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A Fáy András Diáksport Egyesület labdarúgó szakosztálya sportfejlesztési programot nyújtott 
be 2012.04.02-án a Magyar Labdarúgó Szövetségéhez a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító társasági adó kedvezmény igénybevételére. 
A MLSZ a sportfejlesztési program szakmai tartalmát, ill. költségvetését 1.484.069,- Ft 
összegben hagyta jóvá. A program megvalósításához 164.897,- Ft önrészt köteles biztosítani 
a Fáy András DSE. 
Ebből az összegből a 107/2011.(VI.30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért 
felelős minisztérium ellenőrző szervezete részére kötelezően fordítandó összeg: 14.841,- Ft 
A DSE a támogatást sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére, személyszállítási költségekre, 
versenyeztetéssel, edzőtáborral összefüggő költségekre, személyi jellegű költségekre, 
terembérleti díjra, nevezési díjra, közreműködői díjra fordíthatja. 
 
A Fáy András DSE kosárlabda szakosztály sportfejlesztési programja a 2012-es évadra: 
Fáy András Diáksport Egyesület célja, az alapító okiratnak megfelelően, hogy az iskola 
pedagógiai programjában rögzített egészségnevelési célkitűzések megvalósítását segítse. 
Ennek érdekében együttműködési megállapodásunk van a Fáy András Görögkatolikus 
Közgazdasági Szakközépiskolával. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy a labdarúgás az egyik legalkalmasabb sportág a 
gyermekek mozgásfejlődésének biztosítására, a szabadidő tartalmas eltöltésre, az inaktív 
életmód káros hatásának oldására.  
Iskolánk tanulóinak 72%-a leány, ezért fontos a sportági kínálat bővítésére részükre. Mivel 
nagy az érdeklődés a leány labdarúgás iránt iskolánkban, szeretnénk részükre rendszeres 
edzés lehetőséget biztosítani leány labdarúgó szakosztály működtetésével, heti három edzés 
biztosításával. Ebben a tanévben heti egy tömegsport foglalkoztatáson történt a felkészítés a 
Magyar Diáksport Szövetség leány labdarúgó bajnokságán való indulásra, valamint a leány 
lábtenisz diákolimpiai bajnokságon történő szereplésre. Tehetséges diákjaink így is eljutottak 
a Lábtenisz Országos Diákolimpia Döntőjére és a páros egység a IV., a hármas egység pedig 
a III. helyen végzett. 
 
A leány labdarúgó szakosztály működtetésének indokoltsága: 

- egyre kevesebb gyermek és diák focizik rendszeresen 
- a szellemi terhelés fokozódik 
- az ülő életmód jellemző a mai serdülő korosztályra 
- inkább a tv és a számítógép jelentik a kikapcsolódást, nem az aktív időtöltések 
- hiányoznak a grundok, iskolai pályák a mai gyerekeknek 
- a fiataloknak lehetőségük sincs arra, hogy a szabadidejükben focizzanak, így hiányzik 

az utánpótlás forrása is mind a profi, mind az amatőr vagy a szabadidős 
labdarúgásban 

- a világon egyre népszerűbb a női labdarúgás és hazánkban még nem olyan elterjedt 
 
A leány labdarúgó szakosztály működtetésének célja: 

- a leány labdarúgás népszerűsítése iskolánkban 



- szélesebb sportági kínálat biztosítása a leány tanulók részére 
- egészséges életvitel megerősítése 
- káros szenvedélyek megelőzése, drog prevenció a labdarúgás segítségével 
- a női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése 
- a miskolci NBI-s futsal csapat utánpótlás bázisának segítése 

 
A megvalósítás érdekében tervezett tevékenységek: 
A leány labdarúgó szakosztály edzéseit Martis Ferenc testnevelő, B licence-l rendelkező 
(NBII-s játékos) vezeti heti két alkalommal. Kiváló pedagógus és szakember egy 
személyben. Szakosztályi munkában az erőnléti edzéseket testnevelő kollega vezeti heti egy 
órában. Heti egy alkalommal pályát bérelünk az edzés megtartására a Szabó Lőrinc Általános 
és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskolában.  
Az eredményes csapatépítés és felkészítés érdekében egy hetes edzőtábort szervezünk 
tavasszal az országos diákolimpiai döntő előtt. A versenyeztetés biztosítása érdekében 
benevezünk a Magyar Diáksport Szövetség V-VI. korcsoportos leány labdarúgó 
versenyrendszerébe. A szabadidős labdarúgás versenyeztetésének népszerűsítése érdekében 
benevezünk a lábtenisz diákolimpiára páros és hármas kategóriában. A foglalkoztatás 
bővítése érdekében benevezünk a Katolikus Iskolák Országos Versenyrendszerébe és 
befizetjük a nevezési díjat.  
Az iskolák közötti labdarúgó programok bővítése érdekében Fáy-labdarúgó Bajnokságot 
szervezünk 4-6 Miskolc városi, illetve megyei leány csapat részvételével.  
Népszerűsíteni fogjuk a leány labdarúgást iskolai házi bajnokság szervezésével. A labdarúgás 
további népszerűsítése érdekében tanár-diák labdarúgó mérkőzéseket szervezünk. A 
mérkőzéseken való szerepléshez egységes sportfelszerelést, mezt, nadrágot, sportszárat 
veszünk. Az edzések színvonalas tartásához és a mérkőzéseken való részvételhez elegendő 
labdát vásárolunk. A 2012/2013-as tanévtől induló sportági osztály tananyagában a leány 
labdarúgás hangsúlyos szerepet kap. A szakosztályi létszámot 14 főre tervezzük. Ez a 
jelenlegi létszámot 40%-kal növeli. A házi bajnokságok Fáy Kupa szervezésébe bevonjuk a 
szülőket, a tantestület tagjait. Az eredményeket, eseményeket az iskola honlapján 
folyamatosan megjelentetjük.  
 
A projekt várható hatása: 

- a leány labdarúgás megerősödése iskolánkban 
- a magyar labdarúgás női utánpótlásának erősítése Miskolc városában 
- játéklehetőség, örömszerzés, érvényesülés biztosítása 15-19 éves női labdarúgók 

számára 
- intenzív délutáni sportélet, ezen belül labdarúgó élet megvalósítása iskolánkban 

A sportágfejlesztési programot a Nordorient KFT támogatja, melyet ezúton is köszönünk. 
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