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A főtitkár az elnök közvetlen irányítása alatt áll és a DLSZ, mint szervezet a bizottságok révén 

gondoskodik és összehangolja a szervezet céljait, célkitűzéseit. Kapcsolatot tart a mindenkori város 

vezetőivel, döntéshozóival, megyei és országos szakszövetséggel, a szövetség partnereivel, támogatóival, 

csapatvezetőivel, sportszakemberekkel, a média munkatársaival, továbbá szükséges információkat biztosít 

a különböző csoportoknak a szövetséggel kapcsolatban. 

Feladata: 

 az elnöki döntések szakmai előkészítése és végrehajtása; 

 elnökség tájékoztatása;  

 humánpolitikai és kommunikációs feladatok ellátása, 

 pénzügyi stabilitás megteremtése, pénzügyi stratégia készítése; 

 a DLSZ bizottságaival, illetve más sportszervezetek vezetőivel való kapcsolattartás; 

 a szövetség sport és szakmai programjainak szervezése; 

 sport és gazdasági beszámolók elkészítése; 

 szervezet éves tevékenységét bemutató beszámoló összeállítása 

 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségben betöltött 3 ciklusom, azaz az elmúlt 12 évben a főtitkári poszt 

betöltése igen izgalmas, tartalmas és célokkal teli volt. A 12 év alatt a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetségben rengeteg újítást hajtottunk végre az elnökséggel, a bizottság vezetőivel, tagjaival, 

csapatvezetőkkel, városi sportvezetőkkel.  A 2019 - 2023-as ciklusban  a legfontosabb célkitűzésem volt, 

hogy Dunaújvárosban minél többen válasszák szabadidejükben a kispályás labdarúgást, mely az 

egészséges életmód mellett a szervezett versenyrendszert is tartalmazza. Csak gondoljunk bele, hogy a 

Covid járvány ideje alatt is tudtuk folytatni a bajnokságunkat, kupáinkat. Továbbá a legfontosabb, hogy 

Dunaújváros és környéke amatőr sportolóit egy tervezett és szervezett versenyrendszerben foglaljuk 

össze, és számukra teret és lehetőséget biztosítsunk a testmozgáshoz. Mára a mi bajnokságunk is 

ugyanolyan versenyrendszerben működik (2015 óta), mint az NB1, NB II-es profi vagy az NBIII, megyei 

amatőr csapatok bajnoksága az MLSZ égisze alatt. 

 

A 12 év alatt több mint 500 sporteseményt szerveztünk meg a szövetségen belül, legyen az akár az Ovi 

Foci kupa, vagy éppen a + 45 év felettiek tornája, mely igazi kuriózumnak számít, ugyanúgy ahogy a 

nemzetközi jótékonysági Carissa kupánk, amiről elmondható, hogy az ország egyik legszínvonalasabb 

kispályás labdarúgó kupája volt, amely nem csak a fociról szólt, hanem Dunaújvárosról és a külhoni 

csapatokról, a jótékonyságról vagy éppen a szórakoztatásról, melyre nagyon büszkék vagyunk 

mindannyian. 



 

 

 

A rendezvények mellett nem szabad elmennem a DLSZ Aréna felújításáról sem, hiszen ez a mi hazai 

pályánk, melyet próbálunk lehetőségeink szerint karbantartani, állagát megőrizni és mindig egy kicsit 

fejleszteni. Természetesen nem mondtam le arról az álmomról sem, mely még 1 pálya letelepítése lenne, 

2 darab öltözővel, zuhanyzóval, ennek a munkálatai már folyamatban vannak. 

 

A szövetségen belül a jótékonysági akciók is tervezett rendszerben zajlanak. Az elmúlt 4 év alatt 

számtalan sikert könyvelhettünk el és segíthettünk Dunaújvárosban az arra rászoruló 

magánszemélyeknek, városi intézményeknek, társulatoknak vagy éppen szervezeteknek. Az elmúlt 

ciklusban közel 10 millió forinttal járultunk hozzá közösen támogatóink által a jótékonysági célokhoz. 

 

A főtitkári poszt a szövetség sportszakmai és gazdasági feladatainak összehangolása is egyben, mely 

rövid távon hozzájárul az aktuális események sikeres lebonyolításához. Hosszútávú cél pedig egy stabil 

gazdasági, és szakmai működés biztosítása, közösen az elnökség, a csapatvezetők, a sportszakmai 

vezetők, városi intézményvezetők, a partnerek és a média közreműködésével.  

 

Összeségében szeretném felsorolni mindazokat a nagyobb állomásokat melyek jellemzik, jellemezték 

főtitkári munkámat, melyet közösen hoztunk lére:   
 

1. Új arculat kidolgozása, DLSZ logójának megtervezése és elfogadása 2011 

2. Megújuló kommunikációs csatornák létrehozása 2011 

3. Női bizottság létrehozása 2012 

4. Női Bajnokság létrehozása 2012 

5. + 35 év felettiek Bajnokságának létrehozása 2012 

6. Dunaújváros sportjáért elismerés 2013 

7. Társadalmi Felelősség Bizottság létrehozása 2014 

8. + 40 év felettiek Bajnokságának létrehozása 2014 

9. MLSZ rendszerébe való becsatlakozás 2015 

10. Játékvezetői kifizetések hivatalossá tétele az MLSZ-en keresztül 2015 

11. Carissa Kupa Nemzetközi Sportesemény 2016 

12. Ovi Foci Bajnokság 2017 

13. Gyermek és Ifjúsági Bizottság létrehozása 2018 

14. Fejér Megye Bajnoka 2018 

15. Suli Foci és a Centrum Kupa elindítása 2019  

16. Carissa Kupa nemzetközi sporteseménnyé tétele és az ország legnívósabb kupájának címe, 

elismerése 2019 

17. DLSZ Aréna felújítása (pályatest csere, vízelvezető kiépítése) 2019 



 

 

 

18. Szervezői csapat létrehozása 2020 

19. Pandémia időszakában a bajnokság folytatása a versenyrendszeren keresztül 2021 

20. Városi rekreációs rendezvények megszervezése 2022 

21. Jót, Szívből – Dunaújvárosért! jótékonysági akció csoport létrehozása 2023 

 

Célok: 

 Megtartani a kispályás csapatok jelenlegi létszámát 

 Folytatni és biztosítani a bizottsági célokat 

 DLSZ Arénához öltöző és vizesblokk kiépítése 

 DLSZ Arénába új pálya telepítése 

 

Szeretném tovább folytatni az elkezdett munkám főtitkári poszton, olyan szakemberekkel, akik vállalják 

tisztségviselésből, társadalmi munkából feladatuk elvégzését, hogy együtt, közösen biztosítsuk a város 

amatőr sportolói számára a szervezett kikapcsolódást versenyrendszerben. 

 

Célom, a szövetség általános tevékenysége mellett egy alapítvány létrehozása a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség  égisze alatt, melynek kuratóriumi elnökeként vállalnám el a feladatot. 

 

És még van egy nagyon fontos dolog, amit tőletek kaptam a 12 év alatt, az pedig a tisztelet és a barátság, 

legyen az csapatvezető, játékvezető, szervező, elnökségi vagy bizottság tag, elnök, vagy éppen játékos, 

akivel találkoztam ezalatt a 3 ciklus alatt. 

 

Még egyszer köszönöm a 12 év bizalmát és segítségét mindenkinek és bízom benne, hogy 

újraválasztásom során tovább tudjuk gyarapítani Dunaújváros sportértékét a kispályás labdarúgáson 

keresztül! 

 

Dunaújváros, 2023. március 1. Petrás Gábor DLSZ Főtitkár 


