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A ma gyar fut ball jö vő jé ről gon dol kod va 
min den hoz zá szó ló szak ér tő hang sú lyoz
za, hogy a Fe renc vá ros be kap cso ló dá sa 
nél kül nem kép zel he tő el a ma gyar lab
da rú gás meg úju lá sa. Ugya nak kor a 
Fe renc vá ros ve ze tő i nek min den, e té má
ban meg je lent nyi lat ko za ta ar ról szól, 
hogy a Fra di tár sa dal mi szer ve zet kí ván 
ma rad ni, s nem tart ja a ma ga szá má ra 
kö ve ten dő pél dá nak az üz le ti mo dellt. Ön 
hogy lát ja, a Fe renc vá ros ké pes lesz vál
to zat lan („csak egy ki csit job ban”) for
má ban ha té ko nyan meg fe lel ni a nem zet
kö zi és ha zai ki hí vá sok nak?

A Fe renc vá ros akár kö zép tá von is ugya nez a 
Fe renc vá ros ma rad hat, szur ko ló tá bo ra, tár sa
dalmifontosságanemfogjelentősencsökken
ni.Ebbőlkövetkezőenaszponzorok,areklá
mo zók és a mé dia szá má ra – vál to zat lan for
má ban is – to vább ra is von zó le het a klub.

Megfelelő üzleti háttér hiányában azon
ban hosszú tá von még a Fra di esetébeniskomolyproblémákkalkellszembenézni.Félő,
hogyhagazdaságiértelembennemleszversenyképesazegyesület,akkorennekkövetkez
ményekéntszakmailagishátránybakerül.VéleményemszerintaFe renc vá ros nak is be kell 
kap cso lód nia azok ba a fo lya ma tok ba, ame lyek ma a hi va tá sos ma gyar lab da rú gás ban és 
éppenafőbbversenytársainknál(MTK FC, Új pest vagy BVSC)folynak.Minélelőbbmeg
kell lépninálunkisazüzletimodellkialakításánaklépéseit,különbenbehozhatatlanhát
ránybakerülhetünkmindazokkalszemben,akikeztmostcsináljákmeg.

A Fe renc vá rosnálmárcsakalétesítményfenntartásésüzemeltetésfinanszírozásirend
szeremiatt isszükségvanaváltozásokra–mintazköztudott,aközpontiköltségvetésa
FöldművelésügyiMinisztériumközvetítéséveljuttatotttámogatásokkaltartjafennapályá
in kat és a csar no ka in kat. 

Ön sze rint hogyan kell fel épül nie az üz le ti ala pon mű kö dő lab da rú gómo dell nek?

Nem va gyok gaz da sá gi szak em ber, nem tu dom tu do má nyos ér vek kel alá tá masz ta ni a vé le
mé nye met, gon do la ta i mat ja va részt az Austria Wiennél szer zett ta pasz ta la ta im, a nem zet kö
zifutballéletbenszerzettközvetlenéstelevíziósélményeim,illetveagazdaságiszakembe
rekkelfolytatottbeszélgetéseimalakították.

Ezzelegyüttaztgondolom,nemnagyfelelőtlenségkijelenteni,hogyazüzletialapúlab
darúgásmindenképpennagyfokúszervezetipénzügyiönállósággalrendelkezőfutballklu
bot fel té te lez, ami nek a konk rét szer ve ze ti for má ját nyil ván az adott gaz da sá gi sza bá lyo zók 
közöttlegelőnyösebbenkialakíthatórendszerhatározzameg.
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pá lyánk, mi köz ben nem vol tam itt; s to váb bi vá gyam, hogy jó len ne pél dá ul be fed ni a sta
diont.Különféleújötletekkellehetnejavítaniafogyasztókkiszolgálását,példáulastadion
körülkiépítendőszórakoztatóparkkal,aholakisebbgyerekekisjátszhatnának,deafelnőt
tek is jól érez het nék ma gu kat. Így több be vé tel szár maz hat na a je gyek, bér le tek el adá sá ból 
is.Növelnikelleneamédiabevételekarányátis,olyantelevíziósösszefoglalókkal,minta
né met SAT1 Ran műsora,amitmindigirigykedvenézek.

A Fe renc vá ros mind ig is hí res volt lab da rú gó után pót lásne ve lé sé ről. Lát eb ben va la
mi lyen le he tő sé get, fi gye lem be vé ve, hogy a játékoskereskedelem vi rág zó „üz let ág” 
az eu ró pai lab da rú gás ban?

NagyonkomolylehetőségekvannakaFe renc vá ros banjólműködő,piramisszerűenfelépü
lőutánpótlásnevelésben.Anyugatipéldákathonosítvakiépíthetőlenneegyországostehet
ségkutatómegfigyelési,kiválasztásirendszer,amiakiépítettfutballinternátusokba,kollégi
umokba, utánpótlásnevelő bázisokba terelné a tehetségeket.Nagyon kemény ésmagas
színvonalú minőségi munkával olyan szintre lehetne hozni ezeket a tehetségeket, hogy
nem csak a Fra di elsőcsapatábanszerepelhetnéneksikerrel,hanemazeurópaifutballpiacon
iskeresettjátékosoklehetnének.Azthiszem,ezarendszermegtérülőbefektetéslenne.

Mi lyen ter vek lé tez nek a Fe renc vá ros lab da rú góklub já nak jö vő jé vel kap cso lat ban?

Nem tu dom. Ennek a kér désnek a meg vá la szo lá sa nem az én fel ada tom, hi szen én itt ve ze
tőedzőkéntdolgozom.

A saj tó ban meg je len tek alap ján úgy tű nik, az egye sü le ti el kép ze lé sek ab ból in dul nak 
ki, hogy egy ben kell tar ta ni az egye sü le tet, úgy, hogy azért az egyes szak osz tály ok – s 
fő leg a lab da rú gás – meg fe le lő önál ló sá got kap janak.

Ennekazelképzelésnek–azthiszem–vannakolyanelemei,amelyekegyüzletimodellben
is hasznosíthatóak.A Fe renc vá ros név olyan érték, amit érdemes megőrizni, hiszen a
magyarviszonyokközöttnagyszurkolótáborralrendelkezőegyesületüzletilegjólkitudja
használniasportágakeltérőműködésiciklusait,a labdarúgásősszelés tavasszal, télena
jégkorong,akéziéskosárlabda,nyárelejénesetlegavízilabdarájátszásbiztosíthatlátvá
nyos sá got szur ko ló ink szá má ra.

Azok, akik a hi va tá sos ma gyar fut ball üz le ti át ala ku lá sá nak szük sé ges sé gét hang sú
lyoz zák, amel lett ér vel nek, hogy va ló di tu laj do no sok ra van szük ség, akik a sa ját pén
zü ket koc káz tat ják, s akik nek min den le he tő sé gük adott, hogy a klub és a ma guk szá
má ra leg hasz no sabb dön té se ket meg hoz zák. A hí rek sze rint a Fe renc vá ros lab da rú gó
klub ja iránt is ko moly be fek te tői ér dek lő dés nyil vá nul meg. Ön sze rint szük sé ge van a 
Fe renc vá ros nak be fek te tők re, vál lal ko zói tő ké re?

Énmindenolyanelképzelésttámogatok,amelyaklubjövőjétszolgálja.Azbiztos,hogya
magyar futballpiac jövőbenikialakulásávalaFe renc vá ros naknagyonnagyszüksége lesz
fiatalszakemberekre,méghozzáatöbbnyelvenbeszélő,számítógéphezértő,megfelelővál
lalkozásiismeretekkelésképességekkelrendelkezőgazdasági,pénzügyiszakemberekre.


