
A 2013-14-es bajnoki év első felének szakmai beszámolója 

 

A XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE sportszervezet labdarúgó-szakosztálya, 11 utánpótlás 

csapatot versenyeztet a 2013-14-es bajnoki évben.  

A 11 versenyző csapat (közülük négy, a két U13-as leány csapat, valamint a futsal U17-es és U15-ös 

csapat esetében még csak a nevezésen vagyunk túl, a bajnokságok nem kezdődtek meg 2013-ban, 

mérkőzésekre csak 2014-ben kerül sor) három szakágat érint: csapatunk versenyez a fiú és a leány 

labdarúgásban, valamint a leány futsalban.  

A leigazolt, versenyengedéllyel rendelkező játékosok száma is folyamatosan növekszik, jelenleg 

mintegy 100 fiú, és a két szakágban, a labdarúgásban és a futsalban együttesen, 70 leány jelenti az 

egyesület utánpótlását.  

Fiú utánpótlásunk az OTP-MOL Bozsik Programban szerepel, az U13-as, valamint az U11, U9, és U7 

korosztályokban. A lányok között az U17-es és a két U15-ös csapatunk az országos bajnokságban, két 

U13-as csapatunk az MLSZ Budapesti Igazgatósága által kiírt bajnokságban szerepel. A futsal 

szakágban két csapatunk van, az U17 és U15-ös leányok az MLSZ Pest megyei Igazgatósága által kiírt 

bajnokságra jelentkeztek. 

Egyesületünk az MLSZ határozata alapján 17 747 911 forint támogatás gyűjtésére vált jogosulttá. 

Sportfejlesztési programunkban ennek megfelelően módosítottuk terveinket, illetve kezdtük meg a 

program végrehajtását. 

A 2013-14-es bajnoki év első felében, 2013. december 31-ig, az alábbi tevékenységeket 

finanszíroztuk (a tényleges kifizetések egy részére 2014 januárjában kerül sor): 

Pályabérleti díj 4 179 560 forint 

Sportszakemberek tiszteletdíja 3 100 000 forint 

Edzőtáborok 1 113 400 forint 

Utazási költségek    764 848 forint 

Felszerelések vásárlása 1 833 633 forint 

Rendezvények                0 forint 

Szumma 10 991 441 forint 

 

Egyesületünk számára a legnagyobb terhet a pályabérleti díjak jelentik. Csapataink közül a legtöbb a 

Siketek Sportcentrumban (Goldball pálya) dolgozik, itt edz a fiú utánpótlás, valamint a leány U17-es 

és az egyik U15-ös, illetve U13-as csapat is. Második U15-ös és U13-as csapatunk a kőbányai Ifjúsági 

Sportcentrumban (Bp. X. ker. Ihász utca) kezdte az évet, de szeptember 1-től a lányok a Kőbányai 

Ifjúsági SE pályáján, a X. kerületi Gyakorló utcában edzenek. Az ősz elején – tekintettel arra, hogy a 

reméltnél kisebb költségvetéssel kell dolgoznunk – kissé átalakítottuk, „racionalizáltuk” a 

pályahasználatot. Futsal-csapataink „otthona” a Hegyvidék Sportközpont (Bp. XII. Városmajor utca 

29/b). 

Júliusban, illetve augusztusban három csapatunk készülhetett fel a bajnoki évre edzőtáborban: az 

U17-es, valamint az U15-ös korosztály játékosai.  



Az őszi idényben hat sportszakemberünk kaphatott a munkájáért tiszteletdíjat. A fiú szakágban Bede 

Zsolt és Mezei Norbert edzők, valamint Bajzik József technikai vezető, a női szakágban Korcsogh 

Orsolya és Zacsovics Tibor edzők, valamint Sáfrányos György technikai vezető. A kifizetésekre, a 

szerződéseknek megfelelően, először 2014. januárjában kerül sor. 

Országos bajnokságokban szereplő csapataink felkészülési és bajnoki mérkőzéseire az utazást, 

valamint az edzőtáborokba történő utazásokat is a program terhére biztosítottuk.  

Tekintettel arra, hogy a 2013-14-es bajnoki évben – főként a női szakágban – új csapatok, 

korosztályok álltak csatasorba, szükség volt sportfelszerelések vásárlására is. Felszereléseink döntő 

többségét évek óta a Legea és Givova márka hazai forgalmazójától, a Legenda Hungary kft-től 

szerezzük be, egyedi kedvezmény birtokában. Augusztusban labdákat is vásároltunk, és terveztük 

egyéb sporteszközök, elsősorban technikai segédeszközök beszerzését, de ez 2014 telére-tavaszára 

maradt. 

Sportfejlesztési programunkban, az MLSZ határozata alapján, 600 000 forintot fordíthatnák 

rendezvények szervezésére, de ezt a tételt várhatóan átcsoportosítjuk, más soron költjük el. 


