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I. BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

Éves beszámolónkat azonnal egy, az életünkben fontos jogi változás megemlítésével, 

bejelentésével kezdjük, miszerint az egyesület 2016.08.23-ai fordulónappal (minden más 

adatának, egyéb fontos képviselti-, kapcsolati-, és gazdálkodási tényezőjének változatlanul hagyásával), 

névváltozáson esett át. A régebbi Art-Corner nevünkből a két kezdőbetű rövidítésként 

maradt meg, így nevünk, A.C. Zrínyire változott. A változást a Fővárosi Törvényszék hagyta 

jóvá, először bejegyző-, majd jogerősítő végzésével. Ezzel egyesületünk fejléce is 

megváltozott, és címerünk magában foglalásával szerepel a továbbiakban. 

 

Egyesületünk életében a 2016-os év, egyesületi, és szervezeti szempontból teljesen stabil-, 

míg sportszakmai-, és elsősorban a sporterkölcsi oldal szempontjából abszolút módon 

ellentmondásos volt. Külön kell választani a 2016-os év első, és második félévét. Az első 

félév ugyan is borzalmas volt minden szempontból, a második félév viszont ismét sikeres. 

 

Hát sajnos ez így megy, ez ellen nincs mit tenni. Ez az ellentmondásosság úgy látszik már 

évek óta tapasztalható nálunk. Ennek okai különbözőek és nem tipikusak, ezért a következő 

évben tapasztalati oldalról sem elkerülhetők és nem is megelőzhetők. Nyilvánvalóan ez más 

társegyesületeknél is hasonlóan történik, de ez bennünket sajnos nem vigasztal. 

 

Most először kell azonban-, és most időszerű (…illik végre) kimondani, hogy egyes emberek, 

vagy csoportok egy-két sikeres, nyugodt év után, a szabadságuk (saját kis birodalmukban érzett 

szabadságuk) alapján, azzal mintegy visszaélve, hajlamosak teljesen kifordulni magukból és 

szinte (…nincs is rá jobb szó) teljesen meghülyülni. Ezt pedig csak erős kézzel és az 

egyesületivezetés hatalmi fellépésével lehet utána megoldani. 

 

A 2016-os évben állapítható meg, és mondható ki, először és egyértelműen viszont, hogy a 

szakmai munka sikeressége, vagy sikertelensége, egy - egy csapatunk teljesítménye, annak 
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színvonala az egész egyesület életét egyáltalán nem, befolyásolja, arra egyáltalán nincs 

hatással. Az egyesület működése teljesen stabil, ezektől a kilengésektől függetlenül. 

 

Ismét akadtak olyan megmagyarázhatatlanul fellépő problémák tehát 2016-ban is, amelyekkel 

eleddig soha nem találkoztunk. Ezek bizonyos szempontból, voltaképpen akár mélypontot is 

jelentettek, amelynél már nincs lejjebb (ld.: majd a felnőtt csapatról írt részekben). 

 

Ennek okai, előzménytelenségei az előző évek problémáihoz viszonyítva viszont teljesen újak 

voltak. Ellentétben például, hogy az előző évekhez melyek esetében, nagyjából mindig meg 

lehetett találni a mélyebb gyökereket és előzményeket (tehát az okot és az okozatot). Ezzel 

szemben az 2016-ban tapasztalt gondok − eltérően a 2015-ös és az előtti esetektől −, szinte 

előzménytelen, megdöbbentő, és ezért alapvetően érthetetlen problémák voltak szinte minden 

esetben. 

 

2016. év I. félévi sikereinket „sajnos” hamar elintézhetjük, hiszen a Bozsik utánpótlás-

bázisaink-, és korosztályos csapataink, működésével valóban rendkívül elégedettek lehetünk, 

ezen a területen belül nagyszerűen fejlődik-, bővül-, minden, és mostanra már minőséget is 

produkálunk.  

 

Felnőtt csapatunk viszont sajnos, az egész bajnokság során dicstelen harcban volt a Budapesti 

Labdarúgó Szövetség lepocsékabb csapata (…elméletileg, és jogilag nem is létező) címéért. 

…Azonban ez gyakorlatilag így történt.  

A minősíthetetlen színvonalú csapatvezetés, 2016 I. félévében hibát hibára 

halmozott, egyik ostobaságot követte el a másik után, és ezekhez a vészterhes 

döntésekhez konokul ragaszkodva, el nem elfogadott semmi ésszerű jobbító javaslatot, 

…sőt a határozott vezetői felszólításokat is sorban hagyta figyelmen kívül. Ami a 

legmegdöbbentőbb, hogy már anyagi szempontból is megszűnt a korrektség teljesen 

(aminél már valóban nincs lejjebb). Ennek azután meg is lett az eredménye, és a jól 

sejthető végeredménye. 

Ehhez továbbá hozzátartozott az A.C. Zrínyihez méltatlan, rendkívül harmatos 

játékosállomány is, ahonnan menet közben minden jobb játékos, sorban és egyenként 

távozott. Nem is véletlenül. Nos, ez volt erre a csapatra egész évben a jellemző.  

(Jellemző, hogy a 2016 tavaszi idény 13 mérkőzésből mindössze egyetlen meccset nyertek 

meg, 11 mérkőzést elvesztettek /1 pedig döntetlen lett/, és így a félév során összesen 4 

pontot szereztek.  …Siralmas.) 

 

Minek következtében a 2016/17-es új bajnoki évre már be sem nevezetük Őket, és így 

létezésünk 1992 óta tartó (25 éves) történetében, folyamatában először, nem indítottunk felnőtt 

csapatot az új szezonban. Mind a csapat vezetőit, mind játkosait azonnali hatállyal elküldtük 

az egyesülettől. 

 

Szerencsére, az Öregfiúk csapatunknak 2016-ban is kiváló eredményei voltak (mint később 

láthatjuk a 2015/16-os bajnoki évet bronzéremmel zárta), és ezzel igen elégedettek lehetünk. 

 

Nem igaz ez viszont a 2015-ben még kiválóan teljesítő, szereplő Ifi U-16-os csapatunkra 

vonatkozóan. Hiszen, miután a 2015-ös évet (az őszi szezont !) a 3. helyen fejeztük be 2 pontra 

az első helytől, és határozott bajnoki esélyeink voltak, mikor is, félév alatt egyetlen 

vereséget sem szenvedtünk, tehát, 2015 őszén veretlenek maradtunk.  
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De ezzel sajnos nem volt vége. Hiszen, egy elképesztően rossz-, zilált-, elabortált 

tavaszi alapozás után (mikor  a játékosok azt hitték nagy mellénnyel, hogy a bab is papsajt, 

…hogy Ők annyira jók, hogy alapozni sem kell, és ezért néha 5 – 6 ember volt az edzéseket). Voltak 

olyan játékosok is, akiket három héten keresztül nem is láttunk, a bajnokság II. 

félévében (2016 tavaszán) sorban 9 vereséget szenvedtünk. 

 

Ennek ellenére 2016-ban működésünknek sokkal inkább pozitív oldala dominált (ez azonban 

elsősorban a 2015-ös őszi szezonnak volt köszönhető).  

 

Meg kell még említenünk, hogy 2016 őszén az teljesen újonc U-14-es csapatunkat indítottuk, 

neveztük be a budapesti bajnokságba. Amely azután a körülményekhez képes nagyszerűen 

kapcsolódott be bajnokságába. Ezzel kellemes meglepetést okoztak, hiszen erre nem 

számítottunk. Ha az előző éveket nézzük, akkor láthatjuk, hogy a hasonló korosztályos 

csapataink újoncként nem produkáltak hasonló eredményeket soha, és szereplésük első 

idejében nagyon megilletődötten játszottak. 

Habár a 2017-es beszámolónak lesz majd ez a témája, de elöljáróban leírhatjuk, hogy 

bajnokságot a nagyon előkelő 4. helyen fejezte be ez a csapat, ami óriási siker, de 

erről többet majd a következő évi beszámolóban írunk. 

 

Visszatekintve: 

 

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

küzdelemmel telt el, majd ezt követően, váratlanul 2010 pedig minden idők legsikeresebb 

évét jelentette számunkra (hiszen, 2010-ben, mind a két felnőtt labdarúgó csapatunk bajnokságot 

nyert), és bár a 2011-es évben az A.C. Zrínyi első-csapata a nemzetközileg is regisztrált, 

minősített és szabályozott Magyar (NB…) 5. osztályban küzdött, és végig a kiesés ellen 

harcolt (…azután a szabályok adta lehetőség szerint maradhatott is még egy évig), még is ez a 

stabilizálódást, a megnyugvást jelentette számunkra.  

 

Kialakult 2011-ben az a biztos, működőképes struktúra, mely 2012-ben és utána a 2013-ban is 

dominált, majd 2014-re, 2015-re és 2016-ra is tovább vihető volt, miközben csapataink 

bajnoki sikeressége a szervezeti életünket egyre inkább már egyáltalán nem 

befolyásolta.   

Ezt a 2011-ben szerzett új minőséget sikerült állandósítani és tovább vinni egészen 2016-ig is, 

az Egyesület életében. Hol ebben az osztályban szerepelünk-, hol abban (…egyszer feljebb-, 

néha pedig lejjebb-, és mint látjuk, néha még szüneteltetjük is nagypályás csapataink szereplését), és 

még is nyugodtan dolgozhatunk tovább, szervezeti megbicsaklás nélkül.  

Ez az igazán-, és egyértelműen pozitív fejlemény, eredmény ebben a jelen sorainkkal 

tárgyalt most lezárt 2016-os évben is. 

Az A.C. ZRÍNYI 2016-ban változatlanul, Budapest negyedik-ötödik legnagyobb futballal 

foglalkozó amatőr formációja. 2016-ben, 1 felnőtt-, 1 öregfiúk, valamint 11 utánpótlás 

csapatot, versenyeztettünk különböző formákban (bajnokságokban-, és tornarendszerekben is).  

Összesen, nagyjából több mint 270 (korcsoportoktól lefelé haladva) Öregfiúk-, felnőtt-, Ifi-, 

serdülő-, és gyermek-játékost foglalkoztattunk csapatainkban. 

(Megjegyzés: A félreértések elkerülése végett, le kell írni, hogy ez a szám nem egyezik meg a 

leigazolt-, és játékengedélyt kiváltott játékosaink számával, ez annál több.  
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 2016-ba ugyanis beléptünk az MLSZ Intézményi programjába és ott a 

régebben „tanfolyamos”-soknak nevezett, le nem igazolt gyerekeket, szám szerint 

konkrétan 94 főt is foglalkoztatunk a továbbiakban.) 

Az A.C. Zrínyi edzések 2016-ban is, és továbbra is − hosszú évek óta −, egyrészt, 

decentralizáltan, (most már) 5 óvodában-, 4 iskolában-, másrészt, persze a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen (továbbiakban NKE) területén belül található füves labdarúgó 

pályán, egymással párhuzamosan zajlanak. A beszámoló lezárásának pillanatában, az A.C. 

Zrínyi keretein belül, a szakmai munkában 9 edző vesz részt, (ez a 2016-ös év végi záró állapot). 

Tehát, 2016-ben is ─ és az NKE területén belül is (komplex módon) ─, tovább folytattuk, a 

tudatos utánpótlás-nevelő programunkat, miközben az évek óta stabilan kialakult struktúránk 

szerint, decentralizáltan – az általunk megszervezett –, 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, 

az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő szervezeti felépítése, 

(Ld.: 1/B. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő teljes létszámelemzése, 

(Ld.: 1/C. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő utánpótlás létszámelemzése.) 

2016-ban szintén tovább folytattuk, kiterjedt pályázói tevékenységünket, és ebben az évben 

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

Például ismét ebben az évben is pályáztunk a „látványsportok” támogatására létrehozott 

TAO-s pályázaton.  

Meg kell azonban külön jegyeznünk, és sajnálatosan kell kiemelnünk, hogy 2016 

tavaszán a felnőttcsapat csapatvezetője Komáromy Attila − aki egyben az egyesület 

pályázat írója is volt −, olyan többhónapig tartó ámokfutást végzett, amely józan 

ésszel egyszerűen még ma is (több mint háromnegyed évvel később is) felfoghatatlan és 

elképzelhetetlen.  

Olyan felelőtlenséget, oda nem figyelést, sorozatos trehányságot és dzsentri 

magatartást tanúsított, amely egy normális gondolkodású, eszű embertől nem volt 

elképzelhető, de főleg nem elfogadható. Ennek következtében közel három hónapig 

az egész egyesület fizetésképtelen volt, valamin kb. 2,5 millió Ft-ot véglegesen 

elveszített a 2015/16-os benyújtott TAO-s pályázatból. 

Álljon itt egy konkrét példa:  

Az egyesület vezetőinek háta mögött, tudtuk-, valamint engedélyük 

nélkül olyan − saját magára kihegyezett − bérlépéseket (fedezetlen bér-és 

közterhei lejelentéseket) tett a NAV felé az egyesület nevében, amely 

nyomán a bajnoki nevezés előtt egy héttel derült ki, hogy az 

egyesületnek 150.000 Ft-os adóhátraléka van a NAV-val szemben és 

nem kapja meg a 0-s adóigazolást. El lehet képzelni azt a kapkodást 

amely azután következett és amely ezzel együtt járt. 

 

Pályáztunk újra, a VII. kerületi Önkormányzat pályázati programjaira szintén. Mindenhova, 

ahová lehetett. Ezt tesszük évek óta, és egyszer nyerünk, egyszer meg lehet ugyan, hogy 

nem, de ez minket nem riaszt el attól, hogy azt a következőévben újra meg ne tegyük. Mi ─ 

saját önerő, és tőke híján ─, innen szerezhetjük meg, biztosíthatjuk működésünk fedezetét. 
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Örömmel kell megjegyeznünk ismét, és lehet kiemelnünk megint azt, hogy az NKE (a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, amely 2011 óta, a volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem utódja) területén 

belül, jelenleg, Budapest egyik legkorszerűbb-, kiváló minőségű-, frissen és állandóan 

karbantartott sportinfrastruktúrájában dolgozhattunk, így egy szó panaszról sem lehetett szó, 

…így 2016-ban (…még) minden a legnagyobb rendben volt ezen a téren is. 

 

Nyilvánvalóan ezért, mindenkinek, aki a munkánkat ebben az évben 

segítette, köszönettel tartozunk. 
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II. SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE 
 

A felnőtt csapat 
 

Felnőtt csapat (BLSZ IV. 1-es csoport) 

 

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

ezt tesszük most is. Ennek most is itt van az aktualitása. 

 

Nos, a száraz statisztikai adatok szerint, csapataink az elmúlt tizenöt évben, a felnőtt 

korosztályokban négyszer aranyérmesként bajnokságot nyertek, feljutottak magasabb 

osztályba, és éppen 2013-ban ─ a kiérdemesült, és már a felnőtt focitól visszavonult játékosainkból 

alakult ─ Öregfiúk csapatunk, megszerezte az ötödik aranyérmét is (majd látjuk a 2017-es 

beszámolóban, hogy 2017-ben pedig megnyerték a hatodikat is).  

 

Előzőleg kétszer nyertünk ezüstérmet is bajnokságokban, egyszer a 4; majd, a 7; egyszer a 

11; kétszer pedig a 15-kek lettünk magasabb osztályban. A 2013-ban befejeződött bajnoki 

évben-, a 2012/13-as évben, ismét, immáron harmadik alkalommal a 2. helyen végeztünk, 

és ezüstérmet nyertünk.  

 

Eközben, ne tagadjuk, két esetben ( ! ) estünk ki bajnoki osztályunkból (a BLSZ II-ből, vissza a 

BLSZ III-ba). És sajnos, éppen 2012-ben esett meg ez velünk másodszor, éppen talán a 

legrosszabb pillanatban, amikor is a teljes Magyar labdarúgást átszervezték fentről → lefelé, 

és a magasabb osztályú bajnokságoknak a 60 %-kát meg is szüntették, így a BLSZ I/B-ben 

elért 15. hellyel ismét kiestünk, még pedig azonnal kétosztálynyit zuhanhattunk lefelé. És 

mint később megláttuk, 2014 év tavaszi szezonjában, még szüneteltetnünk is kellett, a felnőtt 

nagypályás tevékenységünket. 

 

2014 őszéről azután ezt a csapatot újjá szerveztük, és 2015-ben már a teljes évben 

működhetett újra.  

 

…2016-ban már azt mondhatjuk, hogy bár csak ne tettük volna, mert ez a kísérlet 

egyértelműen nem sikerült (de erről a beszámoló más részeiben részletesen szó esik). 

 

Nos, a két kiesés ellenére, 15 év alatt, ez továbbra is, olyan sikersorozat, aminek egyáltalán 

nincs párja a Budapesti Labdarúgó Szövetség keretein belül. Összesített eredményeiben tehát, 

nyilvánvalóan a Budapesti Labdarúgó Szövetség legsikeresebb formációja vagyunk. 

Hasonló sikereket nem tud felmutatni egyelőre senki sem rajtunk kívül (…a BLSZ-ben, 

egyetlen év alatt összességében, szinte egyetlen egyesület, és csapat sem). Ezt büszkén kell, 

megemlítenünk, különös tekintettel (mint említettük már), a 2013-ban újonnan alakult 

Öregfiúk csapatunkra, amely működésük első évében, a 2013/14-es bajnoki évben, 

azonnal (életükben immáron ötödszörre) veretlenül bajnokságot is nyert. 

 

Mint a 2014-es és a 2015-ös beszámolónkban is erről már részletesen beszámoltunk, 2014 

nyarán a volt BLSZ IV-es Maximo SE játékosállománya teljes egészében átigazolt hozzánk, 

valamint más, régebbi ismeretségek alapján is igazoltunk máshonnan is játékosokat, és így 

kíséreltük meg, kisebb-nagyobb sikerességgel a felnőtt szakágunk újra szervezését.  
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Az elején még úgy tűnt, hogy az ekkor összeállt a játékos állomány minősége még pozitív 

várakozásokra érdemes. 

Azután már 2015 II. félévében, de főleg 2016 I. félévében ─ elsősorban Komáromy Attila 

csatvezető áldásos tevékenysége nyomán, annak szoros következményeként ─, összeomlott 

minden. 

Amint az az A.C. Zrínyinél szokás, Komáromy Attila számára is teljes önállóságot adtunk. 

Rábíztunk mindent, …és nem hallgathatjuk el, pontosabban be kell vallanunk, hogy ezt a 

csapatot, teljesen el is engedtünk, és nem is foglalkozunk velük a régebbihez viszonyítva 

azonosan szoros formában.  

No meg, Attila tevékenységén-, magatartásán is messziről kirítt-, látszott is, hogy 

nem is nagyon akar a dolgába való beleszólást-, beleavatkozást. Amivel persze 

nem is lett volna baj, ha a dolgok jól mentek volna. De hamar látszott, hogy nem így 

van. 

Ha lenne ilyen a labdarúgásban, úgy fogalmazhatnánk, hogy franchise formában 

üzemeltettük a továbbiakban ezt a csapatot, és semmiféle eredményességi elvárást nem 

támasztunk velük szemben.  

Ilyen formában gyakorlatilag nem is nagyon jelentett érdekességet, hogy Komáromy Attila 

teljhatalmát élvezve (és ez a 2015/16-os bajanokság egészére kimondható), döbbenetes irányt vett, 

az ott folyó edzői-, szakmai munka, melynek végeredménye annak pocsék minősége. 

Ennek a decentralizálásnak következtében ─ vagy más okokból kifolyólag (ezt most már 

szorosabb irányításunk hiányában nem is ismerhetjük mélyebben) ─, ez a csapat olyan-, elsősorban 

morális-, és lássuk be ( ! ), szakmai mélyrepülésbe kezdett, amely az A.C. Zrínyi életében (a 

2011-es és 2013-as szintén bizarr történések ellenére sem láttunk), nem fordult elő még soha. És bár a 

több mint 20 éve funkcionáló rutinos sportvezetők láttak már sok mindent, de ez abszolút 

meglepő és újdonság volt. 

Budapest egyik legkomplettebb (elfogadható minőségű füves pálya-, kiválóan felszerelt kondi-terem-, 

télen, és hétvégén nagyszerű tornatermek-, télen, műfüves pályán való felkészülési lehetőség-, Budapest 

egyik legjobban felszerelt sporteszköz-, és sportfelszerelés állománya-, stb.), tehát az egyik 

legfejlettebb infrastruktúrája ellenére, ez a csapat 2015 őszére már ─ szűk fél-, háromnegyed év 

alatt ─, teljesen szétesett.  

Döbbenetes volt látni, …és végig élni, hogy rendre 4-en-, 5-en lézengenek az edzéseken, és 

elképesztő alacsony minőséget produkálva, szánni való módon ─ a labdarugó taktika 

legalapvetőbb elemeinek teljes hiányában ─, szenvednek vereséget boldog - boldogtalan (és 

döbbenetesen) gyenge ellenfelektől sorban, és jelenleg (…2016-ra már egyértelműen) bizony 

versenyben lehettünk a Budapest leggyengébb csapatának kétes hírnevéért. 

Mondjuk csak ki, hétvégi „egyet gurítani összejáró” csapat lett ez a társaság, ahol a játékosok 

büntetésnek veszik, ha edzésre kell járni. 

Ez ellen pedig a csapat vezetői, …a méltatlankodáson kívül semmit nem tesznek. ...De húzó-, 

összetartó erőt biztosan semmiféleképen nem jelentenek. 

A kilátástalanságot észlelve azután persze sorban hagyták el ezt a csapatot a jobb 

érzésű, és sajnos a jobb minőséget képviselő, …általában a magukra valamit adó, 

erősebb játékerőt képviselő játékosok, akik pedig itt maradtak (…no persze, hétvégére) 



8. 
 

azok meg többnyire (…tisztelet persze a kivételnek) nem is nagyon akartak tagíjat fizetni. 

Minek és mire is fizettek volna ? 

Hát 2016 év I. félévének végén így álltunk. 

Ide illik, és ebbe a beszámolóba be is tesszük annak a levélnek a kivonatos szövegét, amelyet 

Komáromy Attila részére küldtünk, egyrészt, az egyesület és csapatvezető (A.C. Zrínyi és 

Komáromy Attila), másrészt, az egyesület és felnőtt-csapat végleges szakításakor. 

Ez nem hagyható ki a történtek komplexitásának érzékeltetésére. 

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

Tisztelt Attila ! 
 

Megkaptam leveledet, melyet ezúton visszaigazolok. 
 
A tartalmán nem vagyok meglepődve, hiszen tudom jól, hogy a tényeket és a történéseket 

utólag ( ! ), minden esetben a saját szád íze szerint, és a saját önző attitűdödnek 

megfelelően változtatod -, és torzítod el. 
 
Valami kölcsönről beszélsz, pedig a RÉVKOM által átutalt 150.000 Ft, a megállapodásunk 
(és a veszekedésünk során elhangzottaknak, tehát a tényeknek megfelelően), a tartozásaid 
kiegyenlítésére került átutalásra, és a pillanatnyi személyes anyagi zavarod miatt való 
jótállás árnyékában került teljesítésre. 
 

Tehát, egyáltalán nem tudom, milyen kölcsönről beszélsz ? Semmiféle kölcsön közöttünk 

nem volt. …De bízom benne, hogy fel tudsz mutatni az általad kölcsönadásnak tekintett 

művelettel kapcsolatban valamilyen közöttünk történt írásos megállapodást ! Fel kellene ez 

ügyben tehát frissíteni az emlékezetemet, valami hiteles dokumentummal ! 

 
Tehát nem igazán tudom, hogy miről beszélsz. …Meg vagyok döbbenve. 
 
Előzmények: 
 

 Némi laza előzmények után, konkrétan-, és igazából, 2014 elején kezdtünk 
együttműködni. Elsőként a 2014/2015-ös TAO-s pályázatot nyújtottad be Te, sikeresen, 
mint az Art-Corner megbízott pályázatírója. Majd ezt követte, már sokkal kisebb 
sikerekkel előbb, a 2015/16-os-, majd később a 2016/17-es is. 

 

 2014. július hónapban jöttetek ide, a széthullóban lévő MAXIMO Hungária csapatával a 
Hungária kőrútra, az A.C. Zrínyi otthonába. Az egész csapatotok átigazolt az Art-Corner 
Sz.S.K.E-be, és a továbbiakban ez a társaság, annak felnőtt csapatát képezte ezután. 

 
Erről kötöttünk 2014.06.18-ai dátumozással egy megállapodást − melyet minden oldalon 
szignálva −, aláírásoddal láttál el, és amit a MAXIMO pecsétjével érvényesítettél is.  

 
Ennek szövegét érdemes alaposan átolvasni, különös tekintettel az első oldal utolsó 

bekezdését ! Idézem is: 

 
„Az  anyagi  kapcsolat  Egyesület  és  csapat  között  arra  szorítkozik,  hogy 
negyedévenként, személyenként, és utólag (negyed év végét követő hónap 
15-ig) 6.000 Ft átalány-tagdíjat fizet meg az egyesület részére.” 

 
Ekkor úgy állapodtunk meg, hogy a csapatot ezek után én menedzselem a szövetség 
felé, és biztosítok minden alapvető feltételt a csapat működéshez (felkészített pályát-, 
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tiszta-, mosott-, korszerű felszerelést-, edzéseszközöket-, teljeskörű menedzselést, 
stb.). Meg kell jegyezni, hogy ezt azután maradéktalanul − és  általatok két év alatt 
egyetlen esetben sem kritizált módon −, kifogások nélkül, magas színvonalon el is 
láttunk / láttam. 

 
A Te feladatod a TAO körüli tevékenységek végzése volt, …ill. lett volna, valamint persze 
a saját csapatod közvetlen vezetése. 

 
És úgy állapodtunk meg, hogy mind a ketten szerzünk majd TAO-s támogatási pénzeket. 
Ekkor komoly támogatásokat ígértél. Mielőtt bármi más témába belemerülnénk, 
szeretném leszögezni ebből egy fillér sem teljesült. 

 

No de nézzük csak azt a tevékenységet, amit nyújtottál ! 

1.)    Először is említsük csak meg, hogy az irányításod alatt a felnőtt csapat − a 

csapatvezetői működésed következtében −, folyamatosan és egyre romló-, 
silányuló színvonalon, és széteső módon működött, míg végül már versenyben 
lehetett, a nem létező, „BLSZ legpocsékabb csapata” címéért. A valamire való 
játékosok sorban elmenekültek innen. Kérlek, ne felejtsük már el, hogy a 2015-ös 

záró bankettet 4 játékos jelenlétében tartottad meg ! Elképesztő. A játékosaid 

már ennyire nem voltak rád kíváncsiak 2015 nyarán. 

2.)      Másodszor a 2015/2016-ös TAO pályázatot nyújtottad be Te. És mivel egy rossz 

adószámot írtál be, a rendszer nem fogadta be a pályázatot. Ekkor Te Attila, 
egy laza vállrándítással elintézted a dolgot, miszerint semmi baj, napokon belül 
kérjük majd a határidő hosszabbítást (mondván tavaly is így volt).  

Hát nem így lett. Az MLSZ úgy elutasította pályázat beadási idejének 
meghosszabbítását, mint a szél. 

Valami homályos magyarázatokkal húztad az időt, miszerint majd elintézed a 
dolgot a TAO Irodával, és kb. két hónap múlva derült ki, hogy egy frászt intéztél 
el. Semmit nem intéztél, …vártad a sülgalambot. El is utasították a kérelmünket 
a fenébe. 

 
Ezután, én exponáltam magamat és az én kedvemért intézték el azt, hogy 
utólag is befogadták tőlünk a pályázatot.  
 
Neked már csak azért kellett elmenned az illetékeshez, hogy a 

kellemetlenségekből és a megalázkodásból ne maradj ki !!! Csak akkor már el 

volt intézve a dolog. Én intéztem el. 
 

3.)    A 2016/2017-os pályázatnál megdöbbentő módon, majdnem szinte ugyan ez 

játszódott le. A rossz adószám még egy év múlva is ( ! ) mindig benne volt a 

rendszerben (azt időközben nem javíttattad ki), és megint nem fogadta be a 
rendszer a pályázatot. Azonban szerencsésre, ezt du. 16 óra körül elmondtad 
nekem telefonon, mint megváltoztathatatlant, …lemondóan, miszerint Te nem 
tudsz már mit csinálni, nem tudod beadni a pályázatunkat (…megint), és kész. 
Gyakorlatilag ismét válladat megvonva lazán feladtad volna a dolgot.  

...Számított is neked ekkor egy pár millió Ft-os támogatási pénz ?!? Azonban 

én, azonnal intézkedtem, és ezért, még a határidő napján kijavíthattad a dolgot. 
Nem rajtad múlott ez sem. 

 
Ha rajtad múlott volna, akkor ezt is bebuktuk volna. De ezt aztán igazán…, 
mert itt utólag már én sem tudtam volna semmit sem tenni, elhajtottak volna a jó 
búbánatba engem is. 
 
Mind a két esetben látható volt, hogy a pályázatbeadást az utolsó napra, az 
utolsó percre hagytad. Annak ellenére, hogy 2016-ban már két héttel korábban 
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piszkáltalak, hogy adjuk be a pályázatot, ne várjuk az utolsó pillanatig ! Még is, 

…ez esetben is, Te addig húztad az időt különböző indokokkal, amíg újra az 
utolsó napra került minden.  
 
Elképesztő az a trehányság, és az a laza, vállvonogatós dzsentri stílus, ami nálad 
sok ügyben tapasztalható általánosságban. …Véleményem szerint, neked 
egyáltalán nincs felelősségérzeted. 

 

4.)      A pályázatok beadása, és az MLSZ jóváhagyása után, valamint a pályázat futam 

ideje során végig, és többször is (én három konkrét esetet is fel tudok 

sorolni), a legalpáribb módon le akartál venni pénzekkel. Át akartál b….  

 Pedig már az első esetnél láthattad, hogy nem vagyok hülye, és nem lehet csak 
úgy falhoz állítani. Arra akartad felhasználni az Art-Cornert, hogy a magad 
részére nagyobb, több-százezres pénzeket hasíthass ki. 

 

5.)     2015 végén, decemberben, amikor tudtad jól (…hiszen szóltam előre), hogy a 

HZSE felé tagdíjat kell fizetnem,.., benyögted, hogy idézem: 

„a fiúk december nem fizették rendesen a tagdíjat” 

és január elején nem adtál egy fillér tagdíjat sem. 
 

150.000 Ft-ot saját pénzemből (…karácsony után !), − valamint kölcsönkérésből − 

fizettem be a HZSE pénztárába, mert az A.C. Zrínyi különben nem tudta volna 
befizetni határidőre az esedékes tagdíj + közüzemi díj, kötelezettségeit. 
 
Meg kell jegyeznem, − mint pici finomságot −, hogy le kellett mondanom emiatt 
egy januári három napos síelésemet, mert helyetted, utánad, is be kellett 
fizetnem a tagdíjat. A zsebpénzemet kellett miattad erre használnom. 
 
És amikor felhívtalak „január elején valamikor” telefonon, a tartozásod miatt, 
majdnem lehidaltam, …Szlovéniában síeltél éppen. …Óhhh Te Jó Isten. 
 
Tehát októberben-, és novemberben beszedted és zsebre raktad a teljes 
csapat-tagdíjat, és a decemberi saját hiányodat rám verted. 

 …Velem fizetetted ki a decemberi hátralékodat-, elmaradásodat. 
 

6.)    Megállapodtunk abban, hogy a 2015 év végi-, és 2016 eleji TAO támogatás 

ügyintézését Te végzed, hiszen eleve így állapodtunk meg 2014-ben, lévén a 
céged a RÉVKOM a pályázatíró, és ehhez Te értesz, …én meg nem. 

 

Meg kell jegyeznem, mert fontos ( ! ), hogy eredetileg Te azt akartad, hogy Te 

majd elmondod nekem, hogy mi kellene - és hogyan, azt én adjam át (beszéljem 
meg) egy holding elnökével, aki a hét vállalata közül az egyiknek a könyvelőjével 
beszélje azt meg, majd ugyan ezen az útvonalon jöjjön vissza hozzád az 
információ (ha jól tudom ekkor küldtelek el először a francba). 

 
Ezután megkaptad a könyvelő telefonszámát és „közvetlenbe lettél kötve” a 
könyvelővel. 

 

No hát, ebből lett aztán a nagy baj. Olyan trehány, oda nem figyelő 

módon tartottad ezzel a könyvelővel a kapcsolatot, hogy az instrukcióid alapján, 
illetve/és vagy inkább, annak hiányában, kétszer is elszúrták a NAV 
ügyintézést, és 2,5 millió Ft nem jött át a számlánkra. 

 
Persze megpróbálod/próbáltad ráfogni a balhét  a támogató cégre, és arra a 
szerencsétlen könyvelőre a dolgot, (engem itt sem tudsz átverni), de 



11. 
 

egyértelmű, hogy a Te hibád és felelőtlenséged miatt hiúsult meg az egész TAO-
s támogatás. 

 

Kettő és fél millió forintos kárt okoztál az 
egyesületnek !!! 
 

7.)      Egész januártól – június végéig hitegettél engem is, és rajtam keresztül az egész 

egyesületet is, hogy majd ekkor - majd akkor, meg így - meg úgy jön a pénz.  
 

Először április végére ígérted a fizetést (…nem jött), majd május végére (…nem 
jött), végül június végét ígérted (…és akkor sem jött).  

 
Közben rendre kis meséket adtál elő, hogy most éppen mi a probléma, hogy 
miért nem jön a pénz, majd amikor már kiderült, hogy egy fillér nem fog jönni, 
akkor megpróbáltad ráfogni a könyvelőre (ha jól emlékszem, ekkor küldtelek el 
másodszor a francba). 
 

Végig megfigyelhető volt, hogy gyűlölsz telefonálni. Hosszú leveleket 

írogattál, ahelyett, hogy három mondatból meg tudtunk volna beszélni bármit. 
 
Később a holding elnökével egyeztetve derült ki, hogy néha egy - két érthetetlen 
mondattal, 2 perc alatt intézted el sorban a könyvelőt (akinek fogalma sem volt 
az egész ügyintézésről, és segítségre-, iránymutatásra lett volna szüksége), 
majd hetekig, sőt volt, amikor hónapokig sem, nem hívtad Őt fel telefonon. 
Közben többször is megpróbáltad rábeszélni, hogy e-mailen keresztül levelezzen 
veled. Erre nem volt hajlandó. No meg, meg is tiltották neki. 
 
Az Attila lehet, hogy pár száz forint telefonpénzt megspóroltál, de közben emiatt 

két és fél millió forint kár érte a trehányságod-, felelőtlenséged és 

elképesztő-, foghoz-verő-, alpári zsugoriságod miatt a szervezetet. 
 

8.)    Az még rendben volt (bár ebben is vitatkozhatnánk, …de ne legyünk 

kukacoskodók), hogy januárban és februárban lejelentettük a TAO-s pénzekre 
vonatkozó, fizetendő bérek közterhei után járó illetékeket a NAV felé, amit be is 
fizettettél velem (…hoppá 135.000 Ft repült teljesen feleslegesen !). 

 

Majd a velem való egyeztetés nélkül a hátam mögött, és a tudtom és 

engedélyem nélkül, áprilisra és májusra ismét lejelentetted a 

bérek közterheit, miközben jól tudtad, hogy mínuszos már (miattad) az egyesület 
bankszámlája. …Megjegyzem, majdnem három hónapig mínuszos volt a 
bakszámla, a manővereid miatt. És persze ezeket az illetékeket nem is fizettünk 

be !!! 

 

9.)     Már az engedélyem nélkül a hátam mögött megtett, és tudomásom nélkül 

végrehajtott NAV-os manővered is felháborító volt, az azonban, hogy áprilisban-, 
májusban-, egészen június közepéig hallgattál erről (kimondom kussoltál), arra 
nincs már emberi-, partneri-, sem semmilyen szó.  

 
Aki ilyet csinál, az vagy hülye-, vagy „G”-, de lehet, hogy több ennél ”az ostoba”. 

...Milyen könyvelőiroda vezető-, és milyen pályázatíró az, kérdezem  ( ? ), aki 

csinál 135.000 Ft-os sarat az egyesületének, majd arról két és fél hónapig 

mélyen hallgat ? 

 
A dolog tragikomikumát azt jelentette, hogy ez úgy derült ki, hogy június 30-ig 
be kellett (volna) nyújtani a MLSZ felé az egyesület szövetségi nevezését.  
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Ennek megfelelően az egyesület könyvelőjének szóltam, hogy kérje meg az 

ügyfélkapuján keresztül a NAV 0-ás igazolást. Ekkor derült ki, hogy nem adják 

meg, mert van 135.000 Ft adótartozásunk. …Hoppá !!! 

Micsoda, …döbbentem meg !!! Kinek van adótartozása ? Hát hogy 
létezik ez ? Nem értettem, mi ez a tartozás ? 

És, így derült ki, két és fél hónap múlva, hogy eladósítottad az 

egész egyesületet. 
 

10.)    Mivel láttam, hogy a tudomásom és engedélyem nélkül kezdtél az egyesület 

nevében intézkedni, és így hajtasz végre lényegbe vágó lépéseket, többször is… 
(az e-mailjeimben 5 ilyen levelet tudok fellelni), először csak kértem, majd már 
követeltem, hogy mutasd meg a beadott TAO-s pályázatok anyagát és 

tájékoztass mindenről amiket léptél ! Tudni óhajtottam, hogy van-e még valami, 

amiről nem tudok ?  

Ezt a kérést hónapokig úgy engedted el a füled mellett mintha el sem hangzott 
volna, és amig emiatt el nem kezdtem, veled kiabálni, ezt nem is tetted meg, 
majd szintén e-mailben, odanyomtál nekem abszolút pici betűkkel, egy kb. 20 
oldalas olvashatatlan anyagot. 

Közben többször is (három esetre mindenféleképpen emlékszem) 
megkíséreltem elmagyarázni számodra, hogy az Art-Corner mint egyesület 
ügyintézéséért, mint igazgató, én felelek, még pedig teljes felelősséggel, és Te 
nem tehetsz meg semmit az én engedélyem nélkül, mert neked abban nincs 
semmi felelősséged. …Nem sok sikerrel. 

 

11.)    Habár, mint ahogy az az 1-es sz. mellékletben látszik is, − és erről ugye külön 

klauzula is rendelkezik −,  

…ismét idézem hátha még nem volt világos: 

„Az  anyagi  kapcsolat  Egyesület  és  csapat  között  arra  szorítkozik,  
hogy negyedévenként, személyenként, és utólag (negyed év végét 
követő hónap 15-ig) 6.000 Ft átalány-tagdíjat fizet meg az egyesület 
részére.” 

2016-ban az egyesületnek egy fillér tagdíjat nem fizettél, miközben 170.000 
Ft tagdíjat viszont beszedtél a játékosoktól. Ezt az egész összeget 

eltakarítottad-, és zsebre tetted.     
 

12.)    Végül fentiek miatt (főleg a felhalmozott tartozásaid és az egyesületnek 

okozott 135.000 Ft-os átmeneti, valamint 2,5 millió forintos végleges 
bevételkiesést követő károkozás miatt) jól összevesztünk. 

 
Ekkor ajánlottad fel, hogy a cégedből kifizeted a tartozásaidat, és ekkor (2016.06. 
21-én) utaltad át a 150.000 Ft-ot. 
 
Még tiltakoztam is ez ellen a módszer ellen, …de aztán mondván, hogy Te 
vagy könyvelő-, Te vagy a szakember-, és Te tudod, hogy mit lehet, és mit nem, 
…mert én ehhez nem értek, beleegyeztem a dologba. 
 

És akkor most, …utólag, az eset után három hónap múlva 

( ! ) előjössz ezzel a kölcsön történettel. Azért álljon már meg a menet ! 
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Ez egyrészt ugyan is, nem életszerű, másrészt pedig, nem is igaz. 
 

Mi van megint elfogyott a pénzed ? Mert tőlem aztán nem fogsz levenni egy 

buznyákot sem, az biztos !!! 

 

13.)   Miután láttam, hogy nem tudok (és eszemben sincs a továbbiakban) már veled 

együttműködni, el akarok Tőled válni sebesen, akkor váratlanul 2016.06.27-én, 
bejelentés nélkül megleptelek a munkahelyeden (még mielőtt elmenekülnél). 
Felkerestelek Tar Ősz Ferenc technikai vezetőnkkel együtt és személyesen 
nyújtottam át neked azt a levelet, amellyel minden funkciód alól felmentettelek, és 
a RÉVKOM-al való kapcsolatot is megszüntetem. 

Ekkor ott személyesen, megállapodtunk abban, hogy békességben válunk el 
egymástól, nem dobálunk egymásra sarat, és hamarosan összeülünk, hogy az 
elválás feltételeit-, feladatait megbeszélhessünk.  

Ezután, másfél hónapig ( ! ) nem voltál hajlandó velem (velünk) leülni és 

tárgyalni, …húztad az időt mindenféle kamu-, átlátszó indokokkal. Pontosan 

ötször ( ! ) hívtalak fel telefonon emiatt, és e-maileket is írtam számodra ez 

ügyben.  
 

Szépen, és barátilag kérleltelek, hogy vessünk már ennek véget ! 

 
Hiába. 
 
Majd, „megunva a banánt”, minden adminisztratív kapcsolatot is (TAO-, Netlock-, 
NAV-, MLSZ-, Közszolgálai Egyetem-, stb.) felszámoltam veled, és a 
RÉVKOM-al kapcsolatban is. Letiltattalak mindenhonnan, ahol bennünket 
képviseltél.           

 

Nos, tisztelt Attila ! 

 
A 2016.06.27-ei találkozásunkkor, és utána − még hetekig −, nagyvonalú 
szerettem volna lenni veled szemben (mint ahogy mindenkivel szemben az voltam 

minden elvállásom után). Azonban viselkedéseddel, a megtett és viselt dolgaiddal 
kapcsolatban (amely után betelt a pohár), valamint főleg, hogy most így utólag 
(három hónap múlva) rám akarsz verni valami utólag kitalált kölcsön ügyletet, 

úgy gondolom, hogy már semmiféle kapcsolatot nem szeretnék veled !!! 

 

14.) Hát akkor itt van az ideje, hogy pontos elszámolást is végezzünk ! 

 
2016-ban tagdíjfizetési kötelezettséged következő szerint alakult volna. És 

vessük csak össze, és lássuk csak a csapatod tagdíjbevételi oldalát is !  

 

 2016   I. negyedév:  13 fő x 6.000 Ft =    78.000 Ft 

 2016. II. negyedév:  13 fő x 6.000 Ft =    78.000 Ft 
------------- 

                          156.000 Ft 

 2015/16-os TAO elszámolás ürügyén 
a RÉVKOMNAK kifizetve 53.996 Ft,  
az elszámolás végrehajtása szerint  
ténylegesen járt volna, 10.497 Ft.  
Túlfizetés (tehát, ami elvileg visszajárna):    43.499 Ft 

                      ------------- 
Minösszesen (RÉVKOM és    
Komáromy bruttó tartozás):                      199.499 Ft 
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 Ebből lejön TAO eljárási díj befizetése  
Komáromy Attila által:     -25.000 Ft 
        -------------- 

Nettó tartozás Komáromy Attila részéről:                       174.000 Ft 

 

Nos, ezek alapján úgy vélem a 150.000 Ft elfogadásával, még így is 

abszolút méltányosan jártunk el veled Attila. 
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Öregfiúk csapat ( BLSZ ÖF II. 1-es csoport). 

 

2012 nyarán, nagy örömünkre, volt-, és idősebb (34 év feletti)  -, valamint az első-csapattól 

már gyakorlatilag visszavonult játékosaink (…jó barátaink), visszatértek az A.C. Zrínyi 

kebelébe, és megalakították az A.C. Zrínyi Öregfiúk csapatát. 

Nos, mint a 2013-as beszámolónkban már elemeztük részletesebben is, újoncként 

azonnal, kiugró sikerrel kezdték meg a szereplésüket a BLSZ ÖF III. oszt. 1-es 

csoportjában. A 2012/13-as bajnokságot, majdnem 100 %-kos teljesítménnyel-, 

szezononként egy-egy döntetlen kivételével, veretlenül (csipetnyi érdekesség, hogy a 

bajnokság utolsó fordulójában éppen az utolsó-helyezett csapatot nem tudtuk megverni, és ezen a 

mérkőzésen velük döntetlent értünk el), tehát két kivételtől eltekintve, minden 

mérkőzésüket megnyerve, söpörték végig. 

Mindenki nagyon örül ennek. Bár ez a kiugró szereplés egyáltalán nem volt meglepő, ez a 

csapat ugyan is kétségtelenül, az A.C. Zrínyi ARANYCSAPATA. Ha jól számoljuk, a 

csapat nagy részének már van/volt 3 – 4 bajnoki aranyérme. Ők egyébként is, három évvel ez 

előtt még az A.C. Zrínyi BLSZ I/B-es csapatában játszottak. 

Ez a csapat személyi állományában, az egyik-, ha nem a legeredményesebb, és 

legsikeresebb csapat a Budapesti Labdarúgó Szövetség valaha volt működése során. És, mint 

már látható, most már az Öregfiúk korosztályban is folytatni tudták a sikereiket.  

És nehogy kimaradjon a beszámolóból, hogy 2013 nyarán megszerezték az A.C. 

Zrínyi életének ötödik aranyérmét, így a 2013/14-es bajnokságot egy osztállyal 

feljebb a BLSZ ÖF II. osztály 1-es csoportjában kezdhették el. Majd, tovább erősödve és 

folytatva a sikeres szereplést hasonlóan az előző évhez, a 2014/15-ös bajnokságot is nagyon 

sikeresen a BLSZ ÖF II. 4, helyét megszerezve fejezték be. 

 

A BLSZ ÖF II-es osztály viszont ─ mint azt már előző évi beszámolónkban is említettük ─, már nem 

tréfadolog, ez ugyan is a régebbi NB1-es-, sőt volt válogatott játékosokat továbbfoglalkoztató 

BLSZ ÖF I-es osztály alatt van közvetlenül.  

A BLSZ ÖF II-es osztály tele van nemrégen még a NB II-ben és NB III-ban játszó, onnan 

kiöregedett volt profi labdarúgókkal. Van olyan csapat is, amely játékosállományában, sőt 

kezdőcsapatában, teljes mértékben megegyezik az öt évvel ez előtt az NB III-ban játszó 

csapat játékosállományával (pld.: Pénzügyőrség-, RKSK-, Rubeola). Nos, itt és ezek között, 

kell jelenleg helytállni. 

Eredményeket ld.: a későbbiekben. 
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Az utánpótlás 

Ennél a témakörnél, alapvetően kétfelé kell osztani az Egyesület ilyen irányú tevékenységét. 

 Az utánpótlás-nevelés egyik része ugyan is (…a nagypályás része !), a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem (NKE) területén belül történő utánpótlásképzésről szól, 

amely szorosan kapcsolódik az Egyetem füves pályájához. 

 Továbbá, emellett létezik, egy decentralizáltan működő, és leginkább a VII. ker. 

Önkormányzathoz, az ott funkcionáló oktatási intézményekhez-, tartozó része is. 

 

1. Nagypályás utánpótlásnevelés: 

 U-16-os csapat (2015/16-os bajnokság, 2016 tavaszi szezon): 

A 2015/16-os bajnokságra a VII. ker. Önkormányzat területén működő oktatási intézmények 

diákjaiból összesen: 17 fő, diákból került összeállításra és benevezésre ez a csapat. 2014-

ben eredetileg, a BLSZ U-15-ös, majd 2015-ben már az U-16-os bajnokságba kerültek 

besorolásra. 

Ezt a csapatunkat, annak játékosállományát 2016 nyarán, a bajnokság végével 

átigazoltuk a BKV Előre SC-be, és a két egyesület megállapodása szerint, az U-17-től 

- U-19-ig terjedő két évben náluk fognak szerepelni, az országos bajnokságban, és két 

év múlva már felnőttcsapatként jönnek majd vissza hozzánk és Ők fogják akkor egy új 

felnőttcsapat alapját képezni. 

 U-14-es csapat (2016/17-es bajnokság, 2016 őszi szezon) : 

Az U-14-es csapatunkat teljesen újoncként neveztük be a 2016 szeptemberében induló 

2016/17-es bajnokságba. Ez egy nagy ugrás volta részünkről a sötétbe, hiszen, az ebben a 

csapatban szereplő játékosok egyáltalán nem játszottak még sohasem nagypályás mérkőzésen. 

Tehát teljesen tapasztalatlanul (0 éves nyeretlen) társasággal indultunk neki az új bajnoki évnek. 

Már az elején nagy meglepetésre azonnal jót játszott ez a csapat, és a „rutinosabb” évek óta 

egymással jásztó társ-csapatoknak azonnal nagy vetélytársává váltak már az első pillanattól 

fogva. 

(És majd következő 2017-es beszámolóban látni fogjuk szereplésük hatalmas, nem 

várt sikerrel végződött.) 
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2. Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) területén kívüli, „Bozsikos” utánpótlás 

korosztályok munkája. (csökkentett pályaméretű, u.n. Bozsikos utánpótlás nevelés). 

A tájékoztatóhoz az alábbiakban mellékeljük A.C. Zrínyi-, valamint ezen belül utánpótlásunk 

szervezeti struktúrájának vázlatát, amely meghatározó részét képezi az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. 

szervezetének. A szervezet felépítése jelen anyagunk mellékletét képezi tehát: 
(Ld.: 1/C. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő utánpótlás létszámelemzése.) 

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

szervezetfejlesztés centrikusan beszélhetünk (ezeket történéseiben, folyamatában lehetetlen 

pontosan elemezni olyan bonyolult és tömeges rendszert képeznek. Ekkor, és így, ez az anyag 100 

oldalasra is hízhatna, hiszen 11 - 12 egymástól néha teljesen 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 részvételi-, és időtáblázatát.                          (Ld.: 2/A. sz. melléklet, 
2016. utánpótlástornák tavasszal, 

(Ld.: 2/B. sz. melléklet, 

2016. utánpótlástornák ősszel 

(Ld.: 3. sz. melléklet, 

az utánpótlás-bázisok munkájának helye, edzések  időpontja, és a működő edzők elérhetősége.) 

(Ld.: 4. sz. melléklet, 

az egyület utánpótlásnak 2016 évi összesített teljesítményének összefoglalása.) 

Fontos, és ebben új 2016-os beszámolóban is meg kell említenünk, és fontos körülményként 

kell megemlítenünk, hogy 2014-ben szorosabbra fontuk a kapcsolatunkat (új utánpótlás-

bázisként megalakítottunk, és velük is szerződéses viszonyt alakítottunk ki), a XIX. kerületi Bólyai 

Általános Iskolát, ahol Majláti Zsolt régebbi (utánpótlással, és második-, tartalék csapatunkkal 

régebben foglalkozó) edzőnk irányításával, teljesen új bázist sikerült kialakítanunk. Hasonló ─ 

és már jól bevált ─ működési formát valósítottunk meg náluk is, amit már megszoktunk a VII. 

ker. Önkormányzat területén belül működő régebbi egységeinknél, utánpótlás-bázisainknál. 

 

 

„U-s”, Bozsikos, 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 (2015 

tavasza óta már korszerű burkolattal ellátott) udvarán, és télen az iskola 

tornatermében, kihelyezetett edzéseket tartunk. Az iskolában jelenleg két 

utánpótlás-csapatunk is edz-, és játszik, konkrétan: 

o egy U-9-es csapatunk játszik és versenyez színeinkben, a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon és 

egy U-11-es csapatunk is edz már itt. 

 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 
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csapatunk van, és játszik valamint versenyez színeinkben, a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon.  

o egy U-7-es csapatunk játszik Bozsik 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 tornatermeiben, kihelyezetett edzéseket tartunk.  

 

(Megjegyzés: A Baross Gábor általános Iskolával kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy 

esetükben, már sokkal többről van szó, mint utánpótlás labdarúgó csapatok 

edzéseiről, és versenyeztetéséről, hiszen, az ebben az iskolában tanuló, és ide 

járó, és leigazolt gyerekek évfolyamonként egy - egy speciális sporttagozatos 

osztályokba járnak. Így, az intenzív testnevelési képzésen kívül, célorientált 

labdarúgó képzésben-, edzésekben is részesülnek a gyerekek az iskolai oktatás 

keretén belül is.) 

Jelenleg a Barossban, három utánpótláscsapatunk van, konkrétan: 

o egy   U-9-es, és  

o egy U-11-es, valamint  

o egy U-13-as, csapatunk  

játszik-, és versenyez színeinkben, a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett 

Bozsik utánpótlás tornákon. 

 2006.10.02-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Nefelejcs óvodával 

(1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.) Ott az óvoda tornatermében, 2006 és 2010 

között (négy évig), szintén kihelyezetett edzéseket tartottunk. Majd ez az 

utánpótlás-bázisunk ─ főleg adminisztratív okok miatt ─, a működését 

átmenetileg szüneteltette. 

Három és félévi szünet után, 2014 márciusától, a bázis tevékenységét újra 

indíthattuk, és itt is tehát, ismét üzemel az U-7-es óvodás utánpótlás csapat. 

 egy U-7-es csapatunk játszik Bozsik utánpótlás tornákon. 

 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 Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik 

utánpótlás tornákon. 

o egy U-7-es csapatunk játszik és versenyez színeinkben, a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon. 

 2009.09.08-án kötöttünk együttműködési megállapodást a józsefvárosi Pitypang óvodával 

(1087 Budapest, Százados út 6 - 7.). Itt jelenleg az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. 

szakembereinek irányításával, (azonban a BKV Előre SK csapatának 

színeiben) további egy, U-7-es utánpótlás csapat működik, játszik valamint 

versenyez, a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás 

tornákon. 

o egy BKV Előre színeiben egy U-7-es csapat szerepel, játszik és 

versenyez a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik 

utánpótlás tornákon. 

 2010.09.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Kertész utcai 

Erzsébetvárosi Általános Iskolával (1074 Budapest, Kertész u. 30.). Itt az 

iskola rekortán burkolattal újjáépített udvarán, és télen a tornatermében 
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kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt jelenleg, egy utánpótláscsapatunk van, 

konkrétan: 

o egy U-9-es csapatunk játszik és versenyez színeinkben, a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon.  

 2014.03.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást a Kispesti Bólyai János Általános 

Iskolával (1195 Budapest, Árpád u. 14.). Itt az iskolaudvaron épült műfüves 

pályán, valamint télen a tornateremben kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt 

jelenleg, 1 utánpótláscsapatunk versenyez, továbbá, 1 csapatunk egyelőre csak 

edz, konkrétan 2016 tavaszától itt két csapatunk: 

o egy U-13-as, és  

o egy U-11-es csapatunk játszik, és versenyez színeinkben, a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon. 

Egyrészt az egyesületi U-13-as, valamint az intézményi U-13-as-, és az U-11-

es tornákon is szerepelnek. 

 2016.12.10-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Kópévár óvodával 

is (1078 Murányi u. 27.), ahol jelenleg szintén egy U-7-es utánpótlás csapat 

kezdte meg az edzéseit. Egyelőre, Ők még nem vesznek részt és nem játszanak 

Bozsik utánpótlás tornákon. 2016 első felében felkészülnek arra, hogy ősztől 

már Ők is részt vehessenek ezeken a versenyeken. 

o egy U-7-es óvodás csapat végzi edzéseit, és felkészül arra, hogy 

2016 őszétől szintén versenyezzen a Bozsik utánpótlás tornákon. 

Összefoglalva, az A.C. Zrínyi, 2016-ban, a felkészülésben (edzéseken), valamint, versenyeken 

is, összesen: 

 öt  U-7-es korosztályos, óvodás csapatot (Brunszvik-, Csicsergő-, Nefelejcs-, Pitypang-, és Kópévár) 

működtetünk, 

 három U-9-es korosztályos, kisiskolás csapatot (Alsóerdősor-, Baross-, Kertész utca), valamint 

 három U-11-es korosztályos, iskolás csapatot (Alsóerdősor-, Baross-, Bólyai) és 

 két U-13-as csapatot (Baross-, Bólyai) működtetünk. 

 

Összeszámolva utánpótlás csapataink számát, 2016 év végén összesen 13 utánpótlás-

csapatunk létezik-, készül-, edz-, amelyből 2016-ban 9 versenyzett is ( ! ) jelenleg. 
 

Azt is meg kell említeni, ki kell emelni, hogy a fent említett csapatokban, közel 20-30 %-

kos, a hátrányos helyzetű-, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű, és a 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 még említenünk azt is, hogy két felsőbb osztálybeli egyesülettel pedig van 

szorosabb együttműködésünk is. Írásos-, részletes együttműködési megállapodás tartalmazza 

az Egyesületek feladatait. Ilyen megállapodásunk van konkrétan, a MTK Hungária NB I-es 

profi csapatával, valamint a BKV Előre NB III-as csapatával is. 

 

Az ismert tapasztalatok alapján, 2016 éviben is kimondhatjuk egyértelműen, (okkal 

hangoztathatjuk is), hogy a 2002-ben országos szinten megteremtett, igazi-, „eredeti” Bozsik 

programnak ma Budapesten, szinte jelenleg egyetlen igazi (tisztán a régebbi Bozsikos elvek szerint 
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működő) folytatója, képviselője-, MINTÁJA van csupán, és ez az A.C. Zrínyi által 

folytatott, „klasszikus Bozsikos elven működő” utánpótlás-nevelő program.  

 

 

Pályázatok, anyagi alapjaink megteremtése. 

 

Ugyan csak, hasonlóan az előző évekhez, büszkén jelenthetjük ki, hogy 2016-ban is 

különböző pályázatok benyújtásával és elnyerésével (sorrendiség nélkül: a Fővárosi 

Önkormányzat-, a VII. Kerületi Önkormányzat-, a TAO-, az NEA-, az NAV-SZJA 1%-ka, stb.) 

pályázatokkal és támogatásokkal, ebben az évben is sikerült olyan anyagi bázist 

biztosítanunk, ami a kiemelkedő szakmai munkához elengedhetetlenül szükséges volt. Ezeken 

a pályázatokon azután néha nyerünk, néha nem. 

 

Kijelenhetjük továbbá azt is, hogy Egyesületünk ebben az évben sem, szenvedett hiányt 

semmiben ─ bár igen szűkösen voltunk ismét ─, és nem is pazarolhattunk. Nem dúskáltunk most 

sem (…ez eddig még soha nem sikerült nekünk, és lám’ a 2016-os évben sem), mindennel 

takarékoskodtunk-, mindent megbecsültünk-, viszont a pénzeszközök szűkössége miatt, nem 

voltunk akadályozva alaptevékenységünkben-, alapfunkciónkban-, kitűzött céljaink 

elérésében, semmiben. 

 

A rendelkezésre álló infrastruktúránk állagmegóvása. 

 

Az előző években megszokott gyakorlatunknak megfelelően, minden évben komoly összegek 

költöttünk pályánkra.  

Ez 2016-ban teljesen elmaradt, pontosabban ezzel a gyakorlattal ebben az évben szakítottunk. 

Sajnos, sem a tulajdonos Honvédséggel, sem régebbei társegyesületünkkel a Honvéd Zrínyi 

Sportegyesülettel nem alakultak jól ebben az évben a dolgaink. 

 

A HZSE semmiféleképpen nem akar (…és régebben sem akart) hozzájárulni a pálya 

fenntartásához azt ingyen akarta, és akarja továbbra is használni, és a rajtunk kívüli 

pályahasználóktól viszont tagdíjakat szed be, miközben mi százezreket költöttünk erre 

minden évben. Nos, ebben az évben nem költöttünk különösebb összegeket a pályára. 

 

Sajnos, a Honvédség sem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy az a megoldáshoz közelebb vinne.  

 

Minden körülményt figyelmen kívül hagyva bérbe óhajtja számunkra adni a pályát és ezért 

u.n. (így mondják) piaci árat óhajtanak felszámítani. 

 

Az általunk felépített, és komoly összegekért fenntartott pálya tehát várhatóan 2017-ban már 

mint bérlemény áll majd rendelkezésünkre. 

 

Összefoglaló 

 

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

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

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

program U-7-es korosztályától (az óvoda nagycsoporttól), a felnőtt-, …sőt, most már Öregfiúk 

nagypályás labdarúgó csapatban való szereplésig tartó-, sport-karrier rendszert-, 

pályafutás-utat tud felkínálni, és biztosítani. 



21. 
 

 

Ennek a projektnek a jelenlegi állása szerint Budapesten, egy-két rajtunk kívül is ezt 

biztosítani képes-, és hajlandó ( ! ) egyesülettel együtt, teljes vertikumú labdarúgó 

képzést-, foglalkoztatást folytatunk.  
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III. A CSAPATOK BAJNOKSÁGBAN VALÓ SZEREPLÉSE 

 
A felnőtt csapat szereplése. 

A csapat, a 2015/2016-os bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 11 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ IV. 1-es csoportban-, és bajnokságban, az 12. helyet szerezte meg. 

A véget ért teljes 2015/16-s bajnokság összteljesítménye fentiek alapján, lejátszott 24 

mérkőzésből, 3-at nyertünk meg, 2 döntetlent értünk el, és 19 vereséget 

szenvedtünk. Az elvileg megszerezhető 72 pontból 11 pontot szereztünk meg ami,   

15 %-kos teljesítmény. Ezt tehát a teljes év mutatója. 

A 2016 tavasszal véget ért 2015/16-os bajnoki félévben még tovább 

gyengült a teljesítmény, és ─ a bajnokság II. félidejében ─ lejátszott 12 

mérkőzésből, csupán 1-et nyertünk meg, 1 döntetlen mellett, 10 vereséget 

szenvedtünk. Az elvileg megszerezhető 36 pontból 4 pontot szereztünk meg 

ami tehát,  11 %-kos teljesítmény. Elképesztően gyenge, elfogadhatatlan 

teljesítmény 

Összehasonlítva az előző bajnokság eredményével, látható, hogy az új bajnoki évben,    

─ ha lehet ezt így mérni ( ? ) ─, még tovább gyengült a teljesítmény, hiszen a tavaly véget 

ért 2014/15-ös lejátszott mérkőzéseken még a szintén harmatos  19 %-kos teljesítmény 

nyújtották. 2016-ban ezek szerint még ezt is sikerült alul múlni. 

A 2016-os eredmények az A.C. Zrínyi felnőtt csapata szempontjából 

 a 2015/2016-os bajnokságban a  

 2016 tavaszi szezon  eredményei  

 BLSZ IV. oszt. 1-es csoport  

Wolfs 2 : 5  

Lurkó 0 : 2  

Inter’ 04 II. 0 : 6  

Híd - Unió 0 : 1  

Champion 0 : 0  

Rúg-6 1 : 3  

Lánchíd 0 : 1  

3RSpartacus 0 : 5  

Gamma 2 : 4  

Tabán 2 : 5  

Siketek 3 : 2  

Dini                 1 : 3  

      

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

                                 11 : 37                                                      

      12 m.    1 gy.   1 d.  10 v.    4 p        
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Öregfiúk csapat szereplése. 

 

A csapat, a 2015/2016-os bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 34 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ ÖF II. 1-es csoportban-, és bajnokságban, 12 csapat közül a 3. 

helyet szerezte meg. És ez ebben a nagyon erős osztályban remek, továbbra is felfelé 

ívelő teljesítmény. 

Összesen, a 2016 tavasszal véget ért 2015/16-os bajnokságban lejátszott 18 

mérkőzésből, 10-et nyertünk meg, 4 döntetlent értünk el, és 4 vereséget 

szenvedtünk. Az elvileg megszerezhető 54 pontból, 34 pontot szereztünk, ami 62 %-

kos teljesítmény. Nem mellékesen, sokszor volt NB II-es-, és NB III-as játékosokkal 

teletűzdelt csapatokkal megküzdve, ez nagyon elfogadható teljesítmény.  

Az új bajnoki évben, a véget ért 2016/17-es őszi szezonban lejátszott 9 mérkőzésből, 6-ot 

nyertünk meg, 1 döntetlent értünk el, és 2 vereséget szenvedtünk. Így 18 ponttal, a 

megszerezhető 27 pontból, 66 %-os teljesítményt nyújtva a 3. helyen álltunk, mindössze 

egyetlen ( 1 ! ) ponttal az első helyezettől lemaradva, azonos pontszámmal a második 

helyzettel álltunk. 

 

A 2016-os eredmények az A.C. Zrínyi ÖF szempontjából 

 a 2016/2017-os bajnokságban a 2016      a 2015/2016-os bajnokságban az 2017 

 őszi szezon  eredményei         tavaszi szezon  eredményei 

 BLSZ ÖF II. 1-es csoport          BLSZ ÖF II. 1-es csoport  

 

 

REAC 0 : 0 1. FC Skorpió 5 : 0 

Honvéd Zrínyi SE 7 : 4 Budaörs 1 : 0 

Ikarus 0 : 1  Rubeola 0 : 0 

Hidegkút 8 : 1  Ikarus 0 : 2 

Richter-Fabulon 4 : 3 Honvéd Zrínyi SE 2 : 0 

Gamma 6 : 2 1908 SZAC 3 : 0 

1908 SZAC 0 : 3 Richter-Fabulon 0 : 5 

Csillaghegy 3 : 2 MAC Grund 1 : 1 

MAC Grund 3 : 1 Budakeszi 3 : 2 

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

  31 : 17  15 : 10 
 

     9 m.   6 gy.   1 d.   2 v.   18 p       9 m.   5 gy.   2 d.   2 v.   17 p 

  

                                         3. hely                                                                        3. hely 
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Az U-16-os Ifi csapat csapatunk 2016-os évi (tavaszi) szereplése. 

A véget ért 2015/16-os bajnokság tavaszi szezonjában lejátszott 11 mérkőzésből, 1-et 

nyertünk meg, 1 döntetlent értünk el, és sajnos 9 vereséget szenvedtünk. Az ekkor elvileg 

megszerezhető 33 pontból 4 pontot megszereztük, ami 12 %-kos teljesítmény.  

A szezonban elvileg megszerezhető 33 pontból csupán 4 pontot megszereztük meg tavasszal, 

ami 12 %-kos teljesítmény. Ez a teljesítmény borzalmas, főleg ahhoz viszonyítva-, hogy az 

őszi szezont a 2 ponttal lemaradva az első helyzettől, holtversenyben a másodi helyzettől 

abszolút bajnokesélyesként zártuk. 

Ez viszont egyáltalán nem meglepő (ld. a fentiekben már elemzett helyzetet !) mikor is, szinte a 

teljes csapat elbliccelte a téli alapozást. Gondolván azt (miközben az ellenfelek mind rendesen 

dolgoztak télen), hogy mi olyan jók vagyunk, hogy mit nekünk alapozás. Jók vagyunk mi 

anélkül is. Hát nem voltunk.  

Sokan talán akkor láthatták be, hogy elvégzett alapos munka nélkül ez nem megy, és nem 

mehet !!! Reméljük ez életre szóló tanulságul szolgál majd minden volt U-16-os játékosunk 

számára. 

Csupán piciny enyhítő körülmény (de semmiféleképpen nem mentség), hogy a csapat két 

belső-, fazon-szabó középpályásából mind a kettő kiesett 2016 tavaszára a játékból. 

Az egyik játékosunk ősszel súlyosan megsérült, térdszalagszakadás szenvedett 

és műteni kellett, a másik pedig családi problémái miatt (a szülők frissen elváltak) 

motivációját-, és kedvét vesztve visszavonult, teljesen abbahagyta a játékot. 

Ez persze nem magyarázza meg a rendes téli alapozás elszórakozását. 

A teljes véget ért 2015/16-os bajnokság összesített eredménye szerint pedig az elvileg 

megszerezhető 63 pontból 22 pontot megszereztük, ami 34 %-kos teljesítmény. Így az őszi 

bajnoki esélyességből 6. hely kerekedett ki.  

Óriási csalódás ez. 

     a 2015/2016-os bajnokságban a 2016-os  

 tavaszi szezon  eredményei  

 U-16 csoport   

Újpest SC 0 : 4 

Gerrzo Hegyvidék 1 : 3 

Budafok 1 : 4 

Ikarus 0 : 6 

Tabán 0 : 5 

Goldball 1 : 2        

BVSC    1 : 9    

Újpest SC 0 : 4 

Gerrzo Hegyvidék 1 : 3 

Budafok 1 : 4 

Ikarus 0 : 6  

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

 14 : 48   

     11 m.     1 gy.    1 d.    9 v.   4 p 
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Az U-14-es serdülő csapat csapatunk 2016-os évi (őszi) szereplése. 

Mint a fentiekben már említettük, az U-14-es csapatunkat teljesen újoncként neveztük be a 

2016 szeptemberében induló 2016/17-es bajnokságba. Ez egy nagy ugrás volt a részünkről a 

sötétbe, hiszen, az ebben a csapatban szereplő játékosok egyáltalán nem játszottak még 

sohasem nagypályás mérkőzésen. Tehát, teljesen tapasztalatlanul (0 éves nyeretlen) társasággal 

indultunk neki az új bajnoki évnek.  

Már az elején nagy meglepetésre azonnal jót játszott ez a csapat, bár tapasztalatlanság miatt 

többször nem tudtuk még megnyerni a nekünk álló mérkőzéseket. Rendre utolsóperces-, 

valamint ki nem kényszerített hibákból kapott gólokkal szenvedtük el vereségeinket. Nagyon 

biztató volt ez a jövőre nézve. Mindössze egyetlen esetben szenvedtünk komoly vereséget 

úgy, hogy ellenfelünkkel nem voltunk partiban. Ez pedig egy újonc csapattól egyáltalán nem 

szégyen. 

A 2016/17-es bajnokság őszi szezonjában lejátszott 11 mérkőzésből, 3-at nyertünk meg, 

2 döntetlent értünk el, és 6 vereséget szenvedtünk. Az ekkor elvileg megszerezhető 33 

pontból 11 pontot megszereztük, amely kezdőként azonnal 33 %-kos teljesítmény. 

Kezdetnek nem is olyan rossz. 

 

     a 2016/2017-es bajnokságban a 2016-os  

 őszi szezon  eredményei  

 U-14, 3-as csoport    

Hidegkút  1 : 3 

Grund 1 : 1 

Pestszentimre 4 : 1 

Gloriett 2 : 3 

Gerrzo Hegyvidék 1 : 4 

Tetvériség 2 : 0 

Ikarus 2 : 2 

Vízművek 7 : 0 

BVSC    1 : 3    

RTK-Valós 1 : 3 

MLTC 0 : 5 

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

 22 : 25   

  11 m.     3 gy.    2 d.    6 v.   11 p 

                                             8. hely 
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Összesített értékelés. 

 

A beszámolónkat azzal a megállapítással kezdtük, és ezzel az értékeléssel is kell zárnunk, 

hogy Egyesületünk csapatainak több mint a fele jó, ill. pontosabban elfogadható eredményt 

ért el, míg egy másik része nem. A 2016-os évünk tehát ilyen volt.  

Ennek ellenére a Bozsikos korcsoportokban nyújtott kiváló teljesítményünk és 

fejlődésünk következtében, stabilan álljuk helyünket Budapest labdarúgásában és ez 

egyértelműen büszkeséggel tölthet el bennünket. 

 

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

BLSZ csapatai között.  

 

Nem téveszthet meg bennünket az összesített megfelelő helyzetünk mellett, azonban az a 

tény, hogy − bár kiegyensúlyozottan dolgozhatunk tovább −, a mai hektikus világban és a magyar 

valóságban minden megtörténhet,és mindennek az ellenkezője is. Nagy polarizálódás 

tapasztalható a magyar sportéletben. Az erősek, még erősebbek lesznek, és lehetnek 

komoly veszteségek is. Reméljük, mi megőrizhetjük stabil helyzetünket, sőt nem is lenne 

nagy baj, ha mi is ténylegesen megerősödhetnénk. 

 

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

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

reménykedünk ebben −, a továbbra is nagyszerűen támogatott Bozsik programtól), és akkor további 

előrelépésre is lehetőségünk lehet. 

 

Ezt fogjuk 2016-ban is, végig szem elől tartani. 

 
 

IV. AZ A.C. ZRÍNYI SZERKEZETE 2016-ban 
 

Mint a fentiek során már elemeztük, 2016-ban életünkben először felnőtt-csapat nélkül 

indultunk neki az új bajnokságnak                 (Ld.: 1/A. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő szervezeti felépítése, 

(Ld.: 1/B. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő teljes létszámelemzése.) 

 

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

általában bajnoki év közben mostanában mindig fellépő mínusz 5 - 10 fős létszámmozgásoktól, létszám 

lecsökkenésekről). Ez a létszám kezelhető a számunkra.                               (Ld.: 1/C. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi 2016.12.31-ei zárásnak megfelelő utánpótlás létszámelemzése,) 

(Ld.: 3. sz. melléklet, 

utánpótlás-bázisok munkájának helye, edzések  időpontja, és a működő edzők a 2016.12.31-ei zárásnak 

megfelelően.) 

 

Sorainkhoz első ízben csatoljuk az A.C. Zrínyi utánpótlásának teljesítmény összesítőjét. 

(Ld.: 4. sz. melléklet, 

az egyület utánpótlásnak 2016 évi összesített teljesítményének összefoglalása.) 

Jelenleg, összesen 1 Öregfiúk-, 1 serdülő, és elvileg 13 utánpótlás csapatot működtetünk, 

amelyből 12 utánpótláscsapat nem a NKE területén belül edz. Számukra saját iskolájukban, 

ill. óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 
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Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (a 2016 év végi adat szerint), 305 fő 

labdarúgót foglalkoztatott.  

(Megjegyzés: Itt ismét felhívnánk a figyelmet a bevezetőben már említett és az MLSZ Intézményi  

programjában foglalkoztatott létszámunk közötti különbségre.) 
 

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

Öregfiúk-, és a nagypályás serdülő csapat, eredmény-regisztrált bajnoki rendszerben működő 

(…reguláris) bajnokságokban-, a gyermek programos, "U-s” gyerekcsapatok pedig, 

eredményregisztrálás nélküli, torna-mérkőzéseket játszanak, és programszerű rendszeres 

tornarendszerben szerepelnek.   

 

A Sí Szakosztály működése 

 

Az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. szerves egységeként működő, Síszakosztály, 2016-ban is egy hetet-, 

konkrétan, 2016.01.23-tól - 2016.01.30-ig tartó, és az Olaszországi, Paganellai sícentrumban (a 

Santinella hotelban) töltött, éves rendes felkészítő túráján vett részt.  

 

2016-ban a Síszakosztály 18 tagja vett részt ezen a téli felkészítő táborozáson. 

 

V. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2016-os év, számunkra-, az A.C. Zrínyi Sz.S.K.E. tagsága 

és vezetősége számára: 

 a sikeres 2001-es, 

 és 2002-es évek után, 

 a szörnyű, és negatív 2003-at-, 

 a nyűglődéssel teli 2004-el követve, 

 majd a kilábalást jelentő 2005-ös év után, 

 a 2006-at újra sikerekkel zárta. 

 A 2007-es, kisebb ellenmondásokat is magában foglaló további stabilizálódás után, 

 a 2008. II. félévi, és 2009. elején tapasztalható átmeneti bukdácsolások, és az év második felében 

végrehajtott megkapaszkodás után,  

 2010 óriási sikereket hordozott, mely során sportéletünk eddigi valaha volt legsikeresebb évét 

zárhattuk. (Mind a két felnőtt csapatunk egy időben, egymással párhuzamosan bajnokságot nyert.) 

 2011 ismét csipetnyi ellentmondásossággal járt, azonban 

 2012-re elértük végre azt, hogy a szakmai sikereink (vagy ellenkezőleg-, éppen hogy sikertelenségeink) 

egyáltalán ne befolyásolják az Egyesület kiegyensúlyozott életét gazdálkodását-, működését-, és 

életét. 

 2013-ra tovább stabilizálódtunk, és csapatainknak az egyik fele nagyszerű-, és jó-, a másik fele 

viszont gyenge teljesítményt nyújtott, majd,  

 2014-re nagypályás csapataink szereplését ─ fél évig ─ szüneteltetni voltunk kénytelenek és ezért, 

az év eleje a megpihenést, a második fele pedig az ujjászerveződést és az újra kezdést jelentette. 

 A 2015 ismét ellentmondásossággal járt. Konkrétan az első-, felnőtt-csapat összeomlásával, és 

morális leépülésével együtt, …vele párhuzamosan. 

 2016-ban tovább folytatódott a felnőttcsapat vergődése, amely teljes megszüntetéséhez vezetett. A 

2015-ös nagyszerű szereplés után, a Ifi U-16-os csapat is összeomlott, viszont az ÖF csapat 

kiválóan,  a 2016 őszén indult U-14-es csapat pedig megfelelően-, jól teljesített. 
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A 2016-os évet lezárva, ismét megköszönjük a lehetőséget arra, hogy beszámolónkkal 

lezárhattunk egy újabb időszakot, és kedvező, pozitív jövőképpel vághatunk neki az 

elkövetkező, reméljük minden szinten sikeresebb időszaknak. 

Budapest, 2017. június  27.  

 

             Pintér János 

 bíróságilag bejegyzett,  

 hivatalos képviselő, igazgató 


