
1 
 

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 

 

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület ................................  

 
A kérelmező szervezet rövidített 
neve: 

Soproni Darazsak ............................................................................  

 

Gazdálkodási formakód: 5 2 1  

 

  Amatőr 
sportszervezet 

  Hivatásos 
sportszervezet 

  Közhasznú 
alapítvány 

  Diáksport 
egyesület: 

  Sportiskola 
 

 
Adószám: 

1 8 9 7 4 8 2 3 - 1 - 0 8  

 
A kérelmező szervezet 
székhelye: 

9 4 0 0 Sopron ......................................... (irányítószám, helység) 

 
Lackner Kristóf utca ................................. (út, utca) 48. ............................................................ (házszám) 

 
A kérelmező szervezet levelezési 
címe: 

9 4 0 0 Sopron .................................... (irányítószám, helység) 

 
Lackner Kristóf utca ................................. (út, utca) 48. ............................................................ (házszám) 
 
A kérelmező hivatalos képviselőjének 
neve: 

Czukorné Hollós Anna ............................................................  

A kérelmező hivatalos képviselőjének 
beosztása: 

egyesület vezetője ..........................................................  
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 

2.1 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell 

kitölteni). 

 
A Soproni Darazsak hosszú távú sportfejlesztési programja alapvetően a leigazolt gyermeklétszám 
növelésére épül, melynek keretében be kívánjuk vonni egyesületünk keretei közé a környező településen 
élő fiatalokat is. Ennek megteremtéséhez két elengedhetetlen lépésen át vezet az út. Az egyik egy a 
Nyugat-magyarországi Régióközpont keretein belül működő magas szintű akadémiai rendszer kialakítása. 
Míg a másik a szüleiktől távol élő tehetséges 14-18 éves fiatalok szállás-étkezés körülményeinek javítása, 
akik egyesületünknél sportolnak, és Sopronban tanulnak. 
 
Természetesen a megnövekedett létszám több edzőt kíván, így terveink között szerepel további, 
magasan képzett nevelők foglalkoztatása, illetve a jelenlegi szakmai stáb állandó továbbképzése a munka 
minőségének folyamatos javítása érdekében. Az edzői életpálya-modell kialakítása is egyesületünk célja, 
melynek értelmében a folyamatos minőségjavulással párhuzamosan edzőink anyagi megbecsülését is 
javítani kívánjuk. A gyermeklétszám növekedése megkívánja a későbbiekben egy olyan pedagógus 
alkalmazását is, akinek feladata az „iskola-kosárlabda-magánélet” hármas egységének koordinálása, 
felügyelete lesz. 
 
Mindezen tervek az infrastruktúra feljesztése nélkül nem valósíthatók meg. Így tervezzük egy 
könnyűszerkezetes edzőcsarnok felépítését az MKB Aréna mögötti területen, a város támogatásával, 
hogy a megnövekedett edzésidő által generált helyigény kiszolgálható legyen. 
 
A fent részletezett minőségi munka kialakításával azt kívánjuk elérni, hogy minél több saját nevelésű 
játékosunk szerepelhessen a helyi felnőtt csapatban, és később a nemzeti válogatottban is. 
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A sportfejlesztési program összevetése a sportági szakszövetség által kitűzött célokkal: 
 

Új pályán – az MKOSZ stratégiai céljai Megfelelés a szövetség stratégiai céljainak 

• Tömegesítés • Be kívánjuk vonni egyesületünkbe a környező 
településeken élő, kosárlabdázni vágyó fiatalokat 
is. 

• Nemzetközi szereplés • Terveink között szerepel, hogy évről-évre egyre 
több nemzetközi tornán veszünk részt. Idén 11 
ilyen torna került bele a felkészülésbe. 

• Létesítmény-fejlesztés • A tömegesítés során fellépő edzésigény 
kielégítésére az elkövetkező években (jelen 
kérelemmel érintett időszakban még nem) egy 
könnyűszerkezetes tornacsarnok építését 
tervezzük. 

• Edzők anyagi javadalmazásának javítása • A programunkban szerepel az is, hogy javítani 
kívánjuk edzőink anyagi megbecsülését évről-
évre, a kereteinkhez mérten. 

• Edzők folyamatos fejlődése • A játékosok létszámának növelésével új edzőket 
kívánunk bevonni, illetve a meglévő edzőinknek a 
minőségi tornákon való szereplés révén 
folyamatos szakmai fejlődést biztosítani. 

 

A részletes szakmai programot és ehhez kapcsolódó költségvetést a 3. és a 4. pontban mutatjuk be. 
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3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 

3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó 

sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 4, egymást 

követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra 

lebontva kell ismertetni!) 

A Soproni Darazsak az Uniqa-Euroleasing Sopron csapatának utánpótlás nevelő egyesülete, akivel 
hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttünk. 15 éve kezdtük Sopronban a minőségi 
utánpótlás nevelést. Az egyesületben jelenleg 270 leány kosárlabdázik (90 igazolt versenyző, 180 
előkészítő) és 12 edző nevel, oktat. Szinte minden soproni általános iskolával és 3 középiskolával 
dolgozunk együtt. Folyamatosan 6-10 kiválasztott, 14-18 éves, a családtól távol élő tehetséget is 
gondozunk. 
 
Az egyesület szakmai programját két fő szempont – a széles tömegbázis kialakítása és a minőségi képzés 
– mentén haladva kívánja sikerre vinni. Ennek első lépéseként a 2011/12-es támogatási időszak alatt a 
most rendelkezésre álló gyermeklétszámot kívánjuk megtartani, és a gyermekek edzéslehetőségeit 
kívánjuk javítani. Ennek érdekében az egyesületnél dolgozó szakembereink bérét az eddigi évek 
sikereinek fényében a lehetőségekhez mérten méltányos szintre kívánjuk emelni, ezzel is ösztönözve 
őket a még színvonalasabb munkavégzésre. 
 
A pályázat lehetőséget biztosít továbbá a terembérlési lehetőségek bővítésére, így több edzésidő jut 
csapatainknak. Ezen edzések megrendezésére, a négy helyi iskola szabad tornatermi kapacitását 
kihasználva, 40 hetes edzésprogramot valósítunk meg a fiatalabb U10-es korosztályú játékosainknak. A 
leigazolt csapattagjaink 48 hetes, heti 40 órában megtartott edzéseinek az MKB Aréna ad helyet. A 
játékosaink fejlődése érdekében az egyesület minél több nemzetközi tornán is szerepelni kíván, 
valamint edzőtáborok szervezésével biztosítja a sikeres felkészülést az idénykezdetekre. Ennek 
megfelelően a 2011/12-es idényben 11 nemzetközi tornán kívánunk részt venni, többek között francia, 
horvát, finn rendezésű eseményeken. Ezeken kívül a hazai rendezésű, Webbusiness Torna Sopron 
elnevezésű verseny megrendezését is tervezzük, nemzetközi csapatok részvételével. 
 
Ezek az alapok szükségesek ahhoz, hogy a későbbi évek során bővülő gyermeklétszám mellett, egyre 
javuló versenyeredményekkel kialakítható legyen a Nyugat-magyarországi Regionális Központ keretein 
belül működő magas szintű akadémiai rendszer. Egy ilyen akadémiai keretek között működő képzés 
során látjuk biztosíthatónak az egyesület fő feladatának sikeres elvégzését, nemzetközi szintű, felnőtt 
válogatott játékosok képzését. 
 

3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! 

A Soproni Darazsak sportfejlesztési programjának támogatását az ott folyó, évek óta kimagasló 
eredményeket elérő, színvonalas utánpótlás nevelés indokolja. Igazolhatja ezt például a 2010/11-es 
bajnoki évad során elért magyar bajnoki cím serdülő korosztályban, vagy akár a junior, gyerek, kenguru 
korosztályos csapatok dobogós helyezései. De nem csak a tavalyi év volt sikeres. A Darazsak 
kosárlabdázói az elmúlt évek során négy bajnoki címmel, és számos második, illetve harmadik hellyel 
büszkélkedhetnek. Ezen eredményekhez nagyban hozzájárultak a csapatoknál dolgozó magas 
képzettségű szakemberek, akik megfelelő javadalmazása is biztosítható a sportfejlesztési program 
révén. 
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Szakmai stábunk tagjai: 
 

 Czukorné Hollós Anna, szakmai vezető, a serdülő csapat edzője 

 Galavics Edina, az U10-es csapatok edzője 

 Horváth József, junior csapat edzője 

 Juray Balázs, a kadett csapat edzője 

 Czirják Szilvia, a serdülő csapat edzője 

 Bencze Mária, a serdülő csapat edzője 

 Rétfalvi Edina, az U10-es csapat edzője 

 Magyarász Anita, az U10-es csapat edzője 
 
2011/12-es támogatási időszakra tervezett programunk során az alábbi korosztályokban és 
létszámmal indítunk csapatokat: 
 

 Junior korosztály: 20 fő 

 Kadett korosztály: 19 fő 

 Serdülő korosztály: 51 fő 

 U10: 180 fő 
 
Az utánpótlás egyesület eredményes működése a profi kosárlabdázás szempontjából is 
elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok képzése, 
akik később az együttműködési megállapodás keretében a soproni felnőtt csapatban vagy a magyar 
bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, hozzájárulva ezzel a magyar kosárlabdázás sikereihez. 
Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a 
fent részletezett szakmai program megvalósításának, hiszen ezek finanszírozását a Soproni Darazsak 
más forrásból nem tudná előteremteni. 

 

3.4. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök 

és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!  

A sportfejlesztési program keretében egy magas színvonalú akadémiai képzés alapjait kívánja 
megvalósítani az egyesület a 2011/12-es támogatási időszak során, melynek előnyét elsősorban a helyi 
felnőtt csapat, illetve a korosztályos és felnőtt válogatottak élveznék, akiket a Darazsak magasan 
képzett fiatal játékosokkal tudna kiszolgálni. Ez egyben a program kockázata is lehet, hiszen 
előfordulhat, hogy infrastruktúra hiányában nem lesz biztosítható az egyre bővülő létszám képzése, 
illetve a felnőtt korú játékosok további sportolói karrierje. A jelenlegi működés megszilárdítását 
követően ezért a későbbi években tovább kell keresnünk a létesítmény-infrastruktúra és egyéb 
edzőlehetőségek helyszíneinek bővítésének, fejlesztésének lehetőségét. Szintén terveink között 
szerepel minél több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a 
tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük. Sportolóinknak biztosított 
karrierprogramra megoldás lehet jó nemzetközi kapcsolatok kialakítása azon külföldi 
sportszervezetekkel, akikkel közös tornákon vesz részt az egyesület, és akiknél egy-egy kimagasló 
teljesítményű játékos akár kölcsönben is szerepelhet a megfelelő életkor elérése után, ezzel is növelve 
Magyarország ismertségét a nemzetközi sportszakmában. 
A program előnye továbbá, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is megfelelő 
körülményeket tudunk biztosítani a testmozgáshoz, valamint, hogy az elmúlt évek során aránytalanul 
alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani. 



 

6 
 

4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 

  Önerő Támogatás Teljes költség 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 

Tárgyi eszköz 0 0 0 

Utánpótlás 6 472 200 58 249 800 64 722 000 

Felszerelés / sporteszköz 436 000 3 924 000 4 360 000 

Gyógyszer / diagnosztikai eszköz 170 000 1 530 000 1 700 000 

Személyszállítás költsége 1 391 500 12 523 500 13 915 000 

Nevezési költségek 25 000 225 000 250 000 

Rendezési költségek 129 600 1 166 400 1 296 000 

Versenyengedélyek díja 0 0 0 

Sportpálya bérleti díjak 2 312 000 20 808 000 23 120 000 

Szállás / étkezés 716 800 6 451 200 7 168 000 

Személyi jellegű ráfordítások 1 291 300 11 621 700 12 913 000 

Közreműködői díj 

 

1 747 494 1 747 494 

Összesen 6 472 200 59 997 294 66 469 494 

 


