
Gyergyói HK – jégkorong
Jegyárak: 15, illetve 20 lej
Bérletárak: fehér 400, ezüst 500,
arany 1500 lej

Csíkszeredai Sportklub 
– jégkorong
Jegyárak 

Erste Liga: 20 / 25 / 30 lej
román bajnoki: 10 /15 / 20 lej
Bérletárak
– VIP-bérlet: 1500 lej
– szurkolói bérlet: 450 lej
– női, diák- és nyugdíjasbérlet: 350 lej

FK Csíkszereda – labdarúgás
Jegyár: 5 lej
Bérletár: 70 lej

FK Székelyudvarhely 
– teremlabdarúgás
Jegyár: 6, illetve 9 lej
Bérletárak
– szurkolói bérlet: 80, illetve 120 lej 
– támogatói bérlet: 300 lej
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rúaknak csak félárat kell fi zetniük, a tíz 
év alatti gyermekek pedig ingyen tekint-
hetik meg az OSK meccseit.

A mérkőzéseket övező nagy érdeklő-
désre való tekintettel a belépők értéke-
sítése már napokkal korábban megkez-
dődik a pénztáraknál, a sorban állás 
megelőzése érdekében pedig interneten 
is lehetőséget biztosítanak a jegyvásár-
lásra.

A városi stadion a vendégeknek fenn-
tartott lelátórésszel együtt 4800 ülőhely-
lyel rendelkezik, eddig csak egyszer 
fordult elő, hogy telt házas mérkőzést 
rendeztek, amikor a Bukaresti Dinamo 
látogatott Sepsiszentgyörgyre. Az átla-
gos nézőszám 3300–3400 között mozog, 
és egy-egy meccs bevétele elegendő a 
rendezéssel járó kiadások fedezésére. 
Ebből fi zetik a stadion bérét, az esti 
kivilágítást, a bírói és megfi gyelői dí-
jakat, illetve a biztonsági és egészség-
ügyi szolgálat költségeit. Az átlagosnál 
magasabb nézőszám esetén viszont a 
jegyek értékesítéséből nyereség is szár-
mazik.

Csinta Samu beszámolt arról is, hogy 
a 2018–19-es szezonra 920 bérletet adtak 
el, ami 450 000 lejes jövedelmet jelen-
tett, a jegyek tekintetében pedig évi 1 
260 000 lejes bevétellel számolnak. Mi-
vel évente mintegy 4 200 000 euróból 
gazdálkodnak, ez az összeg a költségve-
tés kilenc százalékát teszi ki.

A klub vezetősége tisztában van az-
zal, hogy a stadion kényelmi szintje és 
a szolgáltatások minősége nem teszi in-
dokolttá a magas bérlet- és jegyárakat, 
azonban meglátásuk szerint a tehervi-
selésnek ezt az apró részét elvárhatják a 
nézőktől, hiszen azon túl, hogy a szur-
kolók anyagi áldozatot hoznak a csapa-
tért, valamit kaptak is abból a „hőskölte-
ményből”, amit eddig a csapat alkotott.

 „Ha valaki értéket hoz létre, annak 
az értéknek ára is kell legyen. Márpedig 
a Sepsi OSK értéket hoz létre, ezt mérkő-
zéseink látogatottsága is visszaigazolja” 
– summázta a klubigazgató, aki szerint 
a következő idény elején újraszámolják 
az árakat, és elképzelhető, hogy változ-
tatni fognak.

GYHK: nézőbarát jegyár, 
a nők kevesebbet fizetnek

A Gyergyói Hoki Klub úgy számolt, hogy 
a csapat Erste Liga-részvétele telt házas 
mérkőzéseket jelent. Ugyanakkor azt is 
felismerték, hogy magas jegyárak mel-
lett nem mindenki tudná megengedni 
magának, hogy minden meccsen jelen 
legyen, hiszen míg korábban havonta 
2–4 komoly hazai összecsapása volt 

a Progymnak – a mostani együttes 
elődjének –, ebben az évben több mint 
kétszer ennyi mérkőzésre kell jegyet 
váltaniuk a szurkolóknak. Ezért néző-
barát árakat határoztak meg. A tavalyi 
20 lej helyett idén 15 lejbe kerül egy jegy 
a férfi aknak, illetve 10 lejbe a gyerekek-
nek, nőknek és nyugdíjasoknak.

Ösztönzik az előzetes jegyvásárlást 
is. Míg korábban előfordult, hogy a 
meccs első harmadának felénél sok né-
ző még a kasszánál állt sorba, ez most 
nem jellemző, köszönhetően annak, 
hogy a városban több helyen is lehet 
elővételben jegyet venni.

A Gyergyói HK vezetői annak is tuda-
tában vannak, hogy nagyon sok olyan 
gyergyószéki hokikedvelő van, aki Eu-
rópa különböző országaiban dolgozik, 
így nincs lehetősége rendszeresen mér-
kőzésekre járni. Ők a Keresztes Média 
jóvoltából internetes közvetítés révén 
követhetik a meccseket. Minőségi köz-
vetítésről beszélünk, Kertész László profi  
kommentárja a magyar nyelven zajló 
jégkorong-közvetítések között túlzás nél-
kül a legjobbak közé tartozik. A techni-
kai fejlesztéseknek köszönhetően pedig 
már a gólok, fontosabb események visz-
szajátszását is láthatják a nézők.

A szolgáltatás azonban túl jónak bi-
zonyult. Az történik, hogy sok gyergyó-
szentmiklósi és környékbeli szurkoló 
inkább otthon marad és az interneten 
követi a találkozókat, így a jégpályán 
megcsappant a nézőszám. Ami a külföl-
dön dolgozóknak volt kitalálva, azzal az 
itthoniak élnek vissza. Ezért a Gyergyói 
Hoki Klub úgy döntött, a továbbiakban 
nem lesznek ingyenesek a közvetítések. 
A csapat Facebook-oldalán megtalál-
ható linken lehet regisztrálni, és az ott 
kapott kód felhasználásával nézni a 
közvetítést. Ez 3 euróba kerül. Ezáltal 
mondhatni kétszeresére nő a gyergyói 
jegyeladás.

Jelenleg 700–1000 fi zető néző van a 
gyergyószentmiklósi mérkőzéseken – 
ez az Erste Ligában a második legtöbb 
–, és nagyjából ugyanennyien nézik 
online a közvetítést. Az majd a későbbi-
ekben derül ki, hogy mennyien fogják 
kifi zetni a 3 eurót. A GYHK úgy gondol-
ja, aki távol van, nem fogja sajnálni ezt 
az összeget, sőt, ha összegyűlnek a kül-
földön dolgozók, közösségi élménnyé 
válhat a meccsnézés.

A Gyergyói Hoki Klub háromféle bér-
letet kínált a szezon elején. Négyszáz 
lej a fehér színű, egyszerű bérlet, 500 
lejért a „hivatalos páholynak” neve-
zett nézőtérre érvényes ezüst bérletet 
lehet beszerezni, és 1500 lejbe került az 
aranyszínű mecénás – támogatói – bér-

let, amely az újonnan kialakított VIP-le-
látóra szól. Mindez az Erste Liga és a 
romániai bajnokság alapszakaszbeli 
mérkőzéseire vonatkozik. A rájátszásra 
új bérletet bocsátanak majd ki.

Sportklub: a férőhelyek fele
a bérleteseké

A Csíkszeredai Sportklub jégkorong-
csapatának hazai mérkőzéseire a klub 
vezetősége minden idény elején a szur-
kolókkal is konzultálva állapítja meg a 
következő idényre szóló jegy- és bérlet-
árakat. Idén drágultak a bérletek.

Az Erste Liga esetében az alapsza-
kasz mérkőzéseire 20 lejes belépőt kell 
vásárolni, a rájátszás meccseire 25 lejbe 
kerül majd egy jegy, ha pedig a csapat 
döntőbe jut, azokra a találkozókra 30 
lejért lehet belépőt váltani. A Brassó és 
Gyergyó elleni meccsek dupla szorzó-
júak, az Erste Liga mellett a román baj-
nokságba is beszámítanak, ezek eseté-
ben az Erste-ligás jegyárak érvényesek.

A román jégkorongbajnokság alap-
szakaszában a Steaua, a Galac, a Sapi-
entia és a Sportul elleni mérkőzések-
re 10 lejbe kerül egy belépő, a rájátszásra 
15 lej lesz a jegy, a döntőre pedig 20 lej.

A VIP-bérleteket 1500 lejért árusí-
tották, míg a szurkolói bérleteket au-
gusztus 31-éig 350 lejért lehetett meg-
vásárolni, szeptember 1-jétől pedig 450 
lejért. Női bérletet is kínáltak, ennek ára 
augusztus 31-éig 250, szeptember 1-jétől 
pedig 350 lej volt. Árusítottak továbbá 
kedvezményes díjszabású bérleteket is, 
ezeket a 60 év fölöttiek és a nyugdíja-
sok, illetve a 26 év alatti diákok augusz-
tus 31-éig 250 lejért, szeptember 1-jétől 
350 lejért szerezhették be.

Hodos László, a Sportklub elnöke 
elmondta, jelenleg a Vákár Lajos Műjég-
pálya 2100 férőhelyes, ennyi szék van, 
és a helyek több mint felét bérletesek vá-
sárolták meg. A jégpálya jegypénztára a 
mérkőzések kezdete előtt három órával 
nyit, a klubelnök szerint a bérletekből 
és a jegyárakból befolyt pénz fedezi a 
játékvezetői díjakat, az őrző-védő cég-
nek járó díjat, valamint az orvosi és a 
mentősilletékeket.

FK Csíkszereda: mindenkinek 
zsebére szabva

A román labdarúgó 3. Ligában sze-
replő FK Csíkszeredánál a jegyek és 
bérletek ára nem változott a 2018–19-es 
idényben, az előző évekhez hasonlóan 
5 lejes volt a meccsbelépő és 70 lejes az 
éves bérlet, utóbbi a Román Kupa-mér-
kőzésekre is érvényes.

A 2. Ligába való feljutásra pályázó 
csíkszeredai együttesnek 1200 férőhe-
lyes a lelátója, többször játszott telt ház 
előtt, az átlagos nézőszám 400–500 kö-
zött van. A klub sajtószolgálata szerint 
a bérletekből és a jegyekből befolyt ösz-
szeg kis töredéke a költségvetésüknek, 
de mindennek megvan a helye, sok ki-
csi sokra megy.

A jegyárakból befolyt összegből 
műsorfüzetet is gyártanak, az 5 lejes 
belépővel együtt a nézők ezt kapják 
ajándékba. A klub vezetősége szerint a 
jegyárak bárki által elérhető áron vásá-
rolhatók meg. Az FK Csíkszeredánál a 
szurkolók véleményét mindig meghall-
gatták, és szoros kapcsolatot ápolnak 
velük. A jegyeket mindig a mérkőzés 
előtt egy órával kezdik árusítani, ki-
vételt képezett a Román Kupa nyol-
caddöntője, amely iránt óriási volt az 

érdeklődés, és elővételben percek alatt 
minden belépő elkelt.

FK Székelyudvarhely: most hét, 
de tíz volna optimális

Az FK Székelyudvarhely utoljára há-
rom éve módosította a jegy- és bérletára-
kat. Azóta a diákoknak és nyugdíjasok-
nak 6 lejt kell fi zetniük a belépőért, míg 
a teljes árú jegy 9 lejbe kerül. Bérletből 
kétfélét kínál a román élvonalban sze-
replő teremlabdarúgó-együttes, egyik a 
szurkolói, ennek ára 80 (diákoknak és 
nyugdíjasoknak), illetve 120 lej, másik a 
támogatói, amelyért 300 lejt kell fi zetni. 
Utóbbi – mint neve is mutatja – a belé-
pés és az ülőhely meghatározása mel-
lett tartalmaz még pénzbeli támogatást 
is az együttesnek. Minden bérlet szemé-
lyesített, és az összes hazai rendezésű 
találkozóra (alapszakasz, rájátszás, ku-
pameccs) érvényes.

„Amikor meghatároztuk, hogy 
mennyit kérünk el a belépőkért, abból 
indultunk ki, hogy nemcsak sima sport-
mérkőzést kínálunk, hanem egyben 
élményt is nyújtunk. Tudni kell, hogy a 
román futsalbajnokságban hosszú éve-
kig csak Székelyudvarhelyen lehetett 
eladni az összecsapásokat, vagyis csak 
itt kellett fi zetni a belépésért – azóta pár 
helyen még bevezették. Persze fi gye-
lünk arra, hogy szurkolóink szerint drá-
ga-e vagy sem a jegy” – mondta Godra 
Zsolt, az FK Székelyudvarhely elnöke.

Hozzátette, a belépőkből, bérletek-
ből befolyó összeg jelenleg éves költség-
vetésük hét százalékát teszi ki. „Amikor 
az első helyekért harcoltunk, rendre telt 
ház előtt léptünk pályára, akkor egy ta-
lálkozón eladtunk annyi jegyet, hogy az 
így befolyt összeg fedezte a hazai ren-
dezésű meccs költségeit – a terembért, 
a rendfenntartó cég szolgáltatásait, az 
orvosi asszisztenciát, mentőt, a játékve-
zetői díjakat. Most, hogy átlagosan hét-
százan látogatnak ki a mérkőzéseinkre, 
ez csak a szervezési költségek mintegy 
felét fedezi” – tette hozzá Godra.

A teremlabdarúgó-együttes vezető-
sége kiszámolta, hogy optimális eset-
ben az éves költségvetés tíz százalékát 
kellene kitennie a belépők árusításából 
származó összegnek. Ez azt jelenti, hogy 
minden hazai találkozóra 800 belépőt 
kellene értékesíteniük, az árakat pedig 
10, illetve 15 lejre kellene emelniük.

Az árak meg-
állapításakor 
nem feltétle-
nül a bevétel 
maximalizálá-
sa a cél, in-
kább arra töre-
kednek, hogy 
minél többen 
szurkoljanak 
a lányoknak, 
és főleg hogy 
minél több 
gyereket 
csalogassanak 
be a kosárlab-

da-mérkőzé-
sekre.

A Gyergyói HK mér-
kőzésein 700–1000 
fizető néző van

▾KORÁBBI FELVÉTEL: 
     LUKÁCS ZSOLT




