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A Tempo Kézilabda Sportegyesület 

 

 

A Tempo Kézilabda Sportegyesület 2012-ben kezdte meg működését. A kezdetben egy 

felnőtt női csapatot versenyeztető kis egyesületből mára a 3 felnőtt csapat mellett 14 gyerek 

csapatot nevelő klub lettünk. 

 

 Fő célunk, hogy a hazánkban méltán népszerű kézilabda sportágat népszerűsítsük. Fontos 

feladatunk az utánpótlás nevelés, a magas szintű kézilabda képzés, és hogy a fiataloknak 

olyan sportolási-, közösségi alternatívát nyújtsunk, ami az egészséges testi-, leki 

fejlődésüknek megfelelő.  

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a sportolás mellett arra, hogy utánpótláskorú játékosaink az 

iskolában is jól teljesítsenek. Nyomon követjük tanulmányaikat, együttműködünk a szülőkkel, 

hogy minél eredményesebbek tudjanak lenni a tanulásban is. 

 

Az edzéseken, versenyeken kívül rengeteg közös programmal is színesítjük a 

mindennapjainkat. Táborokat szervezünk, forgatásra, meccsnézésre visszük a gyerekeket. 

Aktívan részt veszünk a kerületi sportéletben. Rendszeres résztvevői vagyunk sportágválasztó 

rendezvényeknek, ahol bárki kipróbálhatja a kézilabdát játékosaink segítségével. 
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A Tempo KSE történelme 

Kezdetben egy felnőtt női csapat versenyzet Budapest I./A. osztályban. 2 év elteltével 

megfogalmazódott az igény, hogy elkezdjünk utánpótlás bázist építeni.  

A 2015-16-os szezonra a női felnőtt mellett férfi felnőtt csapatot is elindítottunk Budapest 

I./A osztályban. Ebben az évadban kezdték meg a versenyzést első utánpótlás csapataink is, 

két korosztályban: fiú U12-ben, az országos gyermekbajnokságban, míg fiú U9-ben, az 

országos kisiskolás bajnokságban indultak első Tempo-s gyerekeink.  

A következő években rohamosan fejlődni kezdett utánpótlás nevelésünk. A 2016/17-es 

szezonban már 5 gyerekcsapatot indítottunk és megkezdtük a leány vonal versenyeztetését is. 

Ebben az évben a 2 felnőtt csapat mellett egy senior női csapatot is neveztünk megyei 

bajnokságban. 

A 2017/18-as idény nagy fordulópontot jelentett egyesületünk életében, ugyanis felnőtt női 

csapatunk megnyerte a Budapest I. osztályú bajnokságot, így jogot szerzett, hogy NBII-ben 

szerepeljen. Emellett felnőtt férfi csapatunk a második helyen végzett, és onnan szerzett jogot 

az NBII-ben való szereplésre. Ez ösztönzőleg hat kicsikre, és nagyokra egyaránt, a gyerekek 

elé került egy jövőkép, hogy kitartásuknak köszönhetően, majd egy NB-s szintű csapatban 

versenyezhetnek. 

Ezt a sikert az idei évben sikerült felülmúlnunk, ugyanis női csapatunk az NBII-es mezőnyben 

is első helyen végzett, így a 2019/20-as igényt az NBI/B osztályban kezdheti meg.  

Rendkívül büszkék vagyunk eredményeinkre és mindent megteszünk, hogy játékosaink jól 

érezzék magukat nálunk, megkapjanak minden technikai-, szakmai-, és morális segítséget 

ahhoz, hogy töretlen lehessen a fejlődésük, ami fémjelzi a klub fejlődését is. 
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A Kézilabda népszerűsége 

A Magyar kézilabdázás meghatározó eleme a hazai sportéletnek. A sportág az ötvenes évektől 

kezdve folyamatosan szállítja a sikereket, melyet olimpiai, világbajnoki, vagy éppen Európa 

bajnoki érmek, értékes helyezések testesítenek meg.  

A sportágban elért hazai és nemzetközi sikerek vonzzák a fiatalokat, hogy ezt a sportot 

válasszák. Jelenleg hazánkban 60 000 igazolt kézilabdázó van. 

A média, az országos tévécsatornák kiemelt helyen kezelik a kézilabdát, a válogatott 

mérkőzéseken kívül szép számmal közvetítik a Magyar bajnoki mérkőzéseket is. A televíziós 

magazinok lehetőséget nyújtanak a különböző klubok bemutatására, működésük – utánpótlás 

nevelésük ismertetésére.  

A sportág népszerűségét az is mutatja, hogy évi 785 órában szerepel az országos 

tévécsatornákon, a válogatott mérkőzések többszázezres nézettséget produkálnak.  

A fényes eredményeknek, és a sportág népszerűségének köszönhetően rengeteg gyermek teszi 

le voksát a kézilabda mellett. A hazánkban a Magyar Kézilabda Szövetség irányításával folyó 

tudatos, és szakszerű utánpótlás nevelő munkát segíti a sportiskolák, kézilabda akadémiák 

megjelenése, ahol a tanulást, és az edzéseket szakszerűen összehangolják a töretlen fejlődés 

elérése érdekében. 

A gyermekbajnokságokban évről-évre egyre több gyermek kézilabdázik szervezett keretek 

között, hétvégenként akár több száz mérkőzésre is sor kerül. A bajnokságban szereplők száma 

a jövőben vélhetően tovább fog növekedni. 

A Kézilabda, mint csapatsport; rengeteget tanít gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek 

egyaránt. Kitartásra nevel, arra ösztönöz, hogy küzdjünk a kitűzött céljainkért, megtanít, hogy 

egy csapat tagjaként harcolj a többiekért és magadért  “egy mindenkiért, mindenki egyért”.  
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TAO beruházások 

Kézilabda csarnok 

Óriási eredményt értünk el 2018 januárjában, ugyanis TAO támogatások felhasználásával 

megépítettük saját kézilabda csarnokunkat, mely azóta stabil bázisát képezi egyesületünknek. 

A stáb tagjai, a felnőtt játékosok, a gyerekek egyaránt második otthonukként tekintenek rá, és 

örömmel jönnek ide edzeni. A felnőtt csapatok hazai mérkőzéseire szívesen látogatnak ki 

gyerekeink is. 

   A korszerűség és fenntarthatóság jegyében; a kivitelezés második ütemében 

napelemrendszerrel szereltük fel az épületet, és beszereztünk számos sporteszközt a modern, 

szakszerű edzések magtartásához. 

Fejlesztenivaló akad még bőven; terveink között szerepel például a légtechnika, és a 

hangszigetelés kiépítése is. 

Buszok 

Szintén TAO támogatásoknak köszönhetően egyesületünk 3 darab 8+1 személyes kisbuszt 

tudott megvásárolni, ami óriási segítséget jelent a játékosok utaztatásában. 

Utánpótlás nevelés 

Egyesületünknek komoly segítséget jelent az utánpótlás nevelésben is a TAO támogatás 

lehetősége. Igyekszünk gyerekeinknek a legjobb felszereléseket megvásárolni (melegítők, 

mezek, edző ruházat, cipők, táskák, stb.), és a legjobb körülményeket biztosítani; mind az 

edzéseket, mérkőzéseket-, mind a táborokat illetően. Szakmailag felkészült edző gárdát 

alkalmazunk, akiknek célja,  hogy kis kézilabdázóink sikereket tudjanak elérni, jó 

közösségben legyenek, és sikeres sportolók váljanak belőlük. 
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A Tempo KSE TAO kérelme 

 

Amennyiben az Ön által képviselt cég még nem kötelezte el magát a látvány-csapatsportok 

támogatása keretében más csapatok, vagy sportágak irányába, vagy maradt még 

felhasználható kerete, úgy lehetősége lehet a Tempo Kézilabda Sportegyesület sportfejlesztési 

programjának támogatására. Kérjük, amennyiben lehetősége van támogassa társasági 

adója felajánlásával sportegyesületünket, fejlesztéseinket. 

Támogatásuk esetén, az Önök által biztosított pénzösszeget a következő TAO időszakban az 

alábbi tevékenységek valamelyikére kívánjuk fordítani: 

 

- Utánpótlás nevelés fejlesztése, képzés 

 

- Tárgyi eszköz (nem ingatlan) fejlesztés, például: sporteszközök, sportfelszerelések 

beszerzése, stb. 

 

 

- Tárgyi eszköz (ingatlan) fejlesztés: hangszigetelés-, légtechnika kiépítése, fejlesztése, 

stb. 

 

 

 

 

 



 Tempo Kse  

 
Tempo Kézilabda Sportegyesület 

1183 Budapest, Illocska utca 21.                                                                                                 TEMPO Kézilabda SE 
Telefon: +36 30 719 7044 
E-mail: info@tempokse.hu 
 

 

 

Szponzoráció 

 

Nagy büszkeséggel töltene el minket, ha cégük szponzorációs együttműködést kötne 

egyesületünkkel. Ennek keretében keressük névadó partnerünket is. 

 

A Tempo KSE általános megjelenési lehetőségei szponzoráció keretében az elmúlt évek 

kézilabda sikerei miatt bővültek, és reméljük évről-évre egyre komolyabb reklámértéket 

fognak jelenteni, hiszen egyre több csapatunkat szeretnénk magasabb bajnokságban 

szerepeltetni. 

Példák szponzorációs lehetőségeinkre: 

- Mezen, vagy nadrágon való logos megjelenés 

 

- Logó megjelentetése a mérkőzések helyszínén: 

o Szponzorfalon való logós megjelenés 

o 4*1 méteres pályamatrica kihelyezése 

o Fali molinó kihelyezése 

 

- A logo megjelentetése a Tempo KSE online-, és egyéb felületein: 

o Tempo KSE facebook oldalán logó megjelenítés 

o Tempo KSE levélpapírján való logós megjelenítés 
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Képek az életünkből 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

 

NÉMETH ESZTER 

ELNÖK 

 

 

 

További információk: 

Németh Eszter 

elnök 

+36 30 719 7044 

enemeth@tempokse.hu 


