennyi miskolci iskolával kapcsolatban van, jelenleg nincsen kiemelt
szerződött partnerünk, a toborzást kivétel nélkül, mindenhol végezzük.
A szakosztály ún. „piramis-rendszere”

Junior

Kadett

Serdülő

Gyermek

Kenguru

Előkészítő
Az utánpótlás képzés folyamata
Toborzás/Kiválasztás
A szakosztály évente egy alkalommal sportágválasztó nyílt napokat szervez, ahol az
érdeklődő gyermekek és szüleik az edzéseket látogathatják, kipróbálhatják és eldönthetik,
hogy szeretnék-e a sportágat tovább űzni. Ezek a napok április közepén 2-4 napig tartanak,
nyilvános edzések keretében és előzetesen a sportiskola honlapján, helyi médiákban
felhívják rá a gyermekek és szüleik figyelmét az edző neve és elérhetőségének megadásával.
Nagyon fontosak ezek a toborzó napok – és más különböző népszerűsítési akciók –, hiszen a
sport társadalmi megítélése, presztízse sajnos napjainkban csökkenőben van s egyre
kevesebb szerepe van a különböző képzési formákkal, tanfolyamokkal szemben a gyermekek
és szüleik szemében.
Szintén problémaként merült fel az utóbbi években az amatőr diáksport elszívó kockázata. A
gimnáziumok amatőr csapatai átcsábítják az igazolt játékosokat, akik visszaadják az
igazolásukat, hogy amatőr középiskolás csapatukkal dobogós vagy egyéb jó helyezést
érhessenek el.
A Miskolci Sportiskola tervei szerint a kötelező úszásoktatás keretein belül egy-egy napot
szeretnének évente két alkalommal motorikus felmérésre fordítani, ahol ellenőrzött és
azonos feltételek szerint történik meg a felmérés, a testnevelő tanárok előzetes felkészítése
után. Tervben van ennek a felmérésnek számítógépes adatbanki rögzítése illetve a program
kidolgozásának létrehozása, ahol a gyermekek motorikus és sportspecifikus fejlődése
egyszerűen nyomon követhető.

UP-képzés
A NUPI és az NSI sportág utánpótlási, sportágfejlesztési programjának figyelembevételével a
szakág-vezetők készítik el az éves programot, melyet -a szakmai vezető ajánlásával- végül a
Miskolci Sportiskola ügyvezető igazgatója hagy jóvá. Az edzők ez alapján készítik el az
edzésprogramot korosztályokra és csoportokra bontva, melyet naplóban rögzítenek. A
kosárlabda edzések összeállításánál fontos szempont, hogy a gyerekeket ne terheljék le, így
az edzés gyakoriságát és erősségét ennek megfelelően állítják össze.
Az edzéseket szúrópróbaszerűen a szakág-vezető látogatja, ahol ellenőrzi az edző
felkészültségét, a sportszerek előkészítettséget, edzők jelenlétét, edzésvázlatát és ennek
használatát. A sportiskola igazgatója szintén látogatja az edzéseket, szakmai ellenőrzést
folytat. Minden edző papíralapú edzőnaplót vezet, ahol a gyereklétszám, az edzés vázlatos
programja (címszavakban) szerepel. Az edzőnaplók alapján az edzések látogatottsága kb.
80%-os.
Pénzügyi nehézségek miatt inkább előnyben részesítik a különböző kupákat, saját
versenyeket a szakosztály nem rendez. A szülői finanszírozásnak van határa, sajnos a
szülőknek a költségek jelentős részét pótolniuk kellett, így a versenyek, kupák nevezésénél
figyelembe kellett venni a költségeket.
Heti átlagos képzési órák az iskolákban

Korosztály
Előkészítő-Gyerek
Serdülő
Kadett
Junior

Heti edzés
3×1,5 óra
4×1,5 óra
4×1,5 óra
5×1,5 óra

Egységes követelményrendszer segíti az alapok
elsajátítását majd azok fejlesztését. A gyerekeknek
fokozatosan meg kell tanulniuk a korszerű
kosárlabda alapjait, taktikai elemeket, védekezést,
helyezkedést, stb., hogy ha felnőtt csapatba vagy a
válogatottba kerülnek, ott már ne kelljen külön ezzel

foglalkozni.
Minden korcsoport három fő szempont szerint végzi a munkát:
•

•

•

Előkészítő időszak/alapozás, ahol a csoportok kialakítása, edzőtáborok (lehetőleg más
városban) zajlanak. Naponta 2-3 edzés van korosztályoktól függően, ahol fizikális,
taktikai és technikai képzést kapnak. Játékosigazolás, sportorvosi vizsgálatok,
különböző felmérési rendszerek végrehajtása, és a felkészülési tornákon való
részvétel is ebben az időszakban zajlik.
Versenyidőszak, azaz alapszakasz, középszakasz, rájátszás és a döntő, különböző
nemzetközi tornákon való részvétel, időszaki felmérés és a válogatott játékosok
kiválasztó tábora van ebben az időszakban.
Átmeneti időszak, amelyben tornákon vesznek részt a különböző korosztályú
csapatok, időszaki felmérés zajlik és az edzők ebben az időszakban képzik tovább
magukat.

A korosztályos csapatok bajnoki eredményei az utóbbi öt évben

UP Korosztály
Kenguru leány
Gyermek leány
Serdülő leány
Kadett leány
Junior leány
Gyermek fiú
Serdülő fiú
Kadett fiú
Junior fiú

2006/2007
Bo
H
OB
I.
OB
II.
IX.

OB
OB

2007/2008
Bo
H
OB
OB
OB

2008/2009
Bo
H
OB

VI.
IV.
VIII.

2009/2010
Bo
H
OB
VI.
OB
III.
OB
II.
OB
VI.
OB
IX.

IX.
IX.

2010/2011
Bo
H
OB
VII.
OB
VI.
OB
II.
OB
IV.
OB
III.
OB
OB
OB

17.
17.
24.

A kosárlabda szakosztály korosztályos csapatainak kupaeredményei az utóbbi négy évben

Év

UP korosztály

Esemény, kupa

Eredmény

2011
2011
2011
2010

serdülő leány
gyermek leány
serdülő fiú
serdülő fiú

Tavaszi Kosárlabda Kupa
Tavaszi Kosárlabda Kupa
MISI Kupa
MISI Kupa

I.helyezés
V. helyezés
IV.helyezés
IV.helyezés

Az UP képzési rendszer háttere
A szakosztály az edzéseket tíz különböző helyszínen végzi, ahol a tornacsarnokokat
természetesen bérelni kell. A kenguru csapatok a Fráter Katolikus Gimnáziumban, a Földes
Ferenc Gimnáziumban, a II. Rákóczi Ferenc és Vörösmarty Általános Iskolában, a Berzeviczky
Szakközépiskolában és a Diósgyőri Általános Iskolában edzenek. A gyermek és serdülő
csapatok a II. Rákóczi Ferenc és a Diósgyőri Református Általános Iskolában, a Földes Ferenc
és Zrínyi Ilona Gimnáziumban és a Városi Sportcsarnokban, a kadett és junior csapatok pedig
Fazekas és Széchenyi Általános Iskolában, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban és a Városi
Sportcsarnokban vezénylik le az edzéseket, mindegyik helyszínen szabvány méretű
kosárlabda pályán.
A tornákra a sportiskola bérelt buszokkal utazik, illetve közelebbi helyekre a szülők
segítségével gépkocsival utaztatják a csapatot.
Az éves keretet amit a sportiskola a versenyeztetésre biztosít, leosztják arányosan a
versenyekre és a fennmaradó összeget szülői illetve szponzori segítséggel finanszírozzák.
Korosztályos csapataink tíz különböző helyszínen edzenek, ezeket a tornacsarnokokat
természetesen sportiskolánk bérli.

Létesítmény feltételek
Létesítmény neve:
Fráter György Katolikus Gimnázium
Fazekas Álatalános Iskola
Földes Ferenc Gimnázium

Helyszín:
Miskolc
Miskolc
Miskolc
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Miskolc
Miskolc
Zrínyi Ilona Gimnázium
Városi Sportcsarnok
Miskolc
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola Miskolc
Diósgyőri Református Általános Iskola Miskolc
Vörösmarty Mihály Általános Iskola Miskolc
Széchenyi István Általános Iskola
Miskolc

Tulajdonos
Katolikus Egyház
Miskolc Megyi Jogú Város
Miskolc Megyi Jogú Város
Miskolc Megyi Jogú Város
Miskolc Megyi Jogú Város
Miskolc Megyi Jogú Város
Miskolc Megyi Jogú Város
Református Egyház
katolikus Egyház
Miskolc Megyi Jogú Város

Üzembentartó Építés éve Épület szerkezete Befogadható nézőszám: Kosárlabda pálya mérete Szabványos I/N Pálya borítása
Katol. Egyház 1878-1999 Tégla
200
28 m x 15 m
I
Parketta
Polg. Hivatal
1963 Tégla
100
28 m x 15 m
I
Parketta
Polg. Hivatal 1912-2003 Tégla
150
28 m x 15 m
I
Parketta
Polg. Hivatal
1952 Tégla
100
28 m x 15 m
I
Parketta
Polg. Hivatal
1908 Tégla
350
28 m x 15 m
I
Parketta
Polg. Hivatal
1970 Beton szerkezet
3000
28 m x 15 m
I
Parketta
Polg. Hivatal
1886 Tégla
100
28 m x 15 m
I
Parketta
Reform. Egyház
2011 Tégla
átadás alatt
28 m x 15 m
I
Parketta
Katol. Egyház
1976 Beton szerkezet
100
25 m x 12 m
N
Parketta
Polg. Hivatal
1981 Beton szerkezet
100
28 m x 12 m
N
Műanyag

A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft kosárlabda utánpótlás-nevelésének egyszerű SWOT-elemzése

Erősségek

Gyengeségek

•
•
•
•
•

Kiépített szervezeti rendszer
Jövőkép
Vonzó klub-imázs
Kiváló toborzási rendszer
Önkormányzati támogatás

•
•
•
•
•
•

SWOT analízis
A szervezeti rendszer fejlesztése
• A sporttámogatások hiányában
Minőségi munka továbbemelése
megállhat a fejlődés, fokozatos
Játéklehetőség biztosítása a fiataloknak
visszaesés fenyeget
Létesítményfejlesztés
Tudományos háttér megerősítése
Regionális utánpótlásközpont
kialakítása

Lehetőségek

•
•
•
•

Hiányzó létesítmény infrastruktúra
A létesítmények színvonala nem kielégítő
A klub UP-szervezeti rendszere
humánerőforrás hiányos
Az orvosi-tudományos háttér
megerősítésre szorul

Veszélyek

III. Célkitűzések és megvalósítás
Vízió
Öt év múlva a régió első számú kosárlabda utánpótlás klubjának látjuk a Miskolc Városi
Sportiskola Nonprofit Kft-t és felnőtt csapatunk továbbra is sikeresen teljesít az NB I-ben.
Ezeket az eredményeket a saját nevelésű játékosok meghatározó szerepével kívánjuk elérni,
azaz a kezdőcsapatban saját játékosok lesznek többségben. Az utánpótlás-nevelés
rendszerén belül a 5-10 éves kora között (majdnem) minden lányt és fiút elérünk a régióban,
megismertetjük velük a kosárlabdát, célunk szerint a legjobb adottságokkal rendelkezőket
pedig betereljük a képzési rendszerünkbe.
A képzés alapja a széles bázis. A gyerekek zömével a mostanihoz hasonlóan a szerződött
közoktatási intézményekben foglalkozunk, túlnyomó többsége a szabadidősportban leli majd
meg örömét, reményeink szerint megszeretve a mozgást, a sportot, az egészséges
életmódot. A tehetségeket leigazoljuk, és magas szintű képzésben részesítjük.
A kiválasztást, a képzést és felkésztést kiváló és specializált létesítményekben végezzük és jól
felszerelt, kiválóan képzett szakemberekkel megerősített tudományos-orvosi háttérrel
támogatjuk.
Sportiskolánk kosárlabda szakosztályát szervezeti értelemben is a nemzetközi standardok
szerint kívánjuk hatékonnyá tenni. A 2011. évi LXXXII. törvény nyújtotta lehetőségekkel élve
kívánjuk jelentősen megerősíteni a szakmai stábot és a gazdasági menedzsmentet.

Stratégiai célok és prioritások
Szövetségi cél: „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja
(játékosok és nézők száma alapján).”
•

Klubcél: A következő öt évben szorosabbra fűzni a kapcsolatot a miskolci általános
iskolákkal, különböző városi kupákat szervezve népszerűsíteni szeretnénk a
kosárlabdát.

Szövetségi cél: „Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely
a tehetségek kiválasztásnak lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja.”
•

Klubcél: A következő öt évben a jelenlegi 172 fős igazolt utánpótlás korú
versenyzőink számát fokozatosan 300 fölé emelni.

Szövetségi cél: „Szoros együttműködést kell folytatni az utánpótlás neveléshez tevőlegesen is
hozzájárulni képes önkormányzatokkal.”
•

Klubcél: A következő öt évben az eddig is nagyon jól működő önkormányzati
kapcsolatot szeretnénk még hatékonyabbá tenni.

Szövetségi cél: „Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpályamodellt.”
•

Klubcél: Sportiskolánk kosárlabda szakosztályánál dolgozó szakembereink fizetését a
következő 5 évben 40%-kal tervezzük megemelni.

Célok elérése, megvalósítás
A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak
– van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és
kiteljesíteni.
Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást.
Ennek kulcstényezői:
•

A gyerekek kosárlabdázás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és
horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és
együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településit, iskoláit bevonva.
(”Labdát 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, 1:1-5:5 játékok).”) Vertikálisan pedig még fiatalabb korosztályok felé
nyitunk, és megkezdjük az óvodákkal való együttműködést. Öt éven belül szeretnénk
legalább a miskolci nagy létszámú óvodákkal az iskolákhoz hasonló rendszeres labdás
játékokat szervezni.
Nagyszerű az együttműködés a Hangyaboly Amatőr SE utánpótlás egyesülettel. A
speciálisan és kizárólag utánpótlás (4-10 éves) gyerekek rendszeres sport
tevékenységét biztosító sport szervezet célja, hogy a gyerekek és a szülők számára
megadja az első impulzusokat a szabadidő mozgással, szervezett keretek közötti
sportolással történő eltöltésére. Elsősorban játékos, de egyben alapozó jellegű
atlétika orientáltságú és labdás ügyesség fejlesztő mozgás anyagával jó lehetőséget
teremt a sportiskolai kiválasztáshoz.

•

Megfigyelői hálózatot kívánunk kiépíteni regionális szinten. A tehetség kiválasztás és
nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú megszervezése („A
tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe
vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer
alapján.”)
• A megfigyelők által kiválasztott gyerekeknél – illetve a későbbi fejlődésüket nyomon
követendő rendszeres – élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a
gyerekeket állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az
alapadottságokkal. („A 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.”)
• Fontosnak tartjuk azokat a gyerekeket is az egyesületben tartani, akikből láthatóan
nem válik majd utánpótlás vagy felnőtt korban tehetséges sportoló, hiszen nemcsak
az élsport, hanem a sportág népszerűsítése és a rekreáció is nagyon fontos. („Fontos,
hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak
maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák,
kövessék.”)
• Jelenleg a szakosztálynál sem állományban, sem pedig megbízásos rendszerben nem
vesz részt a munkában orvos, masszőr vagy fizioterapeuta. A jelenlegi orvosi
kapcsolatok szívességi alapon látják el a hozzá irányított sportsérülteket. Ezen
szeretne változtatni a szakosztály, hogy a versenyzők ellátása a lehető legjobb
kezekben és azonnal történjen. („A minőségi utánpótlás képzést olyan központi
létesítményekben kell folytatni, melyekben rendelkezésre állnak a legkorszerűbb
edzéseszközök, az orvosi, illetve sporttudományos háttér.”)
Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel
együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot
dolgozunk ki, hogy a kosárlabda a mindennapos testnevelés része legyen.
A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek
megtartása, az új edzőtehetségek megtalálása, anyagi megbecsülésük fokozása és
továbbképzésük.
Fontos leszögeznünk, hogy a Sportiskolánál dolgozó szakemberek töredékéért dolgoznak
annak, amit a nagy csapatoknál ugyanabban a pozícióban megkeresnek a náluk nem
feltétlenül jobb képességű, nem nagyobb tudású szakemberek, ezért szükség van bérük
megemelésére. („Javítani kell az edzők javadalmazását, kialakítva az edzői életpályamodellt.”)

Az edzői gárdának is szüksége van arra, hogy rendszeresen megújítsák tudásukat, tovább
képezzék magukat. („El kell érni, hogy minden utánpótlás nevelő egyesületben legalább a
vezető edzőnek a legfelsőbb szintű végzettséggel kelljen rendelkeznie.”) Erre kiváló
lehetőségként kínálkozik a szövetség által szervezett konferenciák, továbbképzések, a belső
képzések. („A szakemberek továbbképzését a pályákra kell terelni, az elmélet centrikusság
helyett a praktikus, modern edzésmódszereket kell megismertetni.”)
Az elmúlt időben Sportiskolánk nem tudott elegendő összeget szánni az utánpótlásnevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítására, a felkészülést és versenyzést
segítő táplálék kiegészítők és orvosság, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátására.
Ezért a jövőben, a támogatások biztosította lehetőségekkel élve jelentősen szeretnénk ezen
a területen is előrelépni.
A miskolci kosárlabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka
továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása.
A célok eléréséhez és a tervek megvalósításához elengedhetetlen a nagyon magas
színvonalon megszervezett, hatékony háttér. Az elkövetkezendő öt évben a célok
megvalósításához alkalmas innovációval kívánjuk megújítani szervezetünket és
menedzsmentünket. („A közösségi forrásokat a megfelelő célokra kell használni, a nemzeti
válogatottaknak kiemelt központi támogatás biztosítani. Az önkormányzati szerepvállalást
elsősorban az utánpótlás nevelés és a szabadidős kosárlabdázás területén erősíteni kell.”)
Hatékonyan működő sportszolgáltató szervezetté kívánunk válni. Magas színvonalon
szeretnénk kiszolgálni fogyasztóinkat: az utánpótláskorú gyerekeket és szüleiket.

Megvalósítási terv 2011/2012-ben
Szakmai célkitűzések, programok
Utánpótlás nevelés

Szakosztályunk elsődleges célként tűzte ki a
korcsoportok létszámának emelését, a
2011/2012-es szezonban a gyermek és serdülő
korcsoportosok számát 30%-kal, míg
2014/2015-ös szezonra az igazolt sportolók
számát 172 főről 300 fölé tervezzük emelni.

Igazolt sportolók száma korcsoportonként
Korcsoport
gyermek
serdülő
kadett
junior
kenguru
kenguru*
HANGYABOY*

Jelenleg

2011/2012

38
43
30
22
39
21

65
60
30
22
40
25
40

* Nem igazolt, de képzésben résztvevő sportolók

Mint korábban említettük, kiváló az együttműködés a Hangyaboly Amatőr SE utánpótlás
egyesülettel, ahol speciálisan és kizárólag utánpótlás (4-10 éves) gyerekekkel szerettetik meg
a különböző labdajátékokat, irányítják a tehetségesnek vélt gyerekeket sportiskolánkhoz.
Edzésszámainkat egyenlőre nem kívánjuk emelni, az előkészítő-kenguru-gyermek
csoportjainknak három, a serdülő-kadett-junior csoportjainknak négy edzésük van hetente.
A felkészítés elképzelhetetlen létesítmények nélkül, amiket bérelnünk kell – tekintélyes
költségekkel. Teremeket a következő intézményektől bérelünk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fráter Katolikus Gimnázium;
Fazekas Általános Iskola;
Földes Ferenc Gimnázium;
II. Rákóczi Általános Iskola,
Zrínyi Ilona Gimnázium;
Miskolc Városi Sportcsarnok;
Berzeviczy Szakközépiskola;
Diósgyőri Református Általános Iskola;
Vörösmarty Általános Iskola;
Széchényi Általános Iskola;

Minden évben részt veszünk serdülő csapatunkkal Szarovban, Oroszországban egy
nemzetközi meghívásos tornán, ami nemcsak egy nagyon jó alkalom a nemzetközi
megmérettetésre, hanem csapatépítő szempontból sem elhanyagolható.
Terveink szerint az előttünk álló szezonban minden korosztály számára szervezünk egy
felkészülési tornát, aminek a pontos időpontja még nincs meg.
Versenyeztetés

Klubunk utánpótlás-nevelési eredményességi
célkitűzése egyértelmű: minden korcsoportban
eredményesebbek akarunk lenni.
Kenguru korcsoportban 4, gyermektől-junior
korcsoportig 2-2 csapattal nevezünk az országos
bajnokságra.

Bajnoki helyezési célok 2011/2012

Korcsoport
kenguru
gyermek
serdülő

2011/2012
IV-VI helyezés
IV-VI helyezés
V-VIII helyezés

Sportiskolánk nem rendelkezik autóbuszokkal, így a bajnoki mérkőzésekre (az összes
korcsoportban ez több mint 50 utat jelent), tornákra bérelt autóbuszokkal utazunk. Az
utazások mellett hasonló nagyságrendben a szállás díjak is komoly költségtételeket
jelentenek.

A tervek megvalósításához szükséges fejlesztések
Humánerőforrás fejlesztés – személyi állomány

A teljes szakemberállományt ebben a szezonban két fővel kívánjuk bővíteni.
Szakemberek
Teljes szakember állomány
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma
Licence-szel rendelkező edzők száma

Jelenleg
10
9
7

2011/2012
12
11
9

Humánerőforrás fejlesztés – képzések

A teljes szakembergárdánk részesül a 2011/12-es idényben egy szakmai továbbképzésben,
amit a tervek szerint 3 szakember fog számukra tartani sportiskolánkban.
Eszköz fejlesztés

A működés során felmerülő kisebb problémákat mindenképpen javítani kell, sajnos a
felkészülés és versenyeztetés majdnem minden területén szembesülünk ezekkel. A
legfontosabbak problémák a felszerelés és az étkeztetés során merülnek fel, pl. mit csináljon
az a tehetséges sportoló akinek nincs pénze bizonyos felszerelésekre, vagy mit kezdjen
magával az a kislány aki az iskolája miatt utazott fel a hétvégi versenyre, és mivel csak este
megy haza, nincs mit egyen napközben?
Fontosnak tartjuk az egységes arculat kialakításához nélkülözhetetlen mezeket és egyéb
ruházatot, valamint az alapozó és taktikai edzésekhez szükséges sporteszközöket,
kosárlabdákat, zsámolyokat, gumilabdákat, illetve a nagy igénybevétel miatt gyorsan
elhasználódó hálókat.

Létszám
Sporteszközök
Kosárlabda
Kosárlabda háló
Sport táska
Stopper óra
Síp
Taktikai tábla
Eredmény-jelző
Kosárlabda palánk/gyűrű
Zsámoly
Bója
Gumilabda
Torna karika
Felszerelések
Kosárlabda cipő
Kosaras mez+nadrág
Melegítő
Bemelegítő mez
Széldzseki
Emblémázott póló

Kenguru
60

Gyermek
38

Serdülő
43

Kadett

Junior

30

22

db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő

60
8
60
2
2
2

38
4
38
2
2
2

43
4
43
2
2
2

30
4
30
2
2
2

2

2

2

2

22
4
22
2
2
2
1
2

db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő
db/fő

60
4
30
4
30

38
2
22
2
22

43
2
20
2
20

30
2
30
2
30

22
2
17
2
17

Fő

Hangy
aboy
40
30

10
20
30
20

30

IV. Sportfejlesztési terv indoklása
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft az északi régió kiemelten fontos utánpótlás bázisa.
Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott több mint 170 gyerek, a bevont oktatási
intézmények száma, a határokon átnyúló kapcsolatépítés és tehetségmenedzselés
példaértékű a térségben és rengeteg ki nem aknázott potenciállal rendelkezik.
Az eddigi önálló erőfeszítések azonban nagyjából elérték a felső határokat. További – külső –
források bevonására van szükség, hogy
•
•

A hazai kosárlabda élet egyik fontos bázisa lehessen.
Az északi régióban vezető szerepet kaphasson.

A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal:
• Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a kosárlabdázás bázisát.
• Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára
támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.
• A megfelelő szakemberek megtartása, az új edzőtehetségek megtalálása, anyagi
megbecsülésük fokozása és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést.
• Megszervezzük a koncentrált utánpótlás-nevelést.
• Képzés minőségét továbbjavítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök,
felszerelések biztosítása, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék kiegészítők és
orvosság, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátására.
• A kosárlabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka
továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér
kialakítása, aminek megkezdjük az előkészületeit.
• A célok megvalósításához alkalmas innovációval kívánjuk megújítani szervezetünket
és menedzsmentünket.
• Magas színvonalon szeretnénk kiszolgálni fogyasztóinkat: az utánpótláskorú
gyerekeket és szüleiket.
• A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok
gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források
hiánya miatt tehetség nem veszhet el.

V. Társadalmi, gazdasági hatások
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft-nek eltökélt szándéka, hogy hazánk északi
régiójának kosárlabda bázisa legyen, valamint, hogy népszerűbbé, szerethetőbbé tegye a
kosárlabdát.
A gyerekek mozgásszegény környezetben nevelkednek, utánpótlás programunk segít a
gyerekeknek a mozgásgazdag életvitel megszerettetésében. Az edzések és versenyek, a
klubélet komoly közösségszervező erő, barátságokat alakít, jellemfejlődésre és szabályok
betartására tanít, amire oda is figyelünk a mindennapok során. Ebben egyedülálló
lehetőségünk van, hiszen Miskolc városának majd minden gyereke megfordul a kezünk alatt,
látókörbe kerül. A pályázat segítségével vonzó szabadidő eltöltést tudunk kínálni számukra,
ami ebben a nehéz gazdasági körülmények között, sok társadalmi feszültséggel terhes
régióban komoly társadalmi békítő szereppel jár.
A kialakított sportmodell városi megtartó erőként is funkcionál, hiszen ha a pályázat
segítségével sikerül jól megszerveznünk kosárlabda utánpótlást, akkor a fiatalok számára
sport életpályát kínálhatunk, a város közoktatási és felsőfokú intézményei a tanulásban, mi
pedig a sportban juttathatjuk el az erre alkalmasakat a csúcsra, nem kell a fiataloknak egyik
vagy másik miatt szülőhelyét elhagynia.
Miskolc városmarketingjének fontos elemét jelenti a Sportiskolánk, illetve
kosárlabdacsapatunk. Erre építhet a város saját kommunikációjában.
A városban rendezett nemzetközi tornával elősegítik a turizmus fellendülését, az északmagyarországi régió és Magyarország adottságainak kihangsúlyozását.
A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő kosárlabda helyi
sztárjait.
A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk
el. Esélyt kínálunk a hátrányos helyzetű gyermekek számára is – számuk sajnos nem kevés és
egyre növekszik –, hogy kibontakoztassák tehetségüket. A pályázati források lehetővé teszik,
hogy azon gyerekek is sportolni tudjanak, akiknek a szülei még a csekély tagdíjat sem tudják
befizetni.

