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I. BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 
 

A szakcsoportunk életében a 2010-es év, mind a sportolói-, mind a csapat életünk 

szempontjából egyaránt, fennállásunk eddigi, talán legsikeresebb éve volt. 

 

Amíg, 2009 még a megkapaszkodással, és az addigi eredményeink, pozícióink megtartásáért 

való küzdelemmel telt el, és egy évvel ez előtt kifejezett büszkeséggel jelenthettük ki, hogy 

2009-ben sikerült elkerülnünk azt, hogy az előző, több mint hat év alatt megszerzett 

értékeinkből bármit elveszítsünk, és már az is nagyon jó volt akkor, hogy a régebben 

végrehajtott profilbővítéseinket megőrizhettük, addig 2010-ben már egyáltalán nem erről volt 

szó. 

 

A 2010-es évben végre, kínlódások nélkül (költözések-, építkezések-, leépítések-, tagdíjemelések-, 

bérleti díjak fizetése-, a szinte állandósult életérzés, hogy honnan és mikor rúgnak majd ki 

bennünket-, hol, és meddig maradhatunk-, működhetünk tovább, stb. nélkül), szinte tisztán a sport-

alaptevékenységünkre tudtunk koncentrálni. Meg is lett ennek az eredménye. 

 

2010-ben, mind a két felnőtt labdarúgó csapatunk bajnokságot nyert. Ezzel úgy tűnik, a 

Budapesti Labdarúgó Szövetségben egyenesen történelmet írtunk, hiszen egyelőre, a BLSZ 85 

éves történelmében sehol nem található még egyetlen olyan egyesület sem, amelynek egy 

évben, egyszerre, párhuzamosan, két felnőtt csapata is bárhol, bármelyik bajnoki évben, két 

bajnoki címet is megnyerjen, megszerezzen. Egyelőre úgy tűnik, hozzánk hasonlóan ez eddig 

még senkinek sem sikerült, ill. pontosabban, arról senki nem tud. Kérdés, hogy ez bármikor 

valakinek is sikerült-e egyáltalán valaha-, és volt-e már ilyen, bármikor 85 év alatt ? 

 

2010-ben, az A.C. Zrínyi első csapata, megnyerte a BLSZ II. egyik csoportjának, a 2-es 

csoportnak a bajnokságát, az A.C. Zrínyi II. csapata pedig (amely elsősorban a sajátnevelésű, 

nálunk kiöregedett Ifi játékosainkból áll), a BLSZ IV. 2-es csoport bajnokságát nyerte meg, ugyan 

azon bajnoki évben, a 2009/2010-es bajnokság végén. 

 

A 2010-es őszi szezonban tehát, mind a két csapatunk, egy osztállyal feljebb szerepelhetett, 

sőt, az A.C. Zrínyi első-csapata egyenesen, már a nemzetközileg is regisztrált, minősített és 

szabályozott Magyar 5. osztályba került fel. 
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Büszkén számolhatunk be továbbá arról is, hogy ismét benevezhettük serdülő csapatunkat egy 

hivatalos bajnokságba, így nagypályás labdarúgó utánpótlás-nevelő projektünk újraépítése is 

visszavonhatatlanul megtörtént. 

 

A Honvéd Zrínyi SE (továbbiakban HZSE) III-as sz. Nagypályás Labdarúgó Szakcsoportjaként 

működő A.C. Zrínyi, napjainkban − mára már −, Budapest második-harmadik legnagyobb 

futballal foglalkozó amatőr formációja. Jelenleg 2 felnőtt-, valamint 10 utánpótlás csapatot, 

versenyeztetünk különböző formákban (bajnokságokban-, és tornarendszerekben is), valamint 

összesen, nagyjából 220 felnőtt-, serdülő-, és gyermek-játékost foglalkoztatunk csapatainkban. 

 

Az. A.C. Zrínyi edzések most már évek óta, egyrészt, decentralizáltan, 3 óvodában, 3 

iskolában, másrészt, persze a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (továbbiakban ZMNE) 

területén belül található füves labdarúgó pályán, egymással párhuzamosan zajlanak. Soraink 

leírásának pillanatában, az A.C. Zrínyi keretein belül, a szakmai munkában 10 edző vesz 

részt, (ez a 2010-es év végi záró állapot). 

 

Tehát, 2010-ben, már a ZMNE területén belül is (komplex módon), tovább folytathattuk, a 

tudatos utánpótlás-nevelő programunkat, miközben a decentralizáltan, – az általunk 

beszervezett –, óvodákban és iskolákban meglévő utánpótlásbázisaink tevékenysége is 

zavartalanul folyhatott tovább. Az utánpótlásbázisainknak a fejlődését tehát, már évek óta 

semmi nem zavarja.                       (Ld.: 1/A. sz. melléklet, 

a Honvéd Zrínyi SE labdarúgó szervezetének szervezeti felépítése, 

1/B. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi 2010.12.31-ei zárásnak megfelelő létszámelemzése.) 

 

 

2010-ben is, tovább folytattuk, kiterjedt pályázói tevékenységünket, és ebben az évben szintén 

sikeresen biztosítottuk a nyugodt szakmai munkánkhoz támaszt jelentő anyagi alapokat. Bár 

az országban zajló politikai választások és az azt követő kurzus-változások erősen megrázzák 

minden esetben a Magyar sportéletet (ezt nem kívánjuk elemezni, és nem kívánunk ebben a 

sportszakmai beszámolóban erről értekezni), „hála az égnek” ebben törés, bicsaklás 2010-ben sem 

történt. 

 

Örömmel kell megjegyeznünk és kiemelnünk azt is, hogy a ZMNE területén belül jelenleg, 

Budapest egyik legkorszerűbb-, kiváló minőségű-, frissen felújított sportinfrastruktúrájában 

dolgozhatunk, így egy szó panaszról sem lehet szó, …minden a legnagyobb rendben van. 

 

Nyilvánvalóan ezért, mindenkinek, aki a munkánkat ebben az évben segítette, köszönettel 

tartozunk. 
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II. SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE 
 

A felnőtt csapatok 
 

Felnőtt, első csapat (BLSZ I/B.) 

 

Beszámolónknak ezt a fejezetét minden évben általában némi visszatekintéssel kezdjük, így 

ezt tesszük most is. Ennek most is itt van a helye. 

 

Nos, a száraz statisztikai adatok szerint, ez a csapatunk az elmúlt kilenc évben, háromszor 

aranyérmesként bajnok lett, és feljutott magasabb osztályba, kétszer szerzett ezüstérmet 

bajnokságában, egyszer a 4. majd, a 7. és egyszer a 11. lett, magasabb osztályban. És csupán 

egyetlen esetben ( ! ) esett ki bajnoki osztályából (a BLSZ II-ből, vissza a BLSZ III-ba).  

 

Nos, 9 év alatt, ez olyan sikersorozat, ami párját ritkítja. Összesített eredményeiben tehát, a 

Budapesti Labdarúgó Szövetség talán legsikeresebb csapata vagyunk. Hasonló sikereket 

nem tud felmutatni talán senki sem rajtunk kívül (…a BLSZ-ben, 9 év alatt összességében, szinte 

egyetlen egyesület és csapat sem). Ezt büszkén kell, megjegyezzük ! 

 

És szerencsére, 2010 őszén, még ezeket a sikereket is „megkoronázhattuk”.  

 

Fontos körülmény, hogy a ZMNE sportinfrastruktúrájának 2008 év végi - 2009 év eleji 

átépítése, már 2009 év őszén, és 2010 tavaszán, a felnőtt csapatainkat sem terhelte tovább, az 

2009 kora tavaszán végleg befejeződött. Majd mentálisan megkönnyebbülve, és a 2009 

őszének kiváló teljesítménye után, első-csapatunk, a BLSZ II. egyik magasabb osztályú 

bajnokságát (a BLSZ II. 2-es csoport bajnokságát) megnyerte, 9 ponttal előzve meg a 2. helyezett 

csapatot, és feljutott még magasabbra, a BLSZ I/B osztályba.  

 

Ez az osztály viszont, már nemzetközileg is jegyzett, minősített bajnokság, az un. Magyar 

5. osztály. Erre az osztályra pedig, már nem is csupán a magyar-, hanem az UEFA szabályai, 

előírásai is érvényesek (például itt, már kötelező legalább egy nagypályás utánpótláscsapat 

versenyeztetése is). 

 

Említeni kell, mert fontos, és egyáltalán nem marginális kérdés a Szakcsoport életében „az 

edzőkérdés”, amely kérdés, az előző években nem egy esetben kisebb-nagyobb gondot, 

zavarokat jelentett számunkra (…éppen elég, ha csak „a Dr. Nagy Pál időszakot” említjük, amely után 

ki is estünk akkor, a BLSZ II-es bajnokságból). 

 

Az előző években készített beszámolóinkban erről részletesen írtunk már, és ez most ebben a 

2010-es az évben, „hála az égnek” teljesen rendben van.  

 

A csapat jelenleg jó kezekben van, és a BLSZ egyik legmotiváltabb-, leg-sikerorientáltabb 

edzőjének irányításával végzi munkáját. Az irányítás és a munka, Takács Jenő vezető edző 

(aki egyébként nyugalmazott alezredes) kezében van már, közel másfél éve. És személyében nem 

csak tapasztalt, és igen keménykezű-, következetes-, és szigorú ember irányít mostanában, 

hanem az is látható, hogy módszereivel teljes mértékben azonosulni is tudott a csapat.  
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Takács Jenő, nem csak eredményes edző, hanem kifejezetten tehetséges-, produkálni-, 

bizonyítani akaró-, törekvő-, és sikeres ember is. Ennek eredményei pedig meg is látszanak. 

A legcsekélyebb fegyelmi problémák sincsenek a csapatban, ezeket az edző csírájában fojtja 

el, azonban inkább az az igazság (…és így pontosabb), hogy ilyenek mintha fel sem merülnének 

mostanában. 

 

Hol vannak már (szerencsére) azok a gondok, amikor a leöregedő játékosállomány próbálta itt 

uralni a hangulatot, a helyzetet, össze-vissza riszálva magukat, semmi többlet terhet nem 

vállalva már, azonban a múltban való érdekekre hivatkozva, előjogokat vindikálva maguk 

számára. 

  

Megállapítható, hogy az A.C. Zrínyi talán a legfiatalabb (egy csomó sajátnevelésű játékost a 

sorainkban tudó), legjobb korösszetételű csapat jelenleg a BLSZ I/B osztályban, de akár az 

egész BLSZ-ben is.  

Sorainkban akad két-három, nagyon tapasztalt, a 30-as éveik közepén-, végén tartó, 

rutinos, de még mindig minőségi színvonalat képviselő játékos, akik a csapat 

folytonosságát-, stabilitását-, bölcsességét-, nyugalmát-, és kiegyensúlyozottságát 

adják, képviselik.  

Valamint vannak, a csapat szempontjából középkorú, már a 20-as éveik közepén, 

végén járó, azonban már sok csatát sikerrel megvívott, ezért szintén tapasztalt, és 

képzett játékosok is.  

Továbbá a csapat tagjainak zömét adó-, jelentő, a lendületet, és a küzdőképességet 

biztosító, a csapatnak a bizonyítani vágyását és fejlődőképességét, sőt a jövőjét is 

jelentő − bár még az ilyen életkorú játékosokra sokszor jellemző, és az életkornak 

megfelelő, néha még „Ifista mentalitású” és hullámzó, kiegyensúlyozatlan formát 

mutató −, 20 év alatti, valamint ezt a kort éppen átlépő, részben sajátnevelésű fiatal 

tehetségek is. 

Igen szerencsés, és jó ez a korösszetétel, mert egyszerre adja a csapat stabilitását, állandó 

magas színvonalát, és magas morálját, de egyben magában foglalja a további fejlődési 

lehetőségeket is. Nagy, és kiaknázatlan tartalékok vannak még a csapatban, és igen 

könnyen elképzelhető, hogy amennyiben a 2010/2011-es bajnokságban meg tudunk 

kapaszkodni a BLSZ I/B. osztályban − ebben a valóban magasabb és komolyabb 

színvonalat képviselő osztályban −, akkor még nagyobb feladatokra, akár egy I. osztályú 

(Magyar 4. osztály) szereplésre is lehetőségünk nyílhat a jövőben. 

 

Őszintén kell bevallanunk, hogy a BLSZ I/B. osztály ereje kissé meg lepett bennünket. 

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen játékerőt képvisel ez a bajnokság. Be kell 

látnunk, hogy sokkal gyengébbre számítottunk. Szinte nincs is erőtlen csapat az egész 

bajnokságban, és egy-két meccsre bármelyik társaság nagyon fel tudja szívni magát. 

Elsősorban kiegyensúlyozottabb ez a bajnokság, mint a BLSZ II. volt, ahol azért az 5 - 

8 erősebb csapat mellett, kb. 9 - 10 lényegesen gyengébb játékerőt képviselő, 

leszakadó, enerváltabb csapat is volt. Itt a BLSZ I/B-ben még az utolsó helyezett 

csapat is nagyon erős (…sajnos konkrétan ki is kaptunk tőlük). 

 

Továbbra is büszkén kell elmondani, − és igen fontos, meghatározó körülmény is 

számunkra −, hogy a csapat menedzselését, sikerült a 2010-ben is, továbbra is, kiemelkedő 

színvonalon tartani, és irányítani, minek következtében olyan szintű felkészülési lehetőségek 
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álltak megint és továbbra is rendelkezésünkre 2010 elején is, – az alapozás megkezdésének, 

valamint lefolyatásának idejére is –, amely egy közepes NB2-es csapatnak is büszkeségére 

szolgálna. 

 

Büszkén vethetjük papírra ennek elemeit (különös tekintettel, hogy ezek a lehetőségek a 2010 év eleji 

alapozásnál a rendelkezésünkre álltak, nem változtak, valamint jelen soraink megírásának idején, 2011 

elején is még mindig, valamint továbbra is megvannak, és továbbra is biztosíthatók voltak): 

 

 Hétfőn: este 20,00 órától UTE műfüves pálya. 

 

 Csütörtökön: 18,30-tól, BKV műfüves pálya. 

 

 Pénteken: este 20,00 órától, egy időben, és egyszerre, ZMNE II-es, és III-as sz. 

tornaterem (is !), valamint, a ZMNE igen jól felszerelt kondicionáló terme szintén. 

 

 

Felnőtt II. tartalék csapat (BLSZ III. 2-es csoport) . 

 

Ez a csapatunk 2008-őszén alakult meg (és a 2009/2010-es bajnokságot, már életének második 

évében-, 2010 tavaszán, bajnoki címmel fejezte be). Ezt a csapatot, az általunk öt évig nevelt Ifi 

csapatunkból hoztuk létre, ill. azt rájuk alapoztuk. 

 

Ez a csapatalakítás a jövő-, az eredményesség-, valamint a minőségi fejlődés érdekében 

természetesen egybe esett némi profiltisztítással is. Még pedig oly módon, hogy a képzett 

és tehetségesebb, magasabb osztályra megérett Ifi játékosainkat felvittük a BLSZ I/B 

osztályban játszó első csapatunkba. Onnan viszont, a komolyabb terhelést már nem vállaló (az 

edzőtáborozásokat rendre, különböző okokból lemondó), de egyébként jó szellemű, megbízható, és 

rendesebb idősebb játékosainkat pedig úgy mond’, „lehoztuk ide”. Így alakult ki ez a csapat, 

amely − mint azt a fentiekben már elemeztük, láthattuk −, 2010-ben szintén meg nyerte a 

maga bajnokságát és magasabb osztályba jutott fel.  

 

(Megjegyzés: Itt kell megemlíteni, hogy, mint azt az előző évi /2009-es/ beszámolóban láthattuk, hogy a 

rosszabb szellemű és negatív hangulatot, hozzáállást árasztó játékosoktól már, a 2009-es év 

tavaszi szezonja után megváltunk, Őket a csapattól elküldtük. Ez olyan mértékű megtisztulást 

jelentett és hozott magával, amelynek pozitív hatásait igazán 2010-ben tapasztalhattuk meg). 

 

De, hogy „az edzőkérdés” azért még se kerüljön el bennünket, külön kell elemeznünk ennek 

a második (felnőtt, A.C. Zrínyi II. csapatnak) az ilyen irányú problémáit. 

 

A 2008 nyarán az Ifi csapat kiöregedésével megalakított A.C. Zrínyi II. csapatát természetesen 

az akkori Ifi-edző, valamint az A.C. Zrínyi szakcsoportvezetője edzette-, vezette egymást 

kisegítve. 2009 telén azonban, ez már nem volt tovább tartható, és a csapat egyébként is 

kezdett nagyon jól teljesíteni (erről a 2009-es beszámolóban részletesebben írtunk már). Külön, csak 

erre a csapatra koncentráló edzőt kellett keresnünk tehát ide is. Ez kétségtelen volt. …De hát 

(megint !) beválasztottunk. (Bizony, még jól emlékezhetünk a hasonló Dr. Nagy Pál korszakra is.) 

 

Sajnos látni kellett, hogy a tartalékcsapatunk edzője, Medgyes Tamás (a bajnoki cím megnyerése 

ellenére, amely produktum-, és az igazi teljesítmény valljuk be, nagyjából szintén Takács Jenő vezető edző 
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érdeme volt itt is), nem felelt meg sem szakmailag-, sem emberileg még a minimális 

elvárásoknak, igényeknek sem.  

 

Rossz választás volt ez, még akkor is, ha végül is, 2010 tavaszán, bajnoki cím lett/volt a vége.  

 

Ha mélyebben beletekintünk, vizsgálunk ebbe kérdésbe, akkor éppen, hogy Takács Jenő 

dominanciája-, erős egyénisége, és Medgyes Tamás gyengesége hozta meg akkor ezt a sikert.  

 

No de, 2010 nyarától, a nyári alapozástól kezdve, már önállóan kellett volna valamit 

villantani. Hát ez már nem ment. Az erős gyámság, és „pesztonka” alatt, még nem volt 

probléma, de önállóan nem tudott ez az ember szakmailag lábra állni. És éppen azért 

nem, mert emberileg sem volt alkalmas. Egyáltalán nem látszott rajta, hogy tanulni, 

tapasztalni akar. Szinte árasztotta magából, hogy Ő mindent tud-, neki nem kell tanács, és Ő 

mindent jól csinál, …miközben „teljesen meztelen volt a király”. 

 

Már a 2010 nyári (a BLSZ III-as magasabb osztályra való felkészülésnél), alapozásnál kirajzolódott 

ez a probléma markánsan. Olyan szakmai hiba sorozatot-, és ostobaság halmot láthattunk meg 

ekkor, amelyek mellett egyébként sem lehetett volna sokáig, és szó nélkül elmenni. 

 

Két példával illusztrálnák ezt a kialakult szakmai állapotot, helyzetet. 

 

A 2010-es nyári alapozást úgy tudta le az edző (…színvonalas edzésvezetések, és okosan 

adagolt terhelés helyett), hogy 9 (az az kilenc !!!) edzőmeccset kötött le sorban a csapat 

számára. …Amely egyébként, eleve képtelenség, és esztelenség volt másfél hónap alatt 

(…mikor is, a három és fél hónapos igazi bajnokság ideje alatt meg csak, és mindössze 13 meccset 

kell lejátszani).  

Az szinte természetes − …már talán mondani sem kellene −, hogy a nagy 

buzgalomban, sorban mindegyik edzőmeccset elvesztette ez a csapat. Mind a 9-

et, maradéktalanul. 

 

Ezzel a verség sorozattal azután, önbizalmilag alaposan „el is készült” rendesen a 

társaság.  

 

Ennek a 9 edzőmeccses sorozatnak volt azonban ennél még súlyosabb következménye, 

és problémája is. Ezeken az edzőmeccseken, az edző rendre azt csinálta (…majd azután 

nem meglepően a bajnokikon is), hogy miután összeállította a kezdő csapatot, szinte végig 

is játszatta a kezdőjátékosokkal a meccseket. A cseréket rendre max. 5 - 10 percre 

cserélte csupán be, …mintha velük, csak a mérkőzés végén időt akart volna húzni. 

…No de a vesztes meccseken…???  

 

Láthatóan, ahelyett, hogy kísérletezett volna, és próbálgatta volna a rendelkezésére álló 

játékosokat, meg akarta ezeket a meccseket nyerni. No ez, mint láthatjuk, nem nagyon 

jött össze, …konkrétan egyetlen esetben sem. 

 

Viszont emiatt, szinte nem is voltak edzések egyáltalán, hiszen edzőmeccsről 

edzőmeccsbe estek bele a játékosok, és nagyjából minden terminust az edzőmeccsek 

töltöttek ki (szerda-szombat ritmusban). Ezért viszont, azok a játékosok, akik az 

edzőmeccseken nem játszottak, és ott csücsültek a kispadon − miközben az erős 
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láncdohányos edző, maximálisan felspannolt állapotban, remegő kézzel, idegesen ott 

toporgott, cigarettázott állandóan a kispad mellett (…és fújta-fújta állandóan a cigaretta 

füstöt a padon ülők fejére), …és miközben egyetlen pillantást sem vetett a kispadon 

kuporgókra −, így az alapozás ideje alatt, szinte semmilyen terhelést nem kaptak.  

Ők tehát, csak meccset néztek az alapozás helyett egész nyáron. Hát…, a csekély két 

hónappal az előtt megnyert bajnokság után ez eléggé meglepő-, és értelmezhetetlen 

volt, mindenki számára. Nyilvánvalóan a szakcsoport vezetőség számára is.  

 

Mi folyik itt, tettük fel magunknak a kérdést ? 

 

A csapat egy része tehát, az edzőmeccseken felépíthette ugyan (…nagyjából) a 

kondícióját, azonban nekik az önbizalmuk viszont szétverve romokban hevert a 

magasabb osztályú csapatokkal játszott edzőmeccsek után. (Kizárólag BLSZ II-es, és erős 

BLSZ III-as csapatokkal játszottak folyton, hiszen az edző a BLSZ IV-es ellenfeleket rangon 

alulinak tartotta.) 

 

Azok a játékosok pedig, akik az edzőmeccseken tehát, egy percet sem játszottak,          

− hiszen, ott kuporogtak folyton a kispadon −, számukra tehát, sem edzés nem volt-, 

sem edzőmeccs-, és természetesen önbizalom sem került elő egy csipetnyi sem a 

„varázskalapból”. 

 

Hogy, miként lehetett így csapatot építeni…, azt talán csak maga az edző tudta (…ill. 

mint később láthattuk, dehogy tudta, …egy frászt tudta, …fogalma sem volt róla, csak élt 

vegetált, „úgy ahogy esett, és ahogyan puffant”). 

 

Ez az edző, úgy elpusztította szellemileg és fizikailag is ezt a csapatot a nyári 

alapozás helyett, hogy az elképesztő volt.  

 

Az talán még szörnyűbb volt, hogy ezt végig is kellett nézni. 

 

Az már szinte természetes (…tiszta röhej), …na - ná ( ! ), hogy a bajnokság 

szeptemberi megkezdésére azután nem is állt már rendelkezésére az általa 

megálmodott, simogatott, és dédelgetett kezdőcsapat. Az tehát, amelyet Ő 

kizárólagosan elképzelt (…hiszen, volt természetesen sérülés-, volt megsértődés-, és volt a 

szokásos alapozás közbeni-, utáni, eltűnés is, stb.). Tehát, olyan játékosokkal kellett 

megkezdenie a bajnokságot, a magasabb BLSZ III-as osztályban, akik egy percet nem 

alapoztak, és a romokban heverő önbizalmuk mellett, még a legcsekélyebb 

kondicionális alapokkal sem rendelkeztek. 

 

Még a laikus számára is könnyen elképzelhető, hogy miféle, és milyen minőségű 

csapat kezdett ezek után a BLSZ III-ban, magasabb osztályban játszani. 

 

De ha lehet, ennél még szörnyűbb volt azt látni, hogy ez az edző miként „meccselt”.  

 

Kilométerekről látszott, hogy fogalma sincs arról, hogy miként kell meccset vezetni.  

Akadt olyan 2009 őszi bajnoki mérkőzés, amelyet a csapat 5 : 1-ra elvesztett. OKÉ, 

van ilyen, előfordult ez már nagyobb csapatokkal is. De itt, mind az öt gólt az 

ellenfélnek ugyan az a játékosa, a balszélső ( ! ) lőtte. Eszébe nem jutott az edzőnek, 

hogy erre a játékosra − aki szinte egyedül verte meg tehát a csapatot −, akár csak 
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ráállítson egy „emberfogót”, vagy megerősítse talán a védelem jobb oldalát. Nem. 
Tehetetlenül és láthatóan edzői-eszközök nélkül nézte végig a teljes megsemmisülést. 

…Ami sok az sok, öt gólt nem lehet kapni egyetlen támadótól. Ha ez megtörténik, 

akkor ne szépítsük, ott szakmailag ( ! ) szánalmas, és teljesen hülye az edző. 

 

A rendelkezésre álló tudás-, no meg a hozzáállás is, tehát BLSZ III-ra már nagyon sovány 

volt. 

 

Meg lehet kérdezni, hogy ha ezeket (…és még sok más egyéb kapitális ostobaságot is), 

láttuk jól, …akkor a szakcsoportvezetés ezt miért tűrte, nézte tétlenül ??? 

 

Elsősorban azért, mert mindez nagyon gyorsan, szinte napok-, hetek alatt történt. Peregtek 

sebesen az események. 

 

Nos, képzeljünk el egy csapatot, amelyik megnyeri a bajnokságot, majd az ünnepelt „siker 

edzőt” munkája közben, mielőtt kiderülne mindenki számára az eredménytelensége, és a teljes 

dilettantizmusa, a csapatvezetés az első „intő jelre” kivágja-, kirúgja ! NO, EZT NEM 

LEHETETT FELVÁLLALNI. 

 

Van ugyan is egy alapszabály a labdarúgásban, ill. pontosabban a csapatsportágakban. 

 

Nem lehet egy edző munkájába beszólni !!! Az egyenes skandalum, ha…, és amikor 

ez megtörténik.  

 

Ha eredménytelen egy edző, akkor végül is ki lehet rúgni, nem kell persze megvárni, 

amíg egy dilettánsnak teljesen áldozatul esik az egész csapat − és ezt láthatjuk, máshol 

is rendszeresen, ez bizony meg szokott történni ( ! ) −, de úgy mond’ menetközben-, 

mérkőzés közben-, edzés közben-, alapozás közben-, „belepofázni” kívülről, 

beledirigálni a munkájába, no, az egyszerűen képtelenség. Ez az eljárás éppen, 

hogy a csapatvezetés dilettantizmusát bizonyítaná.  

 

Tehát igen, mint a majom kellett ezt az egészet bámulni, …egy darabig.  

 

Még, ha 15 kilométerről látszik is, hogy egy edző komplett kretén, és teljességgel 

alkalmatlan, még akkor is meg kell neki adni neki a lehetőséget, hogy nyugodtan 

dolgozzon, …no persze egy darabig. (Emlékezzünk csak Dr. Nagy Pál edzőnk esetére, aki 

egymás után 7-, összesen 9 vereségbe hajszolta bele hozzá nem értésével, évekkel ez előtt első-

csapatunkat, …minek következtében utána ki is esett a csapat a BLSZ II-ből).  

 

Meg kellett várni tehát, hogy mire megy ki ez az egész, és akkor kellett/lehetett lépni 

csak, amikor már mindenki számára várható és magyarázható volt a jól megérdemelt 

következmény. 

 

Szörnyű ellentmondás és paradoxon volt ez, 2010 nyarán és kora őszén. 

 

És, jó lett volna, ha csak ez lett volna a probléma… De nem csak ez volt.  
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Ezzel a csapattal ugyan is az edző, csak akkor foglalkozott, amikor velük volt. Mindig úgy 

esett be az edzésekre-, és az edzőmeccsekre is-, teljesen felkészületlenül. Messziről 

(…kilométerekről) látszott, hogy akkor kezd, improvizálni és kapkodni, ott a helyszínen. Majd 

amikor vége volt az edzéseknek-, mérkőzéseknek, legelőször Ö húzott el a helyszínről a 

leghamarabb, amikor a játékosok még öltöztek, Ő már ment és rohant is, húzott el.  

Így/és ezért, a tartalékcsapat után szinte minden esetben széthagyott sportfelszerelések, 

rendetlenség, kosz-piszok, szerte-széthagyott kulcsok, stb. a köbön…, is maradtak ott, minden 

esetben. Ezt is szörnyű volt megélni. 

 

Szinte beszélni sem lehetett vele, mert elérhetetlen, elkaphatatlan volt, folyton rohant „vagy 

ide-, …vagy innen”. 

 

A számára adott információk, és a túlnyomórészt telefonon elé tárt problémák, feladatok, úgy 

szaladtak át rajta, mint elefánton a szellentés. …És igen hamar elkezdte saját 

felkészületlenségét, oda nem figyelését ráhárítani, ráfogni a csapatot a háttérből valahogy 

menedzselni óhajtó, no meg utána rendszeresen rendet rakó, helyette takarító, és az egyre 

halmozódó problémákat enyhíteni szándékozó (…ja és a nyilvánvalóan egyre elégedetlenebb, meg 

persze egyre felháborodottabb) Szakcsoport vezetőre. Több személyes egyeztetés is zajlott 

közöttük, minek során több figyelmeztetést is kapott. Semmi nem használt.  

 

Közelgett ugyan a vég, de ennek a folyamatnak kihagyhatatlan fázisai voltak.  

 

…Majd megtörtént az, az eset, amely után már nem volt tovább. 

 

Szeptember hónap folyamán ugyan is, a ZMNE egyik hallgatója, személy szerint Bodor 

Hunor, jelentkezett a szakcsoportnál, …nálunk szeretne focizni. OKÉ, ez jó. Jöjjön, és kezdje 

meg az edzéseket ! 

 

Majd látszott is, hogy nem reménytelen a helyzet, Hunor elég ügyes, és egy darabig minden 

edzésen rendben megjelent, dolgozott is rendesen. Majd leigazoltuk Őt (úgy nevezett 

szűzigazolással, ami a sportágban az újonnan jelentkező, teljesen új, máshol, más egyesületben, még nem 

játszott játékosok leigazolásának a megnevezése). És ekkor történt a baj. Az edző ugyan is 

elkezdte Hunort sürgetni (…alaposan rámászott), hogy gyorsan csináltassa meg a sportorvosi 

igazolását, mert játszania kéne.  

Sajnos, azonban − mint azt minden budapesti sportoló jól tudja −, Budapesten egy 

„csóró” , egyszerű sportorvosi vizsgálat (…előzetes időpontkéréssel-, és sorban állással-, 

valamint egyéb szörnyűséges és bürokratikus körülményekkel tarkítva), kb. minimum két 

hónap.  

Hát Bodor Hunor, az edzői sürgetés nyomán, „valahol megtalálta” a gyors megoldást, és a 

maga számára napok alatt hamis sportorvosi érvényesítést szerzett. 

  

Már ez is igen nagy gond volt, hiszen itt nyilvánvalóan csalás történt a részünkről, sőt 

Bodor Hunor még veszélyeztette is a saját egészségét, ezzel az ostoba (edző motiválta) 

simlizéssel.  

 

Ezt egy reálisan gondolkodó edzőnek éppen, hogy mindenféleképpen meg kellett volna 

akadályoznia-, előznie, − nem hogy előidéznie, és kierőszakolnia −, ezt.  
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Majd főleg a lebukás után, − …a történtek után −, tekergődzi mint egy sikló, és 

megpróbálni letagadni a nyilvánvaló bűnöket, …mint egy kisdiák a csínytevését, no 

hát ez már teljes képtelenség volt. 

Továbbá, a végtelenségig megpróbálni kibújni a felelősség alól, …majd nem belátni 

azt, hogy ha már, „történt, ami megtörtént”, gyorsan be kell vallani a bűnöket, ez 

egyenesen esztelenség volt.  

Hiszen, úgy sem lehetett a végtelenségig tagadni, …és bizony nem is kellett volna, 

…teljesen felesleges volt ( ! ) vitatni a nyilvánvalót, és a valóban megtörténteket !!! 

 

Azonban ennél még egy nagyobb gond is keletkezett. Ugyan is, miután Bodor Hunor az egyik 

hétkőzi (kedden este műfüvön lejátszott) mérkőzésen lebukott a hamis sportorvosijával, az edző 

meg sem próbálta ezt a problémát azonnal felvetni, hanem azt Bodor Hunorral együtt titkolni 

próbálták. 

 

Mélyen titkolták napokig az esetet. Senki nem tudott róla…, no saját magukon, …és ja… 

(bagatell), persze a BLSZ-en kívül. („Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” szólt 

erről az ide is vonatkoztatható örökbecsű Karinthy versike.) 

 

Majd a semmiről sem tudó, teljesen gyanútlan szakcsoportvezetőt, maga a Budapesti 

Labdarúgó Szövetség elnöke hívta fel személyesen telefonon, és tájékoztatta Őt a 

történésekről (…kifejtve persze azt, hogy no, ezt aztán éppen Tőletek…, hát ezt igazán…, nem vártam 

volna). És mindezt, az eset után több nappal !!!  

Így tehát, az A.C. Zrínyi Szakcsoportvezetője, nem a saját csapatától-, edzőjétől-, 

játékosától tudta meg, hogy mi történt, hanem egyenesen a BLSZ elnökétől.  

A felháborodás határtalan volt. 

 

EZ MÁR TÚL MENT MINDEN HATÁRON, ÉS EZT A SKANDALUMOT, MÁR NEM 

LEHETT TOVÁBB TÜRNI.  

 

A BLSZ elnöki telefon után (amely egy bizonyos pénteki napon esett meg-, három nappal, és egy 

csütörtöki edzéssel Bodor Hunor konkrét lebukása után, …amely idő alatt sem az edző, sem a játékos egy szót 

nem szólt az esetről), az elnöki tájékoztatást követő, − hétvégi mérkőzés előtt −, megtörtént az 

edző azonnali felmentése, és a csapattól való haladéktalan eltávolítása.  

A esetet végül is megúszta Bodor Hunor féléves, a labdarúgástól való eltiltással (…szintén 

szakcsoportvezetői hathatós közben járás következtében), és nem lett belőle nagyobb baj.  

Természetesen, az. A.C. Zrínyi azonnal eltávolította Bodor Hunort is − edzőjével együtt 

−, a csapat tagjainak sorából. 

 

Végezetül rögzíthetjük, hogy 2010 október végétől, az A.C. Zrínyi II. csapatnak Majláti Zsolt 

személyében új edzője van. Azóta Ő vezeti edzéseket. Mit mondjunk, ég és föld a két edző 

munkája közötti különbség. Mellesleg, Majláti Zsolt szakirányú egyetemi végzettséggel 

rendelkező szakedző, és UEFA „B” licenccel rendelkező labdarúgó szakember. 

 

 

Felnőtt harmadik csapat. 

 

Ilyen csapatunk hasonlóan 2009-hez, 2010-ben sem volt. 
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Az utánpótlás 

 
Ennél a témakörnél, alapvetően ismét csak kétfelé kell osztani ezt (az utánpótlásról szóló) részt.  

 

Egy része ugyan is (a nagypályás része !), a ZMNE területén belül történő utánpótlásképzésről 

szólhat, amely szorosan kapcsolódik a HZSE-hez. Továbbá, emellett létezik egy 

decentralizáltan működő, és inkább a VI. és VII. ker. Önkormányzatokhoz, azok oktatási 

intézményeihez, azon belül is, a VII. Kerületi Labdarúgó Szövetséghez tartozó rész is.  

 

A ZMNE területén belül zajló igazi nagypályás utánpótlásképzésről 2010-ben, ősszel a 

serdülőcsapatnak a BLSZ U-13/2-es bajnoki csoportba való benevezése után beszélhetünk a 

valóságban. 

 

Mint azt már az előző évekről szóló beszámolókban is írtuk, és részletesen elemeztük is, 

eredeti nagypályás serdülőcsapatunk 2008 őszén, áldozatul esett a ZMNE-ben zajló 

tatarozásnak, átépítéseknek. Az Ifi csapatot pedig (mint tartalékcsapatot, ld.; a fentiekben), azóta 

már a felnőttek között szerepeltetjük. 

 

A ZMNE területén kívüli zajló utánpótlásképzésről, és erről a témáról viszont, csak 

szervezetfejlesztés centrikusan beszélhetünk (ezeket történéseiben lehetetlen pontosan elemezni 

olyan bonyolult rendszert képeznek. Ekkor, és így, ez az anyag 100 oldalasra is hízhatna, hiszen 9 - 10 

egymástól majdnem függetlenül mozgó csapatról, és az azokkal történő eseményekről kellene történeti és 

időrendi sorrendben beszámolni, ez pedig nyilvánvalóan lehetetlen). Az anyag mellékleteiként 

csatoljuk „U-s” utánpótlás bázisaink és csapataink tavaszi és őszi programjainak időtáblázatát. 
                      (ld.: 2-es sz. melléklet 

2010. utánpótlástornák tavasszal, 

2/a sz. melléklet 

2010. utánpótlástornák ősszel) 

 

2006-tól fogva, beszámolónkhoz rendszeresen mellékeltük szakcsoportunk és ezen belül 

utánpótlásunk szervezeti struktúrájának vázlatát, amely szerves részét képezi a HZSE 

szervezetének. Tehát, 2010-ben is hasonlóan járunk el. A szervezet felépítése jelen anyagunk 

mellékletét képezi tehát.                                                                                (ld.: 1/A. sz. melléklet) 

 

Nagypályás utánpótlásképzés 

 
Tényszerűen rögzíthetjük (…előzményként !), hogy a 2006/2007-as bajnoki évben (a 

tavaszi szezonban) még két-, majd a 2007/2008-as bajnoki évben (az őszi szezontól), már 

csak egy ilyen csapatunk volt, és sajnos ugye (a ZMNE tatarozása miatt), a 2008/2009-es 

tavaszi szezonban már egy sem. Épültünk, bomlottunk lefelé ebben az időszakban 

sajnos. Most viszont, mint ahogy a fentiekben is említettük, a 2010/2011-es 

bajnokságba már be tudtuk nevezni újra serdülő csapatunkat hivatalos 

bajnokságba. 

 

Itt ennél a csapatnál, továbbra is a Testnevelési Egyetemi végzettséggel rendelkező 

edzőnk tartja a foglalkozásokat, Telekesi Márton személyében. 

 

 

 



12. 

Serdülő csapat: 

 

Az elemzést, és az erről írtakat, ld.: a fentiekben is ! 

 

Akad, viszont egy fontos körülmény, amely ebben az alpontban, és ezen a helyen további 

kifejtést érdemel. 

 

Mint láttuk, az anyagban már, az előbbiek során leírtuk, hogy a serdülőcsapatunkat, BLSZ    

U-13/2-es csoportjába neveztük be.  

 

Azt viszont nem említettük, pedig fontos, hogy ezzel a lépéssel − mivel esetünkben (egy-két 

1998-ban született gyerektől függetlenül) túlnyomórészt 99-es születésű játékosról van szó −, ezt a 

csapatot egy évvel idősebbek között, és 5 – 10 kg-val nehezebb ellenfelekkel, valamint 

nálunk, legalább egy évvel régebben együtt készülő-, edző-, és már összeszokott csapatok 

közé neveztük be, …újoncként. 

 

Ez nem véletlen, hanem igen is tudatos lépés volt tőlünk. Ezzel ugyan is, természetesen 

felvállaltuk azt, hogy jó egy-két évünk azzal fog elmenni, hogy ezzel a serdülő csapatunkkal   

− az első időkben −, szinte mindenkitől keményen kikapunk majd. És főleg az elején, majd 

nem is csak kicsit-, hanem sokszor nagyon. Néha majd, 10 - 15, és akár 20 góllal is. (Az 

alábbiakban az eredményeknél ezt majd számokkal pontosan illusztrálva, láthatjuk is.)  

 

Hangsúlyozzuk, hogy ezt pontosan tudtuk-, láttuk-, és felvállaltuk előre. 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor ezt miért csináljuk ? Természetesen erre egzakt, pontos 

választ tudunk, és lehet is adni. 

 

Azért viszont, hogy ezt a magunknak feltett kérdést megválaszolhassuk, előbb el kell 

mondanunk, hogy utánpótlás csapatainkkal az utóbbi 5 évben, konkrétan 2007 óta, 

rendszeresen, augusztus hónapban az Erzsébetvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 

Ruzinai Ifjúsági táborban, 10 - 10 napos nyári edzőtáborozásokon veszünk részt 

Szlovákiában. 

 

A táborozások alkalmával ott azután, rendszeresen Szlovák ellenfelekkel 

edzőmeccseket játszunk. Ennek során sok tapasztalatot szereztünk, és látjuk-, tudjuk-, 

ismerjük módszereiket. Mit mondjunk ? …Nem tapasztalat nélküli, amit Tőlük 

látunk, ott rendszeresen. Egész más hangulat, filing veszi ott körül Szlovákiában az 

utánpótlás-nevelést. Egyszerűen más a céljuk ott azzal, mint nálunk. 

 

Mi az ottani, Pozsony-környéki területi labdarúgó szervezeteikkel, csapataikkal 

játszunk mindig (konkrétan, a Ruzina-, Diviny-, Fülek-, és Ajnácskő) korosztályos 

csapataival találkozunk. Ez a szint, és területi elrendezkedés, nagyjából megfelelne 

nálunk, a Pestmegyei Labdarúgó Szövetséghez-, ill. az ahhoz-, és az alá tartozó, úgy 

nevezett, járási bajnokságoknak. 

 

Amíg azonban Magyarországon, ha mód van rá, (…és még ha nincs…, akkor is), 

szétaprózzák a korosztályokat és szinte évjáratonként, szétszabdalják az utánpótlás 

csapatokat.  
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Nálunk, majdhogy nem minden évjáratnak van, akad külön bajnoksága (U-7; U-9; U-

11; U-12; U-13; U-15; U-17; U-19, stb), addig a Szlovákok ezzel egyáltalán nem 

törődnek.  

 

Ezekkel csak mi magyarok áltatjuk és kábítjuk magunkat, ezzel a Szlovákok 

egyszerűen nem foglakoznak.  

 

Ők ugyan is harcra, küzdelemre tanítják, oktatják és edzik a gyermeksportolóikat már a 

kezdetektől fogva. No, azután ennek meg is van a következménye. Ld. klubcsapataink 

későbbi nemzetközi eredményeit. 

 

U-12-től - U-19-ig mindössze és csak, két külön korcsoportot választanak náluk 

ketté. 

 

Náluk van csupán, egy (a 12-, 13-, 14-, és 15 éveseket magában foglaló és játszató) kis-

serdülő, és van szintén egy (a 16-, 17-, 18-, és 19 éveseket magában foglaló és játszató), 

nagy-serdülő bajnokságuk. Ők ezt így is hívják. Más nincs !!! 

 

A sportoló gyermekeik csak ebben a két korosztályban játszhatnak egymással. 

 

Bátran felvállalják az ezzel együtt járó anomáliákat is.  

 

Ezzel ugyan akkor, egyenesen rászoktatják és rákényszerítik gyermeksportolóikat, 

fiatal labdarúgó palántáikat arra, hogy maguknál idősebb-, magasabb-, erősebb-, 

súlyosabb-, és sokszor ügyesebb ellenfelekkel küzdjenek, harcoljanak rendszeresen.  

Nyilvánvaló, hogy mire kinőnek az utánpótlás korból az így felnevelt gyerekek, 

azok nem félnek senkitől, és képesek azonnal, a körülményektől és a 

külsőségektől teljesen függetlenül bárkivel és bármikor felvenni a harcot.  

No, ez nálunk Magyarországon nem így van. Itt az edzők, és persze a szülők is, ha 

lehetne, vattába csomagolnák a gyereket, és ha tehetnék, akkor grammsúlyos mérleggel 

kidekáztatnák minden meccs előtt az ellenfeleket, no meg közjegyző jelenlétében és 

közjegyzői ellenőrzés után játszanának csak utánpótlás meccseket.  

 

Hát ennek is megvan a maga következménye. Egy csomó-, kényeskedő-, puhány-, 

elkényeztetett sztárocska kerül ki Magyarországon ebből az inkubátorból. Akik még 

akkor is alulmaradnak, magasabb korosztályokban külföldi ellenfeleikkel szemben 

azután, ha egyébként valóban ügyesebbek és tehetségesebbek is, mint az ellenfelek. 

 Csak nézzük meg, hogy a külföldre kikerült fiatal tehetségeink miként állják 

meg kint idegenben a helyüket. Sehogy. 

 

Nos, mi éppen ezt ismertük fel, és nem törődve a kezdeti gyengébb eredményeinkkel, ezért 

játszunk majd éveken keresztül minimum egy évvel idősebb ellenfelek között. 

 

 

IFI csapat: 

 

Ilyen csapatunk hasonlóan 2009-hez, 2010-ben sem volt. 
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„U-s”, alsóbb korosztályos (decentralizáltan működő utánpótlás bázisaink): 

 

Ennél a témánál, beszámoló pontnál, (erre vonatkozó indoklást ld.: a fentiekben) rátérünk a 

szervezet centrikus beszámolási módra. 

 

Általános Iskolákban, és az óvodákba kihelyezett edzéseink, és csapataink a 

következők (az együttműködési megállapodás megkötésének időponti sorrendjében), szerint 

működnek. 
 

 2004.12.13-án kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi 

Alsóerdősor utcai Általános Iskolával (1074 Budapest, Alsó erdősor u. 14.). Itt az 
iskola udvarán, és télen az iskola tornatermében, kihelyezetett edzéseket tartunk. Az 
iskolában jelenleg két utánpótláscsapatunk is van, konkrétan: 

o egy U-9-es, és  

o egy U-11-es csapatunk játszik és versenyez színeinkben, a Budapesti 
Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon.  

 2005.02.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Csicsergő 

óvodával (1077 Budapest, Rózsa u. 32.) Itt az óvoda udvarán, és télen a 

tornatermében, kihelyezetett edzéseket tartunk. A Csicsergő óvodában, egy U-7-es 
utánpótlás csapatunk van, és játszik valamint versenyez színeinkben, a Budapesti 
Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon. 

 2006.09.12-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Baross 

Gábor Általános Iskolával (1078 Budapest, Hernád u. 42.). Itt az iskola udvarán, 
valamint a városligeti, Erzsébetvárosi Ifjúsági Központ műfüves pályáján, és télen az 
iskola tornatermében, kihelyezetett edzéseket tartunk.  

 

A Baross Gábor általános Iskolával kapcsolatban meg kell 
jegyeznünk, hogy itt sokkal többről van szó, mint utánpótlás 
labdarúgó csapatok edzéseiről, és versenyeztetéséről, 
hiszen az ebben az iskolában tanuló, és ide járó, és leigazolt 

gyerekek itt már, sporttagozatos osztályokba járnak. Így, az 

intenzív testnevelési képzésen kívül, célorientált labdarúgó képzésben-, edzésekben is 
részesülnek  a gyerekek az iskolai oktatás keretén belül is. 

Jelenleg itt is, két utánpótláscsapatunk van, konkrétan: 

o egy U-9-es, és  

o egy U-11-es csapatunk játszik és versenyez színeinkben, a Budapesti 
Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon.  

 2006.10.02-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Nefelejcs 

óvodával (1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.) Itt az óvoda tornatermében, kihelyezetett 

edzéseket tartunk. Az A.C. Zrínyinek  a Nefelejcs óvodában, egy  U-7-es utánpótlás 
csapata van, és játszik, valamint versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó 
Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 2006.10.09-én kötöttünk együttműködési megállapodást a VI. kerület, terézvárosi 

Bajza Utcai Általános Iskolával (1062 Budapest, Bajza u. 49 – 51.). Itt az iskola 
udvarán, és télen a tornatermében kihelyezetett edzéseket tartottunk, bő öt éven 
keresztül. 

  
Az A.C. Zrínyinek, a Bajza Utcai Általános Iskolában szintén két utánpótlás csapata is 

volt, és egészen 2010 nyaráig, egy U-9-es, és egy U-11-es csapata is játszott és 
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versenyzett színeinkben, a Budapesti Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás 
tornákon.  
 

Ez a kapcsolat a Bajza utcai Iskolával, jelenleg 

átmenetileg szünetel.   

(Megjegyzés: Az iskola 2010 nyarán, úgy gondolta, úgy döntöttek, hogy az 

edzéseket és a versenyeztetést, majd saját testnevelőjükkel, 

maguk oldják meg, és megpróbálják önmaguk, nélkülünk. 

Egyelőre látjuk, jelenleg a Bajza utcai utánpótlás sehol 

nincs versenyeztetve, úgy tűnik tehát, nem igen sikerült ez 
az önállósodási kísérlet. Nem is nagyon értettük ennek a 
lépésnek részükről az indokait, hiszen magas szinten együtt 
tudtunk működni velük is.  

Ami miatt mi sem nagyon ágáltunk ez ellen a − reméljük, 

átmeneti − elválás ellen, annak az oka az volt, hogy a 2006-

os kezdő év óta, a VI. ker. Terézvárosi Önkormányzat, 

egyetlen fillérrel sem támogatta ezt a projektet !!! És 

persze, az Erzsébetvárosi Sportiroda sem-, és mi sem 
néztük azt jó szemmel éveken keresztül, hogy teljesen 
egyoldalúan, csak erzsébetvárosi támogatásokból 
részesüljenek minduntalan a Bajza utcai sportolók is. 
Nagyon reméljük, hogy ez az elválás, csak átmenetileg van, 

és alakult így.) 

 2006.11.10-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Gróf 

Brunszvik Teréz óvodával (1074 Budapest, Rózsák tere 6 - 7.) Az A.C. Zrínyinek, a 

Brunszvik óvodában, egy U-7-es utánpótlás csapata van, és játszik valamint 
versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás 
tornákon. 

 

 2009.09.08-án kötöttünk együttműködési megállapodást a józsefvárosi Pitypang 

óvodával (1087 Budapest, Százados út 6 - 7.) Az A.C. Zrínyinek (közösen VII. ker. 

Labdarúgó Szövetséggel-, és a BKV Előre SK csapatával), a Pitypang óvodában, 

további egy U-7-es utánpótlás csapata is van, és játszik valamint versenyez, a 
Budapesti Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon. 
 
 

 2010.09.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Kertész 

utcai Általános Iskolával (1074 Budapest, Kertész u. 30.). Itt az iskola udvarán, és 
télen a tornatermében kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt jelenleg, egy 
utánpótláscsapatunk van, konkrétan: 

o 2011 tavaszától, itt további egy U-11-es csapatunk játszik majd, és 
versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó Szövetség által 
rendezett utánpótlás tornákon.  

 Összefoglalva, az A.C. Zrínyi, jelenleg üzemeltet, és versenyeztet összesen: 

o négy, U-7-es korosztályos, óvodás csapatot, 

o két , U-9-es korosztályos, kisiskolás csapatot, valamint 

o három, U-11-es korosztályos, iskolás csapatot, továbbá, 

o és egy a fentiekben részletesebben elemzett és programból kinevelt 

98-99-es serdülő csapatot 
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Összeszámolva utánpótlás csapataink számát, jelenleg, 2010 decemberében összesen már 

10 utánpótláscsapatunk volt  
 

Azt is meg kell említeni, ki kell emelni, hogy a fent említett csapatokban, közel 30-40 %-ékos, a 

hátrányos helyzetű-, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű, és roma gyermekek aránya. Így ez a 
projekt fontos, és országosan is kiemelt szociális szempontokat is, kiemelt szinten szolgál. Miközben, 
ez a Magyar-, és ezen belül Budapest labdarúgó utánpótlásának is nagyon erős bázisát jelenti. 

 

És meg kell említenünk, hogy két felsőbb osztálybeli egyesülettel van szorosabb 

együttműködésünk. Írásos, részletes együttműködési megállapodás tartalmazza az Egyesületek 

feladatait. Ilyen megállapodásunk van konkrétan, a MTK Hungária NB1-es profi csapatával, 

valamint a BKV Előre NB2-es csapatával is. 

 

A 2010-es évi utánpótlás nevelő tevékenységünkről szóló beszámoló részt azzal 

zárhatjuk, hogy az A.C. Zrínyin belül, a labdarúgás magyarországi teljes struktúrájára 

kiterjedő módon, azt teljes mértékben lefedő labdarúgó utánpótlással rendelkezünk. 

Munkánk ezen a területen belül példaértékű és kiválónak mondható. 
(ld.: 3-as sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi utánpótlásának  

szervezeti felépítése.) 
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Pályázatok, anyagi alapjaink megteremtése. 

 

Ugyan csak, hasonlóan az előző évekhez, büszkén jelenthetjük ki, hogy 2010-ben is 

különböző pályázatok benyújtásával és elnyerésével (sorrendiség nélkül: a VII. Kerületi 

Önkormányzat-, a NUSI-UPI-, az NCA-, az APEH SZJA 1%-a, stb.) pályázatokkal, támogatásokkal, 

ebben az évben is sikerült olyan anyagi bázist biztosítanunk, ami a kiemelkedő szakmai 

munkához elengedhetetlenül szükséges volt. 

 

Kijelenhetjük, hogy Szakcsoportunk ebben az évben sem, szenvedett hiányt semmiben. Nem 

dúskáltunk most sem, de nem is pazarolhattunk. Mindennel takarékoskodtunk-, és mindent 

megbecsültünk-, viszont nem szűkölködtünk semmiben. 

 

 

A rendelkezésre álló infrastruktúránk állagmegóvása. 

 

A már előző években megszokott gyakorlatunknak megfelelően, 2010 márciusában, és nyarán 

is különböző fontos, előre tervezett, valamint AD-HOC jellegű pálya-állagmegóvási 

munkálatokat kellett végeznünk. 

 

Márciusban, elvégeztük a hagyományos tavaszi pályafelkészítést és gyephengerelést, és a 

szükséges festéseket is (kb. 80.000 Ft értékben). 

 

A 2006-os a kb. 400.000 Ft, a 2007-es, kb. 200.000 Ft-os, a 2008-as 200.000 Ft, valamint a 

2009-ben ráköltött, kb. 150.000 Ft-ot, a gyepszőnyeg megújítására, után-vetésére, és a 

gyephiányok pótlására költöttük. 2010-ben újabb, 25 kg. fűmagot szórtunk ki, így ismételten a 

kiegészítő költségekkel együtt kb. 100.000 Ft-ot költöttünk külön, és kizárólag, csupán a 

pályára. 

 

Továbbá, itt is meg kell említeni, hogy szintén még 2009-ben 280.000 Ft értékben, a salakos 

futópálya alá lesüllyesztettük a locsoló csöveinket. Így lehetővé vált, hogy a nyári állandó 

locsolási tevékenységünkkel ne zavarjuk meg az Egyetem testnevelési tanóráinak munkáját. 

Ezt igen fontos volt megtennünk. És így azután meg is szűnt az egyetlen súrlódási pontunk az 

Egyetem Katonai és Sportközpontjának (KTSK) tevékenységével. Ennek következtében 2010-

ben szinte nem is volt a két szervezet között problémafelvetés. 

 

2010-ben fentieken kívül (…tehát a pályafenntartással kapcsolatban felmerülő költségeken kívül), a külön 

költség terhelésünk szempontjából legnagyobb tételt számunkra, a 46-os épület háta mögötti 

„fészer” újjáépítése jelentette. Ennek előzménye az volt, hogy a ZMNE, 2010 tavaszán, és 

kora nyarán végeztette el az Egyetemet körbevevő kerítések megújítását és teljes kicserélését. 

Mivel a régi, sok helyen kifejezetten omladozó és élet-, valamint balesetveszélyes kerítéseket 

elbontották, azok helyére új kerítés épült. Viszont az általunk használt (és a pálya-karbantartási 

eszközöket tároló) fészer fala az eredetinél 20 cm-el kijjebb került. És bár valójában nagyobb 

lett a fészer (ami számunkra kedvező), azonban, azután, a keletkezett 20 cm-es résen beesett az 

eső, és a lehullott falevelek, valamint egyéb hulladékok is rendre bejutottak a helyiségbe. Be 

kellett foltozni ezért a tetőt, továbbá a tető széljárta zugait is fel kellett tölteni szigetelő 

„purhabbal”. Ezek a munkálatok további 100.000 Ft költséget emésztettek fel. 
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2010-ben befejeztük a labdarúgó pálya esti (edzés céljára alkalmassá tevő) világításának 

megteremtését, kiépítését is. Most már a pálya mind a két oldalán teljes világítótest sor 

található. Ezek a munkálatok is, további 60.000 Ft-os ráfordítást igényeltek tőlünk. 

 

2010-ben tehát, a pályafenntartási költségekkel együtt (pályamunkás alkalmazásával együtt), több 

mint 650.000 Ft-ot költöttünk a füves pálya környékére összesen. 

 

 

Összefoglaló 

 

Befejezett tényként adhatunk tájékoztatást arról, hogy az A.C. Zrínyi jelenleg a 

labdarúgásban teljes vertikumú-, az óvoda nagycsoportos kortól-, az általános iskola alsó 

tagozatos koron keresztül-, a középiskola elvégzéséig tartó-, illetve a gyermek utánpótlás 

program U-7-es korosztályától (óvoda nagycsoporttól), a felnőtt nagypályás labdarúgó csapatban 

való szereplésig tartó-, sport-karrier rendszert-, pályafutás-utat tud felkínálni, és 

biztosítani. 

 

Ennek a projektnek a jelenlegi állása szerint Budapesten, de talán az egész országban is 

egyedülálló módon, teljes vertikumú labdarúgó képzést, foglalkoztatást folytatunk.  

 

Hasonló szinte sehol nincs, és ezzel Magyarországon kuriózumként, egyedül állunk 

jelenleg ! 

 

Az ismeret tapasztalatok alapján, ebben a 2010 évi összefoglalónkban 

kimondhatjuk egyértelműen, hogy a 2002-ben országos szinten megteremtett, 

majd politikai okok miatt leállított, és megsemmisített Bozsik programnak ma 

Budapesten, mindenféleképpen egyetlen igazi folytatója, képviselője, 

MINTÁJA van csupán, és ez az A.C. Zrínyi által folytatott, „klasszikus 

Bozsikos elven működő” utánpótlás-nevelő program.  
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III. AZ A.C. ZRÍNYI SZERKEZETE 2010-ben 
 

Az A.C. Zrínyi csapata a 2006. év II. félévétől, kb. 30 fő felnőtt + Ifi korú játékosból álló 

játékos-kerettel működik, – ezt a határt soha nem léptük át –, és ezzel a létszámmal, néhol két, 

néhol három felnőtt csapatot működtettünk. (2009. őszétől kezdve, és így 2010.ben is, már csak 

kettőt.)  

 

Ezen a módon (tehát hol így, hogy úgy), a jövőben nem is kívánunk majd változtatni (eltekintve a 

plusz-mínusz 2 - 5 fős létszámmozgásoktól). Ez a létszám kezelhető a számunkra, …és ez a létszám 

elegendő is lenne elvileg három felnőtt csapat működtetésére is.  

 

Klasszikus tartalékcsapatra mindenféleképpen szükségünk van, hiszen az nem jártható út 

hosszabb távon sem, hogy vannak, akiktől tagdíjat szedünk, majd nem játszhatnak meccset 

egyáltalán, hiszen valamilyen okból nem férnek be a BLSZ I/B-ben játszó felnőtt első-

csapatba.  

 

Ki kell jelentsük, hogy álmunk és vágyunk továbbra is, a jövőben, egy ZMNE hallgatói 

csapatnak a létrehozása és versenyeztetése. 

 

Jelenleg, összesen 2 felnőtt és 10 utánpótlás csapatot működtetünk, amelyből 9 

utánpótláscsapat nem a ZMNE területén belül edz. Számukra saját iskolájukban, ill. 

óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 

 

Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (2010 év végén), kb.: 220 labdarúgót 

foglalkoztatott. 
 

A csapatok, az UEFA útmutatásainak alapján, életkoruknak megfelelően játszanak. A felnőtt, 

és a nagypályás serdülő csapat, eredmény-regisztrált (…u.n. reguláris) bajnokságokban-, a 

gyermek programos, "U-s” gyerekcsapatok pedig, csak eredményregisztrálás nélküli torna-

mérkőzéseket játszanak, és rendszeres tornarendszerben szerepelnek.       
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III. A CSAPATOK BAJNOKSÁGBAN VALÓ SZEREPLÉSE 

 
Az A.C. Zrínyi csapata a 2006. év II. félévétől, kb. 30 fő felnőtt + Ifi korú játékosból álló 

játékos-kerettel működik, – ezt a határt soha nem léptük át –, és ezzel a létszámmal, néhol két, 

néhol három felnőtt csapatot működtettünk. (2009. őszétől kezdve, és így 2010.ben is, már csak 

kettőt.)  

 

Ezen a módon (tehát hol így, hogy úgy), a jövőben nem is kívánunk majd változtatni (eltekintve a 

plusz-mínusz 2 - 5 fős létszámmozgásoktól). Ez a létszám kezelhető a számunkra, …és ez a létszám 

elegendő is lenne elvileg három felnőtt csapat működtetésére is.  

 

Klasszikus tartalékcsapatra mindenféleképpen szükségünk van, hiszen az nem jártható út 

hosszabb távon sem, hogy vannak, akiktől tagdíjat szedünk, majd nem játszhatnak meccset 

egyáltalán, hiszen valamilyen okból nem férnek be a BLSZ I/B-ben játszó felnőtt első-

csapatba.  

 

Ki kell jelentsük, hogy álmunk és vágyunk továbbra is, a jövőben, egy ZMNE hallgatói 

csapatnak a létrehozása és versenyeztetése. 

 

Jelenleg, összesen 2 felnőtt és 10 utánpótlás csapatot működtetünk, amelyből 9 

utánpótláscsapat nem a ZMNE területén belül edz. Számukra saját iskolájukban, ill. 

óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 

 

Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (2010 év végén), kb.: 220 labdarúgót 

foglalkoztatott. 
 

A csapatok, az UEFA útmutatásainak alapján, életkoruknak megfelelően játszanak. A felnőtt, 

és a nagypályás serdülő csapat, eredmény-regisztrált (…u.n. reguláris) bajnokságokban-, a 

gyermek programos, "U-s” gyerekcsapatok pedig, csak eredményregisztrálás nélküli torna-

mérkőzéseket játszanak, és rendszeres tornarendszerben szerepelnek.       
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Az első csapat szereplése. 

 

A csapat, a 2009/2010-es bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 60 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ II-es bajnokság, 2-es csoportjának, 1. helyét szerezte meg. Ez 

természetesen fölényesen megszerzett bajnoki címet jelentett, és ezzel, 9 ponttal előztük 

meg a bajnokságban a 2. helyezetett csapatot.  

 

Összesen a véget ért bajnokságban lejátszott 26 mérkőzésből, 18-at megnyertünk, 6 

döntetlent értünk el, és mindössze 2 vereséget szenvedtünk.  

 

Ki kell emelnünk ennél a teljesítménynél, hogy az előző hat évben két ezüstérmet, és egy 

aranyérmet szereztünk a BLSZ III-ban, majd újoncként a magasabb osztályba való feljutásunk 

után, a 7. helyen, majd a 11. helyen is végeztünk, és után következett a 2010-es bajnoki cím. 

 

A 2010/2011-es bajnokság őszi szezonjában azután, az igen erős BLSZ I/B osztályban − nem 

érdemes tagadni −, elég gyenge eredményt értünk el, annak ellenére, hogy általában hatalmas 

erővel küzdünk minden meccsen, és nagyon szoros (egy-két gólos) mérkőzéseket játszunk. 

 

Jelenleg a 16 csapatos bajnokságban csak a 14. (még nem kieső) helyen állunk. Nyilvánvalóan, 

meglepett bennünket ennek a bajnokságnak az ereje, és bár egyáltalán nem játszunk rosszul, 

de egyelőre, nem a várt eredményeket éri el ez a csapatunk. 

 

A 2010-es eredmények az A.C. Zrínyi első-csapata szempontjából 

 a 2009/2010-es bajnokságban a a 2010/2011-es bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 BLSZ II. 2-es csoport BLSZ I/B. osztály 

Piramis 2 : 1 Testvériség 0 : 2 

BRSC Rákosmenti 0 : 1 BEAC 2 : 2 

Rákosligeti AC 4 : 0 Újbuda    2 : 1 

Dupló 6 : 0 Szent Pál Akadémia 1 : 4 

Grafitó 4 : 0 MAFC 2 : 1 

Istenhegy 2 : 2 Duna 1 : 2 

Soroksár 1 : 1 43. sz. Építők 2 : 3 

Hódos FC 3 : 0 Ikarus 2 : 0 

Goldball’ 04 5 : 3 Pestszentimre 2 : 1 

BÜSKE 2 : 0 MAC Népstadion 0 : 1 

Erzsébeti SK 2 : 2 Tintahalak 0 : 1 

Securicor 1 : 1 Szabadkikötő 3 : 3 

Kármán Kollégium  2 : 1 Csillaghegy  2 : 6 

  Goldball’ 94 2 : 2 

  International CDF 1 : 3 

 -------------------- -------------------- 

 34 : 12   22 : 32 
 

 13 m.   8 gy.   4 d.   1 v.   28 p       15 m.    4 gy.   3 d.   8 v.   15 p 
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A második, - tartalék - csapat szereplése. 

 

Ez a csapat a 2010-es évben is − benne sajátnevelésű Ifi játékosokkal −, betöltötte a 

tartalékcsapat státust.  

 

A csapat, a 2009/2010-es bajnokság összesített eredményeinek megfelelően 64 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ IV-es bajnokság, 2-es csoportjának, 1. helyét szerezte meg, és az 

első-csapathoz hasonlóan, szintén megnyerte a bajnokságot.  

 

A véget ért bajnokságban lejátszott 28 mérkőzésből, 21-et nyertünk meg, 1 döntetlent 

értünk el, és 6 vereséget szenvedtünk.  

 

A 2010/2011-es bajnokság őszi szezonjában, a BLSZ III. 2-es csoportjában szerepelve, már 

nem túl jó a teljesítménye ennek a csapatnak sem. És sajnos itt még az sem mondható, hogy 

nagy küzdelmeket folytat ez a csapat, …csak nem nyer. Hiszen itt a nyújtott játék is eléggé 

gyengécske.  

 

Jelenleg, a 14 csapatos bajnoki csoportban, az utolsóelőtti, 13. helyen állunk, és mindössze, 9 

pontot szereztünk a bajnokságban. Ez nyilvánvalóan nagyon gyenge teljesítmény. Ennél 

mindenféleképpen több kell ahhoz, hogy ez a csapat bent maradhasson, és ne essen ki, a 

BLSZ III-as bajnokságból. 

 

A 2010-es eredmények az A.C. Zrínyi II. szempontjából 

( volt Ifi-csapat ) 

 

 a 2009/2010-es bajnokságban a a 2010/2011-es bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 

Marketingesek 5 : 2 Kormányőrség  1 : 5 

PIFU ’04 5 : 2 Inter 04    1 : 0 

Nimród         2 : 0 Acélöntő 0 : 3 

Csabagyöngye   6 : 2 Hangos SE-Vitalade 0 : 2 

Káposztásmegyer 4 : 1 BMC    2 : 3 

Respect         1 : 4 Némedi  4 : 1 

Herkules       2 : 0 Gamma   0 : 2 

UFC            2 : 1 Újpesti Haladás 1 : 2 

Csabagyöngye   6 : 2 Hídunió 1 : 2 

Rákosmenti Rojik 6 : 0 Erdért  1 : 0 

Merketingesek  5 : 4 Pókátor 0 : 3 

Issimo         5 : 2 Babylon 2 : 3 

Kőbánya Sztárs 3 : 0   

ESMTK          2 : 2   

 -------------------- -------------------- 

 

 54 : 22   13 : 26 
 

 14 m.   12 gy.   1 d.   1 v.   37 p       12 m.   3 gy.   0 d.   9 v.   9 p 
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A harmadik felnőtt csapat szereplése. 

 

Ilyen csapatunk 2010-ben nem volt. 

 

 

Az ifjúsági csapat szereplése. 

 

Ilyen csapatunk sem volt 2010-ben. 
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Az serdülő U-13-as csapat szereplése. 

 

Ennek a csapatnak a teljesítményét ebben az évben elemezhetjük először. És mint a fentiekben 

kifejtettük már, ez a csapatunk egy évvel idősebbek között játszik majd a jövőben, így 

logikusan nem várható el tőle egyelőre (főleg nem újoncként, és először egy hivatalos bajnokságba 

benevezve) különösebb eredmény. Az egyik fő célunk egyelőre, ebben az évben az volt, hogy a 

mérkőzések egyes periódusaiban meg-meg szorítsuk az ellenfelet, és egyenlő partnerek 

legyünk. Ez sikerül is !!! A másik célunkat is elértük − úgy gondoljuk −, hogy kialakuljon 

egy olyan tudatos csapatjáték, amelyből ki lehessen indulni, és amelyiket tovább lehessen 

fejleszteni. Ez is sikerült.  

 

Akik látták ezt a csapatot játszani, elmondhatják, hogy kifejezetten összeszedetten, 

fegyelmezetten, egységes taktikával játszik. Azonban az ellenfelek játékosainak erőfölényét, 

nagyobb tudását, egyelőre nem tudjuk harcosságunkkal, fegyelmezettségünkkel kipótolni       

− hiszen főleg, és elsősorban az egy-egy elleni párharcokban vagyunk értelemszerűen 

gyengébbek (…amelyeket szinte minden esetben elveszítünk nagyobb súlyú, idősebb ellenfeleinkkel 

szemben) −, és ebből rendre gólt és gólokat is kapunk. Hát sajnos, ebben 2010-es, és majd 

várhatóan a most következő 2011-es tavaszi szezonban is, ezt látjuk majd. A komolyabb 

előrelépésre majd csak a 2011-es őszi szezonban számíthatunk reálisan. 

 

 

 

           a 2010/2011-es bajnokságban az a 2011/2012-es bajnokságban az 

 őszi szezon  eredményei …… szezon  eredményei 

 

Dunaújváros SI 1 : 8   

RKSK     0 : 9   

BVSC Zugló 0 : 5   

Lőric United                        törölve 

Újpest SC       0 : 13     

Budafoki LC 1 : 6  

Hidegkút 1 : 8   

Budapest Sólymok         0 : 21   

ESMTK        0 : 14  

KISE             1 : 9   

Szent Pál Akadémia  0 : 3   

Fővárosi Vízművek       0 : 9   

Gloriett                               elmaradt 

   

 -------------------- -------------------- 

 

  4 : 105   0  :  0 
 

  11 m.     0 gy.    0 d.    11 v.   0 p       0 m.   0 gy.   0 d.   0 v.   0 p 

   

 

 

 



25. 

Összesített értékelés. 

 

A beszámolónkat azzal az értékeléssel kell zárnunk, hogy szakcsoportunk szinte minden 

csapata, 2010-ben a realitásoknak megfelelő teljesítményt nyújtott, és bár az év második 

szezonjára, a 2010 őszi szezonra mind három bajnoki osztályunkban újoncként szerepelve 

látszólag ( ! ) gyengébb eredményeket érünk el (…még szokni kell  csapatainknak a magaslati 

légkört), ennek ellenére büszkén jelenthetjük ki, hogy vitán felül nagyszerű évet tudhatunk a 

hátunk mögött.  

 

A két megszerzett bajnoki cím magáért beszél, és reálisan nem volt vártható, hogy 

csapataink azonnal taroljanak majd magasabb osztályaikban. 

 

Stabilan álljuk helyünket Budapest labdarúgásában.  

 

Most is elmondható, hogy szervezettségünk, nagyságunk és fejlődési ütemünk, a BLSZ 

csapatai közül az egyik legjobb. És bár sajnos ez minősíti a mai budapesti labdarúgás jelenlegi 

általános helyzetét-, körülményeit is, mégis nincs mit szégyellnünk.  

 

Az A.C. Zrínyi összességében most is, és jelenleg is, a budapesti amatőr csapatok közül, a 2. - 

3. helyen áll, és ez igen pozitív. 

 

Nem téveszthet meg bennünket az összesített jó helyzetünk mellett, azonban az a tény, hogy  

− bár kiegyensúlyozottan dolgozhatunk tovább −, a mai hektikus világban és Magyar 

valóságban minden megtörténhet és mindennek az ellenkezője is. 

 

Reménykedünk, hogy a jelenlegi sportbarát kormányzat, a hozzánk hasonló szervezeteket 

támogatni és nem sanyargatni fogja (például nagyon sokat várunk és várhatunk, − kifejezetten 

reménykedünk ebben −, az újra indítandó Bozsik programtól), és akkor további előrelépésre is 

lehetőségünk lehet. 

 

Ezt fogjuk 2011-ben is, végig szem elől tartani. 
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IV. EGYÉB FONTOS TÉNYEZŐK 
 

1. Létszám. 

 

A Szakcsoport – A.C. ZRÍNYI –, felnőtt + Ifi taglétszáma összesen, a 2010-ben is (az előző négy 

évhez hasonlóan) folyamatosan átlagban 40 - 45 fő volt. Ezt az átlag létszámot, stabilan tartjuk 

jelenleg is. 

 

Ugyan úgy, ahogy éveken keresztül tartani tudtuk és tarjuk most is ezen belül, a felnőttekre 

vonatkozó 30-as létszámot is. A kiöregedett, valamint a tartalékcsapatba átment, és jelenlegi 

15 fő volt Ifinkkel összesen a 45 fő volt a 2010-es záró létszámunk. Ez a 2011-es év elején 

persze megint változott (8-an elmentek tőlünk, és csak 2-en jöttek helyettük). És ez természetesen, 

így megy szinte állandóan. Az egész évre vonatkozó 40 – 45-ös átlag abszolút rendben van. 

 

A HZSE részére a tagdíjakat rendszeresen, időben befizettük, tagjainkról naprakész, és 

negyedévenként karbantartott tagnyilvántartást vezettünk. Ennek egy példányát, 2010 

decemberi határidővel, a HZSE dokumentációjába elhelyezünk. 

 

Keretnyilvántartásunkat, a HZSE vezetősége által megszabott feltételekkel, a keret 0-ára 

zárásának figyelembevételével, valamint a HZSE könyvelőjének, gazdasági vezetőjének az 

iránymutatásai alapján, vele egyeztetve végezzük 

 

2. A Szakcsoport vezetése. 

 

A szakcsoport vezetőségében 2010-ben sem történt változás, szervezeti felépítésünk és 

személyi állományunk több év óta változtatás nélkül érvényes. A közeljövőben különösebb 

változtatást továbbra sem tervezünk. 

 

3. Vezetőségi ülések. 

 

A Szakcsoport (A.C. ZRÍNYI) vezetősége havonként, valamint szükség szerint sűrűbben 

ülésezik, és munkáját, a csapat vezetését, kielégítő módon végzi.  

 

Az A.C. ZRÍNYI csapata továbbra is a Budapesti Labdarúgás egyik legszervezettebben, 

legtudatosabban menedzselt csapatainak egyike, feltörekvő és folyamatosan fejlődik. 

 

A labdarúgó csapat életének, sajátosságainak megfelelően a hozott határozatokat azonnal 

végrehajtjuk, (pld.: edzők alkalmazása-, szertáros, és gyúró alkalmazása-, tagdíj összege-, csapat 

játékosállományának nagysága, stb.) A döntésekről, határozatokról külön írásos emlékeztetőt nem 

szoktunk felvenni, és ezt a jövőben sem kívánjuk bevezetni, hiszen ezzel csak bürokratikussá 

tennénk az így is megfelelő és áttekinthető működésünket. 

 

4. Egyetemi rendezvényeken való részvétel. 

 

2010-ben, egy ízben a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) kispályás labdarúgással fűszerezett 

sportnapot rendezett. Számukra a pályákat természetesen előkészítettük, és felfestettük. Ezzel 

járultunk hozzá a diák-sportnap sikeres lebonyolításhoz. 
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Ebben az évben a szokásos késő-tavaszi HOSOSZ Honvédelmi Sportnap, a vörösiszap- 

katasztrófa miatt elmaradt (…illetve, azt ősszel rendezték meg Szegeden egy pénteki napon), így 

sajnálatosan, azon részt venni nem állt módunkban, hiszen csapatainknak a következő 

(szombati) napon bajnoki mérkőzéseik voltak. 

 

5. A X. ker. rendezvényein való részvétel és egyéb rendezvényeken való részt vétel. 

 

Az A.C. ZRÍNYI két nagypályás felnőtt, és egy nagypályás utánpótlás csapatának az éves 

versenyeztetése évente összesen, kb. 90 mérkőzés (...ez 50 hazai és 40 vendégként-, megrendezését 

és lebonyolítását jelenti esetünkben). Így tehát, a BLSZ bajnokságokban való állandó leterhelés 

nem teszi lehetővé, hogy más sporteseményekre önként jelentkezzünk, azokon részt vegyünk, 

ill. pontosabban, hogy azokra kívánkozzunk.  

 

Természetesen, amennyiben arra felkérést kapunk, úgy, mind a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetemet, mind a Honvéd Zrínyi SE-ét szívesen képviseljük – ha szükséges –, és bármilyen 

sportrendezvényen részt veszünk (és valószínűleg, ha külön szándékosan nem fognak bennünket 

szívatni. akkor még botrányt sem fogunk okozni). Bizonnyal megfelelünk az esetlegesen elénk tárt 

elvárásoknak.  

 

Fentiek alapján azonban bevalljuk, hogy magunktól nem keressük az erre való lehetőségeket. 

Kijelentjük viszont, hogy amennyiben a jövőben lesznek ilyenek, úgy természetesen állunk 

elébe. 

 

 6. Pályázatokon elért eredmények. 

 

2010-ben a szakcsoport a belső (HM pályázaton) hasonlóan az előző évhez szintén nem indult.  

 

7. Kapcsolat a HZSE elnökségével és az egyetemi Testnevelési (KTSK) szakággal. 

 

Az A.C. ZRÍNYI csapatának kapcsolata a HZSE elnökségével igen közeli továbbra is. 

Rendszeresen belátogatunk a HZSE elnökéhez, és minden esetben, pontosan részt veszünk az 

előre meghirdetett programokon is.  

 

Továbbá. Közvetlen kapcsolatot tartunk szakcsoportvezetői szinten a HZSE elnökével, 

továbbá elnökhelyettesével, és a labdajátékok felügyeletével megbízott elnökségi taggal is, 

akiket fogadó óráikon rendszeresen meglátogatunk, velük minden elképzelésünket 

egyeztetjük, és a kapott feladatokat, maradéktalanuk végrehajtjuk. 

 

A ZMNE Katonai és Testnevelési és Sport Központjával (KTSK-val), jelenlegi vezetőivel, 

képviselőivel való kapcsolatunk 2010-ben szintén kifejezetten jól alakult, a kölcsönös tisztelet 

és megbecsülés, valamint az egymás munkájának feladatainak elismerése alapján. A 

kezdetekben érezhető tartózkodás szerencsére már teljesen megszűnt és velük (mind a 

testnevelőkkel, mind a KTSK vezetőkkel), a kapcsolat és együttműködés jelenleg zavartalannak 

mondható. 

 

Sőt a KTSK gondnokával olyan egymás segítő − mára már talán baráti −, egymást támogató 

viszonyt sikerült kialakítani, ami kimondottan példaértékű.   
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8. A hallgatók és tisztek bevonása a Szakcsoport munkájába. 

 

Az erre vonatkozó erőfeszítéseket, ha lehet 2010-ben még tovább fokoztuk és jelenleg is 6 fő 

ZMNE hallgató játszik, szerepel közöttünk, valamint tartozik szorosan hozzánk.  

 

Ha lehet ezt így mondani „sajnos” szinte mindegyik hallgató civil hallgató, és csupán egyetlen 

katona csatlakozott hozzánk.  

 

Egyszerűen, sehogy sem tudunk a ZMNE katonai hallgatóihoz közelebb kerülni, bármit 

teszünk, csak passzivitást tapasztalunk ez ügyben. Tudjuk jól, hogy ennek elsősorban persze 

technikai okai vannak, de egyelőre nagyon messze vagyunk attól, hogy önálló hallgatói 

csapatot sikerüljön összehoznunk annak ellenére, hogy ahhoz minden feltétellel rendelkezünk.  

 

Nem adjuk fel ! 
 

 

9. Bevételek, kiadások és a 2010 évi gazdálkodás. 

 

A Szakcsoport sajátos gazdálkodásából fakadóan, tagjaink után negyedévenként tagdíjat 

fizetünk a HZSE részére. Az elszámolásokat rendben tartjuk, a részünkre kiadott 

keretnyilvántartást pontosan vezetjük.  

 

A 2010. évi költségvetésünket is úgy terveztük, hogy az Egyesület felé fizetett tagdíjainkat, 

maradéktalanul befizethessük, hátralékunk ne legyen. 

 

 

10. jutalmazások. 

 

A Szakcsoport (A.C. ZRÍNYI) alkalmazott módszerei általában nem tartalmazzák azt a 

szokást, hogy tagjai részére jutalmakat adjon, így 2010-ben ilyen lépésre ismét csak nem 

szántuk el magunkat. 

 

V. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2010-es év számunkra, – az A.C. Zrínyi csapata, tagsága és 

vezetősége számára –, a sikeres 2001-es és 2002-es évek után, a szörnyű, és negatív 2003-at-, 

a nyűglődéssel teli 2004 követte, majd a kilábalást jelentő 2005-ös év után, a stabil és sikeres 

2006-os és a 2007-es, kisebb ellenmondásokat is magában foglaló stabilizálódás után, a 2008. 

II. félévi, és 2009. eleji átmeneti bukdácsolások és az év során végrehajtott megkapaszkodás 

jellemezte. Nagyon jó, hogy 2010 évben végére, számunkra megint a sportélet mosolygós 

oldala jutott. És talán…, lehet…, hogy  sportéletünk eddigi valaha volt legsikeresebb évét 

zárhattuk. 

 

Hogy 2011-ben mi vár ránk, − az ország jelenlegi elég sanyarú sorsából fakadóan −, azt még 

csak nem is sejtjük, reméljük, nekünk ismételten nem kell túlzottan összehúznunk magunkat, 

és nem kell majd ebben a következő évben sem veszteségeket elszenvednünk. 

 

Szakcsoportunk a HZSE alkotó, szerves és eredményes része. 



29. 

 

A 2010-es évet lezárva, ismét megköszönjük a lehetőséget arra, hogy beszámolónkkal 

lezárhattunk egy újabb közösen eltöltött időszakot, és kedvező, pozitív jövőképpel vághatunk 

neki az elkövetkező, reméljük még sikeresebb időszaknak. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2011. február 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintér János 

 Nagypályás Labdarúgó  

 Szakcsoportvezető 
 


