
 Art-Corner 
Szabadidő, Sport és Kulturális 

 Egyesület 

 

 Art-Corner Zrínyi  

 Amatőr NAGYPÁLYÁS 

 LABDARUGÓ 

 CSAPAT 

 ( P-3313.art ) 

 Budapest, VII. ker. 

 

 1 0 7 6 Százház u. 9 - 23. 

 

( Részletes beszámoló az Art-Corner Sz.S.K.E. azon belül is, főleg az Art-Corner Zrínyi, 

vagy másképpen A.C. Zrínyi fantázianevű amatőr labdarúgó csapat 2012. évi 

tevékenységéről. ) 

 

I. BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 
 

Egyesületünk életében a 2012-es év, egyesületi- és szervezeti szempontból abszolút sikeres-, 

míg sportszakmai szempontból-, és a labdarúgó csapatok életének szempontjából, szinte 

teljesen sikertelen volt. Még sem mondhatjuk ezt ellentmondásosnak, mert hála az égnek, 

ebben az évben működésünk, és főleg a tavaszi sportkudarcok ellenére is, teljen stabil, és 

megingás nélküli volt. Örömmel mondhatjuk el, hogy létünk, működésünk stabilitása végre 

nem függvénye a csapataink sikeres, vagy sikertelen szereplésének. Elérkeztünk arra a 

pontra, amikor egy-egy szakmailag sikertelenebb év nem számít az Egyesület nyugodt 

működése szempontjából. Sőt, akár ugródeszkát is jelenthet a következő sikeresebb évhez. 

Már látjuk is, hogy ez a 2013-as évre ismét határozattan így lesz. 

 

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

való küzdelemmel telt el, ezt követően viszont, 2010 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 sajnos 

elvileg kiesett ebből az osztályból (…azután még is maradhatott), még is a stabilizálódást, a 

megnyugvást jelentett számunkra. Kialakult 2011-ben az a struktúra, mely 2012-re is, és 

utána a 2013-as évre is domináns, miszerint csapataink bajnoki sikeressége-, vagy 

sikertelensége, szervezeti életünket egyáltalán nem befolyásolja.  Ez nyilvánvalóan új 

minőséget jelent az Egyesület életében. Hol ebben az osztályban szerepelünk-, hol abban 

(…egyszer feljebb egyszer lejjebb), és még is nyugodtan dolgozhatunk tovább, szervezeti 

megbicsaklás nélkül. Ez az igazán pozitív fejlemény, és eredmény ebben a jelen 

sorainkkal tárgyalt 2012-es évben. 

 

Az Art-Corner Sz.S.K.E. (továbbiakban Egyesület) Labdarúgó Szakosztályaként működő A.C. 

Zrínyi, 2012-ben változatlanul, Budapest harmadik-negyedik legnagyobb futballal foglalkozó 

amatőr formációja. 2 felnőtt-, valamint 8 utánpótlás csapatot-, továbbá, 2012-es év őszétől 

már további egy-, Öregfiúk csapatot is versenyeztetünk különböző formákban 

(bajnokságokban-, és tornarendszerekben is). Összesen, nagyjából 250 (korcsoportoktól lefelé 

haladva) Öregfiúk-, felnőtt-, serdülő-, és gyermek-játékost foglalkoztattunk csapatainkban. 

 



2. 

Az A.C. Zrínyi edzések 2012-ben is, és továbbra is − hosszú évek óta −, egyrészt, 

decentralizáltan, 3 óvodában-, 3 iskolában-, másrészt, persze a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen (továbbiakban „NKE”) területén belül található füves labdarúgó pályán, egymással 

párhuzamosan zajlanak. Soraink leírásának pillanatában, az A.C. Zrínyi keretein belül, a 

szakmai munkában 10 edző vesz részt, (ez a 2012-es év végi záró állapot). 

(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. Hiszen, 

foglalkozunk olyan előkészítő-, ─ a kezdőkkel foglalkozó csoportokkal is, és 

tanfolyamos gyerekekkel is ─, akik számára nem váltunk ki még játékengedélyt. 

Így, a két létszámadat között eltérés van természetesen. A leigazolt, és 

játékengedélyes játékosok létszáma konkrét-, és egzakt-, az előkészítősök száma 

viszont erősen változó-, és fluktuál, így az csak becsült szám a részünkről, de attól, 

még létezik, és inkább alábecsültük ezt a számot, semmiféleképpen sem felfelé.) 
 

Tehát, 2012-ben is, és a NKE 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, 

Az Art-Corner Sz.S.K.E. labdarúgó szervezetének szervezeti felépítése, 

1/B. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi 2012.12.31-ei zárásnak megfelelő létszámelemzése.) 

2012-ben szintén tovább folytattuk, kiterjedt pályázói tevékenységünket, és ebben az évben 

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

Például, pályáztunk a „látványsportok” támogatására létrehozott TAO-s pályázaton, valamint 

a Fővárosi Civil Alapítványhoz, és a NEA Alaphoz is. 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. 

 

Örömmel kell megjegyeznünk ismét, és lehet kiemelnünk megint azt, hogy az NKE (Nemzeti 

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

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

sportinfrastruktúrájában dolgozhatunk, így egy szó panaszról sem lehet szó, …minden a 

legnagyobb rendben van 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 csapatok 
 

Felnőtt, első-csapat (BLSZ I/B.) 

 

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

ezt tesszük most is. Ennek most is itt van 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. egyszer a 11; egyszer meg a 15. lett, és végül, ismét a 

15. helyet szereztük meg, magasabb osztályban. És csupán két esetben ( ! ) ─ előzőleg éppen az 

előző években már többször is említett a Dr. Nagy Pál korszakban ─, esett ki bajnoki osztályából (a BLSZ 

II-ből, vissza a BLSZ III-ba). Sajnos, éppen most 2012-ben, az elért 15. hellyel esett meg a 

csapattal második ízben. 

 

Nos, 10 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 valószínűleg senki sem rajtunk kívül (…a BLSZ-ben, 10 év alatt 

összességében, szinte egyetlen egyesület, és csapat sem). Ezt büszkén kell, megemlítenünk ! 
 

Már 2011 őszén, leromlott sajnos a szakmai helyzetünk, azonban 2012 tavaszán, ez semmiben 

nem változott, az első-csapat felsőbb osztályban továbbra is nagyon gyengén szerepelt. A 

2011/2012-es bajnoki év őszi szezonjának végén a 16-csapatos bajnokságból, a 14. helyen 

vesztegeltünk, és később, tavasszal sem tudtunk javítani, sőt visszaestünk az utolsó előtti 15. 

helyre, és az egyesület életében másodszor estünk ki bajnoki osztályukból. 

 

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 az érvényesek (például itt, már kötelező legalább egy nagypályás 

utánpótláscsapat, és további három, u.n. Bozsikos utánpótlás-csapat versenyeztetése is ajánlott). 

 

Mint minden évben, itt kell megemlítenünk, mint fontos tényezőt Egyesületünk életében „az 

edzőkérdést”, amely kérdés (konkrétan a csapathoz illő-, vagy ellenkezőleg, éppen ahhoz nem illő, 

rossz edzőválasztás) erőteljesen határozza meg csapataink életét. Ez a körülmény az előző 

években, a múltban is-, és sajnos most is, kisebb-nagyobb gondot-, zavarokat okozott a 

számunkra (…éppen elég, ha ismét csak az életünkben híres-hírhedt „Dr. Nagy Pál időszakot” említjük, 

amely után a büszkeség csöppnyi oka nélkül, teljesen összeomolva, szégyenletesen estünk ki akkor éppen, 

a BLSZ II-es bajnokságból). 

 

Az előző években készített beszámolóinkban minden esetben részletesen írtunk erről a 

témáról, és most ebben a 2012-es az évben is, itt van ennek a helye. 

Mint említettük, 2010-ben, teljesen rendben volt ez a kérdés, majd 2011-re minden 

leromlott, aminek az értelmét, és igazi okait ma sem igazán értjük. (Józanésszel nem 

igazán érthető ma sem, hogy egy sikert-sikerre halmozó edző, hogyan és miként pusztítja el, és 

bontja le egy év múlva a saját művét-, építményét). 
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Nos, 2011 nyarán Takács Jenő lemondott az vezetőedzői posztjáról, és a megüresedő helyére 

addigi pályaedzőjét Bernáth Györgyöt kértük fel. Új edzővel mentünk tehát neki, az új 

bajnokságnak. És mivel, a 2011/12-es új bajnokságban annak ellenére, hogy bajnoki 

helyezésünk miatt (15. hely) elvileg kiestünk volna, azonban a bajnoki feltöltés miatt, mint a 

legjobb-kieső visszamaradhattunk a BLSZ I/B osztályban, így tehát, végül is nem estünk ki.  

 

Nyáron úgy tűnt az új edző segítségével sikerül megerősíteni a csapatot, és hat új játékos 

érkezett hozzánk. 

 

Megújult reményekkel vághattunk neki az új bajnokságnak. És, nem is kezdtük rosszul a 

bajnokságot (…hiszen az első öt meccsből egy döntetlen a legelején, erős csapattal szemben, majd 

győzelem egy szintén hagyományosan erős csapat ellen, továbbá, két rendkívül balszerencsés, és 

elképesztő-, súlyos egyéni fegyelmezetlenségekkel tarkított meccsen bekapott vereség, ahol egyértelműen 

jobban játszottunk mint a győztes ellenfél, …ebből még bármi kijöhetett volna, …majd az ötödik meccsre 

omlott össze a csapat, és sajnos pont az egyik a kiesés-elleni harcban vetélytárs csapattal szemben, 

…amiből azután már nem is tudtunk többé felállni). Igen hamar beigazolódott tehát, hogy ez az év 

sem lesz diadalmenet számunkra. Egymás után jöttek a vereségek, és végül csak két 

győzelmet tudtunk szerezni az őszi szezon további 10 mérkőzésén, döntetlent már nem is, 

viszont a többi mérkőzést már sorban elvesztettük. 

 

Hamar beigazolódott, hogy a nagyreményű csapaterősítés (…hát mit mondjunk), nem nagyon 

vált be. Annak ellenére, hogy új edzőnk segítségével valóban tehetséges fiatal-, és új 

játékosokat hoztunk a csapathoz, kiderült, hogy közöttük (…nincs rá jobb szó) jellemtelen 

embereket is sikerült a csapathoz csábítani. Nos, ilyen mértékű hazudozás sorozat, valamint, 

Hudinit megszégyenítő, ok nélküli játékos-eltűnésekkel tarkított szezonunk nem volt eddig 

még soha. Szinte folyamatos volt a tagdíjakkal való huzakodás, a tartozások felhalmozása-, 

tekergődzés-, és ígérgetés-, sunyiskodás. Egy pillanat alatt illant el a fegyelem Takács Jenő 

távoztával. Megkockáztatjuk (…ismét nincs rá jobb szó, mellyel hívebben kifejezhetnénk a kialakult 

helyzetet), hogy egy pár „hülyegyerek” is ide került a csapathoz. Ha nem lett volna még elég 

problémánk, ezzel is vívni, küzdeni kellett szinte folyamatosan. 

 

Nos, már az elején tudtuk, hogy Bernáth György kezdő edző, és szakmai-, (komolyabb) edzői 

tapasztalatok nélkül fog neki majd ennek a munkának. Úgy gondoltuk… (sajnos ez vezetői hiba 

volt ─ kell sebesen elismernünk ─, hogy ezt nem tisztáztuk pontosan és konkrétan vele a legelején), hogy 

neki ez tanuló év lesz. Bedobtuk tehát a mélyvízbe és, …és hát, kiderült, hogy nem tud úszni. 

Önveszélyes volt rábízni teljesen egyedül ezt a munkát. Ez nem volt jó döntés, sem a csapattal 

szemben-, de Bernáth Györggyel szemben sem. Az edzői munka, egy eredmény-kényszerelt, 

NB 5. osztályos csapatnál nem babazsúr. Ennek kitenni Bernáth Györgyöt (…utólag már 

látjuk) hiba volt. A csapat bebukott ettől, Bernáth György pedig elhasználódót, tekintélyét 

vesztette, és lehet, hogy egy egész jól induló edzői pályafutás-, és a szakmához való közelítés 

akadálya lehet ez a bukás a továbbiakban. Gyorsan le kell szögezni, hogy ez egyáltalán nem 

Bernáth György hibája volt. Ő ebben ártatlan teljesen. Ez bizony vezetői hiba volt. El kell 

ismerni. A Takács-időszak alatti vezetői tehetetlenség túlkompenzálása volt ez 

részünkről, és ez sem jött be. Miközben lehet, nagy valószínűséggel, hogy erre rámehetett 

egy nagyon rendes ember labdarúgás-szakmai pályafutása. 

Bernáth György védelmében külön is kell pár szót szólni. Bernáth György ugyanis, 

kifejezetten jó edzésmunkát tervezett-, és hajtott végre. Minden edzésre felkészülten, 

rajzokkal, és minden esetben konkrét edzésvezetési tervekkel érkezett, majd minden edzésen, 

kifejezetten élvezetes, jó színvonalú edzéseket tartott.  
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Kimondottan felüdülést, és színvonal emelkedést jelentett ez, az után az időszak után, 

amikor Takács Jenő már kedvét veszítette (mert ekkor már Takács Jenőnél igen gyenge 

volt az edzésmunka is, az előzményekkel ellentétben, amikor még öröm volt nála edzésre járni). 

Ehhez képest tehát, a színvonal nem csökkent egyáltalán, sőt. 

Sajnos azonban, Bernáth György a mérkőzéseken viszont szigorúan megmaradt szurkolónak. 

E szerint viselkedett, és ennek megfelelően irányította is a csapatot. …Mint ahogy azt, egy 

szurkoló tenné, nem pedig edző. 

Most már persze látszik, hogy lehet, sőt biztos, hogy már eleve a pályaedzői funkciót kellett 

volna neki felajánlani, mert azt jó színvonalon el is látta. De mint vezető-edző ( ? ), …nem 

nagyon működött a dolog. Az őszi szezon elején még elfogadták Őt a játékosok, de a végén 

már nem. Úgy játszott a csapat, ahogy puffant, ahogy éppen kifért a csövön. Elképzelés, és 

taktika semmi. …Bár nem szabad elfelejteni, hogy kifejezett csapat-taktika, az’ Takács 

Jenőnél sem volt soha, még a bajnoki címeknél sem. Csakhogy, akkor, egy osztállyal lejjebb  

( ! ), a játékosállomány minősége-, ereje, és az akkor még jó, és színvonalas edzésmunka vitte 

a csapatot előre, és persze akkor még működött Takács Jenő zseniális motivációs 

képessége is. Azonban, nyilvánvalóan Bernáth Györgynek nem volt megközelítőleg sem 

olyan motivációs képessége, és tapasztalata sem, mint Takács Jenőnek. És ugye ekkor már 

közel másfél éve nem volt a csapatnak semmiféle taktikája. Kiürült a tár-, nem volt mivel 

lőni (…sic !), …és támadni. Az ellenfelek teljesen kiismertek bennünket. Vertek is minket, 

mint jég a határt. 

Mivel láttuk, hogy ez így nem mehet tovább, nyíltan (…önérzetében meg nem sértve) 

megbeszéltük Bernáth Györggyel a problémát, és megállapodtunk vele, hogy a téli 

felkészítés során (…csupán a felkészítés idejére !), Ő, mint pályaedző közreműködik. A 

csapatjátékot, a csapattaktikát Pintér János oktatja le, és irányítja. Megállapodtak 

egymással abban, hogy a csapatot továbbra is Bernáth György állítja össze mindig, abba 

Pintér János nem szól bele, és továbbra is Ő cserélget majd meccsközben is, Pintér János, 

csak a csapattaktikával, és stílussal foglalkozik, és közösen fognak meccselni is. 

A téli felkészülés váratlanul jól sikerült. Közösen készítették fel a csapatot. Bernáth György 

erőnlétileg-, és technikailag dolgozott, míg Pintér János pedig, célzottan taktikai edzéseket 

tartott. Az edzőmeccseket azután, minőségi játékkal nyertük sorban, és még magasabb 

osztályú ellenfelekkel szemben is nagyszerűen játszottunk. Pld. egészen magas színvonalú 

mérkőzésen döntetlent csináltunk az egyik legjobb BLSZ II-es élcsapattal szemben (amelytől 

eladdig mindig kikaptunk), valamint szintén az egyik legerősebb csapattal szemben 60 percig,     

4 : 0-ra vezettünk, majd „a csapat szétcserélése” után (a tartalék játékosoknak is kellett játszani !) 

30 perc alatt kaptunk 6 gólt. Az alacsonyabb osztályú csapatokat pedig gólzáporos meccsek 

után küldtük haza. 

Majd megkezdődött a tavaszi szezon, Bernáth György visszakapta a csapatát, és újra Ő 

irányított. És, …és, szinte egy pillanat alatt elpusztította a télen kialakított csapat-stílust, és 

taktikát. Meg sem próbálta tartani azt, amit télen gyakoroltunk, és ami, …pedig ─ saját 

szemével láthatta jól ─, hogy működik, és sikeres. Okkal vélelmezhető, hogy alig várta 

már, hogy visszakapja a csapatot, mert feltételezhetően nem is értett egyet a csapat 

stílusában való átformálásával, (…ha egyáltalán értett valamit az egészből, …az egész taktikai hókusz-

pókuszból),…vagy egyszerűen, egyáltalán nem látta annak értelmét. Pedig télen nem szólt 

egy szót sem, és a csapatot eluraló Pintér Jánossal szemben nem vitatkozott, …csak eltűrte 

az egészet. Pedig nyugodtan vitatkozhatott volna, ha nem tetszik neki valami !!! Ha lettek 

volna ellenérvek, akkor OKÉ, de ha igazán nincs mit mondani ? Lehet, közben vagy úgy 
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vélhette, hogy amit Ő alkalmaz, az még jobb lesz (akkor vajh’ mire volt a sok gyakorlás, és 

filmvetítés), vagy csak nem tulajdonított semmiféle jelentőséget annak, hogy mit gyakoroltunk 

az egész felkészülés során, és nem érezte egyáltalán, hogy annak szerepe van/lehet a 

továbbiakban. 

(Ne feledjük, hogy egy szurkoló csak azt látja-, láthatja, hogy jól játszik-e a csapat, vagy sem, a 

szurkoló nem tudja /…és nem is érdekelheti/, hogy a háttérben milyen szakmai munka folyik, no de 

egy edző-, a csapat vezető-edzője ???) Pintér Jánost a nyakán, egy felesleges, sőt 

idegesítő koloncnak tartotta. Igen ám, de helyette semmit nem alkalmazott, …bár 

alkalmazott volna ! Nyomban megszüntetett egy működő rendszert (ami akármilyen, de 

működött-, és azt nem pótolta semmivel, …főleg nem jobbal). 

Tehát, látható volt, hogy sajnos semmit nem tanult-, és nem vett át a téli felkészülésből. 

Semmi szakmai fortélyt nem lesett el, így számára teljesen értéktelen volt az a közel két 

hónap, amit a két edző egymással eltöltött. A végső pillanat ─ amikor minden véglegesen és 

egyértelműen kiderült ─, a  MAFC elleni bajnoki mérkőzésen mutatkozott meg.  

A következő történt:  

Volt a csapatnak egy új játékosa (…aki a csapathoz kerülése óta, fél év alatt egy fillér tagdíjat 

nem fizetett, és összevissza hazudozott mindenről, amiről csak szó esett, például arról, hogy miért 

nem jár az edzésekre egyáltalán, …és, már ezek miatt is ki kellett volna rúgni Őt a csapatból). 

Nos, ez a játékos az egész 2012-es téli alapozást kompletten kihagyta, úgy - ahogy 

van. Egyetlen alapozó edzésen sem vett részt. Két edzőmeccsen jelent csak meg-, és 

játszott csupán (…edzések nélkül). És akkor Őt, Bernáth György, mint jobbszélsőt ( ! ) 

rakta be-, és játszatta a csapatban. Eltelt tehát, e nélkül a játékos nélkül az egész 

alapozás, ─ és két kivételtől eltekintve tehát ─, az összes edzőmérkőzést is kihagyta. 

Az első bajnokin sem jelent meg. Már azt hittük, végleg kiszállt a csapatból. No 

persze, senkinek nem is hiányzott. 

Teljesen váratlanul megjelent viszont (…vajon ki hívta, és hogy került oda egyáltalán, …az 

nem derült ki utólag sem), a második bajnoki mérkőzésen, a MAFC csapata elleni 

mérkőzésen a SPORT-MAX pályán. És ekkor, ezt az embert, Bernáth György be 

akarta állítani a kezdő-csapatba, a védekező-középpályás posztjára, …egy olyan 

játékos helyére, aki az egész alapozást végig csinálta-, végig hajtotta, minden edzésen 

részt vett, és az edzőmeccsek során is a csapat erőssége volt mindig. Nos, ezt a 

kapitális marhaságot Pintér János ─ annak ellenére, hogy ezen kívül, soha nem szólt 

bele a csapat összeállításába ─, egyszerűen megtiltotta neki, és megakadályozta. 

Amin persze, Bernáth György vérig sértődött. Ezek után ─ bár továbbra is eltűrték, és 

tiszteletben tartották egymást ─, a két csapatvezető között olyan mély szakmai 

nézeteltérés keletkezett-, és állt fent a továbbiakban, ami már feloldhatatlan volt a 

következőkben.  

Jó okkal feltételezhető, hogy Bernáth György elviselhetetlennek tartotta, hogy ilyen 

mélyen, és egyértelműen beleszóljanak a munkájába, és ne tartsák tiszteletben a 

döntését (…ha egyszer már Ő az edző). Pintér János, pedig rájött arra, hogy teljesen 

reménytelen a dolog, és Bernáth György nem való ide edzőnek. Csak az volt a kérdés, 

hogy mikor szakad el az a cérna. Egyrészt, nem lehet év közben normális edzőt találni 

egy folyó bajnokság közben. …Miközben a két ember személyileg egyébként nagyon 

is jóban volt, és kifejezetten becsülték és tisztelték egymást. (És ez így van egyébként a 

mai napig is). Másrészt, Bernáth György, olyan tisztességes-, futballt mélyen imádó, 

nagyszerű ember, hogy ritka ilyen elhivatott, szakmai alázattal megáldott rendes 

embert találni.  
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Nagy fájdalom volt ez, és nagy mélypontja volt ez csapatnak ↔ csapatvezetőnek 

egyaránt. Megválni egy ilyen rendes-, megbízható-, és emberi kvalitásaiban kiváló 

embertől. Nagy dilemma volt ez. Lehet, ha Bernáth György alsóbb szinten kezdhette 

volna, vagy ha a csapat megengedhetett volna magának további sorozatos edzői 

hibákat-, és hiányosságokat, no meg a tapasztalatlanságot, …amik itt meg is voltak 

bőven-, lehet pár év múlva tapasztaltabban, Bernáth György jó edzővé válhatott volna. 

De erre az A.C. Zrínyinek egyszerűen nem volt több ideje, és nem volt mozgástere. 

Ide hatékony, és kész edző kell, itt nem lehetett tovább kísérletezni. Tudtuk, hogy ez 

az év, és ez a bajnokság már elment, de még egy ilyen évet nem engedhettünk meg 

magunknak !!! 

Végül is, az ésszerűség döntött. És az utolsó öt mérkőzésre már Czakó András (a Vác-Újbuda, 

NB2-es, és az Újbuda BLSZ I-es csapatának volt pályaedzője-, edzője) készítette fel a csapatot, aki 

tehát, már több helyen dolgozott sikerrel (egyik csapatával Budapest Kupát is nyert), és komoly-, 

évtizedes edzői tapasztalattal rendelkezve érkezett a csapathoz. Az ésszerűség azt kívánta 

ugyan is, hogy Czakó András, mint új edző, menetközben-, játék közben ismerhesse meg az 

A.C. Zrínyi játékosokat, majd a nyáron az általa a csapathoz hozott játékosokkal-, Őket 

összegyúrva, a csapat-egyesítést már személyi ismeretekkel kiegészülve tudja sikeresen 

végrehajtani. Mint később kiderült, ez jó döntés volt, és sikeres lépés volt. …De erről majd a 

2013-as beszámolóban tudunk tovább beszélni. 

Mint látható, Takács Jenő után nem választottunk jól. Azonban a legfőbb probléma igazán az 

volt ( ! ), és ezért nem folytatódhatott a közös munka tovább semmiféleképpen, ─ akár milyen 

becsületes szeretetre méltó, aranyos és elhivatott ember volt egyébként ─, …mert Bernát 

György-, mint edző, az A.C. Zrínyinél eltöltött kb. 14 hónapja során, sajnos egyáltalán nem 

fejlődött (…sem a maga tapasztalatából, sem más edzők módszerinek /Takács Jenő-, és Pintér János/ 

trükkjeinek-, húzásainak ellesése, átvétele következtében sem). Nem tanult szinte semmit, és abból 

nem is hasznosított semmit. Nem volt látható egyáltalán nála a fejlődés-, a tapasztalás, 

megmaradt egy „közeli” szurkolónak, így nem volt értelme tovább várni, és további 

lehetőséget biztosítani erre a kilátástalanságra. 

Zárasképpen, le kell szögezni, hogy ezt a sikertelen évet, nem lehet, és nem szabad 

Bernáth György nyakába varrni, Bernát György nem is tehetett erről. Ö megtett 

mindent, ami tőle telhető-, és jogosan elvárható volt, …be kell látni ! Egy, 2011 tavasszal 

lepusztított-, lelkiekben, és állományában megtört (elméletileg az osztályából kiesett, „megvert” 

csapatot vett át Takács Jenőtől), és ezen nem tudott javítani. Egyébként sem Ő választotta saját 

magát teljesen tapasztalatlanul egy BLSZ I/B-és (Magyar NB 5-ös csapat) élére vezető-edzőnek. 

Ez bizony vezetői hiba volt. Ezért jelen sorainkkal elnézést is kérünk Bernáth 

Györgytől.   

Nos, érdemes itt idézni az edzők minősítésének egy reprezentatív mutató sorát és ennek során 

összehasonlítani a két volt edzőnk működésének mutatóit. 

 Szakmai oldal, szakmai színvonal Bernáth György Takács Jenő 
o edzésvezetés színvonala, csapat felkészítése (pályaedzői munka),  4 4 

o labdarúgás-szakmai, taktikai hozzáértés, taktikai repertoár 1 1 
o mérkőzés vezetőképesség (meccselési színvonal) 2 4 

o csapatkialakítási képesség (csapatépítés) 2 5 

o szakmai elemzőképesség és hibák felismerése, hibajavítási képesség 3 1 
o következetesség, és egyértelműség, a szakmai munkában 2 1 

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

 14 16 

 Max elérhető pontszám:    30 30 

 %-os arány         46 % 53 % 
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 Emberi, emocionális oldal 
o motivációs készség 2 5 
o tekintély (hinterland) 2 5 

o következetesség, és egyértelműség az emberi habitus során 3 5 

o szerencse (szerencse karizma) 1 4 
o kudarctűrő képesség 2 4 

o sikerorientáltság (győzni akarás) 4 5 

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

 14 28 

 Max elérhető pontszám:    30 30 

 %-os arány         46 % 93 % 

Egyéb fontos tényezők 

 

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

körülmény is számunkra −, hogy a csapat menedzselését, sikerült 2012-ben is, továbbra is, 

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

lehetőségek álltak megint és továbbra is rendelkezésünkre 2013 elején is, – 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 voltak): 

 

 Hétfőn: este 20,00 órától UTE műfüves pálya. 

 

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

 

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

tornaterem (is !), valamint, a NKE 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, amely egyértelműen elsősorban, az akkori a vezetőedző 

Takács Jenő érdeme volt). Ezt a csapatot, az általunk öt évig nevelt Ifi csapatunkból hoztuk létre, 

ill. azt rájuk alapoztuk. 

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

és kiesett a bajnokságból. Tehát 2012 nyarától, ez a csapat tehát, egy BLSZ IV-es csoportban 

játszhatott tovább. 

Ezt a csapatot már 2011 őszétől (Meggyes Tamásnak az egyesülettől való elküldése után), Majláti 

Zsolt, a 2011 tavaszán a Bajza utcai megszűnt utánpótlásbázisunk volt edzője edzette a 

továbbiakban, erre a feladatra Őt kértük fel. 

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. 
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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. 

 

Egyáltalán nem az Ő hibája volt, hogy ez a csapat továbbra is gyengén szerepel. 

 

Meglehet, hogy ennek a csapatnak a játékosállománya eléggé 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. 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. 

 

Sajnos, talán éppen emiatt is, 2012 nyarán Majláti Zsolt távozott a csapattól, és fő állásban 

egy XIX. Kerületi Kispesti Általános Iskolába ment testnevelőként dolgozni, így lemondott a 

második-csapat edzőjének posztjáról. Helyére, 2012 őszétől már Velkey András a Magyar 

Testnevelési Egyetem, végzős hallgatója érkezett, aki szintén az edzői pályára készül.  

 

András nagy elhivatottsággal és komolysággal látott neki munkájának. Ez azon nem 

változtatott, hogy gyenge volt ez a csapat. Nos, Andrásnak közel 10 hónapig sikerül ezt a 

csapatot életben, és versenyben tartania. Nagy teljesítmény volt ez a részéről. Sajnos munkája 

egyelőre nem érvényesült. Igazán megérdemelne egy jelentősebb játékerejű csapatot. 

 

Öregfiúk csapat (felnőtt harmadik csapat). 

 

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

már visszavonult játékosaink (…jó barátaink) visszatértek az A.C. Zrínyi kebelébe és 

megalakították az A.C. Zrínyi Öregfiúk csapatát. 

 

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

csoportjában. A 2012 őszi szezont, 100 %-ékos teljesítménnyel, minden mérkőzésüket 

megnyerve, pontveszteség nélkül, a bajnokságot az első helyen állva vezetik. 

 

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

csapat ugyan is, az A.C. Zrínyi Aranycsapata. Ha jól számoljuk, a csapat nagy részének már 

van 3 – 4 bajnoki aranyérme. Ők egyébként is, három évvel ez előtt még az A.C. Zrínyi BLSZ 

I/B-es csapatában játszottak. 

 

Erről a csapatról, majd a 2013-as beszámolóban külön is fogunk szólni, mert 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 folyatni fogják a sikereiket. Nem fogunk ezen meglepődni, ez 

tőlük szinte természetes is. 
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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 NKE területén belül történő utánpótlásképzésről 

szólhat, amely szorosan kapcsolódik a HZSE-hez. 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 NKE tatarozása miatt), a 2008/2009-es tavaszi szezonban 

már egy sem. Építetünk-, majd bontottunk 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, majd a  2012/2013-as bajnokságban is. 

 

A NKE területén belül zajló igazi nagypályás utánpótlásképzésről 2011-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 részben társegyesületekhez, 

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 szerepeltünk. 

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 az akkor még 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 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 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 

2012. utánpótlástornák tavasszal, 

2/B. sz. melléklet 

2012. utánpótlástornák ősszel) 

 

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

utánpótlásunk szervezeti struktúrájának vázlatát. Tehát, 2012-ben is hasonlóan járunk el. A 

szervezet felépítése jelen anyagunk mellékletét képezi tehát.              (ld.: 1/A. sz. melléklet)                                                                             

 

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

edzőnk Telekesi Márton tartja a foglalkozásokat továbbra is. 
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Serdülő csapat: 

 

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

 

Akad viszont több, további fontos körülmény, amely ebben az alpontban, a 2012-es 

beszámolóban, és ezen a helyen további kifejtést érdemel. 

 

Mint láttuk, az anyagban már, az előbbiek során, hogy a serdülőcsapatunkat, 2012-ben, a 

BLSZ  U-14/2-es csoportjába neveztük be, és ott szerepeltettük. 

 

Azt ki kell 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 szerepeltettük, versenyeztettük ismét. Valamint nálunk, 

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

neveztük be Őket újra.  

 

Ez a lépés tehát, nem véletlen, hanem igen is tudatos lépés, és hagyományos volt 

részünkről. Ezzel ugyan is, természetesen felvállaltuk azt, hogy jó egy-két évünk azzal fog 

elmenni, hogy ezzel a serdülő csapatunkkal − főleg az első időkben −, szinte minden 

ellenfelünktől keményen kikapunk majd. És főleg az elején-, …majd nem is kicsit-, hanem 

sokszor nagyon. Hangsúlyozzuk, hogy ezt pontosan tudtuk-, láttuk is-, és fel is vállaltuk ezt 

két év óta egyértelműen. 

 

Ez, 2011-ben még úgy-ahogy működött, de 2012-ben már markánsan látszott, hogy ez, ebben 

az évben már nem volt túl sikeres. Sem csapattól, sem játékostól semmi közeledés az 

élvonalhoz nem volt tapasztalható 2012-ben !!! Ha tehát, ez az idősebbek között való 

szerepeltetés nem szolgálja a fejlődést, akkor pedig nincs is értelme az egésznek, és abba kell 

hagyni. 

 

Bár az továbbra is helytálló álláspont, hogy a gyerekek hosszabbtávú „egyéni” ( ! ) fejlődését 

valószínűleg ez szolgálná a legjobban, azonban sokáig, és huzamosabb ideig,  

sikerélmények nélkül nem lehet ezt az állapotot fenntartani, mert kontraproduktív. És 

egy komplett csapatot sem lehet így összetartani sokáig. Most már két éve ebben élünk, és 

így szerepelünk. Ez tovább folytathatatlan, …kell megállapítanunk, és 2013-ban ezen már 

változtatnunk kell majd. Márpedig, ha a saját korosztályában tartjuk/fogjuk ezt a csapatot, és 

ott akarunk majd szerepelni, akkor a csupán fél-, és egy évvel idősebb, 1999-es születésű 

játékosoktól meg kell majd válni, és Őket, a csapattól el kell majd küldeni. Hát ez bizony 

eléggé szomorú. 

 

Sajnos, azonban itt külön is kell arról szólni, hogy ez a mostani serdülő-csapatunk személyi 

állományában sem túl szerencsés összetételű (tele van szinte, odafigyelés képtelen, „hiper-aktív”, és 

magatartási zavarokkal terhelt gyerekekkel, és sajnos vannak közöttük a csapattársakra komoly hatással, 

és negatív befolyással rendelkező-, a csapatba-, oda nem illő, kifejezetten lusta-, megbízhatatlan-, 

összeférhetetlen, és kiszámíthatatlan gyerekekkel). Sokszor úgy látszik, hogy a társaság igen 

tehetséges gyerekekből áll (ez egyénileg biztosan így is van), azonban néha, szinte alig lehet velük 

dolgozni. Vannak olyan napok, időszakok (amelyek akár több edzésnapon is áthúzódhatnak), 

amikor nem is lehet számukra rendes edzést tartani. Egyáltalán nem figyelnek oda, nem 

hajtják végre az edzői utasításokat. Úgy elbolondul néha az egész komplett csapat, hogy 

ilyenkor nem lehet velük egyáltalán semmit csinálni. Fegyelmezhetetlenné, és kezelhetetlenné 
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válik ilyekor a helyzet. Semmit sem ér ekkor a szakmai munka. Egy nagy 0 az egész. Ennek 

bizony véget kell vetni !!! Sajnos ez sem megy majd személyi áldozatok nélkül. Egy-két 

problémás gyerektől a közösség érdekében meg kell majd válnunk. Nem lehet azt folytatni, 

hogy a velük foglalkozó edzők minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak, velük 

kiegyensúlyozottan dolgozni. Be kell vallani azt, hogy évtizedes edzői tapasztalatok alatt, 

máskor ilyen-, és hasonló kezelhetetlen helyzetekkel egyetlen csapatunknál sem találkoztunk 

soha. 

 

Egyelőre csak kisebb változtatások lesznek 2013 elején, de ha ennek ellenére, továbbra sem 

változik majd a helyzet, bizony lehet, hogy el kell majd azon gondolkozni, hogy ezzel a 

csapattal érdemes-e egyáltalán a továbbiakban foglalkozni ?! Szabad-e ezt a csapatot, 

társaságot edzőtáborba hordani, és komoly pénzeket rájuk költeni, az eredménytelenség, és a 

hiábavalóság biztos tudatában. 

 

Nagyon szomorú, hogy egy szakmai beszámolóban kell erről értekezni, de ez van, és nem 

szabad elhallgatni ezeket a problémákat, és ezért, ennek a témának is itt van a helye ebben a 

beszámolóban. 

 

 

IFI csapat: 

Ilyen csapatunk hasonlóan 2009-hez, és 2010-hez, 2011-hen hasonlóan 2012-ben sem volt. 
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 „U-s”, alsóbb korosztályos (decentralizáltan működő utánpótlás bázisaink): 

 

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

szervezet centrikus beszámolási módra. 

 

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

következők (az együttműködési megállapodás megkötésének időponti sorrendjében), szerint 

működnek. 
 

 2004.12.13-án kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi 
Alsóerdősor utcai Bárdos Lajos 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 
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, már két éve szünetel 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 −, az Iskola testnevelő tanárai végzik, szoros együttműködésben, 
az A.C. Zrínyi szervezetével. 

 

 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. 
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 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, 2012-ben  üzemeltetett, és versenyeztetett 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 %-kos, 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. 

 

Az ismert tapasztalatok alapján, ebben a 2012 évi összefoglalónkban is 

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.  
 

A 2012-es évi utánpótlás nevelő tevékenységünkről szóló beszámoló részt azzal 

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

kiterjedő módon, azt teljes mértékben lefedő labdarúgó utánpótlással rendelkezünk. 

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

az A.C. Zrínyi utánpótlásának  

szervezeti felépítése.) 
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Pályázatok, anyagi alapjaink megteremtése. 

 

Ugyan csak, hasonlóan az előző évekhez, büszkén jelenthetjük ki, hogy 2012-ben is 

különböző pályázatok benyújtásával és elnyerésével (sorrendiség nélkül: a Fővárosi 

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

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

biztosítanunk, ami a kiemelkedő szakmai munkához elengedhetetlenül szükséges volt. 

 

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

semmiben, de nem is pazarolhattunk. Nem dúskáltunk most sem (…ez eddig még soha nem 

sikerült nekünk, és 2012-es évben sem), mindennel takarékoskodtunk-, mindent megbecsültünk-, 

viszont nem szűkölködtünk semmiben. 

 

A rendelkezésre álló infrastruktúránk állagmegóvása. 

 

A már előző években megszokott gyakorlatunknak megfelelően, 2012 márciusában, és nyarán 

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

munkálatokat természetesen el kellett ismét végeznünk. A 2012-es év során a pályára fordított 

éves költség hasonló volt, mint a 2011-es, kb. 200.000 Ft-ot jelentett. 

 

2012 nyarán viszont, a TAO-s pályázat keretén belül felújítottuk füves pályánkat (felülvetést, és 

tápanyag feltöltést is végeztünk ennek során). Így, sikerült megújítani az általunk használt 

infrastruktúrát. Összesen, 600.000 Ft-ot költöttünk a pályafelújítására. 

 

Az egyetem (NKE) is kitett magárért, mert ebben az évben a füves-pálya hosszanti „másik” 

iskola felöli kerítés oldalán is kiépítette az öntöző csatlakozásokat (erre ismereteink szerint, 

1.200.000 Ft-ot kellett rákölteniük), így most már két oldalról, és a 2011-ben működtetett 

öntözőfejek dupláját tudjuk az óta használni. Ezért, viszont nekünk meg kellett vásárolni az 

öntözőberendezés bővítéshez szükséges új elemeket (öntözőslagok-, szórófejek-, fejállványok-, 

csatalakozók-, stb.) amelyek számunkra további 280.000 Ft-os összegű költséget tettek ki.  

 

Így tehát, 2012-ben összesen: kb. 1.100.000-ot kellett a pályára költeni. Nem beszélve a 

pályamunkás alkalmazásának költségeiről, amely ezen felül terhel bennünket természetesen. 

 

 

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-, …sőt most már Öregfiúk 

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

pályafutás-utat tud felkínálni, és biztosítani. 

 

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. AZ A.C. ZRÍNYI SZERKEZETE 2012-ben 
 

Az A.C. Zrínyi felnőtt játékosállománya, a 2006. év II. félévétől, kb. 40-45 fő felnőtt 

játékosból álló játékos-kerettel működik, – ezt a határt szinte soha nem léptük át –, és ezzel a 

létszámmal, két felnőtt csapatot működtettünk. (Örömmel jelenthető ki, hogy 2012-ben, külön 

létszám keretet jelentő az Öregfiúk-csapatot ide számítva, már hármat.)  

 

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, …és ez a létszám elegendő lenne  

három felnőtt csapat működtetésére is, azonban erre nem merünk vállalkozni, mert ez „az évi 

rendes” létszámlecsökkenés az utóbbi években mindig elér bennünket. Sajnos (erről is beszélni 

kell), ma Magyarországon olyan elképesztő emberi linkesedés, és erkölcsi leromlás és szinte 

általános becsület-szint lesüllyedés tapasztalható, hogy az elképesztő.  

Hogy ez hová vezet, és meddig süllyedhetünk ennél még lejjebb (…úgy társadalmi szinten, 

és általánosságban-, …nem csak a labdarúgás esetében), azt ma nem lehet bemérni. Hogy 

időnként hova tűnik a becsületnek a csírája egyeseknél ? Elképesztő, hogy év közben 

miként jön rá sokszor egymás után, és látszólag egymástól függetlenül,  8 – 10 emberre 

az, hogy szó nélkül eltűnik. Vannak olyanok, akik eltűnnek, és soha többé nem is látjuk 

Őket. Vagy az általunk alkalmazott („csóró”), és Budapesten az egyik legalacsonyabb 5.000 

Ft-os havi tagdíjat nem fizetik, össze-vissza hazudoznak, miközben a hétvégeken 

különböző bulizások során egyetlen este alatt, ennek a 4-szeresét is képesek elverni, 

majd a telefonokat kikapcsolva, többé nem is jelentkeznek. Ez a jelenség bizony 

megdöbbentő, és ez az utóbbi 4 - 5 évben egyre súlyosabb problémát jelent. Mint 

halljuk, a partner társ-egyesületek számára 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 felnőtt első-csapatba.  

 

Ki kell, hogy jelentsük, hogy álmunk és vágyunk továbbra is-, a jövőben is, egy NKE 

hallgatói csapatnak a létrehozása és versenyeztetése. 

 

Jelenleg, összesen 1 Öregfiúk-, 2 felnőtt, és elvileg 9 utánpótlás csapatot működtetünk, 

amelyből 8 utánpótláscsapat nem a NKE területén belül edz. Számukra saját iskolájukban, ill. 

óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 

 

Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (2012 év végén), kb.: 250 labdarúgót 

foglalkoztatott.  

(Megjegyzés: Itt ismét felhívnánk a figyelmet a bevezetőben már említett foglalkoztatott-, és a 

játékengedélyes létszámunk közötti különbségre.) 
 

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

Öregfiúk-, a felnőtt-, és a nagypályás serdülő csapat, eredmény-regisztrált bajnoki 

rendszerben működő (…reguláris) bajnokságokban-, a gyermek programos, "U-s” 

gyerekcsapatok pedig, csak eredményregisztrálás nélküli torna-mérkőzéseket játszanak, és 

programszerű rendszeres tornarendszerben szerepelnek.       
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IV. A CSAPATOK BAJNOKSÁGBAN VALÓ SZEREPLÉSE 

 
Az első-csapat szereplése. 

 

A csapat, a 2011/2012-es bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 

mindössze, és csupán 14 pontot elkönyvelve, a BLSZ I/B-és bajnokságban, a 15. helyet 

szerezte meg. Ez természetesen kiesést jelentett (és elérően az előző évtől, amikor a hasonló 

eredmény után még is maradhattunk a bajnokságban), a csapat most kiesett a BLSZ I/B osztályból. 

 

Összesen a véget ért bajnokságban lejátszott 30 mérkőzésből, mindössze 3-at nyertünk 

meg, 6 döntetlent értünk el, és 21 vereséget szenvedtünk. Az elvileg megszerezhető 90 

pontból 15 pontot szereztünk, ami 16 %-kos teljesítmény. Ez kiemelkedően és rendkívül 

gyenge teljesítmény. 

A 2012/2013-as bajnokság, 2012-es szezonjában azután, már (…egy sajátos-, és az egész Magyar 

labdarúgásra kiterjedő átszervezés miatt /ami alapján teljesen megszűnt a BLSZ I/B, és BLSZ II. lett belőle/, 

nem is a BLSZ II-ben, hanem…, tulajdonképpen két osztályt süllyedve) a BLSZ III-ban szerepelt a 

csapat. Ahol az után, már ment minden rendben, és a csapat egyetlen veréséggel, és egy 

döntetlennel, egy ponttal vezetve a második helyezett előtt, és az első helyen állva végzett, és 

így vonulhattunk téli szünetre. 

Összesen a véget ért őszi szezonban lejátszott 14 mérkőzésből, 12-őt nyertünk meg, 1 

döntetlent értünk el, és 1 vereséget szenvedtünk, így 40 ponttal az első helyen végeztünk. 

 

A 2012-es eredmények az A.C. Zrínyi első-csapata szempontjából 

 a 2011/2012-es bajnokságban a a 2012/2013-as bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 BLSZ I/B osztály BLSZ III. oszt. 1-es csoport 

1908 SZAC 3 : 5  BEAC 3 : 0 

MAFC 0 : 3 Kármán  5 : 1 

43. sz. Építők   1 : 1 Közterület 1 : 0 

Pestszentimre 0 : 0 MFC Favorit 0 : 2 

MAC Népstadion 0 : 2 33’ FC 2 : 1 

Duna 1 : 2 Inter’ 04 3 : 1 

Ferencvárosi FC 2 : 3 Previfitt 4 : 2 

Budakeszi LC 0 : 6  (-1 pont) ABE-Drazsak  3 : 0 

Szabadkikötő 2 : 2 Istenhegy 2 : 2 

Csillaghegy 2 : 2 AFC Soroksár 1 : 0 

KISE 0 : 6 Kormányőrség  2 : 0 

Szent Pál Akadémia 1 : 3 Szent Pál Akadémia II. 3 : 0 

BEAC 0 : 0 Flotta 2001 4 : 0 

Goldball’ 94 0 : 7  

International CDF 0 : 1    

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

                                     12 : 43                                    33 : 9 

       15 m.    0 gy.   5 d.  10 v.    4 p   13 m.    11 gy.   1 d.  1 v.   34 p 
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A második-, tartalék-csapat szereplése. 

 

Ez a csapat a 2012-es évben − elvesztve az itt játszó volt Ifi játékosokat, akik egy l éve 

felmentek már az első-csapatba és magasabb osztályban játszanak  −, már alig töltötte be a 

tartalékcsapat státust. Szinte semmiféle kapcsolat nem volt a két felnőtt csapat között, oda-

visszajátszatás szinte nem is volt. 

A csapat, a 2011/2012-es bajnokság összesített eredményeinek megfelelően, 20 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ IV. 1-es csoportjának, 12. helyét szerezte meg. 

A véget ért bajnokságban lejátszott 24 mérkőzésből, 6-ot nyertünk meg, 2 döntetlent 

értünk el, és 16 vereséget szenvedtünk.  

Az elvileg megszerezhető 72 pontból 20 pontot szereztünk, ami 27 %-kos teljesítmény. Ez is 

rendkívül gyenge teljesítmény. 

A 2012/2013-as bajnokság őszi szezonjában, szintén a BLSZ IV. 1-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 

most is eléggé gyengécske.  

Jelenleg, a 16 csapatos bajnoki csoportban, a 14. helyen állunk, és mindössze, 10 pontot 

szereztünk a bajnokságban. Ez nyilvánvalóan még az új bajnoki mezőnyben, is nagyon 

kevés.  

 

A 2012-es eredmények az A.C. Zrínyi II. szempontjából 

 

 a 2011/2012-es bajnokságban a a 2012/2013-es bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 BLSZ IV. 1-es csoport BLSZ IV. 1-es csoport 

 

PIFU ’04 1 : 4 Siketek 2 : 2 

AFC Soroksár II. 0 : 3 Szufla  6 : 4 

33’ FC 1 : 3 Róna 0 : 5 

Tabán  3 : 1 PIFU ’04 2 : 7 

Külker 0 : 3 AFC Soroksár II. 0 : 0 

Amatőr 3 : 1 Champion 1 : 3 

Champion 2 : 1 Maximo 0 : 1 

Rendőr 07 0 : 3 CSHC 0 : 6 

Hunicorn 0 : 4 Flotta 2001 II. 0 : 3 

Inter ’04 1 : 1 Inter ’04 3 : 2 

CSHC 2 : 4 Rúg-6 0 : 3 

Dupló 1 : 4 Dupló 0 : 4 

  Tabán 3 : 3 

  Lánchíd 2 : 5 

  Gamma 2 : 2 

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

 

 14 : 32   21 : 50 
 

    12 m.   3 gy.   1 d.   8 v.   10 p      15 m.   2 gy.   4 d.   9 v.   10 p 
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A harmadik felnőtt-, Öregfiúk csapat szereplése. 

 

A 2012/13-es bajnokságra alakult meg ez a csapatunk, ilyen csapat előzőleg nem volt. Ők 

tehát,  az A.C. Zrínyi csapatok között újoncként indultak a BLSZ bajnokságban. 

 

Nem meglepően ─ bár Tőlük ez az eredmény nagyjából előzetesen is várható volt ─, ez a 

csapatunk nagy sikerrel vetette magát a bajnoki küzdelmekbe. Az talán még is csipetnyit 

meglepő volt, amilyen biztonsággal végigverték az egész mezőnyt. 

 

Jelenleg, a 10 csapatos bajnoki csoportban, 100 %-kos teljesítménnyel az 1. helyen állunk, és 

27 pontot szereztünk a bajnokságban. Ez nyilvánvalóan még a BLSZ ÖF III-ban is egészen 

kiugró teljesítmény, egy bajnokságban minden pontot megszerezni és megnyerni, még gyenge 

bajnokságban sem könnyű. Nos, nekik, ez ősszel sikerült. 

 

A bajnokságban elvileg megszerezhető 27 pontból mind a 27 pontot megszereztük, ami 100 

%-kos teljesítmény. Ez a teljesítmény magárért beszél. 

 

A 2012-es eredmények az A.C. Zrínyi II. szempontjából 

 

 a 2012/2013-es bajnokságban az  

 őszi szezon  eredményei  

 BLSZ ÖF III. oszt. 1-es csoport  

 

Maximi 6 : 2 

Káptalan Varius Boys 5 : 0  

Páty 6 : 0  

Híd Únió  4 : 0  

Chinoin 3 : 2  

Pasarét 4 : 0  

Santimona Kréta 2 : 0  

BRSE 5 : 2  

Róna 3 : 2  

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

 

    38 : 8    
 

    9 m.   9 gy.   0 d.   0 v.   27 p    

 

    

 

Az ifjúsági csapat szereplése. 

 

Ilyen csapatunk 2012-ben sem volt. 
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Az serdülő U-14-es csapat szereplése. 

Ennek a csapatnak a teljesítményét ebben az évben itt elemezhetjük harmadszor. És mint a 

fentiekben kifejtettük már, ez a csapatunk egy évvel idősebbek között játszott továbbra is, 

így logikusan sem volt elvárható egyelőre (főleg tele újonc, tapasztalatlan játékosokkal) 

különösebb eredmény. Az egyik fő célunk egyelőre, az volt, hogy a mérkőzések egyes 

periódusaiban meg-meg szorítsuk az ellenfeleket, és egyenlő partnerek legyünk. Ez néha 

sikerül is !!! A másik célunkat sajnos viszont nem elértük el, mert nem alakult ki az a tudatos 

csapatjáték, amelyből ki lehessen indulni, és amelyiket tovább lehetett volna fejleszteni. Ez 

ebben az évben nem sikerült.  

Meg állapítanunk (ellentétben a lényegesen sikeresebb 2011-es évvel szemben), hogy 2012-ben nem 

fejlődtünk szinte semmit, és nem tudunk előbbre lépni, így ez az év mindenféleképpen 

kontraproduktív volt. 

A csapat, a 2011/2012-es bajnokság összesített eredményeinek megfelelően, 14 pontot 

elkönyvelve, az U-13/2-es csoportjának, 13. helyét szerezte meg. 

A véget ért bajnokságban lejátszott 26 mérkőzésből, 4-et nyertünk meg, 2 döntetlent 

értünk el, és 20 vereséget szenvedtünk. Végül is ez várható eredmény volt és nem volt 

nagyon rossz eredmény az egy évvel idősebbek között. 

A bajnokságban elvileg megszerezhető 78 pontból csupán 14 pontot megszereztük, ami 17 

%-kos teljesítmény. Ez a teljesítmény magárért beszél. 

Majd a 2012/2013-as új bajnokság őszi szezonjában, az U-14/2-es csoportjában szerepelve 

sem túl jó teljesítményt nyújtott ez a csapat. Sajnos, itt még az sem mondható, hogy nagy 

küzdelmeket folytatott a társaság. Az itt a nyújtott játék bizony, most nagyon gyengécske 

volt, végig szétesett csapat benyomását keltettük. 

Jelenleg, az őszi szezonban, a 11 csapatos bajnoki csoportban, a 9. helyen állunk, és 

mindössze, 4 pontot szereztünk a bajnokságban. Ez is nyilvánvalóan nagyon kevés.  

           a 2012/2013-as bajnokságban az a 2011/2012-es bajnokságban az 

 őszi szezon  eredményei tavaszi szezon  eredményei 

 U-14/2-es csoport U-13/2-es csoport 

Szent Pál Akadémia        2 : 10 Gázművek 0 : 6 

KISE             4 : 11 Lőrinc United 0 : 3 

Budafoki LC 0 : 15 RKSK     1 : 2 

BVSC Zugló 3 : 3 RAFC     0 : 3 

MAC Mészöly                        1 : 6 KISE             1 : 1 

RKSK 2 : 11 Budafoki LC 0 : 3 

BKV 0 : 3 Ikarus 0 : 5 

Lőrinc United 2 : 3 Csepel 0 : 3 

Vecsés-Ferihegy       1 : 7    RTK 3 : 1 

Chinoin    3 : 0 II. ker. UFC 0 : 10 

  Csillaghegy-Mészöly FS 4 : 0 

  International CDF 5 : 1 

  Újpesti Haladás 0 : 3 

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

  18 : 69 14 :  41 
 

    10 m.     1 gy.    1 d.    8 v.   4 p     13 m.   3 gy.   1 d.   9 v.   10 p 
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Összesített értékelés. 

 

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

csapata, 2012-ben a realitásoknak megfelelő teljesítményt nyújtott. Bár az év második 

szezonjára, a 2012 őszi szezonra, két bajnoki osztályunkban az elvárható, ─ ill. annál, talán 

még jobb ─ eredményeket értünk el (BLSZ III-as első-csapat-, 1. hely, és a BLSZ ÖF III-as 

Öregfiúk csapat is, 1. hely), és csak a BLSZ IV-es második-csapat utolsó-, 14. helye-, valamint a 

serdülő-csapatunk-, 9. hely, nyújtott a vártnál gyengébb teljesítményt, (de persze, ez sem volt 

igazán meglepő). Ezek szerint 2012-ben kiegyensúlyozott és várt eredményeket érünk el annak 

ellenére, hogy az első-csapat tavasz végén kiesett a BLSZ I/B osztályból. 

 

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.  

 

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. Reméljük, mi megőrizhetjük stabil helyzetünket.  

 

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. 
 

A Sí Szakosztály működése 

 

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

konkrétan, 2012.01.29-től - 2012.02.04-ig tartó, és az Olaszországi Brunico-Kronplatz sí-

centrumában töltött (a Residence Vera apartman-házban), éves rendes felkészítő sítúráján vett 

részt. 2012-ben a Sí szakosztály 14 tagja vett részt ezen a téli felkészítő táborozáson. 
 

VI. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2012-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, 
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  a stabil és sikeres 2006-os,  

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

  a 2008. II. félévi, és 2009. eleje átmeneti bukdácsolások, és az év során végrehajtott 

megkapaszkodás után,  

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

eddigi valaha volt legsikeresebb évét zárhattuk. 

 2011-re ismét csipetnyi ellentmondásossággal járt, de  

 2012-re elértük azt, hogy a szakmai sikereink egyáltalán nem befolyásolják az 

Egyesületünk kiegyensúlyozott életét gazdálkodást, működését és életét. 

 

Hogy 2013-ban 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 HZSE alkotó, szerves és eredményes része. 

 

A 2012-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, 2013. március 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintér János 

 bíróságilag bejegyzett, hivatalos képviselő 

 igazgató 
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Pintér János

Budapest, 2012.12.31. szakosztályvezető

Az Art-Corner Zrínyi utánpótlásának szervezeti felépítése
( utánpótlás részletesebb, - edzőnévszerinti -, szervezeti felépítés )

(A labdarúgó csapat fantázia neve:  A.C. Zrínyi (a Honvéd Zrínyi Sportegyesületettel, a Zrínyi

Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel és a VII. Kerületi Önkormányzattal kialakított együttműködés alapján.)

összesen: 8 + 1 utánpótláscsapat

Utánpótlás szakágvezető 

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                                 

Alsóerdősor utcai Iskola                                                                    

Edző: Németh Norbert                                                     

U-9-es csapat                                                       

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                   

Baross Gábor Iskola                                                     

Edző: Spiesz Ádám, és Demeter Zoltán                                   

U-9-es és U-11-es csapat                                        

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                   

Kertész utcai Iskola                                               

Edző: Kuti András                                                                    

és U-11-es csapat

  Telekesi Márton    

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                                 

BKV Előre Pitypang Óvoda                                                      

Edző: Kiss Gergő                                                     

U-7-es csapat

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                             

Baross óvoda                                                 

Edző: Somogyi Éva                                                             

U-7-es csapat

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                                 

Gróf Brunszvik Teréz Óvoda                                                      

Edző: Markolt Imre                                                     

U-7-es csap

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                 

Csicsergő óvoda                                                                         

Edző: Megyery Áron                                                    

U-7-es csapat

Serdülő 99-2000-es                                                       

nagypályás csapat                                                         

Edző: Telekesi Márton



 2/a. sz. melléklet.

VII. ker. VII. ker.

össszesen okt. int. lakosok

          Serdülő 99-2000-es

18 fő 18 VII. ker Iskola 100% tanuló

16 VII. ker lakos 89% lakos

          Alsóerdősor utcai Iskola    

14 fő 14 VII. ker Iskola 100% tanuló

12 VII. ker lakos 86% lakos

          Baross Gábor Iskola     

33 fő 33 VII. ker Iskola 100% tanuló

30 VII. ker lakos 91% lakos

          Kertész utcai Iskola    

19 fő 19 VII. ker Iskola 100% tanuló

19 VII. ker lakos 100% lakos

          Csicsergő óvoda 

9 fő 9 VII. ker Iskola 100% tanuló

8 VII. ker lakos 89% lakos

          Baross óvoda   

15 fő 13 VII. ker Iskola 87% tanuló

13 VII. ker lakos 87% lakos

          Brunszvik óvoda

12 fő 12 VII. ker Iskola 100% tanuló

11 VII. ker lakos 92% lakos

VII. kerületen kívüli utánpótlás bázis

10 fő 0 VII. ker Iskola 0% tanuló

0 VII. ker lakos 0% lakos

130 fő 118 okt intézm. 109 lakosok

91% 84%

Az Art-Corner Zrínyi  utánpótlásának megoszlása
VII. Kerületi tanulók, és lakosok
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1.oldal

Utánpótlás 

egységek

megnevezése dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín

Iskolák:

Alsóerdősor - - - -

09.23 A.C.Zrínyi 09.23 A.C.Zrínyi

Baross vas Hungária krt. vas Hungária krt.

- - 10,00 óra 10,00 óra

Kerttész utca, 09.23 A.C.Zrínyi

Erzsébetvá- vas Hungária krt.

városi Iskola - - 10,00 óra

Óvodák: ,

09.23 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Csicsergő 10,00 óra - - - -

Nefelejcs - -

Brunszkvik

09.23 A.C.Zrínyi

BKV vas Hungária krt.

Pitypang 10,00 óra - - - -

Utánpótlás 

egységek

megnevezése dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín

Iskolák: 10.14 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Alsóerdősor - - 10,00 óra

10.14 A.C.Zrínyi 10.14 A.C.Zrínyi

Baross vas Hungária krt. vas Hungária krt.

- - 10,00 óra 10,00 óra

Kertész utca, 10.14 A.C.Zrínyi 10.14 A.C.Zrínyi

Erzsébetvá- vas Hungária krt. vas Hungária krt.

városi Iskola - - 10,00 óra 10,00 óra

Óvodák: ,

10.14 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Csicsergő 10,00 óra - - - -

Nefelejcs - -

Brunszkvik

10.14 A.C.Zrínyi

BKV vas Hungária krt.

Pitypang 10,00 óra - - - -

2012-ben Bozsik tornán nem indult

Bozsik tornák

U-9

2012-ben ősszel nem indult

2012-ben Bozsik tornán nem indult

U-7 U-11

2. torna

2012-ben ősszel nem indult

A.C. Zrínyi  tornaszervezések
2012. őszi utánpótlás tornák

 ( részvételi mátrix )

U-7 U-9

1. torna
Bozsik tornák

U-11
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2.oldal

Utánpótlás 

egységek

megnevezése dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín

Iskolák: 10.28 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Alsóerdősor - - 10,00 óra

10.28 A.C.Zrínyi 10.27 A.C.Zrínyi

Baross vas Hungária krt. vas Hungária krt.

- - 10,00 óra 10,00 óra

Kerttész utca 10.28 A.C.Zrínyi 10.27 A.C.Zrínyi

Erzsébetvá- vas Hungária krt. vas Hungária krt.

városi Iskola - - 10,00 óra 10,00 óra

Óvodák: ,

10.28 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Csicsergő 10,00 óra - - - -

Nefelejcs - -

Brunszkvik

10.28 A.C.Zrínyi

BKV vas Hungária krt.

Pitypang 10,00 óra - - - -

2012-ben ősszel nem indult

2012-ben Bozsik tornán nem indult

3. torna
Bozsik tornák

U-9U-7 U-11
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1.oldal

Utánpótlás 

egységek

megnevezése dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín

Iskolák: 03.04 ZMNE 04.01 A.C.Zrínyi

III-as torter. vas Hungária krt.

Alsóerdősor 12,00 óra - - - - 10,00 óra

03.04 ZMNE 04.01 A.C.Zrínyi 04.01 A.C.Zrínyi

III-as torter. vas Hungária krt. vas Hungária krt.

Baross 12,00 óra - - 10,00 óra 10,00 óra

Kerttész utca, 03.04 ZMNE 04.01 A.C.Zrínyi

Erzsébetvá- III-as torter. vas Hungária krt.

városi Iskola 12,00 - - - 10,00 óra - -

Óvodák: ,

03.04 ZMNE 04.01 A.C.Zrínyi

III-as torter. vas Hungária krt.

Csicsergő 9,00 óra 10,00 óra - - - -

03.04 ZMNE

III-as torter. 2012-ben Bozsik tornán nem indult
Nefelejcs 9,00 óra - - - -

03.04 ZMNE 04.01 A.C.Zrínyi

III-as torter. vas Hungária krt.

Brunszkvik 9,00 óra 10,00 óra - - - -

03.04 ZMNE 04.01 BKV Előre

BKV III-as torter. vas Sport u.

Pitypang 9,00 óra 10,00 óra - - - -

Utánpótlás 

egységek

megnevezése dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín

Iskolák: 04.22 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Alsóerdősor - - - - - - 10,00 óra

04.22 A.C.Zrínyi 04.22 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt. vas Hungária krt.

Baross - - - - 10,00 óra 10,00 óra

Kertész utca, 04.22 A.C.Zrínyi

Erzsébetvá- vas Hungária krt.

városi Iskola - - - - 10,00 óra - -

Óvodák: ,

04.22 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Csicsergő - - 10,00 óra - - - -

2012-ben Bozsik tornán nem indult
Nefelejcs - - - - - -

04.22 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Brunszkvik - - 10,00 óra - - - -

04.22 A.C.Zrínyi

BKV vas Hungária krt.

Pitypang - - 10,00 óra - - - -

Bozsik tornák

U-9

U-11

U-7 U-11

Gábor Imre 

emléktorna

2. torna

Art-Corner Zrínyi  tornaszervezések
2012. tavaszi utánpótlás tornák

 ( részvételi mátrix )

U-7 U-9

1. torna
Gábor Imre 

emléktorna

Bozsik tornák



 2/A. sz. melléklet 

2.oldal

Utánpótlás 

egységek

megnevezése dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín dátum helyszín

Iskolák: 05.13 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Alsóerdősor - - - - - - 10,00 óra

05.13 A.C.Zrínyi 05.13 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt. vas Hungária krt.

Baross - - - - 10,00 óra 10,00 óra

Kerttész utca 05.13 A.C.Zrínyi

Erzsébetvá- vas Hungária krt.

városi Iskola - - - - 10,00 óra - -

Óvodák: ,

05.13 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Csicsergő - - 10,00 óra - - - -

2012-ben Bozsik tornán nem indult
Nefelejcs - - - - - -

05.13 A.C.Zrínyi

vas Hungária krt.

Brunszkvik - - 10,00 óra - - - -

05.13 A.C.Zrínyi

BKV vas Hungária krt.

Pitypang - - 10,00 óra - - - -

Gábor Imre 

emléktorna

3. torna
Bozsik tornák

U-9U-7 U-11



1/B. sz. melléklet

1.oldal

létszám ( fő ) %-os arány %-os arány

felnőtt 
sportoló-   

kon belül

egyesüle-           

ten belül

(játékengedéllyel rendelkező labdarúgók száma): 45 21% 20%

felnőtt Öregfiúk-csapat 18 15% 8%

(játékengedéllyel rendelkező labdarúgók száma):

Ifi (nagypályás)   jelenleg nincs ilyen csapat

(játékengedéllyel rendelkező labdarúgók száma): 0 0% 0%

serdülő (nagypályás)
(játékengedéllyel rendelkező labdarúgók száma): 18 9% 8%

gyermek (iskolai és óvodai) 130 62% 58%

(játékengedéllyel rendelkező labdarúgók száma):

utánpótlás összesen: 148 70% 66%

játékosok összesen: 211 100,0 94%

Játékosok közül a VII. kerületi lakosok száma 118 56%

Játékosok közül a VII. kerületi tanulók (iskola és óvoda) száma 109 52%

vezetőség ( a gyúró csak alkalmanként és szükség esetén 

kerül felkérésre, a többiek társadalmi munkában 

állandóan foglalkoztatva vannak )

társadalmi elnök: 1

igazgató: 1

vezető edző: 1

pálya edző: 1

tartalékcsapat vezetője: 1

nagypályás utánpótlás edzők: 1

kapusedző: 1

gyúró: 1

gondnok, szertáros: 1

gyermek edzők (iskolai és óvodai) 5

vezetőség összesen: 14 6%

Art-Corner létszám mindösszesen: 225 100%

Budapest, 2012.12.31.

Az A.C. Zrínyi játékosok és vezetők adatai és létszáma

2012. őszi szezon

( aktuális létszámadatok )



 2-es sz. melléklet.

csapat vez.: Karácsoni Tamás

edző: Kriss Béla

Az Art-Corner Szabadaidő Sport és Kulturális Egyesület

szervezeti felépítése

Az Art-Corner Sz.S.K.E. taggyűlése

igazgató 

Öregfiúk felnőtt harmadik-csapat

( BLSZ ÖF III. oszt. 1-es csoport )

Pintér János

( BLSZ IV. oszt. 1-es csoport )

Számvizsgáló

Elnökség

Labdarúgás, utánpótlás szakágvezető                            

Telekesi Márton         

Sí szakosztály

Vitorlás szakosztály

Labdarúgás, felnőtt szakágvezető                                      

Czakó András
Serdülő 99-2000-es                                        

nagypályás csapat                                                         

Edző: Telekesi Márton

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                                 

Alsóerdősor utcai Iskola                                                                    

Edző: Németh Norbert                                                                                          

U-9-es csapatok

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                   

Baross Gábor Iskola                                        

Edző: Spiesz Ádám és Demeter Zoltán                                                                      

U-9-es és U-11-es csapat

Felnőtt második-csapat

vezető edző: Czakó András

Felnőtt első-csapat

( BLSZ III.osztály )

edző: Velkey András

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                                 

BKV Előre Pitypang Óvoda                                                      

Edző: Kiss Gregő                                                     

U-7-es csapat

társadalmi elnök

Preszter Sándor

(ügyvezető elnökhelyettes)

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                 

Csicsergő óvoda                                                                         

Edző: Megyery Áron                                                    

U-7-es csapat

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                             

Nefelejcs óvoda                                                 

Edző: Somogyi Éva                                                            

U-7-es csapat

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                                 

Gróf Brunszvik Teréz Óvoda                                                       

Edző: Frank Tamás                                                   

U-7-es csapat

VII. kerület, Erzsébetváros,                                                   

Kertész utcai Iskola                                               

Edző: Kuti András                                                                     

és U-11-es csapat

csapat vez.: Borha Zoltán


