
SWOT elemzés 
ERŐSSÉGEK

• NBIII. felnőtt
• Infrastruktúra
• Megközelíthetőség
• Befogadó légkör
• Edző szám
• Bozsik központ
• Eszköz park

GYENGESÉGEK

• Bajnoki helyezések (UP)
• Iskolákkal, óvodákkal felületes kapcsolat
• Felnőtt csapatba integrálás hiánya
• Változó létszámok
• Up.- Felnőtt csapat kapcsolata
• Kevés főállású edző

LEHETŐSÉGEK

• NB II. felnőtt csapat
• További létesítmény fejlesztés
• Sportiskola rendszer
• Iskola- óvoda- partner kapcsolat
• Karrier építés, tanácsadás
• Tartalék csapat kialakítása
• Piaci alapú működés(páyák)
• Tornák szervezése
• Budapest Honvéddal való kapcsolat

VESZÉLYEK

• Versenytársak (Dél- Bp.)
• Átigazolási szabály (lefele igazolás)
• Tehetséges edzők távozása
• Támogatás nélküli működés



SWOT elemzés 
Erősségek

1. Tradíció
2. Eredményes felnőtt csapat
3. Fejlett infrastruktúra, 

körülmények

Gyengeségek

1. Iskolákkal, óvodákkal felületes 
kapcsolat→ Változó létszámok 

2. Mellékállású edzők (anyagi-
szakmai)

3. Up- Felnőtt csapat kapcsolata

Lehetőségek

1. Sportszakmai kapcsolatok 
erősítése BHFC- Partner klubok-
oktatási intézményeket →
Sportiskolai rendszer

2. Jövőkép klubbon belül
3. Piaci alapú működés

Támadás

✓ ESMTK megjelenése további 
marketing szempontból
✓ Karrier építés
✓ Bevétel növelés

Erősítés

✓ Rendezvények szervezése
✓ Játékosból utánpótlás 

szakemberképzése
✓ Mentor program

Veszélyek

1. Értékes emberi erőforrás 
elvesztése

2. Versenytársak

Védekezés

• Klubstruktúra, felépítés, 
pozícionálás

Visszavonulás

▪ Belső- külső motiváció fenntartása





•Ügyvezető, Pénzügy

Anyagi stabilitás

•Ügyvezető, Pénzügy, Sportigazgató

Bevétel növelés

•Ügyvezető/ Elnök, Pénzügy, Sportigazgató

Felkészülés az önfenntartásra

•Pesterzsébet Önkormányzata, Ügyvezető, Létesítmény vezető

Létesítmény bővítés, felújítás

•Ügyvezető, Létesítmény vezető, Sportigazgató

Rendezvényszervezés

•Ügyvezető, Kommunikációs munkatárs

Marketing, reklám, kommunikáció

•Ügyvezető, Sportigazgató, Pénzügy, Létesítmény vezető

Karrier építés, tanácsadás

•Ügyvezető, Sportigazgató 

Játékos nevelés, érték teremtés, értékesítés

Klub stratégiai célok
Következő 3 évben



•Folyamat eredménye → hosszú táv

Anyagi stabilitás

•Üzleti alapon történő működés → előkészítés alatt

Bevétel növelés

•Előkészítés alatt

Felkészülés az önfenntartásra

•Elfogadott határozatok, anyagi teljesítés. Kivitelezésre várva

Létesítmény bővítés, felújítás

•Megkezdődött munka, vírus helyzet nehezíti

Rendezvényszervezés

•Kommunikációs munkatárs felvétele, munka megkezdése

Marketing, reklám, kommunikáció

•Mentor program beindulása, volt játékos munkába integrálása megkezdődött

Karrier építés, tanácsadás

•Kapcsolati rendszer kiépítése megtörtént  

Játékos nevelés, érték teremtés, értékesítés

Klub stratégiai célok megvalósíthatósága, 
értékelése

Következő 3 évben



éves 

Utánpótlás nevelés 
stratégiai célok



•Sportigazgató/Szakmai igazgató, Sportszakmai koordinátor

Periodizáció összeállítása

•Sportszakmai koordinátor

Szekció vezetőkkel folytatott beszélgetések

•Sportszakmai koordinátor/ Szekció vezető

Szekciókban dolgozó edzőkkel folytatott négyszem közti beszélgetések

•Sportszakmai koordinátor/ Szekció vezető, edzők

Szakmai anyagok összeállítása, gyakorlattár

•Sportszakmai koordinátor/ Szekció vezető, edzők

Edzők képzése, értekezletek, beszélgetések

•Sportigazgató/Szakmai igazgató, Sportszakmai koordinátor

Szakmai program ellenőrzése, koordinálása, módosítása

•Sportigazgató/Szakmai igazgató, Sportszakmai koordinátor, Sportszervező, Szekció vezető, U6-U7 edző, U8-U9 edző

Oktatási intézményekkel való strukturált együttműködés → játékos klubba való integrálása

1. éves szakmai célok folyamata, 
érintettek



•Megtörtént, folyamatos ellenőrzés alatt

Periodizáció összeállítása

•Folyamatos

Szekció vezetőkkel folytatott beszélgetések

•Folyamatos

Szekciókban dolgozó edzőkkel folytatott négyszem közti beszélgetések

•Elkezdődött, nagyobb aktivitás szükséges

Szakmai anyagok összeállítása, gyakorlattár

•Értekezleteken kívül az edzők belső képzése és annak megvalósítása előkészületi fázisban

Edzők képzése, értekezletek, beszélgetések

•Folyamatos

Szakmai program ellenőrzése, koordinálása, módosítása

•Megkezdődött, vírus nehezíti a programot

Oktatási intézményekkel való strukturált együttműködés → játékos klubba való integrálása

1. éves szakmai célok állapota, 
értékelése


