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Csata DSE

A Fejlesztési Program
Bevezetés
Tovább menetel a Csata DSE. Az előző 2012/13. évre előírt és kidolgozott Fejlesztési Program
maradéktalanul megvalósul, így előre tekintve készülünk a következő “évad” feladataira. Az eddig
leírt és vallott alaptételeket ma is vállaljuk, ezért egységes szerkezetben készítjük el Programunkat.
A Magyar Köztársaság valamennyi állampolgárát megilleti a testneveléshez és a sporthoz való jog.
Az állami és önkormányzati sportfeladatokat az Alkotmány, az Önkormányzati és a Sporttörvény
határozza meg. Ezek értelmében kell segíteni a gyerekek, fiatalok testneveléshez és sportoláshoz
fűződő jogainak gyakorlati megvalósítását, az esélyegyenlőség jegyében folytatott
sporttevékenységet, ideértve a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek sportját. Egyaránt
támogatandó a verseny- és a szabadidő sport, az iskolai- és a diáksport, valamint a nemzetközi
sportkapcsolatok. A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi
célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztésekkel. A
Diáksport Egyesületek feladata, hogy a sport járuljon hozzá az önveszélyeztető káros tendenciák
csökkentéséhez, gondoskodjon a gyerekek testi és lelki fejlődéséről, a sportolói személyiség
kifejlődéséről és védelméről.
Az elkészült „Fejlesztési Program” tartalmazza a Csata Diáksport Egyesületben (a továbbiakban
Csata DSE) kitűzött fejlesztési irányokat és cselekvési tervet, valamint az ehhez szükséges források
tervezett mértékét. A „Fejlesztési Program” bemutatja az egyes szegmensek kapcsán a szükséges
intézkedéseket, és meghatározza ezek ideális végrehajtását.
Ezen anyag kizárólag azokat a sporthoz
kötődő szegmenseket vizsgálja, amelyek
kapcsán szakembereink továbbra is
haladni fognak (bővítés, átalakítás,
fejlesztés).
A „Fejlesztési Program” szerkezeti
felépítésénél - mint ahogy eddig is elsődleges szempontnak tartottuk az
átláthatóságot, a folyamatosságot és a
konzisztenciát, így tehát minden egyes
utánpótlás korosztály tekintetében
egységesen alkottuk meg a „Fejlesztési
Program”-ot. Az egyes szegmensek
jelenlegi állapotának pontos paramétereit
tehát a jelen anyag már nem tárgyalja,
direkt módon a 2013. július 1. – 2014. június 31. tartó időszakot foglalja magába.
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A Csata DSE története
Mivel a Csata DSE „Fejlesztési
Program” ebben a relációban
először készül érdemes egy rövid
összefoglalót tenni az eddig
elvégzett feladatokról és
eredményekről:
1990 Bernát Zoltán
vezetésével megalakult a Csata
Diáksport Egyesület, mely
3595-ös nyilvántartási
számmal került bírósági
bejegyzésre. Az egyesület a
Csata utcai Általános
Iskolának oktató - nevelő munkájával összhangban volt hivatott szervezni az egyesület tagjainak
rendszeres sporttevékenységét.
1995 Az iskola igazgatónőjének - Firngl Zoltánnénak - többszöri invitálására azzal tudtak minket
a kerületbe csábítani a IV.- kerületi Szigeti utcai iskolából, hogy szerkezetkészen álltak az iskola
mellé épített sportcsarnok falai. Ez az esemény egybeesett Tungsram Rt., illetve Sportkörének
felszámolásával, ezért ’95 nyarán egyszerre költöztünk a felnőtt játékosokkal a Ferencvárosi
Torna Clubba, míg az utánpótlás korú játékosokkal a Csata DSE -ben folytattuk a munkát. A ’95
augusztusi együttműködési szerződés keretében a DSE nevelte az FTC utánpótlását, egészen
annak felszámolásáig. A váltás azonnali sikereként már 1996-ban a Csata DSE. lett az Országos
Diákolimpia győztese (testnevelő: Tursicsné Iván Krisztina) és ugyanekkor az Országos Serdülő
Kupa győztese is. Az együttműködés szellemében a DSE-ben nevelkedett gyerekeket a serdülő
kor után az FTC-be igazoltuk.
2000-2006 A Kisgazda Szabadi Béla által 2000-ben megszüntetett Ferencvárosi Kosárlabda
Szakosztály utánpótlása tovább dolgozott a DSE-ben. A 2001. január 18-i megállapodás
szellemében a kosárlabda szakosztály önálló alszámlát kapott és önállóan gazdálkodott. Szerény
anyagi körülmények között is a hazai egyesületi pontverseny élére kerültünk és mind klub, mind
válogatott szinten futószalagon szállítottuk a hazai és nemzetközi sikereket, melynek csúcsa a
2004-es Pozsonyi U18-as Európa Bajnokság bronzérme, illetve a 2005-ös Tunéziai
Világbajnokság VIII. helye volt. Ezeken a versenyeken nyolc Csatás játékosra épült a válogatott
keret.
2006- 2010 Több hónapon át tartó tárgyalás sorozat után 2006. május 27-i dátummal
együttműködési megállapodást kötöttünk a Vasas - Pasarét Női Kosárlabda Kft.-vel. A
megállapodás értelmében a működéshez szükséges anyagi forrásokat az MKB Euroleasing
biztosította, a Vasas SC létesítményt adott a munkához, míg a “szakmát” a több évtizedes
eredményes múlttal rendelkező Csata DSE és szakembergárdája vitte a rendszerbe. Az
együttműködésben a nemzetközi nyitás jelentett előrelépést, melynek keretében újra felvállaltunk
egy válogatott tehetség csoportot (1996-os korosztályban). E munka csúcseredményeként 2010
őszén a Szlovéniában rendezett U14-es nemzetközi torna keretében 64:55-re legyőztük a világ
élvonalát jelentő Spanyolországot. A rendkívül eredményes együttműködés 2011. január 31.-i
dátummal megszűnt.
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2011. március 17. Az átalakulás és újjáépítés első fázisaként át kellett venni a DSE irányítását
(elnök: Tursicsné Iván Krisztina), mely húsz éves fejlődés-története során sokadik alkalommal
átstrukturálódott és a márciusi közgyűlés után egy szakosztályos modellben dolgozik tovább
(kosárlabda).

Jelentősebb hazai eredmények
A Csata DSE edzői és játékosai által elért jelentősebb hazai eredményei

1996

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

1999

Országos

Gyermek

Bajnokság

I.

hely.

2000

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2001

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2002

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2002

Országos

Kadet

Bajnokság

I.

hely.

2003

Országos

Ifjúsági

Bajnokság

I.

hely.

2004

Országos

Ifjúsági

Bajnokság

I.

hely.

2005

Országos

Ifjúsági

Bajnokság

I.

hely.

2006

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2006

Országos

Ifjúsági

Bajnokság

I.

hely.

2007

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2007

Országos

Kenguru

Kupa

I.

hely.

2008

Országos

Kenguru

Kupa

I.

hely.

2008

Országos

Gyermek

Bajnokság

I.

hely.

2008

Országos

Kadet

Bajnokság

I.

hely.

2009

Országos

Kenguru

Kupa

I.

hely.

2009

Országos

Gyermek

Bajnokság

I.

hely.

2009

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2010

Országos

Kenguru

Kupa

I.

hely.

2010

Országos

Gyermek

Bajnokság

I.

hely.

2010

Országos

Serdülő

Bajnokság

I.

hely.

2010

Országos

Junior

Bajnokság

I.

hely.
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Nemzetközi eredmények
A Csata DSE edzői és játékosai által elért számtalan nemzetközi tornagyőzelem kiemelkedő sikerei

2000

U18-as

BAM

Passarell

86-os

válogatott

II.hely

2004

U18-as

EB

Pozsony

86-os

válogatott

III.hely

2005

U18-as

VB

Tunézia

86-os

válogatott

VIII.hely

2009

U14-es

Bajnokok
Tornája

Moszkva

(Csata)

I. hely

2010

U14-es

Nemzetközi
Torna

Grand
Canaria

(Csata)

I. hely

U14-es

Nemzetközi
Torna

Velence

válogatott

I. hely

U14-es

Nemzetközi
Torna

Szlovénia

válogatott

I. hely

Korcsoport

Eredmény

Megjegyzés

Korcsoport

Eredmény

Megjegyzés

Regionális
Kiemelt

1. hely

Az első félévben
veretlen, összesen egy vereséggel.

Pityke Kupa
(Serdülő)

3.hely

Nemzetközi

Törekvés Kupa
(Gyermek)

2 meccs / 2
győzelem

Nem voltunk végig

Törekvés Kupa
(Kenguru)

1 meccs / 1
győzelem

Nem voltunk végig

Mikulás Kupa
(2000, 2001,
2002)

Játékos
meccsezések
kicsiknek

Hivatalosan nem
volt győztes

Óbudai
Kaszások Kupa
(leány)

3. hely

Gyermek Kupán
a Kenguru csapatunk indult

Junior
(Országos)

7. hely

Alapszakasz negyedikként

Kadett
(Országos)

3. hely

Alapszakaszban
egyedüliként
veretlen! Válogatott: Horváth
Betti

Sedülő
(Országos)

4. hely

2 sportolónk
részt vesz az
országos
összetartásokon

Serdülő (Budapesti „A”)

2. hely

---

U12 (Gyermek
Kupa)

3. hely

Egyéni díjakkal

U11 (Kenguru
Kupa)

3. hely

Egyéni díjakkal
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Az aranyérmek mellett az elmúlt évekből tucatnyi
ezüst és bronzérem gazdagítja a Csata DSE
éremgyűjteményét. A 2013-as évben a program
készítésének időszakában már biztosak lehetünk
benne, hogy minden
korosztályban, amiben
indultunk (Junior, Kadett, Serdülő, Tini,
Gyermek, Kenguru) részt veszünk az Országos
Döntőkön és Országos Jamboreek-on!
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A Csata DSE helyzete
A Csata DSE továbbra is kiemelt helyzetben van. Leány utánpótlás nevelésben végzett
tevékenysége, valamint eddigi eredményei
kapcsán a preferált utánpótlás egyesületek
közé tartozik ma már újra, a versenyszerűen
kosárlabdázók körében. Ez azt jelenti, hogy
az eddig kivívott “rang” miatt az Egyesület
számos, már a kosárlabda sportban aktívan
versenyző utánpótlás korú fiatal számára is
továbblépésként merül fel. Bár elsősorban a
magyar kosárlabdasport utánpótlásnevelésének leány ága a profil és a cél, az
előkészítő és a ”vegyes” korosztályokig fiúk
nevelésével és versenyeztetése is gyakorlat az egyesületben. Szoros az együttműködés a közelben
levő iskolákkal és a Csata utcai általános iskolával és már elsős-másodikos kortól kezdődik a
gyerekek foglalkoztatása több helyszínen, heti többszöri alkalommal.
Utánpótlás-nevelés

Cél a jövő eredményes női kosárlabda élsportjának megalapozása, ezzel párhuzamosan kisiskolás
korban minél több gyermek bevonása a sportba. A tehetségek felismerése, megfelelő szintű képzése
és nyomon követése, kiemelkedő szakmai gondozása. Cél a továbbiakban is a NUPI utánpótlásnevelési programjaiban (pl. Héraklész) való részvétel és az utánpótlás neveléséhez szükséges önálló
az erős egyesületi háttér megteremtése.

Az általános iskola befejezésekor (14 év) közelítőleg meghatározható a beválási valószínűség. Az
iskolaváltást ennek megfelelően kell lebonyolítani (tanulás - sportolás - pihenés egyensúlya).
Versenysport

A jelen helyzet következménye, hogy Budapest felnőtt kosárlabdasportja, élsportja sokkal szűkebb
– egy-két csapatra korlátozódik – mint az utánpótlás-korúak sportja.
Egyesületünk távlati elképzelései között szerepel egy utánpótlás nevelő sport akadémia létrehozása.
Az elmúlt évek legnagyobb szerkezeti változása Budapesten következett be. A sportágban az
egyesületek és a szakosztályok száma stabilnak tekinthető.
A Csata DSE sportrendezvény szervező készsége és a rendezvények színvonala jó, ezen a területen
a legjobbak közé tartozik. Számos nemzetközi országos, területi bajnokság részvétele mellett
néhány saját rendezésű sportesemény növeli a hírnevét.
A Csata DSE sportfejlesztési programja 2013/14
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Diáksport

Az egyesület feladatai közé tartozik az egyesületi tagok és az egyesület vonzáskörzetében lakók, a
vonzáskörzetben iskolába járók számára színvonalas és kedvezményes sportolási lehetőség
biztosítása, szervezett keretek biztosítása a sportoláshoz, az élsportban és az utánpótláskorú
versenyrendszerben szereplők felkészítésének, versenyeztetésének biztosítása, kiválasztási
mechanizmus kezdete az utánpótlás-nevelésben.
A sport feltételei

• A sportszakemberek száma a létszámhoz képest megfelelő. Nagy létszámú önkéntes társadalmi
aktíva-hálózat tevékenykedik (kb.: 10 fő).
• A település kerület sportjának pénzügyi helyzete kielégítő, a kiegészítő kedvezmények nélkül
bizonytalanabbá válhat (pl.: Tao.). A bázisszervi pénzek döntően eltűntek, helyére a szülői,
önkormányzati támogatások és a reklámpénzek kerültek. Jelentős pénzek vannak a különböző
diáksport egyesületeknek is szóló pályázatokban, azonban ezek egy része tervezhetetlen,
kiszámíthatatlan.
• Az önkormányzati tulajdonban/fenntartásban lévő sportcsarnok állapota megfelelő. A pálya
burkolata és a teremben levő szükséges eszközök egy része a folyamatos használat miatt kisebb
felújításra szorulna. A felújítások megvalósítását indokolja, hogy a csarnok beminősítése és a
Csata DSE nemzetközi híre miatt jelentős sportesemények megrendezésére is lehetőség
mutatkozik.
Sportirányítás

Talán egyetlen ágazatban sem fordult elő annyi átszervezés, annyi irányításbeli változás, mint
amennyi a testnevelés és sport területén volt az elmúlt tíz évben. Ez a jelenség természetesen nem
kerülte el a Csata DSE-t sem. Az országosan is megfigyelhető hármas irányítási rendszer: állami
szerepvállalást a sporttörvény értelmében a minisztérium és a NUPI képviseli, az önkormányzatit a
fővárosi és a kerületi sportszervek biztosítják, a társadalmi irányítást pedig a különböző szintű civil
szervezetek látják el (országos és területi sportági szövetség). A sportirányítási struktúrája
bármennyire is bonyolultnak tűnik, működik. Korrekt kapcsolat alakult ki az önkormányzat,
támogatók, szponzorok és a Csata DSE között.
A Csata DSE SWOT elemzése

A Csata DSE SWOT analízise alapvetően nem változott
Erősségei
• Az ország egyik legjobb és legsikeresebb - a sportág szakmai elvárásainál magasabb szintű képzési irányvonala.
• Szakedző képesítéssel rendelkező szakemberek.
• Folyamatosan erősödő szakembergárda.
A Csata DSE sportfejlesztési programja 2013/14
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• Elsőrendű közösség és csapatszellem.
• Szabályozott kapcsolat az önkormányzattal, oktatási intézményekkel.
• Minden utánpótlás korosztályban éremesélyes, versenyző szellemű csapat.
• Példaképek a sportolni kezdő és a sportot nem versenyszerűen végző gyerekek számára.
• Átlátható működés szakmai és gazdasági téren.
Gyengeségei
• A Vasas SC-vel történt együttműködés felbomlását követő időszakos szponzorhiány.
• Gyenge publicitás.
• A teremhiány miatt nem megfelelően szétválasztható diáksport-versenysport ágak.
• A Csata DSE szakembereihez, eredményeihez és játékosállományához képest gyenge pénzügyi
helyzet.
• A gyenge pénzügyi helyzet miatti kevés számú külföldi megmérettetés.
Lehetőségei
• A Csata DSE iránt elkötelezett családtagok, barátok, ismerősökben rejlő lehetőségek.
• A kerület elhelyezkedéséből adódó helyzeti előny.
• A volt játékosok marketing értékében rejlő lehetőségek a sport népszerűsítésében.
• Széles körű támogatottság.
• Az internet, mint információs fórum lehetősége.
• Az elért eredmények által megszerzett “hírnév” jótékony felhasználása.
Veszélyei
• A magyar sport általános helyzete.
• Szociális “irány” az országban. A gyerekek egyre kevésbé szeretnének sportolni. Alternatív,
könnyen megszerezhető pótlólagos elfoglaltságok fokozott jelenléte.
• Az emelkedő költségek és kiadások miatti kényszerű tagdíjemelés csökkentő hatása a létszámra.

A Csata DSE céljai

A Csata DSE, mint diáksport egyesület eleget tesz az alapszabályában meghatározott céloknak,
miszerint kötelessége az ifjúság nevelése, buzdítja a fiatalokat a szabadidő hasznos eltöltésére és
előtérbe helyezi az egészséges életmódot.

A Csata DSE sportfejlesztési programja 2013/14
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Óriási sportszakmai felelőssége viszont, hogy az itt sportoló gyerekek eredményesen és sikeresen
szerepeljenek a hazai és nemzetközi megmérettetéseken. Környezeti és szakmai szövetségi igény,
hogy felnőtt szinten is versenyképes, felkészített és értékes sportolókat képezzen a hazai és a
nemzetközi kosárlabda elismertségét növelve.
Hosszú távon célszerű minél több iskolai bázisban felépíteni az előkészítő munkát és megfelelő
merítés esetén több kenguru csapatot indítani. Ez részben szervezési, részben szakmai feladat
(edzőképzés).
A kollégáink által megkezdett OKJ-s edzőképzésen részt vevő kollégák sikeres vizsgát tettek.
A gyermek-serdülő-kadett-junior sávokban minőségi szakedzői munkával tanítjuk a szakmai
alapokat (Csata u.).
Serdülő, kadett, valamint junior sávokban be kell kapcsolódni az európai versengésbe.
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A „CSATA-MODELL” szerint a teljes szakosztályi piramis működtetése az előkészítő csoporttól a
junior korosztályig. Minőségi nevelőmunkával, minél több gyereket kell és lehet felmenedzselni
válogatott szintre, mint ahogy ezt teszi az Egyesület. Jelenleg a serdülő és kadett utánpótlás
korosztályba ad válogatott játékost a Csata DSE.
Csata DSE piramis
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Tervezett menetrend

(éves szinten)

Hónap
Augusztus

Főbb események
Alapozó edzőtáborok délelőtt-délután alapozó napközis rendszerben

Szeptember

Felkészülési mérkőzések, Nemzetközi tornák

Október

Alapszakasz mérkőzések

November

Alapszakasz mérkőzések

December

Alapszakasz mérkőzések, Mikulás-, Karácsonyi-, Szilveszteri Tornák,
Kupák korosztályok szerinti bontásban

Január

Alapszakasz mérkőzések, Elmaradt mérkőzések, Országos döntők
felkészülései

Február

Alapszakasz mérkőzések, Elmaradt mérkőzések, Országos döntők
felkészülései

Március

Elmaradt mérkőzések, Országos döntők felkészülései, Országos döntők

Április

Országos döntők felkészülései, Országos döntők

Május

Országos döntők felkészülései, Országos döntők, Nemzetközi kupák

Június

Országos döntők, levezetés, levezető edzőtábor, átszervezés az új idényre

Július

Nyári szünet, nyaralások
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Költségvetési terv
A Csata DSE költségvetési terve a 2013/14 idényre vonatkozóan
Az áttekinthetőbb költséggazdálkodást figyelembe véve a Csata DSE vezetősége úgy határozott, hogy Költségvetési
tervének formátumát a Látványsport támogatás anyagában előírt formátumban (abban elkészítve és onnan átvéve) készíti el
és hagyja jóvá.
Továbbra is a nagy kiadást jelent ebben az idényben a kadett csapat országos megmérettetése, hiszen a két korosztályban
rengeteget kell majd utazni. Számoltunk az Országos Döntők és Jamboree-k költségével is, hiszen most már elmondhatjuk,
hogy évek óta minden korosztályunk érdekelt bennük!
Mivel a Csata DSE saját járművel nem rendelkezik, a becsült kilométer mennyiséget az előzetes ajánlatok alapján
csapatonként 240 Ft/Km összeggel állítottuk be. A mezek, edzőpólók, melegítők, esőkabátok, labdák mind beszerzés
tárgyát kell, hogy képezzék.
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Adatok

CSATA DSE
1135 Budapest, Csata utca 20.
Adószám
19651068-2-41
Megyei nyilvántartási szám
3595/2011
Országos azonosító
5502/1991
Eljárt bíróság neve
Fővárosi Bíróság
Határozat száma
66002/1991/1, 1991.05.09.
Számlaszám
K&H Bank
10200940-21516799-00000000
Nemzetközi számlaszám (IBAN)
HU72 1020 0940 2151 6799 0000 0000
SWIFT
OKHBHUHB

TURSICSNÉ IVÁN KRISZTINA
a Diáksport Egyesület elnöke
Telefon: +36 20 327 8726

TURSICS SÁNDOR
Vezetőedző
Telefon: +36 20 387 2969

”Hajrá Csata, Hajrá Csata, hej, hej!!!”
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