
 

1908 SZAC BUDAPEST 

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ – 2018. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Alessandro Del Piero egyik gondolatával kezdem a beszámolómat: 

 

„A szépség a sportban 

azt is jelenti, hogy előrenézünk: 

meglátjuk a még nem létező szépséget, 

és próbáljuk formába önteni.” 

 

Az 1908 SZAC BUDAPEST egyesületének is ez a fő célkitűzése, hogy valamennyi játékosunk számára 

továbbra is a szépet és a jót tudjuk adni hosszú távon biztosítani a magas színvonalú képzést és 

továbbá a képzésben meg találni „a még nem létező szépséget” azokat a tehetségeket megtalálni, 

akiknek megfelelő képzést tudunk biztosítani a Mi filozófiánk szerint. Az értékes és tehetséges 

játékosokat mindig megméretetni, ha kell idősebb és nagyobb korosztályok elleni játszatni, és akár 

ha kell bajnoki rendszerben vagy edzőmérkőzéseken. 

Ha ez hosszútávon sikeres, akkor ez hosszútávon nagyon eredményes is lesz. 2018-ban ezekkel a 

gondolatokkal szerettük volna elindítani csapatainkat a 2018-as évadra. 

 

Tartottuk magunkat ahhoz a négy ponthoz, amit Elnök Úr megfogalmazott számunkra vezetőknek és 

a szakmai stábunknak egyaránt: Rend, Tisztesség, Egység, Jövő 

 

REND 

 Egyesület megfelelő működése, szabályok betartásával  

 A szakmaiság és az elhivatottság továbbra is előtérbe helyezése 

 Tagdíj folyamatos ellenőrzése, új szigorítás bevezetése 

 Tagdíjak időbeni befizetése (aki két hónapnál régebbi tartozó nem léphet pályára) 

 Pénzügyi elszámolások pontos leadása/beadása (TAO, EMMI, Önkormányzat) 

 Pénzügyi stabilitás szinten tartása, és ha lehet még jobban növelni, az előző évekhez hasonló 

tudatos gazdálkodást. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Alessandro_Del_Piero


TISZTESSÉG 

 Erkölcsileg mindenki egy irányba vigye az egyesület érdekeit. 

 Minden munkatársunk tudása legjavát adva, becsülettel végezze a munkáját. 

 Az Önkormányzattal és a Városgazdával még közvetlenebb együttműködés kialakítása. 

 Edzőink munkáját anyagilag és erkölcsileg is megbecsülni. 

 

EGYSÉG 

 A szakmai munka ugyan olyan egységes legyen, mint az elmúlt években. 

 Új edzők kiválasztása, akik teljes mértékben illeszkednek az egyesület filozófiájába.(Török 

Alíz, Almási Gábor, Oszlánszki Gábor, Bereczki Tamás) 

 Az újonnan igazolt játékosokat, munkatársakat egységes SZAC szerelésbe öltöztetni. 

 A folyamatos versenyeztetést minden korosztályban. 

 Értékeink további megőrzése, játékosaink további színvonalas nevelése. 

 

JÖVŐ 

 Csapataink tovább versenyeztetése és megmérettetése magasabb szintű bajnokságokban. 

 A folyamatos versenyeztetést minden korosztálynál, fölfelé áramoltatás megtartása. 

 A fiatalok folyamatos beépítése a magasabb korosztályokba. 

 A játékosállomány minőségi rotációjának folytatása. 

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

részvétel. 

 2018-19.-évi TAO pályázat előkészítése 

 Nyertes pályázatunkat folyamatosan egyeztetni a jövőben az Önkormányzattal, 

villanyvilágítás korszerűsítés, pályafelújítás, öntözőrendszer kialakítás.  

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

támogatják Egyesületünket: Autó-Palace, Ferihegy-Autó Kft, Príma, Technofil Kft, Hunicor Kft, 

Nicro Kft, Makó János Dental Ceramist School, Joe Bácsi étterem, Szinva Net Kft, 18. kerületi 

Önkormányzat. 

 

 

 

 

 

 



2017/18-as szezon 

 

 

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

Bozsik tornákon indítottuk minden korcsoportban két csapattal, U14 csapatunk a BLSZ ¾ pályás 

bajnokságában indult, az új évadba beneveztük U15-ös csapatunkat a BLSZ nagypályás bajnokságába, 

U19 és U 17-es korosztályunk az MLSZ NB III. Közép ”A” kiemelt csoportjában indítottuk. Felnőtt 

csapatunk pedig a BLSZ II. osztályában szerepel továbbra is. 

 

Óvodai programunk hatalmas sikere miatt már három kerületi óvodában tartunk továbbra is 

készségfejlesztő foglalkozásokat. Ez nagyban köszönhető Ódor Zoltán és Gálvölgyi István 

lelkiismeretes munkájának. 

A 2018 márciusában a XVIII. kerületi Város rehabilitációs szervezet pályázatot írd ki az óvodai 

egészségnevelés és mozgáskoordináció foglakoztatására. A pályázatot egyesületünk nyerte el és 

2018 őszétől tartunk foglalkozásokat, itt Gombos László tarja a foglalkozásokat. 

 

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

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

Mindkét csapatunk sikeresen befejezte 2018-ban a bajnoki szezonját U14-es csapatunk 2. U15-ös 

csapatunk pedig a 3. helyen zárta a bajnoki évadot. 

 

2018 nyarán az új évadra az egyesületi vezetők úgy döntöttek az edzők kérése, hogy a meglévő 

Bozsik tornákon minden korosztályban most is két csapatot indítunk. 

A BLSZ 3/4- pályás bajnokságban újra indítunk csapatot, a BLSZ U15 helyett két újabb MLSZ 

bajnokságban induló csapatot indítunk. 

Az U14 és az U15-ös csapatunk az MLSZ NB II. osztályában a kiemelt csoportban indítottuk el 

fiatalabb korosztályként. 

 

Azért, hogy a gyerekeket folyamatos tudjuk versenyeztetni ezért a téli időszakban három csapattal 

indultunk a BLSZ országos futsal bajnokságában. 

Több-kevesebb sikerrel ez még számunkra is csak a tanuló időszak, jövőre, ha igény van, rá 

természetesen újra indítunk csapatokat. 

 

Nagyobb korosztályainkat az MLSZ NB III. osztályában ismét a kiemelt csoportban neveztük. 



U19-es csapatunk a bajnokság felénél 11. helyen állt U17-es csapatunk pedig 2. helyen zárta az őszi 

bajnokságot. 

A bajnokság befejezésnél U19-es csapatunk a 10. helyen, míg az U17 a 3. helyen fejezte be a 

bajnokságát. 

Az U19-es csapatból megint sikerült a felnőtt csapatunka beépíteni több fiatal játékost. 

Nagyon fontos az egyesület számára, hogy az utánpótlás nevelésünk ilyen szinten tudjon maradni a 

jövőben is és saját nevelésű játékosokkal tudjuk évről évre feltölteni felnőtt csapatunk keretét. 

 

Felnőtt csapatunk a BLSZ II. osztályában indult ismét, de már sokkal nagyobb elvárásokkal, mint az  

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

felnőtt csapatunkat egy osztállyal feljebb juttatni. 

 

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

estünk vissza a második helyre. De ennél sikeresebb tavasz következett, mert megnyertük a 

bajnokságot és bajnokként jutottunk a BLSZ I. osztályába. Nagyon kiélezett harc volt három csapat 

között CSEP-GÓL a BVSC és a SZAC csapatai között. 

A bajnokság az utolsó fordulóban dőlt el, amikor is itthon döntetlen játszottunk a BVSC csapatával. 

 

A bajnokság megnyerése mellett még egy nagy sikert ért el felnőtt csapatunk. 

Budapest Kupa döntőt játszottunk ahol sajnos vereséget szenvedtünk akkor még II. osztályú  

csapatként, de ez is egy hatalmas élmény volt a játékosoknak, edzőknek, vezetőknek és az egyesület 

játékosainak, szurkolóinak. Ez egy nagyon szép menetelés volt, hiszen négy BLSZ I. osztályú csapatot 

tudtunk kiejteni a kupa sorozatból. A kupa szereplés jó felmérése volt annak, hogy mennyire van 

realitása, hogy csapatunk az első osztályban szereplejen a következő évben. 

 

Megrendeztük az második 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 2019-es évben is szívesen részt vennének ilyen nívós tornán. 

A 2019-es 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.2019 nyarán ismét szeretnénk elindulni a fiatalabb korosztályokkal 

ezeken a tornákon. 



Részt vettünk két korosztállyal a Nemzetközi Székely-Magyar Utánpótlás tornán, ahol 2005-2006-os 

korosztályunk I. helyezést ért el, 2007-2008-as korosztályunk II. lett a rangos nemzetközi tornán. 

 

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 közel 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 17 edzővel dolgozunk. 

 

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 maradjunk bent és tartsuk fel a BLSZ I. osztályú tagságunkat. 

További feladatunk az utánpótlás bázis folyamatos tovább 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. 

Nagyon nagy probléma, hogy nem tudjuk, hogy a jelenlegi füves pályánkból mikorra lesz használható 

pálya. Az is kérdés még, hogy élőfüves vagy műfüves pályát épít az Önkormányzat az MLSZ-el 

közösen. Sajnos a pálya hiánya folyamatos gondot jelent, főleg a téli időszakban az edzéseket több 

helyszínen kell lebonyolítanunk. Bérelnünk kell a Pogány Középiskolában termet, a Bókay kertben egy 

kisméretű műfüves pályát. Sokszor 3-4 korosztály edz együtt a pályán a területeket megosztva. A 

felkészülés sajnos már évek óta nehézkes megy a tavaszi szezonra. 

 

Összefoglalva 2018-as évben kijelenthetem, hogy az 1908 SZAC Budapest egyesületnek ismét sikerült 

egy szintet előre lépni. A terveinknek megfelelően sikerült véghezvinni. Az egész egyesületre jellemző 

egyedi filozófia megmaradt. A szakmai és erkölcsi munkánkat jellemzi, hogy a nyáron ismét  

növekedett utánpótlás korú játékosaink száma, 176-ról közel 200 főre. Eljött az az idő, amikor sajnos 

létszám stopot kellett bevezetni, mert nem tudtuk fogadni a játékosok érkezését helyhiány miatt. 



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 és beszéltek a 2018-as évünkről főleg 

a felnőtt csapat miatt.  

 

A Deák tornának köszönhetően pedig országosan is híre ment milyen remek utánpótlás tornát 

rendezett a SZAC és reméljük, hogy 2019-ben is így lesz és meg tudjuk rendezni tornánkat. 

 

Remélhetőleg a 2019-es évünk is hasonló lesz, mint a 2018-as, reméljük, hogy még talán sikeresebb. 

 

A jövőre vonatkozó elsődleges célunk, hogy az utánpótlás nevelésünk ugyan ilyen szinten 

megmaradjon, mint az elmúlt időszakban és felnőtt csapatunk saját nevelésű fiataljainkkal tudjon 

minél tovább az első osztályban maradni. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelműket. 

 

Hajrá SZAC! 

 

 

Hargitai László 

Szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 


