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Asztalitenisz Szakosztály: 
 
Játékhelye sok éve már az Ózdi SzC. Gábor Áron Szakképző Iskolája és az Ózdi 

Árpád Vezér Általános Iskola. A szakosztályban egy NB II-es és egy NB III-as csapat 
tevékenykedik, valamint utánpótlás korú sportolókkal is foglalkozunk.  

A 2015/2016-os bajnoki évben az NB II-es csapat az Észak-keleti csoportban a 
2. helyen, az NB III-as csapat az Észak-Magyarországi csoportban a 7. helyen végzett. 
Fő célunk az utánpótlás nevelése, az iskolai bajnokságokból kiemelni a tehetséges 
gyerekeket és helyet adni nekik a versenysportban. Feltétlenül szükséges egy edző az 
utánpótlás nevelésre. Célunk a jobb szereplés, az ózdi sportéletet erősíteni. Edzői 
képesítéssel és országos játékvezetésre alkalmas igazolvánnyal rendelkezem. 
 
Az elmúlt időszak elért eredményeinek rövid bemutatása: 

A 2015/2016-os bajnoki évben az NB II-es csapat az Észak-keleti csoportban a 
2. helyen, az NB III-as csapat az Észak-Magyarországi csoportban a 7. helyen végzett. 
Megyei ranglista versenyeken az 1-2 helyen végeztek sportolóink. Minden év 
májusában rendezünk II-III osztályú Mlinárik Emlékversenyt, novemberben pedig 
Korpai Emlékversenyt jó eredménnyel. Minden alkalommal sokan tisztelik meg ezeket 
a versenyeket, melyeken szakosztályunk sportolói jó eredményeket érnek el. Minden 
évben részt veszünk Miskolcon és Szerencsen szervezett versenyeken, ahol sportolóink 
az 1. és 2. helyen végeztek. 

  
A 2017-es évre vonatkozó szakmai célok megfogalmazása: 

Célunk az NB II-es csapat magasabb osztályba való jutása, vagy legalább a 
jelenlegi eredmény megtartása. Fő gondunk és célunk az utánpótlás nevelése. Ehhez 
kérnénk segítséget, egy edző fizetésének biztosítása nagy segítség lenne az utánpótlás 
nevelés érdekében. Pályázatban segítettünk az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskolának. 
Kaptak 5 minőségi asztalt és adogatógépet, labdát és ütőt. Közösen szeretnénk iskolai 
sportolókból kinevelni játékosokat. Mi ehhez minden segítséget megadunk. A Magyar 
Asztalitenisz Szövetségnek bemutatjuk az iskola asztalitenisz sportjának működését, 
hogy a pályázatunk céljának eleget tegyünk.  
 
              Gátsik Antal edző, szakosztályvezető 
 
Judo Szakosztály: 

2016.04.23-án a Speciális Olimpiai Szövetség segítségével versenyt rendeztünk 
Ózdon. A verseny integrált volt, sérült és egészséges gyerekek együtt versenyeztek a 
Marosi István Sportcsarnokban.                                                                                      

Szerencsére volt alkalmunk megmérettetni sportolóinkat. 2016.06.12-én 
Vakáció Kupa Edelényben, 2016.10.22-én meghívásos verseny Edelényben, 
2016.12.03-án Országos Speciális verseny Budapesten, 2016.12.17-én meghívásos 
verseny Kazincbarcikán, 2017.02.11-én Regionális Diákolimpia, 2017.02.12-én  
meghívásos verseny Edelényben, 2017.02.25-én Országos Speciális verseny 
Budapesten. Az Egyesületen belül az Önkormányzati támogatás átcsoportosításra 



került, így az év II. felében több versenyen tudtunk részt venni és jó eredményeket 
elérni. Köszönjük az Önkormányzat hathatós támogatását!  
 
Az elmúlt időszak elért eredményeinek rövid bemutatása : 
Az integrált verseny eredményei súlycsoportonkénti helyezettek :  

1. Lázár Zoltán, Gulyás Géza, Seres Pál, Papp Szintia, Tóth József, Bíró Norbert, 
Váradi Roland 

2. Kiss Renátó, Varga Krisztofer 
3. Rácz Attila, Abai József, Kovács Anett, Oláh Ivó 

Összetett pontversenyben 1. hely Ózd Városi Sportegyesület. 
Vakáció kupa: 2. hely Lázár Zoltán, Meghívásos verseny Edelény: 1 hely Lázár Zoltán, 
2. hely Csola Bence, Országos Speciális verseny Budapest: 1. hely Kiss Renátó, Rácz 
Attila, 2. hely Lázár Zoltán, Meghívásos verseny Kazincbarcika: 1. hely 3 gyerek, 2. 
hely 5 gyerek, 3. hely 4 gyerek, Regionális Diák Olimpia: 3. hely Kiss Törő Péter, 
Meghívásos verseny Edelény: 1 hely 1 gyerek, 2. hely 2 gyerek, 3. hely 3 gyerek, 
Országos Speciális verseny Budapest: 1 hely Seres Pál, 2. hely Kiss Renátó, 3. hely 
Rácz Attila 
 
A 2017-es évre vonatkozó szakmai célok megfogalmazása: 

A Speciális Szövetséggel rendezett éves verseny lebonyolítása, az utánpótlás 
korúak felkészítése a Szövetség által kiírt diákolimpiára. A megyén belül sok-sok 
versenylehetőséget kívánunk biztosítani 2017. évben. Amennyiben anyagi 
lehetőségeink megengedik, úgy a „Város jó hírnevét” a sport területén kívánjuk elvinni 
a megye határain kívülre is. Szeretnénk meglátogatni a 2017. évben Budapesten 
megrendezésre kerülő Judo Világbajnokság versenyeit tapasztalatcsere céljából és a 
technikai tudás fejlesztése céljából. A nyári iskolai szünetben edzőtábort kívánunk 
biztosítani az utánpótláskorúak részére. 
      

          Tar Mihály edző, szakosztályvezető 
        Nagy József edző 
 
Természetjáró és Szabadidősport Szakosztály: 

A Természetjáró és a Szabadidősport szakosztályok összevonására azért került 
sor, mert a Természetjáró szakosztály tagjainak többsége elérte a nyugdíjas kort, így a 
nyugdíjas klubokban folytatják tevékenységüket. A Szabadidősport szakosztály a 
Bozsik programra épül. Tavaszi és őszi versenysorozatokat rendeztek országos szinten, 
amelyben az Ózdi Kiskörzet programjaiban vettünk részt.  

Az elmúlt időszakban három teremlabdarúgó rendezvényen vettek részt az 
utánpótlás 9 és 11 éves korosztályosai. Az őszi rendezvényen 4 alkalommal fesztivál 
jellegű játékos sportvetélkedőre került sor Borsodnádasdon a 7 illetve 9 éves gyerekek 
részére. A torna jellegű mérkőzéssorozat 5 alkalommal került megrendezésre az Ózd 
Városi Stadionban 11 és 13 éves korosztályúaknak. Résztvevő együttesek: Ózdi 
Football Club, Ózd Városi Sportegyesület, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy és 
Járdánháza utánpótlás korú labdarúgói. 
 



Az elmúlt időszak elért eredményeinek rövid bemutatása : 
A természetjárók az elmúlt év során az Aggteleki cseppkőbarlangot tekintették 

meg egész napos kiránduláson. A Bozsik program keretében jól szerepeltek az 
utánpótlás játékosok, hiszen valamennyi rendezvényen dicséretben részesültek.  

Ebben a versenysorozatban nincsenek helyezések, csak a jól teljesítő játékosok 
teljesítményük alapján kapják a „legjobb kapus, legeredményesebb játékos, legjobb 
fejelő, legjobb góllövő és legjobban passzoló címet. 

 
A 2017-es évre vonatkozó szakmai célok megfogalmazása: 

A Bozsik program keretein belül az MLSz által megfogalmazottak az 
irányadóak, a résztvevőknél valamennyi korosztálynál csak labdarúgó licence-kel 
rendelkező edzők tarthatnak edzéseket. A Stadionban kedd, szerda, csütörtök és péntek 
délutánonként van edzés.  
 
Futsal Szakosztály: 

A 2015/16-os évben az MLSz NB II-es U 20-as futsal bajnokságában 
szerepeltünk. A keleti csoport alapszakaszát nem sikerült megnyerni, ezért két évi 
sikeres szereplés után nem jutottunk be az országos középdöntő legjobb 4 csapata közé, 
de az összes indulót figyelembe véve így is az 5. helyen végeztünk. A bajnokság 
befejezését követően a csapat együtt tartása céljából teremtornákon vettünk részt itthon 
és más településeken. Az eredmény másodlagos volt, a cél a felnőtt csapatokkal való 
megmérettetés, a gyakorlás és a továbbfejlődés volt.   

Teveink között szerepelt, hogy a 2016/17-es bajnoki évben is elindulunk az 
utánpótlás bajnokságban. A nevezést le is adtuk, de játékosaink egy része más városok 
felsőfokú oktatási intézményeibe nyertek felvételt és a napi elfoglaltságukat 
figyelembe véve már nem tudtak volna a mérkőzéseken részt venni. Közben az MVFC. 
Berettyóújfaluhoz igazolt Jakab Ádám sem állt a rendelkezésünkre.  

Pótlásukra jól előkésztett játékos toborzókat tartottunk, amik sajnos nem jártak 
sikerrel. Be kellett látnunk, hogy ilyen körülmények között nem lett volna értelme a 
bajnokságban való részvételnek, így visszaléptünk a bajnokságtól. Jelenleg nincs 
csapatunk a futsal bajnokságban. 
 
Az elmúlt időszak elért eredményeinek rövid bemutatása : 
MLSZ Futsal Utánpótlás Bajnokság U20-as 20 csapatból 5. hely                                
IV. Fodor Dávid Emléktorna NB I-es és NB II-es csapatokkal                               
Futsal tornákon való részvétel (Eger, Sárospatak, Kazincbarcika)                         
Futsal bemutató U20-as csapattal a Don Bosco Sportközpont avatóján 
 
A 2017-es évre vonatkozó szakmai célok megfogalmazása: 

A 2017/18-as bajnoki rendezvénysorozaton való részvétel NB III-as futsal 
csapattal.      U 11 és U 13-as fiatalok nevelése, versenyeztetése. A futsal szakosztály 
sportolói és vezetői nagyon bíznak abban, hogy a 2017/18-as bajnokságban való 
részvételükhöz megkapják a Város Vezetőinek és az Önkormányzat 
Sportbizottságának támogatását. 
 



Lovas Szakosztály:  
1983-tól, az egyesület alapításától működik. 1998-tól az újonnan épült lovas 

bázison  meghívásos hazai és nemzetközi versenyeket szervezünk. 2007-től 
hagyományőrző programokkal veszünk részt a Magyar Hagyományőrző 
Világszövetség munkájában. 2010-től lóállomány váltás és a sportolók kiöregedése 
kapcsán utánpótlás és új sportlovak nevelésében veszünk részt szövetségi szinten. 
 
Az elmúlt időszak elért eredményeinek rövid bemutatása: 

Lovassportban regionális, országos és országon kívüli versenyeken és 
képzéseken való részvétel, illetve ezek szervezése. Hagyományőrzésben hazai EU-s és 
2017-ben tengeren túli meghívásoknak eleget téve működünk. 2017. szeptember 23-
án a 10 éves Ózdi Huszárbandérium jubileumi megemlékezésére kerül sor a lovas 
bázison. 
 
A 2017-es évre vonatkozó szakmai célok megfogalmazása: 
Sport és hagyományőrzés folyamatos továbbvitele. 
 
Kosárlabda Szakosztály 

Felnőtt korosztályban nem indultunk bajnokságban létszámhiány miatt. 
Az utánpótlás nevelésével régiós összefogás keretein belül foglakozunk, jelenleg 

csak lányokkal. Az edzéseket a Széchenyi István Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium tornatermében tartjuk. 
 
Az elmúlt időszak elért eredményeinek rövid bemutatása : 

A Catrecz Ball utcai kosárlabda torna 2016-ban is megrendezésre került több 
ózdi és más település csapatainak részvételével. Meghívásos tornákon vettünk részt 
Egerben és Kazincbarcikán saját költségen. Minden támogatásból kapott pénzzel az 
utánpótlás korú Tűzcsibék eredményes szereplését támogatjuk. 
 
A 2017-es évre vonatkozó szakmai célok megfogalmazása: 

Az utánpótlás nevelésével régiós összefogás keretein belül továbbra is 
foglakozunk, keressük a módját, hogy a fiúkat is beszervezzük ebbe a szép sportágba. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. 
 
 
         Tisztelettel 
        Vitkó Egon   

        Ózd Városi Sportegyesület 
              elnöke 


