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1908 SZAC Budapest 2017. évi labdarúgó szakosztályi beszámoló

Az 1908 SZAC BUDAPEST egyesületének a fő célkitűzésünk, hogy valamennyi játékosunk

számára magas színvonalú képzést, továbbá minőségi versenyeztetést biztosítsunk az

országhatáron belül, és a nemzetközi porondon is, valamint az utánpótlás képzésünk

eredményeként saját nevelésű játékosokkal kerüljünk fel az BLSZ I. osztályba. 

2017 az újkori SZAC életében az egyik legsikeresebb éve volt, de reméljük ez még sokkal

szebb és jobb lesz az évek során. Csapataink nagyon szép eredményeket elérve zárták a

2016-ban megkezdett bajnoki idényeket.

Tartottuk magunkat ahhoz a négy ponthoz, négy hívó szóhoz, amit Elnök Úr megfogalmazott

számunkra vezetőknek és a szakmai stábnak, vagyis REND, TISZTESSÉG, EGYSÉG

JÖVŐ.

2017-re kitűzött feladatink címszavakban a fent jelzett témakörökben:

REND

 Iroda 

 Szertár

 Egyesületi működés (tagdíj, szponzorok, könyvelés, adminisztráció)

 Szakmaiság, elhivatottság.

 Tagdíj folyamatos ellenőrzése 

 Pisont István távozásával új szakmai igazgató keresése és kijelölése. (Rakonczay

András)

 2016/17-es TAO elszámolása.

 2017-18-as TAO beadása.



TISZTESSÉG

 Erkölcsileg, szakmailag mindenki egy irányba vigye az egyesület érdekeit.

 Minden munkatársunk becsülettel, tudása legjavát adva végezze a munkáját.

 Önkormányzattal és a Városgazdával még szorosabb együttműködés.

 Edzőinket megbecsülni anyagilag és erkölcsileg. 

EGYSÉG

 Szakmai munka egységessé tétele most már Rakonczay Andrással vezetésével.

 Új edzők kiválasztása a szakmai munkához, akik teljes mértékben illeszkednek

egyesületünk filozófiájába.

 Új edzők beintegrálása (Csámpai Gyula, Fejes Attila, Pichler Rudolf)

 Hosszú távon biztosítani az egyesület működését.

 Az újonnan igazolt játékosokat egységesen felöltöztetni.

 A folyamatos versenyeztetést minden korosztálynál biztosítani.

JÖVŐ

 Folytatni a megkezdett munkát, ahogy azt elterveztük. Csapataink további

versenyeztetése és megmérettetése magasabb szintű bajnokságokban.

 A folyamatos versenyeztetést minden korosztálynál, fölfelé áramoltatás.

 Fiatalok folyamatos beépítése a magasabb korosztályokba.

 A megbeszéléseken döntöttünk az új igazolásokról, a leigazolt játékosok

létszámáról, egyesületünkben közel 50%-al növekedett a játékosaink száma.

 2017 szeptemberére 245 igazolt labdarúgója van az 1908 SZAC

Budapest egyesületnek, szeretnénk ha lehetőségünk lenne ezt a számot 300-ra

emelni. Az új pályák lehetősége reményt ad erre.

 Irányelveink szerint a tömegesítés után a minőségi labdarúgás oktatása kerül

előtérbe.

 Minőségi labdarúgók kiválasztása és leigazolása.

 2017-18.-évi TAO pénzek begyűjtése, szponzorok további keresése,

pályázatokon való részvétel.

 Nyertes pályázatunkat folyamatosan egyeztetni a jövőben az Önkormányzattal,

villanyvilágítás korszerűsítés, pályafelújítás, öntözőrendszer kialakítás.

 A támogatóinkkal újra egyeztetni, hogy az előző évekhez hasonlóan, hogyan,

milyen mértékben támogatják továbbra egyesületünket.



Az első félévben minden korosztályunk befejezte a 2016/17-es bajnoki szezonját, a

2015/16-os első tanuló év után ismét a kiemelt bajnokságokban szerepeltettük csapatainkat.

Az U19-es és az U17-es csapataink a Közép-A III. osztály kiemelt csoportjában az U16 és

U18-as csapatainkat a Közép-Kelet III. osztályában szerepeltek.

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

helyezést érte el csapatunk, ezt a 2017-es évben még szebbé tudták tenni, számunkra

játékosaink, mert megnyerték a bajnokságukat. 

U16-os csapatunk a 4. helyen végzett az idősebb korosztály bajnokságában. Közép-A

csoportban U19-es csapatunk a 7. U17-es csapatunk nagyon előkelő 2. helyen végzett.

2017/18-as bajnokságokba szintén ezekbe a csoportokba neveztük csapatainkat, de most

már csak két korosztályban indítottuk az U19 és U17 Közép A III csoportba. A fél szezonban

U19-es csapatunk a 11. helyen áll U17-es csapatunk pedig a 2. pozíciót foglalja el.

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, az új évadba terveztük, hogy beneveztük U15-ös csapatunkat is a

BLSZ nagypályás bajnokságába, felnőtt csapatunk pedig a BLSZ II. osztályában szerepel

továbbra is.

U14-es csapatunk remekül szerepelt szintén és a 2. helyezést érte el.

Felnőtt csapatunk 5. helyen végzett, Öregfiúk csapatunk 4. OldBoys csapatunk sajnos az

előző évben elért 3. helyezése után csak a 13 helyen zárta a bajnokságot, Veteránok

pedig a 9. helyen végeztek.

Az Öregfiúk, Old-Boys és Veterán csapatainkkal szintén befejezték a szezon első felét,

eléggé változatos eredményekkel.

Öregfiúk 4. helyen zártak Old-boys 13.helyen, Veterán csapatunk pedig 9. helyen végzett fél

szezonban. 



2017/18-as szezon

Korosztályainkat ismét a megfelelő helyen és bajnokságokban neveztük U7,9,11,13-as

csapatainkat 

Bozsik tornákon, U14 csapatunk a BLSZ ¾ pályás bajnokságában indult, az új évadba

beneveztük U15-ös csapatunkat is a BLSZ nagypályás bajnokságába, felnőtt csapatunk

pedig a BLSZ II. osztályában szerepel továbbra is.

U14-es csapatunk remekül szerepel akárcsak az U15-ös csapatunk előző őszi bajnokként

fordult a tavaszi szezonra, U15-ös csapatunk pedig 2. helyen várja a tavaszi folytatást.

Elnök úr kérése az volt a nyáron, hogy 2017/18-as bajnoki évben próbáljuk meg felnőtt

csapatunkat egy osztállyal feljebb juttatni.

A bajnokság felénél csapatunk feljutó 2. helyen zárta a fél szezont, sajnos az utolsó

fordulóban estünk vissza a második helyre.

Megrendeztük az első nemzetközi Deák”Bamba” utánpótlás labdarúgó tornánkat, 2005-ös

és 2006-os korosztályok részére 20 csapat részvételével. Nagyon nagy sikere volt az nb-s

csapatok körében és jelezték, hogy a 2018-as évben is szívesen részt vennének ilyen nívós

tornán. A 2018-as tornára már egy névadó szponzort is sikerült találnunk.

Kisebb korosztályaink folyamatosan neveztek a Bozsik tornák mellett nagyobb tornákra,

ilyen volt az Egri Aventics nyári torna, amin nem csak nyáron, de decemberben a téli

Mikulás-kupán is részt vettük kiemelkedő sikerekkel. 2018 nyarán ismét szeretnénk

elindulni a fiatalabb korosztályokkal ezeken a tornákon.

Óvodai programunk nagyon sikeres, két kerületi óvodában tartunk készségfejlesztő

foglalkozásokat, és a jövőben szeretné az Önkormányzat ezt még három óvodával bővíteni.

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 új zárt csoportot hoztunk létre, ezen felül

pedig saját nyilvános 1908 SZAC BUDAPEST információs és mindenkinek hozzáférhető

facebook oldalon informáltuk több, mint 600 követőnket. Tavasszal megtartottuk szülői

értekezleteinket, ahol informáltuk a szülőket, hogy a nyáron mi várható, milyen változások



lesznek, hova megyünk táborozni milyen tornákon, szeretnénk részt venni és mikor

kezdődik a nyári felkészülés.

Edzőink számát is növelnünk kellett 3 fővel, így most a 14 edzővel dolgozunk. 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.

Az 1908 SZAC BUDAPEST egyesületként a fő célkitűzésünk a jövőben is, hogy valamennyi

játékosunk számára továbbra is a magas színvonalú képzést, és minőségi versenyeztetést

biztosítsunk az országhatáron belül, és a nemzetközi porondon is, valamint az utánpótlás

képzésünk eredményeként saját nevelésű játékosokkal kerüljünk fel az BLSZ I. osztályba. 

További feladatunk az utánpótlás bázis folyamatos építése, működtetése. A megfelelő szintű

munkavégzés érdekében egyesületünknek nagy szüksége van támogatásokra a felmerülő

felkészülési és versenyeztetési többletköltségek fedezésére, mivel saját bevételi forrásunk

minimális. Nagyon szeretnénk, ha az Önkormányzat nagyobb támogatást biztosítana,

egyesületünknek a pálya használatért nem kellene fizetni, vagy esetleg a pálya

üzemeltetését megkapnánk, hogy plusz bevételi forrásokhoz tudjunk jutni.

Összefoglalva 2017-es évet bátran kijelenthetem, hogy az 1908 SZAC Budapest egyesület

ismét egy szintet lépett előre a terveinknek megfelelően. 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).

A Deák tornának köszönhetően pedig országosan is híre ment milyen minőségi utánpótlás

tornát rendezett a SZAC.



Remélhetőleg a 2018-as évünk is hasonló lesz, mint a 2017-es, reméljük, hogy még talán

sikeresebb.

A jövőt tervezzük úgy, mint a 2017-es évet és elsődleges célunk, hogy az utánpótlás

nevelése mellett szeretnénk még magasabb osztályba lépni felnőtt csapatunkkal.

Budapest, 2018. március 27.

Köszönettel: 

Hargitai László

Szakosztályvezető

A jelentés megtárgyalására 2018. április 12-én megtartott egyesületi közgyűlésen került sor.

Elfogadva a 2018. április 12-i közgyűlésen ..……….fő IGEN,   …………..fő NEM, 

……..…… fő TARTÓZKODÁS mellett /2018. …… számú közgyűlési határozat /.

A Közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítette:

                      ..…………………………….                                     ..………………………
                              Hargitai László                                                      Ódor Dezső

A taglétszám 2018. április 12-én a felvett tagokkal, gyerek és ifjúságiakkal együtt 255
fő. (18 év alatti gyerekek helyett az egyik törvényes képviselője szavazhat)


