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I. A vállalkozás története
I./1. A sportiskola
Miskolc Megyei Jogú Város képvisel testületének 1998. februári közgy lésén született
határozata alapján 10 sportággal (atlétika, birkózás, judo, jégkorong, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, röplabda, torna, úszás) megalapította a Miskolci Sportiskolát.
Az azóta eltelt másfél évtizedben a sportágak helyi tradícióinak, a sportklubok utánpótlást
garantáló igényének és a mindezeket feler sít lobby tevékenységnek köszönhet en a
sportágak száma folyamatosan b vült. A sportiskola képzési rendszerébe így további hat
sportág – ökölvívás, kajak-kenu, asztalitenisz, tájfutás,sakk és vízilabda – került. Ez utóbbi
beindításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése 2011.szeptemberi ülésén született
határozat, miután a tárgyi feltételek a Kemény Dénes Városi Sportuszoda beindításával a
vízilabda utánpótlás bázisának hosszú távú kiépítésére ideálissá váltak.
A jelenleg is m köd 15szakosztály (2010-ben a labdarúgó utánpótlás a DVTK-hoz került)
széleskör lehet séget biztosít a rendszeres sporttevékenységet választó városi ifjúságnak,
az edzési és versenyzési formák a korosztályos felmen rendszer bajnokságokban
biztosítottak.
A szakmai struktúra folyamatos alakítása mellett a m ködtetési formában is változás
következett be. A korábbi önkormányzati intézményi m ködtetés helyett, 100 %-os
önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság létrehozása mellett döntött Miskolc
MJV. Közgy lése 2009.március 1-i határnappal. Az újonnan létrehozott gazdasági társaság a
sportiskola kezdetekt l meglév f tevékenysége, az utánpótlás nevelés mellé, profiljában
egymáshoz racionálisan illeszthet feladatellátással (létesítményüzemeltetés, kötelez
úszásoktatás, versenyszervezés és versenyrendezés) lett megbízva.
Mivel a Sportiskola korábbi, intézményi m ködtetési forma sajátosságaiból adódó költség
gazdálkodási korlátok és a sz kebb bevételi lehet ségek idejét múlttá tették a kib vült
feladatellátást, a piaci alapú, tulajdonosi szemlélet gazdálkodási szerkezet jobban szolgálta a
sport terén is tapasztalható rugalmasabb gazdálkodás szükségességét.
A névhasználatban történt változás – az MVSI mozaikszó felvétele a cég neve elé –
könnyítést jelentett mind a sportiskolásaink sportági szakszövetségeknél vezetett sportolói
nyilvántartásának pontosításában mind a különböz versenyek kötelez adminisztrációs edz i
feladatok egyszer sítésében.

I/2. Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelésének sportszakmai
összefoglalója

A Miskolci Sportiskola a meglév 15 szakosztályban rendszeres sporttevékenységet folytató
immár 1400 f t meghaladó sportolói létszámával komoly szerepet tölt be városunk
ifjúságpolitikai, ifjúságvédelmi feladatainak megvalósításában.
Els dleges feladata mégsem ez, hanem a városban honos sportágak folyamatos, színvonalas
jelenlétét biztosító háttér, a felmen rendszer sport utánpótlásképzés biztosítása.
A 2011. évben elfogadott Városi Sportkoncepció rögzíti, hogy ennek színtere a Miskolci
Sportiskola, amely a színvonalas utánpótlás nevelés biztosítása érdekében a legjobb személyi
és tárgyi feltételeket köteles biztosítani.

,

Ezen feladat ellátásához Miskolc Megyei Jogú Város 2012.évi költségvetése a gazdálkodási
realitásokat tükröz en az azt megel
évhez képest kisebb, ennek ellenére kiemelt
nagyságrend támogatást biztosított. A megfogalmazott szakmai célkit zések
megvalósításához szükséges többletforrások el teremtése érdekében a tavalyi évben
elkezd dött az utánpótlás nevelési hozzájárulás (tagdíj) differenciált mérték megállapítása és
bevezetése.
A tehetséges sportolók megtartása érdekében szükséges a Miskolcon m köd
sportegyesületekkel kötött együttm ködési szerz dések újragondolása és megkötése.
A sportiskolában sportoló gyerekekkel és fiatalokkal kötött amat r sportolói szerz dések azon
túl, hogy jogilag rögzítik a sportiskolai tagok státusát – elvárásokat és kötelezettségeket –
el térbe helyezik a feln tt korosztályba lép versenyz k sportpályafutásának városi
klubokban történ folytatását.
Amennyiben a legtehetségesebb sportolóink kinövik a helyi lehet ségek adta kereteket, az
adott sportági szakszövetségek által megállapított nevelési költségtérítés ellenében válthatnak
sportszervezetet, amely szintén bevételként jelentkezik.
Sportiskolánk 2012-ben a SIOSZ (Sportiskolák Országos Szövetsége) által meghirdetett
pontverseny alapján – az el
évet követ en ismét – elnyerte „ Magyarország legjobb
sportiskolája” címet

I/3. Köznevelési típusú sportiskola
Miskolc Megyei Jogú Város jóváhagyásával a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzeti Sport
Intézet a Sportiskolák Országos Szövetsége a Sportági Szakszövetségek és az MVSI Miskolc
Városi Sportiskola Nonprofit Kft szakmai támogatásával a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
a 2012-2013. tanévben köznevelési típusú sportiskolai osztályt indított az 1. évfolyamban.
2013-ban már két 1. osztály és egy 5. osztály is beindul a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában. Ezzel a köznevelési típusú sportiskolában már közel 100 gyermek vesz részt a
MOB által is elfogadott programban.
Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése kett s cél megvalósítása érdekében történik:
Az egyik, az egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekv
nemzedékekben, amely lehet vé teszi, hogy kikerülve a közoktatás rendszeréb l a
testmozgást és sportokat szeret állampolgárokként éljék mindennapjaikat.
A másik, az élsport utánpótlásbázisát jelent versenysport támogatása.
A kett s cél együtt, egymást er sítve valósítandó meg. A közoktatási intézményrendszer
részét képezi a sportiskolai rendszer, ahogy az egységes és átfogó utánpótlás-nevelési
rendszernek is szerves része ez az új típusú sportiskolai rendszer.
„A támogatott utánpótlás-nevelési rendszernek szigorú szakmai követelményeknek kell
megfelelni, összhangban kell lennie a versenysport koncepciójával, annak kit zött céljait kell
szolgálnia, illetve meg kell akadályoznia a gyermekek túl korai specializációját.”
A választható sportágak: vizes sportok atlétika, judo, kosárlabda, kézilabda,
A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.)
évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását
támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába.
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I./4. TAO pályázatok
A TAO pályázat 2012. évi kiírása alapján az MVSI keretében m köd Látványcsapatsportágak
(jégkorong,
kézilabda,
kosárlabda,
vízilabda)
utánpótlásának
sportágfejlesztésére, valamint az adott sportágak által használt, az MVSI kezelésében
köd létesítmények fejlesztésére, korszer sítésére 2012. évben az MVSI Nonprofit Kft.
571 M Ft –os összértékben nyújtott be pályázatot. A jóváhagyást végz szervezethez benyújtott
sportfejlesztési programban szerepl ezen összeget a tárgyév július 1-jét l a tárgyévet követ év
június 30-áig terjed id szakban szükséges felhasználni.

A 2012-2013. évi sportfejlesztési program összefoglaló költségvetése
Ktg sor
száma
Kosárlabda

Költségek

Igényelt
támogatás

Önrész

Költségek
(HUF)

Utánpótlás nevelés, fejlesztés
Tárgyi eszközök, beruházás
Közrem köd i költségek
NSI 1%

50 737 050
35 089 912
1 750 000
884 616

5 637 450
15 038 534

56 374 500
50 128 446
1 750 000
884 616

Összesen

88 461 578

20 675 984

109 137 562

Utánpótlás nevelés, fejlesztés
Tárgyi eszközök, beruházás
Közrem köd i költségek
NSI 1%
Összesen

170 127 108
135 809 292
6 118 727
3 152 072
315 207 199

18 903 012
58 203 982

189 030 120
194 013 274
6 118 727
3 152 072
392 314 193

Utánpótlás nevelés, fejlesztés
Tárgyi eszközök, beruházás
Közrem köd i költségek
NSI 1%
Összesen

57 635 550
69 074 114
1 524 367
1 295 293
129 529 324

6 403 950
29 603 191

Utánpótlás nevelés, fejlesztés
Közrem köd i költségek
NSI 1%
Összesen

48 535 637
1 000 735
500 367
50 036 739

5 392 849

5 392 849

53 928 486
1 000 735
500 367
55 429 588

583 234 840

139 182 968

722 417 808

Jégkorong

77 106 994

Vízilabda

36 007 141

64 039 500
98 677 305
1 524 367
1 295 293
165 536 465

Kézilabda

mind összesen:

A Társaság az alábbi sportlétesítmények fejlesztésének megvalósítását tervezte TAO-s pályázati
forrásból, KEOP pályázat és az ezekhez szükséges öner felhasználásával 2012. évben. A
szükséges öner a Miskolc Megyei Jogú Város közgy lése 2012 évi II-32/2395/2012 számú
határozata alapján Miskolc város költségvetésében elkülönítve szerepel.

,

A 2012-2013. évben tervezett TAO-s és KEOP-os pályázati forrásból tervezett
létesítményfejlesztések táblázatos összefoglalója:

Létesítmény neve

Megvalósítandó fejlesztés
leírása

Öner (Ft)

Pályázati
forrás (Ft)

Beruházás
összesen (Ft)

Pályázat
típusa

TAO
A Tanuszoda energetikai és
21 877 880
51 048 385
72 926 265
(Vízilabda)
épületrekonstrukciós
korszer sítése
54 526 060
309 047 675
KEOP
363 573 735
Az uszoda egyetemi kútról
TAO
Kemény Dénes
történ termálvízzel való
5 220 000
12 180 000
17 400 000
(Vízilabda)
Városi Sportuszoda
pótvíz ellátása
Kondicionáló terem
klímatizálása, küzd tér
Miskolc Városi
TAO
15 359 047
35 837 776
Szabadid központ parketta cseréje,
51 196 823
(Kosárlabda)
eredményjelz , Fiba
Sportcsarnok
állvány
2. jel jégpálya
árnyékolása, jégolvasztó
Miskolc Városi
berendezés kialakítása,
TAO
42 480 953
99 122 224
Szabadid központ
141 603 177
öltöz k kialakítása,
(Jégkorong)
Jégcsarnok
beléptet rendszer, gólbíró
beépítése
Létesítményfejlesztések
139 463 940
507 236 060
646 700 000
összesen:
Az öner összegéb l 138 040 000 Ft az MMJV közgy lése 2012 évi II-32/2395/2012 számú határozata
alapján elkülönítve.
Diósgy ri Városi
Tanuszoda

Diósgy ri Városi Tanuszoda
Kiviteli tervei elkészültek. A beruházás kezdeti id pontja függ a KEOP pályázat elbírálásának
idejét l és kimenetelét l. Mivel az uszoda felújítási komplex feladat, egymásra épül
munkafázisokból áll, melynek egy része TAO-s forrásból más része KEOP pályázati forrásból
kerül finanszírozásra.
Kemény Dénes Városi Sportuszoda
A vízi-létesítmény tervei elkészültek, a vízjogi létesítési engedély 2013. március hónapban
került kiadásra. A beruházás várható befejezése 2013. szeptember hó.

Miskolc Városi Szabadid központ Sportcsarnok- Miskolc Városi Szabadid központ
Jégcsarnok
2012. évben a fent nevezett sportingatlanokon ideiglenesen, forráshiány miatt a beruházások
nem kezd dtek el. A tárgyi eszköz beruházás jogcímen a jégkorong és kosárlabda látványcsapatsportágak fejlesztésére szolgáló keret feltöltése jelenleg is folyamatban van.
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I./5 Kötelez iskolai úszásoktatás
Az önkormányzati fenntartású általános iskolai tanulók úszásoktatása Miskolcon az iskolai
testnevelés órák keretében, a testnevelésre fordítható óraszám terhére történik, országos
törvényi szabályozás alapján.
Az oktatás két helyszínen, az MVSI Nonprofit Kft. kezelésében m köd Kemény Dénes
Városi Sportuszodában és a Diósgy ri Tanuszodában történik. A rendelkezésre álló vízfelület
optimális kihasználása érdekében a kötelez úszásoktatást a két uszodában 6 f , az MVSI
Nonprofit Kft. alkalmazásában álló szakképzett úszásoktató végzi.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVSI fontos feladatának és céljának
tekinti, hogy az alsó tagozat befejezésére a gyermekek tanuljanak meg biztonságosan úszni. A
térítésmentes oktatásra a diákokat bérelt autóbusz szállítja az uszodába, ennek fedezetét a
városi költségvetés finanszírozza.
A kib vült tárgyi és személyi feltételeket kihasználva megvalósult az úszásban érintett
szakemberek részér l több éve felmerült, egymásra épül három lépcs s oktatási modell. Az
elképzelés alapján az els lépcs ben a nagycsoportos óvodások vesznek részt a 10 alkalmas
intenzív oktatásban, majd ezt követ en els osztályban szintén 10 és végül második
osztályban 15 alkalommal tanulják a mellúszás alapjait, megszilárdítják úszástudásukat a
gyermekek.
Miskolc Megyei Jogú Városban a kötelez iskolai úszásoktatás tárgyi és személyi feltételei
megfelel ek.
Létszámadatok a 2012. január 1 – december 31. közötti id szak oktatásáról:
Kemény Dénes Városi Sportuszoda
Önkormányzati fenntartású iskolák
Egyházi fenntartású iskolák
Miskolci óvodák
Vidéki óvodák+iskolák

1175 tanuló
234 tanuló
210 gyerek
221 gyerek

Diósgy ri Tanuszoda
Önkormányzati fenntartású iskolák
Egyházi fenntartású iskolák
Miskolci óvodák

1098 tanuló
158 tanuló
151 gyerek

Nyári Vízipók Tábor
A kötelez úszásoktatás az iskolai tanév rendjéhez igazodik, így a nyári id szakban az
úszásoktatást végz munkavállalók az MVSI Nonprofit Közhasznú Kft. által általános iskolai
tanulók részére meghirdetett és megszervezett „Vízipók” elnevezés nyári napközis táborban
dolgoztak.
A június 18-tól augusztus 17-ig tartó 8 egyhetes id tartamú turnusokban a résztvev gyerekek
hétf l-péntekig, naponta 7.30 – 16.00 óra között a 1,5 órás uszodai foglalkozások mellett
több sportág alapjaival ismerkedhettek meg. Az egész napi felügyeletr l szakképzett
pedagógusok gondoskodtak, a napi 3 étkezést a szervez Sportiskola biztosította.
A Vízipók Táborban összesen 448 tanuló töltötte el tartalmasan a nyári vakáció egy részét.

,

I./6. Kemény Dénes Városi Sportuszoda
A 2009. évben átadott Kemény Dénes Városi Sportuszoda ¾ részben a MIBERSZOLG Kft.,
¼ részben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. Az üzemeltetést az
MVSI Nonprofit Kft. A 2012. évi Egyszer sített Éves beszámoló mellékletét képez
közhasznú tevékenységr l szóló tartalmi beszámolóban csatolt Miskolc Megyei Jogú Város
polgármestere által 2011. október 20-án kelt JK: 23587/2011. megbízási szerz dés alapján a
sportiskola m ködteti a Kemény Dénes Városi Sportuszodát, valamint a Diósgy ri
Tanuszodát. Ennek törvényi hátterét a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (1) bekezdése
képezi.
ENERGIAFELHASZNÁLÁS A KEMÉNY DÉNES VÁROSI SPORTUSZODÁBAN 2011-2012 ÉVBEN

Mivíz

Megtakarítás
3

3

2011 évi felhasznált mennyiség m

2011 évi ár /Ft/m /

Ár

32 882

592,4

19 479 297

2012 évi felhasznált mennyiség m3

2012 évi ár /Ft/m3/

28 536

702

20 032 272

-552 975

Mih
2011 évi felhasznált mennyiség /GJ/

Tervezett ár /Ft/MW/

8 035

3200

2012 évi felhasznált mennyiség /GJ/

Megvalósult ár /Ft/MW/

9 443

3441

2011 évi lekötött teljesítmény /MW/

Tervezett ár /Ft/GJ/

2,4

14506608

2012 évi lekötött teljesítmény /MW/

Megvalósult ár /Ft/MW/

2,4

15539808

25 712 000
32 493 363

-6 781 363

34 815 859
37 295 539

-2 479 680

Émász
2011 évi felhasznált mennyiség /KWh/

tervezett ár /Ft/KWh/

910 328

19,32

2012 évi felhasznált mennyiség /KWh/

Megvalósult ár /Ft/KWh/

867 053

19,32

2012 évi lekötött teljesítmény /KW/

Tervezett ár /Ft/KW/

250

5112

2012 évi lekötött teljesítmény /KW/

Megvalósult ár /Ft/KW/

250

5112

17 587 537
16 751 464

836 073

1 278 000
1 278 000

Összesen

0

-8 977 945

A Kemény Dénes Sportuszodában 2012-ben az alábbiakban felsorolt sportrendezvények
kerültek megrendezésre.
2012. január 13-18.

Triatlon Junior Válogatot edz tábor
Az edz tábor úszás edzéseinek kiváló helyszínt biztosított a
sportvezet k és a sportolók visszajelzései alapján a Sportuszoda

2012. február 18.

Vízilabda Feln tt OB II. C csoport 5. forduló

,

A miskolci Várfürd
fordulót.

Sc. Csapata házigazdaként rendezte a

2012. február 25-26.

Gyermek II. Vízilabda Vidék Bajnokság
Az MVSI vízilabda szakosztály rendezte házigazdaként a
fordulót, amelyen a bajnokságban szerepl Debrecen, Pécs,
Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely vízilabdásai
mellett az MVSI két csapata képviseltette magát.

2012. március 10.

XVI. Víz Világnapja Nemzetközi Úszóverseny
Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség MVSI Nonprofit
Közhasznú Kft és a Borsod Megyei Hidrológiai Társaság. 16
alkalommal megrendezett Víz Világnapi Úszóverseny egyik
legfontosabb célja, hogy felhívjuk a gyerekek és a gyerekeken
keresztül a feln ttek illetve a családok figyelmét a víz
fontosságára és ezen keresztül is környezetünk védelmére. A
versenyre
hagyományosan
meghívjuk
Kassát
és
Marosvásárhelyt, mivel Magyarország úgynevezett vízgy jt
területként szolgál. Ezzel szeretnénk felhívni a szomszédos
területek figyelmét is vizeink tisztaságára. A versenyen közel
350 sportoló vett részt, több mint 80 eredményhirdetést
tartottunk.

2012. április 21.

Vízilabda Feln tt OB. II. C csoport 7.forduló

2012. május 12-13.

Gyermek II. Vízilabda Vidék Bajnokság

2012. június 08. augusztus 12.

Miskolc Sport Nyár

2012. július 20-22

Úszó Gyermek Országos Bajnokság
A Magyar Úszó Szövetség és az MVSI Nonprofit Kft. közös
rendezésében.
A versenyen 54 egyesület, 412 versenyz je állt rajtk re. A
rendezés
a
kiemelked en
nagy
létszám
ellenére
problémamentesen került lebonyolításra. A Magyar Úszó
Szövetség megelégedésére történt a megrendezés.

2012. november 17.

Bitskey Zoltán Úszó Emlékverseny
A sok évre visszatekint , hagyományos nemzetközi
úszóversenyt
a
B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetséggel közösen rendezte az MVSI
Nonprofit Kft. A versenyen 26 egyesület több mint 300
versenyz je mérte össze a tudását a béka korosztálytól egészen a
feln tt korosztályig. A meghívott külföldi csapatok edz ivel
közösen a helyi csapatok szakvezet ivel egy sikeres, szakmai
konferenciát tartottunk a versennyel egy id ben.

2012. december 08.

Mikulás Kupa

,

A Mikulás Kupa rendezése is több évre nyúlik vissza. Ezen a
versenyen a sportiskolában úszó amat r versenyz k vesznek
részt. A legkisebbekt l 4-5 éves kortól, felkészültségükt l
függ en a rövidebb 25 méteres távoktól egészen a 100 méteres
távokig írtunk ki versenyszámokat. A verseny színfoltja, hogy a
rendezvényt mindig meglátogatja a MIKULÁS aki átadja az
ajándékcsomagokat.

I./7. Diósgy ri Tanuszoda
Mára az Uszoda épületgépészeti berendezései és elektromos hálózata korszer tlenné vált és
felújításra szorul. Az 1982-ben átadott létesítmény hosszú évekig egyedüli fedett
létesítményként próbált megfelelni a közönség, a kötelez iskolai úszásoktatás, az iskolai
tömegsport és versenysport sokrét és nagy terhelést jelent igényeinek. Az építés idején
elfogadott általános m szaki, technológia színvonal mára azt eredményezte, hogy a
létesítmény számos tekintetben felújításra, korszer sítésre szorul. A tervezett épületszerkezeti
és gépészeti felújítások eredményeképpen a kötelez iskolai úszásoktatásban, a délutáni úszás
és vízilabda edzéseken résztvev gyerekek, a miskolci sportklubok sportolói, valamint
Miskolc város lakosai egy minden igényt kielégít , a mai kornak megfelel , megújult uszodát
vehetnek majd igénybe. A 2012-es évben az épület rendeltetésszer használatához szükséges
állagmegóvó intézkedések hatására az uszoda folyamatos m ködése (kivéve a nyári leállást)
biztosított volt.
.

Diósgy ri Tanuszoda 2012 évi energia felhasználása
2012

/m3/

Villany

/kWh/

Gáz

/m3/

január

1 587

11 258

17 248

február

1 459

10 438

15 782

március

2 568

12 451

14 589

április

1 587

10 514

13 584

május

1 458

9 922

5 214

június

1 425

9 279

5 874

július

850

4 822

3 014

0

1 571

49

augusztus
szeptember

1 874

9 258

3 587

október

1 745

10 785

11 148

november

1 758

10 368

13 247

december

1 587

10 458

15 853

17 898

111 124

119 189

-552

2 082

-553

2012 összesen:

különbség:

,

Víz

A Diósgy ri Tanuszodában 2012-ben az alábbiakban felsorolt sportrendezvények kerültek
megrendezésre.
2012. április-május

Bulgárföldi Kupa

Általános iskolák közötti meghívásos verseny
2012. május 12.

Sportiskolai Házi verseny
Szakági követelményrendszer motorikus felmérései
háziverseny jelleggel.
A versenyen 120 gyermek vett részt és a sikeres,
hangulatos lebonyolítás mellett megtörtént a sportiskola
úszó szakosztályában úszó kezd
versenyz k
szintfelmérése.

Miskolc, 2013. május 16.
_________________________
ügyvezet

,

