Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány

Sportfejlesztési program
2011/2012 – 2015/2016

1

Pályázat
„Bátorság, buzgalom, barátság”

Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot négy
szervezet készítette és vallja közösen magáénak:





MTK 1888 Zrt.
MTK Budapest Zrt.
MTK Hungária FC
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány

A közös sportfejlesztési program elkészítését az indokolja, hogy a szervezetek
munkamegosztásban, de egyazon célért dolgoznak, ugyanazt az utánpótlásnevelési, versenyeztetési és klubműködtetési feladatrendszert ellátva, amit más
esetben egyetlen sportszervezet.
A munka- és feladatmegosztás a lokális környezeti feltételekhez való hatékony
alkalmazkodásból következik, és arra az adott képzési struktúra sajátosságai
miatt van szükség.
A közös sportfejlesztési programot elkészítő szervezetek szorosan
együttműködve valósítják meg az itt leírt programot, minden szereplő által,
azok jól definiált egyértelmű feladatvállalásait teljesítve.
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A sportszervezet (pályázó) adatai

Név:
Székhely:
Adószám:
Nyilvántartási szám:

Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány
1126. Budapest, Nagy Jenő utca 12.
18245419-2-43
8449

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok
 2004. évi I. törvény a sportról.
 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények
módosításáról
 A Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó dokumentumok
 A magyar labdarúgás stratégiája. A megújulás évtizede 2011-2020 összefoglaló
vitaanyag (A sportfejlesztési koncepcióban külön nem jelölt helyeken kék betűkkel
kiemelve az idézetek ebből a dokumentumból származnak.)
 Általános útmutató a sportfejlesztési programok elkészítéséhez MLSZ, 2011.08.24.
 Sport XXI Nemzeti Sportstratégia (65/2007 (VII.27.) OGY Határozat)
 Edzők Etikai Kódexe (Magyar Edzők Társasága 2007.)
 Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe (Európai Tanács Miniszteri Bizottsága
által elfogadott ajánlások, 2001.05.16.)
 Fehér Könyv a sportról (Brüsszel 2007.11.07.)
 Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (Brüsszel, 2008.10.10.)
 A sport európai dimenziójának fejlesztése (Brüsszel, 2011.01.18.)
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I. Általános bemutatás
1888. november 16-án hívta össze alakuló közgyűlését a Magyar Testgyakorlók Köre, az
alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből verbuválódtak. 1901.
március 12-én megalapították az MTK labdarugó szakosztályát, az első meccsre azonban csak
1901. október 20-án került sor a BTC III-IV. vegyes csapatával, az eredmény 0:0 lett. 1902ben a klubot a soron következő bajnoki idényben a II. osztályba sorolták, ahol második lett a
Postás mögött, de az 1903-as bajnoki évet már az első osztályban kezdhette el. A tavaszi-őszi
rendszerben lebonyolított bajnokság rögtön szép sikert hozott. Az MTK harmadik lett az FTC
és a BTC mögött, május 10-én pedig
legyőzték az addig veretlen BTC-t 3:1
arányban.

MTK első bajnokcsapata, 1904. November

A klub sikerei mögött már ott állt –
eleinte alelnökként, utána elnökként –
Brüll Alfréd, aki 1905-től mint
klubelnök vált az egyesület soron
következő, közel négy évtizedes
történetének
meghatározó
személyiségévé. Saját magánvagyonát
áldozta
a
kékfehérek
felemelkedéséért.

Az 1913/1914-es bajnoki győzelem után edzőváltásra került sor – ekkor került a klubhoz
Jimmy Hogan (angol), akivel sorozatban 10(!) bajnoki címet szereztek a kék-fehérek (19131925). Nyugodtan mondhatjuk, hogy a klub legfényesebb évei voltak ezek, nem beszélve
arról, hogy 1912. március 31-én átadták a Hungária körúti stadiont.
Az MTK első csapata Hungária FC néven nevezett az 1926. július 14-én létrehozott
professzionális bajnokságba, míg MTK néven az egyesület a budapesti amatőr I. osztályban
szerepelt. A hivatásos bajnokság élmezőnyében egészen 1940-ig – egyetlen kivételtől
eltekintve – a Hungária, az FTC és az Újpest végzett az élen, változó sorrendben. 1931-1932ben sikerült elhódítania a Magyar Kupát az abban az idényben a bajnokságot veretlenül
megnyerő Fradi ellen.
1936-től politikai nyomásra az MTK működését ellehetetlenítették. Az új törvények miatt
leváltották a klub vezetőségét, megtiltották játékosoknak, hogy játszanak a csapatban, ezért
1940-ben a Hungária FC bejelentette megszűnését, a döntéssel megszűnt az MTK is. (A
Ferencváros és az Újpest kiállt a kék-fehérekért és a vezetőségeik kérték a döntések
megszüntetését.) A világháború utáni kábulatból az MTK labdarúgó szakosztálya viszonylag
gyorsan magához tért, ekkoriban vette fel a kapcsolatot a vezetőség a Jugoszláviában élő
Bukovi Mártonnal, aki az 1946/1947-es idényben visszatérő MTK-t irányította.
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1888-1926:
1926-1940:
1940-1945:
1942-1945:
1945-1950:
1950-1951:
1951-1953:
1953-1956:
1956-1975:
1975-1990:
1990-1995:
1995-1998:
1998-2003:
2003-

Az egyesület neveinek alakulása, 1888-tól napjainkig
Magyar Testgyakorlók Köre
Hungária Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club
Hungária Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club feloszlása
Magyar Testgyakorlók Köre feloszlatása
Magyar Testgyakorlók Köre
Budapesti Textiles Sport Egyesület
Budapesti Bástya Sport Egyesület
Budapesti Vörös Lobogó Sport Egyesület
Magyar Testgyakorlók Köre
Magyar Testgyakorlók Köre - Vörös Meteor Sport Kör
Magyar Testgyakorlók Köre
Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club
Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Futball Club
MTK Budapest Zrt.

A klub újra elkezdett fejlődni, és bár 1987-ig nem nyert újra bajnokságot, többször is
második, harmadik helyen végzett, ami már nemzetközi színtéren történő részvételt
jelentett. 1955-ben egy második helyet követően az MTK Közép-európai Kupában
indulhatott, amit meg is nyert. 1962-ben vezetőedzőként Kovács Imre vette át a csapat
irányítását. , Az ő vezetésével a csapat rögtön egy második hellyel kezdett a bajnokságban,
ami lehetővé tette, hogy egy évre rá egy újabb Közép-európai Kupa sikert ünnepelhessenek.
A rákövetkező évben már a Kupagyőztesek Európa Kupájának (KEK) döntőjébe is eljutott a
csapat, ahol a Sporting Lisszabon a megismételt döntőn 1:0-ra megverte a kék-fehéreket.
Az MTK klubtörténetében a foci eredményességében hosszú szünet következett, a klub
történetében először 1981-ben ki is estek az élvonalból. 1986-ban sikerült szerződtetni
Verebes József edzőt, akinek a szakmai irányításával lett egy évvel később újra bajnok lett az
MTK. 1994-ben megint csak a másodosztályba került a kék-fehér budapesti alakulat, hogy ezt
követően egy évvel egy újabb másodosztályú aranyéremmel térjen vissza az NB I-be. 1995ben Várszegi Gábor vette át a klubbot, aki saját tőkéből újította fel a stadionokat, valamint
létrehozta az ország első igazán professzionálisan működő és sikeres labdarúgó akadémiáját,
a Sándor Károly Akadémiát. Az 1996-1997-es év volt az áttörés éve az MTK közelmúlt
történetében. Garami József lett az edző, akinek vezetésével 15 meccset nyert zsinórban az
MTK, ami a magyar bajnokság 1945 utáni történelmében példátlan sorozat. A csapat
amellett, hogy fölényesen megnyerte a bajnokságot, a Magyar Kupában is megszerezte a
végső győzelmet és emellett a Bajnokok Ligájában majd az UEFA Kupában is két körig jutott
tovább. 1999-ben ismét az MTK lett az NB I bajnoka, immáron Egervári Sándor vezetésével. A
szezon végén mégis a holland Henk ten Cate vette át a klub irányítását, 2003-ban azonban
ismét Egervári Sándorral újra bajnok tudott lenni a kék-fehér alakulat, hogy aztán átadja a
vezetést a visszatérő Garami Józsefnek. A régi-új edző még bajnoki címre vezette a csapatot
2008-ban, de a keret folyamatos változtatása után sajnos 2011-ben újra a másodosztályba
került az egyesület.
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II. Helyzetelemzés
Az utánpótlás-nevelés (UP) érintettjei
Jelen sportfejlesztési program megvalósításában négy szervezet vesz részt, de mind a négyen
egy célért dolgoznak: az MTK felnőtt csapata – és így az egész magyar minőségi futball –
utánpótlás nevelésének fejlesztéséért. 2011 nyarától az MTK 1888 Zrt biztosítja az új U7-es
korosztály képzésének feltételrendszerét. Az MTK Hungária FC látja el az U12, U13, U14-es
utánpótlás korosztályok, valamint az utánpótlás korú női csapat üzemeltetését. A Sándor
Károly Ifjúsági Sport Alapítvány látja el az MTK Budapest Zrt. agárdi akadémiáján az U17 és az
U19-es csapatok képzését, de az MTK Budapest Zrt. működteti az U15, U16, U17, U18, U19es, valamint a felnőtt csapatokat is. Az összes 14 éven felüli fiú futballista az MTK Budapest
Zrt. igazolt játékosa.
Erre az egymásra épülő, szorosan egymásra épülő rendszerre MTK FC-ként fogunk hivatkozni
sportfejlesztési programunkban.
Az MTK FC felépítése
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Felnőtt csapat
Magyarországon több jelentős csapat is van, de közismert és elismert az, hogy a 3 legrégibb,
legnagyobb egyesület között az MTK biztosan helyet kap. Az MTK 1888-ban alakult, azóta
folyamatosan bajnoki címeket, Magyar Kupa győzelmeket, Szuperkupa győzelmeket,
nemzetközi kupákat és egyéb serlegeket hódított el. Az MTK története során a magyar
másodosztálytól a Bajnokok Ligájáig számos bajnokságban, kupasorozatban indult, de többek
között a magyar történelem viszontagságai miatt is, „csak” 100 évadot játszhatott végig, ez
idő alatt összesen 85-ször szerzett érmet különböző kupákban.
MTK felnőtt csapatainak főbb győzelmei

Magyar Bajnokság

Magyar II. osztály

Magyar Kupa

Magyar
Szuperkupa

Közép-európai
Kupa

23

2

12

2

2

A felnőtt csapat jelenleg az NB II Nyugati csoportjában szerepel, de biztosak vagyunk abban,
hogy jövőre újra az első osztályban küzd a kék-fehér alakulat.
MTK Budapest Zrt. 2011/2012-es kerete
Név

CSIKI NORBERT
DRAGAN VUKMIR
FRANK RICHÁRD
GÁL ANDRÁS
GROPPIONI
FEDERICO
HAJDÚ SÁNDOR
HEGEDŰS LAJOS
KÁKONYI DÁNIEL
KÁLNOKI KIS DÁVID
KANTA JÓZSEF
KELEMEN DÁVID
KENJVES NORBERT
LADÁNYI TIBOR
MOLNÁR MARCELL
NIKHÁZI MÁRK
PÁL ANDRÁS
PÁTKAI MÁTÉ
PÓTI KRISZTIÁN
PÖLÖSKEI ZSOLT
SASA MACURA
SZABÓ ÁDÁM
SZEKERES ADRIÁN
TISCHLER PATRIK
VADNAI DÁNIEL
VASS PATRIK

Korosztályos
válogatottság
száma

Kor
(év)

Igazolás
éve

Saját
nevelés?

1991
1978
1990
1989
1984

2005
2010
2010
2004
2010

IGEN
NEM
NEM
IGEN
NEM

70

1985
1987
1989
1991
1984
1992
1989
1989
1986
1989
1985
1988
1988
1991
1991
1988
1989
1991
1988
1993

2003
2001
2004
2004
2003
2006
2009
2004
2004
2004
2003
2004
2011
2004
2010
2001
2005
2004
2004
2004

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

12
50

Felnőtt
válogatottság
száma

70

90
90
90
90
30
50
20
70
90
90
20
60
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Név

WOLFE RAFÉ
ZSIDAI LÁSZLÓ
SCHEILLINGER
GYÖRGY

Kor
(év)

Igazolás
éve

Saját
nevelés?

Korosztályos
válogatottság
száma

Felnőtt
válogatottság
száma

2011
1986
1990

2011
2002
2007

NEM
IGEN
IGEN

10

10
2

A 28 fős felnőtt keretből 7 játékos nem saját nevelésű, és csak 4 külföldi labdarúgó van az
MTK-nál – ezek olyan adatok, amilyeneket semmilyen másik magyar élcsapat nem tud
felmutatni. Ez a szám már önmagában bizonyíték az MTK képzési rendszerének
hatékonyságára, valamint arra, hogy milyen magas szintű utánpótlásképzés folyik a klubnál.
Az MTK Budapest Zrt. szervezte (felnőtt csapat szakmai és szervezeti menedzsmentje)

A felnőtt csapatot 2004től
Garami
József vezetőedző
irányítja, alatta
öszszesen 8
edző dolgozik
még,
akik
különböző
területek
szakemberei
(rehabilitáció,
koordináció,
posztspecifikus
képzés).
A
technikai vezető Schneider Sándor, ő felel a felnőtt csapat megfelelő működéséért.
MLSZ előírásának megfelelően van egy felnőtt női csapatunk is, ami az utóbbi 2 évben
bajnok volt, és 2010-ben a Magyar Kupát is elhódította.
Felnőtt csapatunk a Hungária körúti Hidegkuti Nándor Stadionban játszik, melyet 1912-ben
adtak át. A legutóbbi fejlesztéseket Várszegi Gábor vezényelte le 1995-ben, ekkor
lebetonozásra kerültek a lelátók, valamint új műanyag székek is felszerelésre kerültek. Ezen
kívül megtörtént a VIP-páholy kialakítása, öltözők és irodahelységek felújítása és egy
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kondicionáló terem kialakítása. A stadion azonban továbbra is rossz állapotban van: a lelátók
egy részének kialakítása, a szurkolók elkülönítettségének megoldása, valamint a zártláncú
kamerarendszer nem felel meg az UEFA követelményeinek. A stadion befogadóképessége
12700 főnek felel meg, de az ülőhelyek hiánya miatt hivatalosan csak: 5515 fő befogadására
alkalmas.
Toborzás: MTK 1888 és a partner szervezetek
U7-U11-es korosztályok 2011 őszéig nem voltak közvetlenül az MTK képzési rendszerében,
partnercsapatok (a MAC és a Dalnoki Akadémia) nevelték a fiatalokat, akikkel
együttműködési szerződésben állunk a mai napig. A Dalnoki Akadémia gyermekeinek
versenyeztetését és képzését mi támogatjuk, az akadémista gyerekek indulnak a Bozsikprogramban, az MTK színeiben. Az U11-es korosztály, amint végez az adott bajnokságukban,
még azon a nyáron átkerül(het) a Hungária FC-hez. A MAC-al egy szakmai együttműködést
kötöttünk, ők semmiféle „támogatást” nem kapnak az MTK-tól, egyszerűen „kinevelik” a
gyermekeket, és amikor elérik a 11 éves kort, a tehetségesebb labdarúgókat az MTK FC egy
fix összegért vesziát.
2011 nyarán új koncepciót alakítottunk ki és a két partner szervezet mellett az MTK
egyesület 100%-os tulajdonában lévő MTK 1888 Zrt-ben is megkezdődött az MTK képzési
rendszerébe illeszkedő munka az U7 korosztálynak az MTK egységes szakmai koncepciója
alapján történő képzésével. A leigazolt 18 fő, 11 éven aluli fiatal a Bozsik program keretein
belül fog versenyezni, a velük foglalkozó szakember gárda vezetője Varga István lesz.

Az iskolákból való „gyűjtést” valamint atehetségkutatást ez a két klub, illetve az MTK 1888
Zrt. végzi, de az utóbbi években az MTK két szakembere, Horváth Henrik (utánpótlás
igazgató) és Helm András (edző, játékosmegfigyelő) már azokban a korosztályokban is
kerestek tehetségeket, amelyek még a Dalnoki Akadémiához, illetve az MTK 1888-hoz
tartoztak és a szervezetekbe irányították a fiatalokat. Az utánpótlás klubok egy saját
rendszerben dolgoznak, saját koncepciójuk alapján érik el az óvodásokat, de az MTK FC-nek
ebben nincs különösebb szerepe. A két megfigyelő ilyenkor a Bozsik-program eseményeit
(tornáit, mérkőzéseit) járja és itt keresnek olyan játékosokat, akikről úgy vélik, hogy később
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kiköthetnek a „nagycsapatban” is. Mivel az utánpótlás részlegünket tapasztalt edzők vezetik,
adott egy jól kiépített kapcsolati háló is: kisebb csapatok, iskolák edzői ajánlanak gyermeket
a megfigyelőknek, akik később felmérik adott mérkőzéseken a játékos képességeit. Ezen felül
léteznek vidéki partnercsapataink is, de ebben a korban nagyrészt Budapest és
vonzáskörzetéből szeretünk „meríteni”.
Alapvetően budapesti gyerekek edzenek a három kiscsapatnál, akiket a szülők visznek
edzésre, de mivel minőségi képzést kapnak a gyerekek, nem ritka, hogy heti 2-szer, 3-szor
utaznak Egerből vagy Pécsről is a családok, csak azért, hogy a gyerekek itt edzhessenek.
Kiválasztás és alapképzés: Hungária FC
A Dalnoki Akadémiának és az MTK 1888-nak a Hungária FC-vel van szorosabb szakmai
kapcsolata. Ennek során az U12 alatti csapatokat félévente a Sándor Károly Akadémián is
teszteljük, ahol az edzőink megfigyelik őket, tanácsokat adnak, beszélgetnek a fiatalokkal.
Megmutatjuk a gyerekeknek, hogy fontos szereppel bírnak és ismertetjük velük azt, hogy
milyen karrier várhat rájuk. Az ilyen alkalmakkor az összes korosztály minden játékosa eljön
Agárdra a szüleivel, ahol egy bemutatót tartunk az akadémiai képzésről. Ezeken az
eseményeken nem bír jelentőséggel az, hogy a fiatal játékos esetleg nem kerül át 12 évesen
az MTK-hoz. Ezeken az akadémiai nyílt napokon együtt dolgozik az akadémiai és a budapesti
szakmai stáb, megbeszélik a látottakat, de a fiatalok további MTK-s karrierjéről a végső szót a
Hungária FC edzői mondják ki, nekik ugyanis sokkal szorosabb a szakmai kapcsolatuk a
Dalnoki Akadémiával, többször látják a gyerekeket edzéseken és mérkőzésen is.
A Hungária FC szervezete
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Amikor a gyerekek elérik a 11 éves kort, akkor kiválasztásra kerülhetnek. A kiválasztásban a
két legfontosabb szempont a fizikai képesség, és a technikai tudás, de a szakemberek
észrevehetnek olyan képességet egy játékosban, ami miatt meghívják az U12-es csapatba.
Az MTK 1888-ból, a Dalnoki Akadémiából és a MAC-ból kialakult keret 18 főre tehető, akikből
nem tölthető fel az U12-es korosztály kizárólag minőségi játékosokkal. Ezért a Hungária FC
dolgozói azon munkálkodnak,, hogy a más csapatoknál játszó tehetségeket az MTK-hoz
igazolják. Így „körbe tudják építeni” a kis klubokból érkező magot olyan futballistákkal, akik
legalább azon a szinten vannak, mint akik már 5-6 éve együtt futballoznak. Ebben segít a
jövőben az MTK 1888 belépése a rendszerbe, hiszen itt már „házon belül” lesznek majd a
gyerekek. A Hungária FC és a három nevelő klub szakemberei már szorosan együtt fognak
dolgozni a következő évi U12-es csapat kialakításán, a más klubokból hozott játékosok
(vagyis az ún. oldaligazolások) beépítése az új idény első heteinek első számú feladata.
Ezekért az oldaligazolásokért természetesen megfizetjük a nevelési költséget. Amikor
kialakul az U12-es keret, akkor igazolja le őket a Hungária FC, és így alakul ki az MTK
labdarúgó utánpótlás szakosztályának első csapata/korosztálya.
A Hungária FC jelenleg három korosztályt működtet: az U12 mellett ide tartozik még az U13
és az U14 is. Horváth Henrik utánpótlás igazgató koordinálja szakmailag a munkát, és
felügyeli a csapatoknál dolgozó edzők munkáját. A Hungária FC a Csömöri úton edz, de itt
már sokkal erősebb a szakmai kapcsolat az agárdi akadémiával, az ottani edzőknek már
sokkal nagyobb rálátásuk van az U12-U14 csapatoknál folyó munkára. Főleg a végzős
korosztályt figyelik folyamatosan. A felkészülési időszakban (nyáron-télen) rendszeresen
meghívják őket Agárdra, ott mérkőzéseket játszanak, együtt edzenek. Az edzéseket itt már az
agárdi edzők irányítják a nagyjából félévente két ilyen alkalommal megszervezett
tesztnapokon. Az U14-es csapat edzőmérkőzéseinek harmadát kifejezetten Agárdra
szervezik, hogy az ottani edzők láthassák „élesben” is a játékosokat. Ezen felül a csapat hazai
bajnoki mérkőzését az agárdi edzők közül legalább egy ember megtekinti. Minden félévben
van egy edzői értekezlet Agárdon, valamint télen-nyáron megtartásra kerül egy szakmai nap
is, melyen részt vesz van Garami József is, valamint a Csömöri úton dolgozó edzők is. Ezen az
eseményen esetlegesen edzést is tartanak, de alapvetően a cél a szakmáról való beszélgetés,
az edzők továbbképzése.
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Egy átlagos hét a Csömöri úton

Minden korosztálynak megvan az előírt edzésterve, ezeket a terveket Garami József szakmai
igazgató ellenőrzi és felügyeli. Az előírt terveket éves és heti szintre is lebontják, ennek
alapján tartja minden edző az edzést. Az MLSZ licenchez készített utánpótlási szakmai anyag
cselekvési tervének megvalósítása folyik jelenleg is – ez a terv 2009-2012-es időszakról szól.
Az agárdi akadémián az edzésterveket, az Akadémia szakmai igazgatója dolgozza ki heti, havi,
negyedéves stb. bontásban, majd továbbítja ezeket az edzőknek, és felügyeli a
végrehajtásukat.
A Hungária FC is írásos dokumentációval rendelkezik az edzéstervekről, amiket a szakmai
igazgató felügyel gondoskodik annak betartásáról – Horváth Henrik az edzéseket is
figyelemmel kíséri, sőt, néha be is segít azok megtartásába. Az egész utánpótlás edzésterveit
Garami József felügyeli, aki rendszeresen látogatja a különböző korosztályok edzéseit,
mérkőzéseit.
Az utánpótlás csapatok edzőinek megítélésében a fiatalok fejlődése a mérvadó. Fontos, hogy
az edző megtalálja a játékos ideális posztját, egyénileg tovább képezze, csapatot építsen.
Nem mérhető az edző munkája, és a csapat eredményei sem mindig tükrözik, hogy milyen
irányban fejlődnek a játékosok, mert nem csak eredményorientáltan lehet vezetni egy fiatal
csapatot, hanem a folyamatos gyakorlást, tapasztalatszerzést szem előtt tartva is. Az MTK
FC-nél az a fő cél, hogy a fiatalokból hivatásos labdarúgók váljanak, ezért nem a bajnoki
címek halmozását várjuk a trénerektől – azonban ennek ellenére is nagyon sikeresek a
csapatok. A szakmai stáb vezetői látogatják a mérkőzéseket és a látottak alapján értékelik az
edzőt. Az edzőket folyamatosan képezik is az agárdi akadémia szakemberei, rendszeresen
utaznak a Csömöri útra, és tartanak egy-egy bemutató edzést és megbeszélést a kollégákkal.
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Somodi László, a klub rehabilitációs szakembere félévente méri a fiatalok fizikai fejlődését,
ezek a tesztek kizárólag erőnléti tesztek, a végeredményeit pedig a klub elektronikusan
tárolja és már évek óta vezeti ennek adatbázisát.
A Hungária FC továbbra is jó kapcsolatokat ápol nemzetközi csapatokkal, legkisebbjeink
Ljubjanából, Obertraunból kaptak több évre szóló meghívót az ottani nemzetközi tornákon
való részvételre, melyek igen kedvező körülmények között zajlanak. Több szlovák csapattal is
jó viszonyt ápolunk, de nemzetközi kapcsolatainkat folyamatosan szeretnénk kiépíteni.
Minden év júniusában a legalsóbb korosztályoktól kezdve a legmagasabbig átalakítjuk a
keretet, néhány játékost elbocsátunk, de egyúttal újakat is hozunk; vagyis a labdarúgóknak
folyamatosan bizonyítaniuk kell ahhoz, hogy ne kerüljenek ki a keretből. Minden félévben
történnek oldalági igazolások, vagyis a Juhász Tibor vezette játékos-megfigyelői rendszer (jól)
működik.
A minőségi képzés: MTK Budapest Zrt.
Az U15-ös korosztály – akit már akadémista korosztálynak tekintünk – már átkerül az MTK
Budapest Zrt. szárnyai alá, de továbbra is a Csömöri úton edz. Azért vízválasztó ez az U15-ös
korosztály, mert az itt szereplő gyerekek ebben a korban mennek gimnáziumba, így az eddigi
Budapest és vonzáskörzete terület országossá bővül – vagyis az ország bármely pontjáról
érkezhetnek labdarúgók az MTK-hoz, tanulni pedig a klubbal szerződésben álló
intézményekbe járnak (beleértve a lakhatást garantáló kollégiumot is).
Manapság annyira felgyorsult a játékosmozgás a fiatalabb korosztályoknál is, hogy már a
legkisebbekért is óriási versenyfutás folyik, a klubok megpróbálják a lehető legkorábban az
akadémiákhoz csábítani a fiatalokat. Nálunk szakmai okok miatt ez nem így történik.
Szerintünk nem tesz jót egy gyermek fejlődésének, ha már korán elválasztják családja
környezetéből, a kollégiumunkban jelenleg is csak 5-6 12 éves fiatal lakik.
Jelenleg a Hungária FC alá tartozó 3 korosztály (U12-U14) mellett, az MTK Budapest Zrt-hez
tartozó U15-ös valamint az U16-os csapat is a Csömöri úton edz, de velük az MTK Budapest
Zrt. alkalmazásában álló edzők foglalkoznak. Az egész Csömöri úti szakmai munkát Horváth
Henrik utánpótlás igazgató irányítja, de értelemszerűen az utolsó két korosztály képzésébe
az agárdi akadémia szakemberei is szervesen bekapcsolódnak. Itt is vannak felmérések, ha
egy fiatal bekerül az MTK rendszerébe, akkor legalább félévente biztos, hogy át fog esni
fizikai, és terheléses felméréseken is, amikről klubunk már régóta digitális adatbázist vezet.
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Az MTK Budapest Zrt. utánpótlás-nevelési szervezete
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A Csömöri úti Lantos Mihály sporttelepen (ahol az U12-U16 edz) az öltözők és a bennük
található zuhanyzók is felújításra kerültek. Sajnos a pályák száma kevés és ezek minősége
leromlott, ezért mindenképpen szükséges a létesítményfejlesztés.
Az MTK Budapest edzői, játékos-megfigyelői és partnercsapatai azon dolgoznak, hogy az
ország minden pontjáról az egyesülethez irányítsák a legtehetségesebb futballistapalántákat,
de többnyire a Hungária FC nevelései kerülnek az akadémiai osztályokba.
„Aranykovácsok”: a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia
A Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára az MTK Budapesten keresztül vezet az út. Az
Akadémiai korosztályokban (U17, U19) próbajátékra már nincs lehetőség, illetveszükség.
Annak a játékosnak, akit kiszemelt az Akadémia, van állandó kapcsolattartója a klubunknál
(legtöbbször a megfigyelő, vagy egy edző az). Ezeket a játékosokat meghívjuk az Akadémiára,
megmutatjuk a fiataloknak és a szüleiknek, hogy miként működik a képzés. Ezt követően

többször megkeressük őket a találkozást követően, és tudomásukra hozzuk, hogy a
klubunkkal való szerződés milyen előrelépést jelenthet a karrierjüben.
A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia növendékei az MTK Budapest Zrt. igazolt játékosai.
Működésének forrásait a részvénytársaság és a Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány önálló
bevételei biztosítják, az alapítvány foglalkoztatja az edzőket, és a személyzet egy részét.
A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia a Velencei-tó mellett fekvő Agárdon található. Az
Akadémia egy 46 000 m²-es ősparkban működik. A létesítmény főépüleétül egy 3 000 m²- es
klasszicista stílusú kastély szolgál, melyben 28 légkondicionált kétágyas szoba és két
lakosztállyal található. A főépület csakúgy, mint az Akadémia összes létesítménye,
kizárólagos használatú. A főépülettől 200 m-re található az Akadémia saját 35 000 m²-es
edzőkomplexuma. Itt két, nemzetközi szabványnak megfelelő méretű füves, valamint egy
legújabb generációs, villanyvilágítással felszerelt (hasonló méretű) műfüves edzőpálya áll a
játékosok rendelkezésére.
A kastély parkjában további kisméretű műfüves edzőpálya, műfüves talajú rúgófal és
lábtenisz pálya – valamennyi villanyvilágítással – illetve füves edzésterület segíti a szakmai
munkát. A csapatokat hat nagyméretű öltöző várja.
Szintén a kastély parkjában található egy külön épület, melyben egy, a modern kor
követelményeinek megfelelően felszerelt konditerem, egy rehabilitációs terem és egy
fitneszterem található. Az Akadémia rehabilitációs edzője főleg itt, vagy a kastély
alagsorában lévő vizes helységben (gyúrószoba, pezsgőfürdő, szauna) végzi munkáját. Az
Akadémia területén két mosoda működik. Az egyik a kastély alagsorában, ahol az edzők
ruháit illetve igény szerint a gyerekek civil ruháit mossa a személyzet, és egy másik az
öltözőépületben ahol a napi edzésszerelés kerül tisztításra. Az ötvenfős étterem a kastély
alagsorában található. Az étterem melegítőkonyhával van ellátva, az ételt a Velencei-tó
legnevesebb étterméből, a Csutora Étteremből szállítják. Az akadémián négy nagyobb
közösségi helyiség található. Az egyik a kastély emeletén lévő aula (itt főleg TV és a konzolos
játékok használata folyik), a másik a földszinten lévő aula (itt főként társasjátékoznak a
gyerekek), az alagsori auditórium (itt billiárd, pingpong, asztali foci, TV és konzolos játékok
várják a gyerekeket) és az iskolaépületben található számítógépterem (húsz korlátlan
internet hozzáféréssel ellátott számítógéppel). Ha azonban valaki egyéni kikapcsolódásra
vágyik, a nevelőtanár szobájában lévő könyvgyűjteményből is válogathat.
Az Akadémia parkjában található a kizárólagos használatú iskolaépület. A játékosok a
Chernel István Gimnázium kihelyezett osztályaiként tanulnak, ezért a tanárok a közeli
gimnáziumból jönnek megtartani az órákat. Az iskolai képzés hatékonyságát jelentősen
növeli az a tény, hogy a hallgatók az egyes előadásokat 5-15 fős csoportokban látogathatják.
A tanulók gimnáziumi érettségi bizonyítványt szereznek a 12. osztály elvégzése után, és
sokan közülük felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Az intézményben lakó
nevelőtanár figyelemmel kíséri a diákok iskolai előmenetelét, segíti felkészülésüket, tartja a
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kapcsolatot a szülők az iskola és a klub között, valamint ő szervezi a közösségépítő
programokat és ő segíti a mindennapokban a gyermekeket.
Az Akadémiaszerződésben áll az Országos Sportegészségügyi Intézettel, mely szerződés
keretein belül a játékosok rendszeres sportorvosi ellenőrzésen vesznek részt. Sérülések
esetén itt diagnosztizálják és kezelik a sérüléseket, továbbá a rehabilitációt is innen
irányítják. Az akadémián gyúró és rehabilitációs edző segíti az edzők munkáját.
Az intézmény tervezésekor az MTK Budapest szakemberei szerte a világon bejárták és
tanulmányozták a legnevesebb utánpótlás-nevelő egyesületek és labdarúgó iskolák
működését, majd az ott nyert ismereteik alapján készítették el azt a koncepciót, mely egy
intézményen belül egyesíti valamennyi általuk megismert koncentrált játékosképzés
eredményeit.
A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia szervezete
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A csapatokkal négy edző és egy kapusedző foglalkozik heti hét edzésen, melyeknek célja
elsősorban az ifjú futballisták egyéni képzése. A játékosok ezen kívül heti kétszer járnak a
legmodernebb gépekkel felszerelt konditerembe, ahol személyre szabott edzésprogramot
teljesítenek, illetve prevenciós edzésekre, melyeken a futballban kritikus ízületek környékét
erősítik, megelőzendő az esetleges későbbi sérüléseket.

Az Akadémián készülő játékosok az U19-es és az U17-es országos bajnokságban
versenyeznek. Innen ki-ki képességének megfelelően az első osztályú felnőtt csapatba, vagy
a másodosztályú második csapatba kerül, mely egy újabb állomás a játékosok fejlődésében.
Az Akadémia növendékei kétszer is megnyerték a harmadosztályú felnőtt bajnokságot, míg
az első osztályban egy harmadik, egy negyedik és egy második hely után a 2007-2008-as
idényben az első osztályú felnőtt bajnokságot majd a Szuperkupát is megnyerték.
Az utóbbi években az utánpótlás Európa-bajnokságokon sikeresen szereplő válogatottakba
rendszeresen 10-15 játékos került be az Akadémiáról. A válogatottban lejátszott nemzetközi
mérkőzések mellett az Akadémia csapatai a bajnoki szünetekben rendszeresen nemzetközi
edzőmérkőzéseket játszanak, továbbá évente egyszer külföldi túrán vesznek részt, ami
amellett, hogy tovább növeli játékosok nemzetközi rutinját és segíti fejlődésüket, egyben jó
felmérésül is szolgál arra vonatkozóan, hogy hol is tartanak nemzetközi viszonylatban. A stáb
tagjai a mérkőzések mindegyikét rögzítik, és később a játékosokkal közösen kielemezik.
Az intézményt rendszeresen látogatják külföldi szakemberek. Az elmúlt három évben a világ
legjelentősebbnek tartott klubcsapatai közül tizenkettőnek fordultak meg edzői vagy
nemzetközi játékos-megfigyelői Agárdon.
Az Akadémia szerződéses partneri viszonyban áll a Liverpool FC-vel. A világ egyik
legeredményesebb klubcsapatának képviselői rendszeresen tesznek látogatást Agárdon,
hogy a tehetséges játékosok fejlődéséről első kézből szerezhessenek információkat. A
Sándor Károly Labdarúgó Akadémia méltán büszke arra, hogy olyan játékosokat
képez/képzett, akik nem csak a magyar első osztályban, hanem külföldön is megállják
helyüket. Olyan kluboknál játszanak/játszottak játékosaink, mint az FC Liverpool, FC Porto,
FC Internazionale, RSC Anderlecht, Manchester City FC, FC Basel, FC Brescia, Udinese FC,
Leicester City FC, FC Colchester, NEC Nijmegen, Real Zaragota stb. Az Akadémia nagyszerű
kapcsolatot ápol több környező országbeli klubbal (Ausztria, Horvátország, Csehország,
Szlovákia).
Létesítmény feltételek
Létesítmény neve: Salgótarjáni úti edzőpályák
 Építés éve: 1912
 Létesítmény pontos címe: 1087 Budapest Salgótarjáni út 8.
 Tulajdonos neve: Magyar Állam
 Üzemeltető neve: Magyar Állam
 1912 óta használja sportolási célra a pályázó
 Kialakítása, 105x68 m-es és 115x74 m-es füves és salakos pálya
 Küzdőtere megfelel az MLSZ előírásoknak
 Kiegészítő funkciók: nincs
 Befogadóképesség: 100 ülőhely
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Létesítmény neve: Hidegkuti Nándor Stadion
 Építés éve: 1912
 Létesítmény pontos címe: 1087 Budapest Salgótarjáni út 12-14.
 Tulajdonos neve: Magyar Állam
 Üzemeltető Neve: Magyar Állam
 1912 óta használja sportolási célra a pályázó
 Kialakítása, 105x68 m-es füves pálya, vasbeton és tégla kitöltőfalas lelátó
 Küzdőtere megfelel a nemzetközi és az MLSZ előírásoknak, kivéve biztonsági
szempontból nem megfelelő
 Kiegészítő funkciók: VIP,öltözők, kondicionáló terem, büfé, masszázs és orvosi szoba,
iroda, szauna, jacuzzi,és a szükséges szociális helyiségek
 Befogadóképesség: 5400 ülőhely

Létesítmény neve: Lantos Mihály Sporttelep










Építés éve: 1960
Létesítmény pontos címe: 1149 Budapest Rákospatak u. 13-27.(Csömöri út hrsz.
031267/91)
Tulajdonos neve: Budapest XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat
Üzemeltető Neve: Budapest XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat
1975 óta használja sportolási célra a pályázó
Kialakítása, füves, salakos, földes pályák és hagyományos szerkezetű kiszolgáló épület
Küzdőtere két pályának megfelel az MLSZ előírásainak
Kiegészítő funkciók: öltözők, kondicionáló terem, büfé, orvosi szoba, iroda, szauna,és a
szükséges szociális helyiségek
Befogadóképesség: 200 fős lelátó

Létesítmény neve: Volt Kosárlabda Csarnok











Építés éve: 1978
Létesítmény pontos címe: 1087 Budapest Salgótarjáni út 12-14.
Tulajdonos neve: Magyar Állam
Üzemeltető Neve: Magyar Állam
1978 óta használja sportolási célra a pályázó (edzőterem)
Kialakítása könnyűszerkezetes épület
Küzdőtere 24x48 m-es műfüves pálya
Nem szabványos pálya
Kiegészítő funkciók: öltözők, és a szükséges szociális helyiségek
Befogadóképesség: 20 fős néző
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MTK FC utánpótlás-nevelésének egyszerű SWOT-elemzése







Az ország egyik legismertebb csapata
Európa szinten legendás utánpótlásképzés, nemzetközi kapcsolatok
Szakmai know-how
Szinte csak saját nevelések a felnőtt
csapatokban
Jól kiépített szervezeti rendszer

 Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
 U12 alatti csapatok bővítésével még
egységesebb utánpótlás
 Infrastrukturális
fejlesztésekkel
az
elitképzés bővítése
 Akadémia tovább fejlesztése








Az U12 alatti korosztályok csapatai most
alakulnak ki
Az alap bázis bővítéséhez nincs elég pálya
Az akadémián a fiatalok nincsenek a
családjaik közelében

Jelenleg a felnőtt csapat az NB II-ben
szerepel
Többi akadémia rohamos fejlődése
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III. Célkitűzések és megvalósítás
Vízió
 Négy év múlva a szinte kizárólag magyar játékosokból álló felnőtt csapatunkat
nemzetközi kupaszereplésért látjuk küzdeni az NB I-ben. A keret túlnyomó többségét
az MTK FC képzési rendszeréből kikerült futballisták adják, a keretet évente 2-3
növendékünkkel töltjük fel.
 Tovább él a Liverpool FC-vel kialakult kapcsolatrendszerünk, így minden évben
fiatalokat küldünk az Egyesült Királyságba.
 Évről évre számos játékost adunk a korosztályos válogatottakba. A tőlünk kikerülő
játékosok 2-3 éven belül az első vagy másodosztályban játszanak, az akadémistáink
mindegyike hivatásos labdarúgó pályafutást kezd meg.
 Utánpótlás képzési rendszerünkbe bevonjuk a 12 év alatti korosztályokat, már a 7
éveseket saját rendszerünkben, az MTK 1888 keretei között képezzük, olyan
utánpótlásbázisban, amit nyugodtan hívhatunk „preakadémiának” is.
 Az általunk használt létesítmények minősége jelentősen javul. Agárdi akadémiánk
infrastruktúrában tovább fejlődik, de a Hidegkuti Nándor Stadion és a Csömöri úti
létesítmény is minőségi változáson megy keresztül. Az utánpótlás csapataink edzéseit
pedig egy olyan edzőkomplexumban képzeljük el, ami egyre több magyar
versenytársunk számára is adott, nemcsak a külföldi élcsapatoknak.
Stratégiai célok és prioritások
Szövetségi cél: „A vezető futballnemzetek példái azt bizonyítják, hogy eredményes válogatott
és klubszereplés a nemzetközi porondon csak erős, kiegyensúlyozott nemzeti bajnokság
mellett érthető el. A heti rendszerességgel játszott, nagy iramú és küzdelmes mérkőzéseken
a játékosok nem csupán erőnlétileg tudnak felkészülni a nemzetközi megmérettetésekre, de
hozzászoknak azok mentális és pszichikai megterheléséhez is.”
 Klubcél: Képzésünk alapelve, hogy labdarúgóink kiélezett versenyhelyzetben
méressenek meg, ezért is játszatjuk gyakran egy korosztállyal feljebb őket. Ezt a
gyakorlatot továbbvisszük.
Célunk, hogy minél többször méressük meg
korosztályainkat nemzetközi mérkőzéseken, kupákon.
Szövetségi cél: „A magyar utánpótlás nevelés speciális problémája, hogy a tehetséges 17-19
év közötti játékosoknak nincs lehetőségük a továbbfejlődésre, a meccsrutin megszerzésére.
Igen kevés kivételtől eltekintve nem jutnak be az első osztályú csapatok keretébe,
ugyanakkor az utánpótlás bajnokságba már nem nevezik őket.”
 Klubcél: Nálunk fontosabb stratégiai cél a 17-19 fiatal labdarúgók folyamatos
versenyeztetése. Folytatni akarjuk azt a gyakorlatot, hogy már 17-18 éves korban a
felnőtt csapatban játszatjuk a legtehetségesebbeket.
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Szövetségi cél: „A sikeres magyar futball elérésének legfontosabb elve, hogy csak
rendszerben kezelve és szisztematikusan, lépésről lépésre haladva érhetjük el céljainkat.
Ehhez jól szervezett edzői/nevelői munka, megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás
szükséges.”
 Klubcél: Az MTK FC a lépcsőzetes képzés egyik jó példája. Célunk a 12 év alatti
korosztályok bevonása ebbe a rendszerbe az MTK 1888 kereteit felhasználva.
Szövetségi cél: „Nagyon fontos, hogy a tömegesítés és a mindennapi sport egyre nagyobb
tömegei számára a megfelelő labdarúgó pályák és grundok rendelkezésre álljanak és tegyék
lehetővé a jelszó megvalósulását: „Mindenki a pályára!”.
 Klubcél: Határozott célunk a használt létesítmények megújítása. Komoly (és kész)
terveink vannak a Csömöri út felújítására, az agárdi komplexum továbbfejlesztésére,
a Hidegkuti Nándor Stadion átépítésére és egy új edzőkomplexum kiépítésére
Budapesten az utánpótlás korosztályok számára.
Célok elérése, megvalósítás
A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak
– van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és
kiteljesíteni a kisebb évfolyamoknál. Négy év távlatában szeretnénk „finomhangolást”
végezni.
Szeretnénk a Dalnoki Akadémia és a MAC nevelési rendszerét saját képzéssel kiegészíteni az
MTK 1888-cal. („Az új MLSZ célja, hogy hatékony utánpótlás nevelés, tehetség kiválasztás és
gondozás révén a fiatal játékosok számát jelentősen megnövelve gondoskodjon a megfelelő
bázis létrehozásáról.”) Ebben a korban az alapokat tanítanánk, feltérképeznénk a gyerekeket,
a saját szakembereink dolgoznának velük.
Megkezdjük az infrastrukturális beruházások előkészítését és a forrásgyűjtést, ennek
sikeressége esetén végrehajtjuk a beruházásokat. („Az edzéslehetőségek megteremtéséhez
is infrastrukturális fejlesztések szükségesek (kluboknál, akadémiákon…” „Végül
nagyfontosságú, hogy az utánpótlás, a fiatalok számára is komfortos, télen is használható
edzőkomplexumok, futballközpontok jöjjenek létre, ahol az utánpótlás nevelésének az
infrastruktúra nem jelent gátló tényezőt.”)
A megvalósításban ragaszkodunk elveinkhez és az elmúlt másfél évtized gyakorlatához, a
világos, áttekinthető működéshez, tiszta, átlátható pénzügyekhez és a rendezett
gazdálkodáshoz.
(„A hazai labdarúgást már a rendszerváltás óta alulfinanszírozottság
jellemzi, amit a jelenlegi gazdasági világválság tovább súlyosbított. Sem az utánpótlásnevelés, sem a klubcsapatok, sem a válogatottak, edzők, szakemberek megfelelő szintű
finanszírozása nem megoldott. A klubok, egyéb érintett szervezetek gazdálkodása gyakran
átláthatatlan, többségük veszteséges, az időről-időre jelentkező gazdálkodási jellegű
botrányok tovább rontják a labdarúgás presztízsét.”)
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Salgótarjáni úti edzőpályák:
 Felújítások: csak karbantartás volt. A létesítmény állaga elavult. Tervezett felújítások:
salakos pálya átalakítása füves pályára , füves pálya átalakítása műfüves pályára,
térvilágítás kiépítése és a pálya sátorral való lefedése.
Hidegkúti Nándor Stadion:
 Felújítások:1987-ben a pályavilágítás cseréje,1995-ben 15 db SKYBOX kialakítása,
kondicionáló terem edzőeszközeinek cseréje, lelátóra műanyag székek
beszerzése,öntözőberendezés a pályára,öltözők és irodák felújítása, D lelátó
betonozása
 A létesítmény állaga és felszereltsége elavult.
 Tervezett felújítások: kondicionáló edzőgépeinek cseréje, center pálya
öntözőrendszerének felújítása, interaktív taktikai tábla beszerzése, pihenőszobák
felújítása, öltözők felújítása.
Lantos Mihály Sporttelep:
 A füves pályákat folyamatosan felújítják.
 A kiszolgáló létesítmény állaga és felszereltsége elavult.
 Tervezett felújítás: földes és salakos pályák műfüves borítása, öltözők felújítása,
karbantartó traktor vásárlása, salakos pálya befedése sátorral.
Volt Kosárlabda Csarnok:
 Felújítás 1995-ben pálya műfüves borítása
 A csarnok és a szociális helyiségek állapota elavult, beázik.
 Tervezett felújítás: tető felújítása, műfű cseréje.

Megvalósítási terv 2011/2012-ben
MTK 1888 Zrt
A Magyar Testgyakorlók Köre igen komoly hagyományokkal rendelkezik a hazai
labdarúgásban. A hosszú előkészítő munka eredményeképpen jöhetett létre 2011
augusztusában az MTK jelenét, jövőjét meghatározó tulajdonosi döntés, tulajdonosi változás.
A közösen kidolgozott stratégia értelmében az MTK 1888 Zrt. sportszakmai oldalon is
megtalálja a helyét a kiválóan működő MTK labdarúgó szervezetben – s a kialakított,
professzionális toborzó munka eredményeképpen a nyári szünet befejeztével sikerül 18 hét
éves futballistát leigazolnunk. A gyerekek felkészítését a korábbiakban részletesen
kifejtetteknek megfelelően az MTK FC képzési rendszerébe illesztjük.
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MTK Hungária FC
Az MTK Hungária FC két női csapatot üzemeltet, valamint a fiú U12, U13, U14-es
korosztályokat. Az U13, U14-es korosztály 2009-től Ausztriában, Olaszországban és
Szlovákiában is indul nemzetközi tornán, eddig 4.-nél rosszabb helyen nem végeztek,
összesen háromszor győztek. A 3 fiú utánpótlás csapat, az Országos Kiemelt Bajnokságban
indul, a női csapat
Bajnokság
2010/2011
2011/2012
már két éve az NB I
Országos Korosztályos Bajn. Nyugati Csoport
U 13
I.
I
bajnoka, valamint OrszágosBajnokság II. oszt. U15
U 14
I.
I
a női utánpótlás Országos Bajnokság II. oszt. U 13
U 12
I.
I
Leány
IFI
Országos
Bajnokság
U
17
I.
I
csapatot a Leány
Leány Serdülő Országos Bajnokság
U 15
III
II
Országos
NB I Női bajnokság
F
I
I
Bajnokságba
neveztük. Az U12-es és az U14-es csapatot 2012-re egy korosztállyal feljebb indítjuk,
valamint a női csapatokat az ifjúsági és serdülő bajnokságokban is indítunk.
Eredményességi elvárásaink – a
korábban
bemutatottaknak
megfelelően – csak irányadóak,
nem véglegesek, a cél a
játékosok egyéni fejlődése. Ezzel
együtt
pozíciókat
nem
szeretnénk veszteni.

Hungária FC – igazolt labdarúgók száma korcsoportonként

Jelentős létszámbővüléssel a női
U15-U17-es
csapatunknál
számolunk, az U12-es korosztály
is 2 fővel nagyobb létszámmal fog dolgozni. Az utánpótlásunk alapvetően „mélységében” fog
kiterjedni, az MTK 1888 18 új fiatal játékosával.
Az edzésmennyiségeken alapvetően nem kívánunk változtatni, az U15-U17-es lányok
edzésszámát növeljük meg heti egy órával.
Edzésink megtartásához Kövér L. u műfüves sportpályán (4 óra/hó) és tornacsarnokban (5
óra/hó) bérelünk időt csapataink számára
Bajnoki mérkőzésre összesen 39, edzőtáborba, belföldi tornákra, edzőmérkőzésekre
utazáshoz 27 alkalommal kell személyszállító járművet bérelnünk. 7 alkalommal külföldi
tornákra való utazáshoz is igénybe veszünk buszt.
Minden korcsoportunknak egyhetes edzőtábort szervezünk.
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Fel kívánjuk újítani sporteszköz és felszerelés együttesünket, az elhasználódott eszközöket
pótolni kívánjuk.
Sporteszköz
 labda
 bólya
 labdatartó zsák
 nagykapu háló
 5x2 kapuháló
 utazó táska
 hátizsák

Felszerelések (mezek, cipők, stb.)
 sportszár
 kapus mez
 kapuskesztyű
 edzés nadrág
 edzés póló
 edző melegítő
 megkülönböztető trikó kimenő poló
 kimenő nadrág
 esőkabát
 gála póló
 Szerelés táska
 garnitúra versenyszerelés
(mez, nadrág, spotszár)
 edző cipő

A személyi állományt egy az utánpótlás edzővel szeretnénk bővíteni, hogy önálló edzője
legyen a lányoknak.
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Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány
A jelenlegi szakember állományt bővítenénk egy akadémiai menedzserrel, aki az
adminisztrációs és szervezési feladatokat látná el. Szeretnénk továbbá, ha bővülhetne a
takarító személyzet 8 fővel az akadémiai szálláshelyek és iskolaépületek megfelelő
karbantartása érdekében
Tárgyi eszközfejlesztési elképzeléseinkben 2 irodai gép szerepel: egy fénymásoló az irodai
munkákhoz, és egy projektor a mérkőzések elemzéséhez, valamint egy interaktív. Ezen felül
4 további eszközt szeretnénk beszerezni, mindegyik a minőségi szakmai munkát segíti elő:
 Talpnyomásmérő - A játékosok pillanatnyi állapotát, a jobb és bal láb terhelésének
különbségeit méri, sérülés elkerülése érdekében használandó.
 Szegmentált testösszetétel – Az izom és zsír arányát testtájakra lebontva pontosan
kimutatja.
 Leonardo Standard - Robbanékonyság és sebesség mérésére és edzéskontrollra
szolgál.
 Fizikoterápiás készülék - Sérülések kezelésére szolgál.
 Kinesis fal - Általános egészségfejlesztésre, sportedzésekre, izomerősítésre stb.
szolgál.
 Interaktív tábla projektorral – A hatékonyabb oktatáshoz, a mérkőzések
kiértékelésére a játéktechnika tökéletesítése érdekében.

3 buszt szeretnénk vásárolni, ami a fiatal labdarúgók szállítását szolgálná: 9 személyes és 21
személyes kisbuszt valamint egy 50 személyes buszt.
A karbantartáshoz egy traktorra lenne szükségünk.

MTK Budapest Zrt.
17%-kal szeretnénk növelni az igazolt labdarúgóink számát, korcsoportokra vetítve leginkább
az U17-esek „feltöltésére” van szükségünk, 9 embert kívánunk ide igazolni.
Az edzésszám szakembereink szerint ideális, a következő évben nem kívánunk változtatni
ezen.
Sportlétesítményeket Agárdon bérelünk, az U17-es és U19-es csapataink számára.
Összesen 78 alkalommal van szükségünk személyszállító eszközökre, amelyek zömét a vidéki
bajnoki mérkőzésekre való eljutás tesz ki.
A nevezési díjak befizetése, a rendezési költségek a versenyeztetés standard költségei.
Amennyiben az U15-ös korosztályunknak 6, az U17-esnek és az U19-esnek pedig 12-12
edzőmérkőzést kívánunk szervezni, az ezekkel járó díjakat (étkezés, rendezési költség, stb.)
nekünk kell megfizetni.
Az U15-ös csapatunk minden évben edzőtáborozik, ennek a költségeit, valamint a 2012-es
tavasszal általunk megrendezendő nemzetközi tornának a költségei is minket terhelnek,
ahogy a tornán résztvevő 3 külföldi csapat összes költsége is.
Orvosi háttér megerősítésére pályázunk egy talpnyomásmérőre, valamint minden
korosztálynak gyógyszerekre.
A szakmai stábunkkal elégedettek vagyunk, de szeretnénk bővíteni egy koordinációs edzővel,
aki az U17, U19-es korosztállyal dolgozna. Szeretnénk játékos-megfigyelőket szerződtetni,
valamint az orvosi hátteret erősítendő egy masszőrt és egy orvost is az utánpótlás számára.
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Beszerezni kívánt eszközök és felszerelések:
Sporteszköz














bokasúly
step pad
teniszlabda
tányérbója szett
sorfal bábu 180 cm
labdazsák
karós zsák
leszúrható karó
csapattáska
egyéni táska
hátizsák
erősítő gumi
gimnasztikai labda

Felszerelések (mezek, cipők, stb.)
 meccsmez
 meccs nadrág
 meccs sportszár
 kimenő zokni
 kimenő short
 kimenő póló
 kimenő melegítő felső
 kimenő melegítő alsó
 edzés sportszár
 edző nadrág
 edzés short
 edzés póló
 edzés melegítő alsó
 edzés melegítő felső
 esődzseki
 esőnadrág
 sapkák
 csapatkapitányi karszalag
 kapuskesztyű
 kapusmez
 labda
 stoplis cipő
 műfüves cipő
 kimenő cipő
 kabát
 megkülönböztető mez
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IV. Sportfejlesztési terv indoklása
Az MTK-nak úttörő szerepe volt a magyar labdarúgó utánpótlásképzésben, melyben most is
élen jár. Képzési rendszerünkben az elitképzés áll a középpontban.
Az eddig kialakított szellemiséget és az elvégzett munka minőségét szeretnénk megtartani és
tovább fejleszteni, amiből nem csak mi erősödnénk, hanem az egész magyar labdarúgás is.
Kialakítottunk egy olyan utánpótlásképzést, amit Európa szerte elismernek, de mi látjuk a
továbblépés lehetőségét és irányát is. Szeretnénk fejlesztési elképzeléseinket megvalósítani,
hogy a későbbi években is folytatódjon az elmúlt években sok sikert hozott munka.
Évtized óta az utánpótlásképzésünkből kikerült labdarúgókkal töltjük fel nagycsapatunkat, a
szép sikereket elért korosztályos válogatottak gerincét is a mi futballistáink adták. Az
eredményeink mondják el helyettünk, hogy aki a magyar minőségi futballt fejleszteni akarja,
az nálunk jó helyen lesz, megtérül a befektetése.
A kihívásoknak infrastrukturálisan is meg kell felelnünk. Nem halogathatjuk tovább a
szükséges lépések megtételét.
Véleményünk szerint az MTK-nál az elméleti tudás már rendelkezésünkre áll, csak bizonyos
területeken a tényleges megvalósításra eddig nem volt lehetőségünk.
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V. Társadalmi, gazdasági hatások
Az elmúlt években, évtizedekben az MTK adta a korosztályos magyar válogatottak gerincét.
Az U19-es válogatott Eb-bronzérmében tizenkét, az U20-as vb-bronzérem megszerzésében a
klub kilenc játékosa vett részt. Kétszer is előfordult, hogy az MTK minden csapata
aranyérmes lett a bajnokságban. 2008-ban a volt akadémisták alkotta MTK Európa
legfiatalabb átlagéletkorú csapataként nyerte meg a nemzeti bajnokságot. Az általunk
képzett fiatalok most – ha nem valamelyik nyugat-európai ligában játszanak – a magyar első
és másodosztályt erősítik. Az MTK, ha tovább tudja végezni az elkezdett munkáját és
fejleszteni tud a képzésen, akkor ezzel a magyar labdarúgás erősödik – továbbra is egyre
több szerepet kaphatnak játékosaink a korosztályos válogatottakban, hogy évekkel később,
ha megértek erre, akkor közülük a legkiválóbbak a felnőtt válogatottban is bizonyíthassanak.
„Bátorsággal, buzgalommal és barátsággal” készen állunk a folytatásra.
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