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Beszámoló
az Ózdi Football Club 2016/17. évi tevékenységéről
Szervezeti jellemzők
Az Ózdi Football Club létszámát tekintve jelenleg is a Város legnagyobb
sportegyesülete.
Működési formáját tekintve társadalmi egyesület. A klub szervezeti irányítása
élén a taggyűlés által megválasztott öttagú elnökség áll, mely munkáját
társadalmi munkában végzi.
Az elnökség összetétele: elnök Murányi István, elnökségi tagok: Albert Csaba,
Nedecki László, Tokár Béla, és Sztrakai István.
Az elnökség személyi változásai 2017.03.20.-i taggyűlésen alkalmával az
alábbi személyekre változott: Gál László, Hollauer Balázs, Murányi István,
Sztrakai István, Tömör-Tones Zsolt.
Elnök: Murányi István
A klub szervezeti és pénzügyi működését Molnár Lilla ügyvezető felügyeli. A
klub technikai és szervezési munkáját Kerekes Edvin végzi.
Szakmai tájékoztatás
A klub sportszakmai ügyintézését a felnőtt csapatnál edzőként BUDAI TAMÁS
vezeti
Az utánpótlás szakág vezető MUNKÁCSI TAMÁS.
Az utánpótlás szakágban tevékenykedő edzők névsora: AGÓCS TAMÁS,
ERDŐS JÓZSEF, FARKAS ZSOLT, FÜLEKI CSABA, MUNKÁCSI TAMÁS,
TOKÁR BÉLA, TÖRÖK RICHÁRD, STANEV SÁNDOR.
Sportszakmai vonatkozások területén az egyesületnél egy felnőtt és hét
korosztályos csapatot működtetünk, a felnőtt csapatunk játékos
állományában jelenleg 20-21 igazolt játékos tartozik.
Az utánpótlást nyolc edző irányítja. Az elnökségi tagok közül a szakmai
felügyeletet Tokár Béla végzi, Nedeczki László a marketing és a
támogatásszervezési tevékenységet látja el.
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Munkácsi Tamás a három utánpótlás csapaton kívül a Bozsik program
keretében játszó korosztályos csapatokat is felügyeli.
Az utánpótlás csapatoknál Erdős József a kapus edzői feladatokat végzi.
Az első csapat részletes eredményei
A 2016/2017–es Megyei I. osztályú bajnokságra a vezetőség az 1-10 hely
valamelyikének az elérését tűzte ki célként.
A minimális elvárás a vezetőség részéről ebben az évben a csapatépítés és ezen
felül a minél jobb eredmény elérése volt. A tavalyi bajnoki szezonban elért 13.
hely után ennek az idénynek átalakított kerettel vágtunk neki. Összesen egy
kezdőcsapatnyi játékos 11 fő távozott a csapattól, helyükre ugyanennyi érkező
volt. Sikerült olyan labdarúgókat is igazolni Varsányi János, Tamás Gábor,
Tátrai Gergő, Strekáf Csaba személyében, akik ebben az osztályban jó,
minőségi játékosoknak számítanak. Az említettek mellé sikerült még fiatal
energikus játékosokat idecsalogatni Nadanicsak Patrik, Nadanicsek Jordán,
Jakab Ádám személyében. A vezetőség bízott abban, hogy velük és a régi
játékosokkal elérhetjük a kitűzött céljainkat és egy komoly középcsapattá
tudunk válni. A kitűzött célt sikerült is elérni, mivel a 9. helyen végeztünk,
azonban maradt hiányérzet is. A csapatban minimum 8 pont megszerzése
„benne maradt”. Szendrő kieső csapat ellen 5 pontot, Karcsa 13. helyezett
ellen hazai vereséggel 3 pontot veszítettünk. Ezen pontok megszerzésével a
csapat 3-4 hellyel előrébb is végezhetett volna. Az igazsághoz tartozik, hogy a
csapatnak sikerült elérni úgymond bravúrokat is, gondolok itt elsősorban az
idegenben elért sikeres szerepléseinkre.
Sok problémával kellett szembesülnünk az évad során, az edzés látogatottság
hagyott kívánni valót maga után, a sérülések, iskolai, munkahelyi
elfoglaltságok is hátráltatták szereplésünket. Legnagyobb érvágás a
támadójátékunkért felelős játékosaink kiesése volt, többnyire munkahely
változtatás miatt nem álltak a csapat rendelkezésére. Több játékosunk csak a
mérkőzéseket tudta vállalni, Albert Csongor Veszprémből, Kiss Alex és Jakab
Ádám Budapestről, Kovács Bence Nyíregyházáról járt haza hetente. Sokszor
nehéz volt úgy kialakítani a kezdő 11-et, hogy csak a meccs napján derült ki,
hogy kikre lehet számítani, mindössze 4 játékos Varsányi, Tamás, Tátrai,
Dömötör voltak azok, akikre szinte minden mérkőzésen lehetett számítani. A
többieknek a 30 lehetségesből 10-20 közötti mérkőzés szám szerepel a neve
mellett.
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A szezon végén a 9. helyen végeztünk, 30 mérkőzésből 11 győzelem, 9
döntetlen és 10 vereség a mérlegünk, 47-38-as gólkülönbséggel 42 pontot
szerzett a csapat. Pozitívumként kell említeni, hogy egységes csapattá váltunk,
csak az első 4 helyezett együttesnek van kevesebb veresége. Védekezésben
megvoltak a megbízhatóan teljesítő játékosaink – a harmadik legkevesebb gólt
kapta csapatunk –, viszont támadásban egész szezonban hiányzott egy-két jól
teljesítő játékos, ezért is játszottunk sok döntetlent.
Sikerként kell elkönyvelni, hogy ebben az évben a bajnok Mád kivételével
minden csapat ellen sikerült pontot vagy pontokat szerezni.
Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy honnan indultunk 3 évvel ezelőtt a
megyei I. osztályból való kiesés után. Mindössze 3 játékos maradt itt és akkor
is egy teljesen új csapatot kellett építeni. Büszkék vagyunk rá, hogy viszonylag
„szolid” költségvetésből minden évben sikerült egy lépcsőfokot lépni előre.
Az első évben megyei II. osztályban a 2. helyen végeztünk, a következő évben
a megyei I. osztályban a kitűzött célt elérve biztosan benn maradtunk, míg
most egy jó középcsapat lettünk. Úgy gondolom ebben a csapatban nincs több,
ezért is örömteli, hogy új befektetők érkeztek a klubhoz, akikkel talán egy
sikeresebb időszak veszi kezdetét.
Utánpótlás csapataink
2016-2017-es évben a Bozsik program keretében a szokásos U-7,U-9,U-11,U13-as csapatainkat indítottuk. Megyei I. osztályba az U-14, U-16, U-19-es
csapataink kezdték meg a küzdelmeket. Terveink közé tartozott, hogy az MLSZ
bajnokság II. osztályába elindítjuk az U-15, U-17-es korosztályt is. Mivel a
Megyei bajnokságban az U-16, U-19-es korosztályt kötelező indítani, így
létszámban nem állt rendelkezésre annyi játékos hogy még plusz 1-1 csapatot
ki tudjunk állítani.
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BOZSIKOSOK U-7, U-9, U-11, U-13
U-7 2010-2011-es korosztály
Füleki Csaba irányításával készültek. Jó közösséget sikerült kialakítani
megfelelő szülői segítséggel. 18-20 fős kerettel jó edzés látogatottsággal
végezték a foglalkozásokat. Téli teremtornákon szép sikereket értek el,
Kazincbarcikán 1. helyen, Felsőzsolcán 3. helyen végeztek. Sok ügyes gyerek
közül kiemelkedett, Balázs Ákos, Bereznai Vince, Körmendi Gergő, Elek
Bálint, Kiss Merse.
U-9 2008-2009-es korosztály
Farkas Zsolt edzővel régi és új gyerekek érkezésével, 20 fővel kezdték az
edzéseket. Hasonló jó közösség kovácsolódott össze lelkes szülők
támogatásával. Jó edzés látogatottság mellett 26 főre emelkedett a létszám a
szezon végére. Hevesen egy nívós teremtornán szép sikert elérve 2. helyen
végzett a csapat. Végig kiemelkedően teljesített az edzéseken és a
mérkőzéseken is Herbák Botond, Siket Kevin, Herbák Máté, Kiszely Noel,
Kiszely Maxmilián.
A két csapat magas létszáma miatt az edzők két részre osztották csapatukat
így külön foglalkoztak a jobb teljesítményt nyújtó és a még nem megfelelő
szinten álló gyerekekkel, így biztosítva a minőségi munkát.
E két korosztály Fesztivál jelleggel játszik a Bozsik tornákon. Ősszel
Borsodnádasdon és Ózdon játszottak Mátéhegy, ÓVSE, ÓKSE, Borsodnádasd,
Borsodszentgyörgy csapatai ellen. Tavasszal Ózdon és Putnokon, alközponti
tornán szerepeltek. Az ÓFC minden esetben A és B csapattal képviseltette
magát teljes sikerrel.
U-11 2006-2007-es korosztály
Munkácsi Tamás vezetésével készült a csapat. Nagyon lelkes és jó képességű
20 fős kerettel kezdtek. Magas volt az edzés látogatottság, a létszám
folyamatosan emelkedett. Ezért két részre kellett bontani a csapatot így
kialakult egy U-10-es korosztály is. Megemeltük az edzés számot így heti 4
alkalommal gyakoroltunk. A Bozsik tornákon ősszel, 2 tavasszal már 3
csapattal neveztünk. Ezeken a tornákon veretlenek csapataink. Sajnos a téli
teremtornákon a középmezőny jut nekünk. Hevesi tornán a 2006-osok
csoport 3. helyén, Füzesabonyban a 2007-esek a torna 4. helyén végeztek.
Végig jól teljesített ebben az évben Havasi Dominik, Galambosi Dániel
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Németh Gergő, Ujpál Roland, Ablonczy Benedek, Veres Balázs, Sáfár Dorián,
Száva Attila, Herceg Tamás, Birinyi Zsombor, Kovács Kristóf.
U-13 2004-2005-ös korosztály
Tokár Béla irányításával készült a társaság. 20 fő alkotta keretüket. 15-18 fő
rendszeresen megjelent az edzéseken. A Bozsik tornákon 2 csapattal neveztek,
és mindig az első két helyen zártak. Télen a Sajóvölgye kupán is két csapattal
neveztek és egy 4. valamint egy 6. helyezést sikerült elérni. Sajnos voltak olyan
játékosok, akik más irányt vettek, más sportágat választottak. Ez főleg a 2004es korosztályra volt jellemző, így többségében a fiatalabb 2005-ösök játszották
végig az évet. Jó teljesítményt nyújtott Nagy Ferenc, Szakács Patrik, Antal
Dominik, Szabó Tamás, Benyhe Bendegúz, Prógli László, Kápolnai Bence
Ez a két korosztály torna rendszerben játszotta mérkőzéseit ősszel és tavasszal
is. 5-5 torna volt szabadban és a téli időszakban 2 tornateremben került
megrendezésre. Csapataink heti 3-4 edzéssel készültek az év folyamán. A 7-911-es korosztály a téli időszakban kihasználta a tornaterem adta lehetőséget.
Sajnos hazai terem tornát nem tudtunk rendezni a sportcsarnok felújítása
miatt. Idegenben több meghívásunk volt még, ezeket viszont anyagi okok miatt
nem tudtuk elfogadni. Nagy kár, mert ezekre a tornákra nagy szükség lenne a
gyerekek fejlődése érdekében.
U-14 2003-as korosztály
Török Richárd vezetésével heti 4-5 edzéssel készültek a bajnokságra. Jó
edzéslátogatottság mutatkozott a csapatnál. Sikerült az edzőnek egy jó
szellemű társaságot összekovácsolnia. Örömmel jártak edzésre, vevők voltak
minden új dologra. Sajnos a versenykiírás nem változott így a bajnokság 3
csoportban 5-6 csapattal torna rendszerben zajlott. Mi a közép csoportba
kerültünk az MVSC, Borsod Volán, Sajószentpéter, Szerencs társaságában.
Sajnos a Szerencs visszalépet így elég csonkára sikeredett a bajnokság.
Csapatunk 27 mérkőzésen 14 győzelmet 5 döntetlent, 8 vereséget 44-25-ös
gólkülönbséggel 47 pontot szerezve 3. helyen végzett. Felsőzsolcán, egy
teremtornán megszerzett 1. hely jelzi erejét a csapatnak. Összességében
elmondható hogy sikeres volt a társaság több tehetséges játékos bontogatja
szárnyait, és a következő évben sikeresen megállják helyüket a 16 évesek
mezőnyében. Végig jól teljesített Kótai Ádám, Berki Zoltán, Harkály Junior,
Nedecki László, Aradszki Roland, Jaskó Marcell. A mezőny kiemelkedő
játékosa Jakab Norbert volt.
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U-16 2001-2002-es korosztály
Stanev Sándorral készült a csapat a bajnoki küzdelmekre. Zömmel az előző
évi 14-es korosztályra épült a csapat, így egy évvel fiatalabb korosztály vette
fel a küzdelmet a bajnokságban. Az eleje jól indult a szezonnak megfelelő
létszámmal dolgoztak az edzéseken, a bajnoki mérkőzéseken sem volt gond.
Az őszi szezon vége felé valami elszakadt, egyre kevesebben jártak edzésre nem
volt meg az összhang az edzővel sem. Annak ellenére, hogy bajnoki
mérkőzésen sok pozitív dolgot lehetet tapasztalni. Tavaszra teljes káosz
uralkodott, az alapozási időszakban kevesen jártak edzésre, bajnoki
mérkőzésre nehezen állt össze a csapat. Sok-sok fegyelmezetlenség jellemezte
ezt az időszakot. Többen leálltak, így a 14-es csapatból kellett feltölteni a
mérkőzésekre a keretet. Sajnos az életkor nehézségei hatványozottan
jelentkeztek, amit az edző sem tudott megfelelően kezelni. A játékosok sem
voltak partnerek a közös munkában. Meglepő, hogy a fent felsorolt problémák
ellenére az elért eredmény jónak mondható. Meg kell jegyezni, hogy ebből a
korosztályból 5 főt a magasabb osztályban szereplő Sajóvölgye Focisuli igazolt
le, akik meghatározó tagjai lettek új csapatuknak.
A csapat 22 mérkőzés után 12 gy. 2 d. 8 v. 97-64-es gólkülönbséggel, 38
ponttal az 5. helyen végzett. Jól teljesített Fehér Olivér, Dombi Erik, Varga
Martin, Horváth Ákos, Horváth Sándor és a 14-es csapatból érkező Jakab
Norbert
U-19-es korosztály
Edzőváltás történt a korosztálynál. Agócs Tamás vette át az ifjúsági csapat
irányítását. 18 fős kerettel vágtak neki a felkészülésnek, melynek többségét az
U-16-ból felkerült gyerekek adták Az átlag életkor 17 év, túlkoros játékos nem
szerepelt a csapatban. Edzés látogatottság 75%-os volt. Kialakult egy olyan
társaság, akikre hosszú távon is lehet számítani. Sajnos az élet közbe szólhat,
hiszen a felsőfokú iskolák, munkahelyek elszólíthatják ezeket a gyerekeket
más településre, más egyesületbe, így nem biztos, hogy nálunk fogják
kamatoztatni tudásukat. Több játékosunk szerepelt a bajnokság során a
felnőtt csapatban is, bizonyítva hogy lehet az utánpótlásunkra számítani.
30 forduló után 15 gy, 7 d, 8 v, 65-46-os gólkülönbséggel, 52 ponttal az 5.
helyen zárt csapatunk kevéssel lemaradva a dobogóról.
Végig jó teljesítményt nyújtott Erdei Ádám, Kakuk Dániel, Gáspár Ferenc,
Nagy Dominik, Agócs Tamás, Harkály Antal, Dombi Géza.
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Elmondhatjuk, hogy utánpótlásunk jól teljesített ebben az évben. Az alapokat
szélesítettük, emelkedett a játékosok száma. Sok-sok ügyes tehetséges gyerek
található a korosztályokban. A felnőtt csapatba is több játékost tudtunk adni.
A jövőre nézve még nagyobb figyelmet kell fordítani csapatainkra, mind
anyagi, mind szervezési és dologi értelemben. Nagy a konkurencia és a
rendszer is úgy van kialakítva, hogy a legjobb játékosainkat elviszik magasabb
osztályú csapatok. Ösztönözni kell a gyerekeket, hogy itt maradjanak és
egyesületünk profitáljon tudásukból. Kötődjenek az clubhoz, vagy később
szívesen térjenek vissza és szolgálják Ózd labdarúgását. Legjobb ösztönző egy
magasabb osztályban játszó felnőtt csapat lenne.
Pénzügyi tájékoztatás
Az előző támogatási időszakban az Ózdi FC a város legnagyobb egyesületeként
(mintegy 120-140 aktív sportoló) nagyságrendileg 17,8 millió forintból
(Önkormányzati támogatás 6 millió Ft, TAO 11,8 millió Ft) gazdálkodhat,
melynek felhasználása az alábbiak szerint történik.
Az elmúlt időszakban rendelkezésünkre álló anyagi források legjelentősebb
részét a különböző bajnokságokban szereplő felnőtt és utánpótlás csapataink
rendszeres utaztatásának költségeire fordítottuk, 30%-ot a Club éves
költségvetéséből.
A másik jelentős költséghányad a szerény (szendvics, ivólé, gyümölcsök,
ásványvíz, üdítő valamit idényzáró bankett), de nagyon fontos étkeztetési
ráfordítás, amelyet elsősorban az idegenbeli mérkőzések alkalmával
biztosítunk. Ez körülbelül a költségvetés 30%-át teszi ki.
Az utánpótlás-nevelésben tevékenykedő edzőink (9 fő) nem kevés szellemi és
fizikai szerepvállalásait szerény mértékű, leginkább csak költségtérítésre
elegendő anyagi támogatással honoráljuk, amely a költségvetésünk mintegy
20%-a.
A fennmaradó mintegy 20%-ot a Club működése során felmerülő egyéb
kiadások fedezésére fordítjuk, mint például pályabérlés, rezsiköltségek,
sportfelszerelés,
sportorvosi
költségek,
kötelező
adminisztrációs
tevékenységek (könyvelés, könyvvizsgálat, irodai felszerelések, postai díjak,
rendezői biztosítás stb.)
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Tervek
A költségvetésünk egyik jelentős részét az önkormányzati támogatás teszi ki,
mely 2016-ban 6,8 millió Ft volt, az idén 6,7 millió forintra csökkent. A
terveink szerint az önkormányzati támogatást az utánpótlás bázisra
fordíthatjuk, kiegészítve a TAO-s pályázaton beadott és remélhetőleg
elnyerhető közel 7 millió forinttal.
Új befektető társaság érkezett júliustól, mely társaság anyagilag is tudja
támogatni a clubbot. Az eddigi éves költségvetésünknek a három-négyszeresét
fordítják az első csapat megerősítésére és különböző beruházásokra. A TAO
pályázat segítségével közel 300 millió forintos beruházást hajtanak végre. Új
műfüves pályaépítést, régi pálya rekonstrukció, napkollektor telepítés szerepel
a tervükben.
Az első csapat részéről, mint említettem a biztos megyei I. osztályú tagság a
célkitűzés. Azon belül is az első öt hely valamelyikének a megszerzése, de
fókuszálva a dobogó valamelyik fokának az elérése. Az utánpótlás csapatok
részéről pedig az indult osztályban a minél előkelőbb hely megszerzése a
bajnokság végére.
A tájékoztató Budai Tamás, Munkácsi Tamás, valamint Molnár Lilla
beszámolója felhasználásával készült.
Megköszönve az Önkormányzat eddigi erkölcsi és anyagi támogatását:

Ózd, 2017. július 20.
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