


A FEGYVERNEK VÁROSI SPORTEGYESÜLET Grassroots Klub fej lesz té si Ter ve 2020/21 - 2023/24

JÖVÕKÉP
A Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let el tö kélt cél ja, hogy minõségi, biz ton sá gos sza bad idõs prog ra mo kat nyújt son a he lyi kö zös ség min den tag -
ja szá má ra. Az ut cán va ló já ték he lyett biz ton sá gos al ter na tí vát nyújt son a fel tö rek võ ge ne rá ci ó nak. Min den kor osz tály szá má ra le he tõ sé get
nyújt, hogy fel is mer je és ké pez ze a  ma gá ban rej lõ le he tõ sé ge ket és ké pes sé ge ket ne mi, val lá si és et ni kai ho va tar to zás nél kül.

Hi szünk ben ne, hogy a ma gyar lab da rú gás szín te rén rö vi de sen fel tûn het egy a Klu bunk ban ne vel ke dett fut bal lis ta! En nek el éré se ér de ké ben
egye sü le tünk min dent meg tesz, hogy mind szak ma i lag, mind inf rast ruk tu rá li san olyan kör nye ze tet te remt sen a fi a tal és ez ál tal a fel nõtt lab -
da rú gó ink nak, hogy az pá lya fu tá su kat ez nagy ban se gít se. Ab ban hi szünk, hogy azon gye re kek, akik egy-egy ma ga sabb osz tá lyú klub lá tó kö -
ré be ke rül nek, maj dan jó hí rét vi he tik egye sü le tünk nek és hi va tá sos lab da rú gó vá vál hat nak. Azon já té ko sok akik, pe dig ma rad nak
ne ve lõ klub juk nál, vagy évek múl tán vissza tér nek hoz zánk, az évek alat ti kép zés nek kö szön he tõ en új ra si ker csa pa tot al kot hat nak. En nek tük -
ré ben se gít jük õket a továbblépésben.

Klu bunk min dent meg tesz, hogy azon ki emelt után pót lás ne ve lõ klu bok, akik fan tá zi át lát nak egye sü le tünk fi a tal lab da rú gó i ban part ner ként
te kint se nek ránk. Ez je len vi szony lat ban er köl csi, de táv la ti cél ként anyagi elismerést is hozhat.

KLUBFEJLESZTÉSI TÁBLÁZAT

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Csa pa -
tok

szá ma
db db db db db

férfi nõi
Fo gya -
ték kal
élõk

fér fi nõi
Fo gya -
ték kal
élõk

fér fi nõi
Fo gya -
ték kal
élõk

fér fi nõi
Fo gya -
ték kal
élõk

fér fi nõi
Fo gya -
ték kal
élõk

U6-7 1 1 1 2 2 1

U8-9 1 1 1 1 1

U10-11 1 1 1 1 1

U12-13 1 1 1 1 1

U14 1 1

U15

U16 1 1 1 1

U17 1

U18

U19 1 1 1 1 1

Fel nõtt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Senior 1

A Klub fej lesz té si Táb lá zat össze fog lal ja azok nak a csa pa tok nak a szá mát, me lye ket a Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let a Fej lesz té si Terv idõ sza -
ká ban szeretne mûködtetni. 
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A FEGYVERNEK VÁROSI SPORTEGYESÜLET Grassroots Klub fej lesz té si Ter ve 2020/21 - 2023/24

RÉSZVÉTEL - NÖVEKEDÉS ÉS MEGTARTÁS
A Fegy ver nek VSE a te le pü lés egyet len sport egye sü le te! Je len leg a lab da rú gó szak osz tály mel lett a nõi ké zi lab da és a fo gat haj tó szak osz tá lya
mû kö dik.

A klub el sõd le ges te vé keny sé ge a lab da rú gó után pót lás ne ve lés, de le he tõ sé get nyújt a fel nõtt lab da rú gók spor to lá sá ra is. Je len leg az egye sü let
8 kor cso port ját ver se nyez te ti, va la mint az óvo dás ko rú ak (5 éve sek) spor to lás ra va ló ne ve lé sét vég zi. Az egye sü let kis tér ség egyik meg ha tá ro -
zó sport egye sü le te, mely a kör nye zõ te le pü lé sek gye re ke i nek is spor to lá si le he tõ sé get nyújt. A szer ve zet tag ja i nak túl nyo mó több sé gét 21 éves
kor alat ti gye re kek al kot ják, de egy re na gyobb igény je lent ke zik a sza bad idõs, veresenyrendszeren kí vü li lab da rú gás ra is.

Szá mos sport ren dez vény szer ve zõ je volt ko ráb ban is a klub és ezt a te vé keny sé gét foly tat nia kell, hisz a ver seny sport mel lett tá mo gat ja az
ama tõ rök sport ren dez vé nye it is. Se gí ti a Vá ro si kis pá lyás lab da rú gó baj nok sá got a sport pá lya, me zek, lab dák esz kö zök biz to sí tá sá val és ezen
te vé keny sé gét meg is sze ret né tar ta ni és to vább fej lesz te ni  a jö võ ben is.  Je len leg 8 csa pat vesz részt a Vá ro si baj nok ság ban 6-6 el len 20*40-es
pá lya mé ret tel. Tá vo lab bi cél ként kor osz tá lyi bon tás ban és pá lya mé ret nö ve lés sel a ma ga sabb kor osz tály ban 7-7 el le ni, vagy 9-9 el le ni baj nok -
ság meg szer ve zé sé ben is gon dol ko dik. Ez ál tal több já ték le he tõ sé get biz to sí ta na a résztvevõknek. 

Cél, hogy a felnõtt gárdából kiöregedõ játékosokat is az egyesület kötelékében tartsa, újabb tagokat toborozzon. Edzõként, segítõként, vagy
távlati célként egy „Öregfiúk” korosztály elindításával.

 Az után pót lás ne ve lést már az ovodáskorúakkal el kez di egye sü le tünk és cél ként ha tá roz za meg, hogy a te le pü lé sen lé võ óvo dák kal együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás ke re té ben fej lessze ezen kor osz tály ké pes sé ge it és a lab da rú gás irá nyá ba tereljen minél több gyermeket.   

Cé lok El ért cé lok Ha tár idõk Fe le lõ sök Költ sé gek

Óvo dai lab da rú gás elõ se gí -
té se Óvo dai cso port lét re ho zá sa 2023. jú ni us 30. Egye sü le ti el nök, In téz mé nyi

kapcsolattartó 50.000

In téz mé nyi prog ram se gí té -
se

Az is ko la in téz mé nyi prog -
ram ból a gye re kek egye sü let -
be iga zo lá sa

2023. jú ni us 30. Egye sü le ti el nök, In téz mé nyi
kapcsolattartó 200.000

Iga zolt után pót lás lab da rú -
gók ver se nyez te té se

Iga zolt után pót lás ko rú lab da -
rú gó ink szé le sebb kör ben va ló 
ver se nyez te té se, tor nák, baj -
nok sá gok, kü lön bö zõ ver seny -
rend sze rek ben

folyamatos Egye sü le ti el nök, Után pót lás
edzõk -

Bozsik kor osz tály ban mû kö -
dõ csa pa ta ink szá má nak nö -
ve lé se

U7 kor osz tállyal kez dõ dõ en a
csa pa tok szá má nak nö ve lé se 2023. jú ni us 30.

Egye sü le ti el nök, In téz mé nyi
kap cso lat tar tó, Bozsik fel ké -

szí tõ edzõ
-

Vá ro si Kis pá lyás baj nok ság
csa pat lét szám nö ve lés

Je len leg 8 csa pat tal fo lyik a
baj nok ság 6-6 el len, csa pat -
szám nö ve lés, eset le ge sen pá -
lya mé ret és játékoslétszám
nö ve lés

2023. jú ni us 30. Egye sü le ti el nök, Vá ro si baj -
nok ság szervezõje -

Öreg fi úk csa pat

A fel nõtt gárdágól ki öre ge dett 
já té ko sok egye sü let ben tar tá -
sa, akik to váb bi se gí tõ ként is
részt ve het nek az egye sü let
na pi éle té ben

2023. jú ni us 30. Egye sü le ti el nök, tech ni kai
vezetõ 300.000

Nõi csa pat lét szám nö ve lé se

Nõi csa pa tunk lét szá má nak
nö ve lé se en nek tük ré ben
lehetõseg biz to sí tá sa egy
nagy pá lyás baj nok ság ban va ló 
rész vé tel re.

2023. június 30. Egye sü le ti el nök, Nõi csa pat
edzõ -
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TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
ÉS VISELKEDÉSI NORMÁK

Az egye sü le ti for mát nem egy zárt kö zös ség ként kell ke zel nie klu bunk nak, hi szen cél ja, hogy mi nél több tag gal ren del kez zen. Ezen cél el éré se
ér de ké ben olyan a kö zös ség össze tar tó ere jét bi zo nyí tó ren dez vé nyek meg tar tá sá ra van szük ség, mely von zó le het a be lé põk szá má ra. En nek
ér de ké ben az után pót lás ko rú lab da rú gók szü le i vel, hoz zá tar to zó i val kö zö sen olyan kö zös ség épí tõ ren dez vé nyekre, össze jö ve te lek re van
szük ség, mely bõl mind a gyer mek, mind a szü lõ azt ér zé kel he ti, hogy ak tív tag ja a klub nak. Szügségét lát juk, hogy fi a tal lab da rú gó ink az ama -
tõr fut ball mel lett be pil lan tást nyer hes se nek egy-egy pro fi, vagy válagotott mér kõ zés meg lá to ga tá sá val ab ba az at mosz fé rá ba, mely még in -
kább a lab da rú gás mel lett tart hat ja a gye re ke ket. Ter mé sze te sen egy egy ilyen mér kõ zés lá to ga tás kor osz tály tól füg get len. Ilyen
mér kõ zés lá to ga tá sok ra már az el múlt évek ben is sort ke rí tet tünk és biz ta tó fo gad ta tás ra ta lált a gye re kek kö ré ben. Ezek szá mát min den kép -
pen nö vel ni sze ret nénk.

Tá mo ga tónk, ön kén te se ink szá má ra fo lya ma to san tar tunk össze jö ve te le ket, hisz fon tos nak tart juk a kap cso lat tar tást és tá mo ga tó ink így pon -
tos vissza jel zést kap nak a TAO tá mo ga tá sok ból meg va ló sí tott be ru há zá sok ba, fej lesz té sek be.

Fo lya ma to san Részt ve szünk kü lön bö zõ sport ren dez vé nyek szer ve zé sé ben, hol se gí tõk biz to sí tá sá val, hol esz kö zök, pá lyák biz to sí tá sá val.
Ezek szá mát le he tõ sé ge ink hez mér ten ki kí ván juk ter jesz te ni az óvodai és iskolai sport ren dez vé nyek se gí té sé re is. 

Cé lok El ért cé lok Ha tár idõk Fe le lõ sök Költ sé gek

Elé ge dett és ak tív szü lõk

Egy re több szü lõ bevonaása
az egye sü let éeletébe. A kü -
lön bö zõ kor osz tály ok szü lõi
kö zös sé gé nek ki ala kí tá sa.

2023. jú ni us 30. Egye sü le ti el nök, Után pót lás
edzõk 200.000

Mér kõ zés lá to ga tá sok

Után pót lás ko rú lab da rú gó ink 
pro fi és vá lo ga tott
márkõzésekre va ló uta zá sá -
nak szer ve zé se csoportosan

fo lya ma tos Után pót lás edzõk -

Tá mo ga tói ren dez vé nyek

Kö tet len besztélgetések, ahol
tá mo ga tó ink, ön kén te se ink
ké pet kap hat nak az el múlt
idõ szak ok szak mai, tár gyi fej -
lesz té sek rõl, az egye sü let na pi 
életérõl

fo lya ma tos Egye sü le ti el nök 200.000

Sport ren dez vé nyek tá mo ga -
tá sa

Is ko lai, óvo dai és vá ro si ren -
dez vé nye i nek tá mo ga tá sa,
szak mai és tár gyi eszközökkel

2023. jú ni us 30. Egye sü le ti el nök 100.000

Csa pat épí tõ tré nin gek

A na gyobb kor osz tály ok csa -
pat épí tõ tré ning jei, me lyek
elõ se gít he tik a jobb
teljesítményt

2023. jú ni us 30 Egye sü le ti el nök, edzõk 200.000

Sport bál Ha gyo mány te rem tõ Jó té kony -
sá gi sport bál lét re ho zá sa 2022. de cem ber 31. Egye sü le ti el nök 200.000
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HUMÁNERÕFORRÁS FEJLESZTÉS
Egy min den te kin tet ben jól és hosszú tá von mû kö dõ klub leg fon to sabb fel ada ta a klub rend sze ré nek ki ala kí tá sa és fel épí té se. En nek el en ged -
he tet len ré sze, hogy olyan hu mán erõ for rás sal ren del kez zen, melyben az egyes fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges szak em ber gár dát fog lal koz -
tas son ön kén tes ként rész, vagy fõ ál lá sú mun ka vál la ló ként. Az egyes rész fel adat ok pon tos ki dol go zá sa szük sé ges az elõ írt vég zett sé gek
fi gye lem be vé te lé vel. Leg fon to sabb fel adat az elvégzendõ fel ada tok kü lön vá lasz tá sa, mind szak mai, mind a mû kö dé si fel ada tok el lá tá sá ban.
Szak mai ol da lon min den kor osz tály ban az MLSZ ál tal elõírt mi ni mum, vagy an nál ma ga sabb vég zett sé gû edzõk al kal ma zá sa, azok kép zé se,
to vább kép zé se kell hogy pri o ri tást él vez zen. Je len leg nem ren del ke zünk ennyi edzõ vel, így fon tos cél, hogy meg lé võ edzõ in ket se gí tõ ön kén te -
sek mi ha ma rabb edzõi ké pe sí tést sze rez ze nek. A mi ni mum végzettségel ren del ke zõ edzõ ink pe dig to vább kép zé se ken ve gye nek részt és ma ga -
sabb edzõi ké pe sí tést sze rez ze nek. Fon tos nak tart juk, hogy az edzõ gár da bõ vül jön egy fõ ka pus edzõ vel, mely nagy ban hoz zá já rul hat a
mi nõ sé gi kép zés hez.

Ter mé sze te sen nem csak a sport szak mai vo na lon van szük ség vál to zá sok ra. Az egye sü le ti mû kö dés szem pont já ból szük sé ges a
menedzsmentben dol go zók szá má nak nö ve lé se és fej lesz té se. Je len leg több te rü let feladait is azo nos sze mé lyek vég zik, mely hosszú tá von nem
fenn tart ha tó. Szük sé ges nek tart juk, olyan sze mé lyek fog lal koz ta tá sát, akik az in téz mé nyei kap cso la to kért felelõsek, elõ se gít ve ez zel az in téz -
mé nyi és egye sü le ti Bozsik program kö zöt ti át me ne tet. Kü lön sze mély al kal ma zá sát tar ta nánk fon tos nak a pá lyá za ti rend sze rek, pá lyáz ta tá -
sok, el szá mo lá sok te rü le tén vég zett fel ada tok ra. Az egye sü let nép sze rû sí té se kü lön bö zõ csa tor ná kon ke resz tül is ko moly le he tõ sé ge ket rejt
ma gá ban, mely hez hoz zá ér tõ szak em be rek re len ne szük sé ge a szer ve zet nek.  

Az ön kén te sek fel ku ta tá sa, ko or di ná lá sa is egy rész fel adat az egye sü let éle té ben, mely fon tos alap kö ve le het egy Grassroots egye sü let nek.

Az itt fel so rolt hu mán erõ for rás igé nyek ko moly anya gi meg ter he lést je lent het nek az egye sü let nek, mely je len hely zet ben és gaz da sá gi vi szo -
nyok között, cse kély sa ját be vé tel mel lett, a TAO tá mo ga tás el le né re is ko moly fel adat.

Ter mé sze te sen úgy gon dol juk, hogy amennyi ben von zó a te le pü lés kö ré ben egye sü le tünk, úgy a tá mo ga tói hát tér is meg je len het mögöttünk.

Cé lok El ért cé lok Ha tár idõk Fe le lõ sök Költ sé gek

Sport szer ve ze ti ve ze tõ kép -
zett ség

MLSZ ama tõr sportzserezõi
vég zett ség megszerzése 2024. jú ni us 30. el nök 40.000

Után pót lás és ok ta tá sért fe -
le lõs ve ze tõ

UEFA B kép zett ség
megszerzése 2024. jú ni us 30. el nök 200.000

Intzményi prog ra mo kért fe -
le lõs ve ze tõ

MLSZ ama tõr sport szer ve zõi
vég zett ség megszerzése 2022. jú ni us 30. el nök 40.000

Tech ni kai ve ze tõ MLSZ ama tõr vég zett ség
meg szer zé se még egy fõnek 2022. jú ni us 30. el nök 40.000

Kom mu ni ká ci ós ve ze tõ

Olyan sze mély al kal ma zá sa,
aki el vég zi az egye sü let tel
kap cso la tos PR te vé keny sé ge -
ket és nép sze rû sí ti az egye sü -
let ben fo lyó mun kát,
elõ se gít ve ez zel a ta gok szá -
má nak nö ve lé sét.

2023. jú ni us 30. el nök

Edzõk kép zé se to vább kép -
zé se

MLSZ Grassrots C edzõi vég -
zett ség meg szer zé se 1 fõ 2022. jú ni us 30. el nök 60.000

Edzõk kép zé se to vább kép -
zé se

MLSZ Grassrots C edzõi vég -
zett ség meg szer zé se 1 fõ 2023. jú ni us 30. el nök 60.000

Edzõk kép zé se to vább kép -
zé se

UEFA B edzõi vég zett ség meg -
szer zé se 1 fõ 2024. jú ni us 30. el nök 200.000

Ön kén te se kért fe le lõs szak -
em ber kép zé se

MLSZ Grassroots Ön kén tes
szer ve zõ ké pe sí tés
megszerzése

2024. jú ni us 30. el nök 30.000
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INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS
Egye sü le tünk je len leg inf rast ruk tu rá lis szem pont ból re mek adott sá gok kal ren del ke zik. Spor to lás ra a Vá ro si Ön kor mány zat tu laj do nát ké pe -
zõ Vá ro si Sport te le pet hasz nál ják, mely 2 db fü ves lab da rú gó pá lyát (edzõ pá lya vil lany vi lá gí tás sal el lá tott) 2 db mû fü ves kis pá lyát fog lal ma -
gá ba, mely bõl az egyik vil lany vi lá gí tás sal van el lát va. Az inf rast ruk tu rá lis hely ze te me gyei szin ten igen jó nak mond ha tó. A TAO fej lesz té sek
ered mé nye ként tel je sen meg újult az évek so rán a sport pá lya öl tö zõ épü le te, a pályák automata öntözõ-berendezéssel lettek fejlesztve. A
sportlétesítmény nézõtere 360 mû anyag szék kel van el lát va. A né zõ tér 2018. év ben tel jes hosszá ban fe det té vált TAO for rás ból. Ter mé sze te -
sen a fej lesz té sek rõl a kö vet ke zõ évek ben sem kí vá nunk le mon da ni, hisz nem meg ol dott az után pót lás csa pa ta ink té li fel ké szü lé se. Saj nos te le -
pü lé sünk nem ren del ke zik szab vá nyos mé re tõ edzõ csar nok kal. Az el múlt évek ben több ször is pá lyáz tunk Sport csar nok épí tés re, mind ed dig
ered mény te le nül. Ter ve ink kö zött sze re pel az egyik kis mé re tû mû fü ves pá lyánk be fe dé se, ol csóbb meg ol dást vá laszt va, könnyû szer ke ze tes
pony va sá tor fe dés sel, me lyet a sport pá lya öltözöi szem pont ból ki szol gál hat.  

Cé lok El ért cé lok Ha tár idõk Fe le lõ sök Költ sé gek

Sport csar nok
Szab vány mé re tû sport csar -
nok épí té se meg lé võ ter vek
alap ján TAO forrásból

2024. jú ni us 30 el nök 600.000.000

Fe dett edzõ pá lya

Kis mé re tû mû fü ves lab da rú -
gó pá lya könnyû szer ke ze tes
fe dé se pony vás meg ol dás sal
TAO forrásból

2024. jú ni us 30 el nök 70.000.000

60*40 mé te res élõ fü ves
edzõ pá lya

60*40 mé te res élõ fü ves edzõ -
pá lya épí té se TAO forrásból 2024. jú ni us 30 el nök 10.000.000
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NÉPSZERÛSÍTÉS
 Az egye sü let éle té ben és mû kö dé sé ben ko moly sze re pet játsz hat  a mar ke ting te vé keny ség és PR. Ez je len hely zet ben nem iga zán meg ol dott. A 
A klub ren del ke zik ugyan weboldallal, de an nak fris sí té se nem nap ra kész mi vel a hu mán erõ for rás ol da lán hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók.
Ugyan a kö zös sé gi mé di án is meg je le nünk, de ezen meg je le nést is a kor osz tá lyos edzõk szer kesz tik ki sebb na gyobb hi á nyos sá gok kal. En nek
ki küsz öbö lé se le het sé ges len ne egy hoz zá ér tõ akár ön kén tes be vo ná sá val is, mely re ke res sük a meg ol dást. A mér kõ zé sek promótálása is
elõremondíthatja az egye sü let mû kö dé sét szé le sebb kör ben va ló meg je le nés sel, mely né zõ szám nö ve ke dést is okoz hat. 
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