Sportfejlesztési koncepció 2014-15
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Gazdasági társaságunk, az FCV Sportszervező Kft. a gazdasági környezet végett alakult és vette át az
egyesület feladatait részben. A szervezet 100%-os tulajdonosa az egyesület, így lényegében csak
szervezeti formában változott a helyzetünk.
Egyesületünk remek eredményeket könyvelhet el, rövid megalakulása óta. Az NB2-es futsal
bajnokság újoncaként, csapatunk veszprémi játékosokra építve megnyerte a nyugati csoportot és
indulási jogot szerzett az nemzeti bajnokság első osztályában. Az egy év alatt aprólékosan felépített
és átgondolt szakmai munkával nem várt eredményeket tudtunk elérni, amely a jövőt tekintve
bizakodásra adhat okot. Az NB 1-ben eltöltött 2 év ellentétes eredményeket hozott. Az első szezon a
„tanulóévünk volt” és csak a visszalépéseknek köszönhetően maradhattunk a legmagasabb
osztályban. A 2013/14-es szezonban megerősített szakmai háttérrel remekül szerepelt csapatunk,
hiszen mind a kupában, mind a bajnokságban Magyarország legjobb 4 csapata közé verekedtük be
magunkat. A kvartett tagjai mind sokkal régebb óta dolgoznak ebben a sportágban. A felnőtt
csapatunk mellett rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk az utánpótlás-képzési programunkra.
Koncepciónk keretein belül több iskolával együttműködés formájában szélesítjük a bázisunkat és
innen építkezve készítjük fel a gyerekeket a sportág alapjaira, illetve a futsal bajokságra. Kiemelten
működünk együtt a Szilágyi Keresztény Iskolával (Szilágyi Diáksport Egyesülettel), ahol a futsal
sportág kiemelt sportágként szerepel a testnevelés óra kereteiben. Csapataink a Bozsik programban,
illetve az országos futsal bajnokságban szerepelnek, közel 100 gyerekkel foglalkozunk, 4 saját
nevelésű fiatalunk már a felnőtt kerettel készül. Bízunk benne minél hamarabb többen is
bemutatkozhatnak a felnőttek között. Edzőinket folyamatosan képezzük, az idei évben 2
szakemberünk is sikeresen szerezte meg futsal edzői diplomáját.
Jelenleg nincs saját tulajdonú létesítményünk, béreljük a termeket. A városban telítettek a
rendelkezésre álló lehetőségek, ezért komoly koordinációt, szervezést igényel az edzés- és mérkőzés
helyszínek biztosítása. A jövőben megnövekedett edzésigény miatt több változaton, több
megoldáson is gondolkodik egyesületünk.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának
ütemezése:
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve: Egyesületünk fontos szerepet kíván vállalni - az
MLSZ stratégiájában kiemelt feladatként megfogalmazott - tömegbázis növelésben, így a pályaépítési
program keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve 2 műfüves
pályát szeretnénk építeni. A létesítményt beépítenénk a városi oktatási rendszerbe, így
délelőttönként az iskolák használhatnák, illetve a városi, megyei diáksport eseményeknek kiváló
helyszínt biztosíthatna. A délután folyamán egyesületünk futsalosai használnák, illetve a városi
kispályás bajnokság csapatai élvezhetnék itt a labdarúgás örömeit. Egyedi rendezvényeknek is remek
helyszínt biztosíthatna. Ezáltal kihasználtsága komplex és társadalmi hasznosultsága pozitív hatással
jelentkezne városunkban.
A pályák mellé az ideális kihasználhatóság végett egy kiszolgálóhelyiséget szeretnénk építeni. Az
épület 4 öltözőből (vizesblokkokkal), egy raktárhelyiségből (a karbantartó eszközök tárolására) és egy

közösségi teremből állna. A beruházás tenné teljessé a létesítményt és komplexitásából adódóan
tovább bővülhetne a magyar labdarúgás infrastruktúrája.

A projekt a 2014/15-ös bajnoki évadra vonatkozik, mely a felkészülési időszakkal együtt egész évben
tart. Így a projekt időtartama 12 hónap.
A tevékenység ütemterve:
2014. július 1.- 2014. szeptember 1. – Felkészülési időszak, eszközbeszerzések
2014. szeptember 1. - 2015. április 30. – Bajnoki idény
2015. január 1. – 2015. június 30. – Kiszolgáló helység építése, kivitelezése
2014. július 1. - 2015. június 30. – Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos)
2014. július 1. - 2015. június 30. – Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos)

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése,
valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti
kapcsolat bemutatása (amennyiben van):
Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájához alkalmazkodva születettet meg. Elsősorban az
utánpótlásképzésben és a tömegbázis növelésben vállalunk szerepet, együttműködve több iskolával
és diáksport egyesülettel, ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyerekeknek. Az utánpótlás
nevelésen belül a tömegbázis növelése, kialakítása szintén kiemelt célunk, mely egyezik az MLSZ
stratégiájával. Az utánpótlásképzéshez szükséges szakembergárdát, a megfelelő szakmai vezetés
mellett szakedzőkkel és testnevelőkkel szeretnénk megoldani, ily módon kialakíthatunk egy ideális
rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és megfelelően szolgálja a fiatalok fejlődését. A
tehetséggondozásban is igyekszünk szerepet vállalni és megfelelő kapcsolatrendszert kiépítve klubon
túli lehetőségeket (más nagyobb egyesületekben) kínálunk fiataljainknak. Az ideális képzés
elengedhetetlen része a szakmai háttér mellett a megfelelő orvosi, egészségügyi háttér. Ennek
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megfelelni.
Előző sportkoncepciónk egy rövid távú lehetőséget kínált a résztvevőknek. Most hosszú távon
szeretnénk lefektetni egy ideális alapokon működő, az iskolai rendszerrel kooperáló utánpótlásnevelő programot, melynek két fontos eleme a sport és a tanulás. Előző sportfejlesztési
koncepciónkra épül a mostani, a megkezdett munkát folytatjuk a pályázati lehetőség segítségével. Az
előző koncepció az alapok lerakására szolgált, a mostaninak a bázisalakítás a fő célja.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése:
Az egyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a régióban élő
gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a labdarúgás, futsal által. Célunk az
edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyerek beintegrálása a rendszerbe, az

egyesületbe. A program másik jelentős része minél több, az egyesület által kinevelt labdarúgó, futsal
játékos nívós klubok utánpótlás csapataiba, illetve akadémiákra történő irányítása. Igazodva az MLSZ
fejlesztési irányelveihez kapcsolódva, igyekszünk kis egyesületként a tömegesítésben is részt venni.
Elképzeléseink megvalósításához nyújt számunkra nagy segítséget a társasági adó adta lehetőség.

