Sportágfejlesztési koncepció
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása:
Az Ferencvárosi Vasutas Sportkör a 2016/2017-es sportfejlesztési programjában a tömegbázis
növelését és az utánpótlás-nevelési feladatok ellátását tűzi ki célul. A következő években el
kívánjuk érni, hogy az utánpótlás-csapatainkban sportolók száma a legnagyobb létszámmal
rendelkezzen. Ezen célok eléréséhez kívánunk olyan feltételrendszert hozzárendelni, amelyek
alapjait a sportfejlesztési programunkban kívánunk elkezdeni és megvalósítani. Reményeink
szerint fejlesztési elképzeléseink elérik céljukat és megvalósulásuk esetén a kerületben és
azon túl élő fiatalok nem pusztán egy lehetőségként tekintenek majd a kézilabdázásra a sok
közül, hanem, a lehetőség, a közösség, és az elérendő cél hármasságaként jelenik meg majd
előttük az Ferencvárosi Vasutas Sportkör kötelékeihez való tartozás. Ez a feladat hatalmas
kihívás egyrészt az egyesület számára, másrészt a kézilabda sportágnak is, ugyanis
napjainkban a fiatalok megnyerése tekintetében a sportnak számos konkurenciája akad a
mindennapokban. Ezért tűztük ki célul az elmúlt időszakban, az egyesület kézilabda
utánpótlásának megerősítését. Nagyon fontos az utánpótlás szempontjából a különböző
előkészítő csoportok növelése, hiszen a piramis elv alapján körülbelül 6-8 gyerekből fog egy
gyerek felkerülni magasabb korosztályba. A létszámbővítés és gyarapodás fontos feladat, de
csupán részcélként jelenik meg sportfejlesztési programunkban. Ezen korcsoportok négy év
elteltével reményeink szerint az országos bajnokságokban a fejlesztések következtében a
legjobb 20 csapat közé kerülhetnek. Fontos feladatunk, hogy a látványsport támogatása során
ne csak a gyermekek, hanem az edzők foglalkoztatottságát is növeljük, ez által
munkahelyteremtést is tudjunk támogatni. A létesítményfejlesztés tekintetében kiemelkedő
fontosságú feladat, hogy a működési költséget a beruházások megvalósulásával lehessen
csökkenteni.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és
megvalósulásának ütemezése
Sportszervezetünk mind szakmailag, mind a források tekintetében szükségesnek tartja, hogy a
sportfejlesztési programban megfogalmazottak szerint, a Magyar Kézilabda Szövetség által
elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia teljesítésében megfelelően helyt álljon.
Célunk a térség fiataljai számára sportolási lehetőséget adó, utánpótlás-nevelő bázis
kialakítása és fenntartása. Ennek érdekében azonban elengedhetetlen az infrastruktúra
fejlesztése, valamint az eszközpark, a technikai felszereltség beszerzése. Az eredményes
felkészüléshez szükséges infrastruktúra kialakítása során a legfontosabb munkálatok közé
tartozik egy új kézilabda-csarnok építése.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása

Az Ferencvárosi Vasutas Sportkör mind szakmailag, mind pedagógiailag a források
tekintetében szükségesnek és elengedhetetlennek tartja a sportfejlesztési programban
megfogalmazottak megvalósulását, amely által lehetősége nyílik az egyesületnek a Magyar
Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában
megfogalmazottak teljesítésében való közreműködésre. Olyan utánpótlás-nevelő bázis
kialakítása a célunk, amely megfelelő alternatívát és kitörési pontot, lehetőséget jelent a térség
fiataljai számára. Ezáltal növeli a kézilabda sportág tömegbázisát, valamint versenyképességét
hozzájárulva sportági piramis alapjainak kiszélesítéséhez és eredményességi mutatóinak
javulásához. A sportfejlesztési program megvalósulása a csapat(ok) mellett dolgozó szakmai
stáb növelését irányozza elő, amely új munkahelyek létrehozását eredményezi. Az egyesület a
sportfejlesztési programjában célul tűzte ki, hogy lokális kézilabda utánpótlás-bázis növelési
elképzeléseit egy komplex program keretében kívánja megvalósítani. Sportfejlesztési
koncepcióink egyik fontos tétele a sportlétesítmény-beruházási elképzeléseink megvalósítása.
Jelen sportfejlesztési programmal szeretnénk a megkezdeni a folyamatokat és az utánpótlásnevelési rendszerünket kívánjuk fejleszteni, tökéletesíteni.
Mivel elsődleges és kiemelkedően fontos célunkként jelöltük meg a helyi kézilabda utánpótlás
bázis jelentős növelését, ehhez elengedhetetlen volt az infrastrukturális adottságok és
funkciók újragondolása és fejlesztése. Fontos, hogy megtartsuk saját közösségünkben
sportolóinkat, sőt, egyesülethez való csatlakozásra ösztönözzük őket. Mivel potenciális
célcsoportunkat gyermekek és fiatalok (fiatal felnőttek) alkotják, fontos hogy
igényeikhez és elvárásaikhoz illeszkedő rendszert és struktúrát alakítsunk ki és működtessünk.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az igénybe vehető támogatás segítségével megvalósított sportfejlesztési program eredményei
kedvező hatásokat idézhetnek elő a térség fiataljai, illetve a környéken élők részére, valamint
további szükséges változásokat is hozhatnak. Egyik nagyon fontos eredményeként
megemlíthető a fiatalok fizikai aktivitásának növelése, amely magában hordozza az
utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek részére a tehetségek szélesebb sportolói
körből történő megfigyelésének és kiválasztásának lehetőségét. Ezen felül a program a
megfelelő infrastruktúra használatba adásával vonzó alternatívát kínálhat a térség lakóinak az
aktív kikapcsolódásra és sportolásra.
Pénzügyi kockázat: a jelen sportfejlesztési programban megfogalmazott célkitűzéseket a
társasági adótörvények módosítása áltat nyújtott kedvezmények elmaradása esetén az
egyesület nem tudja csak saját erőből megvalósítani, valamint kockázatként realizálódhat,
hogy a térség vállalkozásai a társasági adójukat más látványcsapat-sportágak fejlesztésére
kívánják fordítani. A humán erőforrás (megfelelő szakemberek, képzett alkalmazottak)
rendelkezésre áll, mind a sportfejlesztési program megvalósítására, illetve a működtetésére is,

ezért ez a kockázati tényező kismértékben befolyásolja azt. Ezen hatások elérése és
realizálódása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által
megfogalmazott stratégiai elveknek megfeleljünk és a sportági célkitűzések eléréséhez
Egyesületünk is hozzájáruljon.

