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programja és annak végrehajtása 
 

A XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE Buda, talán legdinamikusabban fejlődő sportegyesülete. 

Úgy tűnik, az egyesület kiheverte a két évvel ezelőtti „katasztrófát” és pótolni tudta a 2011 nyarán más 

egyesületbe távozott, több mint százötven gyereket. 

Sportszervezetünk azon kevés magyarországi egyesület közé tartozik, amely a labdarúgás férfi és női 

szakágában egyaránt foglalkoztat és versenyeztet csapatokat. A mennyiségi, illetve életkori 

megoszlásban azonban vannak különbségek, mert amíg a fiúk kizárólag a Bozsik-programban indított 

csapatokban – azaz az U13-as korosztályban, illetve alatta – versenyeznek, és a BLSZ I-es felnőtt 

csapatunk miatt kötelező nagypályás utánpótlás-csapatokat is más sportszervezettel kötött 

megállapodás biztosítja, addig a lányok egyrészt az országos elitbe tartoznak, másrészt az U19-től az 

U13-ig lefedik a teljes vertikumot, sőt a futsal szakágban is szerepeltetünk két csapatot. 

Mindez összesen azt jelenti, hogy a fiú szakágban négy csapatunk (U13, U11, U9, U7) versenyez, 

mintegy 60 labdarúgót foglalkoztatva, a lányok között pedig nyolc csapatunk van (U19, U17, két U15, 

két U13, futsal U17 és futsal U15), több mint száz-száztíz utánpótlás játékossal. 

Sportfejlesztési programunkat elfogadva, a Magyar Labdarúgó Szövetség, 17 747 911 forint támogatás 

gyűjtésére adott lehetőséget. Ez az összeg, az önrésszel kiegészítve adja azt az összeget, amelyet 

sportszakmai programunkat végrehajtva, utánpótlás-nevelésre fordíthatunk. 

Tevékenységünk során, a költségek közül a két legnagyobb tételt a pályabérleti díjak és az edzők, 

illetve egyéb sportszakemberek tiszteletdíja jelenti. 

Bár a Hegyvidék SE budai egyesület, a kerületben jelentős zöldterületek vannak, ettől függetlenül tény 

– nincs olyan labdarúgópálya a Hegyvidéken, amelyet csapataink használni tudnának. A csapatok 

többsége ezért a IX. kerületben, az Üllői úti Albert Stadion (Ferencváros) és a Lurdy Ház közötti Siketek 

Sportcentrumban (Goldball pálya), valamint a X. kerületben, az Örs vezér teréhez közel fekvő KISE-

pályán tartja edzéseit. A kiskorosztályok edzéseinek helyszíne a Hegyvidék Sportközpont tornaterme. 

Természetesen, a téli hónapokban, decemberben, januárban és februárban, a hideg időjárás 

rákényszerít bennünket, hogy teremben is eddzünk. Összesen, cca 6 800 000 forintot terveztünk 

pályabérletre. 

A már említett 11 csapatot edzők, technikai vezetők közül hét sportszakemberünk (Bajzik József, Bede 

Zsolt, Mezei Norbert, Korcsogh Orsolya, Zacsovics Tibor, Bíró Nikolett, Sáfrányos György) kap EKHO-s 

kifizetéssel tiszteletdíjat, összesen 6 400 000 forint összértékben. Ez átlagosan, havi 80 000 forintos 

díjat jelent, beleértve a közterheket és egyéb járulékokat. 

A pályázat adta lehetőségeket kihasználva, sportfelszereléseket is vásároltunk a játékosok számára. 

Ennek összértéke 2 600 000 forint, amelyet játékosokra visszaosztva, cca 20 000 forintot kapunk. 

Felszereléseinket – a több év óta tartó, kedvező, korrekt kapcsolatnak köszönhetően – nagyon kedvező 



áron tudjuk beszerezni a Legea és Givova termékek magyarországi importőrétől, a Legenda Hungary 

kft-től, valamint a Pólónagyker kft-től. Labdáinkat évek óta a piacvezető magyar márkától, a Winnertől 

szerezzük be. 

A felkészülés során a július-augusztusi, valamint a februári időszakban, az országos, nagypályás 

bajnokságban versenyző csapataink edzőtáborokban készülnek. Nyáron két ilyen edzőtáborunk volt, 

illetve február első napjaira két, rövidebb időtartamút tervezünk: ezek költségeként 1 500 000 forint 

szerepel a sportszakmai programban. 

Szintén a felkészülést és a versenyzést szolgálják a személyszállításra fordítható költségeink. Az 

autóbuszos szállításban évek óta a Papamobil kft. a partnerünk – erre a költséghelyre 1 150 000 

forintot fordítunk.  

A csapatok téli teremtornáira, rendezvényekre, 600 000 forintot terveztünk és szánunk. 

 


