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Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két 

szervezet készítette és vallja közösen magáénak: 

 ELITE Sportegyesület 

 MTK ELITE Basket Kft. 

A közös sportfejlesztési program elkészítését az indokolja, hogy a szervezetek 

feladat- és munkamegosztásban, de egyazon szakmai alapelveket követve, és 

ugyanazokért a végső célokért dolgoznak. Így az utánpótlás-nevelési, 

versenyeztetési és klubműködtetési feladatrendszer valójában egy 

struktúraként értelmezhető teljes egészként.  

A munka- és feladatmegosztás többek között a lokális környezeti feltételekhez 

való hatékony alkalmazkodásból következik, és az adott képzési struktúra 

sajátosságai miatt van rá szükség. 

A közös sportfejlesztési programot elkészítő szervezetek szorosan 

együttműködve valósítják meg az itt leírt programot, minden szereplő a jól 

definiált egyértelmű feladatvállalásait teljesítve. 
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I. Általános bemutatás 

2005 óta működik az ELITE Sportegyesület, amely a Junior (U18) alatti korcsoportokkal, a 

kosárlabda utánpótlással foglalkozik.  Néhány hónappal a sportegyesület megalakulása után 

hoztuk létre az ELITE Basket Kft-t, azzal a céllal, hogy az utánpótlásnak egy feladó bázisa is 

legyen. 2005-ben szereztük meg az NBI/B-s indulási jogot.  

Ebbe az ELITE Basket Kft-be csatlakozott az MTK, és alakítottuk meg 2011 nyarán az MTK 

ELITE Basket Kft-t, mely az MTK Törökbálint néven, az NBI/B-ben induló felnőtt és a hozzá 

tartozó U23-as csapatot üzemelteti.   

Az együttműködésből mindkét sportszervezet profitál. Az MTK szeretett volna egy 

kosárlabda csapatot, és így nem kellett a nulláról indulni, másfelől az akkor 123 éves (most 

125 éves) sportegyesület tovább növelte az ELITE Basket kosárlabda struktúra presztízsét, az 

utánpótlás-nevelésben új perspektívát adott mind a szülőknek, mind pedig a gyerekeknek. 

Az együttműködés keretében a 2012/2013-as bajnoki évadtól kezdve az ELITE SE biztosítja az 

MTK ELITE Basket Kft. számára az MTK Törökbálint férfi NB-I/B osztályú csapatának 

indulásához szükséges valamennyi korosztályos csapat részvételét az országos utánpótlás 

bajnokságban az U18-ig bezárólag (U11, U12, U14, U16, U18).  

Az MTK Törökbálint közvetlen felversenyeztetési lehetőséget biztosít az ELITE SE 

legtehetségesebb fiataljai számára a felnőtt illetve az U23-as csapatok révén. 

A férfi, fiú vonal mellett egyre nagyobb igény merült fel a lánycsapatok indítására is, és az 

ELITE SE immár három korosztályban lány csapat indítását is tervezi, ami a későbbiekben 

tovább is bővülhet. 

A sportszervezetek Törökbálint és környéke sportéletének meghatározó közösségteremtő 

szervezetei, a gyereksport helyi bázisai. Tevékenységünk jelentős elismerése, hogy 

Törökbálint Város a közelmúltban elkészült általános sportkoncepciójában a labdarúgást és a 

kosárlabdát jelölte meg kiemelt sportágként. 

Az MTK Törökbálint (korábban ELITE Basket Törökbálint) eredményei az utóbbi hét évben: 

Évad 
Bajnoki eredményesség 

Osztály Helyezés 

2006/2007 NB-I/B 15. 

2007/2008 NB-I/B 14. 

2008/2009 NB-I/B 10. 

2009/2010 NB-I/B 15. 

2010/2011 NB-I/B 9. 

2011/2012 NB-I/B 6. 

2012/2013 NB-I/B 3-4. 

 



4 

 

4 

 

A jó és folyamatosan javuló eredményeket a magas színvonalon felkészített és 

versenyeztetett csapat és a mögöttük álló stáb éri el. Az MTK ELITE Basket Kft. felnőtt és U23 

csapatainak működtetését a két tulajdonos cég (MTK Zrt. és ELITE Kft.) biztosítja.  

Az operatív tevékenységet Spiriev Attila ügyvezető igazgató irányítja. A felnőtt csapat 

vezetőedzője Molnár István, az utánpótlás vezetőedzője Molnár Tamás. Mindkét társulatnál 

segédedző, egyéni képzést irányító edző és kondicionális edző is tevékenykedik.  

Az U23-as korosztályban célként nem a csapateredményességet, hanem a fiatal játékosok 

képzését, fejlesztését, a felnőtt csapatba történő beépíthetőségét jelöltük meg. Ennek 

eredményeképpen a 2012/2013-as idényben az NB-I/B Nyugati csoportját megnyerő, és a 

helyosztón a bajnoki éremért küzdő felnőtt együttesünkben a szezonban pályára lépett 14 

játékos közül 6 fő 1995-ben vagy 1996-ban született, és további 3 fő U23-as korú! 

Az  NB-I/B csapatban a 2012/2013-as szezonban pályára lépett játékosok 

Név Született 
(év) 

Státusz Először az ELITE-ben /  
MTK-ban 

Megjegyzés  

Baross Kristóf 1988 Amatőr 2006 egyetemista 

Bihari Máté 1987 Amatőr 2011 diák 

Fernengel Bálint 1995 Amatőr 2007 középiskolás 

Fülöp Botond 1995 Amatőr 2005 középiskolás 

Horváth Bence 1990 Amatőr 2012 egyetemista 

Major Gergely 1996 Amatőr 2012 középiskolás 

Merza Domonkos 1992 Amatőr 2005 diák 

Radovics Richárd 1987 Amatőr 2012 dolgozik 

Spiriev Olivér 1991 Amatőr 2005 egyetemista 

Szarvas Gábor 1981 Amatőr 2011 edző 

Takács-Varga Bendegúz 1996 Amatőr 2005 középiskolás 

Tóth Richárd 1996 Amatőr 2005 középiskolás 

Vajda Ákos 1996 Amatőr 2012 középiskolás 

Wehner Zoltán 1982 Amatőr 2012 tanár 

 

 

Az utánpótlás képzés folyamata 

Az ELITE SE utánpótlásrendszerében közel 120 igazolt játékossal és közel 50 előkészítős 

gyermekkel foglalkozunk folyamatosan, de a rendszeres „vonzáskörzeti” tornáinkkal, 

rendezvényeinkkel együtt ennél is sokkal több gyerek van szem előtt.  
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A 2013/2014-es bajnokságokban U11-től U18-ig összesen 10 csapat versenyeztetését 

tervezzük. Közülük legalább 6 az Országos Bajnokságban indul. Ezen kívül saját szervezésű 

torna sorozatot szervezünk a mini-mini korosztálynak, ahol a legkisebb kosaras palántákkal 

(és szüleikkel) is megismertetjük a mérkőzések légkörét, varázsát.  

Pillanatnyilag négy oktatási intézménnyel vagyunk formális kapcsolatban a térségben. 

Törökbálinton mindkét tanintézmény, a Bálint Márton Általános és Középiskola és a Zimándy 

Ignácz Általános Iskola illetve Budakeszin a Széchenyi Általános Iskola már évek óta 

együttműködő partnerünk. Mindhárom iskolában igen sok a gyermek, ami kiváló lehetőséget 

nyújt a toborzásra. 2012-ben a pátyi Bocskai Általános Iskolával illetve a helyi Pátyi SE-vel is 

megkezdtük az együttműködést. Ezekben az iskolákban saját edzőink vezetik a 

foglalkozásokat, és a diákolimpiai csapatok szakmai vezetésében is részt vállalnak. Ezen felül 

Budakeszi, Telki, és a térség más iskoláival, azok testnevelő tanáraival is van kapcsolatunk. 

Segítjük őket szakmai tematikával, igény szerint edzőink személyesen is leellenőrzik a 

munkájukat és a szakmai munkájukat irányítják. A legtehetségesebbeket a környező 

településekről leigazoljuk. 

Toborzás/Kiválasztás 

Egyesületünk több módszert alkalmaz a kiválasztásra, de az alapvető cél, hogy a képzésnek a 

lehető legszélesebb alapokra kell támaszkodnia. Közvetlen kapcsolatban vagyunk az oktatási 

intézményekkel, itt saját edzőink oktatják kosárlabdázni a gyerekeket. Év elején és 

természetesen év közben is folyamatosan toboroznak. Azokkal az iskolákkal, akikkel még 

nincs formális együttműködésünk, ott nagyon jó a kapcsolatot ápolunk az iskolaigazgatókkal, 

próbálunk bekerülni az iskolákba. A diákolimpiákra saját edzőink készítik fel a csapatokat, 

több iskola csapatát már az országos döntőbe is segítették. Gond, hogy a testnevelő tanárok 

sajnos nem érdekeltek, hogy a gyerekeket elvigyék az iskolából sportfoglalkozásra, és ne ők 

tartsák szakkör keretén belül délutánonként. Ebben előre kell lépnünk. 

A toborzás legfontosabb vezérelve jelenleg: szélesíteni a bázist, hogy klubjaink még nagyobb 

létszámú utánpótlás bázissal rendelkezhessenek.  

Törökbálinton, Budakeszin és a térségben viszonylag sok a gyermek, és szisztematikus 

szakmai munkával, az egyéni képzésre összpontosító képzési módszererrel sok tehetséges 

kosárlabdázót tudunk kinevelni. 

UP-képzés 

A rendszerben egyeztetett és elfogadott szakmai elvek alapján szervezzük meg a szakmai 

munkát. Az éves alap szakmai tervet az adott csapatok edzőinek kell napi szintre 

kidolgozniuk. Ezt az anyagot minden edző saját kreativitásával, az egységes szalmai elvek 

alapján bővítheti. Megtervezik a klub vezetői együtt, hogy a következő szezonban milyen 

bajnokságban indulnak, hány és melyik tornákon vesznek részt.  
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Minőségi képzést kell végezni napról-napra, aminek csak egy szegmense a mérkőzés, a torna. 

Csapataink gyakorlati és elméleti képzést is kapnak. Miközben természetesen minden 

mérkőzésre úgy állunk ki, hogy győzzünk, de valójában a fiataloknál nem elsősorban a 

csapateredményességre törekszünk. Edzőink személyre szabottan figyelik a tehetségek 

fejlődését és irányítják képzésüket. Nagyon fontos tehát, hogy a nevelés minőségét ne 

elsősorban az utánpótlás csapatok eredményességen keresztül ítéljük meg, hanem úgy, hogy 

a rendszer mennyire felkészült játékosokat nevel. Az természetes, hogy ha a képzés jól 

működik, akkor a korosztályos csapatok is egyre jobban szerepelnek. Minden korosztályban 

fel tudunk mutatni számos nagyon ígéretes, jó kosárlabdázót. Csapataink eredményei és 

saját nevelésű korosztályos válogatottaink száma a referencia, hogy a munka, amit edzőink 

végeznek, minőségi. 

Elmondhatjuk, hogy az ELITE SE-ben a lemorzsolódás viszonylag kicsi, ami legfőképpen 

edzőink odaadó munkájának köszönhető.  

A klubunk – ha lehetősége van rá – nyaranta rendszeresen szervez korosztályos 

edzőtáborokat, egész napos napközis tábor jelleggel, amelyek szakmailag és 

csapatépítésként is nagyon hasznosak, illetve – szintén a lehetőségek függvényében – 

„ottalvós” edzőtáborokat is szervezünk. 

A korosztályos versenyeztetés célja a minőségi játékosok kinevelése, nem pedig kifejezetten 

az eredmény, hiszen hosszú távra szeretnénk egy komoly utánpótlás hátteret a felnőtt 

csapatunknak adni illetve segíteni a magyar kosárlabdázást. Amellett, hogy két csapattal is 

szerepelünk a Kenguru Kupában, egy saját rendezésű torna sorozatot is lebonyolítunk a 10-

11 éves korosztálynak, amin előkészítős csoportjaink, partner iskoláink csapatai és időnként 

„külsős” csapatok nevezési díj nélkül indulnak. Az ennél is kisebb, 7-9 éveseknek is 

rendezünk alkalmi tornákat (pl. Mikulás Kupa, Valentin Kupa, Nyuszi Kupa, stb.).   

E rendezvények fontos elemei a toborzásunknak, az ezeken a tornákon felbukkanó ügyes 

gyerekeket, akik még természetesen nem igazolt játékosok, bevonjuk a képzési 

rendszerünkbe.  

 

 

Létesítményhelyzet 

A teremhelyzetünk nem optimális, több sportág csapatai „harcolnak” a környék termeiért. 

Elmondható, hogy többszörös igény van a termekre. Ha megnövelt támogatást tudunk kapni, 

akkor az lehetőséget nyújt arra, hogy végre versenyképesek tudunk lenni a termekért szintén 

sorban állókkal.  

A felnőtt és U23-as csapataink a Bálint Márton Általános Iskola tornacsarnokában, az 

utánpótlás korú lány és fiú csapatok pedig a Zimándy, a Széchenyi és a Bálint Márton 
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Általános Iskola tornacsarnokában edzenek. A hazai mérkőzések döntő többsége a Bálint 

Márton Iskola sportcsarnokában zajlik. 

A tervek szerint 2013 őszére elkészül Törökbálinton az új sportcsarnok, ami jelentősen 

javíthat a létesítményhelyzeten - de várhatóan tovább növeli a költségeinket. 

 

Az utánpótlás-nevelés egyszerű SWOT-elemzése  

 

II. Célkitűzések és megvalósítás 

Vízió 

 Felnőtt csapatunk négy-öt év múlva az  NB-I/A csoportban játszik, benne számos saját 

nevelésű sportolóval, mellette pedig egy saját nevelésű játékosokra épülő 16-23 éves 

kor közötti csapat játszik sikeresen az NB-I/B-ben.  

 Az utánpótlás-nevelés rendszerén belül 5-10 éves kora között a lehetőségekhez 

képest minden fiút és lányt elérünk a régióban, megismertetjük velük a kosárlabdát, 

célunk szerint a legjobb adottságokkal rendelkezőeket pedig bevonjuk a képzési 

rendszerünkbe.  

 A képzés alapja a széles bázis. A több mint 200 gyerek zömével a mostanihoz 

hasonlóan a kosárlabda egyesületünkben foglalkozunk, túlnyomó többsége a 

szabadidősportban leli majd meg örömét, reményeink szerint megszeretve a 

mozgást, a sportot, az egészséges életmódot. A tehetségeket leigazoljuk, és magas 

szintű képzésben részesítjük. A támogatás segítségével a gyerekeket korosztályuknak 

Elkötelezett edzőgárda 

Szakmai know-how 

Megfelelő színvonalú megvalósítás 

Jól kiépített szervezeti rendszer 

 

Infrastrukturális nehézségek 

Humánerőforrás bővítés szükségessége 

Prevenció, regeneráció, rehabilitáció 

forráshiánya 

A szervezeti rendszer fejlesztése 

Minőségi munka továbbemelése  

Játéklehetőség biztosítása a fiataloknak 

Létesítményfejlesztés 

Tudományos háttér megerősítése 

 

A sporttámogatások hiányában 

megállhat a fejlődés, fokozatos 

visszaesés fenyegethet 
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megfelelően országos bajnokságokban indítjuk, a kevésbé jó képességűeket a Pest 

Megyei vagy Budapest Bajnokságban egy-egy csapattal, így minden gyermeket a saját 

szintjének megfelelően versenyzési és játéklehetőséghez juttatjuk. 

 Nincsenek nehézségeink a terembérlettel, saját teremmel rendelkezünk vagy a 

szükségleteknek megfelelő mennyiségű teremidőhöz tudunk jutni.  

 

Stratégiai célok és prioritások 

Szövetségi cél: „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja 

(játékosok és nézők száma alapján).” 

 Klubcél: A következő négy-öt évben még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a 

környékbeli általános iskolákkal, különböző kupákat szervezve népszerűsíteni 

szeretnénk a kosárlabdát. A felnőtt mérkőzéseinken tovább növeljük a nézőszámot. 

Szövetségi cél: „Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely 

a tehetségek kiválasztásnak lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja.” 

 Klubcél: A következő négy-öt évben a jelenlegi igazolt utánpótlás korú versenyzőink 

számát fokozatosan növelve elérjük a 200 főt. 

Szövetségi cél: „Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya-

modellt.” 

 Klubcél: Klubunknál dolgozó szakembereink fizetését a következő 4-5 évben a 

lehetőségekhez mérten emelni szeretnénk annak érdekében, hogy idejüket, 

energiájukat még nagyobb mértékben a kosárlabdára, a fiatalok illetve önmaguk 

képzésére fordíthassák.  

 

Célok elérése, megvalósítás 

A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak, 

számos korosztályos válogatottat nevelt ki – van mire építkezni. A következő években ezt a 

rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. 

Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. A 

gyerekek kosárlabdázás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és 

horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk megállapodni és 

együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településit, iskoláit teljes létszámban 

bevonva. Vertikálisan pedig még fiatalabb korosztályok felé nyitunk. Továbbra is tervezzük, 

hogy a legkisebbeknek játékos tornákat szervezünk 5-6 fordulóval, aminek célja, hogy a 

gyerekek és a szülők számára megadja az első impulzusokat a szabadidő mozgással, 

szervezett keretek közötti sportolással történő eltöltésére. Elsősorban játékos, de egyben 
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alapozó jellegű atlétika orientáltságú és labdás ügyesség fejlesztő mozgás anyagával jó 

lehetőséget teremt a későbbi kosárlabdázáshoz. 

Fontosnak tartjuk azokat a gyerekeket is az egyesületben tartani, akikből láthatóan nem válik 

majd utánpótlás vagy felnőtt korban tehetséges sportoló, hiszen nemcsak az élsport, hanem 

a sportág népszerűsítése és a rekreáció valamint a sportos életmódra nevelés is nagyon 

fontos.  

Mindezek mellett a fokozatosan bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés lehetőségeit 

kihasználva, a szövetséggel együttműködve, a helyi adottságokra adaptálva az 

együttműködő iskolákban már működő közös programunkat kiterjesztjük az új 

partneriskolákra, hogy a kosárlabda a mindennapos testnevelés része legyen. 

A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek 

megtartása, az új edzők megtalálása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük. 

Szükségnek tartjuk edzőink javadalmazásának rendezését. Az edzői gárdának is szüksége van 

arra, hogy rendszeresen megújítsa, gyarapítsa tudását. Erre kiváló lehetőségként kínálkoznak 

a szövetség által szervezett konferenciák, továbbképzések, a belső képzések, illetve a 

nemzetközi tapasztalatszerzés.  

Arra sajnos eddig nem volt forrásunk, hogy edzőinket külföldi tanulmányutakra küldjük, de 

azt megszerveztük, hogy 2012 őszén az Európa-szerte elismert kosárlabda szaktekintély, a 

svájci Riet Lareida (aki éveken keresztül volt edzője a 2012-es NBA nagydöntőbe jutott 

Oklahoma City Thunder kezdő dobóhátvédjének, Thabo Sefolosha-nak) a vendégünk volt 

Törökbálinton és két napon át igen hasznos elméleti és gyakorlati tanácsokat adott 

szakembereinknek, illetve bemutató edzést tartott. 

Az elmúlt időben klubunk nem tudott elegendő összeget szánni az utánpótlás-nevelésben 

szükséges eszközök, felszerelések biztosítására, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék 

kiegészítők és orvosság, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátására.  Ezért a jövőben, a 

támogatások biztosította lehetőségekkel élve jelentősen szeretnénk ezen a területen is 

előrelépni.  

A térség kosárlabdázóinak számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka 

továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér és eszközpark 

fejlesztése, bővítése.  

A célok eléréséhez és a tervek megvalósításához elengedhetetlen a nagyon magas 

színvonalon megszervezett, hatékony háttér. Ehhez mindenképpen stabilizálni kell a 

pénzügyi hátteret, fenntartva a bevételek és kiadások egyensúlyát növelni kell a 

költségvetést. Továbbá folytatni kell a megkezdett nemzetközi kapcsolatépítést.   
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III. Tervek 2013/14-ban 

 

ELITE SE 

 

Egyesületünk a következő szezonban a meglévő játékosoknak a képzési rendszerben 

tartását, és a gyermek illetve mini korcsoportokban az igazolt játékosok létszámának enyhe 

emelkedését tervezi. Minden korcsoportban indítunk csapatot az Országos Bajnokságban, és 

több csapatot indítunk a Megyei illetve Budapest-bajnokságokban. 

Továbbra is a képzést tartjuk elsődlegesnek, ehhez megfelelő számú és szintű edzők 

alkalmazása szükséges, ami forrásigényes. 

 

A pályázati összegek felhasználási területei és megoszlása 2013/2014-ban (terv) 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok      100 % 

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése       11 % 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök            2 % 

 Személyszállítási költségek                 1 % 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja      25 % 

 Táborok, versenyek szállás és étkezés költsége             1 % 

 UP sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (járulékokkal)  58 % 

Képzési rendszerünkben az utánpótlásképzés fejlesztésének egyik kulcsát az edzők, 

szakemberek megbecsülésében látjuk. Jelenleg is komoly szakmai munka folyik a klubunknál, 

de a továbblépéshez újabb szakemberek bevonása szükséges, természetesen a jelenleg is 

nálunk dolgozó, már bizonyított, edzők megtartása mellett. Ahhoz, hogy megtartsuk 

edzőinket, illetve további kiváló szakembereket tudjunk a program végrehajtásába bevonni 

megfelelő forrást kell biztosítani a javadalmazásra. 

A 2013/2014-es évadra egészen kitűnő stábot sikerült megnyernünk az utánpótlás-nevelési 

programunkhoz. Az előzetes megállapodások megtörténtek, természetesen a program teljes 

működtetésének előfeltétele, hogy a kellő támogatást megkapjuk, és az anyagi források 

rendelkezésre álljanak. 

A tervezett szakmai stáb a következő: 
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Molnár Tamás (Vezetőedző) - Egyesületünk alapítása óta edzőnk. Volt NB-I-es játékos. 

Edzőként nyert csapatával serdülő országos bajnokságot, sokszor volt korosztályos országos 

bajnoki döntőben résztvevő csapat trénere. Évekig NB-I/B csapat vezetőedzőjeként is 

dolgozott. Számos korosztályos válogatott játékos került ki a kezei közül. 

Szarvas Gábor (U18 vezetőedző, U16 segédedző) – Igen tehetséges, jól képzett, erősen 

motivált szakember. NB-I-es játékosként szerzett tapasztalatai mellett folyamatosan képezi 

magát. Igen fiatal junior csapatával megnyerte a Regionális Bajnokok Országos Döntőjét. 

Egyik játékosa U18-as válogatott, és két 15 éves tanítványát meghívták a 98-as keretbe. 

Hartai Tamás (U16 vezetőedző, U18 segédedző) – Kiválóan képzett edző. Dolgozott NB-I/A 

csoportos trénerként, de igazi területe az utánpótlás-nevelés. Tevékenykedett korosztályos 

válogatottak mellett is. Már dolgozott az ELITE-ben és kitűnő munkát végzett. 

Bódi Ferenc (U14 vezetőedző, U16 és U12 segédedző) – Volt válogatott kosárlabdázó. Az 

Alba Fehérvár csapatkapitányaként az idén megnyerte a Magyar Kupát. Az élvonalbeli 

kosárlabdázással felhagyva egyesületünkben, nagy örömünkre, a fiatalok képzését vállalta. 

Molnár István (U14, U16, U18 egyéni képzés) – A felnőtt és az utánpótlás-képzésben 

egyaránt nagy tapasztalatokkal rendelkező edző nálunk a 14-18 éves játékosok egyéni 

képzésének irányításáért felelős. Célunk további korosztályos válogatott játékosok nevelése. 

Molnár-Werner Zsuzsanna (U11, U12) – A Közgáz és az MTK egykori játékosa tanári 

tevékenysége mellett egy évtizede sikeresen foglalkozik gyermekek kosárlabda képzésével. 

Kelemen Ilona (U11, U12) – Az MTK egykori kiváló, válogatott játékosa több más sikere 

között említést érdemel az ifjúsági EB ezüstérme. Az utánpótlás-nevelési rendszerünkhöz 

való csatlakozása tovább növeli a toborzással, alapképzéssel kapcsolatos tevékenységünket, 

az alsó korosztályok képzési és versenyeztetési lehetőségeit. 

Bihari Máté (U11, U12) – NB-I/B-s játékos tapasztalataival és különlegesen pozitív, megnyerő 

személyiségével kitűnően kezeli a kosaras palántákat, akik imádnak a foglalkozásaira járni. 

Spiriev Attila (atlétikus képzés) – Egykori válogatott atléta, atlétikai szakedző. Nagy 

nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember. Jelenleg a Magyar Atlétikai Szövetség 

szakmai igazgatója. Igazodva a kosárlabda sportág mai követelményeihez utánpótlás-

nevelési rendszerünkben játékosaink atlétikus képzését vezeti, irányítja. 

Igaz Bálint (gyúró, fizioterapeuta) – A nagy tudással, komoly felkészültséggel rendelkező 

masszőr, fizioterapeuta sok világversenyen dolgozott válogatott csapatok mellett. 

Utánpótlás-nevelési rendszerünkben az U14, U16, U18-as játékosoknak nyújt prevenciós, 

regenerációs és rehabilitációs segítséget. 

A költségvetésünk tekintélyes részét képezik a pályabérleti költségek. Önálló létesítmény 

hiányában jelenleg három teremben bérelünk pályát, hogy a különböző korosztályoknak 
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folyamatos edzéslehetőséget tudjunk biztosítani. A termekben a megfelelő verseny gyűrűk 

és kosárlabda hálók felszerelése, pótlása a mi feladatunk. 

Egyesületünk biztosítani kívánja a sporteszközök megfelelő mennyiségét és minőségét, 

továbbá az edzések és versenyek alkalmával megfelelő sportruházatot, cipőt. Minden 

csapatnak szüksége van természetesen megfelelő számú labdára, és az atlétikus képzésnél 

elengedhetetlen az ugrókötél.  

A sérülésveszély csökkentésének alapvető eszköze a ragasztó tape, ami főleg az U16, U18-as 

korosztályú sportolóknál már rendszeresen használatos. 

Egyesületünk saját autóbusszal nem rendelkezik, a korosztályos mérkőzések fordulóira, 

kupákra autóbuszt kell bérelnünk, amely szintén jelentős összeget ad ki évente. 

Az alapozási időszakban bentlakásos edzőtábort is tervezünk, melynek helyszíne még nem 

konkretizálódott, de csapatépítés és a játékosok szakmai továbblépése szempontjából 

nagyon fontos lenne. 

Szeretnénk beszerezni egy video kamerát és egy laptopot, ami nagyban segítené az egyéni és 

csapatszintű mozgáselemzést illetve a taktikai fejlődést, valamint nélkülözhetetlen a 

statisztikai és egyéb szakmai-adminisztratív feladatok ellátása során.  

A regenerálódás elősegítéséhez megfelelő izotóniás italport szeretnénk biztosítani 

játékosaink számára. 

Sport- és egyéb eszközök Felszerelések Gyógyszerek 

Rugós kosárgyűrű  Kosárlabda mez-nadrág  Ragasztó tape  
Labda (kosárlabda)  Melegítő alsó/felső  Izotóniás italpor  
Kosár háló Kosárlabda cipő   
Ugrókötél Bemelegítő mez   
Video kamera   
Laptop   

 

MTK ELITE Basket Kft 

Az erőforrások zömét itt is az utánpótlás-nevelésre szánjuk, de tárgyi eszköz helyzetünkön is 

szeretnénk javítani. 

Pályázati összegek felhasználási területei és megoszlása 2013/2014-ban (terv) 

 Tárgyi eszköz beruházás          9 % 

 Informatikai eszközök            3 % 

 Sporteszközök                   6 % 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok      91 % 
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 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése       11 % 

 Személyszállítási költségek                 2 % 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja      23 % 

 Táborok, versenyek szállás és étkezés költsége             1 % 

 UP sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (járulékokkal)  54 % 

 

A tárgyi eszköz beruházás terén a szezonban két területen szeretnénk fejleszteni.  

Nagy szükségünk van egy video kamerára, ami nagyban segíti a játékosok 

mozgásvégrehajtásának elemzését illetve a különböző játékszituációk, taktikai elemek 

szemléltetését, megtanulását, végrehajtásának értékelését, javítását. Ezzel részben 

összefüggően egy laptopot is szeretnénk vásárolni, ami az előbbiek mellett a statisztikai 

anyagok elkészítésében, elemzésekben, illetve egyéb szakmai és adminisztratív feladatok 

ellátásában is nélkülözhetetlen eszköz. 

Két igen fontos sporteszközt szeretnénk vásárolni: egy futópadot és két szobakerékpárt. 

Mindkét eszköz sokat segít az aerob és anaerob képességek fejlesztésében, méghozzá rossz 

idő esetén is illetve folyamatosan ellenőrizhető körülmények között. A szobakerékpár kiváló 

bemelegítő és prevenciós eszköz, illetve bizonyos sérülések esetén is lehetőséget nyújt az 

aerob-anaerob képességek szinten tartására, sőt fejlesztésére. 

 Kiegészítő eszközök Sporteszközök  

Video kamera  Futópad  
Laptop  Szobakerékpár   
    

 

Az utánpótlás-nevelési feladatokkal kapcsolatos költségvetésben meghatározó 

költségtényező a sportszakemberekre vonatkozó személyi jellegű kiadások és a terembér. 

Az U23-as korosztályban a sportolókat már kész játékosokká kell képezni, így egy 

másodedző, egy egyéni képzéssel foglalkozó edző és egy erőnléti edző (atléta szakedző) 

alkalmazása biztosítja azt a szakmai stábot, amely a fiatal játékosokat alkalmassá teszi, arra, 

hogy jó felnőtt játékosokká váljanak.  

A jelentős terhelés mellett nagy szükség van a prevenciós feladatokat ellátó, illetve az 

esetleges sérülések után a rehabilitációt elősegítő fizioterapeutára, masszőrre. 

Sporteszközök Felszerelések Gyógyászati eszközök 
Labda (kosárlabda)  Kosárlabda mez/nadrág  Ragasztó tap  
Labdatároló  Melegítő alsó/felső  Izotóniás italpor  
Kosárháló Kosárlabda cipő   

 Bemelegítő mez   
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IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti 

fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai 

 

Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott gyerekek száma, a bevont oktatási 

intézmények száma, a tehetségmenedzselés, az elért eredmények példaértékűek a 

térségben, és még rengeteg ki nem aknázott potenciállal rendelkeznek. Célunk a 

minőségi kosárlabdázás fellegvárának kiépítése Törökbálinton és annak jelentős 

vonzáskörzetében. Erőfeszítéseinkkel azt szeretnénk elérni, hogy az egymással szoros 

kapcsolatban dolgozó két sportszervezet 

 Továbbra is a kosárlabda élet fontos Pest megyei bázisa legyen, és tovább 

fejlődjön. 

 További tehetséges játékosokkal gazdagíthassa a korosztályos válogatott 

csapatokat, a nálunk nevelt gyerekek közül minél több jusson el játékosként az 

NB-I/A és NB-I/B csoportos csapatokba illetve idővel a Magyar Válogatottba. 

A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: 

 Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a kosárlabdázás bázisát. 

 Egységes szempontokkal, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük 

meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.  

 A megfelelő szakemberek megtartásával, az új edzőtehetségek megtalálásával, 

anyagi megbecsülésük fokozásával és a szakmai továbbképzéssel tovább javítjuk a 

minőségi képzést. 

 A kosárlabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka 

továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér 

továbbfejlesztése. 

Az elmúlt években elkezdődött egy nagyon pozitív folyamat, amely nemcsak Törökbálint, 

hanem a környező települések lakóit is összekovácsolhatja. Egyesületünk és a vele 

szimbiózisban dolgozó gazdasági társaságunk komoly helyi támogatást élvez az 

önkormányzattól, az intézményektől a helyi polgároktól. A minőségi képzés eredményei 

megerősítik ragaszkodásukat a programunkhoz, ami rajtuk keresztül hosszú távon 

fenntarthatóvá teszi programunkat. 

Sportszervezeteink hivatalos internetes oldalai: 

MTK Törökbálint (MTK ELITE Basket Kft.): www.mtkbasket.com 

ELITE Basket Törökbálint (ELITE SE):  www.elite-basket.hu 

 

http://www.mtkbasket.com/
http://www.elite-basket.hu/

