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I. BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

Egyesületünk életében a 2015-ös év, egyesületi, és szervezeti szempontból közömbös-, míg 

sportszakmai valamint talán sporterkölcsi oldalról és szempontból is, teljesen, és abszolút 

módon ellentmondásos volt. Egyrészt nagyon sikeres volt, másrészt teljesen sikertelen volt, 

egymással szinte párhuzamos módon. És akadtak olyan megmagyarázhatatlanul fellépő 

problémák is, amelyekkel eleddig soha nem találkoztunk. Ez bizonyos szempontból 

voltaképpen akár mélypontot is jelenthetett.  

 

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

ellentétben például az előző évekkel szemben, ahol pedig minden esetben meg lehetett találni 

mélyebb gyökereket és előzményeket (tehát az okot és az okozatot) rendre. Ezzel szemben az 

2015-ben tapasztalt problémák szinte előzménytelen, megdöbbentő, és ezért alapvetően 

érthetetlen problémák voltak szinte minden esetben. 

 

Sikereinket „sajnos” hamar elintézhetjük, hiszen a Bozsik utánpótlás-bázisaink-, és 

korosztályos csapataink, működésével valóban rendkívül elégedettek lehetünk, ezen a 

területen belül nagyszerűen fejlődik-, bővül-, minden, és mostanra már minőséget is produkál.  

 

Az Öregfiúk csapatának 2015-ben kiváló eredményei voltak, és ezzel elégedettek lehetünk. 

 

Igaz ez az Ifi U-16-os csapat teljesítményére is.  

 

Azonban itt-, ezeknek a csapatoknak az életében, már olyan repedések, mélységek tárultak fel 

sorban 2015-ben, amelyek 2016-ra a biztos a visszaesést „borulást” jelenhetik majd.  

…Sajnos !!! Ez... (a beszámoló megírása időpontjában már biztosan), már bizonyosan 

előre látható volt már 2015-ben is. …De erről, majd a 2016-os beszámolóban lesz 

módunkban szólni részletesebben. 

 

Ennek ellenére 2015-ben működésünknek sokkal inkább pozitív oldala dominált, hiszen az 

egyesület egész működése ebben az évben is, teljesen stabil, és megingás nélküli volt. 

Örömmel mondhatjuk el ─ és szerencsére ez már évek óta így van ( ! ) ─, hogy létünk, 
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működésünk stabilitása már egyáltalán nem függvénye a különböző-, és elsősorban  

nagypályás csapataink sikeres   vagy sikertelen szereplésének. Már évekkel ez előtt 

elérkeztünk arra a pontra, amikor egy-egy szakmailag sikertelenebb év egyáltalán nem számít 

az Egyesület nyugodt működése szempontjából. Sőt, akár ugródeszkát is jelenthet a 

következő sikeresebb évekhez.  

 

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

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

jelentette számunkra ─ hiszen, 2010-ben, mind a két felnőtt labdarúgó csapatunk bajnokságot nyert 

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

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

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

stabilizálódást, a megnyugvást jelentette számunkra.  

 

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

dominált, majd 2014-re, sőt 2015-re is továbbvihető volt, miszerint csapataink bajnoki 

sikeressége a szervezeti életünket egyáltalán nem befolyásolja.  Ezt a 2011-ben szerzett új 

minőséget sikerült állandósítani és továbbvinni egészen 2015-ig is az Egyesület életében. Hol 

ebben az osztályban szerepelünk-, hol abban (…egyszer feljebb-, néha pedig lejjebb-, és mint látjuk, 

néha még szüneteltetjük is nagypályás csapataink szereplését), és még is nyugodtan dolgozhatunk 

tovább, szervezeti megbicsaklás nélkül. Ez az igazán pozitív fejlemény, és eredmény ebben 

a jelen sorainkkal tárgyalt 2015-ös évben is. 

A Art-Corner Sz.S.K.E. (továbbiakban A.C. ZRÍNYI) 2015-ben változatlanul, Budapest 

harmadik-negyedik legnagyobb futballal foglalkozó amatőr formációja. 2015-ben, 1 felnőtt-, 

1 öregfiúk, valamint 11 utánpótlás csapatot, versenyeztettünk különböző formákban 

(bajnokságokban-, és tornarendszerekben is). Összesen, nagyjából több mint 270 (korcsoportoktól 

lefelé haladva) Öregfiúk-, felnőtt-, Ifi-, serdülő-, és gyermek-játékost foglalkoztattunk 

csapatainkban. 

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

leigazolt-, és játékengedélyt kiváltott játékosaink számával, ez annál több. 

Hiszen, foglalkozunk olyan előkészítő csoportos játékosokkal is ─ kezdő, tanfolyamos 

gyerekekkel-, valamint az intézményi Bozsik programba-regisztrált formában, leigazolás nélkül ─, akik 

számára átmenetileg még nem váltunk ki játékengedélyt. Így, a két létszámadat 

között szezon végén, és elején némi eltérés van természetesen. A leigazolt, és 

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

valamint regisztráltak száma viszont erősen változó-, és fluktuál is. Tehát, 

számunkra ez, bár nyilvántartott játékos létszám, de igazolásaink között nem 

jelent konkrét tényezőt. Ez azonban részünkről, attól még létezik ─  közvetlen 

előszobáját jelentik a közeljövőben leigazolásra kerülő játékosainknak, utánpótlásnak ─ és inkább 

alábecsüljük év végén ezt a számot, semmiféleképpen sem felfelé.) 

Az. A.C. Zrínyi edzések 2015-ben is, és továbbra is − hosszú évek óta −, egyrészt, 

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

Közszolgálati Egyetemen (továbbiakban NKE) területén belül található füves labdarúgó 

pályán, egymással párhuzamosan zajlanak. Soraink leírásának pillanatában, az A.C. Zrínyi 

keretein belül, a szakmai munkában 11 edző vesz részt, (ez a 2015-ös év végi záró állapot). 

Tehát, 2015-ben is ─ és az NKE területén belül is (komplex módon) ─, tovább folytattuk, a 

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

szerint, decentralizáltan – az általunk megszervezett –, óvodákban és iskolákban meglévő 

utánpótlásbázisaink tevékenysége is zavartalanul folyhatott tovább.  
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Az utánpótlásbázisainknak a fejlődését tehát, már évek óta semmi nem zavarja.   
                         (Ld.: 1/A. sz. melléklet, 

az Art-Corner Sz.S.K.E. szervezeti felépítése, 

1/B. sz. melléklet, 

az Art-Corner Sz.S.K.E. 2016.04.24-ei zárásnak megfelelő teljes létszámelemzése, 

1/C. sz. melléklet, 

az A.C. Zrínyi 2016.04.24-ei zárásnak megfelelő utánpótlás létszámelemzése.) 

 

2015-ben szintén tovább folytattuk, kiterjedt pályázói tevékenységünket, és ebben az évben 

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

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

TAO-s pályázaton, valamint a Fővárosi Civil Alapítványhoz, és a NEA Alaphoz is. Valamint 

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

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

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

─ saját önerő, és tőke híján ─ innen szerezhetjük meg, biztosíthatjuk működésünk fedezetét. 

 

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

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

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

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

…így 2015-ben (…még) minden a legnagyobb rendben volt ezen a téren is. 

 

Nyilvánvalóan ezért, mindenkinek, aki a munkánkat ebben az évben 

segítette, köszönettel tartozunk. 
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II. SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE 
 

A felnőtt csapatok 
 

Felnőtt, első-csapat (BLSZ IV. 1-es csoport) 

 

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

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

 

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

korosztályokban négyszer aranyérmesként bajnokságot nyertek, feljutottak magasabb 

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

alakult ─ Öregfiúk csapatunk, megszerezte az ötödik aranyérmét is.  

 

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

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

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

és ezüstérmet nyertünk.  

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

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

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

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

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

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

nagypályás tevékenységünket. 

 

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

működhetett újra. 

 

Nos, a két kiesés ellenére, 14 év alatt, ez továbbra is, olyan sikersorozat, aminek egyáltalán 

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

nyilvánvalóan a Budapesti Labdarúgó Szövetség legsikeresebb formációja vagyunk. 

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

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

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

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

azonnal (életükben immáron ötödszörre) veretlenül bajnokságot is nyert. 

 

Ezek igen szép eredmények, azonban, amint azt az előzőekben is említettük ─ a 2014-es évi 

beszámolónkban részletesen olvashatók is ennek az okai, körülményei ─, szüneteltetnünk kellett a 

nagypályás labdarúgásunk nagy részét. És ez nagyon káros volt, ne tagadjuk ! 
 

Mint a 2014-es beszámolónkban erről is részletesen beszámoltunk. 2014 nyarán a volt BLSZ 

IV-es Maximo SE játékosállománya teljes egészében átigazolt hozzánk, valamint más, 

régebbi ismeretségek alapján is igazoltunk máshonnan is játékosokat, és így kíséreltük meg, 

kisebb-nagyobb sikerességgel a felnőtt szakágunk újra szervezését. És az elején úgy tűnt, 

hogy az ekkor összeállt a játékos állomány minősége még pozitív várakozásokra érdemes. 
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Alapvetően változtattunk ekkor ennek a csapatnak az A.C. Zrínyiben elfoglalt helyzetén-, és a 

struktúráján-, valamint irányítási módszerén is. A közvetlen… (mondjuk így „kézi vezérelt”) 

arányításról áttértünk a teljesen decentralizált-, önálló szakág-vezetési módszerre, és 

lényegesen lazítottunk ennek a csapatnak az eredményességi, és irányítási elvárásain is. Az 

eddigi élcsapat jelleg megváltozott tehát, és egy örömfocit játszó csapatot szerettünk volna itt 

látni. 

Ez azonban azzal a következménnyel járt, hogy egy tőlünk idegen, nem ismert, új irányítási és 

csapatvezetési módszert fogadtunk be a szervezetünk szövetébe. 

Teljes önállóságot adtunk ennek a szakágnak, és vezetőjének Komáromy 

Attilának, a Testnevelési Egyetem végzős hallgatójának. Ugyan akkor, ezt a 

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

viszonyítva azonosan szoros formában.  

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

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

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

van. 

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

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

támasztunk velük szemben.  

Ilyen formában gyakorlatilag nem is nagyon jelentett érdekességet (...és erre ím’ jogalapunk sem 

lehetetett), és 2015-re kimondható, hogy különösebb döbbenetet, az ott folyó edzői-, 

szakmai munka minősége. 

Nos, ennek a decentralizálásnak következtében ─ vagy más okokból kifolyólag (ezt most már 

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

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

még… (a 2011-es és 2013-as szintén bizarr történések ellenére sem láttunk még) nem fordult még 

soha elő. És bár a több mint 20 éve funkcionáló rutinos sportvezetők láttak már sok mindent, 

de ez abszolút újdonság volt. 

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

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

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

legfejlettebb infrastruktúrája ellenére, ez a csapat 2015 tavaszára ─ szűk félév alatt ─, teljesen 

szét esett.  

…Most már egy igazi futball csapat középkori, magára hagyatott romjait jelenti.  

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

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

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

döbbenetesen) gyenge ellenfelektől sorban, és jelenleg (…2015-re már) bizony versenyben 

lehetünk a Budapest leggyengébb csapatának kétes hírnevéért. 

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

büntetésnek veszik, ha edzésre kell járni. 
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Ez ellen pedig a csapat vezetői, …a méltatlankodáson kívül semmit nem tesznek. ...De húzó-, 

összetartó erőt biztosan semmiféleképen nem jelentenek. 

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

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

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

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

Hát 2015 év végén így állunk. 

Ez ügyben tehát, 2016-ban valamit tenni kell majd, ez nyilvánvaló. 

Felnőtt II. (tartalék) csapat.  

 

Ez a csapat is megszűnt 2014 telén-, tavaszán, és ezt a csapatot egyelőre már nem is 

akartuk/akarjuk újra szervezni, arra kísérletet sem tettünk. És bár ismert a mondás, hogy soha 

ne mondjuk, azt hogy soha, de ezt a csapatot lehet, egyelőre hosszabb távon szüneteltetni 

fogjuk majd. 

Öregfiúk csapat ( BLSZ ÖF II. 1-es csoport). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mérkőzésüket megnyerve, söpörték végig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feljebb a BLSZ ÖF II. osztály 1-es csoportjában kezdhették el. Majd, továbberősödve 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

helytállni. 

Eredményeket ld.: a későbbiekben. 
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Az utánpótlás 

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

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

Közszolgálati Egyetem (NKE) területén belül történő utánpótlásképzésről szól, 

amely szorosan kapcsolódik az Egyetem füves pályájához. 

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

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

 

1. Nagypályás utánpótlásképzés 

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

intézmények diákjaiból összesen: 12 fő (amely áll: a Baross-, 2 fő, Kertész-, 5 fő, nyolcadik 

osztályban éppen végzett hallgatóiból, valamint a szintén a VII. kerületi, Akácfa u. 22. c. 

Központtal működő BKV Előre-, 5 fő), továbbá, a XIX. kerület egyik oktatási intézményében 

tanuló 5 fő (Bólyai Általános iskola-, 5 fő)  összesen tehát 17 fő, diákból került 

összeállításra és benevezésre ez a csapat. 2014-ben eredetileg, a BLSZ U-15-ös, majd 2015-

ben már az U-16-os bajnokságba kerültek besorolásra. 

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

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

A tájékoztatóhoz az alábbiakban mellékeljük Art-Corner-, valamint ezen belül utánpótlásunk 

szervezeti struktúrájának vázlatát, amely meghatározó részét képezi az Art-Corner Sz.S.K.E. 

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

az utánpótlás struktúrája, létszámelemezése.) 

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

szervezetfejlesztés centrikusan beszélhetünk (ezeket történéseiben, folyamatában lehetetlen 

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

oldalasra is hízhatna, hiszen 11 - 12 egymástól néha teljesen függetlenül mozgó csapatról, és az azokkal 

történő eseményekről kellene történeti és időrendi sorrendben beszámolni, ez pedig nyilvánvalóan 

lehetetlen). Az anyag mellékleteiként csatoljuk „U-s” utánpótlás bázisaink és csapataink 

tavaszi és őszi programjainak részvételi-, és időtáblázatát.                          (Ld.: 2/A. sz. melléklet, 
2015. utánpótlástornák tavasszal, 

2/B. sz. melléklet, 

2015. utánpótlástornák ősszel 

3. sz. melléklet, 

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

Fontos, és új körülményként kell megemlítenünk, hogy 2014-ben szorosabbra fontuk a 

kapcsolatunkat (új utánpótlás-bázisként megalakítottunk, és velük is szerződéses viszonyt alakítottunk 

ki), a XIX. kerületi Bólyai Általános Iskolát, ahol Majláti Zsolt régebbi (utánpótlással, és 

második-, tartalék csapatunkkal régebben foglalkozó) edzőnk irányításával, teljesen új bázist 

sikerült kialakítanunk. Hasonló ─ és már jól bevált ─ működési formát valósítottunk meg náluk 

is, amit már megszoktunk a VII. ker. Önkormányzat területén belül működő régebbi 

egységeinknél, utánpótlás-bázisainknál.  
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„U-s”, Bozsikos, alsóbb korosztályos (decentralizáltan működő utánpótlás bázisaink): 

 

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

szervezet-centrikus beszámolási módra. 

 

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

következők (az együttműködési megállapodás megkötésének időponti sorrendjében) szerint 

működnek: 
 

 2004.12.13-án kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Alsóerdősor utcai 

Általános Iskolával (1074 Budapest, Alsó erdősor u. 14.). Itt az iskola (2015 

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

tornatermében, kihelyezetett edzéseket tartunk. Az iskolában jelenleg két 

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

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

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon és 

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

 2005.02.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Csicsergő óvodával 

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

kihelyezetett edzéseket tartunk. A Csicsergő óvodában, egy U-7-es utánpótlás 

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

Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon.  

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

 2006.09.12-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Baross Gábor 

Általános Iskolával (1078 Budapest, Hernád u. 42.). Itt az iskola udvarán, 

valamint, a városligeti, Erzsébetvárosi Ifjúsági Központ műfüves pályáján, és 

télen az iskola tornatermeiben, kihelyezetett edzéseket tartunk.  

 

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

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

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

járó, és leigazolt gyerekek évfolyamonként egy - egy speciális sporttagozatos 

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

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

keretén belül is.) 

Jelenleg a Barossban, három utánpótláscsapatunk van, konkrétan: 

o egy   U-9-es, és  

o egy U-11-es, valamint  

o egy U-13-as, csapatunk  

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

Bozsik utánpótlás tornákon. 

 2006.10.02-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Nefelejcs óvodával 

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

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

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

átmenetileg szüneteltette. 

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

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

 egy U-7-es csapatunk játszik Bozsik utánpótlás tornákon. 
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 2006.11.10-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Gróf Brunszvik 

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

Brunszvik óvodában, egy U-7-es utánpótlás csapata van, és játszik valamint 

versenyez színeinkben, a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik 

utánpótlás tornákon. 

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

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon. 

 2009.09.08-án kötöttünk együttműködési megállapodást a józsefvárosi Pitypang óvodával 

(1087 Budapest, Százados út 6 - 7.). Itt jelenleg az Art-Corner Sz.S.K.E. 

szakembereinek irányításával, (azonban a BKV Előre SK csapatának 

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

versenyez, a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás 

tornákon. 

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

versenyez a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik 

utánpótlás tornákon. 

 2010.09.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Kertész utcai 

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

iskola rekortán burkolattal újjáépített udvarán, és télen a tornatermében 

kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt jelenleg, egy utánpótláscsapatunk van, 

konkrétan: 

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

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon.  

 2014.03.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást a Kispesti Bólyai János Általános 

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

pályán, valamint télen a tornateremben kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt 

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

edz, konkrétan 2016 tavaszától itt két csapatunk: 

o egy U-13-as, és  

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

Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsik utánpótlás tornákon. 

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

es tornákon is szerepelnek. 

 2016.12.10-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Kópévár óvodával 

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

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

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

már Ők is részt vehessenek ezeken a versenyeken. 

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

2016 őszétől szintén versenyezzen a Bozsik utánpótlás tornákon. 

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

is, összesen: 

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

működtetünk, 

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

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

 két U-13-as csapatot (Baross-, Bólyai) működtetünk. 
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Összeszámolva utánpótlás csapataink számát, 2016 áprilisában, napjainkban, összesen 13 

utánpótlás-csapatunk létezik-, készül-, edz-, amelyből 11 versenyez is ( ! ) jelenleg. 
 

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 a roma gyermekek 

aránya. Így ez a projekt fontos, és országosan is kiemelt szociális szempontokat is kiemelt 

szinten szolgál. Miközben, ez a Magyar-, és ezen belül Budapest labdarúgó-utánpótlásának is 

nagyon erős bázisát jelenti. 

 

És meg kell még említenünk azt is, hogy két felsőbb osztálybeli egyesülettel pedig van 

szorosabb együttműködésünk is. Írásos-, részletes együttműködési megállapodás tartalmazza 

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

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

 

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

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

programnak ma Budapesten, szinte jelenleg egyetlen igazi (tisztán a régebbi Bozsikos elvek szerint 

működő) folytatója, képviselője-, MINTÁJA van csupán, és ez az Art-Corner Zrínyi által 

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

 

Pályázatok, anyagi alapjaink megteremtése. 

 

Ugyan csak, hasonlóan az előző évekhez, büszkén jelenthetjük ki, hogy 2015-ben is 

különböző pályázatok benyújtásával és elnyerésével (sorrendiség nélkül: a Fővárosi 

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

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

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

a pályázatokon azután néha nyerünk, néha nem. 

 

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

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

sem (…ez eddig még soha nem sikerült nekünk, és lám’ a 2015-ös évben sem), mindennel 

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

voltunk akadályozva alaptevékenységünkben-, alapfunkciónkban-, kitűzött céljaink 

elérésében, semmiben. 

 

A rendelkezésre álló infrastruktúránk állagmegóvása. 

 

A már előző években megszokott gyakorlatunknak megfelelően, 2015 márciusában, és nyarán 

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

munkálatokat természetesen ismét elvégeztünk. A 2015-es év során a füves-pályára fordított 

eseti költség hasonló volt, mint az előző évi, és ez 2015-ben is, ~700.000 Ft-ot jelentett. 

 

És bár 2015-ben nem tudtunk… (és különböző okok miatt, nem is akartunk, amely okokat a 2016-os 

beszámolónkban részletesen elemzünk, és be is mutatunk majd) külön pályázati pénzeket a pályára 

fordítani, azonban a ránk bízott infrastruktúrát (a füves-pálya állagát) még is sikerült szinten 

tartani. 
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Összefoglaló 

 

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

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

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

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

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

pályafutás-utat tud felkínálni, és biztosítani. 

 

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

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

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

 
Az felnőtt első-csapat szereplése. 

A csapat, a 2014/2015-ös bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 39 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ IV. 1-es csoportban-, és bajnokságban, az 8. helyet szerezte meg. 

A 2015 ősszel véget ért 2014/15-ös bajnoki félévben, ─ a bajnokság II. félidejében ─ 

lejátszott 13 mérkőzésből, 5-öt nyertünk meg, 1 döntetlent értünk el, és 7 

vereséget szenvedtünk. Az elvileg megszerezhető 36 pontból 16 pontot szereztünk 

meg tehá, ami  44 %-kos teljesítmény. 

Az új bajnoki évben, tovább gyengült a teljesítmény, hiszen véget ért 2014/15-ös őszi 

szezonban lejátszott 13 mérkőzésből, már csak 2-őt nyertünk meg, 1 döntetlent értünk 

el, és 10 vereséget szenvedtünk, így 7 ponttal az utolsóelőtti 12. helyen álltunk. A 

megszerezhető 36 pontból tehát, csupán 7 pontot értünk el, ami  mindössze 19 %-kos 

teljesítmény 

Sajnos ez nagyon gyenge (Budapesten az egyik leggyengébb) teljesítmény. 

A 2015-ös eredmények az A.C. Zrínyi első-csapata szempontjából 

 a 2015/2016-os bajnokságban a a 2014/2015-ös bajnokságban az 

 őszi szezon  eredményei tavaszi szezon  eredményei 

 BLSZ III. oszt. 1-es csoport BLSZ III. oszt. 1-es csoport 

Wolfs 0 : 1 Dinamo Torpedó 2 : 1 

Soroksár 6 : 2 Rúg-6 2 : 2 

Lurkó 1 : 1 Lőrinci Kitartás 0 : 2 

Inter’ 04 II. 0 : 2 Róna 2 : 0 

Híd - Unió 2 : 1 Prókátor 0 : 2 

Champion 0 : 1 3RSpartacus 1 : 3 

Rúg-6 0 : 5 Kormányőrség 3 : 1 

Lánchíd 1 : 3 Siketek 1 : 3 

3RSpartacus 0 : 3 Tabán 0 : 4 

Gamma 0 : 7 Wolfs 3 : 0 

Tabán 1 : 6 Gamma 6 : 0 

Siketek 2 : 10 Pifu’ 04  0 : 2 

Dini                 1 : 0 Champion  0 : 2 

      

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

                                 14 : 42                                                     20 : 22               

      13 m.    2 gy.   1 d.  10 v.    7 p   13 m.    5 gy.   1 d.  7 v.    16 p     

 

Felnőtt II. (tartalék) csapat szereplése. 

Ez a csapat is megszűnt 2014 telén-, tavaszán, de ezt a csapatot már nem is akartuk/akarjuk 

jelenleg újra szervezni, arra kísérletet sem tettünk. Jól ismert a mondás, hogy „soha ne 

mondjuk azt, hogy soha”, de ezt a csapatot lehet, …egyelőre, hosszabb távon szüneteltetni 

fogjuk majd. 
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Öregfiúk csapat szereplése. 

 

A csapat, a 2014/2015-ös bajnokság összesített végeredményének megfelelően, 32 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ ÖF II. 1-es csoportban-, és bajnokságban, 12 csapat közül a 4. 

helyet szerezte meg. És ez „másodikéves csapatként” ebben a nagyon erős osztályban 

remek, felfelé ívelő teljesítmény. 

Összesen, a 2015 tavasszal véget ért 2014/15-es bajnokságban lejátszott 22 

mérkőzésből, 10-et nyertünk meg, 2 döntetlent értünk el, és 10 vereséget 

szenvedtünk. Az elvileg megszerezhető 66 pontból, 32 pontot szereztünk, ami 48 %-

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

teletűzdelt csapatokkal megküzdve, ez nagyon elfogadható teljesítmény.  

Az új bajnoki évben, a véget ért 2015/16-ös őszi szezonban lejátszott 10 mérkőzésből, 6-

ot nyertünk meg, 2 döntetlent értünk el, és 2 vereséget szenvedtünk. Így 20 ponttal, a 

megszerezhető 30 pontból 66 %-os teljesítményt nyújtva a 3. helyen álltunk, 7 ponttal az 

első helyezettől, és 1 ponttal a második helyzettől lemaradva. 

 

A 2015-ös eredmények az A.C. Zrínyi ÖF szempontjából 

 a 2015/2016-ös bajnokságban a      a 2014/2015-ös bajnokságban az 

 őszi szezon  eredményei         tavaszi szezon  eredményei 

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

 

1. Fc Skorpió 7 : 0 MAC Grund 0 : 1 

Budaörs 1 : 0 Honvéd Zrínyi SE 4 : 1 

Rubeola 2 : 1 ABE Darazsak 2 : 2 

    - Újpesti Haladás 5 : 1 

Ikarus 3 : 2 Pénzügyőr 0 : 3 

Honvéd Zrínyi SE 4 : 0 Testvériség 5 : 4 

1908 SZAC 1 : 3 RKSK 2 : 0 

Richter-Fabulon 1 : 1 Rubeola 0 : 3 

MAC Grund 0 : 1 1. Fc Skorpió 3 : 0 

RKSK 4 : 2 Richter-Fabulon 2 : 3 

MLTC 1 : 1 MLTC 3 : 2 

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

  57 : 19  10 : 64 
 

    12 m.   5 gy.   6 d.   0 v.   20 p      11 m.   6 gy.   1 d.   4 v.   19 p 

    

 

 

 

 

Az serdülő U-15-ös csapat szereplése. 

 

Ilyen csapatunk 2015-ben nem volt.  

Mint alább látható majd, ebből a korosztályból öregedett ki, alábbiakban külön 

elemzett U-16-os csapat. 
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Az Ifi csapat U-15/16-os csapatunk 2015-ös évi szereplése. 

A véget ért 2014/15-ös bajnokság tavaszi szezonjában lejátszott 11 mérkőzésből, 2-őt 

nyertünk meg, 0 döntetlent értünk el, és sajnos 9 vereséget szenvedtünk.  

A szezonban elvileg megszerezhető 33 pontból csupán 6 pontot megszereztük, ami 18 %-kos 

teljesítmény. Ez a teljesítmény sajnos, magárért beszél, igen gyenge volt. 

Komoly problémát jelentett a számunkra a csapat súlyos kiegyensúlyozatlansága 6 - 7 nagyon 

tehetséges játékosunk mellett, a kiegészítő embereink rendkívül gyengék ( ! ), így a jó 

színvonal ellenére általában a meccsek végére mindenkitől kikaptunk. 

Nem szabad azonban elfejteni, hogy mi elsősorban iskolai csapat voltunk, és 

azokkal a játékosokkal dolgozunk, akik a velünk szerződésben lévő-, együttműködő 

iskolákba (Alsóerdősor-, Baross-, Kertész-, és Bólyai) járnak. Nekünk azonban nem 

iskolákkal, hanem egyesületi csapatokkal kell versenyeznünk, amelyek 

nyilvánvalóan kicsit sarkítva ─ mindegyik valamilyen szinten ─ válogatott csapatok, és a 

játékosállományuk ereje sokkal kiegyensúlyozottabb. 

Szerencsére változott a helyzet ősszel, amikor a csapat korosztályban is feljebb lépett, és a 

továbbiakban az U-16-os bajnokságban szerepelt. A BKV Előrétől 5 fő jó játékost kaptunk, és 

velük már megváltozott a helyezet.  

Külön kell megemlíteni a rendkívül jól sikerült, kiváló színvonalú 2015 nyári edzőtáborozást. 

A véget ért 2015/16-os bajnokság őszi szezonjában lejátszott 11 mérkőzésből, 5-őt 

megnyertünk, és bár vereséget egyáltalán nem szenvedtünk, azonban sajnos 6 

döntetlenünk becsúszott. Így is 2 ponttal lemaradva az első, és az azonos pontszámmal 

második helyezettel állunk. 

A szezonban elvileg megszerezhető 30 pontból 18 pontot megszereztük, ami 60 %-kos 

teljesítmény. Ez a teljesítmény jelenlegi helyzetünkben nagyon jó, hiszen veretlenek 

maradtunk (és nem mellékesen, a nyári edzőmérkőzéseket, és a két felkészülési tornákat is figyelembe véve, 

összesen 17 meccsen keresztül senkitől nem kaptunk ki).  

           a 2014/2015-ös bajnokságban az a 2015/2016-os bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 U-15/1-es csoport U-16 csoport 

Lőrinc United        1 : 0 Siketek                            25 : 0 

Budafoki LC  1 : 5  Budai Tabáni Spartacus    4 : 4 

Hidegkút 5 : 4 Goldball         3 : 3           

II. kerület                               0 : 16  BVSC 3 : 0 

Ikarus 0 : 6         Újpest SC 4 : 0 

Goldball 1 : 2 Gerrzo 6 : 0 

Újpest SC 0 : 4 Budafoki LC 4 : 2 

Gerrzo 1 : 3 Ikarus 2 : 2 

BVSC    1 : 9    Budai Tabáni Spartacus     0 : 0 

Gloriett  0 : 3 Goldball    2 : 2 

Vasas Kubala 0 : 12                             BVSC 3 : 3 

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

 10 : 64   31 : 16 

     11 m.     2 gy.    0 d.    9 v.   6 p      10 m.   4 gy.   6 d.   0 v.   18 p 

                                           11. hely         3. hely 
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Összesített értékelés. 

 

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

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

eredményt ért el, míg egy másik része nem. A 2015-ös évünk tehát ilyen volt.  

Ennek ellenére a Bozsikos korcsoportokban nyújtott kiváló teljesítményünk és 

fejlődésünk következtében, stabilan álljuk helyünket Budapest labdarúgásában és ez 

egyértelműen büszkeséggel tölthet el bennünket. 

 

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

BLSZ csapatai között.  

 

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

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

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

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

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

nagy baj, ha mi is ténylegesen megerősödhetnénk. 

 

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

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

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

előrelépésre is lehetőségünk lehet. 

 

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

 
 

IV. AZ A.C. ZRÍNYI SZERKEZETE 2015-ben 
 

Az A.C. Zrínyi felnőtt játékosállománya, mivel 2014 tavaszától kezdve csak egy (első) 

csapattal szerepelünk, így ez a csapat kb. 15 - 20 fő felnőtt játékost foglakoztat amely 

nyilvánvalóan egyetlen felnőtt-csapat működtetéséhez elegendő.               (Ld.: 1/A. sz. melléklet, 

az Art-Corner Sz.S.K.E. szervezeti felépítése, 

1/B. sz. melléklet, 

az Art-Corner Sz.S.K.E. 2016.04.24-ei zárásnak megfelelő teljes létszámelemzése.) 

 

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

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

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

az A.C. Zrínyi 2016.04.24-ei zárásnak megfelelő utánpótlás létszámelemzése, 

3. sz. melléklet, 

Art-Corner utánpótlás edzésadatai 16.04.24.) 

Jelenleg, összesen 1 Öregfiúk-, 1 felnőtt, és elvileg 11 utánpótlás csapatot működtetünk, 

amelyből 11 utánpótláscsapat nem a NKE területén belül edz. Számukra saját iskolájukban, 

ill. óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 

 

Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (a 2016. április végi friss adat szerint), 276 fő 

labdarúgót foglalkoztatott.  
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(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 Ifi csapat, eredmény-regisztrált bajnoki rendszerben 

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

eredményregisztrálás nélküli, torna-mérkőzéseket játszanak, és programszerű rendszeres 

tornarendszerben szerepelnek.   

 

A Sí Szakosztály működése 

 

Az Art-Corner Sz.S.K.E. szerves egységeként működő, Sí Szakosztálya, 2015-ben is egy 

hetet-, konkrétan, 2013.01.25-től - 2013.02.01-ig tartó, és az Olaszországi, Molveno via 

Belvedere sí-centrumában  (Hotel Fontanella) töltött, éves rendes felkészítő sítúráján vett részt.  

 

2015-ben a Sí szakosztály 14 tagja vett részt ezen a téli felkészítő táborozáson. 

 

V. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2015-ös év, számunkra-, az Art-Corner Sz.S.K.E. tagsága 

és vezetősége számára: 

 a sikeres 2001-es, 

 és 2002-es évek után, 

 a szörnyű, és negatív 2003-at-, 

 a nyűglődéssel teli 2004-el követve, 

 majd a kilábalást jelentő 2005-ös év után, 

 a 2006-at újra sikerekkel zárta. 

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

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

végrehajtott megkapaszkodás után,  

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

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

 2011 ismét csipetnyi ellentmondásossággal járt, azonban 

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

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

életét. 

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

viszont gyenge teljesítményt nyújtott, majd,  

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

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

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

morális leépülésével együtt, …vele párhuzamosan. 

 

A 2015-ös évet lezárva, ismét megköszönjük a lehetőséget arra, hogy beszámolónkkal 

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

elkövetkező, reméljük minden szinten sikeresebb időszaknak. 

Budapest, 2016. április  27.  

 

             Pintér János 

 bíróságilag bejegyzett,  

 hivatalos képviselő, igazgató 


