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A Fáy András Diáksport Egyesület kézilabda szakosztálya sportfejlesztési programot nyújtott 

be 2012.04.02-án a Magyar Kézilabda Szövetséghez a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító társasági adó kedvezmény igénybevételére. 

A MKSZ a sportfejlesztési program szakmai tartalmát, ill. költségvetését 1 642 908,- Ft 

összegben hagyta jóvá. A program megvalósításához 177 080,- Ft önrészt köteles biztosítani 

a Fáy András DSE. 

Ebből az összegből a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért 

felelős minisztérium ellenőrző szervezete részére kötelezően fordítandó összeg: 16 430,- Ft 

A DSE a támogatást sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére, személyszállítási költségekre, 

nevezési költségre, sportlétesítmény bérleti díjára, személyi jellegű ráfordításra, 

közreműködői díjra fordíthatja. 

 

A Fáy András DSE kézilabda sportágfejlesztési programja a 2012-es évadra 

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi 

helyzetének bemutatása: 

A Fáy András Diáksport Egyesület célja, az alapító okiratnak megfelelően, hogy az iskola 

pedagógiai programjában rögzített egészségnevelési célkitűzések megvalósítását segítse. 

Ennek érdekében együttműködési megállapodásunk van a Fáy András Görögkatolikus 

Közgazdasági Szakközépiskolával. A Diáksport Egyesület részére az iskola tornatermét a 

kézilabda szakosztály edzéseire rendelkezésre bocsájtja az iskola. A tornaterem mérete 42 x 

12,2 méter. Két kézilabda kapu van a teremben, valamint három öltöző áll a diákok a 

rendelkezésére. A sporteszközöket, a sportfelszereléseket a tornaterem folyosóján található 

elzárható szekrényekben tároljuk. 

A DSE elsődleges feladatának tekinti, hogy biztosítsa a Fáy András Görögkatolikus 

Közgazdasági Szakközépiskola minél több tanulójának a rendszeres testedzést, sportolást,  

azaz az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítását.  

Meg vagyunk győződve arról, hogy a kézilabda sportág az egyik legalkalmasabb sportág a 

gyermekek mozgásfejlődésének biztosítására, a szabadidő tartalmas eltöltésére, az inaktív 

életmód káros hatásainak oldására.  

Három éve újból a diáksport egyesületünk meghatározó sportága lett a leány kézilabda.  

Népszerűségét mutatja, hogy 30 diák sportol rendszeresen a kézilabda szakosztályban. Annak 

érdekében, hogy minden korosztály a felkészültségének megfelelő versenyrendszerben tudjon 

indulni és érjen el sikerélményt ezért V. korcsoportos, VI. korcsoportos és amatőr 

diákolimpiai versenyrendszerben vesznek részt a DSE kézilabdázói. Az eredményességet 

mutatja, hogy a megyei iskolai pontversenyben a leány kézilabda szakosztályunk az elmúlt 

tanévben a Ságvári Endre Gimnáziummal holtversenyben az első helyen végzett. 

A kézilabda életet Solymosi Tamás testnevelő, kézilabda szakedző, volt NB I-es játékvezető 

fogja össze. Kiváló nevelő edző, igazi pedagógus. Pozitív ösztönzéssel motivál, példát mutat, 

megköveteli a sportszerű játékot, magatartást edzésen és mérkőzésen egyaránt.  



Ebben a tanévben heti egy-egy tömegsport foglalkoztatáson történt a felkészítés a Magyar 

Diáksport Szövetség leány kézilabda bajnokságán való indulásra a különböző 

korcsoportokban. 

 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 

A beszerzési feladatokat, sportfelszerelések, sporteszközök vásárlását az első félévre 

csoportosítottuk, az utánpótlás nevelés szakmai és egyéb fejlesztési terveit az egész tanév 

során folyamatosan szeretnénk megvalósítani. A kézilabda szakosztály utánpótlás bázisának 

megerősítése mellett a VI. Korcsoportos foglalkoztatás és versenyeztetés megerősítését 

tervezzük kiemelten. 

- sportszerek (labda, térdvédő és az egyéb eszközök) megvásárlása 2012. szept-október 

- mezek, kiegészítő eszközök megvásárlása 2012. október 

- a kézilabdázók számának növelése a beiskolázott tanulók körében, különös tekintettel 

a sportági osztályra. 

- rendszeres mozgáslehetőség, edzés biztosítása a sportolni vágyó tanulók számára. VI. 

korcsoportban heti három edzéssel. Ebből egy alkalommal kapusedzés 2012/2013  

- Az eredményes csapatépítés és felkészítés érdekében egy hetes edzőtábort szervezünk 

augusztusban tanévkezdés előtt. 

- A folyamatos versenyeztetés biztosítása érdekében benevezünk a Magyar Diáksport 

Szövetség V-VI. korcsoportos és amatőr leány kézilabda diákolimpiai 

versenyrendszerébe. 2012. szeptember 

- A foglalkoztatás bővítése érdekében benevezünk a Katolikus iskolák országos 

versenyrendszerébe, befizetjük a szükséges nevezési díjat. 2012. október  

- Az iskolák közötti kézilabda programok bővítése érdekében Fáy kézilabda 

bajnokságot szervezünk 4-6 Miskolc városi ill. megyei leány csapat részvételével 

2013. április 

- Népszerűsíteni fogjuk a leány kézilabdát iskolai házibajnokság szervezésével. 2012. 

ősz és 2013. tavasz 

- A kézilabda népszerűsítése érdekében tanár diák mérkőzéseket szervezünk .2013. 

május 

- A 2012/2013-as tanévtől induló sportági osztály tananyagában a leány kézilabda 

hangsúlyos szerepet kap.2012/2013 tanév folyamatos 

- A szakosztályi létszámot 26 főre tervezzük a jövő tanévben. Ez a jelenlegi létszámot   

30 %-al növeli. 

- eredmények folyamatos közlésével kapcsolattartás a helyi médiával és a megyei 

kézilabda szövetséggel Tanévben folyamatos. 

- A házibajnokságok, Fáy kupa  szervezésébe bevonjuk a szülőket, a tantestület tagjait. 

2012/2013-as tanév folyamatos  

- Az eredményeket, eseményeket az iskola honlapján folyamatosan megjelentetjük 

- a tanév végén a versenyen való szereplések értékelése, a kiemelkedő tanulók 

jutalmazása 

- a felsőoktatásban továbbtanuló sportolók irányítása az egyetemi sportélet felé 

 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése 



 

A Fáy András DSE női kézilabda fejlesztésének célja: 

- Minél több diák vegyen részt az iskolai életbe integrált kézilabda edzéseken és 

mérkőzésen, emelt szintű fizikai aktivitásban. 

- Legyen az egyik legnépszerűbb sportág a kézilabda az iskolában. 

- A diákok mindennapi életének legyen része a testmozgás, a sportolás, a 

kézilabdázás. 

- Egészséges életvitel megerősítése. 

- A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen a sportági 

osztály iskolai tantervében. 

- Káros szenvedélyek megelőzése, drog prevenció a kézilabda sportág segítségével. 

- Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a 

kézilabdázás nevelési funkciói által (küzdőképesség, kudarctűrés, csapatszellem 

stb.) 

- A női kézilabda utánpótlás bázisának szélesítése. 

- A miskolci kézilabda egyesületi sport utánpótlás bázisának segítése. 

 

A projekt várható hatása: 

- A leány kézilabda sportág megerősödése iskolánkban. 

- A magyar kézilabda női utánpótlásának erősítése Miskolc városban. 

- Játéklehetőség, örömszerzés, érvényesülés biztosítása 15-19 éves női 

kézilabdázók számára. 

Intenzív délutáni sportélet, ezen belül kézilabda élet megvalósítása iskolánkban. 

 

 

A sportágfejlesztési programot a TS Hungária Kft támogatja, melyet ezúton is köszönünk. 

        

 

Kondás Miklós  

       elnök 


