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Békéscsaba Labdarúgó Akadémia működésének, céljainak, 
sportprogramjának rövid, tájékoztatató jellegű bemutatása 

 

A Békéscsaba 1912 Előre SE és a Békéscsaba UFC, mint partnerszervezetek összefogásával 
alakult Békéscsaba Labdarúgó Akadémia szakembereinek egységes, tudatos és tervszerű 
munkájának eredményeképpen közel 500, főleg békés megyei gyermeket foglalkoztató 
utánpótlás bázis került felépítésre. Az utánpótlásban zajló tervszerű szakmai munkának 
köszönhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Double Pass által lebonyolított 
akkreditációs folyamat eredményeképpen, az új utánpótlás képzési rendszerben regionális 
utánpótlás központi minősítést kaptunk. Az elismerés súlyát jól tükrözi, hogy Békéscsabán 
kívül mindösszesen 12 egyesület került kiválasztásra országosan, míg a keleti régióban 
rajtunk kívül csak Debrecen, Kecskemét és Diósgyőr kapta meg ezt a minősítést. Az 
akadémiai cím rendkívül komoly lehetőséget és felelősséget is jelent az Akadémia szakmai 
irányítóinak. A felnőtt csapat szakmai vezetésével együttműködve egységes futballfilozófia 
mentén határozzuk meg céljainkat és végezzük klubunk utánpótlás-nevelő munkáját.  
Tekintettel a megkezdett munka eredményeire, a 2016/17-os bajnoki évben is folytatni 
kívánjuk a képzésbe bevont gyermekek számának bővítését, illetve a felnőtt csapatba 
beépíthető 17-19 éves korú játékosok kiemelt és egyéni fejlesztését. 

A céljainak elérése érdekében az idei évben is rendelkezünk a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által elfogadott sportfejlesztési programmal, melyben foglalt feladatok 
finanszírozására 295 millió forint társasági adó fogadására vagyunk alkalmasak.  

A sportfejlesztési programunk megvalósítása során – többek között- az alábbi felmerülő 
költségek finanszírozását kívánjuk a társasági adóból befolyó bevételekből megoldani:  
 

- Két darab nagyméretű élőfüves pálya építése. 
- Fedett félpálya építése. 
- Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésére (melegítők, mezek, labdák, hálók, 

bóják stb.), 
- Sportegészségügyi eszközök beszerzése (prevenciós, illetve hatékony kezelési céllal); 
- A csapatok bajnoki mérkőzésekre, tornákra szállításának költsége. 
- Személyi állomány képzése, továbbképzése; 
- Edzőtáboroztatás, versenyeztetés szállás és étkezés költségei: legtehetségesebb 20-25 

vidéki játékos elszállásolása és étkeztetése; 
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