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I. A Sportfejlesztési program rövid bemutatása  

A sportszervezet (pályázó) adatai 

 Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 

 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó sportfejlesztési program 

 Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 

Sportfejlesztési program 2011 (Program) 

 Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 

Sportfejlesztési program Megvalósítási terv 2012/2013 

 A továbbiakban a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes 

törvények módosításáról és a kapcsolódó jogszabályokat TAO-jogszabályoknak, a 

támogatás rendszerére, az eljárásra, a támogatásra összefoglalóan TAO programként, 

TAO támogatásként vagy egyszerűen TAO-ként fogunk hivatkozni. 

Általános bemutatás (Program összefoglaló)  

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 319/2010. (VI.10.) KH 

számú határozatával teremtette meg az alapját, majd a 77/2011. (II.24.) KH sz. 

határozatával életre hívta a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiát.  

 Szemenyei István ügyvezető mellett Radulovics Bojana szakmai igazgató felel az 

Akadémia és az azt üzemeltető közhasznú nonprofit gazdasági társaság zavartalan 

működéséért. A szakmai igazgató feladata az edzők ellenőrzése, ebben segítsége 

Mátéfi Eszter vezetőedző, UP vezető, aki az edzők munkáját irányítja, koordinálja, 

fogja össze. Viszonylag szűk szakmai stáb foglalkozik a játékosokkal. A sportszervezői 

tevékenységet Györgyné Oblisz Anita látja el. 

Stratégiai célrendszer 

 Sportszakmai célok 

 Az eddigi magas szintű dunaújvárosi utánpótlás-képzés továbbfejlesztése. 

Elvárt cél lehet, hogy az akadémia megalapítását követő ötödik évtől a 

kézilabda klub mindenkori felnőtt bajnoki kezdőcsapatából legalább hárman 

az akadémiáról kerüljenek ki. Elvárás, hogy az utánpótlás csapatok a 

korosztályos bajnokságokban meghatározó szerepet játszanak, és elismerést 

vívjanak ki maguknak. 

 A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiának országos hírű képzési központtá kell 

fejlődnie, ahol a sportmódszertani és pedagógiai szempontok egyszerre 
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érvényesülnek. Ehhez kiválóan felkészült és elkötelezett szakemberek 

közösségére van szükség, akiknek a kiválasztása a szakmai vezető feladata. 

 A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiájával összhangban regionális szakmai 

központ szerepét kell betöltenie az akadémiának, szolgálva a kézilabda 

népszerűsítésének és kiválasztási rendszerének ügyét. A Dunaújvárosi Városi 

Sportiskolával együttműködve egész fiatal korosztályok bevonását tudja 

megvalósítani a szabadidős, szivacs- és strandkézilabda területeinek a 

felkarolásával. 

 A többi utánpótlás-nevelési központtal összehangolt munka alapozhatja meg 

a sportág szakmai fejlődését. Az Akadémia szívesen fogadja be, sőt 

kezdeményezi fiatal szakemberek továbbképzését, ebben meghatározó 

szerepet kíván betölteni a háttér felsőoktatási intézménnyel karöltve. 

 Oktatási, integrációs célok 

 Az akadémia létrehozása tovább erősítheti a város és régió nagy 

intézménycsoportjainak – sportszervezetek, főiskola, oktatási egységek – 

együttműködését. Elvárt cél lehet, hogy az akadémia megalapítását követő 

ötödik évtől kezdve minden végzős akadémiai korosztály legalább 50%-a 

átmenjen a teljes dunaújvárosi képzési folyamaton, azaz a középiskolát az 

akadémia partner intézményében végezze, és felvételt nyerjen a Dunaújváros 

Főiskolára. 

 A DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 

Közhasznú Nonprofit Kft. országos kapcsolatait a tehetséggondozásban 

felvállalt szerepe jelöli ki. Ahogy a korábbi években is érkeztek játékosok az 

ország különböző pontjáról a dunaújvárosi kézilabda élet erősítésére, erről az 

akadémia kapcsán sem mondhatunk le. Természetesen a földrajzi határok 

kijelölnek egy kb. 100 km-es sugarú kört, ahonnan még a középiskolás fiatalok 

úgy tudnak városunkban sportolni, hogy ehhez ne kelljen feladniuk családi 

hátterüket, de kivételes tehetségeknél ez a távolság növelhető. Az már az 

akadémia pedagógiai vezetésének felelőssége, hogy ezt a nevelési feladatot 

hogyan oldja meg. Az akadémiai képzés nagy lehetősége az oktatás és 

sportolás tevékenységeinek összehangolása. 

 A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia küldetésében kiemelt szerepet kell kapnia 

a határon túli magyar fiatalok felkarolásának. Városunkban ennek 

hagyományai vannak, hiszen a Pentele Alapítvány jóvoltából eddig is érkeztek 

Erdélyből és Délvidékről tehetségek a Hild Kollégiumba. Elsősorban 

labdarúgásban és röplabdában sikerült beiskolázni sportolókat, de Radulovics 

Bojana személyes kapcsolatrendszere jó alapot teremt a kézilabdás utánpótlás 

megszólítására is. 

 A határon túlról érkező fiatalok többlet kiadást és fokozott törődést 

igényelnek az akadémia részéről, ugyanakkor egy olyan merítési lehetőséget 
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jelentenek, ami növeli az akadémia színvonalát, társadalmi beágyazódását. 

Várhatóan újabb források nyílhatnak meg a finanszírozás oldaláról, az erkölcsi 

hozzáadott értékről nem is beszélve. 

 Városmarketinggel, kommunikációval kapcsolatos célok 

 Az Akadémia nyisson ajtót az országra, járuljon hozzá, hogy a városról kedvező 

kép alakuljon ki Magyarországon. Fontos a városon belüli marketing is, a város 

polgárai lehessenek büszkék az intézményre, a tehetséggondozás generálta 

eredményekre, egy kicsit legyen ez által is élhetőbb a város. A 

létesítményeket kihasználva országos és nemzetközi rendezvények helyszíne 

lehet Dunaújváros. A kézilabda sportágban betöltött meghatározó szerepét 

nyerje vissza a város, amihez földrajzi, szakmai adottságai továbbra is 

rendelkezésre állnak. 

 Menedzsmenttel kapcsolatos célok 

 Az alapító okirat és az előzetes tervek szerint egy hatékony, rugalmas vezetés 

irányítja az Akadémia működését. Az ügyvezető igazgató és a szakmai vezető 

közösen határozzák meg a napi munkát, az előbbi a gazdálkodásért és 

törvényességért felel, míg az utóbbi a szakmai munka színvonaláért. 

Munkájukat sportszervező segíti. 

 A pedagógiai munka kiemelten fontos szerepet játszik az Akadémia életében. 

Olyan sportolókat szeretnénk nevelni, akik a tanulásban is megállják a 

helyüket. Ehhez külön foglalkozásokra, felzárkóztató órák tartására van 

szükség, melyhez elkötelezett pedagógusokat fogunk toborozni. Az ő 

alkalmazásuk eseti megbízással történik, de szeretnénk hosszútávra 

elkötelezni őket az Akadémia ügye mellé. Idetartoznak azok a szabadidős 

programok is, amelyekkel az akadémisták szellemi fejlődését kívánjuk 

elősegíteni. Látogatás a Művészetek Palotájába, a Parlamentbe, 

Ópusztaszerre, színházi előadásokra, hogy csak néhány elemét ragadjuk ki ez 

irányú terveinknek. 

 A mai sportolói pályafutás megkerülhetetlen kérdése az egészségügyi háttér. 

Orvos és gyúró fogja figyelni a játékosok fejlődését, rendszeresek lesznek az 

egészségügyi felmérések. Itt is állandó szakmai stábbal kívánunk együtt 

dolgozni. 

Célok megvalósítása 

 Akadémiánkban látunk annyi potenciált, hogy Közép-Magyarország regionális nevelő 
központjává fejlődjünk. Olyan bázissá kívánunk válni, ahol edzőtovábbképzések, 
korosztályos válogatottak edzőtábora, nemzetközi tornák, bajnokságok 
bonyolíthatóak le. Két közel egyenértékű sportcsarnokkal, jó szálláskapacitású 
főiskolával is rendelkezünk, amelyek ha felújításra kerülnek, maximálisan megfelelnek 
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az elvárásoknak. Földrajzilag is szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Budapestről 
autópályán megközelíthetőek vagyunk.  

 Az akadémia saját jogán szerepelhet magas szintű bajnokságban olyan tehetséges 
fiatal játékosokkal, akik a sport mellett tanulnak, dolgoznak. A dunaújvárosi 
lehetőségeket kihasználva vonzó életpályamodellt tudunk kínálni a nálunk 
sportolóknak, hiszen nálunk sportolhatnak 21 éves korig vagy akár tovább és a 
sportolás mellett igény és képesség szerinti szinten tanulmányokat folytathatnak. 
Reményeink szerint ez az életpályamodell elégséges számú olyan tehetséges 
kézilabdás lányt vonz képzési rendszerünkbe, ahol jövőképet és rendszeres komoly 
sportolási lehetőséget biztosítunk számukra, akikből eredményes felnőtt csapatot 
építhetünk. 

 A serdülő előkészítő csapattal és a juniorokkal kiegészülve jól felépített rendszerű 
nevelő sportintézménnyé válunk. A toborzással–kiválasztással Mátéfi Esztert bíztuk 
meg, de természetesen a korosztályos edzőknek is feladatuk a mérkőzéseken járva 
észrevenni a tehetségesebb, hozzánk illő játékosokat. A hosszú távú elképzelés, hogy 
akár az egész sportiskolai rendszert és korosztályokat beépítjük képzésünkbe, ennek 
kivitelezése leginkább szakmai okból lenne kívánatos. 

 Képzési koncepciónk fontos eleme, hogy a hozzánk kerülő akár helyi, akár 

messzebbről jövő játékosok számára továbbtanulási lehetőséget tudjunk biztosítani a 

Dunaújvárosi Főiskolán. Két bázis-középiskolánk gazdasági, kommunikációs 

területeken biztosít alapokat, így a felsőoktatási intézmény hasonló típusú szakjai 

megfelelőek lehetnek a lányok továbbtanulásában. 

Létesítmény feltételek 

 Edzéseinket a Dunaújvárosi Városi Sportcsarnokban, Campus Sportcentrumban és az 
Arany János Általános Iskola tornatermében tartjuk. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő városi csarnok nem alkalmas nemzetközi mérkőzések megrendezésére, nem túl 
modern, de edzésekre megfelelő. 

 Helyi bázisunk a Rudas Középiskola és Kollégium, illetve a Rosti Pál Általános 
Gimnázium és Szakképző Iskola. Ezek az iskolák hasonló profillal rendelkeznek, nem 
kizárt a közeljövőben a két iskola integrálódása sem, akkor létrehozhatunk egy igazi 
sportosztályt. 

 A fiatalok elszállásolása kulcskérdése az akadémiai rendszernek. A jelenleg használt 
kollégium a Rudas iskolához tartozik. Elhelyezkedése földrajzilag nem a 
legszerencsésebb, kicsit távol esik az edzések helyszínétől, de a közlekedés busszal 
könnyen megoldható. Előnye, hogy pedagógusok vigyáznak, felügyelnek a 
gyerekekre. Hosszú távú célunk, hogy a gyerekek elszállásolása mindenképpen 
középiskolai kollégiumban történjen, mert finanszírozásban és pedagógiailag 
egyaránt ezt tartjuk jó megoldásnak. 
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II. A sportfejlesztési program első két éves eredményei 

 2011-ben egy ifjúsági csapattal kezdtünk, ami tavaly kibővült egy serdülő és serdülő 

előkészítő csoporttal. 2013 nyarán továbblépünk, 4 környező településen (Solt, 

Dunaföldvár, Mezőfalva, Perkáta) együttműködést alakítunk ki az általános iskolákkal. 

Ötödik iskolaként Mezőszilast szeretnénk bevonni. Dunaújvárosban 3 általános 

iskolában indítunk új csoportokat, szeptembertől összesen 10 csoporttal számolunk, 

ami nagyon komoly expanzió. 

 Az általános iskolákkal keretmegállapodást kötünk. A kézilabdás csoportoknak 

diákolimpiai versenyeztetést tűztünk ki célul és havonta legalább egy tornán való 

részvételt Dunaújvárosban, hogy másokkal megmérettessenek. A tehetséges 

csapatokat az iskolával közösen az Erima bajnokságban is elindítjuk. Igények szerint 

támogatjuk és segítjük az általános iskolákat, például ahol iskolai foglalkoztatások 

keretében a szakemberek kézilabdát oktatatnak, ott szerelést biztosítunk. Máshol, 

például Solton, besegítünk a gyerekekkel foglalkozó kézilabda szakember díjazásába. 

Egységes elnevezés, egységes arculat, egységes felszerelés, havi egyszeri találkozás 

erősíti a kötődést akadémiánkkal. 

 Elindítottunk egy országos toborzó rendszert is. Iskolaváltáskor tehetséges 

kézilabdásoknak ajánlunk fel továbbtanulási lehetőséget szerződött iskoláinkba. 

2014-ben kézilabda sportosztályt indítunk a Rudas Középiskola és Kollégiumban, ide 

az egész országból várjuk, hívjuk a tehetséges kézilabdás lányokat. Az elinduló 

sportosztály más sportágak számára is modellként szolgálhat. Célunk, hogy jó 

képességű gyerekeket iskolázzunk be, mert hisszük, hogy hosszú távon csak az 

értelmes sportolók lesznek sikeresek a sportban is. A sportosztályban a reggeli edzés, 

a speciális tanrend és az egyéni képzés biztosított. 

 Akadémiánkon egyelőre 70-30%-os arányban oszlanak meg a dunaújvárosi és a 

városon kívüli gyerekek, de a tendencia azt mutatja, hogy két éven belül megfordul ez 

az arány. A nem dunaújvárosi lakhelyű akadémistáinknak kollégiumi elhelyezést 

biztosítunk. A kollégium jó adottságú, az iskolával egybeépített, az ellátást az 

akadémia fizeti. A helyzet remek együttműködést biztosít a koncentrált 

pedagógiafoglalkozás és sportszakmai munka számára. 

 Eddig csak az általános iskola 8. osztályában szólítottuk meg a gyerekeket, most 

igyekszünk a fiatalabb korosztályok felé nyitni. A városban a 7-8. osztályos gyerekek 

az akadémiai rendszer felügyelete alá tartoznak, az ennél fiatalabb korosztályok 

sportképzése elvileg a Dunaújvárosi Sportiskola feladata. Harmadik éve dolgozunk 

párhuzamosan, s úgy tűnik, a párhuzamosság tovább nem működik hatékonyan. A 

sportiskola U8, U9, U10 korosztályokkal foglalkozott, de nagyon sok gyereket nem 

szólított meg: megelégedtek egy csoporttal minden korosztályban, ami nem elég 

városi szinten, hiszen a női kézilabda népszerűsége megnőtt a fiatalok körében, ennél 
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sokkal több gyereket is be tudunk vonni a kézilabdába. Terveink szerint 1-2 éven belül 

átvesszük a vezető szerepet, és azt szeretnénk, ha legfeljebb a szivacskézilabdát vinné 

tovább a sportiskola. 

 Jól működő szervezeti struktúrát építettünk ki. A felnőtt csapatot átvéve 

professzionalizálni kellett a szerveztet, de ugyanakkor mégis megmaradtunk egy jó 

értelemben vett manufakturális szinten. A stáb magját sportszakemberek, technikai, 

gazdasági vezető, szervezési vezető, gyúró, orvos alkotja. Több edzőképesítéssel 

rendelkező fiatal játékost foglalkoztatunk edzőként, akiknek tapasztalatszerzésként 

mindenképpen jó ez a munka. 

 

 Az NBI-ben tavaly elfogadták csapatunk nevezését, a bajnokságban a 8. helyen 

végeztünk, várakozáson felül teljesítettünk. A szakmai elképzelésekkel kapcsolatos 

tervek végrehajtása az elvárásoknak megfelelően zajlik. A város biztosítja a 

létesítményt, így nincs létesítményhasználati gondunk sem. Junior és ifi csapatunk az 

NBI-ben, korosztályos csapataink az egyéb versenyeken szerepelnek jól, látszik a 

fejlődés. 

 A kézilabda erős sportág, komoly tradíciókkal, nagyon nehéz beverekednünk 

magunkat a legjobbak közé. Jó úton haladunk, hogy célunkat elérjük, Közép-

Magyarország meghatározó utánpótlás nevelői legyünk. Országos rangú versenyeket 

rendezünk, továbbképzéseket tartunk, két edzőnk letette a mesteredzőit. Most 

érkezik vissza egy fiatal edző Dániából, akivel megpróbáljuk az északi modellt itthon 

Alapító: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése 

szakmai vezető 

junior edző ifjúsági edző felnőtt edző 

 

ügyvezető 

serdülő edző 

kapusedző 

gyúró 

gazdasági 

munkatárs 

technikai vezető 

sportszervező 

orvos 

hivatásos 

sportolók játékosok 

felügyelő bizottság 
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bevezetni. Mindezek mellett hatósugarunk is nő, így összességében elmondhatjuk, 

hogy az alapok letétele a legjobb úton jár. 

 Koncepciónk lényeges elme, hogy életpályamodellt kínálunk a tehetséges 

kézilabdázóknak: középiskola kollégiummal, magas szintű kézilabdaképzés, főiskola és 

adott esetben hivatásos sportolói szerződés. A főiskola mellett OKJ-s tanfolyamokkal, 

és egyéb lehetőséggel is itt tudjuk tartani a gyerekeket, tudunk alternatívát kínálni. Az 

akadémián csak a legkiválóbbak sportolhatnak, de akik nem férnek be oda, itt 

maradhatnak és tanulhatnak. 

 Jövőre az utánpótlás NBII-es versenyeztetésben valószínűleg együttműködünk a 

viszonylag új kézilabdacsapattal, a Duna Pent NKE-vel, amely idén megnyeri a megyei 

bajnokságot. A városban 3 felnőtt csapat van, ezek alternatívát jelentenek azon 

gyerekek számára, akik nálunk lemorzsolódnak. Akik nem bírják a napi edzéseket, 

átmennek, és náluk vagy környékbeli csapatokban – ahol csak heti 2-3 edzést 

tartanak – játszanak tovább. A csapatok közötti együttműködés jó, példaértékű. 

 Akadémiánk a TAO-nak köszönheti a létét, e nélkül a támogatás nélkül fényévekkel 

hátrább tartanánk. Forrásainknak nagy része a TAO eljárásból érkezett, a szponzorok 

hiányoznak, sajnálatosan eddig nem sikerült piacilag megalapozni a működést. Ha 

megvalósulna végre a tervezett létesítmény felújítás – erre a keret megvan, csak a 

forrás oldalt kell feltölteni –, akkor újabb nagy lendületet kapna a helyi sport. A 

néhány éve a megszűnés határán álló kézilabdasport a városban óriási fejlődés előtt 

áll, a közönség visszatért, a gyerekek újra nyitottak, érdeklődnek iránta. 
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III. Sportfejlesztési program megvalósítása, tervek 2013/2014-re 

 A 2012/2013-as utánpótlás TAO kereteket fel tudtuk tölteni, az erőforrás felhasználás 

időarányos, tervek szerinti. A beruházási keret feltöltésével van gondunk. 

 A Programunk céljainak megfelelően a következő időszakban is az utánpótlás-

nevelési programunk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő hányadát, a 

másik nagyobb tételt a személyi juttatások jelentik.  

Program költségek felhasználási területei és megoszlása 2013/2014-ben (terv) 

 

Utánpótlás-nevelés 

 A tárgyi eszközök beszerzése, a sportlétesítmények bérlése és az elsősorban az 

edzőtáborokhoz logisztikai költések határozzák meg a jövő időszaki TAO források 

felhasználását. 

Utánpótlás-nevelés TAO támogatások felhasználási területei és megoszlása 2013/2014-ben (terv) 

 

78% 

15% 

2% 
2% 

UP nevelés, fejlesztés 

Személyi kiadások 

Képzések 

Tárgyi eszközök 

Közreműködői költségek 

NSI síj 

32% 

20% 10% 

5% 

17% 

11% 
5% Sporteszköz és felszerelés  

Sportlétesítmény bérlet 

Szállítás és logisztika 

UP képzés, versenyeztetés 

Szállás, étkezés 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszk. 

UP személyi jellegű ráfordítások 
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 A TAO források tervezését a tervezett jelentős létszámbővülés határozza meg. A 

jelenlegi 101 fős létszámunk terveink szerint jövőre megduplázódik. A növekvő 

létszám mellé több edző kell, hogy a képzés minőségét biztosítani tudjuk, nemcsak az 

elhasználódott szereléseket, eszközöket kell pótolni, de az új sportolók kiszolgálására 

többlet felszerelést kell biztosítanunk és több edzéshelyszínre van szükségünk. 

 Növekszenek a versenyzési költségek. Több saját rendezésű tornát szeretnénk – 

ezekre a vidéki csoportjaikat tervezetten havonta egyszer ide utaztatjuk –, ami 

étkezéssel, terembérlettel utazási költségekkel is együtt jár. 

 Edzőtáborban tavaly Egerben voltunk, az idei évit is ide szervezzük. Az egri főiskolával 

jó kapcsolatunk van, mi náluk, ők csere jelleggel nálunk edzőtáboroztak. Idén július 2-

22. között visszük el a négy csoportunkat hetes váltásokban. 

 Marosvásárhellyel komoly szakmai kapcsolatot építettünk ki, több játékosunk is 

onnan jött hozzánk, ezt a jó viszonyt továbbra is ápolni szeretnénk. 

 Kulcsár Anita emléktorna rendezését tervezzük augusztus végén, ahova külföldi 

csapatokat is hívunk. 2-3 napos, 6-8 csapatos tornát szervezünk, junior/ifjúsági 

korosztályban. Egy most szerveződő kezdeményezéshez csatlakozva – 6 csapatos 

utánpótlás torna, a 6 csapatnál váltott helyszínnel – ifjúsági és junior korosztályban is 

csapatot szeretnénk indítani. 

 A növekvő létszám képzéséhez több és minőségi edzőkre van szükség, hogy a képzés 

színvonalát biztosítani tudjuk. Az edzői stábot bővíteni szeretnénk jövőre, mert 4 

csoport helyett 10 csoportban gondolkodunk. 

 A létesítmény bázisban vannak hiányok, ha a létszám a betervezett mennyiségben nő, 

a jelenlegi létesítménykapacitás kevés lesz. A terveink között szerepel a Rudas 

Általános Iskola tornatermének bővítése, hogy egy kézilabda szabványpálya beférjen, 

és itt is tudjunk edzéseket tartani. Ha megvalósul, a kollégistáknak ki sem kell majd 

menni az épületből, egy helyen sportolnának, tanulnának és laknának. 

 A megnövelt létszámhoz, az előrelépéshez sokkal nagyobb eszköztár-terv szerepel a 

pályázatunkban, ebben diagnosztikai eszközök, ügyességfejlesztő eszközök is 

szerepelnek. Az elemző háttér kialakításához szükségünk van laptopra, videóra, 

különböző technikai eszközökre. 

Sporteszközök Felszerelések Gyógyszerek Tárgyi eszközök 

Hordozható alumínium 
kapu  

Erima Toronto melegítő  
Orvosi vizsgálatok, 
speciális kezelések 

Interaktív elemző tábla és 
készlet 

Kézilabda II-es  Erima Shooter mez Tape 2,5 cm Televízió 
Kézilabda III-as  Erima Celta rövidnadrág Tape 5 cm DVD felvevő, lejátszó 

Zsámoly 
Erima 5 cubes promo T-
shirt - melegítő póló 

Fagyasztó spray Projektor 

Jelző bója 24 db-os szett  Utazó ing Kinesiotape Számítógép 
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Sporteszközök Felszerelések Gyógyszerek Tárgyi eszközök 

Vax (nagy doboz)  Jelzőtrikó Ragasztó spray Laptop 

Mágneses taktikai tábla 
Erima cipőtartós sport 
táska  

Arnika zselé Nyomtató 

Dobófal Cipő Bemelegítő krém Kamera 
Kapu  Jégtömlő  
Medicinlabda  Géz  

Kapuháló  
Antropometriai és 
diagnosztikai, terheléses 
mérések 

 

Termosz  Vérnyomásmérő  

Stopperóra  
SportVitalitás táplálék 
kiegészítő program 

 

Compressor  Massage ágy   
  Sebösszehúzó tapasz   
  Újraélesztő készülék  
  Orvosi táska felszerelve  
  Mentőláda  
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IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti 

fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. decemberében fogadta el az 

„Út a megújult sportváros cím eléréséhez” című, 2010-2014-es időszakra vonatkozó 

sportkoncepcióját, amely kiemelt prioritásként tűzte ki célul a kézilabda akadémia 

létrehozását. A település hagyományai, a szakembergárda, az infrastrukturális 

lehetőségek adottak a magas színvonalú szakmai és pedagógiai munkához, amely új 

lendületet adhat a sportágnak regionális, sőt országos szinten is. Az akadémia 

kiválóan integrálja a meglévő erőforrásokat és érdekeket, oktatási, képzési pálya 

modellt kínál a tehetséges fiataloknak, növeli a város hírnevét, segíti a 

létesítményhálózat hatékonyabb kihasználását. Nem csak kapcsolódik a helyi 

sportkoncepcióhoz, hanem annak egyik alappillérét jelenti. 

 A magyar kézilabda hosszú távú fejlődésének egyik, ha nem a legfontosabb 

letéteményesei az akadémiák, illetve az akadémiák egységes rendszere. A stratégia 

főbb célkitűzéseit vizsgálva az alábbi illeszkedéseket találjuk, a teljesség igénye 

nélkül: 

 Verseny és élsportban az eredményesség növelése, tömegesítés, regionális 

központok létrehozása. A Kézilabda Akadémia ennek a törekvésnek a záloga, 

hiszen a magasabb színvonalú szakmai munka, a fiatalok körében végzett 

toborzás, és a főiskolai háttér együttesen segíti a központi szerepkör 

kialakítását. 

 Az utánpótlás-nevelésben a kiválasztási rendszer alapmutatóinak 

meghatározása, életútkövetés, egységes szakmai munka. Az Akadémia 

legfontosabb küldetésének tekinti ezen követelményekhez való igazodását, 

erre a kiépített struktúra (iskolai háttér, edzések, versenyeztetés) képessé is 

teszi. 

 Integráció a különböző korosztályok és speciális szakágak (szivacs, strand) 

között. Az Akadémia központi koordinációs szerepet kíván betölteni a helyi 

kézilabdás életben. Ennek érdekében már együttműködési megállapodást 

kötöttünk a Dunaújvárosi Városi Sportiskolával, ahol az előkészítő csoportunk 

működik. Felkeressük az oktatási intézményekben dolgozó testnevelőket, 

bekapcsolódunk az alapszintű és diákolimpiai versenyek lebonyolításába. 

 Szabadidős kézilabdázás népszerűsítése, tömegrendezvények, 

társadalmasítás. A kézilabda akadémia pozitív fogadtatása a közvéleményben 

alkalmassá teszi arra, hogy más sportágakkal összefogva meghatározó 

tényezővé váljon a város és térség sportéletében. Az akadémista diákok és 

szakemberek népszerűsíteni tudják a kézilabdát, folyamatos média jelenlét 

mellett ráirányítják a figyelmet a sportág eseményeire. 
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 Finanszírozás, támogatói kör kiépítése. Az Akadémia közügy Dunaújvárosban, 

amihez az önkormányzat mellett a főiskola is csatlakozott. Több vállalkozás 

jelezte érdeklődését, a nagyobb cégek társadalmi szerepvállalásához is jobban 

illeszkedik az utánpótlás-nevelés támogatása, mint a közvetlen 

versenysportnak nyújtott szponzoráció. 

 Szakemberképzés, módszertani központ. A Dunaújvárosi Főiskola korszerű 

komplexuma (sportcsarnok, előadótermek, campus) kiválóan alkalmas a 

továbbképzések, edzőtáborok szervezéséhez. Az Akadémia fel kívánja vállalni 

a központi szerepet a szakmai fejlesztő munkában is. 

 Létesítményhálózat fejlesztése. Az Akadémia jelenleg az önkormányzat és a 

főiskola létesítményeit használja, kedvezményes feltételekkel. Célunk néhány 

éven belül új, multifunkcionális labdacsarnok építése, melyhez helyi 

forrásokat és pályázati támogatásokat is igénybe kívánunk venni. 

 Ez a néhány kiragadott terület is bizonyítja, hogy a remélhetőleg szép fejlődés előtt 

álló akadémiánk a szövetség stratégiai célkitűzéseivel egybecsengő módon folytatja 

munkáját, és méltó a támogatások fogadására. 

 A város politikai döntéshozói, város életében az oktatás, sport és kultúra területén 

befolyással bíró érdekcsoportok, akik elkötelezettek a város és az ott élők, benne a 

fiatalok jövőbeni sorsa iránt, huzamosabb ideje vizsgálják azokat a kitörési pontokat, 

amelyek kezelni és kiegyenlíteni tudják a városban az elmúlt 10 évben bekövetkező 

társadalmi-gazdasági változások negatív hatásait. 

 A fejlesztési elképzelések egy része a testnevelés és sport területén véli megtalálni a 

kitörési pontokat. Ennek ésszerűsítését a sport Dunaújváros életében az elmúlt 50 

évben játszott szerepe indokolja. A városban mindig kiemelt szerepet játszott a sport, 

fejlett diáksport és sportiskolai jellegű képzés volt jellemző az elmúlt 25 évre, és nem 

elhanyagolható sikerek jellemezték a város elitsportját is. 

 Egy sport utánpótlás-nevelésre koncentráló fejlesztés nemcsak keretet kínál a fiatalok 

nevelésével, oktatásával kapcsolatos problémák kezelésére, de azzal kecsegtet, hogy 

integráltan képes hozzájárulni a város közösségé formálódásához, növelni a település 

megtartóerejét, hozzájárulni a városmarketinghez, élhetőbbé tenni Dunaújvárost. A 

törekvések véleményünk szerint széleskörű támogatással bírnak a városban élő 

polgárok, családok körében. 

 Az akadémia eddigi tevékenysége, a város és a városvezetés, a főiskola egyértelmű 

támogatása, a „tanulás és sport életpályamodell” kialakítása, a magas színvonalú 

minőségi munka valamint a helyi sporthagyományok és kultúra egyértelművé teszi, 

hogy a most végrehajtott fejlesztésekkel az akadémiai programunk hosszútávon 

fenntartható és működtethető. 


