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1908 SZAC Budapest 2018. évi közhasznúsági jelentése

1908 SZAC Budapest közgyűlése (2019. 04. 11.) véglegesítette az egyesület előzetesen közreadott
2018. évi célkitűzéseit és programtervét, ill. megvitatta és elfogadta a 2018. évről a beszámolókat,
jelentéseket. A közgyűlésre került írásos anyagok és a közgyűlésen hozott határozatok felkerültek
az egyesület önálló weboldalára (www.1908szac.hu).
Hivatalos weboldalunk mellett, sőt még az előtt továbbra is Egyesületünk első számú
kommunikációs csatornája a Facebook. Egyesületünk hivatalos facebook oldalán napi szinten
feltüntetjük az éppen aktuális fontosabb eseményeinket (mérkőzésbeharangozók, eredmények,
rövid mérkőzés összefoglalók, kiemelt rendezvényeink, heti és egyéb programok). Korunk
követelményeinek, technikájának eleget téve ez a felület Egyesületünk első számú információs
csatornája, amelynek jelenleg 709 követője van, ami azt jelenti, hogy elviekben minden tagunk és
annak „másfél rokona”, ismerőse is kedveli Egyesületünket. Erre a táborra büszkék vagyunk és őket
nevezhetjük a SZAC CSALÁD-nak.
A weboldalunkat és a fő facebook oldalunkat Egyesületünk titkára Béres Bence és Istenes László
kezelik, ők töltik meg tartalommal, míg a korosztályos zárt csoportok felületeit az edzők, a játékosok
és a szülők tartják életben.
Valamennyi egyesületünk által rendezett tornán a résztvevőknek egyedi, egyesületünk emblémáját
tartalmazó, - helyezésüknek megfelelő - érmet, oklevelet adtunk. A tornák előkészítése,
lebonyolítása és után követése megfelelően zajlott minden esetben. Hiányosságról,
szervezetlenségről, szakmai munkával kapcsolatban negatív észrevételt egyetlen egyszer sem
kaptuk.

Csapataink 2017/18-os évad eredményei:

Labdarúgás


Veterán I. osztály 12. hely – sajnos kiestünk az elsőosztályból



Oldboys III. osztály 8. hely



Öregfiúk II. osztály 4. hely



Felnőtt BLSZ II. osztály 1. hely – BAJNOKI CÍM és feljutás a BLSZ I. osztályba



Felnőtt Budapest Kupa döntő



U19 MLSZ III. osztály Közép A 10. hely



U17 MLSZ III. osztály Közép A 3. hely



U15 BLSZ 1. csoport 3. hely



U14 BLSZ 2. csoport 2. hely

Korfball



BEK-selejtező 1. helyezés



NB 1/B: 1. helyezés BAJNOKI CÍM és 5. helyezés



NB1: 1. helyezés BAJNOKI CÍM és 3. helyezés



U19 1. helyezés BAJNOKI CÍM, 3. és 4. helyezés



U17 3., 4. és 5. helyezés



U15 3. helyezés

Egyéni díjak:
o

Év játékosai: Kiss Míra, Kiss Máté Gábor, Bellusz Tamara, Bellusz Kristóf, Bellusz Viktor

o

Gólkirályok/gólkirálynők: Kiss Míra, Tóth Jázmin, Kálmán Borbála, Bellusz Tamara, Kiss
Máté, Bellusz Kristóf, Majer Zsolt

Csapataink 2018/19-es évad eredményei (március 30-i állás):

Labdarúgás


Veterán II. osztály 9. hely



Oldboys III. osztály 14. hely



Öregfiúk II. osztály 2. hely



Felnőtt BLSZ I. osztály 8. hely



Felnőtt Magyar Kupában a 6. fordulóig jutott



U19 MLSZ III. osztály Közép A 3. hely



U17 MLSZ III. osztály Közép A 13. hely



U15 MLSZ II. osztály Közép A 9. hely



U14 MLSZ II. osztály Közép A 11. hely



U14 BLSZ 3. csoport 2. hely

Korfball


NB1: jelenleg 2. és 3. hely



NB1/B: jelenleg 1. és 3. hely

Minden korosztályban, minden csapatunknak van még győzelmi esélye.
Magyar válogatott szövetségi kapitánya Hack Barnabás, csapatmenedzser Ruzsa Gergely.
Utánpótlás:


Közgyűlésünkön megalapított Deák „BAMBA” Labdarúgó Akadémiánk utánpótlás képzésünk
elvi alapjait rögzítettük „Út Magyarország Élvonalába”szakmai program keretében.



Pisont István, utánpótlás szakmai igazgatónk nyári távozása után Rakonczay András vette
át a pozíciót és vezetésével, hasonló szellemben tovább haladunk a megkezdett úton.
A minőségi munka legjobb bizonyítéka a folyamatos létszámnövekedés és
játékosállományunk minőségi rotációja utánpótlás szinten.
o 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 160 gyermekkel dolgoznak
edzőink. Ehhez csatlakozott 2018 őszén a Vándor Óvoda, ahol 70 gyermek vesz részt a
foglalkozásokon.



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, váratlan programváltozásokról.
Az elmúlt két év tapasztalata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ez a kommunikációs
csatorna jól működik, a játékosok és a szülők szívesen használják, segítségével az
információk gyorsan és mindenkihez eljutnak.
o Ezen felül legalább félévente tartunk szülői értekezletet, ahol a vezetőedzők
informálják a szülőket csapataik teljesítményéről, szakmai elképzeléseikről és
jövőbeli terveikről.



Weboldalunkat felújítottuk, modernizáltuk és könnyebben kezelhetővé tettük.



Hagyományteremtő céllal megrendeztük 2018. május 20-án a II. 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 20 csapatos torna remekül sikerült, amelyet követően csak pozitív visszajelzéseket
kaptunk szakemberektől, vendégektől és játékosoktól. Legfontosabb eseményünkön
Egyesületünk pályáin és területén összesen 220 játékos, 400 kísérő vendég, 40 szakvezető
volt jelen. Mérkőzéseink bonyolításában nagy segítséget kaptunk az Önkormányzattól, az
MLSZ-től, Támogatóinktól és a Szülőktől. A magas színvonalú, izgalmas mérkőzések
mellett, jó hangulat és finom ételek jellemezték a napot. A Tornát természetesen idén is
megrendezzük.



A Bókay kert által szervezett 2018-as nyári napközis táborba egyesületünk 5 héten át
minden hétköznap tartott labdarúgó foglalkozásokat, amelynek nagy sikere volt a fiatalok
körében.



Az 1908 SZAC Budapest és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által létrehozott
Városgazda Utánpótlás Akadémia között létrejött együttműködési megállapodás, amely
lehetőséget biztosít a kerületi fiatalokkal való tervszerű foglalkozásokra.

TAO pályázatok 2017/18-as és 2018/19-es szezonra:


A 2017/18-as MLSZ TAO pályázatán 53 258 782 Ft-ot nyertünk, amely önrésszel együtt
69 988 374 Ft. Ebből pályafelújításra, világítás korszerűsítésére, lelátó építésére 44 792 516
Ft-ot tudunk fordítani, személyi jellegű ráfordítás 1 163 694 Ft, tárgyi eszköz beruházásra
3 577 843 Ft és utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására 20 454 321 Ft tudjuk fordítani.



A 2018/19-es MLSZ TAO pályázatán 22 935 681 Ft-ot nyertünk, amely önrésszel együtt
25 266 083 Ft. Személyi jellegű ráfordítás 0 Ft, tárgyi eszköz beruházásra 35 751 Ft és
utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására 22 899 930 Ft tudjuk fordítani.

A kerületi önkormányzat egyesületünknek 2018-as évre 7 millió forint támogatást biztosított
(negyedéves utalással megkapott összeg), amelyet kerületi sportlétesítmények bérleti díjainak
kiegyenlítésére, sportfelszerelésekre, a csapataink utaztatására és versenyeztetésére 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 231.878 Ft támogatást kaptunk a felajánlott SZJA 1%-ból,
amelyet utánpótlás programunk végrehajtására fordítottunk.

Budapest, 2019. március 30.

Összeállította: Istenes László elnök
1908 SZAC Budapest

A jelentés megtárgyalására 2019. április 11-én megtartott egyesületi közgyűlésen került sor.

Elfogadva a 2019. április 11-i közgyűlésen ..……….fő IGEN, …………..fő NEM, ……..…… fő
TARTÓZKODÁS mellett /2019. …… számú közgyűlési határozat /.

A Közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítette:

..…………………………….
Hargitai László

..………………………
Ódor Zoltán

A taglétszám 2019. április 11-én a felvett tagokkal, gyerek és ifjúságiakkal együtt 247 fő. (18
év alatti gyerekek helyett az egyik törvényes képviselője szavazhat)

