
 Pénzügyőr SE labdarúgás 2020. évi beszámoló 

A pandémia, mint az élet minden terültén a Pénzügyőr SE labdarúgás 2020-as évében is számtalan 

kihívást állított elénk. A részletek mélyebb elemzése nélkül elmondható, hogy a tavalyi év sikerként 

könyvelhető el. Siker, mert egyben maradt a felnőtt csapat, viszonylag kevés gyermek tűnt el a radar 

alatt, a videó játékok és a karantén szobamelegségében, mindamellett érkeztek hozzánk olyanok, akik 

az iskolai sport beszüntetése miatt kerestek maguknak egyesületi felületet. 

Ez időszak rámutatott számos olyan dologra, amelyekre lehet építeni a jövőben és nagyon jól felfedte 

azokat a területeket, amelyekben fejlődni kell. A fejlődés elsődlegesen az elmúlt 10-15 év elpazarolt 

lehetőségeinek az újra építésében, utolérésében rejlik. Amíg a Pénzügyőr SE a felnőtt labdarúgásra 

fókuszált, a környékünkön egyesületek nőttek ki óvodai, iskolai kapcsolatokkal, kicsit persze árnyalja a 

képet, hogy a Kőér utcában egy már kialakult klub-, iskolai-, óvodai- és önkormányzati kapcsolatok 

mellett szeretnék építkezni. Az építkezéshez először is építőelemekre kell szedni a teljes piramist, 

meg kell találni a megfelelő helyszíneket, racionalizálni kell a működést, partner megállapodásokat 

kell kötni, megfelelő edzőket kell alkalmazni és kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek az 

infrastrukturális előnyeinkből adódnak (Pasaréten füves pálya használata az utánpótlásban 

egyedüliként a környéken, a Kőér utcai telep kiváló adottságai a közlekedés és a létesítmény által). Az 

építkezésben nagy előrelépés, hogy 2020. decembertől a szakosztályvezető munkáját szakmai 

igazgató segíti, Gabala Krisztián személyében olyan szakembert sikerült találnunk, aki tökéletesen 

ismeri Budapest labdarúgását, a megyei II. osztálytól az NB3-ig, edzőként, sportvezetőként is olyan 

helyeken dolgozott, ahonnan élő, működő modelleket vehetünk át. 

A fejlődést az alapoknál kell megkezdeni, azaz fel kell mérni a jelenlegi szakosztályi felépítés helyzetét, 

meg kell tervezni a jövőbeni működést, iránymutatásokat, belső szabályozókat kell kiadni és az 

elvárások teljesülését következetesen ellenőrizni szükséges. Ebben nagy segítség a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által elindított Grassroots minősítés rendszere, ami már a TAO utáni finanszírozás alapjait 

is meghatározhatja. A minősítés 2020-ben kezdődött az 1-es modullal (Klub Kézikönyv, Etikai Kódex, 

Gyermekvédelmi- és Biztonsági Szabályzat), de folytatódik 2021-ben is (pl, HR modul, infrastruktúra 

stb.). Az 1. modulban foglaltaknak a Pénzügyőr SE határidőben eleget tett. 

A fejlődéshez biztos, racionális anyagi háttér szükséges, ami rendelkezésre áll, a pandémia első 

hullámában is mindenkivel sikerült elfogadtatni a megszorításokat. A 2020-as évről elmondható, hogy 

az Egyesület oldaláról a kifizetések határidőben megvalósultak, az esetleges késedelmekért a 

„munkavállalókat” terheli a felelősség. A továbblépéshez a pénzügyi lehetőségek részletes elemzése 

és a szükséges átcsoportosítások, forrásbevonások szükségesek. Ennek keretében a jelenlegi 3 

helyszínre kiterjedő képzés szűkítése szerepel a tervben, mindez úgy, hogy olyan partnerklub 

megoldásokat tervezünk, amelyek révén a gyerekek nem tűnnek el a Pénzügyőr SE látóköréből. 

Tervezett és megvalósult együttműködések: 

 Utánpótlás: 

 Gloriett SE, ahol jó minőségű képzés zajlik, így a 14-15 évesen a sportiskolai rendszerből 

kikerülő labdarúgók számára igyekszünk vonzóvá tenni a Pénzügyőr SE-t. Státusz: elsőkörös 

egyeztetések megtörténtek, 

 Kőbányaért Sportegyesület, nagyon jó óvodai, iskolai kapcsolatokkal rendelkeznek, jó 

megállapodással mindkét Egyesület számára kedvező feltételeket lehet teremteni (PSE részére 

több gyermek, Kőbányáért SE részére infrastrukturális szint növelése, közös edzések, szabad 

pályafelületek biztosítása által). Státusz: elsőkörös egyeztetések megtörténtek, 

 Angyalföldi Sportiskola, az ASI és a Pénzügyőr SE Tomori utcai általános iskolai képzése az 

elmúlt években kicsit egymással konkurálva zajlott, jelenleg mindkét klub erős szakmaisággal, 



de viszonylag alacsony gyerekszámmal dolgozik, ráadásul a 14-15 éves korosztályokban erős a 

lemorzsolódás, a környékbeli (főleg IV., XIII., XV., XVI. kerületi) klubok elszívó ereje jelentős. A 

cél az lehet, hogy a közös képzés révén olyan tehetséges gyermekek kerüljenek ki a 

nevelőegyesületekből, akik számára Pénzügyőr SE utánpótlás szakosztályai vonzók lehetnek.  

Státusz: elsőkörös egyeztetések megtörténtek, 

 Pasarét környéki iskolák, óvodák bevonzása, a füves pálya adta lehetőségeket nagyon jól lehet 

érvényesíteni a tömegbázis növelésben, az iskolai, óvodai jelenlét pedig a versenysport 

létszámának bővülését is biztosíthatja. Státusz: elvi szintű egyeztetések megtörténtek, de a 

pandémia miatt a megvalósítás még várat magára. 

 Pannónia utcai általános iskola bevonása a labdarúgás képzésbe a Kőér utcában, az elsőkörös 

egyeztetések és a kapcsolatfelvétel megtörtént, szintén a pandémia okozta korlátozások 

feloldására vár a megvalósítás, 

 Pesterzsébeti Technikum, középiskolai képzőintézet, magas szintű oktatással és kiváló 

infrastruktúrával a sportolók számára. A 14-15 éves labdarúgók bevonzására a középiskolai 

kapcsolat elengedhetetlen. Státusz: elsőkörös egyeztetések megtörténtek, 

 Rákóczi Szövetség, a nagyszámú tagság részére a sport és a nemzeti hagyományok együttes 

jelenléte közös programok szervezése révén. Státusz: kapcsolatfelvétel megtörtént, elvi 

keretek azonban még nem kerültek egyeztetésre, 

 Felnőtt 

 XII. Kerületi Svábhegy FC, a felnőtt labdarúgásban egy lehetséges alternatíva a még nem megye 

I-es bajnoki címért vagy NB3-as labdarúgásra még nem felkészült fiatalok képzésére. Státusz: 

az együttműködési megállapodás megkötve 2020. nyarán.  

 „A” szintű klubok, Akadémiák: szakmai kapcsolatok mélyítése, valamint olyan labdarúgók 

Pénzügyőr SE felé terelése, akik az adott egyesületekben peremembernek számítanak, akikben 

nem látnak NB1, NB2-es labdarúgást a szakértők, utánpótlástól a felnőtt labdarúgásig. Státusz: 

Honvéd MFA-val szakmai együttműködés, kevés játékos mozgással, cél lehetőségek vizsgálata, 

akár további klubokkal együttműködés megkötése. 

Az együttműködési megállapodások és stabil anyagi és infrastrukturális háttér révén az alábbiakat 

kívánjuk elérni: 

 Felnőtt csapat bajnoki cím és sikeres osztályozó, 

 Felnőtt második csapatban utánpótláskorú játékosok folyamatos képzése, 

 Taglétszám növelése, a tömegsport és a versenysport jelenléte a Bozsik korosztályokban, 

 Utánpótlás csapatok MLSZ bajnokságokban szerepeltetése, 

 Edzőképzés, belsőleg és az MLSZ által meghirdetett, minősítést adó tanfolyamok által, 

 Egységes szakmai irányvonalak menti munka az utánpótlásban és a nagypályás labdarúgásban,  

 A futsal szakágban a magasabb szintű klubokból érkező játékosokkal a Pénzügyőr SE 

megismertetése, valamint a TAO nyújtotta lehetőségek magasabb fokú kihasználása, 

 Pályakiadás révén a bevételek fokozása, 

 Infrastruktúra bővítés a Kőér utcában műfüves kispálya/padbol pálya építése 

A csapatok/korosztályok számára meghatározott célok: 

Felnőtt labdarúgásban NB3-Megye I (Svábhegy FC)- Megye II (PSE II)-es kapcsolat kialakítása, ezzel 

akár a 17-18 éves labdarúgók számára is a felnőtt versenyeztetés megteremtése. Utánpótlásban az 

MLSZ bajnokságok révén vonzó Egyesület kialakítása, valamint egy olyan U15-ös csapat kialakítása, 

aki alkalmas arra, hogy MLSZ II. osztályba jusson fel. Bozsik korosztályokban a tömegsport felől a 



versenysport felé terelés, klubszeretet, klubhűség kialakítása, egyúttal a labdarúgás magasabb 

régióiba tehetséges gyermekek nevelése.  

Eredmények elemzése:  

 Felnőtt labdarúgás 

Az I-es csapat jól rajtolt tavasszal, a 2019 év végén történő személyi változások (sikeréhes, fiatal keret 

kialakítása, edzői stábban, a klubhoz ezer szállal kötődő asszisztens edző bevonása a munkába) révén 

jól indult a tavasz és a pandémia első hulláma után szinten mindenki visszatért a klubhoz. Az ősz jól 

kezdődött, aztán a lendület kissé megtört az egyetemi képzések kezdete, a sérülések és a vélt vagy 

valós COVID esetek révén. Sajnos a rangadókon vereséget szenvedtünk és 2 további váratlan vereség 

is becsúszott, de a csapat ettől függetlenül megtanult nyerni, számszakilag több pontot ért el, mint az 

előző évad hasonló időszakában, mindamellett hogy szakmai előrelépés is tapasztalható volt. A tél 

folyamán a keret átalakítása folytatódott, olyan labdarúgók érkeztek, akik nem a dobogó 

megszerzésében segíthetnek csupán, hanem leteszik az alapokat a 2021/2022-es bajnokcsapat 

kialakításához.  

A II-es csapat nyáron gyakorlatilag 2 edzőváltáson esett át, 2 új keret is kialakult, majd egy harmadik 

edzővel és szinte teljesen megváltozott kerettel vágott neki a bajnokságnak. Október elején még 

mindig az identitását kereste az együttes és az eredmények sem jöttek, így ismételt edzőváltás 

következett, olyan edző érkezett, aki kötődik a NAV-hoz, aki felnőtt második csapatnál dolgozott, így 

a téli alapozás során már újra látszódtak az irányok, célok, lett fix, motivált keret. A cél a biztos 

bennmaradás, amihez jó tavaszi rajt szükséges. 

 Utánpótlás 

Az U19, U17 csapatnál nyáron óriási változások voltak. Érkezett 2 komplett csapat, 2003-as, 2004-es 

és néhány 2005-ös labdarúgóval. A kidolgozott koncepció, mely szerint az utolsó éves „juniorok” adják 

a felnőtt II-es csapat keretét, mellettük egy nagyon erős 2003-as korosztály és egy létszámban és 

tehetségekben is erős 2004-es korosztály szerepeltetését terveztük. Ezzel létrehozhattuk volna egy 

csoportbajnok esélyes utánpótlást, illetve nagyszerű háttérbázis adhatott volna a felnőtt csapatok 

számára. Sajnos ezzel a koncepcióval nem mindenki szeretett volna együtt dolgozni, így nagyjából 

annyi labdarúgó érkezett, amennyi elment más egyesületbe. A 2003-as részben lyukas korosztályt 

tudtuk pótolni, a 2004-esek létszámban nem változtak a minőségbeli változást a következő évek 

fogják megmondani, a 2005-ös korosztály viszont továbbra is időzített bomba, aminek az 

elszabadulását az téli átigazolási időszak utolsó pillanatos eredményei (játékosok megtartása és 3 új 

játékos igazolása) tudnak meggátolni. Az U19, U17 a négyévszakos képzés részese, melynek keretében 

U20-as Országos Strandlabdarúgó Bajnokságot nyertek és a felnőtt Magyar Kupában tévés (DIGI 

Sport) találkozón a 8 között szenvedtek vereséget. A képzéshez tartozik a futsal jelenléte is, ami heti 

rendszeres edzésekben és őszi-tavaszi rendszerű regionális futsal bajnokságban történő részvételben 

valósul meg. 

U15-nél tavasszal szintén edzőváltás volt (a korábbi edző a felnőtt csapat asszisztens edzője lett), sok 

fiatal játékos is keret része, akik akár 2 évvel idősbekkel együtt versenyeznek. Az eredmények 

vegyesek, a lelkesedés azonban abszolút jellemző, így a decemberi edzőváltás, valamint az új 

utánpótlás szakmai vezető és szakmai koncepció mentén jelentős előrelépést várunk.  

U14 kapcsán régi álom vált valóra a pasaréti utánpótlás nagypályás labdarúgás ismételt 

megjelenésével, ami a hagyományok megőrzése mellett, a tehetséges Bozsik korosztályos 

futballistáink megtartásához is segítséget nyújtanak. A rendkívül erős bajnokságban kevés sikert ért el 



a társulat, de a tömegsportból a versenysport felé az irány kifejezetten jó. A motiváltság fenntartása, 

a fiatalabb labdarúgóknak az iránymutatás a szülők bevonása a célok teljesülésébe kiemelt prioritás.  

 Bozsik korosztály 

Mindenek előtt a legfontosabb, hogy a teljes hiányt jelentő 2014-2015-ös korosztályt sikerült 

felépíteni, ezzel az U7-es kötelező korosztály hiánya miatt nem fenyeget minket pontlevonás vagy 

akár kizárás a felnőtt bajnokságból. A 3 helyszínen jó elosztással sikerült valamennyi kötelező 

korosztályt versenyeztetjük, volt olyan ahol folyamatosan több csapatot is szerepeltettünk. A mélyebb 

elemzés viszont azt mutatja ki, hogy arányaiban a 3 helyszínen egy-egy korosztályban kevés gyerekkel 

dolgozunk, viszonylag nagyszámú edzővel és a pályabérlések révén magas költséggel. Hozzátartozik 

a képhez, hogy iskolai, óvodai kapcsolatok nélkül, a Bozsik korosztályt szinte lehetetlen pénzügyileg 

nem mínuszos mutatóval működtetni.  

 Old Boys, Öregfiúk, Női labdarúgás, Futsal 

Az Old Boys és az Öregfiúk labdarúgás fontos eleme a szakosztály, a PSE és a NAV kapcsolatában. 

Mindkét korosztályban rendszeresek az olyan mérkőzéseink, ahol 7-8 aktív, vagy volt NAV-os kolléga 

lép pályára, az Old Boys akár kizárólag NAV-os dolgozókkal is ki tudna állni egy-egy találkozóra. 

Mindkét csapat a legmagasabb osztályban játszik, rendszeres ellenfeleink az FTC, az MTK, a Honvéd, 

a BVSC, korábban az Újpest, a szintén volt NBI-es REAC és állandóan játszanak csapataink volt 

válogatott, NBI-es bajnok, sokszoros NBI-es játékosok ellen.  

A Női labdarúgás nyáron ideiglenesen megszűnt, reméljük a hamarosan újraindítható a Pénzügyőr SE 

női vonala és akár itt is tudunk olyan csapattal kiállni, ahol nagyszámú NAV-os dolgozó lép pályára. 

A futsal új, de visszatérő elem a szakosztály életében. A nyáron érkező edzők, játékosok révén U13-tól 

felnőtt korosztályig összesen 6 csapatot versenyeztetünk. A cél többes, egyfelől a „normál” képzés 

szélesítése, másfelől alternatíva a nagypályás labdarúgástól eltávolodó játékosok számára, hogy 

maradjanak a PSE „kötelékében”, harmadrészről a nagypályán máshol sportoló labdarúgók is 

megismerkedhetnek a Pénzügyőr SE-vel és akár lehet opció a nagypályás futball folytatására az 

Egyesületünk. 

 Egyéb 

A 2020-as év a labdarúgás szakmai irányainak megvalósítása és a csapatok bajnokságokban történő 

versenyeztetése mellett, a háttér magasabb szintű biztosításáról is szólt. Mindkét füves pálya 

magasabb minőségű karbantartást kapott, ami a hosszú távú használat miatt lényeges. A műfű 

továbbra is granulátum beépítésére vár. A Kőér utcában a létesítményüzemeltetésben történt 

személyi jellegű változtatások jó hatással jelentkeztek az öltözők, a pályák és a környezet 

használhatósága tekintetében. 

A Kőér utcában és Pasaréten is önálló szertárosi tevékenység valósul meg, ezzel az újonnan érkező 

és a már meglévő eszközök, ruházatok nyilvántartása, elszámolhatóságának az alapjait fektettük le. Az 

U17, U19 és a felnőtt I-II-es csapat márkaváltáson esett át, Hummel ruházati termékeket viselnek 

edzésen, mérkőzésen a játékosok, edzők. A többi korosztályban marad(t) a JOMA, ami nagyszámban 

van jelen, így esetleges csere jelentős költségekkel járhat. Jelenleg a Kőér utcai és a Tomori utcai 

játékosok felszereltsége megfelelő, a pasaréti utánpótlás viszont számos eszközben, ruházatban 

kiegészítésre szorul. Labdák a kis korosztályokat leszámítva kielégítően állnak rendelkezésre, de nyárra 

biztos, hogy ismételt beszerzésre lesz szükség. A kapuk, edzéseszközök közepes mennyiségben állnak 

rendelkezésre, néhány eszközben bővítésre szorul (pl. játékosként „használható” letűzhető alakok, 

rúgófalak). A sport és az egészségügy egyre jobban összefonódik, így a teljesítmények mérése, azonnali 



elemzése kiemelt hangsúlyt kap a versenysportban, ennek megnyilvánulásaként továbbra is 

szeretnénk teljesítménymérő eszközöket vásárolni (Polar II, PlayR stb.), amihez 2020. év elején 

szponzori támogatást kaptunk 1M Ft + ÁFA összegben.  

A pályakiadások kapcsán az állandó bérlők számának a fokozása a cél, azonban a hétköznap heti 4x1,5 

óra időtartamot lefoglaló amerikai focisták távozása bevétel kieséssel jár, amit viszont sikerült 

ellensúlyozni a hétvégék, versenyidőszakra terjedő szinte 100%-os kihasználtságával. A pandémia 

ellenére a bevételek nőttek és 2021-re is jelentős bevételekre számítunk. 

2019 nyarán a költségcsökkentés keretében a labdarúgás önálló weblap üzemeltetése megszűnt, ami 

hiányzó elem a labdarúgás térképére visszatérni vágyó Egyesületnek, így 2021. év elejétől ismételten 

szeretnénk elindítani az oldalt és ezzel jobb kommunikációt biztosítani a szakosztályon belül és kívül 

egyaránt.  

Tovább kell növelni a Pénzügyőr SE, a labdarúgás elismertségét, elfogadását a NAV-os dolgozók, a 

szurkolók, az Egyesületben sportoló gyerekek szülei és persze maga a sportolók felé is. Ehhez a 

sportolás feltételeinek megteremtése (pl. gyerektáborok, Öregfiúk, Old Boys csapat, megfelelő edzés 

körülmények/eszközök/felszerelés), a szurkolói ankétok, a nyílt kommunikáció, a klub népszerűsítés 

megfelelő eszközeit kívánjuk felhasználni.  

 

Összegzés: 

 Sikeres év a stabilitás fenntartása mellett, 

 Felnőtt csapat előrelépés, 

 Strukturális változások előkészítése, véglegesítése, 

 Bővülő versenysport szakágak (futsal, stranlabdarúgás) 

 Előremutató személycserék az edzők terén, szakmai igazgatói szerepkör kialakítása, 

 Belső képzés megteremtése, 

 Partneri együttműködések előkészítése, 

 Racionális, de kissé forráshiányos költségvetés a jövő céljaihoz, 

 Háttérbázis stabilitásának és a PR növelése 


