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Név:
Építve:
Befogadóképesség:
Nézőcsúcs:

A pálya mérete:
Cím:

Név:
Alapítva:
Tulajdonos:

Klubszín:
Első számú mezek:

Második számú mez:
Az üzemeltető
társaság neve:
Cím:
Telefon:
Fax:
Városunk:
Hivatalos internetes
oldal:
A klub e-mail címe:
Autóval:

A STADIONRÓL
Rohonci úti Stadion és
Sporttelep
1923
9,500 (5.430 ülőhely és
4.070 állóhely)
22,000 (Haladás Ferencváros, 1976.
november 7.)
105m*65m
9700 Szombathely,
Rohonci út 3.
A KLUBRÓL
Szombathelyi Haladás
2004 (A jogelőd: 1919)
Szombathely Megyei
Jogú Város (51%)
HALMILL TEAM
Tanácsadó Kft. (44%)
Haladás Marketing Kft.
(5%)
zöld-fehér
tiszta fehér vagy tiszta
zöld, illetve ennek
kombinációi
fekete mez, zöld csíkkal
Szombathelyi Haladás
Labdarúgó és
Sportszolgáltató Kft.
9700 Szombathely,
Rohonci út 3.
+36/94/510 - 200
+36/94/510 - 200
INTERNET
www.szombathely.hu
www.haladas.hu, www.sz
ombathelyihaladas.hu
titkarsag@haladas.hu
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Az osztrák-magyar
határtól a 89-es számú
főúton, beérve
a városba, a harmadik
lámpa után kell jobbra
kanyarodni.
Budapest irányából a
86-os főúton az
autóbusz-pályaudvarig
kell haladni.
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Ott a lámpás
kereszteződésnél balra,
majd
a következő lámpa után
kb. 250 méterrel ismét
balra.
Vonat és autóbusz:
A szombathelyi
vasútállomásról a 3-as
vagy az 5-ös helyijárattal
a Haladás-pálya
megállóig.
TÖRTÉNELEM
Az 1919-ben alapított klub a ranglétrát szépen
végigjárta és a csapat 1936-ban mutatkozott be
az első osztályban. Ez akkor még túl nagy falatnak
bizonyult: egy esztendő múlva kiesett a gárda az
élvonalból. A Haladás a későbbiekben még
összesen tíz alkalommal búcsúzott az első
osztályból: 1941, 1942, 1960, 1972, 1979,
1990, 1992, 1994, 2000, 2002.
Kupagyőztes még nem volt a Haladás, háromszor
jutott a döntőbe, de mindannyiszor alulmaradt
ellenfeleivel szemben:
1975. május 3.: Újpesti Dózsa–Haladás 3–2 (0–1)
A Haladás góljait Farkas és Kereki szerezték.
1993. június 3.: Haladás–Ferencváros 1–1 (1–1)
A Haladás gólját Jagodics szerezte.
1993. június 24.: Ferencváros–Haladás 1–1 (1–0,
1–1, 1–1) hosszabbítás után
A Haladás gólját Kovács S. szerezte.
Tizenegyesekkel: 5–3.
Kenesei, Jagodics és Nagy M. lőtték be a
büntetőket.
2002. május 1. Újpest–S.Oliver-Haladás 2–1 (1–0,
1–1, 1–1 ) hosszabbítás után
A Haladás gólját Halmosi szerezte.

A csapat legjelentősebb nemzetközi sikerét akkor
érte el, mikor 1983-ban Magyar Olimpiai
Válogatott néven szerepelve megnyerte az
Indiában megrendezett Nehru-kupát. A döntőben
Kína válogatottját győztük le 2–1 arányban.
2002-ben a Lombard, mint új tulajdonos érkezett
a klubhoz, ám két év után távozott is
Szombathelyről. Bebizonyosodott:
nem működik az a fajta hozzáállás, amikor egy
gazdag üzletember egy számára
teljesen idegen közegben, hozzáértő közönség
előtt próbál csapatot építeni. A honi futball nagy

Haladás FC
https://haladasfc.nyugat.hu/cikk/hali_klub

utazója,
Bíró Péter nemhogy felemelte, kis híján teljesen
tönkretette Szombathely labdarúgását.
A városban rég nem látott összefogásra volt
szükség, hogy
egy fiatalokból álló csapat ugyan, de elinduljon a
bajnokságban.
A fanatikusok kedvét az sem szegte, hogy a
szeretett csapatuk egyelőre csak
a másodosztályban szerepelhetett.
A 2006/2007-es szezon előtt tulajdonrészt vásárolt
a Séllei Árpád alapította Haladás
Marketing Kft., és 5%-os tulajdonosként ez a cég
vállalta - többek között a Szombathelyi Haladás futballcsapatának teljes
premizálását.
2007. július 1-vel az Illés Béla-Halmai Gábor
fémjelezte Halmill Team Tanácsadó Kft. 44%-os
üzletrészt vett meg az önkormányzattól - ezzel
még stabilabbá vált a Szombathelyi Haladás, mind
anyagilag, mind szakmailag. A csapat a
2007/2008-as szezonban megnyerte az NB II
Nyugati csoportját és visszajutott az első
osztályba.
A szombathelyi gárda alapítása óta a
2008/2009-es bajnokságban szerepelt a
legjobban: akkor a 3. helyen végzett a csapat,
kivívva ezzel az Európa Ligában való indulás jogát.
Ezzel az eredményével a Haladás új rekordot
állított fel az NB I történetében: újoncként még
egy csapat sem tudott ennél jobb eredményt
elérni.
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