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Szervezeti jellemzők 
 

Az Ózdi Football Club létszámát tekintve Ózd város legnagyobb sportegyesülete, 
működési formáját tekintve társadalmi egyesület. A klub szervezeti irányításának élén az elnök 
által vezetett, a taggyűlés által megválasztott, öttagú elnökség áll, amely munkáját társadalmi 
munkában, költségtérítés nélkül végzi. Az elnökség összetétele: Dr. Török Béla, elnök, Albert 
Csaba, Dancsok László, Kirchknopf András, Sóskuti János, elnökségi tagok. A klub szervezeti-
pénzügyi működésének mindennapos intézkedéseit az ügyvezető (Kónya László) végzi, 
minimális költségtérítés ellenében. A klub pénzügyi felügyeleti szerve a háromtagú ellenőrző 
bizottság (szintén társadalmi munkában). 

A klub szakmai sportszakmai működésének vezetői – és fő felelősei – a felnőtt csapat 
vezetőedzője és az utánpótlás szakágvezető. Utóbbi koordinálja az egyes korcsoportok utánpótlás 
edzőinek munkáját. A klub egyedüli, határozott idejű szerződéssel, munkaügyi központi 
támogatással foglalkoztatott alkalmazottja a szertáros.  
 
Sportszakmai vonatkozások 

 
Az ÓFC statisztikai állományába 2011. október 18-án 402 igazolt játékos tartozott. Az 

igazolt játékosállományból GY-típusú versenyengedély (2001.01.01. után születettek) 28 fő,      
I–típusú versenyengedély (1993-2000-ben születettek) 81, C-típusú versenyengedély (1993 előtt 
születettek) 19 fő részére van a fent említett dátum napján kiváltva. A 128 versenyengedéllyel 
rendelkező sportolóhoz, az aktív edzéslétszámot tekintve természetesen még hozzászámítandó az 
5-8 év közötti korcsoportok gyermekei – mintegy 20-25 fő, akiknek a sportorvosi vizsgálatokat 
versenyengedély nélkül is elvégeztette a klub-, illetve az egyes korcsoportokban már idény 
közben érkező „beilleszkedők és bizonytalanok” létszáma, így az ÓFC-nek 2011-ben mintegy 
180-190 sportolója volt. Az ÓFC szakmai állományában a 2011-es év eddig eltelt részében 9 fő 
edző (köztük 5 pedagógus) tevékenykedett, valamennyien helyi kötődésűek, munkájukat havi 35-
40 ezer forintos költségtérítéssel végzik.  

Az Ózdi FC-ben hét utánpótlás korcsoport és a felnőtt keret szakmai munkája, illetve a 
két-két serdülő és ifjúsági korcsoport, valamint a felnőttek versenyeztetése folyik. A 
korcsoportonkénti megoszlás az egyes bajnoki év előtti korcsoportváltások miatt évente változik, 
de az ÓFC utánpótlás-nevelési prioritását jelzi, hogy az előkészítő működtetésével és  
valamennyi serdülő és ifjúsági korosztályának a felnőttekétől magasabb osztályban való 
versenyeztetésével túl is teljesíti a szövetség által, a felnőtt keret státusza révén előírt 
paramétereket. 

Feltétlenül megjegyzendő, hogy az ÓFC-nél, - mint bármely magyar, utánpótlással 
foglalkozó labdarúgó egyesületnél – a korcsoport-váltás általános időszaka a két bajnoki évad 
közötti nyári szünet, így működésének szakmai (és ehhez kapcsolódó pénzügyi) működési jellege 
a naptári évtől eltérő ütemezésű. 
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Tájékoztató az ÓFC utánpótlás korosztályainak 2011-es tevékenységeiről 
(Albert Csaba utánpótlás szakágvezető, elnökségi tag beszámolója alapján) 

 
Az Ózdi FC-ben a korábbi évekkel megegyezően hét utánpótlás korcsoport működik: előkészítő 
korcsoportok (U-7, U-9, U-11), serdülő korcsoportok (U-13, U-15), ifjúsági korcsoportok (U-16, 
U-19). Versenyeztetés szempontjából: 
 

- U- 7, U- 9, U -11 korcsoportok versenyeztetése torna jellegű 
- U-13, U-15 korcsoportok NB-II-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek 
- U-16, U- 19 korcsoportok NB-II-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek. 

 
Az utánpótlás csapatokkal foglalkozó edzők 2011-ben: 
 

U-7, U-9 Halmai Csaba pedagógus, D-licenszes edző (tavasszal U-7: Venczel Viktor, U-9: 
Halmai Csaba) 
U-11, Máriási Zsolt B licenszes volt magyar válogatott labdarúgó (tavasszal Tóth Krisztián) 
U-13, ifj. Albert Csaba pedagógus, D- licenszes edző  
U-15 Máriási Zsolt (tavasszal Albert Csaba) 
U-16, id. Albert Csaba pedagógus képesítésű labdarúgó szakedző (tavasszal U-17-ként 
Mocsárkó Gábor)  
U- 19, id. Albert Csaba (tavasszal Mocsárkó János) 

 
Megjegyzendő: Mivel a klub nem sportiskolaként működik, egy korcsoport csapatában eltérő 
évben született gyerekek is játszhatnak. (pl. az U-19-es csapatunkat a 1993-1994 évben született 
fiatalok alkotják). Ugyanakkor természetesen a fent említett, őszi-tavaszi rendszerű 
versenyeztetés miatt főként nyáron, tehát a naptári év közben történik jelentős létszámváltozás az 
egyes korcsoportokban. Mindazonáltal a következőkben felsorolandó, aktivitást, létszámot 
befolyásoló tényezők mellett érdekesség, hogy tavasszal rendszerint nagyobb a korcsoportok 
aktív átlaglétszáma.    
 
Előkészítő korcsoportok  
 

Az előkészítősök 3-4 foglalkozáson vesznek részt hetente, illetve tornaszerűen igazodnak 
az MLSZ versenykiírásához. Az ÓFC mint a Bozsik Program alközpontja működik. E programon 
belül előkészítőseink körzeti csapatokkal játszanak több fordulón keresztül, majd ezt követően az 
alközpontok döntőjében vesznek részt. Ezen kívül próbálunk lehetőségeinkhez mérten minél több 
meghívásos tornán részt venni. 
A klub legfiatalabb játékosai októberben alig múltak 5 évesek. Ezen korcsoportok működése 
sportpedagógiai szempontból lényeges, mivel a gyerekek itt találkoznak szervezett formában 
először a sportággal. Sarkalatos kérdés a jövő szempontjából, hogy edzőinknek lehetősége legyen 
megjelenni már az óvoda nagycsoportjainál, illetve alsó tagozatos általános iskolai tornaórákon. 
A szülői hozzáállás prioritását szükségtelen magyarázni.  
 
Serdülő korcsoportok 
 

Az NB II-es bajnokságban versenyző serdülő korcsoportoknak heti 4 edzése van. Igen 
erős bajnokságban vesznek részt, többek között olyan ellenfelekkel mérkőznek mint Debrecen, 
Nyíregyháza, Diósgyőr, Eger és Mezőkövesd, tehát első és másodosztályú profi egyesületek  
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utánpótlás csapatai. Eredményeiket feltétlenül ehhez mérten kell kezelni, az U-13-as csapat a 10. 
az U-15-ös csapat a 9. helyen végzett a 14 csapatos bajnokságban. 

Ez év októberében az U-13-as korosztályok részére nemzetközi tornát szerveztünk melyen 
a hazai csapatok mellett lengyel fiatalok vettek részt Chorzow-ból. A színvonalas és jól 
szervezett tornát külföldi barátaink is méltányolták. 

Ezeknek a csapatoknak a munkáját még mindig alapvetően befolyásolja, a szülői 
hozzáállás, biztatás, amely gyerekenként elég rapszódikus, különösen a relatíve nagy számban 
lévő, hátrányos helyzetű családok gyerekeinél. Többször példa volt rá, hogy mivel nincs profi 
osztályban játszó felnőtt csapatunk, a klub arculata alapvetően amatőr, lehetőségei behatároltak, 
néha egy-egy családi kirándulás, összejövetel néhány fiatal játékos esetében gátló tényező, még 
akkor is, ha a gyereknek igencsak kedve lenne jönni edzésre, mérkőzésre. A motivációt kétség 
kívül a jövőbeni sportkarrier lehetőségének felvillantása jelenthetne, direkt vagy indirekt módon. 
Ez a jelenség egyébként egyáltalán nem csak ózdi probléma és nem csak a labdarúgást érinti. Van 
olyan ellenfelünk utánpótlás bajnokságban, hogy közepes lélekszámú város egyesülete hét végén 
csak úgy tud bajnokit játszani, ha előtte busszal összeszedi a gyerekeket 20-30 km-es körzetből. 
 
Ifjúsági korcsoportok 
 

Az U-16 és U-19 korcsoport heti 4 edzésen vesz részt. A 2009-2010-es U-19-es csapat 
annak ellenére bronzérmet szerzett, (az U-16 középmezőnyben végzett) hogy a tavaszi szezonban 
az őszi tabellát vezető ifisták legjobbjai kényszerűségből tavasszal már a felnőtt csapatnál 
szerepeltek, többüknél szakmailag még túl korán, túl nagy terheléssel (erről később lásd a felnőtt 
csapat beszámolójánál). Ezt a nagy létszámú átcsoportosítást természetesen a többi korosztály is 
megszenvedte, hiszen sorra kellett „felfelé játszatni” jó néhány tehetséges utánpótlás játékost. 
Emellett azt se felejtsük el, hogy nem csak a felnőtt NBI-es futsalcsapatban játszottak ÓFC-
labdarúgók, hanem az ÓVSE-nek ehhez kötelezően szerepeltetendő két futsal utánpótlás 
korosztályát is teljes mértékben az ÓFC biztosította. Mindenesetre az említett rizikófaktoroknak 
van a 2011-12-es bajnokságok őszi szezonjaira is kihatása. Jelenleg az ifjúsági korosztályok, 
különösen az U-19 a klub utánpótlásrendszerének neuralgikus pontja. Az, hogy a jelenlegi 
korosztályokban egyre többen nem helyben járnak iskolába (csak későn tudnak Ózdra érni, ami 
az egyre korábbi sötétedés miatt komoly gond), mások egyre nagyobb iskolai leterheltség miatt 
inkább háttérbe szorítják a sportot, csak bonyolítják a problémát. A feszített tempójú tavasz után 
– amely sajnos 2-3 tartósan sérült ifijátékost is eredményezett - mindazonáltal a legnagyobb 
probléma, hogy abból az igen tehetséges, javarészt 18 évet betöltött ifjúsági garnitúrából, amely 
6-7, de esetenként akár 8-9 főt is adott korábban a felnőtt keretnek, többen elköltöztek 
(munkahely, illetve továbbtanulás miatt), illetve néhányan ha még a városban is vannak, 
kikerülve a „védett gyermekkorból” nem igazán tudnak (vagy akarnak) „valódi” felnőtt NB III-as 
játékosok lenni. Többen közülük munkaerő-piacilag alig hadra foghatóak, a klub jelenlegi 
potenciálja pedig természetesen nem tud önálló megélhetést biztosítani semelyik játékosának 
sem. Mindazonáltal a most folyó bajnokságban mindkét ifjúsági csapatunk egyelőre tisztességgel 
helyt áll.     

Az utánpótlás korcsoportok tájékoztatójánál leírt generális probléma egyik saját erőből 
megvalósítható megoldási, vagy legalábbis enyhítési alternatívája a klub részéről, ha szakmailag 
dimenziókkal kedvezőbb helyzetben lévő egyesülettel épít ki kölcsönös előnyökkel járó 
kapcsolatrendszert. Több éves korábbi együttműködés után az Ózdi FC és az NB I-es Diósgyőri 
FC Kft. (ahol a szakmai igazgató Szentes Lázár, aki egykori válogatott labdarúgó és többek 
között magyar bajnokcsapat edzője is volt) partneri szerződést kötött, amelynek célja, 
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- hogy a két klub minél hatékonyabban és sikeresebben tudja felkutatni a korosztályos 
fiatalok közül azokat a tehetségeket, akik a későbbiekben hazai és nemzetközi 
bajnokságokban eredményesen tudnak szerepelni. 

- hogy a labdarúgást kedvelő gyermekeket, fiatalokat minél nagyobb számban megfelelő 
színvonalú felkészítésben részesítsék, játéklehetőséget biztosítsanak, továbbá lehetővé 
tegyék számukra a megfelelő szintű labdarúgóképzést. A partneri együttműködés kiemelt 
fontosságú célja a tehetség-gondozás, amelynek keretén belül céljuk, hogy az ózdi 
kistérség kiemelkedő fiatal labdarúgó tehetségeinek az észak-magyarországi régióban is 
módja legyen képességeiknek a hazai legmagasabb szinten történő kibontakoztatására. 

- hogy a két klub saját szakmai szerkezetében, volumenében, szereplésében (bajnokság, 
kupa, stb.) minél jobb eredményeket tudjon felmutatni és ennek érdekében kölcsönösen 
segítsék egymást. 

 
Az együttműködésnek igen hatásosak az első konkrétumai. Egyik részről a DVTK direkt 

vagy indirekt állományából 7 fő, 20-22 éves tehetséges fiatalember érkezett a felnőtt csapathoz, 
köztük van aki nem csak kölcsönbe, hanem állandó igazolással.  

Az együttműködés másik oldalán négy tehetséges utánpótlás játékosunk is átkerült a 
DVTK-hoz, ahol megnyílhat előttük a magasabban jegyzett sportkarrier lehetősége is. 
Természetesen mindkét fél alapvetően ügyel arra, hogy a játékostranszferek ne veszélyeztessék 
egyik csapat létszámát sem. Az erősödő együttműködés komolyságát jelzi a DVTK részéről, 
hogy az ingyen rendelkezésre bocsátott felnőtt játékosok mellett havi 120 ezer forinttal 
támogatják ez év augusztusa óta az ÓFC utánpótlását, amely összegnek természetesen elvi 
jelentősége a nagyobb.  

A szerződéses együttműködésünkkel talán sikerül gátat szabni az elmúlt években 
tapasztalt, más felsőbb osztályú (főként fővárosi) csapatok „szabadrablási kísérleteinek”, illetve 
komoly motivációt jelenthet gyerekeknek, szülőknek egyaránt.  
  
 

Tájékoztató az ÓFC felnőtt csapatának 2011-es tevékenységeiről 
(a szakmai vonatkozások Zimmermann Tamás, vezető edző beszámolója alapján) 

 
A 2010 decemberében újonnan választott elnökség tudatosan megszervezett, területekre 

osztott feladatrendszere megalapozta a tavasszal tanúsított ésszerű és a lehető leggazdaságosabb 
működést. Ez év januárjában kényszerhelyzetbe került az ÓFC. Mivel a maximálisan tervezhető 
féléves költségvetés alig érte el az öt-hat évvel ezelőtti szintet, szó sem lehetett új igazolásokról, 
távozók pedig voltak szép számmal. Ezért csakis a korosztályukban egyébként kiválóan szereplő 
ifistákat lehetett „bedobni a mélyvízbe” edzőjük, Zimmermann Tamás vezényletével. Mintegy tíz 
fiatal került át a felnőtt keretbe, ezzel egyúttal gyakorlatilag lemondhattunk az U19-es bajnoki 
aranyról. Végül is a vérverejtékes tavasz végén a „tinédzsercsapat” – néhány szintén helyi „régi 
játékossal” megspékelve – kivívta a bennmaradást az NB III-ban. Amellett, hogy ez jelentős 
szakmai bravúr, látni kell, hogy tovább nem feszíthető egyelőre a húr. A tavaszi keret sem 
összetételben, sem képességben még nem volt teljesen NB III-as színvonalú és ilyen nagy 
létszámú, hirtelen átcsoportosítás a klub utánpótlás-nevelési munkájának folytonosságát is 
veszélyezteti  

Tanulva az elmúlt időszak negatív tapasztalataiból próbáltunk anyagi lehetőségeinkhez 
mérten egy olyan csapatot kialakítani, amely lehetőségek szerint nem a kieséssel küzd, hanem 
meghatározó középcsapattá válik. Ennek megvalósításában alapvető eszköz volt – és ma is az – 
az ÓFC és a DVTK közötti partneri együttműködés. A DVTK (KBSC) irányból érkezők jól 



 

 

6 

 

beilleszkedtek az ózdi játékosok közé, sőt meghatározóvá váltak a csapaton belül, amit a felnőtt 
csapat évek óta nem tapasztalt jó eredményei jeleznek, illetve az, hogy közülük többen is 
érdeklődnek, hogy nem tudnának-e Ózdra költözni, itt munkához jutni. Egyáltalán nem mellékes, 
hogy sportszerű életmód, hozzáállás, szorgalom szempontjából is példamutatóak - több 
tehetséges gyerekünknek példaképe lett egyik-másikuk – illetve a közönség nemhogy elfogadta 
őket, hanem a jó eredmények által lassan gyarapodó számú nézők legtöbbje a mérkőzések alatt és 
végén érezhető szimpátiával kezeli őket. 

A szakmai munkára visszatérve a felkészülést július 8-án kezdte a csapat, a programban 9 
edzőmérkőzést tervezve. Az elvégzett munka jónak és hasznosnak mondható, hiszen 5 fordulóval 
az őszi szezon vége előtt már a csapat elérte a tavaly egész ősszel begyűjtött pontok számát, ezzel 
a tájékoztató készítése idején a tabella 7. helyén áll, és idehaza veretlen. Sajnos időközben olyan, 
előre ki nem számítható problémák is jelentkeztek, miszerint három ózdi játékos bajnokság 
közben egzisztenciális, illetve magánéleti okok miatt elhagyta a keretet. Ez természetesen 
alapvetően megnehezíti a szakmai munkát. Pótlásukat kizárólag a klub saját jelenlegi ifjúsági 
keretéből lehet megoldani, de ennek most áldásos hatását látjuk ezeknél az ifistáknál, mivel 
számukra szemmel láthatóan nagy fejlődést hozott az őszi időszak, ami nem véletlen, hiszen a 
felnőtt csapatban bekövetkező keretváltás mellett nagymértékű szemléletváltás is végbement. A 
játékosok hozzáállása példamutató, és más szemléletű, mint ez idáig tapasztalható volt.  
 

Pénzügyi vonatkozások: 
(Kónya László, a klub ügyvezetője beszámolója alapján) 

 

Ma Magyarországon egy NB III-as felnőtt csapattal és négy versenyeztetett utánpótlással 
(valamint további előkészítő korcsoportokkal) rendelkező amatőr egyesületnek éves szinten 20-
35 millió forinttal kell(ene) rendelkeznie. Ez viszonylag egzaktul meghatározható, mivel a 
nevezési, versenyeztetési, utazási, rendezési költségek, illetve a csapat legalább nagyobb felét 
kitevő, a magyar harmadosztály kvalitásának megfelelő játékosok költsége egyszerű összeadás 
után a fenti intervallum alsó értékét legalább kiadja (ezzel természetesen még nem biztos a felnőtt 
csapat NB-s tagságának megtartása, ami az NB-s utánpótlás bajnokságokban való szereplés 
záloga). 

Legalább ennyire lényeges, hogy az éves összköltségvetés megfelelő likviditással álljon 
rendelkezésre, különben a szakmai munka ellehetetlenülhet, illetve hatékonyságát veszti. 
Természetesen alapvető kérdés a városi támogatás összessége és annak időbeni folyósítása. A 
város nehéz anyagi helyzetét ismerve, természetesen minden jellegű és mértékű támogatásért 
köszönet jár. A klub ez év májusában plusztámogatást kért az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság futsalköltségek felszabadulásából eredő tartalékjából, de mindezidáig nem kapott erre 
választ.  Egyéb forrásokat tekintve sajnos már lassan hagyomány a helyi cégek, vállalkozások 
korlátozott szerepvállalása (néhány konstans kivétellel: Johnson Electric, Ózdi Acélművek, 
Sajóvölgye Takarékszövetkezet). Új, jövőbeni lehetőségként felvetődik a társasági adóból 
elérhető látványsport-támogatás megszerzése, de ez éves szinten ingatlan tulajdon nélküli 
egyesületnek csak maximum 3 millió forintot jelenthet – természetesen ez is örvendetes és 
nagyon meg kell becsülni -, illetve még nem történtek lépések az MLSZ-től az aktualizálására 
(pedig az elsők között nyújtottuk be a pályázatot az országban). Több korábbi központi 
támogatási forrás azonban kisebb lett, vagy éppen megszűnt (NCA, NUPI-NUSI, stb.) 
Mindazonáltal az Ózdi FC jelenleg csak úgy képes folyamatosan működni, hogy elnöke, 
elnökségi tagjai, ügyvezetője saját forrásból kisebb-nagyobb eseti anyagi segítséget nyújt, az év 
kezdetétől fogva, de természetesen ezen kamatmentes kölcsönök rendszere hosszabb távon nem 
fenntartható, bármennyire is fanatikus sportbarátok vagyunk. 


