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I. BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

 
A egyesületünk életében a 2011-es év, mind a sportolói-, mind a csapat életünk 

szempontjából, megint csak az ellenmondások éve volt. 

 

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

való küzdelemmel telt el, az ezt követő, 2010 viszont minden idők legsikeresebb évét 

jelentette számunkra. Egyrészt saját életünkben mindenképpen. Másodsorban is, egyelőre úgy 

tűnik, hogy a Budapesti Labdarúgó Szövetségben is, amelyre még soha nem volt példa 

(legalább is a BLSZ életében sem találtak erre eddig másik precedenst, így tehát, ott is történelmet írtunk) 

miszerint, 2010-ben, ugyan abban az évben mind a két felnőtt labdarúgó csapatunk 

bajnokságot nyert.  

 

A 2011-es őszi szezonban fentieknek megfelelően, 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 (NB…) 5. osztályba került. 

 

Továbbá, nagyon fontos tényezőként kell említeni, hogy 2011 őszén, ismét benevezhettük 

serdülő csapatunkat is hivatalos bajnokságba, így nagypályás labdarúgó utánpótlás-nevelő 

projektünk újraépítése is visszavonhatatlanul megtörtént. 

 

Az A.C. Zrínyi, 2011 őszére, Budapest harmadik-negyedik legnagyobb futballal foglalkozó 

amatőr formációja jelenleg. 2 felnőtt-, valamint 8 utánpótlás csapatot, versenyeztettünk 2011-

ben is különböző formákban (bajnokságokban-, és tornarendszerekben is), valamint összesen, 

nagyjából 130 felnőtt-, serdülő-, és gyermek-játékost foglalkoztattunk csapatainkban. 

 

Az. A.C. Zrínyi edzések 2011-ben is, és továbbra is − hosszú évek óta −, egyrészt, 

decentralizáltan, 4 óvodában-, 3 iskolában-, másrészt, persze otthonunkban, a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem (továbbiakban ZMNE) területén belül található füves labdarúgó 
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pályán, egymással párhuzamosan zajlanak. Soraink leírásának pillanatában, az A.C. Zrínyi 

keretein belül, a szakmai munkában 9 edző vesz részt, (ez a 2011-es év végi záró állapot). 

 

Tehát, 2011-ben is, és 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, 

Ezt a mellékletet a szakmai beszámolónkhoz frissített változatban csatoljuk, 

1/B. sz. melléklet, 

Ezt a mellékletet a szakmai beszámolónkhoz frissített változatban csatoljuk.) 

 

 

2011-ben szintén, tovább folytattuk, kiterjedt pályázói tevékenységünket, és ebben az évben 

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

Bár az országban zajló politikai változások, 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” munkánkban emiatt törés, 

bicsaklás 2011-ben részünkről nem történt. 

 

Örömmel kell megjegyeznünk ismét, és lehet kiemelnünk megint azt, hogy a ZMNE területén 

belül jelenleg, Budapest egyik legkorszerűbb-, kiváló minőségű-, frissen felújított 

sportinfrastruktúrájában dolgozhatunk, így panaszról nem 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.) 

 

(Megjegyzés: Mielőtt az alábbi sorok olvasásába kezdene valaki-, bárki, a következőket kell 

előzetesen tudni. 

 Takács Jenő, volt vezetőedzők, miután a honlapunkon (www.aczrinyi.eoldal.hu) az 

éves beszámolóink közé sorrendben elhelyezett, 2011-es évről szóló beszámolónkban 

elolvasta az alábbi sorokat, meglehetősen felháborodva hívott fel telefonon. Kifejtette 

számomra, hogy rendkívüli módon meg van sértve, és nagyon megbántva érzi magát. 

És nem érti, hogy a közöttünk meglévő jó emberi viszonyba ezek a sorok miként 

férnek bele ? 

 Kifejtette továbbá, hogy annak egyetlen sorával sem ért egyet. Irományom igaztalan 

állítások tömegét tartalmazza, és egyébként sincs alapom Őt ilyen formában 

szakmailag megkritizálni, mert neki magasabb edzői végzettsége van, mint nekem, így 

nincs szakmai alapom erre. Azt is kifejtette, hogy amennyiben a leírtak valóban így 

történtek volna, akkor azért én is, mint az egyesület vezetője súlyosan felelős 

lennék/vagyok. Kiemelte, hogy ezek a sorok Őt rendkívül negatív színben tüntetik fel, 

és ez az iromány, az Ő további szakmai pályafutására negatív hatást gyakorolhat, és az 

edzői pályafutását egy ilyen igazságtalan, hamis kritika visszavetheti. Azt pedig külön 

is sérelmezte, hogy ezt a véleményt feltettem az Internetre, oda, ahol azt mindenki 

elolvashatja. 

 Természetesen mindenkinek joga van a véleménye kifejtésére, Takács Jenőnek is 

feltétlenül joga van (…tehát, a fent leírtakat kötelességemnek éreztem itt írásban is 

rögzíteni). Tehát, Jenőnek erről ez a véleménye. 

 

Mint ahogy, természetesen nekem is meg van a magamé. Ezért az alábbiakban 

olvasható szöveg egyetlen során, megjegyzésén sem kívánok változatni, mert az 

meg az én ─ megengedem…, abszolút  szubjektív ─, véleményem. És továbbra is 

minden sorát aktuálisnak vélem.   …Mert ez meg az én véleményem.  

 

No meg, álláspontom szerint, ezek a sorok, az A.C. Zrínyi történetének szerves 

részét képezik, és ott van a helyük az éves beszámolók sorában, a 2010-es 

beszámoló után-, és a 2012-es évi előtt. 

 

 Egyet viszont le kell szögeznem, hogy az alábbiakban leírtakban található egyetlen 

olyan elem sincs, amit Takács Jenőnek a szemébe (…tehát, nem ám a háta mögött) el 

ne mondtam volna számára. Tehát, olyan egyetlen elem sincs-, nem található alább, 

amelyet itt látott-, olvasott-, vagy hallott volna tőlem először Jenő. Maximum az 

okozhatott számára problémát, hogy ilyen komplex módon, összeszedve egy helyen-, 

töményen nem láthatta még valóban. Ez lehetséges. 

 

 A szakmai előmeneteléről is van véleményem, és ez a 2011 tavaszi szezonról alkotott, 

és részben negatív véleményem-, valamint kritikai észrevételeim ellenére, teljes 

mértékben pozitív Jenővel kapcsolatban.  

 

Kijelentem, hogy Takács Jenő tehetséges-, szorgalmas-, abszolút 

megbízható-, tenni akaró-, kreatív ember, egyszerűen zseniális 

motivációs képességekkel. 

 

 Azt is le kell írni, hogy Takács Jenő elmúlt, nagyjából 10 éves tevékenysége 

egyébként tele van sikerekkel. A Testvériség SE csapataival, ─ ha jól tudom ─, két 

bajnoki cím (egy az utánpótlásnál, egy pedig a felnőtteknél), a Pesterzsébet csapatával 
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két bajnoki cím, és az A.C. Zrínyi két csapatánál is két-, abszolút neki 

tulajdonítható bajnoki cím.  

Tehát, 6 bajnoki cím, 10 év alatt, három különböző egyesületnél. Ez azért 

nem semmi !!! És ez nem véletlen. Jenő valamit nagyon tud, sőt kijelentem, 

hogy a BLSZ-ben dolgozó minden edzőnél jobban tud. 

 

 Azon egyesületek számára is írnék valamit, akik edzőt keresnek a maguk számára, és 

amelyek közepes erősségű játékosállománnyal rendelkeznek, …és persze semmire 

nem mennek vele. Nos, számukra a leghatározottabban ─ a felelősségem tudatában 

kijelentem ─, hogy semmi féle kockázatot nem vállalnak azzal, ha Jenőt oda viszik 

magukhoz., és szerződtetik. Valószínűleg azonnal bajnokságot fognak vele nyerni. 

…Megint…, mint ahogy ez már többször is üzembiztosan megtörtént. 

Jenő, azonmód határozott kézzel rendet csinál majd, és csapatból-, 

játékosból-, no meg a háttérben dolgozó vezetőkből is, ki fogja hozni a 

maximumot. Érvényesülni fog a zseniális motivációs képessége. Hatni fog 

mindenkire, …még a halottakra is. Ez biztos. 

Hogy azután, mi fog történni a bajnoki cím után, egy osztállyal feljebb, és ott, 

ahol már a különböző finom taktikai húzások is eldönthetnek egy-egy 

meccset, …no, ott már lehet probléma, …de ez, a várható sikerekkel 

ellentétben egyáltalán nem biztos. És lehet (…megint csak megengedem), 

hogy csak a csillagok állása miatt alakultak az utolsó félévben ilyen rosszul a 

dolgok, mint ahogy azt tapasztaltuk itt nálunk az A.C. Zrínyiben. …Lehet. 

De mondanék azért a Jenőnek is valamit: 

Ha elolvassa még egyszer azt, amit írtam róla, és ha szelektíven nem csak a 

negatív megjegyzésekre vadászik, és nem csupán azon tuningolja magát, hogy 

min lehet megsértődni-, felháborodni. És ha majd a pozitívumokat is (pld. azt 

a tiszteletet, amit én érzek irányában, és amit meg is adok a számára), ha majd 

azokat is meglátja a soraimban, akkor akár még a jövőre nézve a hasznára 

is válhat az egész. Mert, azon azért mihamarabb el kéne már gondolkodnia, 

hogy a kétségtelen kezdeti sikerei ellenére, miért van az különböző 

egyesületeknél is, hogy a közös munka második évének végére, harmadik 

évének elejére, mindig valahogy kicsorbul valami. És vagy korrekt módon 

(szemtől- szembe), vagy sunyi módon, de megválnak Tőle. Miért van-, és 

miért alakul ez így mindig ? 

Lehet, személyemben most először merte-, tudta valaki megfogalmazni-, 

elmondani neki azt, hogy ez miért történik így, és mi az, ami nincs-, és nem 

volt-, nem ment rendben. És főleg részleteiben azt, hogy mi is volt a baj.) 

 

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, ez a csapatunk az elmúlt tíz évben, háromszor 

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

bajnokságában, egyszer a 4. majd, a 7. és egyszer a 11. és végül a 16. lett, magasabb 

osztályban. És csupán egyetlen esetben ( ! ) esett ki bajnoki osztályából (a BLSZ II-ből, vissza a 

BLSZ III-ba).  

 

Nos, 10 év alatt, ez olyan sikersorozat, ami párját ritkítja. Összesített eredményeiben tehát, a 

Budapesti Labdarúgó Szövetség legsikeresebb formációja vagyunk. Hasonló sikereket 

nem tud felmutatni talán senki sem rajtunk kívül (…a BLSZ-ben, 10 év alatt összességében, szinte 

egyetlen egyesület, és csapat sem). Ezt büszkén kell, megemlítenünk ! 
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2011 őszén, már sajnos romlott a helyzet, az első-csapat felsőbb osztályban jóval gyengébben 

szerepelt, és 2011. év végén a 16 csapatos bajnokságból, a 14. helyen vesztegelt (a 

teljesítmény számokban: 16 mérk. 4 győz; 3 dönt; 8 ver; 15 pont). 

 

A BLSZ I/B. mint már említettük, nemzetközileg is jegyzett, minősített bajnokság, az un. 

Magyar (NB…) 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, és további három, u.n Bozsikos utánpótlás-csapat versenyeztetése is). 

 

Mint minden évben, itt kell megemlíteni, mert fontos-, és egyáltalán nem marginális téma az 

Egyesület életében „az edzőkérdés”. Amely kérdés (…konkrétan, esetleg a csapathoz nem illő, 

rossz edzőválasztás, vagy az edzői munka érthetetlen leromlása), az előző években nem egy esetben 

kisebb-nagyobb gondot, zavarokat okozott, jelentett is a számunkra (…éppen elég, ha csak „a Dr. 

Nagy Pál időszakot” említjük, amely után ki is estünk akkor, a BLSZ II-es bajnokságból). 

 

Nagyon nehéz ebben az évben megint erről írni, mert olyan ellentmondásokkal 

találkozhatunk, ahol igaz egy állítás, majd igaz annak teljesen az ellenkezője is. Ilyen 

talán még soha sem volt, nem történt meg velünk. 

 

Egy olyan edző tevékenységéről (és csapatának teljesítményéről is) kell majd reális elemzést 

nyújtani, aki az Egyesület valaha volt legsikeresebb edzője, és akinek személyisége pozitív 

irányban határozta meg-, dominálta hosszabb időn keresztül az A.C. Zrínyi teljes felnőtt 

játékosállományát. 

 

2011-es az évben is, itt van ennek az elemzésnek a helye.  

 

Mint említettük, 2010-ben még, „hála az égnek” teljesen rendben volt ez a kérdés. Egyik 

sikert arattuk, a másik után. 

Visszanézve, még most is − majd két évvel később is ( ! ) −, kijelenthető, hogy a csapat 

2010-ben még nagyon jó kezekben volt. És a BLSZ egyik legmotiváltabb-, leg-

sikerorientáltabb edzőjének irányításával végezte a munkáját. Az irányítás, 2011 év első 

félévében is, ugyan annak a Takács Jenő vezető edzőnek a kezében volt, akinek az előző 

évben is. 

 …Összességében ekkor már több mint két éve.  

Várhatóan, a józan észnek megfelelően, ekkor kellett volna igazán beérnie a csapattal végzett 

munkájának, és úgy tűnt, személyében nem csak tapasztalt, és igen keménykezű-, 

következetes-, valamint szigorú ember irányít, hanem az is látható volt, hogy módszereivel 

teljes mértékben azonosulni is tud a csapat. …Minden optimálisnak tűnt. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy Takács Jenő, nem csak eredményes edző, hanem kifejezetten 

tehetséges-, produkálni-, bizonyítani akaró-, törekvő-, és sikeres ember is. És ennek, mint 

láthattuk 2010-ben, egyszer már meg is voltak az eredményei. A legcsekélyebb fegyelmi 

problémák sem voltak 2010-ben a csapatban. Folyamatosan dolgozott, teljesített mindenki. 

Játékos-, és még a vezetők is egyaránt. Végre az egész Egyesületben, mindenki a saját 

munkáját végezhette. 

Ha pedig a csapat játékosállományának összetételét vizsgáljuk meg, első látásra, továbbra is 

pozitívnak tűnt minden, az A.C. Zrínyi az egyik legfiatalabb (sok sajátnevelésű játékost a 
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sorainkban tudó), és jó korösszetételű csapat, és még a magasabb osztályban is, a BLSZ I/B-ben 

is, − és joggal úgy gondoltuk −, megfelel majd a magasabb elvárásoknak. 

Sorainkban akadt két-három, nagyon tapasztalt, a 30-as éveinek közepén-, végén tartó, 

rutinos, de még mindig minőségi színvonalat képviselő játékos, és voltak a csapat 

szempontjából középkorú, már a 20-as éveik közepén-, végén járó, azonban már sok 

csatát sikerrel megvívott, ezért szintén tapasztalt-, és képzett játékos szintén.  

Fenti pozitív körülmények, és az előzmények ellenére, a téli felkészülés alatt, valami 

nagyon összetört ebben a csapatban. 

Ebben ne szépítsük, a játékosállomány minősége, és adottságai mellett, masszív edzői 

„behatások” is erősen szerepet játszottak. 

 

Itt kell megjegyezni, és megemlíteni egy masszívan ható „axiómaszerű” csapatvezetői 

dilemmát-, paradoxont: 

 Amennyiben gyengekezű-, és erő-, szakmai hinterland-, és „belső” tekintély-, 

karizma nélküli edzőt hozunk egy csapathoz, annak az eredményességhez 

szükséges fegyelem (…nagyon hamar játékos-uralom, széthúzás, és klikkesedés lehet 

ebből), valamint lecsúszó szakmai színvonal lehet a kárvallottja. Tehát rosszul 

jár a csapat. 

 Amennyiben viszont egy „kemény embert” teszünk erre a fontos posztra, akkor 

ennek az erős embernek a tévedéseit-, balfogásait nem lehet majd hatékonyan 

ellensúlyozni. Mondjuk ki nyíltan, egy ilyen embernek, a munkájába nem lehet 

csak úgy beleszólni. Tehát, megint csak rosszul jár a csapat. 

Nos, nézzük, hogy mi történt valójában ! 

A 2010-es év őszét a csapat tehát, a BLSZ I/B-ben, a 14. helyen fejezte be… Hát mit 

mondjunk, …nem túl jelentős teljesítmény. 

 Mint az előző évi, 2010-es beszámolónkban már önkritikusan leírtuk egyszer, őszintén 

be kell vallanunk most is, hogy a BLSZ I/B. osztály ereje eléggé meglepett 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. 

Sokkal 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, 

és enerváltabb csapat is található minden esetben. Ezzel szemben, itt, a BLSZ I/B-ben, 

még az utolsó helyezett csapat is nagyon erős (…sajnos konkrétan ki is kaptunk tőlük). 

Lehet, sőt biztos, hogy ehhez nekünk nem volt elegendő a játékosállományunk 

minőségi színvonala, ereje, adottsága. Ezt el kell ismerni, be kell vallani. 

És akkor lássuk, ehhez − mint egy mixként −, a 2011-re szinte „teljesen megváltozott (…!?)” 

edzői tevékenység hatását ! Amely egyértelműen 2011-es év elejére kristályosodott ki, és 

ennek következtében a csapat teljesítményét nagyban befolyásoló tényezőként hatott. 

(A labdarúgás szakértői azt szokták mondani, hogy az edzői tevékenység, általában kb. 30 %-ban 

befolyásolja egy csapat teljesítményét. Igen, ez így van. …No persze, abban az esetben, ha egy 

csapat stabil-, és ha nincs bajban-, gödörben amúgy is. Viszont amennyiben egy csapat bajban van,      

− …úgy egyébként is −, és az edzői tevékenység nem húzza felfelé, hanem éppen ellenkezőleg, lefelé 

taszítja, akkor ez a hatás negatív szempontból persze, lehet akár 80 %-os is.) 
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 1.) A csapat edzője a téli felkészülés céljára 13 ( ! ) edzőmeccset kötött le a csapat 

számára.  

(Ugye, egy bajnokság teljes féléves szezonjában, három és fél hónap alatt, „csupán-csak” 

15 mecset szoktak a csapatok játszani.)  

Tehát, szinte egy másik bajnokságot is végig játszott télen emiatt az A.C. Zrínyi első-

csapata. Csütörtök-hétvége ritmusban játszottuk a meccseket sorban. Edzések szinte 

már nem is nagyon voltak, csak meccsek. 

Ennek az iszonyatos terhelésnek következtében, először is, egy rakás sérültje lett a 

csapatnak, másodszor is, szinte minden játékosnak abszolút undora lett a 

mérkőzésektől (…kivételt ez alól csak a kifejezetten mazochista beállítottságú, daróclelkű 

egyének jelenthettek, …sic.).  

Ezek között a felkészülési meccsek között bizony sorakoztak a kőkemény-, embert-, és 

idegrendszert próbáló mérkőzések egymás után (pld. NB III-as daróc-kőkemény vidéki 

csapatokkal is). 

Ennek következtében, − ne szépítsük a dolgot −, ahelyett hogy télen jól felkészült 

volna a csapat a bajnokság tavaszi szezonjára, …ebbe a 2011 téli felkészülésbe,   

− szó szerint és konkrétan −, „belepusztult a csapat”. 

 

 2.) Az amúgy (…valóban) igen következetes és szigorú edző, a pályán már egyáltalán 

nem volt ugyan ilyen következetes. 

Az alapozást konkrét taktikai követelményekkel indította el. Télen hosszan, és 

alaposan felkészült, szakmai anyagokat tanulmányozott, meccseket nézett és elemzett. 

Tehát, konkrét-, kidolgozott szakmai elképzelései voltak az alapozásra, és a szezonra.  

(Utólag fel lehet persze tenni a kérdést, hogy ez csak látszat volt-e, vagy  

csak egy máz-, egy felszín-, egy délibáb volt, és, hogy igazán-, valójában is 

precízen fel volt-e ilyen formában készülve ? „Látszat-e vagy valóság, mi 

is itt az igazság” mondja a nóta szövege.)  

Majd ennek szellemében, és ennek megfelelően rendben el is indította az 

alapozást. Taktikai értekezleteken részletesen, és érthetően el is magyarázta ezt a 

játékosoknak. Úgy tűnt mindenki megértette a dolgát. 

Majd a pályán, az edzőmeccseken a saját elképzeléseit már szinte egyáltalán nem 

követelte meg (ez teljesen érthetetlen volt, és nem volt erre semmiféle magyarázat), és saját 

maga sem tartotta be azt, amit pedig előre, Ő saját maga elgondolt. 

Teljes megdöbbenést keltett, hogy…, hogy nem volt következetes, …pont 

Ő, aki addig…, mindig…, minden esetben… ( !? ). Pedig, bizony nem volt 

elképzeléstartó.  

Eltűrte, hogy egyes játékosok ne az előírt taktikának megfelelően játszanak. Egy-két 

játékos teljesen függetlenül az edző utasításától, teljesen mást játszott a pályán, mint 

amit az edző kért tőlük, és amit előírt a számukra. Ezt a kívülállók is jól látták.  

És…, és…, semmi.  

Az edző egy szót sem szólt ezért. Vagy, mert maga sem látta azt, hogy mi történik a 

pályán (…lehetett ez szakmai vakság ? …vagy szakmai hozzá nem értés ?), vagy  maga sem 
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értette a saját elképzelése és a pályán történtek közötti ellentmondást (…egy amúgy 

kifejezetten értelmes ember ?), …de, hogy nem szólt ezért senkinek, az biztos. 

És akkor nézzük a konkrétumokat: 

a). A kívülálló hozzáértők döbbenten látták például, hogy „támadásban is tolódik a 

csapat”(…ami, még egy abszolút laikus kívülálló számára is, nagypályás labdarúgó-szakmai 

abszurdum, egy szakmai képtelenség-, és sületlenség). Tehát, ahelyett, hogy támadásba 

lendülésnél a csapat széthúzta volna a mezőnyt, még maga is rátömörült az 

egyébként is tömörülő és tolódó ellenfélre.  

…Hagy legyen a saját támadásuknál − ha lehet −, még nagyobb átjátszhatatlan 

dugó a pályán !  

Sorban nem tudtunk egész meccsen egyetlen valamire való támadást, akciót 

sem vezetni emiatt. Nyüglődés-, kínlódás-, és kínszenvedés volt sok esetben az 

egész meccs, borzalmas, és pocsék színvonal volt ezeken a mérkőzéseken. És 

az edző nem szólt ezért egy kukkot sem. 

Döbbenetes volt ezt látni.  

És ez ismétlődött szinte meccsről-meccsre. 

Beigazolódott most itt, az a labdarúgásra is értelmezhető Murphy törvénye, 

hogy ha a játékosok játszhatnak rosszul (…mert hagyják nekik), akkor 

rosszul is fognak. 

b.) Bár a felkészülési edzések, és taktikai megbeszélések során az edző világosan azt is 

kérte, hogy laposan játsszunk ( ! ), és tartsuk lent a földön, és járassuk a labdát ! 

Majd ezzel szemben, az edzőmérkőzések során a csapat egy-két játékosa minden 

előzmény nélkül ívelgetni kezdett (pedig ezt a játékot egyetlen edzésen sem gyakoroltuk 

eladdig). A középpályás sor kihagyásával tehát, az ellenfél négy − a röpülő labdával 

szemben álló ( ! ) − védője közé, a két szem alacsony csatárunk számára előre 

rugdosták magasan a labdát. …Az edző pedig ezért sem szól egy szót sem. Tűrte ezt 

is szó nélkül rendre. 

Akadt például konkrétan két olyan játékos, akiknek egyszerűen hiába mondott 

az edző bármit (…ha szólt nekik egyáltalán, …mert ez nem sűrűn fordult elő), mentek 

a saját fejük után, fociztak ösztönösen úgy, „ahogy puffant”, és ahelyett, hogy 

az edző külön foglalkozott volna viselt dolgaikkal rászorította (megkövetelte 

volna tőlük) a taktika betartását-, és kényszerítette volna Őket arra-, egyszerűen 

rájuk hagyta a dolgot, - vagy Ő maga nem így látta ezt (…lehetett ez így, 

lehetett úgy, …ki tudja ezt ?).  

Akár ki is hagyhatta volna Őket a csapatból, de nem. És, már ezen a két 

játékoson meg is bukott az edző télen hónapok alatt dédelgetett, kidolgozott 

elképzelése, és a tudatos csapat-játék. 

 3.) Az alapozás végére olyan mértékben, és jól láthatóan kicsúszott az edző kezéből 

az irányítás, hogy már akkor lehetett látni, hogy nagyon komoly baj van, no meg azt 

is, hogy még komolyabb baj is lehet ebből. …És még el sem indult a bajnokság.  

Ennek következtében, az már nem volt egyáltalán meglepő, hogy − ezután, az 

eléggé a sajátos alapozás után −, a következő 11 bajnoki mérkőzést sorban, egytől-

egyig elveszítette a csapat. És elsősorban is, a megroppant lelkierővel, akaraterővel 
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volt a legnagyobb baj, mert egy pár valóban „vastagon” elveszített mérkőzéstől 

eltekintve, ahol kétségtelenül jobb ellenfelektől kaptunk ki (Szent Pál 0 : 4; 43-as sz. 

Építők, és Ikarus 0 : 3 - 0 : 3; valamint Pestszentimre 1 : 4, és végül az International CDF 1 : 8), 

szinte minden meccset egy (…néha két) góllal veszítettünk el sorban. Volt olyan 

mérkőzés, nem is egy ( ! ), ahol végig támadtunk, és miközben félidőnként 5 - 6 óriási 

100 %-os helyzetet hagytunk ki egymás után, végül is az ellenfél kétszer csak átjutott 

valahogy a félvonalon, és természetesen kotort egy-, néha két „lejm” gólt, amihez 

leginkább nekik (…már hogy magának az ellenfélnek) szinte semmi közük sem volt, és 

ezzel vége is volt a meccseknek. Néha igazán csak egy pici hiányzott volna (talán egy 

kis edzői hozzáértés). 

 4.) Velünk szemben, a bajnokikon, az ellenfelek kivétel nélkül a kontrajátékot 

játszották. Bent a BLSZ központi irodáiban, az ellenfelek edzői-, és intézői nyíltan 

beszéltek arról, hogy mit kell, szükséges, és lehet az A.C. Zrínyi ellen játszani. 8-an-, 

9-en be kell ásni magukat a saját kapujuk elé, elől kell hagyni egy-két gyorsabb 

játékost-, csatárt, és biztosan lesz alkalom arra, hogy gól rúgjanak. Így is tettek, és 

nyerték ezzel-, …nyerték sorban a meccseket, szinte igazi ellenállásunk nélkül. 

Szlenggel mondhatjuk, „úgy ettük ezt, mint kacsa a nokedlit”. 

BORZAMAS VOLT EZT TEHETETLENÜL VÉGIG NÉZNI. 

Ezt az információt természetesen megkapta az edző is, és tudhatta ezt jól (…de ha nem 

tudta volna, akkor igazán megláthatta volna saját magától is), ez tehát nem volt titok előtte 

sem !!! Neki − annak ellenére, hogy egymás után veszítettük el a meccseket sorban −, 

erre az volt a markáns és megdönthetetlen válasza mindig, hogy 

 „csak nem fogok itt hátul tologatni-, nekik kell menni-, be kell rúgni a 

helyzeteket és kész”.  

Hát mit mondjunk…, „ez nem nagyon jött be”. 

Abszolút kiderült a sorozatos balsikerek, vereségek nyomán ( ! ), hogy az amúgy 

egyébként, valóban sikerorientált edző, nem tud mit kezdeni a saját tévedéseivel.   

…A végsőkig, és (…stílszerűen) az utolsó töltényig  ragaszkodik azokhoz, még 

akkor is, amikor már teljesen nyilvánvaló minden. Markánsan kidomborodott 

az az attitűd részéről, hogy:  

1. nem hallgat senkire,  

2. csak a saját feje után megy,  

3. és még a szakadékba történő zuhanás közben is a saját nem 

létező igazságát bizonygatja.  

Sőt, amennyiben felhívták a figyelmét egy-egy nyilvánvaló tévedésére 

(…többször is, és konkrétan is), akkor igen látványosan jött ki belőle a dafke-, 

az öntörvényűség, és a makacsság.  

Néha − úgy tűnt ( ! ) −, szinte már szándékosan inkább megvereti a 

csapatot, csak hogy akkor is neki legyen igaza. Csak az nem derült ki 

soha sem, hogy mi volt ennek az értelme ?  Hiszen, nem-hogy az arcát 

nem őrizte meg eközben, de kezdett nevetségessé válni emiatt, …főleg 

a saját játékosai előtt. 
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 5.) Április végére, már csak 6-an - 8-an jártak az edzésekre. Ennek oka egyrészt, a már 

említett sérülés hullám volt, másrészt, mert előjött nálunk is, a Magyar 

amatőrcsapatokra jellemező (ismét csak szlenggel) „akkor én is beleszarok” mentalitás, 

ami azt jelenti, hogy ha bajban van a csapat, akkor ahelyett, hogy összetartanának és 

kérnének az edzőtől külön edzést, és fel akarnának javulni, a nyegle, enervált 

magtartásukkal még mélyebbre taszítják a csapatot. 

Konkrétan, itt Magyarországon − amatőr csapatok esetében bizonyosan ( ! ) −, 

az az általános  trend (…nem csak az A.C Zrínyinél, máshol is), hogy amennyiben 

„gödörben van egy csapat” akkor a legjobban azzal foglalkoznak a lecsúszó 

csapatok játékosai, hogy „honnan szerezhetnének még lapátot”, hogy maguk is 

tovább áshassanak még mélyebbre. No ez, az A.C. Zrínyi egész 2011-es tavaszi 

szezonjára abszolút jellemző volt. 

Harmadrész, az volt, − és azért ezt se felejtsük ki a sorból −, hogy azért akadtak olyan 

élesebb szemű játékosok, akik (…sajnos és ez volt a legszörnyűbb) átláttak jól az edző 

csökönyösségének szövetén, és meglátták, hogy alatta bizony meztelen a király. 

 6.) Kezdett látszani, hogy az edzőnek nagyon elege van ebből-, …az egészből, …úgy 

ahogy van. Ha szemerkélt, és esett az eső, akkor azért maradt el az edzés, ha csak 6-an 

voltak az edzésen, akkor meg azért. Egymás után dobálták el az edzéseket (…edző és 

játékosok közösen), és maradtak el az edzések sorban ezért-, azért-, valamiért, 

akármiért. 

Látszott, hogy nagyon kiszeretett az edző a csapatából, és nagyon meg volt sértődve 

mindenkire. Igazából (bár csak nyáron mondott le az edzői posztjáról), már ekkor lehetett 

látni, hogy ennek mi lesz a vége. Elérkezik majd az az idő, amikor ehhez a 

nyűglődéshez, szenvedéshez, a sikerorientált edző, már nem adja majd nevét. És bár 

sok mindenben igaza volt, de egyben − túlnyomórészt −, saját maga is okozója volt 

ennek a helyzetnek. 

Le kell szögezni, hogy senki nem szólt bele a munkájába, végig az történt 

2011 tavaszán, amit Takács Jenő akart-, csinált-, vezényelt. Mint „egyéni 

szólista”, a történtekben nem osztozhat mással, és csak ( ! ) saját magára 

vethetett követ ezért, (…és vethet most visszanézve majd egy év távlatából is). Csak 

saját magára lehet mérges, és magán kívül senki másra !  

Az Egyesület vezetésétől végig, zavartalanul és folyamatosan és profi 

módon ( ! ) megkapott minden segítséget, „pénzt-paripát-fegyvert”. 

Sajnos jó-, kész játékost nem tudtunk szülni a csapata számára. 

Ez az állapot nyerte el csúcspontját, amikor Takács Jenő 2011 nyarán lemondott edzői 

posztjáról, és távozott az Egyesülettől. És bár, azóta is megmaradt a jó emberi kapcsolat 

(…értelmes emberek között miért ne maradna meg…/ ? /-, főleg ilyen nagyszerű, közösen elért sikerek 

után), hiszen mind a csapat-, mind az Egyesület nagyon sokat köszönhet Takács Jenőnek (két 

megnyert bajnokságot, rendet-, fegyelmet-, és munkamorált-, pozitív gondolkodási módot-, és 

hozzáállást), még is kicsit keserűre sikerült ez a válás.  

Ki kell mondani, hogy egyrészt nagyon hiányzik Takács Jenő (alapvetően az egész 

személyi kisugárzása, amely nagyon jó hatással volt mindenkire, és az, hogy mindenkiből-, 

játékosból-, és vezetőből is ki tudta hozni a maximumot). Másrészt viszont (főleg szakmai 

önfejűsége, és meggyőzhetetlensége miatt, valamint azért, mert nem tudott soha sem TEAM-ben 
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dogozni, és mert Ő abszolút LEADERMAN, senkire nem hallgat, önfejűen megy előre, akár 

kevélyen a szakadékba is…), …másrészt viszont tehát, nagyon nem. 

 

Fentiek miatt tehát, 2011 nyarán váltanunk kellett, és az addig pályaedzőként a csapat körül 

tevékenykedő Bernáth Györgyöt bíztuk meg a vezetőedzői feladatokkal. Vállaltuk esetében 

azt, hogy egy abszolút kezdővel folyatjuk a munkát, és türelemmel, bizalommal állunk hozzá 

egy olyan ember munkájához akiben, meg van a labdarúgáshoz szükséges alázat, és 

tudásvágy, amellett persze, hogy tudtuk, hogy teljes mértékben hiányzik esetében a 

tapasztalat, a gyakorlat, és a kialakult alkalmazott módszerek is. Még is felvállaltuk ezt, és 

ennek megfelelően álltunk hozzá a közös munkához. 

2011 hátralévő idejében láthattuk, hogy nem kerültünk emiatt rosszabb helyzetbe, mint 

a tavaszi szezonban. Igaz nem is léptünk előre egy csipetnyit sem. 

 

Egyéb fontos tényezők 

 

Továbbra is büszkén kell elmondani ebben a beszámolóban, − és igen fontos, meghatározó 

körülmény is számunkra −, hogy a csapat menedzselését, sikerült 2011-ben is, továbbra is, 

kiemelkedő színvonalon tartani, és irányítani, minek következtében olyan szintű felkészülési 

lehetőségek álltak megint és továbbra is rendelkezésünkre 2011 elején megint, – az alapozás 

megkezdésének, valamint lefolytatásának idejére is –, amely egy közepes NB2-es 

csapatnak is büszkeségére szolgálna. 

 

Büszkén vethetjük papírra ennek elemeit (különös tekintettel, hogy ezek a lehetőségek a 2012 év eleji 

alapozásnál a rendelkezésünkre álltak, nem változtak, valamint jelen soraink megírásának idején, 2012 

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

 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 IV. 1-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 

játékosainkból 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), azonban 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 

megnyerte a maga bajnokságát és magasabb osztályba jutott fel.  

 

Sajnos, 2011 nyarán, a megszerzett BLSZ III-as pozíciót ez a második-csapatunk elveszítette, 

és kiesett a bajnokságból. 2011 nyarától, egy BLSZ IV-es csoportban játszhatott tovább. 
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De, hogy „az edzőkérdést” ennél a csapatnál is (…szőrmentén) érintsük, az alábbiakat kell 

erről leírni a 2011-es évi beszámolóban. 

 

Mint a 2010-es beszámolónkban már elemeztük, még 2010 őszének közepén haladéktalanul 

elbúcsúztunk az akkori edzőtől Medgyes Tamástól (…ennek az elválásnak a nemtelen-, és szinte 

horrorisztikus részletei, a 2010-es beszámolóban elolvashatók). A csapathoz tehát, már 2010 őszén új 

edző jött. Konkrétan az éveken keresztül működő, majd megszűnt, Bajza Iskolai utánpótlás 

bázison dolgozó, és a bázis megszűnése után szabaddá vált, tehát már évek óta az A.C. Zrínyi 

keretein belül dolgozó Majláti Zsolt személyében. 

Zsolt minden elképzelhető és Magyarországon elérhető labdarúgó végzettséggel 

rendelkezik. Testnevelési Egyetemet végzett testnevelő-, majd a szakirányú másod-

diplomát, a szakedzői diplomát is megszerezte a TF-en (…ahogy továbbra is a 

Testnevelési Egyetemet hívják). Továbbá a két egyetemi diploma mellé, az UEFA „B” 

licencet is elvégezte.  

 

Tökéletes. 

 

Emellett, aki látta Zsolt munkáját és edzésvezetést, az tudja, láthatja, hogy egészen kiváló 

pályaedző. Sőt, ki lehet jelenteni, hogy a BLSZ-ben dolgozó egyik legjobb pályaedző. 

 

Annak, hogy a hibákat (…elsősorban a meccsvezetéssel, és az általa kidolgozott-, vagy ki nem 

dolgozott-, betartatott-, vagy be nem tartatott-, a fontosnak tartott-, vagy fontosnak nem tartott 

csapattaktikával kapcsolatban fennálló hibákat), most nem fogjuk itt részletesebben elemezni 

(személyes megbeszélések során, ez már megtörtént), annak az az oka, hogy fejlődés közben, − a 

vezetőedzővé válás közben −, egy kezdő edzőt ez még megzavarna (főleg a hozzá beosztott 

játékosok előtt feleslegesen kiszolgáltatná-, lejáratná, és zavarba hozná). Úgy ítéljük meg, hogy egy 

komolyabb, nyilvánosságra hozott elemzés, nem lenne most időszerű, így ettől most 

eltekintünk. De, hogy nincs minden rendben ezen a téren sem, azt azonban meg kell állapítani. 

 

El kell mondani, hogy sajnos ez a felnőtt csapat sem szerepel jól, pedig a csapat kiesése után 

elvárható lett volna, hogy egy osztállyal lejjebb, a BLSZ IV. élmezőnyében megkapaszkodjon, 

és jól szerepeljen. Sajnos nem így lett. 

 

Meglehet, hogy ennek a csapatnak a játékosállománya nagyon gyenge, mert szinte szörnyű, 

amint ez a csapat, mérkőzésenként rendre, két-három ki nem kényszerített hibából kap gólt. 

Lehangoló látni, amint sorban megvereti saját magát ez a társaság. Valamint az is, hogy képes 

olyan elképesztően alacsony (…néha elmeorvosi ápoltak módjára), csapni való színvonalon 

játszani, hogy lehet ezzel a budapesti labdarúgás leggyengébb csapatának, nemtelen citrom-

díját is kiérdemelhetné némely időszakokban. 

 

Nos, mind a csapat játékával kapcsolatban, mind az edző tevékenységével kapcsolatban 

egyelőre és továbbra is, várakozó állásponton vagyunk. 

 

 

Felnőtt harmadik csapat. 

 

Ilyen csapatunk hasonlóan 2009-hez, és 2010-hez, 2011-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. Továbbá, emellett létezik egy decentralizáltan működő, és inkább a VII. ker. 

Önkormányzathoz, annak oktatási intézményeihez, azon belül is, a VII. Kerületi Labdarúgó 

Szövetséghez tartozó része is.  

 

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 (a ZMNE tatarozása miatt), a 2008/2009-es tavaszi szezonban 

már egy sem. Épültünk, majd bomlottunk lefelé ebben az időszakban sajnos. Most viszont, 

mint ahogy a fentiekben is említettük, újra kezdve, a 2010/2011-es bajnokságtól már be 

tudtuk nevezni újra serdülő csapatunkat hivatalos bajnokságba, és ezt folytathattuk a 

2011/2012-es bajnokságban 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 beszélhettünk a 

valóságban. Majd 2011 nyarán, a 98-as születésű gyermekeiknek társegyesületekhez, részben 

a BKV Előréhez-, részben pedig a Kőbányai ISE-hez irányításával, továbbra is maradhattunk 

ugyan ebben a korosztályban, valamint ugyan ebben a csoportban is. Tehát 2011 őszén is, újra 

a serdülő, U-13/2-es csoportban szerepelhettünk. 

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

elemeztük is, eredeti nagypályás serdülőcsapatunk (a 94-95-ös korosztályos utánpótlásunk 

egésze), 2008 őszén, áldozatul esett a ZMNE-ben zajló tatarozásnak, átépítéseknek. És 

ezt a tevékenységet csak két év múlva, 2010-ben kezdhettük újra. (Az akkori 90-es Ifi 

játékosinkat azóta pedig már, felnőtt csapatinkban szerepeltetjük.) 

 

A ZMNE 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 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/A. sz. melléklet 

Ezt a mellékletet a szakmai beszámolónkhoz frissített változatban csatoljuk, 

2/B. sz. melléklet 

Ezt a mellékletet a szakmai beszámolónkhoz frissített változatban csatoljuk) 

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

utánpótlásunk szervezeti struktúrájának vázlatát. Tehát, 2011-ben is hasonlóan járunk el. A 

szervezet felépítése jelen anyagunk mellékletét képezi tehát.  
(ld.: 1/A. sz. melléklet. Ezt a mellékletet a szakmai beszámolónkhoz frissített változatban csatoljuk) 

 

Serdülő csapat: 

Az elemzést, és az erről írtakat, ld.: a fentiekben is ! 
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Akad, viszont egy fontos körülmény, amely ebben az alpontban, és ezen a helyen további 

kifejtést érdemel. 

 

Mint láttuk, az anyagban már, az előbbiek során, hogy a serdülőcsapatunkat, 2011-ben is, a 

BLSZ  U-13/2-es csoportjába neveztük be és szerepeltetjük. 

 

Azt ki kell viszont ismét emelnünk, ennél a csapatunknál, hogy ezzel a lépéssel − mivel 

esetünkben (egy-két 1999-ban született gyerektől függetlenül) túlnyomórészt 2000-es születésű 

játékosokról van szó −, ezt a csapatot megint, az egy évvel idősebbek között, és az 5 – 10 kg-

val nehezebb ellenfelekkel szemben szerepeltetjük, versenyeztetjük. Valamint nálunk, 

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

neveztük be, Őket újra. 

 

Ez nem véletlen, hanem igen is tudatos lépés, és most már hagyományos is a részünkről. 

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, esetleg nem is csak kicsit-, hanem sokszor nagyon. Hangsúlyozzuk, 

hogy ezt pontosan tudjuk-, látjuk-, és felvállaljuk évek óta minden esetben. 

 

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

pontos választ tudunk, és lehet is adni. Ezt azonban, most nem résztelezzük, ennek pontos 

indoklását és elemzését a 2010-es beszámolónkban már elemeztük kifejtettük, ott 

elolvasható. A lényeget, tényként rögzíthetjük, miszerint szándékosan nagyobbakkal szemben 

versenyeztetjük gyermek-játékosainkat, és nem törődünk a kezdeti gyengébb 

eredményeinkkel. Tudatosan éveken keresztül minimum egy évvel idősebb ellenfelek 

között fogjuk Őket továbbra is játszatni. Véleményünk továbbra is az, hogy a gyerekek 

szakmai fejlődését, és a távlati célokat ez jelenti. 

 

IFI csapat: 

Ilyen csapatunk hasonlóan 2009-hez, és 2010-hez, 2011-ben sem volt. 

 

 

 „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 egy utánpótláscsapatunk is van, konkrétan: 

o egy U-9-es, csapatunk. 

 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 
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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.) Ott az óvoda tornatermében, 2006 és 

2010 között (négy évig), szintén kihelyezetett edzéseket tartottunk. Majd, elsősorban 

adminisztratív okok miatt, egy évig szünetelt ez a tevékenység. Jelen soraink 
papírra kerülésének idején 2012. elején, sikerült ezt a tevékenységet újra indítani 
olyan formában, hogy ezt a tevékenységet átvette a Baross Általános Iskola, és az 
edzéseket jelenleg − a Magonc óvodából szintén a Barossba átjáró óvodás 
gyerekekkel együtt −, a Iskola testnevelő tanárai végzik, szoros együttműködésben, az 
A.C. Zrínyi szervezetével. 

 

 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 
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, 
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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 Erzsébetvárosi 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 őszétől itt egy U-11-es csapatunk játszik, 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 két, U-11-es korosztályos, iskolás csapatot, továbbá, 

o és egy a fentiekben részletesebben elemzett és programból kinevelt 

99-2000-es serdülő csapatot 
 

Összeszámolva utánpótlás csapataink számát, jelenleg, 2011 decemberében összesen 9 

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 azt is, 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 2011-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, 
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Ezt a mellékletet a szakmai beszámolónkhoz frissített változatban csatoljuk.) 
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Pályázatok, anyagi alapjaink megteremtése. 

 

Ugyan csak, hasonlóan az előző évekhez, büszkén jelenthetjük ki, hogy 2011-ben is 

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

Önkormányzat-, a NUSI-UPI-NSI, az NCA-, az APEH SZJA 1%-a, stb. 2011 őszétől pedig, a TAO-s) 

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

ami a kiemelkedő szakmai munkához elengedhetetlenül szükséges volt. 

 

Kijelenhetjük, hogy Egyesületünk 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, 2011 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, 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-

tól szinte nem is volt a két szervezet között problémafelvetés. 

Szintén 2009-ben építettük ki, összesen, kb. 300.000 Ft-os költséggel az esti edzéseket 

lehetővé tevő pályavilágítást. 

 

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. 

 

Ez a konkrétan a pályára fordított költség 2011-ben sem volt kevesebb, hiszen a tavaszi 

pályafelkészítés megint csak 100.000 Ft-os költséggel járt, valamint nyáron elvégeztük a 

szükséges gyepszellőztetést is, további 40.000 Ft-os költséggel. 

 

2011-ben meg kellet újítani a pálya összes kapujának hálóját (4 db 2 x 1-m-es óvodás kapu-, 4 db 5 

x 2-m-es Góliát kapu-, valamint a 2 db 7 méteres nagypályás-kapu) ami 150.000 Ft költséget jelentett, 

tehát, a pályafenntartási költségekkel együtt (a pályamunkás alkalmazásával együtt), több mint 

650.000 Ft-ot költöttünk a füves pálya környékére összesen. 

 

 

A Sí Szakosztály működése 

 

Az Art-Corner Sz.S.K.E. szerves egységeként működő, Sí Szakosztálya, egy hetet, konkrétan, 

2011.01.22-től - 2011.01.29-ig tartó, és az Ausztria  Bad Gasteini sí-centrumában töltött (az Euro 

Youth Hotelben), éves rendes felkészítő sítúráján vett részt. A Sí szakosztály 12 tagja vett 

részt ezen a téli felkészítő táborozáson. 

 

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, egyedülálló módon, teljes 

vertikumú labdarúgó képzést, foglalkoztatást folytatunk.  

 

Az ismeret tapasztalatok alapján, ebben a 2011 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. A LABDARÚGÓ 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 2011-ben is, már csak 

kettőt.)  

 

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

plusz-mínusz 5 - 10 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.  

 

Jelenleg, összesen 2 felnőtt és 9 utánpótlás csapatot működtetünk, amelyből 8 

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

óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 

 

Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (2011 év végén), kb.: 150 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 2010/2011-es bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 21 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ I/B-és bajnokságban a 16. helyet szerezte meg. Ez természetesen 

kiesést jelentett, (azonban mivel a BLSZ-ben nem volt elegendő utánpótlás csapatot üzemeltető egyesület, 

így nem tudták feltölteni rendesen a magasabb osztályokat), a csapat az új bajnokságra is bent 

maradhatott a BLSZ I/B osztályban. 

 

Összesen a véget ért bajnokságban lejátszott 30 mérkőzésből, 6-ot nyertünk meg, 3 

döntetlent értünk el, és 21 vereséget szenvedtünk.  

 

A 2011/2012-es bajnokság őszi szezonjában azután, ugyan ebben az igen erős BLSZ I/B 

osztályban, újra csak elég gyengén szerepeltünk. Annak ellenére, hogy általában hatalmas 

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

 

Az új bajnokság őszi félidejében a 16 csapatos bajnokságban csak a 14. (még nem kieső) helyen 

álltunk.  

 

A 2011-es eredmények az A.C. Zrínyi első-csapata szempontjából 

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

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 BLSZ I/B osztály BLSZ I/B. osztály 

Testvériség 1 : 2  SZAC 1 : 1 

BEAC 1 : 4 MAFC 0 : 3 

Újbuda    2 : 3 43. sz. Építők 3 : 1 

Szent Pál Akadémia 1 : 4  Pestszentimre 2 : 3  

MAFC 0 : 2 MAC Népstadion 0 : 5 

Duna 0 : 1 Duna 0 : 1 

43. sz. Építők 0 : 3 Ferencváros 0 : 7 

Ikarus 0 : 3 Budakeszi  1 : 2 

Pestszentimre 1 : 4 Szabadkikötő  3 : 0 

MAC Népstadion 0 : 1 Csillaghegy  4 : 2 

Tintahalak 0 : 2 KISE  0 : 2 

Szabadkikötő 2 : 1 Szent Pál Akadémia 0 : 2 

Csillaghegy  2 : 1 BEAC 0 : 3 

Goldball’ 94 0 : 3 Goldball’ 94 1 : 4 

International CDF 1 : 8  International CDF 1 : 5 

 

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

                                     11 : 42                                  16 : 41 

       15 m.    2 gy.   0 d.  13 v.   15 p     15 m.    3 gy.   1 d.  11 v.   10 p 

 

 

A második, - tartalék - csapat szereplése. 
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Ez a csapat a 2011-es évben is − benne sajátnevelésű Ifi játékosokkal −, betöltötte a 

tartalékcsapat státust.  

 

A csapat, a 2010/2011-es bajnokság összesített eredményeinek megfelelően, 15 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ III. 2-es csoportjának, 14. utolsó helyét szerezte meg, és kiesett a 

bajnokságból.  

 

A véget ért bajnokságban lejátszott 26 mérkőzésből, 4-et nyertünk meg, 3 döntetlent 

értünk el, és 19 vereséget szenvedtünk.  

 

A 2011/2012-es bajnokság őszi szezonjában, a BLSZ IV. 2-es csoportjában szerepelve, 

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

hogy nagy küzdelmeket folytat ez a csapat. Az itt a nyújtott játék bizony eléggé gyengécske.  

 

Jelenleg, a 14 csapatos bajnoki csoportban, a 11. helyen állunk, és mindössze, 10 pontot 

szereztünk a bajnokságban. Ez nyilvánvalóan egy osztállyal lejjebb szintén gyenge 

teljesítmény.  

 

A 2011-es eredmények az A.C. Zrínyi II. szempontjából 

( volt Ifi-csapat ) 

 

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

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 

Babylon 0 : 5 PIFU ’04 1 : 2 

Zuglói Kinizsi 2 : 6 Soroksár  1 : 0 

Kormányőrség 0 : 3 33’ FC 0 : 3 

Inter ’04 0 : 1 Tabán  1 : 2 

Acélöntő 2 : 1 Külker 0 : 2 

Hangos-Vitalaede 1 : 7 Amatőr 1 : 1 

BMC 1 : 1 Champion 1 : 2 

Némedi 0 : 0 Rendőr 07 6 : 1 

Gamma 0 : 1 Hunicorn 3 : 1 

Újpesti Haladás 1 : 2 Inter ’04 0 : 1 

Hídunió 1 : 2 CSHC 0 : 5 

Erdért 0 : 2 Dupló 2 : 3 

Prókátor 2 : 7  

 

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

 

 10: 38   16 : 23 
 

    13 m.   1 gy.   2 d.   10 v.   5 p      12 m.   3 gy.   1 d.   8 v.   10 p 
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A harmadik felnőtt csapat szereplése. 

 

Ilyen csapatunk 2011-ben nem volt. 

 

 

Az ifjúsági csapat szereplése. 

 

Ilyen csapatunk sem volt 2011-ben. 
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Az serdülő U-13-as csapat szereplése. 

 

Ennek a csapatnak a teljesítményét ebben az évben elemezhetjük másodszor. És mint a 

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

továbbra is, így logikusan sem várható el tőle egyelőre (főleg tele újonc, tapasztalatlan 

játékosokkal) különösebb eredmény. Az egyik fő célunk egyelőre, ebben az évben is az volt, 

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

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

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

lehessen fejleszteni. És 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 pótolni és  

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 2011-es, és majd várhatóan a most 

következő 2012-es tavaszi szezonban is, ezt látjuk majd. A komolyabb előrelépésre majd csak 

a 2012-es őszi szezonban számíthatunk reálisan. 

 

 

 

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

 őszi szezon  eredményei tavaszi szezon  eredményei 

 

ESMTK        0 : 9 Gázművek 0 : 11 

KISE             1 : 5 Lőrinc United 3 : 1 

Szent Pál Akadémia  1 : 5 RKSK     0 : 6 

Fővárosi Vízművek       3 : 4 RAFC     0 : 3 

Gloriett                                1 : 17 KISE             0 : 4 

Dunaújváros SI 1 : 4 Budafoki LC 1 : 2 

BVSC Zugló 2 : 5 Ikarus 0 : 10 

Budapesti Sólymok         0 : 16 Csepel 0 : 3 

Újpest SC       0 : 5    RTK 0 : 1 

RKSK     1 : 4 II. ker. UFC 0 : 4 

Budafoki LC 1 : 4 Csillaghegy-Mészöly FS 1 : 5 

Hidegkút 2 : 11 International CDF 2 : 2 

  Újpesti Haladás 0 : 4 

 

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

 

  13 : 89   7  :  56 
 

  12 m.     0 gy.    0 d.    12 v.   0 p     13 m.   1 gy.   1 d.   11 v.   4 p 
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Összesített értékelés. 

 

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

csapata, 2011-ben a realitásoknak megfelelő teljesítményt nyújtott (bár az év második 

szezonjára, a 2011 őszi szezonra mind három bajnoki osztályunkban eredményei szerint 

gyengébb eredményeket érünk el), ennek ellenére büszkén jelenthetjük ki, hogy vitán felül 

álljuk a sarat, élünk, funkcionálunk.  

 

Stabilan álljuk helyünket Budapest labdarúgásában.  

 

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

BLSZ csapatai között. Egyáltalán nincs mit szégyellnünk.  

 

Az A.C. Zrínyi összességében most is, és jelenleg is, a budapesti amatőr csapatok közül, a 3. - 

4. helyen áll, és ez igen pozitív. 

 

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 (főleg az Állami Vállalatok-, gazdasági szereplők által támogatott és fenntartott 

Egyesületek, csapatok között), sajnos ez várhatóan be fog következni. 

 

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 2012-ben is, végig szem elől tartani. 
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IV. EGYÉB FONTOS TÉNYEZŐK 

 
1. Létszám. 

 

A Egyesület – Art-Corner Sz.S.K.E. –, felnőtt + utánpótlás taglétszáma összesen, a 2011-ben 

is (az előző öt 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 …. fő volt a 2011-es záró létszámunk. Ez a 2012-es év elején 

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

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

 

 

2. A labdarúgó ágazat vezetése. 

 

A Egyesület vezetőségében 2011-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. 

 

Az Egyesület vezetősége havonként, valamint szükség szerint sűrűbben ülésezik, és munkáját, 

a csapat vezetését, kielégítő módon végzi.  

 

Ezen belül is, 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. 
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V. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2011-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 után,  

 a 2010-es óriási sikereket követően, mely során talán…, lehet…, hogy  sportéletünk 

eddigi valaha volt legsikeresebb évét zárhattuk. 

 

számunkra 2011-re megint az ellentmondásosság jutott.  

 

Hogy 2012-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. 

 

Egyesületünk a budapesti labdarúgó élet alkotó, szerves és eredményes része. 

 

A 2011-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, 2012. március 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintér János 

 hivatalos, bíróságilag bejegyzett képviselő  

 ügyvezető igazgató 
 

 


