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DAC Nádorváros 1912 SE és DAC Utánpótlás SE Kft
A 2021.júlus 23-án megtartott közgyűlésen megválasztott elnökség nehéz körülmények
között fogott neki a klub újraszervezéséhez
Nehéz évek után a DAC a Győri Polgármesteri Hivatal támogatásával kapta vissza történelmi
telephelyét, amit nagyon megviselt a gazdátlan évek sora.
Reménytelenül nézett ki a központi pálya gyepszőnyege, az edzőpálya területe és az öltöző
épülete.
Az első célok között a centerpálya rendbetétele lett a legfontosabb feladat.
Jó szakemberek segítségével , sikerült a centerpálya füves felületét rehabilitálni és gondos
ápolás mellett mérkőzésre alkalmassá tenni. Itt külön meg kell említenem Kovács Györgyöt
aki tanácsaival, gépekkel és egyéb anyagokkal nem kevés anyagi áldozat mellett segített az
első lépések megtételében .
A pálya és az edzőpálya rendbetételében Farkasházy László és Jäckl Antal is nagy szerepet
játszott, akik fizikailag is nyírták a füvet, irtották az ember méretű, stadionba nem való fákat,
gyomokat.
Nagy előrelépés volt amikor a DUALINVEST cég támogatásával sikerült a centerpálya
területét automata öntözőrendszerrel ellátni és végre hosszú évek után bajnoki mérkőzést
láthatott a centerpályán a DAC szurkolók tábora.
Az elnökség felmérte a létesítmény állapotát , nem volt okunk sok örömre, de amint jelenleg
már látható sok előrelépés történt.
A centerpálya mérkőzésekre alkalmassá tétele csökkentette a műfüves rész terhelését.
A folyamatos nyírás és locsolás miatt az edzőpályák területe is fokozatosan rendbe jött.
A stadionban kísérletet tettünk az eredményjelző rendbe tételére, sikerült is ideig-óráig
működtetni, de megéredt a cserére.
Megtörtént az öltöző rész rendbe tétele, sikerült újra beköttetni az elektromos áramot,
elindult a fűtési rendszer. Lett újra iroda és a korábbi évek relikviái is újra méltó helyen
vannak.
Az önkormányzatnak készítettünk jelentést a sportlétesítmény állapotáról és kérésünk
meghallgattatott, anyagi segítséget kaptunk a stadion mellékhelyiségek rendbetételéhez.
Sikerült Tálas György támogatásával az öltöző részek elkorhadt ablakainak nagy részének a
cseréjét megoldani ezzel fűtési számláink is valamelyest csökkentek.
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Az étterem rész azonban olyan leromlott állapotba került ,hogy hiába kerestünk bérlőt, a
látvány hatására mindenki elmenekült.
Ezért elnöki javaslatra hozzáláttunk ennek a résznek a bontásához,éppen időben, ugyanis az
élősködők is megjelentek, az itt hagyott óriási szemét, ételmaradékok miatt.
A létesítmény világító rendszerének a korszerűsítéséhez felvettük a VIL-KOR céggel a
kapcsolatot, akadozva, noszogatva, de történt már előre lépés.
Az év végén a DAC Nádorváros 1912 SE 100%-os tulajdonrész szerzett az a DAC Utánpótlás FC
Kft-ben. Erre az önkormányzattal kötött megállapodás miatt volt szükség.
Szerződést kötöttünk a Patent céggel rendezvényeink biztosításához.A pandémiás helyzet
szabályozása nagy terheket rótt ránk, a szabályok be nem tartása pedig a Klubot
lehetetlenítette vola el, így a Patenttal kötött hosszútávú szerződés jónak bizonyult.
A létesítmény további korszerűsítéséhez elkészültek a hosszú távú tervek, amelyek sokak
tetszését elnyerték, azonban az anyagi részek elő teremtéséhez nagy erőfeszítéseket kellett
és kell is tennünk. Az MLSZ-hez beadott TAO pályázattal az edzőpálya rész valamint a
centerpálya további rehabilitásához nyertünk 42 milló forintot, amiből 12 milló forint az
önrész.A TAO pénzeket sikerült támogatóktól megkapnunk, az önrész előteremtése gondokat
okozott, de a DUALINVEST cég bevállalta ennek a kifizetését, így a beruházás el tud indulni.
A TAO beruházásoknak van egy további előnye is , ami törvény szabályoz a következőek
szerint.

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.§ . 9. c)
c) * a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak,
továbbá - a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása
alapján - a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak ellátását vagy az ilyen feladatok ellátásában az
együttműködési megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz
beruházást, felújítást vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást, ideértve
az olyan állami, vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást,
amely esetében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszköz a jogszabály alapján a magyar állam vagy a helyi
önkormányzat tulajdonába kerül, feltéve, hogy a fejlesztést sportfejlesztési programja keretében megvalósító támogatott
szervezet a beruházással, felújítással érintett sportcélú ingatlanon az üzembe helyezéstől számított 15 évig használatra
jogosult,

Tehát a további beruházásokra mindenféleképpen szükség van, mert tovább lehetünk a
létesítmény üzemeltetői.
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Az elkészített hosszú távú tervekkel és az utánpótlás nevelésben, klub építésben szerzett
eredményeket az is mutatja,hogy egy objektív MLSZ pontozási rendszerben- az úgynevezett
Grassroot programban a DAC a “C” osztályú besorolást érdemelte ki, azaz kiképző központ
szerephez jutott. Ez óriási lehetőség a klub számára, indulhatunk a regionális
bajnokságban,Bozsik-programot rendezhetünk.
Itt szeretném megköszönni az utánpótlás edzőinknek fáradhatatlan munkáját, nekik is az
érdemük,hogy ezt a besorolást el tudtuk érni.
Így a TAO beruházásnak még nagyobb a jelentősége, mert a “C” osztály
megtartásához,növelnünk kell a létesítmény színvonalát és a magasabb szervezeti szintet kell
a DAC klubnak elérnie.
Utánpótlés eredményeinket és a jövőbeni lehetőségeket Farkasházy László részletezi.
A megye I.osztályba feljutott csapatunk erősítéséhez ,ambíciózusan fogtunk hozzá és a
megerősített csapat a jelenlegi bajnokságban a harmadik helyet szerezte meg.
Kicsit túl is futottunk lehetőségeinken, célunk a jelenlegi helyzet fenntartása.
A csapat eredményeit és munkáját Jäckl Antal ismerteti.
Az elnökség az előző év információi alapján elkészítette a DAC Nádorváros 1912 SE
költségvetését. Az egyesület egyenlőre a tagdíjak bevételéből gazdálkodik, minimális
költségek mellett.Nagyobb bevételre egyedi befizetések illetve a 2022. évtől várható 1%-os
felajánlásokból remélhet.
Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a DAC Utánpótlás FC Kft a sportlétesítmény
üzemeltetője , minden igazolt játékosunk egyenlőre itt játszik így elkészítettük a DAC
Utánpótlás FC Kft költségvetését is az elmúlt szezon alapján, sajnos bevételeink nem a
legjobban alakultak.
Ehhez persze a pandémiás helyzet is hozzájárult, nem lettek jegybevételeink, nem lett a büfé
kiadásából sem bevétel, a cégek sem jöhettek sportnapokat tartani, nem lehettet olyan
rendezvényeket sem szervezni,amelyért bevételt remélhettünk volna.
Nagy segítséget jelentett a DUALINVEST szponzori támogatása,Kovács György és Arnold
Csaba önzetlen anyagi támogatása ebben a helyzetben.
A villany, víz,fűtés számláink kifizetéséhez a Polgármesteri Hivatal adott támogatást.
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Ezekből a tényekből is látszik,hogy anyagi helyzetünk még nem stabil, további szponzorok
bevonására van szükség.Bízunk abban,hogy a gazdaság élénkülésével és a DAC Klub
eredményeire felfigyelve több cég vagy személy kap kedvet utánpótlás csapataink és a nagy
csapat támogatásához.

Fejlesztési tevek a következő idényre:
Szponzorok (nem csak TAO ) keresése
Stadion és csarnok fejlesztési tervek elkészítése
Grassroot szerinti szervezet felépítése és dokumentálása
Klub dokumentációk és belső szabályzatok eljárások elkészítése
Megyei I csapat további építése, utánpótlás beépítése fokozatosan a csapatba
Utánpótlás regionális bajnokságban indulás
Edzők képzési tervek elkészítése
Bozsik programok szervezése
Középiskolás Focibajnokság indítása
Sportnapok szervezése cégek részére
TAO beruházások előkészítése
Volt étterem rész belső átalakítása
Automata kapu beszerzése
Stadion hangosításának elkészítése

Győr, 2021.június 7.

KAPPEL Mihály
elnök
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