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1908 SZAC Budapest 2016. évi közhasznúsági jelentése 

 

1908 SZAC Budapest közgyűlése (2017. 04. 03.) véglegesítette az egyesület előzetesen közreadott 

2016. évi célkitűzéseit és programtervét, ill. megvitatta és elfogadta a 2016. évről a beszámolókat, 

jelentéseket. A közgyűlésre került írásos anyagokat és a közgyűlésen hozott határozatokat az 

egyesület önálló weboldalára (www.1908szac.hu) felraktuk. 

Egyesületünk facebook oldalán napi szinten feltüntetjük az éppen aktuális fontosabb 

eseményeinket (mérkőzésbeharangozók, eredmények, rövid mérkőzés összefoglalók, kiemelt 

rendezvényeink, heti és egyéb programok). 

Valamennyi egyesületünk által rendezett tornán a résztvevőknek egyedi, egyesületünk emblémáját 

tartalmazó, helyezésüknek megfelelő érmet adtunk. 

 

Csapataink 2015/16-os évad eredményei: 

Labdarúgás:  

• Veterán I. osztály 7. hely 

• Oldboys III. osztály 3. hely 

• Öregfiúk II. osztály 8. hely 

• Felnőtt BLSZ II. osztály 10. hely 

• U19 MLSZ II. osztály Közép A 12. hely 

• U19 MLSZ II. osztály Közép-Kelet 4. hely /U18-as korosztállyal 

• U17 MLSZ II. osztály Közép A 7. hely 

• U17 MLSZ II. osztály Közép-Kelet 5. hely /U16-os korosztállyal 

• U14 BLSZ 2. csoport 3. hely 

 

 

 

http://www.1908szac.hu/
http://www.1908szac.hu/


Korfball: 

• Európai Shield: 4. hely /európai bajnokságok 2. helyezettjeinek tornája 

• NB 1/B: 1. hely 

• NB1: 2. és 3. hely 

• Major Cup: 5. és 7. hely 

Csapataink 2016/17-es évad eredményei (március 21-i állás): 

 

Labdarúgás:  

• Veterán I. osztály 11. hely 

• Oldboys III. osztály 13. hely 

• Öregfiúk II. osztály 1. hely 

• Felnőtt BLSZ II. osztály 9. hely 

• U19 MLSZ III. osztály Közép A 8. hely 

• U19 MLSZ III. osztály Közép-Kelet 1. hely /U18-as korosztállyal 

• U17 MLSZ III. osztály Közép A 2. hely 

• U17 MLSZ III. osztály Közép-Kelet 2. hely /U16-os korosztállyal 

• U14 BLSZ 2. csoport 2. hely 

 

 

Korfball:  

• NB1: jelenleg 2. és 3. hely /meglehet az 1. hely 

• NB1/B: jelenleg 1. és az újonc csapatunk 4. helyen, komoly harcban a rájátszásért 

• U19 /Junior: 3. biztos a rájátszás 

• U17: 1. hely 

• U15 / Serdülő: 3. hely 

• U13 / Gyermek: 4. hely 

 

Minden korosztályban, minden csapatunknak van még győzelmi esélye. 

 

Utánpótlás: 

✓ Közgyűlésünkön megalapított Deák „BAMBA” Labdarúgó Akadémiánk utánpótlás képzésünk 

elvi alapjait rögzítettük „Út Magyarország Élvonalába”szakmai program keretében. 

✓ Pisont István, utánpótlás szakmai igazgatónk vezetésével felgyorsult csapataink 

létszámának növekedése, 2017-re közel 50 %-kal nőtt igazolt utánpótlás játékosaink száma 

a 2016-os év eleihez képest. 

Ennek megfelelően edzői stábunkat is bővítettük és a folyamatos minőségi foglalkozások 

érdekében támogatjuk edzőink továbbképzését. 

 



✓ Utánpótlásunk megalapozott jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy az Eszterlánc 

óvoda mellett 2016 őszétől a Bóbita óvodában is tartunk heti 2-2 alkalommal bevezető 

mozgáskoordinációs edzéseket. A két intézményben összesen 150 gyermekkel dolgoznak 

edzőink.  

✓ Az U7-U13-ig csapataink szinte minden hétvégén versenyeken vesznek részt, Bozsik- vagy 

egyéb szervezésű tornákon, így már egészen fiatalon szokják az idegen ellenféllel való 

mérkőzéseket. 

 

✓ A szülők folyamatos és megfelelő tájékoztatása érdekében minden utánpótlás csapatunknak 

létrehoztunk saját zárt csoportot a facebookon, ahol kölcsönösen tájékoztathatják egymást 

szülők és edzők a napi és heti eseményekről, programokról. 

Ezen felül legalább félévente tartunk szülői értekezletet, ahol a vezetőedzők informálják a 

szülőket csapataik teljesítményéről, illetve jövőbeli terveikről. 

 

✓ 2016/17-es TAO támogatásból egy nagyobb beruházással minden utánpótlás csapatunkat 

elláttunk egységes felszerelés csomaggal, mely tartalmaz egy cipőtartós hátizsákot, 

melegítőalsót és felsőt, téli kabátot, széldzsekit, sapkát, kesztyűt és két garnitúra 

versenyszerelést. Ezeken kívül az edzéshez szükséges sportfelszereléseket (labdák, kapuk, 

hálók, bóják, rúgópalánk, fejelő állvány) is vásároltunk. 

A versenyeken használt mezeken minden korosztálynál feltüntettük támogatóink logóit. 

 

✓ Hagyományteremtő céllal megrendezzük 2017. június 5-én az I. Deák „Bamba” labdarúgó 

tornát U11-es és U12-es korosztálynak, ezzel tisztelegve Deák „Bamba” Ferenc emléke 

előtt, amelyre több hazai és külföldi egyesületet meghívtunk. 

 

✓ A Bókay kert által szervezett 2016-os nyári napközis táborba egyesületünk 7 héten át 

minden hétköznap tartott labdarúgó foglalkozásokat, amelynek nagy sikere volt a fiatalok 

körében. 

 

✓ Az 1908 SZAC Budapest és a Városgazda 18. kerület Nonprofit Zrt. által létrehozott 

Városgazda Utánpótlás Akadémia között létrejött együttműködési megállapodás, amely 

lehetőséget biztosít a kerületi fiatalokkal való tervszerű foglalkozásokra. 

 

TAO pályázatok 2015/16-os és 2016/17-es szezonra: 

 

• A 2015/16-os MLSZ TAO pályázatán saját utánpótlásunk fejlesztésére 8 558 250 Ft-ot 

nyertünk, amiből 850 153 Ft-ot tárgyi eszközök vásárlásra, illetve 7 708 097 Ft-ot utánpótlás 

nevelésre fordíthatunk. A megnyert összeg önrésszel kiegészítve 9 337 961 Ft. 

• A 2016/17-es MLSZ TAO pályázatán 19 248 726 Ft támogatást nyertünk, amely önrésszel 

együtt 24 567 086 Ft, amiből személyi jellegű ráfordítás 1 715 241 Ft, tárgyi eszköz 

beruházásra 11 644 644 Ft és utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására 11 207 201 Ft 

tudjuk fordítani. 



A kerületi önkormányzat egyesületünknek 2017-es évre 7 millió forintra felemelte támogatását 

(negyedéves utalással megkapott összeg), amelyet kerületi sportlétesítmények bérleti díjainak 

kiegyenlítésére fordítunk. 

Elnökségünk döntése alapján a kerületi központi ünnepségeken és rendezvényeken egyesületünk 

rendszeresen képviseltette magát. 

A szükséges könyvelési és adat bejelentési feladatainkat előírásszerűen elvégeztük, könyvelésünk 

és nyilvántartásunk rendezett. Tartozásunk, kifizetetlen számlánk nincs. NAV és VPOP nullás 

igazolásokkal folyamatosan rendelkezünk. 

A NAV-tól kapott értesítés alapján 251 818 Ft támogatást kaptunk a felajánlott SZJA 1%-ból, 

amelyet utánpótlás programunk végrehajtására fordítottunk. 

Budapest, 2017. március 24. 

 

 

Összeállította: Istenes László elnök 

1908 SZAC Budapest 

 

A jelentés megtárgyalására 2017. április 3-án megtartott egyesületi közgyűlésen került sor. 

Elfogadva a 2017. április 3-i közgyűlésen ..……….fő IGEN,   …………..fő NEM,  ……..…… fő 

TARTÓZKODÁS mellett /2017. …… számú közgyűlési határozat /. 

 

A Közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

 

 

                      ..…………………………….                                     ..……………………… 

                              Hargitai László                                                      Ódor Zoltán 

 

 

 

A taglétszám 2016. március 27-én a felvett tagokkal, gyerek és ifjúságiakkal együtt 285 fő, 

ebből szavazóképes tagok száma 110 fő. 


