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A Fáy András Diáksport Egyesület kosárlabda szakosztálya sportfejlesztési programot 

nyújtott be 2012.04.02-án a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez a látvány-

csapatsport támogatását biztosító társasági adó kedvezmény igénybevételére. 

A MKOSZ a sportfejlesztési program szakmai tartalmát, ill. költségvetését 510.101,- Ft 

összegben hagyta jóvá. A program megvalósításához 55.000,- 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: 5101,- Ft 

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

versenyeztetéssel összefüggő költségekre, közreműködői díjra fordíthatja.                                 

 

A Fáy András DSE kosárlabda szakosztály sportfejlesztési programja a 2012-es évadra: 

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 

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

12,2 méter. Két gurulós kosárlabda palánkkal rendelkezünk, egy oldalfalra rögzített fa 

kosárlabda palánkkal, valamint három öltöző áll a diákok a rendelkezésére. A 

sporteszközöket, a sportfelszereléseket a tornaterem folyosóján található elzárható 

szekrényekben tároljuk. 

A Diáksport Egyesület elsődleges feladatának tekinti, hogy biztosítsa a Fáy András 

Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola minél több tanulójának a rendszeres 

testedzést, sportolást, azaz az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítását. 

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 kosárlabdázói. 

Az eredményességet mutatja, hogy a megyei iskolai pontversenyben a leány kosárlabda 

szakosztályunk dobogós helyen végez évek óta. 

A kosárlabda szakosztályunk ebben az évben is remekelt. A VI. korcsoportos leány csapatunk 

az országos diákolimpiai elődöntőn a II. helyet szerezte meg. Az V. korcsoportos leány 

csapatunk a megyei döntőbe jutott. Az amatőr leány csapatunk megyei V. helyet érte el. Fiú 

kosarasaink a VI. kcs-ban a megyei döntőn a III. helyet szerezték meg. 

A kosárlabda életet Sörlei Tamásné /Novák Judit/ testnevelő kosárlabda edző, volt NB I-es 

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

példát mutat, megköveteli a sportszerű játékot, magatartást edzésen és mérkőzésen egyaránt.   

 

 

 

A női kosárlabda fejlesztésének célja: 



� Minél több diák vegyen részt az iskolai életbe integrált kosárlabdaedzésen és 

mérkőzésen. 

� Növeljük a szabadidős kosárlabdázók számát az iskolában. 

� Legyen a legnépszerűbb sportág a kosárlabda az iskolában. 

� Egészséges életvitel megerősítése. 

� Káros szenvedélyek megelőzése, drog prevenció a kosárlabda sportág segítségével. 

� A női kosárlabda utánpótlás bázisának szélesítése. 

A miskolci kosárlabda egyesületi sport utánpótlás bázisának segítése. 

A spotszerek, sportfelszerelések beszerzését az első félévre csoportosítottuk, az utánpótlás 

nevelés szakmai és egyéb fejlesztési terveit az egész tanév során folyamatosan szeretnénk 

megvalósítani. 

- A sportszerek (falra szerelhető benyúló állvány oldalpalánk rögzítésére, üvegpalánk, 

versenyháló, labda) vásárlása 2012.október 

- Mezek, kiegészítő eszközök vásárlása 2012.október 

- Korcsoportonként heti két edzés biztosítása V-VI. korcsoportban és amatőr 

kategóriában. – 2012. szeptember – 2013. június 

- Dobóedzés hetente egy alkalommal. – 2012. szeptember – 2013. június 

- Az eredményes csapatépítés és felkészítés érdekében egy hetes edzőtábort szervezünk 

2012. augusztusban tanévkezdés előtt. 

- A versenyeztetés biztosítása érdekében benevezünk a Magyar Diáksport Szövetség V-

VI. korcsoportos és amatőr leány kosárlabda diákolimpiai versenyrendszerébe. – 

2012. szeptember hónap 

- A foglalkoztatás bővítése érdekében benevezünk a Katolikus iskolák országos 

versenyrendszerébe, befizetjük a szükséges nevezési díjat. – 2012 őszén 

- Az iskolák közötti kosárlabda programok bővítése érdekében Fáy kosárlabda 

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

2013. május hónap 

- Népszerűsíteni fogjuk a leány kosárlabdát iskolai házibajnokság szervezésével. – 

2012/2013-as tanév 

- A kosárlabda népszerűsítése érdekében tanár-diák kosárlabda mérkőzéseket 

szervezünk. – 2013. február hónap 

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

hangsúlyos szerepet kap. – 2012/2013-as tanév 

- A szakosztályi létszámot 24-re tervezzük a jövő tanévben. Ez a jelenlegi létszámot 20 

%-kal növeli. – 2012/2013-as tanév 

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

– 2012/2013-as tanév 

- Az eredményeket, eseményeket az iskola honlapján folyamatosan megjelentetjük. – 

2012/2013-as tanév 

- A tanév végén a versenyeken való szereplések értékelése, a kiemelkedő tanulók 

jutalmazása a Fáy András DSE jó tanulója, jó sportolója díj odaítélése és átadása. – 

2013. június 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése: 



„Labdát minden gyermek kezébe” mozgalom megvalósítása iskolánkban 

- A leány kosárlabda színvonalának fejlődése. 

- A magyar kosárlabda női utánpótlás bázisának erősítése Miskolc városban. 

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

számára. 

- Intenzív délutáni sportélet, ezen belül kosárlabda élet megvalósítása iskolánkban. 

- A kosárlabda sportágat népszerűsítő rendezvények számának növekedése. /Fáy kupa, 

tanár-diák mérkőzések, ügyességi dobóversenyek, házibajnokságok rendezése/ 

 

A sportágfejlesztési programot a Nordorient KFT támogatja, melyet ezúton is köszönünk. 

 
         Kondás Miklós 

         elnök 
 


