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Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
2012. 01. 01 - 2012. 11. 06. 

 
 
Az Ózdi Football Club igazolt játékosállományból 2012. 11. 06.-ai dátummal GY-típusú 

versenyengedély (2002.01.01. után született, Bozsik programban részt vevő fiúk) 36 fő, I–típusú 
versenyengedély (1994-2001 között születettek) 97, C-típusú versenyengedély (1994 előtt 
születettek) 21 fő részére van kiváltva. Ez a GY-típusúak esetében 29%-os, az I-típusúak 
esetében 13 %-os növekedést mutat ez év márciusához képest (+8, illetve +11 fő). A 154 
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.  

 
Az Ózdi Football Clubban hét utánpótlás korcsoport és a felnőtt keret szakmai munkája, 

illetve a két-két serdülő és ifjúsági korcsoport, illetve 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. 

Az Ózdi Football Clubban 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. 
 
Általános szakmai vonatkozások 
 
A tájékoztató időintervallumában sportszakmai szinten igen nagymérvű változások 

történtek a klubnál, amelynek döntő részét a kényszer szülte, illetve külső körülmények diktálták. 
A nyári időszakra szinte valamennyi korosztályban csökkent a létszám, az idősebb 
korosztályoknál már-már veszélyes mértékben. Ennek több összetevője van. Az ifjúsági 
korosztály fiataljai esetében máshol folytatott tanulmányok, munkahelykeresés miatti kilépés 
mellett viszonylag nagy létszámban el is igazoltak játékosok, néhányan nagyobb klub 
csábításának, többen viszont alacsonyabb osztályba, ahol kevés, vagy semmi edzésmunka mellett 
is kaphatnak pénzt a hét végi mérkőzések után. Előbbiekkel a klubunk nem tud, utóbbiakkal nem 
is nagyon akar versenyezni.  
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Mindazonáltal valamennyi utánpótlás korosztályra vonatkozóan, feltétlenül 

megjegyzendő hogy az Ózdi Football Club 2010-2011-es bajnoki évadot érintő jelentős 
forráscsökkenése után a 2011-2012-es évadban amellett sem javult a klub pénzügyi helyzete, 
hogy a látvány-csapatsport támogathatóság első szezonjában 2011. július és 2012. június között 3 
millió forint társasági adóból származó támogatást (az MLSZ rendszere alapján az Ózdi Football 
Clubnál realizálható, egyszerűsített kategória maximális összege) sikerült elérni az utánpótlás-
nevelés részére, mivel az egyéb források tovább csökkentek. Mindez természetesen kihatással 
van a klub mozgásterére, szervezési potenciáljára is, amely főként a nagyobb, gazdagabb klubok 
(DVTK, Kazincbarcika, Putnok, Eger, Mezőkövesd, Debrecen, stb.) árnyékában feltűnő. Az Ózdi 
Football Club több esetben nem bizonyult elég „versenyképesnek”, főként a szülők szemében. 

A nyári utánpótlás versenyeztetési rendszer átszervezése tovább nehezítette a klub 
helyzetét. Az eddig is erősnek számító NB-II-es serdülő és ifjúsági bajnokságokból rendre 
eltűntek a viszonylag gyengébb erőt képviselő egyesületek és 8-10 csapatos, igen erős 
bajnokságok indultak, szinte kizárólag az Ózdi Football Clubtól nagyobb volumenű egyesületek, 
akadémiák csapataival. Ezekben akkor is igen nehéz lenne a helytállás, ha korosztálynak és 
képességnek megfelelő gárdával állna fel az Ózdi Football Club, ugyanakkor nyáron és kora 
ősszel kiterjedt toborzás után jelentős létszámfrissítés, létszámnövelés vált szükségessé.     

 
Szakmai szervezeti szinten az utánpótlás szakágvezetői poszton Albert Csabát júliustól 

Munkácsi Tamás váltotta és irányítja a klub utánpótlás-rendszerének fentiekből eredő szükséges 
átszervezését, frissítését, míg előbbi a felnőtt csapatot koordináló elnökségi tag lett Dancsok 
László helyett. 

A 2012-2013-as bajnokságot pénzügyileg és szakmailag alapvetően befolyásolhatja az, 
hogy az ÓFC – a DVTK-val való tartós együttműködés révén NB-II-es státusznak megfelelő 
lehetőségnek, illetve a nagyon jónak ítélt, így teljesen elfogadott egy éves pályázati fejlesztés-
koncepciónknak köszönhetően – 21 millió forint befogadható, utánpótlás-fejlesztésre fordítható 
TAO-támogatásra kapott határozatot az MLSZ-től, a 2012. júliustól 2013. júniusig terjedő 
időszakra vonatkozóan, amelyhez még mintegy 2 millió forint önrészt kell az egyesületnek 
biztosítani. Mindennek természetesen csak akkor van valamire való, reális értéke, ha léteznek 
olyan tartozásmentes, alapvetően nyereséges cégek, amelyek hajlandóak támogatni egy ózdi 
társadalmi sportegyesületet. Ez ügyben mintegy 20-25 céggel vettük fel, illetve frissítettük a 
kapcsolatot, kiemelve Fazekas Zoltán alpolgármester úr hathatós közvetítését, közbenjárását. A 
tárgyalások eredménye az év végére, illetve 2013. tavaszára várható. 

 
Ugyanakkor a fent említettek is bizonyítják, hogy a klub működésének anyagi-szakmai 

szegmensei többszörösen összefüggenek. Évek óta a legnagyobb nehézség a felnőtt csapat        
NB-III-as tagságának biztosítása, amely azért szurkolói elvárás, illetve elméletileg záloga az 
utánpótlás serdülő és ifjúsági csapatok NB-II-es szerepeltethetőségének. Ezek nélkül viszont még 
a DVTK-val való szakmai szerződés sem biztosíthatná teljes bizonyossággal azt a státuszt, 
amivel az egyesületünk például ebben az évadban a nevezett magasabb TAO-támogatást legalább 
egyelőre elviekben el tudta érni. Megjegyzendő, hogy a TAO-rendszerben csak az utánpótlás-
nevelésre fordított támogatások működnek 90 %-10 % támogatás-önrész arányban, a többi 
jogcím önrésze ennél jóval magasabb, amit a klub egyébként nem tudna biztosítani. 
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Előkészítő korcsoportok  
 
Az előkészítősök 3-4 foglalkozáson vesznek részt hetente, illetve tornaszerűen igazodnak 

az MLSZ versenykiírásához. Az Ózdi Football Club 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 az előkészítősök két alkalommal vettek részt tavasszal szervezett tornán 

(Szentendrén és Gyöngyösön). Ezeknél a korosztályoknál alapvetően a szülők szabadideje 
határozza meg az edzéslátogatottságot, mindamellett is, hogy több általános iskolával történt 
kapcsolatfrissítés, illetve egy óvodai programhoz csatlakozás. Jelenleg a szakmai munkát Halmai 
Csaba és Munkácsi Tamás végzi.  

 
Serdülő korcsoportok 
 
Az NB-II-es bajnokságban versenyző serdülő korcsoportoknak heti 4 edzése van. Az 

előző bajnokság 11. és 12. helyezése után a felfelé léptetés, illetve létszámcsökkenés miatt szinte 
teljesen újra kellett építeni mindkét korosztályt, köztük számos olyan gyerekkel, akiknél a 
szakmai alapok nem versenyképesek a kevés csapat miatt három kört lebonyolító NB-II-ben 
megmaradt egyesületek, akadémiák gyerekeiével. Ugyanakkor a kezdetbeli várható, nagyarányú 
vereségek után egyre szorosabb eredmények, illetve pontszerzések, győzelmek is születtek. Az 
U-13 és U-15 jelenlegi edzői Agócs Tamás és Maczó József. 

 
Ifjúsági korcsoportok 
 
Az U-16 és U-19 korcsoport heti 4 edzésen vesz részt. A 2011/2012-es bajnokság 5. és 6. 

helyezése után a serdülőktől is nagyobb erőpróbát jelentett, hogy megfelelő létszámmal indítani 
lehetett U-17 és U-19 csapatokat a 2012/2013-as NB-II-es bajnokságban. A korábbi bajnokság 
számos csapata például ezt már nem is tudta megtenni, ezért csak igen erős mezőnnyel, 8-8 
csapatos bajnokságok indultak, amelyekben négyszer találkoznak egymással a csapatok. A 
serdülőkhöz hasonlóan itt sem kell már létszámgondokkal küzdeni, bár az ellenfelekhez képest 
nyilván kevésbé képzett és korosztályuktól rendszerint egy évvel fiatalabb labdarúgókból állnak 
csapataink, amely viszont záloga lehet a jövőbeni együtt tartásukhoz. Az ifjúsági korcsoportokat 
ifj. Albert Csaba és Munkácsi Péter vezeti.    

 
Felnőtt csapat 
 
A 2011/2012-es NB-III-as bajnokság igen jónak mondható őszi szereplését – ahol a csapat 

mindössze 2 pontra volt a 3. helytől és idehaza mindvégig veretlen maradt – a tavaszi szezonban 
már nem követte ugyanolyan bravúros szereplés, így a felnőttek végül is a 11. helyen végeztek. A 
2012/13-as bajnokság igen borús előjelekkel indult. Néhány meghatározó játékos elhagyta a 
klubot jellemzően külföldi munkahely miatt. Minőségi pótlásuk nem igazán sikerült, ugyanis az 
MLSZ átszervezésre irányuló, bonyolult és szigorú versenykiírására reagálva a több csapat már-
már irreális költekezéssel megerősítette keretét, amiben az Ózdi Football Club nem versenyképes. 
Ugyanakkor a Mátra csoport lecsökkent csapatlétszámából éppen a papíron gyengébb, 
könnyebben verhető csapatok tűntek el.  
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Summa summarum, a nehéz sorsoláshoz képest is gyengén induló bajnokság 5. fordulója 

után Zimmermann Tamás lemondott, majd az Albert Csaba vezette nagybátonyi pontszerzés után 
az egykori neves Ózdi Kohász játékos, az  A-licenszes Orlóczki Tibort bízta meg a klub az őszi 
szezon végéig a vezetőedzői feladatok ellátásával. Vezetése alatt már győzelem és további 
pontszerzés is született, de jellemző a csapatra az „ezt a meccset gólokkal kellett volna nyerni” 
típusú elvesztett, vagy döntetlen mérkőzések. 

 
A stadion füves pályáit illetően a centerpályát egész évben óvták csapataink. Az 1. sz. 

füves edzőpálya használata viszont többször jelentett zsúfoltságot, mivel a közhasználatba adott 
2. (Tesco-melletti) edzőpályára, annak elfoglaltsága, illetve ebből eredő minősége miatt nem 
lehetett rendszeres edzést szervezni. Mindemellett segítség volt, hogy az óraátállítás utáni késő 
őszi időszakban, néhány esetben igénybe lehetett venni a villanyvilágítású, műfüves kispályát. 
Valamennyi korosztályra érvényes, hogy a késő őszi és téli időszakban teremfoglalkozásokat, 
illetve szervezett tornát biztosítunk a város tornatermeiben, valamint a városi sportcsarnokban.  

 
A tájékoztató Munkácsi Tamás és Albert Csaba, az Ózdi Football Club utánpótlás 

szakosztályáért felelős ügyvezető, illetve a felnőtt csapat munkájáért felelős elnökségi tag 
szakmai beszámolója felhasználásával készült.  

 
Kérem klubunk  tevékenységéről, eredményeiről szóló tájékoztatónk tudomásulvételét. 

 
 
 

 Dr. Török Béla 
   ÓFC elnöke 
 
 
 Kónya László 
   ÓFC ügyvezető 
 
 


