
 

 
 
 

 
HAT/394-..…/2022.    Előkészítésben közreműködött: 
       Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens 
        

Előterjesztés 
a kiemelt sportegyesületek 2021. évi működésének beszámolóiról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évben hat együttműködési megállapodást kötött kiemelt 
sportegyesületekkel. A megállapodások értelmében az egyesületek vállalt kötelezettségeik 
teljesítéséről, különösen az éves munkaterv végrehajtásáról beszámolnak Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a február hónapban megtartott rendes ülésen.  
A Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert u. 2.), a Lokomotív Sport 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), a Hatvani Góliát Diáksport 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.), a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület 
Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.)  és a Hatvani Úszó, Vízilabda 
és Szabadidő Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 10. 2/8.) 
kötelezettségüknek eleget téve benyújtották a 2021. évi írásos beszámolóikat, melyek az 
előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Futball Club Hatvan Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Népkert u. 2.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Lokomotív Sport Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Góliát Diáksport 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Triton Triatlon Club Hatvan 
Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2021. évi működéséről szóló 
beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Triton Triatlon Club Hatvan 
Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2021. évi 
működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Úszó, Vízilabda és 
Szabadidő Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 10. 2/8.) 2021. évi 
működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. február 14. 

 

 

                        Horváth Richárd  
                                                                         polgármester 
Látta:  
  dr. Kovács Éva 

                jegyző 
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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Futball Club Hatvan egyesület elnöksége nevében Hatvan Város Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségünknek eleget téve az elmúlt időszakról az alábbi 

beszámolót terjesztjük a testület elé. 

A beszámoló pontjai: 

 1. Előszó 

 2. Szakmai beszámoló 

 3. Létesítményüzemeltetés 

 4. Pénzügyi tájékoztató 

 5. Mellékletek 

 

1. Előszó - labdarúgás 

 

A 2021-es szakmai programunk célkitűzéseit továbbra is a 2011-ben az elnökség által elfogadott 

stratégiai program alapján jelöltük ki. Az új szakosztályok – jégkorong és kézilabda – alapjaiban 

véve a szakmai programot némileg módosította Az erre az esztendőre kitűzött célokat az egyesület 

közgyűlése elfogadta. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az infrastrukturális fejlesztésekre, de a 

kiemelt szakmai programjaink, a női szakosztály fejlesztése – labdarúgás, jégkorong - is előtérbe 

került.  

A Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programjaink közül a 2016/2017-

es, 2017/2018-as, 2018/19-es, 2019/20-as projektek meghosszabbításra kerültek, a 2020/21-es 

projekt elindult. Ezek a programok biztosítják többek között a lelátó, a parkoló – I-es, II-es ütem, 

csapadékvíz-elvezetés - és a rekortán pálya megépítését, és a projektek befejezését. A támogatási 

keretösszegek szinte 100%-osan feltöltésre kerültek. Folytattuk a belső parkoló II. ütemének 

munkálatait. A licenc előírásoknak megfelelően a Fű 2 pálya környezetét továbbfejlesztettük a 

bajnoki- és kupamérkőzések rendezése érdekében 

Az esztendő kihívása továbbra is a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzettel való együttélés. Az 

elmúlt évben bevált informatikai kapcsolatok fontossága, a játékosok-kollégák közötti 

kommunikáció új formáját hozta, melyet beépítettünk a mindennapi életbe. Szigorú óvintézkedések 

mellett meg tudtuk tartani hagyományos programjainkat. Bajnoki mérkőzések, Bozsik tornák, 

tehetségkutató versenyek, és a 6. alkalommal megrendezett Bosch Nyári Labdarúgó Tábort. A 

felkészülések rendben elindultak , a programok lezajlottak. 
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Egyesületünk továbbra is törekedett szervezeti egységeink minőségi fejlesztésére. Az óvodai 

programjaink fejlődése töretlen, 7 hatvani óvoda mellett 12 vidéki óvoda kapcsolódik 

szervezetünkhöz. A Bozsik Intézményi Program keretén belül mintegy 600 regisztrált óvodást 

tartottunk nyilván, a tavaszi-őszi programok zökkenőmentesen lezajlottak. A női szakág utánpótlás 

fejlesztése továbbra is egyesületünk kiemelt projektje. Játékosaink versenyeztetését az MLSZ elit 

bajnokságában (U19, U17, U19) biztosítottuk, továbbá folytattuk NB II-es női szereplésünket. 

Felnőtt férfi csapatunk versenyeztetése ebben az esztendőben is kiemelt hangsúlyt kapott, így fájó, 

hogy az NB III-as tagságot nem tudtuk megtartani. Azonban az őszi szereplés bizakodást adhat a 

visszakerülésre. Utánpótlás csapataink továbbra is az MLSZ által kiírt NB II-es és NB III-as 

bajnokságokban szerepelnek. A 11 évnél fiatalabb korosztályok a Bozsik program és egyéb tornákon, 

rendezvényeken vesznek részt.  

Jégkorong- és kézilabda szakosztályunk részletes beszámolóját alább tárgyaljuk. 

 

2. Szakmai Beszámoló 

A tagság létszáma az alábbiak szerint alakult: 

 

2021. január 1. 

a. Taglétszám: 23 fő 

b. Pártolói taglétszám: 493 fő 

c. Sportoló létszám: 411 fő 

 

2021. december 31. 

d. Taglétszám: 20 fő 

e. Pártolói taglétszám: 320 fő 

f. Sportoló létszám: 399 fő 

 

Egyesületünk éves rendes közgyűlését 2021. május 27.-én tartottuk egyesületünk 

klubhelyiségében. Elnökségi üléseinket az ülésrendnek megfelelően, illetve az aktuális feladatok 

elvégzésének ütemezése szerint tartottuk. 

 

Az egyesület minden olyan működési feltételnek eleget tett, amit az MLSZ, az MKSZ licenc és 

az MJSZ szabályzatai szerint előírt, és biztosítani kellett a versenyeztetéshez.  

(Az FC Hatvan jelenlegi tisztségviselői az 1.sz. mellékletben megtekinthetők) 
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Labdarúgás 

Az FC Hatvan felnőtt férfi csapata a 2020/2021-es bajnoki évet az NB III-as bajnokság Keleti 

csoportjában játszotta. A 20 csapatos bajnokságban a 18. helyen zártunk, amely kieső helynek 

számított, így az őszi bajnoki szezonban a Heves Megye I. osztályba kellett neveznünk, ahol őszi 

bajnokként zártunk. A mérlegünk: 12 győzelem és 2 döntetlen. 

Az utánpótlás csapatok a kötelezően előírt bajnokságokban versenyeznek az új besorolás szerint, 

Egyesületünk Körzetközpont minősítést kapott, melynek megfelelően szervezzük a Bozsikos 

korosztály versenyeit. Az ifjúságiak az MLSZ - U19, U17, U15, U14-es és U13-as, a Bozsik 

Program keretében pedig az U7-től U11-es korosztályok szerepnek.  

 

Női labdarúgás területén egyesületünk tartja a számára megítélt Elit Képzési Központ státuszt., 

Három korosztályos csapatunk az Elit Bajnokságban szerepel, amely azt jelenti, hogy olyan 

csapatokkal veheti fel a küzdelmet, mint a Ferencváros, MTK, Győr, Diósgyőr,…stb.  

A 2020/2021-es bajnoki évadban női/leány U19-es és U16-os csapatunk nagypályás MLSZ 

Kiemelt bajnokságban pallérozódott. Legeredményesebb csapatunk az U17-es korosztály csapata 

lett, mely bronzérmet szerzett a bajnokságban. A 2021/2022-es évadtól az Elit Bajnokság 

résztvevői vagyunk. U14-es leányaink ¾ pályán futballoztak, szintén az MLSZ által kiírt 

bajnokságban. 

Felnőtt női csapatunkkal révbe értünk - köszönhetően az Elit Képzési Központ státusznak is – 

hiszen az előzetes tervekkel azonosulva NB II-es sorozatban szerepelnek legidősebb hölgyeink.  

Minden évben nevezzük fiú- és leány csapatainkat egyaránt az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság 

által kiírt futsal bajnokságokba. 

Futsal bajnokságban női/leány sportolóink 5, fiú szekciónk szintén 5 csapattal vett részt a 

küzdelmekbenU17-es lányaink Pest megyében adtak számot tudásukról, ahol aranyérmet 

szereztek!  

 

A 2020/2021-es bajnokságban csapataink az alábbi helyezéseket érték el: 

 Felnőtt férfi csapat (NB III. Keleti csoport): 14. hely  

 U19-es csapat - MLSZ III.o. (Északi-csoport): 10. hely  

 U17-es csapat - MLSZ III.o. (Északi-csoport): 14. hely  

 U15-ös csapat - MLSZ II. o. (Északi-csoport): 12. hely  

 U14-es csapat - MLSZ II. o. (Északi-csoport): 8. hely 

 U13-as csapat - MLSZ I. o. (Közép-Kelet): 13. hely 

 U12-es csapat - MLSZ I. o. (Közép-Kelet): 13. hely  

 Leány U19 (MLSZ Kiemelt): 14. hely 
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 Leány U16 (MLSZ Kiemelt): 3. hely 

 Leány U16 (MLSZ HNP Dél-Keleti csoport): 2. hely 

 Leány U14 (MLSZ Dél-Keleti csoport): 5. hely 

 

 

Futsal szakágban indított csapataink: 

(Majd valamennyi csapatunk az MLSZ - Heves megyei Igazgatósága által szervezett 

versenyrendszerben játszott.) 

Fiú: 

 U13 

o FC Hatvan 

 U15 

o FC Hatvan 

 U17 

o FC Hatvan 

 U19 

o FC Hatvan 

 

Lány: 

 U17 

o FC Hatvan 

 2020/21-ben 1. helyezés a Pest megyei Futsal7végén. 

 

Jelenleg (2021/2022.) az alábbi helyeken indultunk: 

Felnőtt férfi csapat (Heves Megyei I. osztály): 

 A Magyar Kupában a főtáblán mérkőztünk a Ferencvárosi TC NB I-es csapatával. 

2021.09.19. FC Hatvan-FTC 0-9 

 U19-es csapat - MLSZ Regionális U19 Észak (Heves):  

 U17-es csapat - MLSZ Regionális U17 Észak (Heves): 

 U15-ös csapat - MLSZ Regionális U15 Közép-Kelet (Nógrád): 

 U14-es csapat - MLSZ Regionális U14 Észak (BAZ): 

 U13-as csapat - MLSZ Regionális U13 Észak – nincs tabella 

 U12-es csapat - Heves megyei U13 – nincs tabella 

o További két csapattal indultunk ebben a sorozatban 

 Leány U19-es csapat – Leány Országos U19 
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 Leány U17-es csapat - Leány Országos U17  

 Leány U15-ös csapat - Leány Országos U15 

 Leány U14-es csapat - Leány Regionális U-14 HNP Dél-Keleti csoport 

 

(2. sz. melléklet) 

 

A Bozsik Program egyesületi életünk alapja. Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan itt 

mozgósítunk szinte mindenkit. Szakemberek, a felnőtt és idősebb utánpótlás játékosok és az 

önkéntesek segítenek a szervezésben.   

Az Egyesületi Programunk sokat változott az évek során strukturális felépítményében, ez így 

történt elmúlt évben is. A 2021. évi változás: egyesületünk Alközpontból Körzetközponttá 

minősült. Az FC Hatvan ebben a minősítésben folytatta a tevékenységét nem csak fiú hanem 

leány vonalon is. A program 14 egyesületet érint. Célunk továbbra is az, hogy a 

Körzetközponthoz tartozó területen működjön és fejlődjön a labdarúgás, ezért minden területen 

támogatjuk a hozzánk tartozó csapatokat. Feladatunk a Bozsik Egyesületi Program koordinálása 

és lebonyolítása, így klubunk szervezi a fiú és leány fesztiválokat és tornákat, félévente 6 tornát 

és 4 - alközponti - fesztivált.  

Ki kell emelnünk a „C” típusú Bozsik Tornákat, melyen a 10 és 11 éves korosztály mérhette 

össze tudását a Regionális Utánpótlás Központba tartozó csapatokkal. Ezek a tornák minőségi 

változást jelentenek korosztályos csapataink számára. Az úgynevezett „kiemelt C” típusú 

rendezvény magasabb színvonalú versenyeztetést jelent. 

 

A Bozsik Intézményi Programban legfőbb feladatunk az óvodás program szervezése. Négy 

kötelezően előírt fesztivált kell megszerveznünk és lebonyolítanunk. A program zökkenőmentes 

lebonyolításában szakembereink, óvónők, felnőtt labdarúgók segítenek, de a pandémiás helyzet 

miatt csak szabadtéri eseményeket tudtunk megrendezni, viszont ezeket magas színvonalon, 

lelkesedéssel, odaadással és jó hangulatban! 

 

A sportosztály 2. évfolyamának beindításával folytattuk a Szent István Sportiskolai Általános 

Iskolával indított programunkat. A tanulók toborzása elsősorban a foci-ovi keretein belül zajló 

sportoló programokra épült, és 21 gyermek választotta ezt az oktatási formát. A felmenő 

rendszerben zajló képzés minden várakozást felülmúlt, rendkívül pozitívak a szülők, 

szakemberek, gyermekek részéről a visszajelzések. A sokoldalú testi képzés mellett kiváló 

pedagógusok oktatják a gyerekeket, akik mind mozgáskultúra  
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és a tanulási készségek elsajátításában kiváló eredményeket produkálnak. Az új 1. osztály félévi 

értékelése is ezt bizonyítja. 

A Március 15. Iskolával is beindítottunk egy új képzési formát, sportágazati képzésben 

labdarúgó edzőket képezünk közösen. 12 tanulóval sikerült elindítani az érettségire épülő 

technikusi képzést. Jövőbeni munkánknak ez is egy fontos eleme lesz. 

 

Felnőtt férfi csapatunk 2020/2021-es célunkat nem tudtuk megvalósítani, mely az NB III-as 

tagság megőrzésére irányult. Sajnos sérülések és egyéb problémák miatt tavaszi szereplésünk 

nem úgy alakult, ahogy reméltük. 

Jelenleg csapatunk elsősorban a városhoz kötődő, a környéken lakó játékosokra épít, azonban a 

magasabb célok eléréséhez nagy szükség van a minőségi játékosokra is. A folyamatos 

korlátozások végett nem mindig tudtunk nézőket fogadni sporttelepünkön, de a helyi rangadók – 

pl.: Gyöngyös elleni – vonzották a nagyérdeműt, valamint a Ferencváros elleni kupamérkőzés 

volt ilyen kiemelt találkozó, 1800 helyszíni néző előtt. Ez is mutatja a labdarúgás népszerűségét 

városunkban.(3. sz. melléklet) 

 

Az utánpótlás csapatainknál továbbra is a szakmai színvonal emelésére koncentráltunk.  

Egész évben folyamatos a tehetségkutatás. Kiemelt figyelmet fordítunk az általános iskolák 8. 

osztályos tanulóira, s a toborzókat összehangoljuk a középiskolai jelentkezésekkel. Ettől az évtől 

kezdve a szakmai elvárásoknak megfelelően az U11-es, U12-es és U13-as korosztály kiválasztása 

is nagy hangsúlyt kap. 

 

Jégkorong szakosztály (5. melléklet) 

Hatodik évét zárja jégkorong szakosztályunk működése, s itt is dinamikus fejlődés tapasztalható. 

Folyamatosan növekszik gyermek létszámunk. A jégkorong szövetségének beadott sportfejlesztési 

programjaink adják alapját a finanszírozási háttérnek.  

A2019/2020-as sportfejlesztési programunkat jóváhagyták. A vállalt létszámot minden 

korosztályban el tudtuk indítani. 

A beadott sportfejlesztési programjaink: 

  - KE07815/2016/MJSZ számú – jóváhagyott összeg: 1.272.347.484 Ft , melyből a tervezett 

jégcsarnok beruházás I. üteme fog megvalósulni. A még feltöltendő összeg 853 millió Ft. 

 

 - KE10408/2018/MJSZ számú – jóváhagyott összeg: 314.652.574 Ft, ebből 236.848.690 Ft a 

jégcsarnok beruházás II. üteme. 
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 - KE12173/2019/MJSZ számú – jóváhagyott összeg: 56.811.675 Ft, ebből  

    2.911.675 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, 

  53.900.000 Ft-ot utánpótlásra tudunk fordítani. 

 

 - KE13889/2020/MJSZ számú – jóváhagyott összeg: 58.202.035 Ft, ebből 

    1.059.898 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, 

  58.202.035 Ft-ot utánpótlásra tudunk fordítani. 

 

 - KE15971/2021/MJSZ számú – jóváhagyott összeg: 57.313.000 Ft, ebből 

    4.158.000 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, 

         860.000 Ft-ot tárgyi eszköz beruházásra, 

  52.295.000 Ft-ot utánpótlásra tudunk fordítani. 

 

  Szakosztályunk az alábbi korosztályokban nevezett az országos bajnoki rendszerbe: 

-U8 kezdet: 10 fő jelenleg 29 fő igazolt játékos, C és B csoportban játszunk. 

edzésóraszám: heti 3X1 óra =  144 óra- 70 óra jégedzés- 4 hazai rendezésű torna +16 tornán veszünk 

részt idegenben.  

-U10 kezdet: 10fő jelenleg 25 fő ( B csoport ) 

edzésóraszám:heti 3X1 óra= 144 óra -70 óra jégedzés-4 hazai torna + 23 torna idegenben és az U12-

be feljátszóknak ( 9 fő) +7 mérkőzés. 

-U12 kezdet 16 fő jelenleg 21 fő: heti 4X90 perc = 288 óra -144 óra jégen. 8 felkészülési és 18 

bajnoki mérkőzést játszunk, ebből a 9 hazait Jászberényben. 

-U14 FC Hatvan fiúk, a tavalyi szezonhoz képest a B csoport 10. helyén végzett. Ez volt a harmadik  

szezonunk, a gyerekek nagyon élvezik az igazi jégkorong ízét, hiszen itt már a felnőttel megegyező 

szabály rendszerben játszanak. A csapat még két szezont fog így együtt játszani, várhatóan sikeresen. 

-U16 Nagypályás bajnokságba neveztünk. Nagyon fontos, hogy a kiöregedő játékosainkat meg 

tudjuk tartani. 

-NŐI U25  FC Hatvan Girls 15 fő: a lányok az országos női bajnokságban is szerepelnek, még 

fiatalok, de Ónody Csenge 14 éves kora ellenére az U18-as 35 fős válogatott keret tagja. Jónás 

Titanilla játszott az U 14-es válogatottban. Meghívót kaptak még az U16-os válogatott 

keretbe,Kolozsvári Angelika,Kovács Mercédesz, Jónás Leila, Rozsnaky Lara és Füzér Zselyke. 

 A csapat második szezonját kezdte a felnőtt női bajnokságban, eddig eredményesen. Legyőztük az 

Ocskay Akadémiát és döntetlent játszottunk az FTC csapatával. 

Kolozsvári Angelika és Kovács Mercédesz a Budapesti Jégkorong Akadémiában folytatja 

pályafutását, ami nagy előrelépés, mivel 20 lány kapott meghívást az egész országból! 
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Szintén kimagasló eredmény, hogy az U25 B bajnokságban szereplő női csapatunk Magyar Bajnok 

lett komoly ellenfeleket megelőzve, a nálunk sokkal jobb feltételekkel dolgozó Dunaújváros, 

Debrecen, Miskolc előtt! 

Egész éves programunk egyik legfontosabb része az augusztusi edzőtáborok megszervezése, abban 

az időszakban, amikor városunkban nem tudunk jégfelületet biztosítani, azonban a bajnokságok már 

szeptember közepén kezdődnek. Tavaly is 2 alkalommal sikerült edzőtábort szervezni 

szakosztályunk számára.  

Jeges edzőtáborok:  

- 2021. augusztus 4-11.-ig Sátoraljaújhelyen, 

- szeptember-októberben minden hétfőn kedden és vasárnap 1,30 óra jeges edzés Jászberényben, 

- szombatonként 2 óra jégedzés edzés szintén Jászberényben. 

További elképzelések: 

A hatvani jégpálya megnyitása után heti hét napot edzünk a téli szünetben napi két edzéssel 

készülünk a bajnokságra. 

Korosztályos csapataink nagyon sokat fejlődtek a 2016/17-es szezon óta. Minden korcsoportunk B-s 

divízióban versenyzik. 

A 2020/201-es szezonban U16-os vegyes csapatunk a középmezőnybe zárkózott fel, mely nagyon 

komoly eredmény a sokkal jobb feltételekkel bíró csapatokhoz képest. 

Igazolt versenyzőink száma: Gigászok 102 fő, Szent István 98 fő 

A jégpálya megnövelésével további fejlődést várunk a csapatoktól. 

Intézményi és szakmai kapcsolatok: 

A Szent István Általános Iskolában jelenleg 98 fő igazolt gyerek jégkorongozik, szakosztályunk 

szakmai irányításával. 

A 2021-es év mindenképpen sikeresnek minősíthető, hiszen a gyerek létszám folyamatosan 

emelkedik. Edzés körülményeinkhez képest a gyermekek fejlődése magasan túlszárnyalja a 

várakozásokat. A csapatot körül vevő szülők összefogása és versenyzőink támogatása példa értékű. 

Jelenleg két 108 m2–es teremben tudunk készülni, ami szintén szülői segítséggel készült. 

A pozitív közösségi szellemiséget jellemzi, hogy az edzéseken kívül kulturális, jótékonysági és 

sportrendezvényeken veszünk részt a szülőkkel együtt. 

 

2017-es évben elindultak a munkálatok a jégcsarnok megépítésével kapcsolatban. Túl vagyunk a 

tervezési fázison, az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, és kifizetésre kerültek. A beruházás 

elindításához a jogszabályokban előírt feladatokat teljesítettük. Az építési területen a munkálatok 

beindításához szükséges elektromos hálózatot kiépítettük, a csapadékvíz elvezetés hálózat 

kivitelezésre került, és a III-as ütemhez kapcsolódó úthálózat is elkészült. 
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A Szent István Sportiskolai Általános Iskola udvarán tovább működtettük a szabvány méretű 

jégpályánkat.  

 

Kézilabda szakosztály 

2021 januárban bejegyezve, mint új szakosztály. Márciusban a Covid miatt felfüggesztették a 

versenyzést, melyet csak augusztusban indítottak újra. 

Közben folyamatos toborzás – gyermek és szakmai stáb, adminisztráció, előkészítő munka zajlott 

Szivacskézilabda: U8-U9-U10 – 70 fő 

Kézilabda: U11-U12-U13-Serdülő-Ifi – MKSZ Heves megyei igazgatóság bajnoksága 

 Ifi jelenleg II. helyezett 

 U11-es csapat „exponenciális” 

Jelenleg 60 igazolt sportoló  

Összes sportoló: 130 fő 

 

Egyéb, nem labdarúgó rendezvények 

 Atlétika versenyek 

Elmaradt a COVID-19 miatt. 

 Diákolimpia versenyek 

Elmaradt a COVID-19 miatt. 

 Egyéb Grassroots rendezvények 

Fair Play Cup– A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával zajlik ország szerte, Heves 

Megyében szervezője az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága. Szintén évek óta a hatvani 

körzet mérkőzéseit az FC Hatvan Sporttelepén rendezik Nikl Gábor irányításával. Ebben a 

versenyben is szerepelnek fiú és leány csapatok, melyeknek technikai hátterét szintén 

egyesületünk biztosítja. Dátum: 2021.10.20. 

MLSZ Grassroots Önkéntes Szervezői képzés – szintén a Heves Megyei Igazgatóság által 

szervezett képzés, melyre egy-két napon keresztül a klubhelyiségünket és pályáinkat biztosítottuk a 

résztvevőknek. Dátum: 2021.10.01. Egerben, 2021.10.02. Hatvanban. 

 

 Egyéb labdarúgó rendezvények 

  Heves Megyei Téli Műfüves Torna 

Szintén a Heves Megyei Igazgatóság szervezésében zajlott, melynek kertén belül a 

nagyméretű műfüves pályánkon 13 mérkőzést rendeztek. 

 

 Az FC Hatvan által szervezett rendezvények (6. sz. melléklet) 
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 FC Hatvan/Bosch Nyári Labdarúgó Tábor - 2021.07.05-07.30. (4 hét) 

 

Városi Kispályás Felnőtt és Öregfiúk Bajnokság 

Ezen rendezvényt a Hatvani Szabadidősport Egyesület szervezte a 2021-es évben is, az FC Hatvan 

kispályáin. 

 

Karácsony Kupa: 

A 2021. évben a Karácsony Kupa a COVID-19 miatt elmaradt. Ez lett volna a 42. esemény a sorozat 

történelmében.  

 

Intézményi kapcsolatok: 

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is kiváló munkakapcsolatot ápoltunk az oktatási és 

egészségügyi intézményekkel. Városunk mindhárom középiskolája (Bajza Gimnázium, 

Damjanich - és Széchenyi SZKI.) partner a sport és a tanulmányi munka összehangolásában, segít a 

pályaválasztásban, és maximálisan segítőkész az edzések és a versenyprogramok sikeres 

lebonyolításában. A Lőrinci Március 15. Szakközépiskola és Szakiskola kezdeményezése sikeresnek 

bizonyult. 2018 őszétől sportosztály indításával immár sportszakember képzésre is van lehetőség 

melyet több FC Hatvanos játékos választott. A 2020/21-es tanévtől tovább erősödött ez a kapcsolat 

és több vidéki sportolónk választotta ezt az intézményt. Az intézménnyel való kapcsolatunk új 

perspektívákat nyithat labdarúgó képzésünkben. A városi általános iskolákkal napi szintű a 

kapcsolattartás. Több Intézményben besegítenek edző kollégáink a testnevelés órákon a 

testnevelőknek. (Kossuth, Szent István, ÚRKÁI). Folyamatos az együttműködés a 

pedagógusokkal,és a testnevelő tanárokkal. Jó kapcsolataink egyik példaértékű kezdeményezése, 

közös rendezvényünk  a Szent István Általános Iskolával, a„Szent István Kupa” – mely idén szintén 

elmaradt. Mint fentebb említettük, a Szent István Általános Iskola második sporttagozatos osztálya a 

2020/21-es tanévben elindult. 

Partnerünk a Városi uszoda is, ahol kedvezményes szolgáltatásokat vehetünk igénybe.(felkészülések, 

Bosch tábor, stb.) 

A városi kórházzal szintén kiváló kapcsolatot ápolunk, a játékosok rehabilitációjában és 

rendezvényeink lebonyolításában egyaránt számíthattunk segítségükre. Külön ki kell emelnünk Dr. 

Tóth Róbert és Dr. Nyújtó Zsolt főorvos urakat, és Csente Péter fizikoterápiás szakembert.  

Szintén ide sorolhatjuk a Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel való kiváló kapcsolatunkat is, 

amelyek a mérkőzések biztosításában is közreműködnek ezt szurkolóink a Ferencváros elleni 

Magyar Kupa mérkőzésen tapasztalhatták.  
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A Járási Hivatal és a Munkaügyi Központ pedig egész évben foglalkoztatásügyi szakmai és egyéb 

tanácsokkal van segítségünkre. 

Középiskolás korosztályokban egyre több a kollégiumi elhelyezést igénylő játékos, akik a labdarúgás 

miatt jelentkeznek a város középiskoláiba. 

 

Média kapcsolatok: 

Heves Megyei Hírlappal, Nemzeti Sporttal, Hatvani Hírlappal rendszeres munkakapcsolatban 

vagyunk, így folyamatosan tájékoztatnak az aktuális eseményekről. A Hatvan TV folyamatosan 

beszámol csapatunk eredményeiről, és rendszeresen készülnek a mérkőzésekről összefoglalók.A 

megújult honlapunkon folyamatos tájékoztatást biztosítunk szurkolóink részére. Az FC Hatvan 

Facebook és Instagram oldalán szurkolóinkat a napi eseményekről értesítjük. Egyértelmű előrelépés 

érzékelhető ezen a területen. 

(7.sz. melléklet) 

  

 

Sportfejlesztési program 

Labdarúgó szakosztály: 

A sportfejlesztési program alapja a TAO – Társasági Adó – kiaknázása. Eddig szerénytelenség nélkül 

mondhatjuk, hogy sikeresek voltak a pályázataink és a tervezett fejlesztések üteme is rendben haladt. A 

2015/16-os és a 2016/17-es pályázatunk az infrastrukturális területen egyértelműen a lelátó megépítésére 

koncentrál. A beruházás I. üteméhez a TAO feltöltésre került, az önrész is rendelkezésre áll, a statikai 

tervek is elkészültek, így a lelátó I. üteme a 2021-es évben elkészült. 2017/18-as SFP –ben szereplő 

tárgyi eszközök, a jármű és karbantartási gépek beszerzése megtörtént. A működési költségek területén 

pályázataink az elmúlt évekhez hasonlóan Heves megye legsikeresebb egyesületei közé tartozik.  

2018/19-es pályázatunkban szerepel a lelátó III. üteme, a belső parkoló II. üteme és a csapadékvíz-

elvezetés. Ezek kivitelezését 2022-ben tervezzük, de a csapadékvíz elvezetés részben megvalósult. A 

2019/2020-as, a 2020/2021-es és a 2021/2022-es pályázatunk elsősorban a működési feltételek 

biztosítására helyezi a hangsúlyt. 

 

Az alábbi projektelemeket 2021-ben teljesítettük:  

- Lelátó I. üteme elkészült 

- 1 db kisbusz beszerzése megvalósult. 

 

Köszönjük az Önkormányzat és a támogatóink segítségét. 
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Külön köszönjük a 2021. szeptember 19-én megrendezett Magyar Kupa mérkőzésen nyújtott 

nélkülözhetetlen segítséget alábbi partnereinknek: 

 Hatvani Szolgáltató Intézmény 

 Horváth Rudolf Intertransport Kft. 

 Németh Intertransport Kft. 

 

Az alábbi fejlesztések megvalósítása indul 2020/21-es évadban: 

- Lelátó építés és felújítás (2015/16-os, 2016/17-es, 2017/18-asprojekt) 

- Parkoló felújítása II. ütem – tovább folytatódik 

- Csatorna és csapadékvíz elvezetés befejezése 

- Fű 4-es pálya befejezése 

- Parkosítás 

 

3. Létesítményüzemeltetés: 

2011 szeptemberétől működtetjük a Népkert Sporttelepet. Ebben az esztendőben is,az 

Önkormányzati támogatás több mint 70%-át fordítjuk a létesítmény fenntartási költségeire. A 

kalkuláció a rezsi költségeken felül a kiszolgáló személyzet bérköltségeit is tartalmazza. Az 

objektum kihasználtsága az elmúlt évhez hasonlóan, folyamatosan növekszik. Szeptembertől újabb 

korosztályos csapatok programjainak elindulásával, és a fentebb említett versenyek megrendezésével 

hétfőtől vasárnapig minden nap telített a sporttelep programja. A pandémiás időszak új nyitvatartási 

rendet hozott. A tavaszi időszakban teljesen zárt volt a létesítmény, a nyári időszakban újra beindult 

az élet, a második hullám megérkeztével korlátozásokkal volt használható a létesítmény. 

Úgy, ahogy az eddigi években több sportág talál otthonra, a labdarúgás-a legnépesebb táborral - az 

atlétika,az íjászatde jelen vannak a nyári felkészülés kezdeti szakaszában a kézilabdások és a 

küzdősportok képviselői is. Szabadidő sportolóink reggel 7-től 21 óráig látogathatják ingyenesen a 

létesítményt a hét minden napján. Jelentős létszámban használják a salakos futópályát. Továbbra is 

biztosítjuk a helyet a Damjanich és a Grassalkovich Középiskolák és a Kossuth L. és ÚRKÁI Ált. 

Iskola számára, a testnevelés órák lebonyolításához. A városi és körzeti Diákolimpiai versenyek 

lebonyolításához is mi biztosítjuk a helyet. Bérleti díjat a műfüves pályák bérléséért fizetnek a 

különböző csoportok, ezek jelenleg bevételeink elenyésző hányadát teszik ki. A fent nevezett 

egyesületek és intézmények, szabadidő sportolók ingyenesen használják a létesítményt. 
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4. Pénzügyi tájékoztató 

Pénzügyi tájékoztatónk tartalmazza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott támogatási 

összeget, és a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházásnál az 

Önkormányzat által vállalt önrész keretből felhasznált összeget.  

 

Önkormányzattól kapott működési támogatások összesen: 

Megnevezés Összeg 

Működésre kapott támogatás (labdarúgás és 

jégkorong) 

50.000.000 Ft 

Működésre kapott támogatás (kézilabda) 15.000.000 Ft 

 

Gazdálkodásunkat továbbra is a pénzügyi fegyelem és a racionális gazdálkodás jellemzi. 

 

 

Hatvan, 2022.02.10. 

 

 

 

Jóváhagyta: FC Hatvan Egyesület          

  Elnöksége nevében:        Ofella Zoltán   

           elnök 
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1.sz. melléklet 

 

FC Hatvan Egyesület tisztségviselői 

 

 Elnökség: 

 Ofella Zoltán 

 Ádám Zoltán 

 Nagy Zsolt 

 Boronkay László 

 Szőke Attila 

 

 Felügyelő bizottság: 

 Nádas Sándor - elnök 

 Pacsold Attila 

 Sánta Gyula 

 

 Fegyelmi Bizottság: 

 Úti Csaba - elnök 

 Marján János 

 Juhász János 

 

 Szakosztályvezetők: 

 labdarúgás: Ádám Zoltán 

 jégkorong: Szőke Attila 

 kézilabda: Havassy Kálmán 

 tollaslabda: Juhász János 
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2.sz. melléklet 

Felnőtt: MLSZ NB III. Keleti csoport 2020/21 

 

Felnőtt: Heves Megye I. osztály 2021/22 ősz 
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U19: MLSZ III.o. Északi csoport (BAZ)2020/21 

 

U19: MLSZ Regionális Északi csoport (Heves M.)2021/22. ősz 
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3.sz. melléklet
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4. sz. melléklet 

 

5.sz. melléklet 
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6. sz. melléklet 
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7. sz. melléklet 

 






















































