
Tisztelt Közgyűlés 
 
 

 

2016 márciusában, amikor az új elnökség megválasztásra került, új alapokra szerettük volna helyezni 

az egyesületünk működését és szakmai munkáját. A munka megkezdése előtt Elnök Úr kért 3. hónap 

haladékot az átadás-átvételre. Pontos dátuma július 1-je, ezen idő alatt teljesen szerette volna 

átvilágítani az egyesületünk helyzetét, anyagilag, könyveléstechnikailag és szakmailag. 
 
Ehhez Istenes László Elnök Úr megfogalmazott négy pontot: 
 

• Rend  
• Tisztesség  

• Egység 

• Jövő 
 
Ezt elnökségünk elfogatta és ezek elvek alapján kezdte meg szakmai munkáját. 
 
 
 
 

REND 
 

• Iroda  

• Szertár 

• Egyesületi működés (tagdíj, szponzorok) 

• Szakmaiság, elhivatottság. 

• Tagdíj szedése, megfelelő emberre bízni. 

• Szakosztály kérdése, felelős megtalálása.  

• Edzők bére. 

• 2015/16-os TAO beadása. 

• 2016-17-es TAO előkészítése hiánypótlásainak beadása, normálisan átláthatóan könyvelni és 

rögzíteni a kérelmi rendszerbe. 

 

TISZTESSÉG 
 

• Erkölcsileg mindenki egy irányba vigye az egyesület érdekeit. 

• Becsülettel végezze a munkáját. 

• Önkormányzattal és a Városgazdával helyzetünk stabilizálása. 

• Edzőinket tisztességesen megbecsülni anyagilag és erkölcsileg. (bérek átvizsgálása) 

 

 

 



EGYSÉG 
 

• Szakmai munka egységessé tétele Pisont István vezetésével. 

• Megfelelő emberek kiválasztása a szakmai munkához, akik teljes mértékben beleillenek 

az egyesület filozófiájába. 

• Hosszú távon biztosítani az egyesület működését. 

• Az egyesület lehetőségeihez mérten minden korosztályát egységesen felöltöztetni. 

• A versenyeztetést egységesen minden korosztálynál folytatni. 

• Fiatalok folyamatos beépítése a nagyobb korosztályokba. 

 
 
 
 

JÖVŐ 
 

• Folytatni a megkezdett munkát, ahogy azt elterveztük. Csapataink tovább versenyeztetése és 

megmérettetése magasabb szintű bajnokságokban. 

• A megbeszéléseinken úgy döntöttünk, hogy szeretnénk, ha 200 igazolt labdarugónk 

legyen egyesületi szinten 2017 telére vagy nyarára. 

• 2016 szeptemberére meglett a 200 labdarúgó egyesületi szinten. 

• Irányelveink a tömegesítés után a minőségi labdarúgás oktatása. 

• Létszám stop. Csak a minőségi labdarúgók kiválasztása és leigazolása. 

• 2016-17.-évi TAO pénzek begyűjtése, szponzorok további keresése, pályázatokon való 

részvétel. 

• Elnök Úr remek munkájának köszönhetően több szponzor is érkezett egyesületünkhöz: 

Karibdent, Autó-Palace, Ferihegy-Autó Kft, Príma, Technofil Kft, Hunicor Kft, Nicro Kft, Makó 

János Dental Ceramist School, LG Klímatechnika, PL-Klíma, Joe Bácsi Étterem, Szinva Net Kft, 

18. kerületi Önkormányzat. 

 
 

 

2016-os év második felében egyesületünk nagyon nagy változáson ment keresztül. 
 

Az első félévben minden korosztályunk befejezte a 2015-16-os bajnoki szezonját, az első tanuló 

évünk volt a kiemelt bajnokságokban szerepeltetni az U-19-es és U-17-es csapatainkat a Közép-A II. 

osztály kiemelt csoportjában és a Közép-Kelet II. osztályában versenyeztettük játékosainkat. 

Már az első évünk sikeres volt a Közép-Kelet U-19-es bajnokságában, hiszen a 3. helyezést érte el 

csapatunk, ugyan itt U-17-es csapatunk az előkelő 5. helyen végzett. Közép-A csoportban U-19-es 

csapatunk a 11. U17-es csapatunk 6. helyen végzett. 
 



Többi korosztályunkat is a megfelelő helyen és bajnokságokban szerepeltettük U7,9,11,13-as 

csapataink Bozsik tornákon, U14 csapatunk a BLSZ ¾ pályás bajnokságában indult, felnőtt csapatunk 

pedig a BLSZ II. osztályában. Örömteli, hogy idősebb csapataink lendülete sem veszett el. Az 

Öregfiúk, Old-Boys és Veterán csapatainkkal szintén részt vettünk a BLSZ szervezésében indított 

bajnokságokban. 
 

Csapataink eredményeit dicsérhetjük, hiszen legkisebb bajnokságban indult csapatunk az U14-es 

korosztályunk szintén első bajnoki évében a 3. helyen végzett. 
 

Felnőtt csapatunk 8. helyen végzett, Öregfiúk csapatunk 8. OldBoys csapatunk remek 3. helyezést 

érte el l a bajnokságába, Veteránok pedig a 7. helyen végeztek. 

 

A szülőkkel és játékosokkal folyamatos volt a kommunikációnk több csatornán keresztül, ezek 

legtöbb esetben a facebook hivatalos oldalai voltak, hiszen ezt már mindenki napi szinten használja. 

Itt minden korosztálynak saját zárt csoportot hoztunk létre, ezen felül pedig egy saját nyilvános 1908 

SZAC BUDAPEST információs és mindenkinek hozzáférhető facebook oldalt. Tavasszal megtartottuk 

első szülői értekezletünket, ahol informáltuk a szülőket, hogy a nyáron mi várható, milyen 

változások lesznek, hova megyünk táborozni és mikor kezdődik a nyári felkészülés. 
 

Edzőink számát is növelnünk kellett 3 fővel, így most a 13 edzővel dolgozunk. 7 vezetőedző, 5 

pályaedző és 1 kapusedző alkotja a stábot. Meg kell említenem még egyesületi titkárunk Béres Bence 

személyit is, aki nagyon pozitív és segítőkész munkájával megkönnyíti napi szintű munkánkat 

egyesületi szinten. Itt szeretném még megemlíteni Somogyi Gábor”Töri” és Nyíri Sándor nevét, akik 

az Öregfiúk, Oldboys és Veterán csapatunkat irányítják elévülhetetlen odaadással. 
 

Összefoglalva 2016-os évet bátran kijelenthetem, hogy az 1908 SZAC Budapest egyesület egy teljesen 

új egyesületi modellel kezdte meg a nyári munkát. Az egész egyesületre jellemző egyedi filozófia és új 

trendek ötvözése került előtérbe. A szakmai és erkölcsi munkánkat jellemzi, hogy a nyáron közel 

50%-al növekedett utánpótlás korú játékosaink száma, 123-ról 176-ra. Nagyon sok pozitív 

visszajelzést kaptunk a szakmai munka minőségéről, a gyerekek és a játékosok megbecsüléséről, az 

egyesület szimpatikus és lojális vezetéséről. 
 

A kerületi vezetők és a szakszövetségek is dicsérően beszélnek egyesületünkről és viszik jó hírünket 

Budapest szerte és a környező Pest megyei városokban (Gyál, Vecsés, Soroksár). 
 

Remélhetőleg a 2017-es évünk is hasonló lesz, mint a 2016-os, vagy még annál is jobb. 
 

A jövőt tervezzük úgy, mint a 2016-os évet és szeretnénk még magasabb osztályba lépni 

felnőtt csapatunkkal. 

 
 
 
 

 

Köszönettel:  

Hargitai László 

Szakosztályvezető 


