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1. BEVEZETÉS 

A sport minden korban a társadalom sajátos tükreként értelmezhető és ennek 

megfelelően, adott szempontok szerint kiválóan vizsgálható, kutatható.  A sport egyfelől 

kiválóan tükrözi a makrokörnyezetet, másfelől olyan társadalmi modellhelyzetet teremt, 

amelyben jelentősebb költségvonzatok nélkül nyomon követhetők és magyarázhatók a 

különböző jelenségek és ezek kapcsolatai, illetve következményei. 

 

Mindenekelőtt a rendszerváltozás utáni sport- és társadalompolitikai összefüggések 

érdemesek a tudományos vizsgálatokra (Földesiné, 2003).  Dolgozatomban, elsősorban 

a rendszerváltás következtében létrejött viszonyhelyzeteket, ezek bizonyos területeit a 

sportban kívánom részletes elemzés tárgyává tenni.  A dolgozat gerincét a személyes 

résztvevő interjú és a tartalomelemzés eredményei szolgáltatják, az empirikus adatokat 

a hazai labdarúgás meghatározó személyiségeivel, MLSZ-vezetőkkel, szövetségi 

kapitányokkal, NB I-es edzőkkel és az ún. legendákkal, az elmúlt évtizedek kiemelkedő 

tudású játékosaival folytatott interjúk és mélyinterjúk biztosítják.   

 

Értekezésem témája szorosan kapcsolódik a rendszerváltást követő társadalmi és 

politikai változások feltárására irányuló tudományos igényű kutatásokhoz (Andorka, 

1996; Kovách, 2002; Szalai, 1992, 1994), amelyek a poszt-államszocialista országok 

társadalmi berendezkedésének változásait, illetve szociológiai szempontú sajátosságait 

tárták fel kiválóan.  Elsősorban az időszerűsége és komplexitása miatt kiemelésre 

érdemes ebből a sorból az átalakulás utáni időszak hatásainak és a sport egyes 

területeinek, összefüggéseinek szisztematikus vizsgálata.  A nemzetközi 

szakirodalomban a szocialista sportmodell változásainak jellegéről és irányairól 

Lengyelországban jelentek meg az első tanulmányok (Krawczyk, 1992, 1996),  

Magyarországon jobbára résztémákat elemeztek a politikai és gazdasági rendszerváltás 

sportbeli hatásait vizsgálva (Földesiné, 1993, 1996c; Frenkl, 2003a, 2003b; Laki és 

Nyerges, 2006; Takács, 1996). 

 

A labdarúgás egyértelműen a nemzetközi sportélet legnépszerűbb sportja (Luxbacher, 

1996), ezen túlmenően valószínűleg az egyetlen sport, amely teljes nemzetközi 

együttműködést mutat (Chyzowych, 1982).  A labdarúgás népszerű színtere a 
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sporttudományi kutatásoknak, de az eddigi kutatások egyrészt a sportág technikai és 

taktikai területeit elemezték (Lees és Nolan, 1998; Levanon és Dapena, 1998; Maguire 

és Stead, 1998), másrészt ezidáig elsősorban élsportolókkal és profi játékosokkal 

kapcsolatos vizsgálatok folytak, a fiatalokról jóval kevesebb a hozzáférhető irodalom 

(Gil és mtsai, 2007a).  Hasonlóan, kevés olyan empirikus tanulmány született, mely a 

fiatal labdarúgók fejlődésének menetét, profilját illetve a különböző emberi-dologi 

tényezők együttes hatását vizsgálta (Gil és mtsai, 2007b, Vincze, 2008).    

 

A labdarúgás társadalmi kérdéseit és utánpótlás-nevelését tárgyaló munkák köre szűk, a 

nemzetközi és a hazai szakirodalomban is ritkán találkozni a témát szorosan érintő, 

átfogó és több szempontú elemzéssel (Hadas és Karády, 2001).  Ezek alapján 

elmondható, hogy nagy szükség van a labdarúgás utánpótlás-nevelésének 

társadalomtudományos jellegű vizsgálatainak fejlesztésére, előrelépésre, mert mindezzel 

a sportág fejlődését segítjük elő.    

 

Bármely ország labdarúgásának színvonalát a gazdasági helyzet, a különböző szervezeti 

összetevők, illetve a szakmai munka szoros összhangja határozza meg (Bicskei, 1997).  

Globális világunkban, ahol bizonyos fizikai és ideológiai határok vannak, népszerűsége 

folytán a labdarúgás nem jelent megkülönböztetést kor, nem, politikai, kulturális, vallási 

vagy etnikai szemszögből (Luxbacher, 1996).  A globalizáció és annak társadalmi 

hatásai lényeges kutatási területek a sportban is (Holton, 1998), talán Jarvine és 

Maguire (1994) véleményét érdemes itt leginkább megemlíteni, akik szerint a sport 

domináns jellege egyértelműen a globalizáció kérdéseihez hasonlítható.  

 

Hazai szakirodalmunk, a sportághoz értő és megalapozott szakmai tudással rendelkező 

szerzők ellenére szintén nem kezelte kiemelt kutatási területként az utánpótlás-nevelés 

témakörét (Bicskei, 1997).  Tapasztalatok szerint a gazdasági problémák elsősorban az 

utánpótlás-nevelést érintették (és érintik), mivel az 1980-as évek politikai, illetve 

gazdasági változásait követően általában az ebben élen járó csapatoktól kerül sor 

először a pénzelvonásra, és ezáltal fejlődési és fejlesztési a lehetőségeik drasztikus 

beszűkítésére.   
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A sport maga a választás szabadsága, az önkéntes cselekvés és vállalás színtere, 

amelyen nagyon korán megjelenik, és folyamatosan formálódik – különösen az olyan 

csapatjátékokban, mint a labdarúgás, – a közös felelősségvállalás morális kényszere.  

Ezen a téren napjainkban elsősorban a labdarúgás mutat olyan tapasztalatokat, hogy a 

választás szabadsága és a teljesítményorientáltság nem érvényesül megfelelően.  Ez – 

mára már rendszeresnek mondható morális-erkölcsi problémákkal párosulva – 

egyenesen vezet a magyar labdarúgás napjainkban tapasztalható 

népszerűségvesztéséhez. 

 

Az élsport mellett természetesen a sport amatőr és szabadidősport területein is 

megjelenik a teljesítményorientáció kérdésköre.  Ez nemcsak érdekes és izgalmas 

színteret biztosít az emberi viselkedésformák gyakorlására krízis-, illetve 

tétszituációkban, hanem érdekes problémakört jelöl ki számunkra az utánpótlás 

tudományos igényű vizsgálata tekintetében. 

 

A sportban az egyéni és a csapatteljesítményt, illetve ezek együttműködését, 

egymásrautaltságát is megtaláljuk.  A rendszerváltás hatása a labdarúgók utánpótlás-

nevelésének alakulására, elsősorban a csapatproduktum születésének, alakulásának, 

illetve eredményességének tanulmányozására ad számunkra kiváló lehetőséget.  A 

labdarúgás egyike azoknak a társas sporttevékenységeknek, melyek során a fiatal 

sportolókat mintával és példamutatással, a kortárscsoport segítségével és a szociális 

normák előtérbe helyezésével távol lehet tartani az antiszociális magatartásformáktól 

(Elliott, Huizinga és Menard, 1989).  A teljesítményorientáció, a csapatszintű 

együttműködés, a szocializáció kérdéskörét a társadalomtudományos szakirodalom több 

szempontból is vizsgálta, de ilyen jellegű, a labdarúgás utánpótlás-nevelését érintő 

empirikus tanulmányok egyelőre nem születtek.   

 

Mindezek alapján elmondható, hogy a sport egésze, és azon belül természetesen a 

labdarúgás kiváló lehetőséget kínál a tradicionális múlt és a jelen hazai elméleteinek és 

gyakorlatainak elemzésére.  Ez vonatkozik az élsport, valamint az utánpótlás-nevelés 

helyzete alakulásának, változásainak vizsgálatára.   
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A sportágak sorában a népszerűség, a sikerek, a kiépített intézmény- és feltételrendszer, 

illetve a finanszírozás sajátos tapasztalata együtt alapozza meg a szakmai természetű 

feladatok és a menedzselés kérdéseinek összefüggő vizsgálatát.  Az utánpótlás-nevelés 

gyakorlata területén különösen szembetűnő a menedzselés gyengesége, mert – 

bizonyítottan – tehetségek sora vesz el a tehetséggondozás problémái miatt a magyar 

labdarúgás számára (Vincze, 2008).  A tehetségek kiválasztása, illetve kiválasztódása 

után jelentős számban vannak olyanok, akik optimális tehetséggondozás hiányában 

akkor nem kapnak megfelelő lehetőségeket a felnőtt szinten való szereplésre, amikor 

arra leginkább szükségük lenne (Bognár és mtsai, 2006).  

 

A világ egyik legnépszerűbb játéka, a labdarúgás nemzetközi szervezete, a FIFA 205 

tagországot tömörít (2007-es adat). A futball az olimpiák hivatalos versenyszáma, világ- 

és kontinensbajnokságokat rendeznek a nemzeti válogatottak számára.  E mellett a 

klubcsapatok is kialakították – főként Európában és Dél-Amerikában – népszerű és 

magas színvonalú nemzetközi versenyrendszereiket.  

 

A sportágnak óriási a tömegbázisa, az összes lakott kontinensen gyakorolják ezt a 

játékot. Népszerűsége miatt idejekorán a média is felfigyelt rá, aminek 

következményeként egyre inkább látványsportággá alakult a labdarúgás (Zalka, 1981).  

Világszerte a labdarúgást közvetítik legtöbbet a televízióban (Luxbacher, 1996), ezért 

legsikeresebb játékosai világsztárok lettek, akiknek életvitelét irigylik és utánozzák a 

rajongók (Freyer, 2004) és mindez természetszerűleg visszahat a gyerekek 

sportágválasztási szokásaira, mindennapi értékeire. 

 

A labdarúgást övező és jellemző komplex elemek, összetevők közül dolgozatomban az 

utánpótlás-nevelés sokrétű kérdéseire, összefüggéseire és problémáira kívánok 

összpontosítani.  Emellett kitérek azokra a kérdésekre is, amelyek akár a magyar 

sportéletben, akár a magyar labdarúgásban jelentősen befolyásolják a vizsgált 

utánpótlás-nevelési tényezőket és helyzeteket. 

 

Az utóbbi pár évtizedben labdarúgásunk nagyot veszített népszerűségéből, társadalmi 

elfogadottságából.  A színvonal és ezzel az eredményesség rohamos csökkenése, szinte 
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alig értékelhetősége ellenére, keresem azokat a megoldásokat, utakat, melyek mentén 

labdarúgásunk minősége javulni tud, vagyis ezen keresztül megállhat a 

népszerűségvesztése, és kezdetét veszi a sportág felemelkedése a nemzetközi porondon. 

 

Okfejtésem kiindulópontja és alaptétele – a hazai sporttehetség-szakirodalommal 

egyetértve –, hogy az utánpótlás-nevelés kérdése kizárólag az iskolával szoros 

együttműködésben oldható meg (Géczi és mtsai, 2005; Trzaskoma-Bicsérdy, Bognár és 

Révész, 2006).  Egyetértek azzal is, hogy csak a széles alapokon megszervezett, az 

iskolákra alapozott, iskola-klub keretében folyó képzésben, együttműködésben tűnik 

megoldhatónak az utánpótlás-nevelés minőségének fejlesztése (Bognár és mtsai, 2005).  

Meggyőződésem, hogy a magyar labdarúgás – szélesebb értelemben az egész magyar sport 

– kizárólag akkor menthető meg, s egyben emelhető az álmok magasságába, ha e 

csodálatos test- és lélekfejlesztő sportágat visszavisszük az iskolákba.   

 

Ez a szakmainak tűnő kérdés jelentős politikai vetülettel bír, ezért a sikeres megvalósítása, 

elsősorban az indítása, politikafüggő.  Napjainkban a hazai politikát sokszor sajnálatosan a 

tömegek gyűlöletének felszítására és az ellenségnek kikiáltott ellenfél lejáratására való 

törekvés jellemzi (Freyer, 2003).  A labdarúgásban tevékenykedők, illetve a sportágat 

szeretők számára egyértelműen így alakult ki – elsősorban a gyűlölet mentén – az ŐK és a 

MI.  Elgondolkodtató, hogy talán ezért nem megy a sportág szekere?  Ugyanis a sportban a 

szeretet, az egymás segítése, az elfogadás-elfogadottság, az együttműködés, a pozitív 

élmény biztosítja az összetartást, az összetartozást, ezek képezik a siker legfontosabb 

előfeltételeit.   

 

Érdemes feltenni a kérdést, hogy mi az oka, hogy a politika a fentiek ellenére is átszövi a 

labdarúgást?  Egyértelmű, hogy a fociban rejlő ország-PR jó és hasznos lehet mindenhol, 

még hazánkban is.  Mindezek ellenére, hogy megoldatlan és rendezetlen az állami 

szerepvállalás a sportág utánpótlás-nevelésében, de a labdarúgószféra egészét tekintve is 

igaz ez a megállapítás (Szegedi, 2003). 

 

A másik alapvető probléma a labdarúgásunkban uralkodó mintegy összeesküvés-szemlélet, 

miszerint mi nagyon jók vagyunk, csak most épp nincs szerencsénk, összefognak ellenünk, 
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és ezért maradnak el az eredmények.  Hallható olyan vélemény is a médiában, hogy 

szakmailag nagyon jók vagyunk, csak nincs elég pénz.  Hibákat keresni könnyű, azonban a 

megoldást megtalálni már nem annyira.  Munkám remélhetőleg ehhez ad hathatós 

segítséget. 

 

Érdemes megkérdezünk egy laikus szemlélőt, hallott-e mérvadó külföldi véleményt, írást a 

magyar labdarúgó-játékosokról, esetleg a magyar fociról, olvasott-e a magyar 

sportvezetésről külföldi szaklapokban vagy olvasott-e érdemleges külföldi reflexiót a 

magyar Eb-pályázatról vagy éppen olimpiarendezési törekvéseinkről?  A válasz többnyire 

nemleges lesz.  Úgy tűnik, nem vagyunk érdekesek, súlytalanok vagyunk, nem tudjuk 

„eladni” és „értékesíteni” magunkat a nemzetközi piacokon. 

 

Nem mondok újat azzal, hogy a magyar labdarúgás színvonala évről évre süllyed.  

Kimutatható, hogy a futballszféra szereplői (edzők, játékosok, szövetségi vezetők, a 

sportsajtó, a szurkolók nagy része) mindig ugyanabban látták a felemelkedés útját: a 

sportágba áramló jelentősebb tőkében és – legalább ennyire hangsúlyosan – az 

utánpótlás szerepének felértékelődésében.  Vonatkozik ez a vélemény többek között a 

sportágválasztás, a kiválasztás, a fiatalok versenyrendszerének megújítására, valamint 

az általános és rendezett viszonyok kialakítására is.   

 

A reményt, a bizakodást, a pozitív szemléletet az okozhatná, hogy a jelenlegi 

válogatottak egy-egy jó eredményre képesek.  Mindezt általában túlértékeljük, viszont a 

hosszútávú eredményes szerepléshez már több munka kell – elsősorban az utánpótlás 

területén.   

 

A nemzetközi és a hazai szakirodalmat vizsgálva megállapítható, hogy jelentős igény 

mutatkozik a sportpolitikát érintő tudományos kutatásokra.  Sem a külföldi, sem a hazai 

szakirodalom nem tud felmutatni olyan megalapozott vizsgálati eredményeket, melyek 

mennyiségi és minőségi szempontok alapján is megfelelőek a megoldáskeresés 

feltételeinek, illetve a fejlesztés megalapozására.  Földesiné (1996a) szerint a társadalmi 

változások vizsgálata még manapság is a szociológia annyira gyenge területe, hogy még 

átfogó elmélettel sem rendelkezik. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A rendszerváltás hatása a sportra 

 

A rendszerváltás kezdete óta a sportot érintő folyamatok és változások nem átgondoltan, 

inkább a gazdasági-társadalmi-politikai történések járulékos következményeiként 

következtek be.  Ez többek között annak tudható be, hogy a sport intézménye nem 

került középpontba a döntéshozók tevékenységrendszerében, illetve nem alakult ki 

érdemi folyamatos párbeszéd a kormányzati és a civil szervezetek között (Frenkl és 

Gallov, 2002).   

 

A rendszerváltást követő tévedések, bizonytalanságok azzal is összefüggnek, hogy egy sor 

naiv elképzelés, önjáró determinizmusokban való hit játszott meghatározó szerepet a 

sportpolitika fő irányainak meghatározásában és kijelölésében is (Bakonyi, 2004).  Frenkl 

és Gallov (2002) kiemeli, hogy a rendszerváltás után az ágazat legfelsőbb vezető szervének 

minisztériumi rangra emelése egyértelműen pozitív lépés volt, ennek ellenére nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket.  Érdemes rávilágítani arra, hogy a magyar sport végül is 

túlélte a rendszerváltás okozta politikai-gazdasági nehézségeket, tette ezt méghozzá úgy, 

hogy a nemzetközi eredményességét többé-kevésbé megtartotta.  A rendszerváltás utáni 

harmadik szabad kormány az 1996. évi sporttörvénnyel megteremtette a jogi lehetőséget a 

mélypontról való kimozdulásra, azonban ez sem tudott konkrét megoldással szolgálni a 

problémákra. 

 

A hazai társadalomtudósok, beleértve a sporttudományok képviselőit is, „kritikátlanul 

vették át – a leggyakrabban angolból fordított – patentokat, melyek középpontjában az az 

elképzelés állt, hogy a privatizáció, a jogállamiság és a civil szerveződések jogi kereteinek 

megteremtésével automatikusan a fejlett nyugati társadalmak mintáját fogja követni a 

magyar gazdaság és társadalom fejlődése.  Ezek a gyakran illúziónak bizonyult 

elképzelések komoly hatást gyakoroltak a rendszerváltó törvények megfogalmazására. 

Ettől a sport és a sportirányítás, valamint a sportfinanszírozás törvényi, politikai 

szabályozása sem maradt mentes” (Bakonyi, 2007. 11.). 
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A rendszerváltás után jelentős változások zajlottak le a lakosság sportolási szokásaiban.  

Ennek egyik mutatója, hogy az egyesületi sportolást egyre inkább az egyénileg 

szervezett és szolgáltatásszerűen igénybe vett sportolás váltotta fel.  Mindez azt 

eredményezte, hogy a széles értelemben vett sport bevételei a vállalkozásokat 

gyarapítják, s nem nyújtanak hathatós támogatást az egyesületeknek.   

 

Az, hogy Frenkl és Gallov (2002) munkájában kiemelt helyen és jelentős terjedelemben 

szerepel a labdarúgás, elsősorban a szerzők hozzáállásával magyarázható.  Ugyanakkor 

a labdarúgással foglalkozó fejezet utolsó bekezdése egyértelműen azt sugallja, hogy ez a 

kiemelés önmagában indokolatlan.  Ez az ellentmondás is plasztikusan szemlélteti a 

labdarúgás kettős megítélését a sportvezetésen belül.   

 

Az államosított sport társadalmasodása az 1989. évi II. törvény kihirdetése után 

valósulhatott meg.  Földesiné (1996c) kiemeli, hogy a sportszférát az egyesülési törvény 

életbe lépése felkészületlenül érte és ennek eredményeképpen a politikai-gazdasági 

átalakuláshoz képest a sportban egyértelműen lassú és szűk az átalakulás.  Azonban 

tudvalevő, hogy a sportban bekövetkezett leglényegesebb változásokat a sporton 

kívülről kezdeményezték, indították.  Amikor a nyolcvanas évek közepén az erősen 

fellazult diktatúrában a társadalom más szféráiban kifejezetten felgyorsultak a 

változások, a sportban nem voltak alulról építkező kezdeményezések (Földesiné, 

1996c).  

 

A régóta várt változáshoz a „lökést” Frenkl (1986) szerint az 1986-os labdarúgó- 

világbajnokságon leszerepelt magyar csapat kudarca, a korábbi részsikerek 

túlértékelése, a valós problémák elodázása, a labdarúgó-centrikusság és a 

kontrollszisztéma hiánya adta.   Szerinte ez általánosnak és jellemzőnek tekinthető a 

labdarúgás különböző korszakainak kudarcaiban.   

 

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján Kelet-Közép-Európában végbement 

forradalmak felszámolták a totális rendszereket és a térségben egy politikai, gazdasági 

és kulturális paradigmaváltás indult útjára.  Ez az új szituáció kihatással volt a 

társadalmi szférák teljes rendszerére, így természetesen a sportra is (Takács, 1996).  A 
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rendszerváltás utáni első évek komoly megrázkódtatást okoztak a „csodára” várók 

körében (Földesiné, 1996c).   

 

Egyértelmű ténynek tűnt, hogy a jóléti társadalmak modellje nem alkalmazható a 

posztszocialista országok rendszerére.  Az államszocializmus újraelosztásos szisztémája 

bármennyire is igazságtalan volt, de megteremtette a látszólagos foglalkoztatottságot, a 

nyugdíj és az egészségügyi ellátás mellett a sport finanszírozásának az alapjait is.  A 

kelet-közép európai országoknak el kellett kezdeni a piacgazdaságot, mely túl sok terhet 

rakott az államháztartásra és természetesen az állampolgárokra is.  Emellett 

törvényszerű volt, hogy a folyamatos „takarékosság” elsősorban a szociálpolitikai 

szolgáltatásokra terjedt ki, az egészségügyre, az oktatásra, a kultúrára, a testkultúrára.  

Ez visszafordíthatatlan károkat okozott és okoz azóta is ezeken a területeken (Takács, 

1996).  

 

A magyar versenysport gazdasági és sportirányítási mélyrepülése már a rendszerváltás 

előtt elkezdődött, ugyanis az állami pénzből szponzorként funkcionáló gazdasági 

szervezetek a sport nyílt támogatásában egyértelműen ellenérdekeltté váltak (Debreceni 

és László, 1989).  Ennek következménye, hogy fokozatosan csökkentették sportcélú 

ráfordításaikat, és megkezdték drasztikus kivonulásukat a magyar sportból.  Ezzel 

párhuzamosan ugyanezt tette az állam is, amely a központi költségvetésben nyirbálta 

meg folyamatosan a versenysportnak juttatott forrásokat.  Fóti (1996) szerint az állam 

az 1990-1994 közötti években legalább 24 milliárd forinttal csökkentette a magyar 

versenysportnak nyújtott anyagi támogatását.  

 

Azért bíztató volt, hogy az egyre fogyó állami és vállalati pénzek, illetve a minimális 

üzleti bevételek ellenére a magyar sport az 1990-es évek közepén is megőrizte sajátos 

érdekeket tükröző, jól felfogott szerkezeti struktúráját.  Ebbe a rendszerbe az olyan 

felemás üzleti megoldások is belefértek, melyek inkább az adott sportágak agóniáját, 

mintsem az új struktúrák kialakítását segítették (Fóti, 1996).  A strukturális átalakulást 

az új évezred elején kényszerítették ki ide vonatkozó törvények (pl. sporttörvény), 

rendeletek, a funkcionális megújulás azonban széles körben még mindig váratott 

magára.  A valódi üzleti vállalkozások a nyolcvanas években indultak el élcsapatok és 
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élversenyzők szponzorálásával, ahol a vállalatok egyértelműen olyan személyiségeket 

akartak találni, akik kapcsolódtak az általuk kínált áru imázsához és arra a célcsoportra 

hatott, amelynek az árut a hirdető el akarta adni. 

 

 

A magyar sport változási tendenciái a poszt-államszocializmusban  

 

A sport átalakulásának kezdeti irányai az alábbi dimenziók mentén vizsgálhatóak: 1) 

társadalmasodás versus államosítás, 2) decentralizáció versus centralizáció, 3) állami 

finanszírozás versus finanszírozási vákuum, 4) állami sportkoncepció versus 

párthatározatok, és 5) Nyugat felé orientálódás versus Kelet felől jövő diktátumok 

(Földesiné, 1996a, 1996b, 1996c, 2003, 2005).  

 

A magyar sport átalakulása késlekedett és jóval lassúbb volt, mint jó néhány más 

társadalmi alrendszeré.  Az 1989-1990-es politikai rendszerváltást követő reményteljes 

elvárások – melyek szerint Magyarország a keleti típusú modernizációról áttér a nyugati 

típusúra – egyértelműen nem valósultak meg.  A társadalmi alrendszerek többsége, 

közöttük a sport, közel két évtized elteltével sem tud, illetve nem akar lemondani az 

állam paternalista gondoskodásáról.  Ennek alapján feltételezhető, hogy a magyar sport 

ellentmondásos változásai valódi autonómiájának hiányában gyökeredznek. 

 

A vizsgált időszak valamennyi szakaszában – a mögöttes ideológiák jelentős 

különbségei ellenére – lényegében hasonló sportpolitikai célok fogalmazódtak meg.  

Hasonlóság mutatkozott abban is, hogy a deklarált célokat egyetlen periódusban sem 

valósították meg következetesen.  A diáksport, az egyetemi sport és a szabadidősport 

nem profitált igazán a rendszerváltásból, egyedül talán a fogyatékosok sportjában 

történt számottevő előrelépés.  Valamennyi eddig hatalmon levő kormány kihagyta azt a 

történelmi lehetőséget, hogy ténylegesen változtasson a sport különböző területeivel 

szembeni hagyományos politikai attitűdökön.  Megmaradt az élsport prioritása de, ezen 

a területen is elégedetlenség uralkodott el, mert elveszítette privilegizált helyzetét. 
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A sokasodó újfajta problémák megközelítése a sportban az intézményrendszer gyakori 

átstrukturálásával, tehát a hagyományos, régi módon történt.  A legfelső szintű 

sportirányítást másfél évtized alatt hatszor szervezték át, változott a sportirányítás első 

emberének (elnök, miniszter, államtitkár) státusa és még gyakrabban személye.  Szinte 

követhetetlenné váltak a szervezetrendszeren belüli, rendszeresen módosuló alá-, fölé- 

és mellérendeltségi viszonyok.  Állandóan cserélődött a jogi háttér (tíz év alatt három új 

sporttörvény, plusz törvénymódosítás), és a visszatérő struktúraváltás pótcselekvésnek 

bizonyult, illetve diszfunkcionális következményekkel járt.  Mindezek eredményeképp a 

magyar sportban tervezhetetlenség és egyértelmű bizonytalanság lett úrrá. 

 

A hazai sport az 1990-es évek közepéig politikamentes területnek bizonyult, ahol a 

különböző ideológiát valló szereplők (politikusok és sportszakemberek is) képesek 

voltak a sport közös nyelvén beszélni.  Ez az ideális állapot az 1990-es évek második 

felétől folyamatosan megszűnt, mivel a sport egyre inkább a politikai csatározások 

színterévé vált.  Azon túl, hogy valamennyi hatalmon lévő kormány a magyar 

sportsikerekkel erősíteni akarta legitimitását – különösen a nyári olimpiai játékokon 

elért eredményekkel – az alábbi három veszélyes tendencia bontakozott ki: 1) szakmai 

szempontok versus politikai szimpátia, 2) elvek versus különalkuk politikai (és 

személyközi) alapon, illetve 3) szolidaritás versus kettészakadt magyar sport. 

 

Az érdekérvényesítési esélyeket a politikai szempontokon túl, jelentősen gyengítette, 

hogy más törésvonalak mentén (például részérdekek, doppingügyek) is gyakran többfelé 

szakadt a sporttársadalom.  Az élsportlobbi időnként ugyan erősnek tűnt, de a 

legalapvetőbb kérdésben nem volt hatékony.  Többek között nem tudta elérni, hogy a 

központi költségvetésből a sport finanszírozására fordítható százalékos arány 

megemelkedjen és megközelítse az európai uniós átlagot. 

 

A túlpolitizáltság azért tudott teret nyerni, mert sem a civil szféra, sem az üzleti szektor 

nem tudta csökkenteni az állam dominanciáját a sportban.  A civil sportszervezetek 

fonák módon jöttek létre a rendszerváltás után és további fejlődésük is 

ellentmondásosan alakult.  Egyfelől a sportban élők közül sokan félreértelmezik az 
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autonómiát, és tartósan ingadoznak a szabadság utáni vágy és a paternalista biztonság 

között, másfelől az állami szféra ellentmondásosan kezeli a paternalista elvárásokat. 

 

Az államszocialista sportpolitikában a paternalizmus kiváló lehetőséget biztosított a 

központi irányításra, az ellenőrzésre is alkalmas eszköz volt, továbbá meghatározó 

szerepe volt abban, hogy az egyéneket leszoktassa az önálló gondolkodásról, 

cselekvésről és mindezzel együtt a felelősségvállalásról.  Mindazonáltal, nem volna 

helytálló teljes mértékben a korábbi politikai rendszert okolni a paternalista elvárások 

túléléséért, hiszen ezek azért maradhattak fenn ilyen széleskörűen, mert a bizonyos 

szempontokból megváltozott sportpolitika sem mentes a paternalizmustól, valamint ez 

teszi lehetővé a recentralizációs törekvések megvalósítását és sport felhasználását 

politikai célokra.  

 

A civil szektor kiszolgáltatottságát az állami szféra arra használta fel, hogy alátámassza 

recentralizációs törekvéseit.  Jó néhány kvázi civil sportszervezet szerződéses viszonyba 

került az állammal, intézményesült és bürokratizálódott.  A létrejövő köztes – 

kormányzati és nem kormányzati – sportszervezetekben nem a paracivil, hanem a 

paraállami jellegre került a hangsúly, amelyek „de jure” ugyan egyenrangú 

partnereknek számítanak, azonban „de facto” kényszerűen alárendelődnek a 

kormányzati sportszervezeteknek.  Az állam dominanciája a magyar sportban időnként 

csökkent, időnként felerősödött, majd újra csökkent és újra felerősödött, de lényegében 

mindig megmaradt. 

 

A civil szektor megerősödését az állami szektor más társadalmi alrendszerekben sem 

mindig szorgalmazza egyértelműen (a civil szervezeteknek nyújtott állami támogatás 

jóval alatta marad az európai uniós átlagnak), de úgy tűnik, hogy a sportban 

gyakoribbak és súlyosabbak az ellentmondások. 

 

Összefoglalásként Földesiné tanulmányai alapján (1996a, 1996b, 1996c, 2003, 2005) 

megállapítható, hogy a magyar sport legutóbbi évtizedét leginkább azzal lehetne 

jellemezni, ami nem valósult meg: 
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• nem történt széles körű elitváltás, 

• nem körvonalazódott egy új sportmodell képe és széles társadalmi bázisa, 

• a Nemzeti Sportstratégia csak most került elfogadásra (hogy miként jelent majd 

előrelépést, változást, még nem tudni). 

 

Eltérő mértékben, de a sportélet valamennyi szintjén tapasztalható az idegenkedés a 

modernizációtól.  Összevetve a rendszerváltás előtti és utáni sportéletünket, úgy tűnik, a 

folytonosság meghatározóbb, mint a diszkontinuitás.  A magyar sport demokratikusabb, 

igazságossági elveken alapuló valódi megújulása még várat magára, átalakulásának 

folytatódnia kell. 

 

A magyar labdarúgás rövid története 

 

Hogy megértsük a labdarúgás és a politikai rendszer kapcsolatát, érdemes röviden 

kitérni a magyar labdarúgás történeti aspektusaira. 

 

Magyarországon a 19. század végén jelent meg a mai értelemben vett labdarúgás.  

Jelentős a folyamatban, hogy az 1867-es kiegyezést követő gazdasági fejlődés 

eredményeképp megalakultak legpatinásabb sportklubjaink.  A kiegyezés egyfajta 

politikai-gazdasági biztonságot hozott az országnak, megjelentek a külföldi befektetők, 

és egyre több honfitársunk járt Angliában vagy Európa más országaiban tanulni, 

tapasztalatokat szerezni.  Jellemző volt erre az időszakra a külföldi minták átvétele a 

technológiákban és a sportokban, így került a futball is Magyarországra.  

 

Az 1868-ban megalakult Nemzeti Torna Egylet a német torna meghonosítását tűzte ki 

célul, majd 1875-ben Esterházy Miksa gróf létrehozta az első angol típusú exkluzív 

klubot (Magyar Athletikai Club).  A kialakult értékrend szerint (leegyszerűsítve) az 

arisztokraták legkedveltebb sportága az atlétika, a tehetős polgároké a torna, a 

szegényebb néprétegeké pedig a foci volt. Az 1885-ben alakuló ÚTE (Újpesti Torna 

Egylet) és a BTC (Budapesti Torna Club) atlétikai és tornaszakosztályai mellett már a 

labdarúgás is megjelent.   
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Az MTK (Magyar Testgyakorlók Köre) 1888-ban, az FTC (Ferencvárosi Torna Club) 

1899-ben szerveződött.  Az új játékot a felső középosztály, sőt a társadalmi elit is 

szívesen játszotta.  A fiatal munkások és a nyugati szakmai tapasztalatszerzésből 

hazatért fiatal mesterek meghonosították a labdarúgást a munkások körében, így a 

csapatok játékosaik társadalmi státusát tekintve heterogének lettek.   

 

A 20. század elején megalakult a Magyar Labdarúgó Szövetség (1901) és ezzel együtt 

elindult az első bajnoki évad.  Hivatalos válogatott mérkőzésre ebben az évben még 

nem került sor, de a legjobbjaink kipróbálták magukat egy erre az alkalomra 

összeállított vegyes csapattal szemben.  A többségében polgári, kispolgári 

támogatottságú csapatok (ÚTE, MTK, FTC) mindenki számára lehetőséget biztosítottak 

ennek az új játéknak a gyakorlására, hisz érdekeltek voltak abban, hogy minél több 

játékos közül tudjanak választani, minél többen ismerjék meg és szeressék meg a 

labdarúgást.   

 

A labdarúgás helyzete az I. világháborúban stagnált, ám ezt követően annak ellenére 

gyors fejlődésnek indult, hogy az állam ekkor nem támogatta.  A sportág szakmai 

csúcspontját az 1938-as világbajnokságon elért második hely jelentette.  Jellemző a 

labdarúgást körülvevő közhangulatra, hogy a közvélemény kudarcnak tekintette az elért 

eredményt.   

 

Magyarországon 1925-től vált profivá a sportág.  A II. világháború után a 

többpártrendszerben viszonylag önállóan működtek a labdarúgó-szakosztályok, de a 

kommunista rezsim hatalomra kerülésével a sport teljes rendszerét átszervezték.  Egyre 

inkább politikai jelentőséget tulajdonítottak a nemzeti válogatott sikereinek, 

győzelmeinek.  A kommunista országokban a politikai vezetők számára az olimpiai 

érmek fontosabbnak számítottak, mint a labdarúgás, mert a sikereket az egyéni 

sportágakban könnyebb volt kivívni (Radnedge, 2005).  Ekkor Magyarország számított 

a kommunista rendszer elsőszámú labdarúgónemzetének, méghozzá azért, mert az 

ország sportjára fordítható eszközeit a Honvéd és a válogatott csapat felé irányították.  
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A Rákosi-rendszer kézi vezérlése a politikán kívül a futballban is megjelent.  Ennek 

következményeként 1950-ben drasztikusan átalakították a csapatokat, mindegyiket egy-

egy minisztérium, gazdasági ágazat felügyelete alá rendelték.  A hatalom így próbálta 

megfosztani a klubokat korábbi identitásuktól, támogatóiktól, anyagi bázisuktól, sőt 

szurkolóiktól is.  Az MDP vezetése ekkorra már elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy 

a sportpályákon akár több tízezer ember felügyeletét is felvállalja.  Ebben az időszakban 

kezdődtek el a stadionépítések az országban.  Ékes példája a folyamatnak, hogy 1953-

ban felavatták a 100 000 férőhelyes Népstadiont és több első osztályú csapat pályáját is 

felújították.  Az aranycsapat – 8 honvédos és 3 MTK-játékossal – 1952-ben olimpiai 

bajnokságot nyert.   

 

A „varázslatos magyarok”, ahogy Angliában ismerik az 1950-es évek aranycsapatát, 

mindössze egyetlen mérkőzést veszített öt év alatt, az 1954-es világbajnokság 

döntőjében elszenvedett veresége előtt.  A Budai László, Kocsis Sándor, Hidegkúti 

Nándor, Puskás Ferenc – köztudottan a korszak legjobb játékosa – és Czibor Zoltán 

alkotta csatársor folyamatosan rettegésben tartotta az ellenfelek védőit, és 173 gólt 

szerzett a szóban forgó időszakban.  Emellett 1953-ban ez az együttes volt az első 

válogatott, amely képes volt hazai pályán legyőzni az angolokat. 

 

Az 1956-os forradalmat követő események a futball addigi rendszerét is teljesen 

átalakították.  Az aranycsapat szétesett – sokan disszidáltak –, a foci vesztett korábbi 

jelentőségéből.  A labdarúgás a „kádári konszolidáció” alatt önállósodott, a politikai 

közömbösségért, illetve engedelmességért cserébe bizonyos intézmények nagyobb 

szabadságot kaptak.  Puskásék elvesztéséért kárpótolva a szurkolókat, a hatalom 

visszaadta a klubok eredeti neveit, színeit és az 1950-es évek végétől már csak 

közvetve, az MLSZ-en keresztül avatkozott közbe, ha szükségét érezte.  Újra a 

klubokhoz kötődő gazdasági és politikai erők, illetve helyi támogatók segítették a 

csapatokat, kivéve az Újpesti Dózsát és a Budapesti Honvédot, amelyek 1999-ig a 

rendőrséghez, illetve a honvédséghez tartoztak. 

 

A kádári éra idején a vidéki csapatok is megerősödtek.  A győri Rába ETO 1982-83-ban 

bajnokságot is nyert, mely már jelezte a helyi szervezetek megerősödését.  A Videoton 
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1980-as évekbeli sikeres nemzetközi szereplését (UEFA Kupa II. hely) is a helyi 

nagyvállalat tette lehetővé.   

 

 

Napjaink labdarúgása és a politika 

 

A politikai rendszerváltás drasztikus változásokat hozott a társadalom életének minden 

területén.  A sport, mint társadalmi alrendszer csak lassan követte ezeket az 

átalakulásokat.  Az állami szerepvállalás a sport finanszírozása terén egyértelműen 

csökkent. A rendszerváltás egyik következményeként 1989 után a labdarúgásnak az 

állam támogatásáról át kellett térnie a piaci gazdálkodásra (Frenkl és Gallov, 2002; 

Krausz, 2002).  Ez a folyamat lassú, sok ellentmondással és vargabetűvel terhelt volt 

 

A mai napig működnek a sport szocializmus alatt felépült bürokratikus intézményei, 

még nem jelent meg a labdarúgásban hosszú távon üzletet látó és befektetni kívánó 

magánszféra (Szegedi, 2003).  Ezért az állami támogatások még mindig jelentős, több 

helyen szinte egyedüli bevételnek számítanak az egyesületeknél.  A bizonytalan 

pénzügyi források miatt (esetleges anyagi előnyökkel járó tévéközvetítések, reklámok, 

szponzorok) sokszor a köztartozásokat sem fizetik a klubok, bízva abban, hogy az 

aktuálpolitika kegyes lesz és elengedi ezek egy részét, vagy éppen az egészét.  A 

sportolók kényszervállalkozók lettek – hogy a járulékokat se a klub fizesse –, de így is 

rendszeresek a munkaügyi perek az elmaradt fizetések miatt.  

 

A legtöbb sportlétesítményünk leromlott állapotú, a privatizációjuk nem történt meg, 

felújításukra csak ritkán volt lehetősége a kormányoknak.  A klubok többségükben csak 

bérlői stadionjaiknak.  Az állami segítség ad hoc jellegű és sportágakként, klubokként 

eltérő nagyságrendű.  Az állam nem hatékony technikával próbál néha-néha segíteni 

ahelyett, hogy kialakítaná egységes sportfinanszírozási rendszerét.  

 

Úgy tűnik, hogy a sport jelenleg képtelen önállóan, állami segítség nélkül működni, és a 

fejlődését a bürokrácia is akadályozza.  A mai magyar sport erejét kristálytisztán 

mutatja, hogy mely sportágakban számítunk sikeresnek.  A klasszikus 
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látványsportágakban (labdarúgás, kosárlabda, tenisz), ahol az igazán nagy pénzek 

forognak, már régóta nem tudunk bejutni az élmezőnybe, nemzetközi sikereinket a 

média által kevésbé preferált ágazatokban (kajak-kenu, vívás, öttusa) értük és érjük el 

(Földesiné, 2003).  Az olimpiákon még mindig sportnagyhatalomnak számítunk, de a 

támogatók elmaradása és az utánpótlás-nevelés elhalása miatt itt is lassan lemaradunk. 

 

A sport szocializmusban betöltött funkciója – a rendszer felsőbbrendűségének 

bizonyítása és a szegényes körülmények közötti szórakoztatás – megszűnt.  Ez 

legjobban a legnagyobb tömegeket vonzó és mozgató labdarúgást érintette.  További 

problémát jelent, hogy a játék alacsony színvonala és az egyéb szórakozási lehetőségek 

bőséges kínálata a nézőket más irányba, más tevékenységek felé vitte el (Vincze, 

2006a,b).  Ennek következtében a labdarúgás népszerűsége mellett a gazdasági ereje 

erősen lecsökkent (Vincze, 2008).  

 

A mai magyar sport a társadalom olyan alrendszere, melynek a fiatalok esetében az 

oktatással, míg a felnőttek esetében az egészségüggyel, a szórakoztatóiparral van a 

legközvetlenebb kapcsolata (Frenkl, 2003).  Sportéletünk zászlóshajója a 

csapatsportágakban az 1920-as évektől egyértelműen a labdarúgás volt, amelyik a 

legnagyobb tömeget tudta mozgósítani a játékosok és a szurkolók számában is.  

Egyértelmű, hogy a két világháború között (is) a politika igyekezett a labdarúgás 

népszerűségét saját céljaira felhasználni.  Ennek ellenére közvetlen kapcsolatot, például 

állami támogatást nem nyújtott, sőt a felső vezetés idegenkedett is a sportágtól, különösen 

a profizmus megjelenése után.  E tekintetben elég utalni gróf Klebelsberg Kunó 

kultuszminiszter tevékenységére.   

 

A szemléletbeli változás 1945 után következett be.  Ekkorra a politika felismerte a 

sportban és elsősorban a labdarúgásban rejlő mozgósító erőt.  A nemzetközi sikerek, 

győzelmek a nemzeti összetartozást erősítették, a nemzeti büszkeség forrását képezték és 

erősítették a rendszer legitimációját.  Az aranycsapat a politikai vezetés belső csoportjának 

kedvence, büszkesége és hivatkozási alapjává vált.  A sport komoly állami pénzeket 

kapott, az élsportolók kiváltságos helyzetbe kerültek.   
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A II. világháború utáni sportsikerek félremagyarázhatatlan mozgósítást és inspirációt 

jelentettek a munkaversenyek megszervezéséhez.  A sport és elsősorban a labdarúgás a 

politika fő adujává vált, a politika a folyamatos sikerek elérése érdekében minden 

lehetséges támogatást megadott és minden fontosnak ítélt kérdésben magának tartotta fenn 

a döntés jogát.  A korszak sportvezetői politikai kinevezettek voltak, a politika 

elvárásainak kellett, hogy megfeleljenek.  A „kirakatversenyző” és a „kirakatcsapat” 

eredményessége biztosította minden érintett kiváltságos helyzetének fennmaradását, az 

állami pénzekből való részesedést. 

 

 

Utánpótlás, labdarúgó-utánpótlás 

 

A hazai sportegyesületek, futballszakosztályok megalakulásukkor (vagyis többségében 

a múlt század elején) abból a célból jöttek létre, hogy elősegítsék, megszervezzék 

tagjaik sportolását (Freyer, 2003).  Ezért aztán nem is merült fel, hogy fiatal 

sportolókkal, azok tudatos nevelésével foglalkozzanak.   

 

A középiskolai tanulók sokáig nem is lehettek sportegyesület tagjai, csak 1928-ban vált 

ez lehetővé, bizonyos feltételek mellett (jó tanulmányi eredmény, igazgatói javaslat  

stb.).  A helyzet akkor változott meg, akkor kapott nagyobb hangsúlyt a fiatalok 

képzése, amikor a sportágak először anyagi, majd szakmai színvonalukat tekintve 

megindultak a professzionizmus útján (Vincze, 2006a).   

 

A sport, a futball azonban sokáig mégsem vált hivatássá, és valóban „nagy üzletté”.  Így 

nem volt szükség arra, hogy a sportág vagy a klubok vezetése mintegy versenyt futva az 

idővel, igyekezzenek minél fiatalabbakkal foglalkozni, és minél hamarabb képzett 

futballistákat nevelni.   

 

A magyar klubok a harmincas években kezdtek először a középiskolásokra felfigyelni, 

majd később a náluk is fiatalabb gyerekekre.  Ennek ellenére a sportág hetvenes 

évekbeli nemzetközi eredményei azt mutatták, hogy szervezett keretek között elég 

elkezdeni a gyerekekkel 10-12 évesen, vagy akár még ennél is később, szisztematikusan 
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foglalkozni.  Azonban meg kell jegyezni, hogy a testnevelésórák, az iskolai 

sportfoglalkozások és a szabadidőben végzett sporttevékenység megfelelő alapokat 

adott a 6-12 éves gyerekeknek.  A gyermekfutball tehát kimondottan új jelenség, s 

ráadásul akkor kezdett meghonosodni Magyarországon, amikor az 1990-es években 

nyíltan profivá vált a sportág (Vincze, 2006a). 

 

A sportág utánpótlás-helyzetének bemutatásakor nem hagyható ki a Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) 2004-2006-os adatainak bemutatása (1. melléklet), 

illetve az utánpótlás pozíciói a különböző klubokban, egyesületekben.  Az adatok 

bemutatása azért lényeges, mert ma Magyarországon a NUPI-hoz (újabban: NUSI) 

tartozik az elit sport utánpótlás-nevelésének jelentős része.  A számok bemutatják, hogy 

a NUPI által koordinált iskolai létszámok és az igazolt labdarúgók száma 2004 és 2006 

között csökkent, míg a gyermek korosztályban nőtt.   

 

Az utánpótlás-nevelés céljait, lehetőségeit és eszközeit kifejező és biztosító szervezetek 

1) a profi egyesületek, 2) az amatőr egyesületek és 3) a független utánpótlásképző 

egyletek (Szegedi, 2003).   Ezek általánosítható, fő jellemzői tapasztalataink alapján a 

következők: 

 

1. A profi egyesületek utánpótlás-nevelésének fő célja, hogy magasan képzett, értékes 

játékosokat neveljenek kimondottan a profitszerzés érdekében.  Ha a felnevelt játékosok 

később a felnőttcsapatot erősítik, megkímélik a klub gazdálkodását attól, hogy máshol 

képzett labdarúgókat vegyenek (tehát a profit közvetve jelentkezik, azaz kiadást takarít 

meg), míg ha a saját nevelésű játékost felnőttkorban értékesítik, akkor ezzel a profit 

közvetlenül bevétel gyanánt jelentkezik a klub gazdálkodásában. 

 

A „Fradiban szép hagyománya volt a belülről való építkezésnek” – írja Albert Flórián 

(2007. 38.), majd így folytatja: „a fiatalítás minden csapat életében általában nagy 

megrázkódtatásokkal jár (…) így volt ez (…) nálunk, az Üllői úton, Dalnoki Jenő és 

Vincze Géza idején is. Más kérdés, hogy aztán a klubhoz kötődő fiatalok többsége 

végül bizonyított, átvette, majd továbbadta a Fradi-mentalitást és -hagyományt.” 
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Szegedi (2003) felmérése megerősítette, hogy a magyar futball nagyon messze van ettől 

az „ideális” állapottól.  Labdarúgásunkban nagyon kevés a hosszú távon gondolkodó, 

tőkeerős tulajdonos (a kutatásba vont klubok közül az MTK, a Rába ETO, vagy a 

DVSC jelenti az ellenpéldát).  Márpedig a hosszú távon gondolkodó befektetőktől 

joggal várható el, hogy komolyabban invesztáljanak az utánpótlás-nevelésbe, hiszen ez 

éppen olyan befektetés, mint bármilyen beruházás az oktatási piacon.  Miután az anyagi 

invesztíció megtérülése nemcsak hosszú távú, de kockázatos is, az ilyen befektetés a 

befektető szándékai komolyságának egyik bizonyítéka.   

 

2. Lényegesen jobb az utánpótlás helyzete a kisebb, amatőr egyesületeknél, mivel ezek 

elsősorban nem „piacra termelnek”, vagyis nem az a céljuk, hogy igazán minőségi 

labdarúgókat neveljenek fel.  Ezek a klubok az utánpótlás szintjén a legtöbb esetben 

tulajdonképpen fiatal labdarúgóik szabadidős tevékenységét szervezik.  Másik deklarált 

céljuk pedig az, hogy saját célra neveljenek futballistákat.  Az ilyen amatőr 

egyesületeknél a profikhoz képest lényegesen magasabb a felnőtt keretben a saját 

nevelésű játékosok aránya.  Az utánpótlás-nevelés gazdálkodása nem válik külön a 

felnőttcsapatétól, ám az önkormányzat (szemben a profi klubokkal) biztosabb lehet 

abban, hogy itt valóban a helyben élő gyerekek sportolását támogatja a szakosztály 

szponzorálása esetén. 

 

3. A független utánpótlásképző egyletek legnagyobb előnye az, hogy a legtöbb esetben 

alulról jövő civil kezdeményezésként alakultak meg, így egyrészt nem kell 

megküzdeniük a nagycsapat vezetésével, és nem egy „megkövesedett” klubstruktúrában 

kell utat törniük maguknak (pl. a Felcsúti Puskás Labdarúgó Akadémia). 

 

A rendszerváltás után alakult klubokat általában olyan emberek hozták létre, akik 

valamiért elégedetlenek voltak a környezetükben található más profi egyesületekkel.  A 

független utánpótlásképző klubok között van, amelyiket olyan szülők hozták létre, akik 

nem találtak megfelelő helyet futballozni vágyó gyereküknek.  De létezik olyan klub is, 

amelyet az újító szándékú edző hozott létre, mivel úgy látta, elgondolásait képtelen 

megvalósítani a „hagyományosan” működő klubokban.  Ez az új egyesülettípus 

népszerűnek számított, a rendszerváltás után sok nagyvárosban alakultak független 
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utánpótlásképző egyesületek (pl. Budapesten a Goldball, a Lurkó Szombathelyen, a 

Mézga Kaposváron, a Tisza Volán Szegeden, az Olasz Focisuli Debrecenben, vagy a 

Szokolay Békéscsabán). 

 

Az utánpótlás pozíciói ezekben a klubokban a legjobbak, ugyanis nincs felnőttcsapat.  

Az újonnan alakult utánpótlásképző egyesületek státusa valószínűleg a legrosszabb az 

egész struktúrában, mivel többnyire nem számíthatnak önkormányzati támogatásra, 

emellett nem rendelkeznek pályával, sportlétesítménnyel, viszont céljaik megegyeznek 

a profi klubok utánpótlás-nevelő tevékenységével.  Szinte minden ilyen klubban 

megjelenik az a szándék, hogy „minőségi” játékosokat neveljenek.  Ezek az egyesületek 

szemlátomást piacorientáltak: a többi klubhoz képest némiképp magasabbak a tagdíjaik, 

ám igyekeznek valóban jó képzést nyújtani, hisz számukra fontos az, hogy minél 

magasabb tudásszintre juttassák el labdarúgóikat.  S mivel igyekeznek üzleti alapon is 

működtetni a labdarúgást, az egész struktúrában leginkább ők végeznek igazán 

professzionális munkát (András, 2003, 2004). 

 

Magyarországon sokáig tiltott játék volt a labdarúgás az iskolákban, sőt, ahogy 

korábban utaltunk rá, a középiskolai tanulók évtizedeken át nem lehettek 

sportegyesületi tagok.  Az első világháború után nőtt meg az iskolai testnevelés (és a 

fiatalok testnevelésének) jelentősége, s ezzel párhuzamosan – a kialakuló profi 

futballnak köszönhetően – a középiskolások egyre „közelebb kerültek” a 

sportklubokhoz.   

 

A harmincas évektől a jelentősebb (fővárosi) egyesületek egyre nagyobb mértékben 

igyekeztek ellenőrzésük alá vonni az iskolákat, pontosabban a középiskolákat, és akkor 

is elsősorban az iskolán kívüli tevékenységekre koncentráltak. 

 

A sportklubok és az iskolák közötti kapcsolat 1945 után nem sokat változott, csak 

később, jórészt az 1960-as évektől kezdve alakultak ki szorosabb kötelékek az 

egyesületek és a tanintézetek között.  Ennek egyik állomása volt a sportiskolai hálózat 

kialakítása, amely sokáig a legfontosabb közvetítő mechanizmus volt az oktatási és a 

labdarúgó-alrendszer között.  Megalakulásuk elsődleges célja a versenysportra alkalmas 
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fiatalok kiválasztása, nevelése volt.  Emellett létrejöttük fontosabb indoka volt, hogy a 

magas szintű képzéshez elengedhetetlenné vált, hogy a későbbi potenciális sportolók a 

korábbinál már hamarabb megfelelő képzést kapjanak.   

 

A 11/1963. sz. MTST-határozattal életre hívott, a kezdetben 67 működő sportiskolát 

négy csoportba sorolhatjuk: 1. sportegyesületi sportiskola, 2. városi sportiskola, 3. 

sportági sportiskola, 4. Központi Sportiskola.  A futball szempontjából a legfontosabb 

tényező az volt, hogy a kluboknak nem kellett a kiválasztással törődniük, ráadásul a 

gyerekeket ötödikes koruktól speciális (sporttagozatos) iskolába irányították.   

 

Ma az egyesületek többféleképpen, több mechanizmus útján kapcsolódhatnak az 

iskolákhoz, melyek a kiválasztás, de a – bentlakásos futballkollégiumok esetében a 

kimondottan magas szintű – képzés terepét is jelenthetik.  A sportegyletek a 

legkézenfekvőbb módon úgy kapcsolódhatnak az iskolákhoz (és óvodákhoz), hogy az 

oktatási intézményeken keresztül jutnak el a fiatalokhoz: a klubok edzői kapcsolatot 

tartanak a környezetükben működő iskolák testnevelő tanáraival, nyílt napokat tartanak, 

segítik az iskolai versenyek lebonyolítását.   

 

Léteznek olyan klubok, melyek szorosan kötődnek a sportot emelt szinten oktató 

iskolákhoz.  Az egyesületek között ilyen a Debreceni VSC, melynek, ha nem is annyira, 

mint 10-15 évvel ezelőtt, máig fontos partnere a Debreceni Sportiskola.  Több klub ápol 

szoros kapcsolatot a környezetében működő sporttagozatos iskolákkal, bár ezek száma 

egyre csökkenő tendenciát mutat.   

 

Több helyen próbálkoznak azzal, hogy a klub – az iskolával való kapcsolat részeként – 

„beiskoláz” egy-egy osztályt.  Ez a gyakorlat (változó módon és színvonalon) majd 

minden élvonalbeli egyesületnél működik: a klub 14-18 éves játékosait egy 

középiskolába irányítják, külön edzéseken is részt vesznek, és az órarendjüket 

összehangolják az edzésekkel.   

 

A klubok bentlakásos kollégiumokat is fenntarthatnak, ami például Franciaországban 

már-már hagyománynak számít.  Magyarországon erre a kluboknak nincs pénze, így 
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esélyét sem látni, hogy ez a gyakorlat igazán széles körben elterjedjen, pedig ez a 

legeredményesebb szervezeti forma jelenleg Európában.  Debrecenben az 

önkormányzat működtet egy sportkollégiumot, ahol a város nagyobb klubjainak vidéki 

sportolóit helyezik el (vagyis a lényeg itt nem a külön, kiemelt színvonalú képzés, bár a 

kluboknak ez a forma is komoly segítséget jelent).  A bentlakásos iskolára adekvát 

példát Magyarországon egyedül az MTK szolgáltat (Sándor Károly Futball Akadémia – 

Agárd). 

 

Szegedi (2003) alapján elmondható, hogy Magyarországon (Kelet-Közép-Európában) a 

futball a politikai rendszerek legitimációjának egyik fontos eszköze volt.  Egy-egy, 

tömegeket megmozgató válogatott-mérkőzés sokszor nem pusztán a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásának fontos módja volt, esetenként nagy szimbolikus értéket is 

képviselt.  A nagy mérkőzéseken az 1920-as évektől rendszeresen megjelentek a 

politikai élet képviselői, igaz ettől még a futball az államtól nem kapott anyagi 

támogatást.  A két világháború között a hatalom a katonai előképzés feladatát osztotta a 

sportra, ám a „nyerészkedő” futballt erre sokan nem tartották alkalmasnak. Ez a 

magyarázata, hogy a testnevelési adó révén a futball a sportfinanszírozás egyik eszköze 

volt. 

 

1945 után a helyzet gyökeresen megváltozott.  Az állam a labdarúgás fő finanszírozója 

lett, a sportirányítás (főként 1954-ig) immár nem a labdarúgás „megregulázására” 

törekedett, hanem kiemelt helyet szánt számára a sportágak között.  Futballpályák sora 

épült, és jelentős támogatást kaptak az egyletek.  A régi, polgári egyesületek tekintélyes 

hányadát felszámolták, és a már korábban létező keresztényszociális, paternalista 

vállalati klubokat pedig épp oly kiemelten kezelték, mint a korábbi hatalom.   

 

Minden sportklub mögött valamilyen minisztérium, szakszervezet, vagy – még 

gyakrabban – vállalat állt (a kutatásba vont klubok közül már 1945 előtt is 

sportegyesület volt a Csepel, a Győri ETO és a DVSC, de – később ugyan – gyári 

egyesületként működött a Mosonmagyaróvár és a győri DAC, míg minisztériumi 

irányítású volt az MTK, az FTC, a Honvéd és a Győri Dózsa) (András, 2003).  A 

klubok bázisalapon működtek, jelentős támogatásban részesültek, melynek előnyeit 
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természetesen a fiatalok is élvezték.  A futballutánpótlás képzése (annak szerény 

körülményei és volumene miatt) természetesen nem kapott kiemelt támogatást, de a 

labdarúgás azáltal, hogy változatlanul egyfajta mobilitási csatornaként működött, 

továbbra is vonzó sportág volt a fiatalok számára. 

 

A rendszerváltás előtt a sportban felhasznált pénzek 60%-a a vállalatoktól érkezett, 

azonban ez a forrás szinte egyik napról a másikra elapadt.  A privatizált vállalatok új 

tulajdonosai sokszor számolták fel pályáikat, az állami vállalatok pedig igyekeztek 

megszabadulni sportklubjaiktól; az ETO ma már nem Rába, a DVSC pedig csak a 

nevében vasutas.  Az állam a rendszerváltás után, amilyen gyorsan tudott, kivonult a 

futball, elsősorban az egyesületi utánpótlás finanszírozásából, s csak 2001-ben tért 

vissza a Bozsik-program elindításával.  De ne feledjük azt sem, hogy az egykor állami 

indíttatásra és fenntartással megszervezett sportiskolák mára jórészt önkormányzati 

fenntartásúak, vagy megszűntek. 2006-ban indult egy új sportiskolai vonal, amelyről 

egyelőre sokat nem lehet tudni. 

 

A labdarúgás üzleti modelljei 

 

A kérdéskör tárgyalásánál lényeges a sportágat érintő üzletei modelleket bemutatni, 

melyek András (2003) szerint két fő elméleti modell köré csoportosulnak:  

 

1. Az állami modell jellemzője, hogy az állam komoly szerepet vállal a sport 

irányításában, működtetésében, finanszírozásában.  Elsősorban Közép-Kelet-

Európára volt jellemző, ahol a hivatásos labdarúgás sportsikerekben gazdag 

működését is megpróbálták felhasználni a politikai rendszer legitimálására, a 

közhangulat javítására.  Az állam a tulajdonosi jogait a szervezet vezetőin keresztül 

gyakorolja, vagyis ekkor gyakorlatilag nincs tulajdonos, a finanszírozás alapja 

ebben az esetben az, hogy az állam ellátja a szervezetet a működéshez szükséges 

bevételekkel, vagyis kialakul a puha költségvetési korlát.  Ennek megfelelően 

általában valamilyen nonprofit szervezet (jellemzően társadalmi egyesület) adja a 

működési keretet.  
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2. Az üzleti modell esetében a futballtársaságok kiadásainak fedezetét, annak nagy 

részét a közvetve vagy közvetlenül a piacról érkező bevételek biztosítják.  

Hangsúlyt kap a sport szórakoztató(ipari) jellege és a bevétel gátat szab a 

kiadásoknak.  Mivel a tulajdonos érdekelt a befektetett tőke megtérülésében, 

minimálisan azt kell biztosítani, hogy a bevételek hosszú távon fedezzék a 

kiadásokat.  A működési keretet gazdasági társaság adja.  

 

András (2003) a labdarúgásban a következő fontosabb bevételi típusokat és a hozzájuk 

kapcsolódó piacokat definiálja, amelyek fenntarthatnak, vagy hiányuk esetén 

megszűntethetnek szakosztályokat: 

1. jegy- és bérletbevételek (fogyasztói piac), 

2. a játékosértékesítés bevétele (játékospiac), 

3. közvetítési jogokból származó bevételek (közvetítési jogok piaca), 

4. kereskedelmi jogok bevétele: merchandising (merchandising piac) és szponzori 

bevételek (szponzori piac).  

 

Sportolási szokások és labdarúgás 

 

Milyen a fiatalok általános helyzete és viszonyuk a sporthoz és ezen belül a 

labdarúgáshoz?  Az elmúlt pár évben több hazai publikáció is foglakozott a diákok 

sportolási értékrendjével, illetve az ehhez kapcsolódó pszichés összetevőkkel (Murányi 

és Hamar, 2005; Pál és mtsai, 2005; Pluhár, Keresztes és Pikó, 2003).  Az egyik 

lényeges pszichés összetevő a sportoló biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai 

tényezői által befolyásolt motivációs bázisa, melynek megjelenését a sportban belső, 

külső, valamint a részvételi motivációként érdemes vizsgálni (Nagykáldi, 1998).   

 

A teljesítmény iránti vágy lényeges tényező számunkra, azonban nyilvánvalóan csak olyan 

területeken lehet a gyermekben ezt optimális módon feléleszteni, amely területekről megfelelő 

mennyiségű és minőségű információval rendelkezik.  A gyermekek sportágválasztása is ilyen 

tényező.  A sportágválasztásnál lényeges szempont, hogy kitől milyen információ érkezik az 

adott sportágról és az adott helyzetben. Ebben, mint információátadó és -közvetítő, nagy szerepe 
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van a szülőnek, a testnevelő tanárnak, az edzőnek, a barátoknak és természetesen a médiának is 

(Bicsérdy, 2002).   

 

Hazánkban a sportágválasztás témaköre nem számít kiemelt, több oldalról vizsgált kutatási 

területnek. A kevés hazai empirikus vizsgálat egyike Révész és munkatársai (2005) nevéhez 

fűződik, akik elismert és sikeres edzők véleményére támaszkodva tárgyalták a 

sportágválasztás témakörét.  Eredményeik szerint erőteljes szülői befolyás fedezhető fel a 

gyerekek sportágválasztásában, melynek mértékét elsősorban a szülők sportbéli 

tapasztalata, sportmúltja, sportág-preferenciája és sportági elkötelezettsége határozza meg.   

 

Brustad (1988) szerint a szülő befolyásoló hatása a kisgyermekkortól a serdülőkor végig 

érződik, de a gyermekek korának, nemének és kulturális környezetének megfelelően 

különbözőképpen.  Bognár és munkatársai (2006) azt erősítik meg, hogy a 

sportágválasztásban a szülők elsődleges befolyásoló hatása mellett a barátoknak is 

meghatározó a szerepe. 

 

A fiatalok elsősorban azért kezdenek el sportolni, mert jól akarják érezni magukat egy 

csapatban (közösségben), szeretnének fejlődni, meg akarnak ismerkedni az adott 

mozgásanyaggal, illetve kondicionálisan meg kívánnak erősödni és kihívást szeretnének 

állítani maguk elé (Seefeld, Ewing és Walk, 1991).  Ha ezek a célok – általában 12 éves 

kor környékén – nem realizálódnak, akkor következik be a sportágelhagyás (Barnett, 

Smoll és Smith, 1992).   

 

Jelentős tényező a labdarúgás elhagyásában, ha nincs elég játékidő, ha képzetlen edzők 

foglalkoznak a játékosokkal, sokan a negatív megerősítés, a szülői nyomás, a 

sikertelenség miatt vesznek búcsút a játéktól (Barnett, Smoll és Smith, 1992; Hellstedt, 

1990; Seefeld, Ewing és Walk, 1991).  Weiss és Hayashi (1996) szerint a legnagyobb 

arányú részvétel 10 éves kor körül tapasztalható a sportágban, ami aztán a 

sportágelhagyás miatt erőteljesen csökken.   

 

A szülők és az edzők attitűdje és mindennapos tevékenysége jelentős befolyással van a 

gyermekek sportolási tapasztalatainak, motivációjának és hozzáállásának pozitív 
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irányba való befolyásolásában (Duda és Hom, 1993; Wiersma, 2001).  Nincs ez 

másképp a labdarúgásban sem (Babkes és Weiss, 1999).  Nemzetközi tapasztalatok 

szerint az iskolán kívüli sportprogramok jóval jelentősebbek a gyermekek sportolási 

szokásainak kialakításában és ilyen jellegű igényeinek kielégítésében, mint az iskolák 

(Ewing és Seefeld, 1996).   

 

A szakirodalom azt is egyértelművé teszi, hogy az iskolán kívüli programok személyi 

állománya nem mindig megfelelő, mert a gyermekekkel nagyszámban foglalkoznak kellő 

végzettséggel nem rendelkező edzők (Gould és mtsai, 1990; Weiss és Hayashi, 1996).  Ezt 

azért érdemes kiemelni, mert nyilvánvaló, hogy az edzők tudása, képzettsége és végzettsége 

is jelentősen befolyásolja a gyermekek sportolási szokásait, illetve annak minőségét 

(Barnett, Smoll és Smith, 1992; Smith és mtsai, 1983; Smoll és mtsai, 1993).  Azok az 

edzők, akik nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és képzettséggel, általában jóval 

kevésbé képesek a kornak és a képességszintnek megfelelően tervezni az edzésmunkát, 

illetve minden egyéb, gyermekekkel és szülőkkel kapcsolatos problémát hatékonyan 

megoldani (McCallister, Blinde és Kolenbrander, 2000).  

 

Nyerges és Laki (2006) szerint a 15-29 éves fiatalok döntően azért nem sportolnak 

rendszeresen, mert erre „nincs idejük”. Az előfeltételek ráadásul össze is kapcsolódnak, 

hiszen a sportos életmód az elégséges szabadidő és pénz egyidejű meglétét követeli 

meg.  E téren a rendszerváltás után sem következett be gyökeres változás, sőt a 

gazdasági visszaesés, a magas infláció, a tömeges munkanélküliség, a reáljövedelmek 

csökkenése stb. miatt sokak anyagi helyzete romlott, és ezzel számukra az 

életmódváltás lehetősége időben még távolabbra került. 

 

A fiatalok sportoláshoz való viszonyát alapvetően a társadalmi és az anyagi helyzetük 

befolyásolja, az a közeg, amelyben felnőttek és élnek.  Aki nem tartja fontosnak a 

sportolást, az a gyerekei esetében sem fog törődni azzal, hogy sportolnak-e, még 

kevésbé kíván majd ilyen célra pénzt fordítani, ha egyébként beosztással kell élnie. 

 

Lényeges kérdés, hogy a fiatalok hány százaléka sportol rendszeresen.  Az adatok arról 

tanúskodnak, hogy elszomorító helyzetben vagyunk, mert a legjobb eredményt 
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felmutató régióban is alig haladja meg a 40%-ot a rendszeres testedzést űzők aránya a 

fiatalok körében.  Az országos átlag (33%) egyenesen elszomorító, tragikus.  

 

A felső tagozatos általános iskolai tanulók – saját bevallásuk szerint – 58,2%-a a 

kötelező testnevelésórán kívül is űz valamilyen sporttevékenységet.  Szomorú 

tendenciát tükröz, hogy míg a 15-19 évesek 42,2%-a sportol rendszeresen, a 20-24 

évesek körében ez az arány 33,7%-ra, a 25-29 éveseknél már 25,0%-ra csökken 

(Nyerges és Laki, 2006).  Tekintettel arra, hogy a 15-19 éves korosztály 84%-a az 

iskolarendszeren belül található, meglepő, hogy a sportolók aránya 16%-kal csökkent az 

általános iskola felső tagozatához (10-14 évesek) viszonyítva.  Ehhez képest a 

következő két korcsoportban bekövetkező 8,5%-os, illetve 8,7%-os csökkenés 

könnyebben magyarázható családi, lakhelyváltoztatási, vagy munkahelyi beilleszkedési 

okokkal. 

 

A 10-14 és a 15-19 évesek korcsoportjainak nagyon alacsony sportolási aránya igazán 

elgondolkoztató, hasonlóan, a két korcsoport közötti 16%-os csökkenés jelentős, és elég 

nehezen indokolható, magyarázható.  Ebből egyenesen következik, hogy ennek a fiatal 

korosztálynak csak 25%-a sportol rendszeresen.  Az adatok több olyan következtetés 

levonását teszik lehetővé, amelyek az utánpótlás-nevelés lehetőségeit és mozgásterét is 

befolyásolják, mert a jelen fiataljai lesznek azok a szülők, akiknek a gyermekeivel 

tudjuk és reméljük megvalósítani labdarúgásunk feltámasztását.  

 

 

Az iskola szerepe a gyermekek sportjában 

 

Az 1990-es évek humanista és demokratikus célzatú újításai új elemeket, legtöbbször a 

diákok érdeklődési köreibe tartozó mozgásformákat hoztak az iskolai testnevelés 

tanterveinek reformálása során, sajnos minden tudományos háttér és igény nélkül 

(Hamar és mtsai, 2006). 

 

Az 1990-es évek első felében az alacsony részvételi arányok miatt liberalizáció 

következtében elvárt pozitív beállítódottság a testnevelés iránt nem volt tapasztalható a 



 31

gyakorlatban.  A testnevelés, mint kötelező tantervi program számára – minisztériumi 

szintű támogatottsága ellenére – negatív következményekkel járt a rendszerváltás, 

elértéktelenedett, a politika és az iskolai vezetés is kevés érdeklődést mutatott iránta 

(Rétsági, 2006). 

 

Több szerző a szülők magatartásának, értékrendjének tulajdonítja a legjelentősebb 

szerepet a fiatalok felfogásának és iskolán kívüli tevékenységének alakításában 

(Fredricks és Eccles, 2004).  Ugyanakkor az iskola intézményétől is elvárható, hogy az 

értékeket, viselkedésmintákat át tudja adni a tanulóinak, hiszen az iskoláskorú gyermek 

élete leginkább az iskola köré szerveződik (Eccles és Wigfield, 2000).  Ennek 

megfelelően a későbbi beállítódás, érték, norma és minta a pedagógusok, illetve az 

oktatási-képzési rendszer által jut el a tanulókhoz (Laki és Nyerges, 2001).   

 

Hamar és munkatársai (2006) a fiatalok sportolás iránti csökkenő érdeklődésének 

okaiként említik, hogy a rendszerváltás után a tantervek „modernizációja” során a 

testnevelési óraszámok csökkentek, a testnevelőket „csak” mint szabadidő-szervezőket 

tekinti a társadalom.  A rendezetlen intézményi és financiális körülmények 

megnehezítik a testnevelők küzdelmét a fiatalok sport iránti érdeklődésének 

felkeltésében.  Mindez annak ellenére alakult így, hogy a testnevelők vannak a legjobb 

helyzetben, hogy elérjék az ifjúságot, testkulturális értékeket közvetítsenek számukra, 

ösztönözzék őket a sportfoglalkozásokon való részvételre.  A fiatalkori motiváció 

kialakítása biztosíthatja az élethosszig tartó rendszeres sportolás iránti igény kialakítását 

(Malina, 1996; De Knop, De Martelaer és Van Heddegem, 1998). 

 

Számos sikeres és kevésbé sikeres próbálkozás indult a testnevelő tanárok, az edzők és a 

szülők együttműködésének fejlesztésére, a gyermekek sport iránti vágyának 

felkeltésére, majd a megfelelő sportág felé való irányítására.  A hazai kutatások 

széleskörűen tárgyalják az iskolához kapcsolódó fizikai aktivitás és sportolás hatásait, 

azonban a sportágválasztás és az iskola kapcsolatával mindezidáig kevesen 

foglalkoztak.  A kevés tanulmány közül Pápai és Szabó (2003) munkáját érdemes 

kiemelni, amely szerint az utánpótláskorú fiú tornászok 75%-a, míg a lányok 69%-a a 

szüleik javaslatára kezdtek sportolni. 
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Elsősorban a testnevelő tanár feladata, hogy megalapozza és megszilárdítsa a fiatalok 

sportolási szokásait.  Amikor a gyermekek sportágválasztásáról beszélünk, szem előtt 

kell tartani, hogy az egyre kisebb létszámú utánpótlás számára kell megfelelő 

adottságokkal rendelkező fiatalokat találnunk.  A mind teljesebb sportolási 

rendszeresség kialakításához mindenképpen fel lehet használni a gyerekek lelkesedését 

és érdeklődését.  Amennyiben segítünk nekik megtalálni azt a sportágat, ahol kisebb-

nagyobb sikereket érhetnek el, lecsökkenthető a rendszeres fizikai aktivitás korai 

abbahagyásának aránya (Trzaskoma-Bicsérdy és mtsai, 2006; Salvara és mtsai, 2006).  

A rendszeres sportolásra nevelés, jobb esetben a versenysport felé irányítás segítségével 

hozzájárulunk az utánpótlás-nevelés problémájának csökkentéséhez, esetlegesen 

megoldásához is.   

 

Keresztes és Pikó (2006) szerint a középiskolás fiatalok fizikai aktivitása még 

viszonylag kedvező szintet mutat, bár azt tapasztalták, hogy az aktivitási arány a 

gyermekkorihoz képest csökkenő tendenciát mutat, azaz teljesen egybecseng Laki és 

Nyerges (2006) megállapításaival.  Érdemes megemlíteni, hogy a szerzők a fiúk és a 

lányok fizikai aktivitásában jelentős különbségeket tapasztaltak, azonban az életkor nem 

befolyásolta a sportolási gyakoriságot.  Ennek magyarázata az lehet, hogy a fizikai 

aktivitás szembetűnő és drasztikus csökkenése a gyermekkor után, serdülőkorban, 

illetve fiatal felnőttkorban figyelhető meg.  A szerzők szerint a „jó tanuló, jó sportoló 

modell” létezése még középiskolás korban is érvényes, azaz a jó tanulmányi eredmény a 

sportolói státus szignifikáns és önálló prediktora.  Emellett lényeges, hogy a társadalmi 

hovatartozás, a szülők iskolai végzettsége és alkalmazási minősége szignifikánsan 

befolyásolja a sportaktivitási szintet.  A szerzők arra következtettek, hogy többet 

sportolnak a férfiak, a jó iskolai teljesítménnyel rendelkezők, a nagyobb városokban élő 

fiatalok, akiknek anyja magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, illetve akiknek apja 

vállalkozó. 

 

A saját döntés és a szülői javaslat tűnik a legjelentősebb hatásnak, amely a gyermekeket 

ebben a korban valamely sportág felé irányítja (Trzaskoma-Bicsérdy, Bognár és Révész, 

2006).  Az eddigi empirikus tapasztalatok szerint a sportszakemberek alig játszanak 
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szerepet az iskolások sportágválasztási döntéseiben.  Ez azt jelzi, hogy a testnevelő 

tanárok és edzők jelentős része nem fektet kellő hangsúlyt az iskolán kívüli 

kapcsolatokra és a tanulók megfelelő sportághoz való irányítására.  A testnevelő tanárok 

munkájuk révén jól ismerik a tanulók motoros képességeit és készségeit, így 

szaktudásuk révén elsősorban ők ajánlhatnának testhezálló sporttevékenységet és 

sportágat (Salvara és mtsai, 2003).  A cél értelemszerűen nem csak a versenysportra 

való szűrés és kiválasztás, az utánpótlás keresése, hanem a sportolási szokások 

gyermekkorban való kialakítása és megerősítése, amely a felnőttkori szokások és 

életvitel alapját képezik (Pál és mtsai, 2005). 

 

A testnevelők és az edzők együttműködve hatékonyabbak lehetnek a „szűrésben” 

(Kőrös, 1995; Istvánfi, 2002; Szlatényi, 2002).  Az 1980-as évek végéig az 

együttműködésnek, egymásra épülésnek volt egy viszonylag stabil rendszere, amely 

mára teljesen felborult.  A megkérdezett tanulók véleménye is ennek az 

együttműködésnek a hiányát mutatja.   

 

 

Labdarúgás: játékosok és edzők 

 
A labdarúgás csapatsport, ezért hatékony szervezés és irányítás nélkül nem képzelhető 

el optimális egyéni fejlődés, az ellenfél befolyásolása, illetve a mérkőzés sikeres 

befejezése (Gil és mtsai, 2007a).  A taktika és a játékosok elhelyezkedése is kiemelkedő 

jelentőséggel bír a mérkőzés szerveződését, alakulását illetően.  Wiersma és Sherman, 

(2005) alapján elmondható, hogy a pedagógiai, pszichológiai és menedzsmenttartalmak 

tűnnek a leglényegesebbnek az edzői munkában, kiegészítve a különböző szereplőkkel 

történő kommunikációval és szervezeti-szabályzati tényezőkkel.  

 

A sikeres játékos kritériumai közé tartoznak olyan összetevők, melyeket aránylag 

könnyű objektíven mérni (pl. futósebesség, kondícionális képességek), de természetesen 

vannak olyan tényezők is, melyeket már sokkal nehézkesebb pontosan meghatározni 

(technikai, taktikai és pszichés képességek) (Davids, Lees és Burwitz, 2000; Morris, 

2000).  Reilly és munkatársai szerint (2000) a bevált és a nem bevált labdarúgók között 
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a leglényegesebb különbséget a mozdulatgyorsaság, a futógyorsaság, a 

fejlődésorientáció és az anticipáció mutatta.   

 

A labdarúgás magas szintű elsajátításához elsősorban kiemelkedő technikai, taktikai és 

fizikai képességekkel kell rendelkeznie a játékosnak (Carr, 1994).  Vannak olyan 

újszerű gyakorlatok és kombinációk, amelyek a technikai és a labdarúgáshoz szükséges 

speciális állóképességet is fejlesztik, ezért (is) az edzőknek lényeges fejleszteniük 

tudásukat az edzés főbb mutatóit és arányait illetően (Little és Williams, 2007).   

 

A sportági képzés szempontjából lényeges, hogy ha a fiatal labdarúgó bizonyos okokból 

nem megfelelő mozgáskultúrát és sportági technikát sajátít el, az egyértelműen 

hátráltathatja – esetleg meg is akadályozhatja – optimális fejlődését (Bosco, 1999; 

Bosco és Komi, 1979; Gambetta, 1998) vagy sportágelhagyáshoz vezethet.  Hogy ez ne 

történjen meg, képzett, elhivatott és hatékony edzőkre van szükség.  

 

Azok fiatalok, akik korán elhagyják a sportágat, többnyire nem választanak más 

szervezett tevékenységet és később esetleg antiszociális magatartásformákat vesznek fel 

(Weissberg, Caplan és Harwood, 1991).  Ezért (is) az edzőknek minél érdekesebb, 

tartalmasabb és hasznosabb edzéseket kell tartaniuk, hogy ezzel is a sportág keretein 

belül tartsák a fiatalokat (Ommundsen és Vaglum, 1991).  

 

A jó edzőknek elmélyült pedagógiai tudással kell rendelkezniük, hogy a sportolók 

egyéni fejlesztésére összpontosíthassanak (Schempp, 1992).  A sikeres edzőknek magas 

szinten kell ismerniük a sport elméletét és gyakorlatát (DeMarco és McCullick, 1997), 

rendelkezniük kell a kritikus értékelés, a reflekció és ezen keresztül a hit és a 

tevékenység megváltoztatásának képességével (Tsangaridou és Siedentop, 1995), 

valamint a kíváncsisággal, fejlődni akarással (Jewett, Bain és Ennis, 1985). 

 

A holland labdarúgó edzőképző program elsősorban az elmúlt 30-40 évben hírnevet 

szerzett magának többek között a kiválasztás, a tehetséggondozás területein és nem 

utolsósorban a felnőtt mezőny nemzetközi szinterein.  Van Lingen (1997) azt emeli ki, 

hogy az edzővé válás folyamán a leglényegesebb elemek közé tartozik az adott szituáció 
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elemző képességének fejlesztése, aminek segítségével a játék menete közben a 

szakember különböző módón változtat, alakít, ugyanis az edzőképzésen belül nincs arra 

lehetőség, hogy minden egyes játékostípusra előre meghatározott programot 

dolgozzanak ki.  

 

Az edzők, elsősorban a pályafutásuk elején, gyakran hiszik, hogy számukra az a 

legfontosabb, miként kell játszani a focit.  Gyakran saját példájuk árán tanulják meg, 

hogy a sportág minden aspektusa (pl. sérülésmegelőzés, edzésmódszertan, fair play, 

kondicionálás) egyformán fontos az edzőnek (Gould és Martens, 1979).   

 

A nem megfelelően képzett edzők sokszor ugyanolyan hozzáállással és hitvallással 

rendelkeznek, mind a professzionális csapatok edzői: csak a győzelem számít (Martens, 

1988).  A gyermekek többsége azonban nem a győzelem, hanem a sportági 

mozgásanyag megtanulása, illetve az élmény, az örömérzés miatt sportol (Harter, 1981).  

Mindez értelemszerűen összekapcsolható olyan környezettel, melyben az edzők és a 

szülők a csapatmunkát, a mozgástanulást, illetve a szórakozást hangsúlyozzák 

(O’Connell és Yin, 1996).  

 

Számos edzőnek nincs megfelelő tudása ahhoz, hogy a sportoló gyerekeknek megfelelő 

technikát, taktikát, szabályismeretet és sportági gyakorlatot tanítson (Martens, 1988; 

Quinn és Carr, 1988; Seefeld, Ewing és Walk, 1991; Weiss és Hayashi, 1996).  Weiss 

és munkatársai (1991) arra hívták fel a figyelmet, hogy a legtöbb labdarúgó-

edzőképzésben szinte elhanyagolható a szisztematikus értékelés.  Ezen túllépve, Carr 

(1994) azt mutatta be, hogy ezen értékelések és kutatások hiányában azt sem tudni 

biztosan, hogy a szakemberképzés hatására lesznek-e az edzők sikeresek, illetve, hogy 

az edzőképzés hatására milyen tudás és szemléletbeli változások történnek meg az 

egyes edzőkben.  Érdekes Abraham és Collins (1998) szemlélete, akik elsőkként tették 

fel kritikusan a kérdést: milyen ismereteket kell tanítani az edzőképzésben, hogy az 

edzők munkája e mentén, illetve segítségével sikeressé válhasson? 

 

Abraham és Collins (1998) az edzőképzés tekintetében két fő irányvonalat különböztet 

meg: 
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1. A felfedezéses számít a hatékonyabb módszernek, ahol a jelöltek edzői szituációba 

kerülve saját hitük és elképzelésük szerint tevékenykednek, oldanak meg problémákat.  

Ekkor, saját tapasztalatok és sokszor hibák segítségével (illetve azokon keresztül) jutnak 

el az edzőjelöltek a saját hitük és elképzelésük kritikájához és ezen keresztül 

megváltoztatásához.  Lényeges része a folyamatnak, hogy a programban helyet kap a 

kritikus gondolkodás tanítása, amely nélkül a saját tevékenység kritikus elemzése 

nehezen lenne megvalósítható.   

 

2. A hagyományos módszer keretében a jelöltek olyan ismereteket kapnak, amelyek 

specifikus tantárgyakra vannak lebontva, mint például képességfejlesztés, technika, 

taktika, stb.  Az edzőképzés jellege ilyenkor az „aranyutak”, a legjobb módszerek 

bemutatása.  A probléma itt elsősorban az, hogy a labdarúgás egyetlen szakaszában 

sincs egyetlen helyes módszer. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

 

Csak a nemzeti sportpolitikai hagyományok és ennek megfelelő útkeresések, valamint 

ezek szisztematikus összehasonlítása adhat megfelelő alapot a társadalom lokális 

jellemzőinek és eltéréseinek megértéséhez (Chalip és mtsai, 1996).  Nem lehet olyan 

nemzetközi sportpolitikai stílusról és szabványról beszélni, amelyeket a posztszocialista 

országok automatikusan átvehettek volna.  Az egyes nemzeti (általában kormányzati) 

sportpolitikák egy több évtizedes átalakulás és útkeresés nyomait viselték magukon a 

kilencvenes évek elején, és még a világ fejlettebb részén sem lelhettek fel az érdeklődők 

automatikusan másolható és utánozható kormányzati sportpolitikát, politikai stratégiát, 

valamint koncepciót (Földesiné, Nagy és Jakabházy, 2002).   

 

A klasszikus értelemben vett, nem financiális megközelítésű, Magyarországon 

évtizedeken át megfelelően működő utánpótlás-nevelés számos elméleti és gyakorlati 

vonatkozását már górcső alá vették a kutatók.  Azonban ritkán esik szó arról, hogy az 

utánpótlás területén dolgozó szakemberek hogyan használják ki a belső és külső 

környezet adta lehetőségeket, illetve milyen hatékonysággal dolgoznak az adott 

környezeten belül.   

 

Az 1990-es évek elején lezajlott politikai-gazdasági rendszerváltás szinte egy csapásra 

és teljes mértékben átrajzolta az utánpótlás-nevelés területének több vonatkozását.  A 

megváltozott légkör és az új társadalmi-gazdasági struktúra következtében 

értelemszerűen a célrendszer is módosult.   

 

A rendszerváltás nyomán azonban néhány társadalmi-gazdasági terület nem változott 

olyan dinamikusan és erőteljesen, mint ahogy az előbb említett példákban utaltunk rá.  

Ma is az objektív sportteljesítmény és a produktív személyiségfejlődés harmóniájában 

kell megvalósítani a nevelést.  Ma is sikerorientált a társadalom, azért a küzdeni is képes 

ifjúságot kell alkalmassá tenni a célkövetelmények teljesítésére. 

 
Dolgozatom fő irányvonala a labdarúgás utánpótlás-nevelési problémáinak 

megismerése és mindezek alapján javaslatok megfogalmazása a sportág jelenlegi 

mélyrepülésének megállítására, a futball helyzetének fellendítésére, jobbítására.   
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A dolgozat szűkebb értelemben labdarúgásunk rendszerváltás utáni változásait, 

eredményeit és nehézségeit vizsgálja komplex megközelítésben és értelemben.  

Témaválasztásomat személyes indítékok is vezérelték, hiszen egy egész életpálya 

tapasztalatai állnak mögöttem, melynek során a labdarúgás minden szintjén és színterén 

aktív szerepet vállaltam.  A személyes tapasztalat és élmény tudományos igényű 

felhasználását Haag (2004) útmutatásai alapján hajtottam végre.  Mivel a dolgozat 

kérdései összetettek és eddig kevesen vizsgálták ok-okozati összefüggések mentén, 

munkám során több változó mentén kívánom elemezni a különböző viszonyhelyzeteket, 

melyek együttesen felderítő és magyarázó jelleget ölelnek fel.  

 
A futball iránt érdeklődők az elmúlt években (megkockáztathatjuk: évtizedekben) 

sokszor hallhatták azt a véleményt,  hogy a sportág hanyatlását csak az utánpótlás 

fejlesztésével, a „hátország” sokkal hatékonyabb megszervezésével lehet megállítani.  

Kétségtelen, hogy a kortársak sokszor túlságosan borúlátóan ítélték meg kedvenc 

sportáguk helyzetét.  Még akkor is igaz ez, ha az egykor világszínvonalú magyar futball 

utolsó fél évszázadára számos mutató szerint valóban tartós, szinte állandónak 

mondható visszaesés jellemző (Szegedi, 2003).  Dolgozatomban ezt a mélyrepülést 

szeretném alaposan feltérképezni, eredményeimmel és javaslataimmal utat mutatni a 

fejlődés felé. 

 
A fenti gondolatok értelmében a labdarúgás, azon belül is a sportág utánpótlás-nevelése 

területén tevékenykedő szakemberek véleményeinek többszempontú tanulmányozására 

kívánok vállalkozni.  A társadalom és a sport viszonyában kritikus változásokat 

előidéző 1989-90-es rendszerváltás szakmai, gazdasági, szociológiai és 

társadalompolitikai hatásait kívánom vizsgálni, kiemelt figyelmet szánva a labdarúgás 

utánpótlás-nevelésére.   

 

Az utánpótlás-nevelés vizsgálata elsősorban az abban meghatározó szerepet játszó 

szakemberek komplex tevékenységrendszerére irányul.  Ez lehetőséget nyújt arra, hogy 

a fiatal életkorban vizsgálhassuk azokat a tipikus mentális, érzelmi, szociális és motoros 

képességeket, amelyek a későbbi amatőr, vagy éppen hivatásos pályafutás, vagyis a 

felnőtt ember jellemzőivé válnak. 
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Témám „másodlagos” hozadékkal is rendelkezik, hiszen napjaink utánpótláskorú 

játékosai aránylag hamar felnőtt – akár válogatott – labdarúgókká válhatnak.  Egyesek 

közülük már tizenévesen a nemzetközi szintéren is öregbíthetik (?) a magyar labdarúgás 

játékosnevelésének hírét.  A vizsgálataim alapján, ha óvatosan is, egy 

eredményorientált, megvalósítható jövőképet próbálok felvázolni. 

 

Értekezésemben megpróbálom feltárni azokat az alapelemeket, összetevőket és 

viszonyhelyzeteket, melyek nyomán, illetve eredményeképp megvalósítható az 

utánpótlás-nevelés feladat a labdarúgásban.  Feladatomnak tekintem a közelmúlt és a 

jelen utánpótlás-nevelésében értelmezhető struktúrák feltárását, az érintett személyek 

érdekeit és jellemzőit, illetve az ezekben alkalmazható és alkalmazott módszereket.  

Mindemellett szeretném felvázolni azokat a komplex tennivalókat és támogató 

struktúrákat, amelyek a jelen körülmények között is belátható időn belül az európai 

élvonalba emelhetik vissza a magyar labdarúgást. 

 

 

Kérdések 

 

Mindezek értelmében a sportágban eltöltött évtizedek és a téma előzetes 

tanulmányozása során az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennem:  

1. Milyen jellegzetességek fedezhetők fel a rendszerváltás utáni magyar sportban 

és a magyar labdarúgásban? 

2. Hogyan hatott a sportpolitikában és a sportfinanszírozásában bekövetkezett 

fordulat a labdarúgás utánpótlás-nevelésére? 

3. Hogyan működnek az utánpótlás-nevelés érdekében létrehozott képzési 

rendszerek az elmélet és a gyakorlat tükrében? 

4. Melyek a sportágban tevékenykedő szakmai elit attitűdjei az utánpótlás nevelés 

iránt?  

5. Milyen lehetőségek mutatkoznak a labdarúgás utánpótlás-nevelés rendszerének 

javítására, valamint hatékonyságának növelésére? 
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Hipotézisek 

 

A felmerült kérdések kapcsán feltételezhető, hogy 

1. a rendszerváltás után a felelős döntéshozó szervek elsősorban saját politikai 

érdekeiknek rendelik alá a sport és egyben a labdarúgás ügyét Magyarországon; 

2. a korábbi központi költségvetésű utánpótlás-nevelő klubok helyére elsősorban erős 

pénzügyi versenyben szereplő intézmények kerülnek, melyek nem tudják, vagy nem 

akarják biztosítani a megfelelő szakmai-financiális hátteret a sportág utánpótlás-

nevelése számára; 

3. az utánpótlás-nevelés érdekében létrehozott képzési rendszerek önmagukban 

sikeresen működnek, azonban az összefogás hiánya miatt egyre csökken a 

hatékonyságuk; az elmélet és a gyakorlat nem mutat összhangot egymással; 

4. a sportág jeles képviselői egybehangzóan az együttműködést és a tiszta, átlátható 

viszonyok megteremtését tekintik irányadónak és elsődlegesen az iskola szerepét 

hangsúlyozzák az utánpótlás-nevelés helyzetének jobbításában.  
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4. MÓDSZEREK 

 

Mivel minden kutatási módszernek jellemző előnyei és feltételei vannak, három 

különböző, egymást kölcsönösen kiegészítő és ellenőrző módszert kapcsoltam össze.  

Ezt a folyamatot triangulációnak (háromszögelés) nevezi a kutatásmódszertan (Giddens, 

2003), és jelen kutatásban magában foglalta a terepkutatást, a tartalomelemzést, illetve a 

mélyinterjúkat.  Lényeges, hogy a kutatás folyamán végig jelen van, folyamatosan 

jellemző az elemzés-értékelés egysége, egymásra épülése és egyre magasabb szinten 

történő értelmezése (Thomas és Nelson, 1996).  A kutatás minden fázisában széles körű 

és komplex adatkezelési módszerek mutatkoznak meg, amelyeknek jellemzőjük, hogy 

viszonylag strukturálatlan és nem számszerűsített adatokat használnak a vizsgálat 

eszközéül (Denzin és Lincoln, 1994; Héra és Ligeti, 2005; Mason, 2005).  

 

A munkámban kiemelt hangsúlyt kap a kvalitatív adatelemzés.  Az induktív 

tartalomelemzést és az interjúk elemzését Patton (1990), Becker (1998), Maykut és 

Morehouse (1994), illetve Szabolcs (2001) kutatási stratégiája alapján terveztem és 

végeztem.  A megfigyelő résztvevő kutatási rész tervezésében, felépítésében és 

elemzésében Bogdewick (1992) javaslatai nyújtottak hathatós segítséget, míg a 

mintavétel kutatásmódszertani szempontú döntéseit Sántha (2006) útmutatása alapján 

végeztem. 

 

 

Terepkutatás 

 

Részt vevő megfigyelőként (participant observation) együtt éltem, illetve folyamatosan 

együtt élek a labdarúgó-közösséggel, közvetlenül és folyamatosan részt veszek a 

mindennapos tevékenységekben.   

 

A kutatás során minden esetben olyan adatközlőket kerestem, akik megfelelő és 

lényeges információval rendelkeznek a vizsgálat tárgyáról.  Nem egyszerűen jelen 

voltam a történéseknél, hanem a közösséggel a közösségért dolgoztam, szüntelenül 

adatokat gyűjtöttem és elemeztem a labdarúgás utánpótlását.  Tevékenységemet 
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mindenhol a jobbító szándék vezérelte, így a labdarúgó-társadalom elfogadott, 

megtisztelt a bizalmával.  Az elmúlt bő három évtized alatt alaposan megismertem a 

labdarúgás belső életét, bizton állíthatom, hogy átlátom folyamatait, értem az 

összefüggéseit.   

 

A terepkutatás révén olyan belső információkhoz jutottam, melyek egyetlen 

dokumentumban sem találhatóak és interjúkkal sem lehet megtudni.  A módszer 

lehetőséget adott számomra a sportág edzőinek és vezetőinek megfigyelésére valóságos 

élethelyzetekben, az ülések szüneteiben, az edzéseken, a különféle megbeszéléseken, 

valamint összetartásokon.   

 

A terepkutatás során a megfigyelés és az elemzés egymásba szövődik (Giddens, 2003).  

A terepkutatás legfőbb erénye a terephez való alkalmazkodás, a lényegét az adatgyűjtés 

és a strukturálatlan adatelemzés közötti állandó, folyamatos kölcsönhatás adja, mivel a 

helyzet alakítja a kutatás menetét. 

 

 

Tartalomelemzés  

 

Az írásos anyagok, mindenekelőtt a rendszerváltás utáni labdarúgással kapcsolatos köz- 

és magánokiratok (levéltári források) szisztematikus vizsgálata is jelentős szerepet 

kapott a dolgozatban.  A sportág vezető szervei által előállított nagy mennyiségű irat 

között sok érdekes és fontos forrás volt megtalálható.  A sportág vezetése által 

rendelkezésünkre bocsátott rendszerváltást követő rendeleteket, törvényeket, 

beszámolókat, a bizottsági ülések kivonatait a kutatás során mind számításba vettem és 

elemeztem.   

 

A tartalomelemzés alkalmas a témához kötődő különböző információk gyűjtésére, 

tartalomelemzésre, különböző értékek kutatására, illetve szakirodalmi összefoglalók 

készítésére (Babbie, 2001).  Ez számít a legelterjedtebb kutatási módszernek.  Előnye, 

hogy objektív, hogy nem csak írott, de képi dokumentumok is lehetnek.  Jelen 
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tanulmányban értékközpontú kvalitatív kutatást végeztem, mely elsősorban a tartalomra 

irányult.  

 

Mélyinterjú  

 

A megfogalmazott célok pontos megválaszolása érdekében Miles és Huberman (1994) 

javaslatainak megfelelően mintegy másfél-kétórás mélyinterjúkat készítettem a 

labdarúgás meghatározó, nagy tapasztalatú, véleményem szerint nélkülözhetetlen 

információkkal rendelkező egyéniségeivel.   Az interjú kérdéseit Kvale (2005) és 

Seidman (2003) javaslatai alapján állítottam össze.  A beszélgetések során a téma minél 

alaposabb megismerésére törekedtem, és hogy a sportág problémáinak megoldását, 

jövőjének megrajzolását szolgáló gondolatok, elképzelések és tények érthető módon 

kerüljenek felszínre.   

 

A 90-120 perces beszélgetések a dolgozat szerzője és a válaszadó személy között 

négyszemközt folytak.  Az interjúk során teljes mértékig az egyénre koncentráltam, ami 

lehetővé tette az egyéni viselkedés, a vélemények, beállítódások mély és gazdag 

megértését.  A bizalmas és személyes témakörök és tapasztalatok feltárására, illetve a 

nem normakövető, a szokásostól eltérő magatartási, gondolkodási minták megértésére 

törekedtem.  A mélyinterjú módszer előnye volt, hogy senki sem gyakorolt hatást az 

interjúalanyokra, senki sem befolyásolta őket a szabad véleménynyilvánításban, 

hagytam a témáról beszélni őket   

 

A mélyinterjúk során Creswell (1997) módszerét követve nem rejtettem véka alá saját 

véleményemet és tapasztalataimat, így a beszélgetések inkább információcserék, 

beszélgetések, illetve együttes megoldáskeresések voltak.  A mintaválasztás fontos 

szempontja volt, hogy a sportág elfogadott, eredményes és közismert szakemberei 

kerüljenek be.  Ennek alapján a következő mintát (N=17) választottam ki: 

1. a sportág kilenc meghatározó szakembere (mind NB I-es edzők, volt szövetségi 

kapitányok), 

2. öt fő volt és jelenlegi MLSZ-vezető, akik meghatározó szerepet játszottak a sportág 

fejlődésében, és  
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3. három élő „legenda” (Szepesi György, Buzánszky Jenő és Albert Flórián). 

 

A mintaválasztás során lényeges szempont volt az évtizedes tapasztalat, illetve a sikeres 

edzői múlt.  Így több jó nevű szakembert, szövetségi kapitányt, mesteredzőt, olimpiai 

bajnokot sikerült megszólaltatni.  Tudatosan választottam interjúalanyul az MLSZ-

vezetőket (egy főtitkár és elnökök), akik sokirányú tapasztalataik révén sok lényeges, a 

média és a társadalom számára nem nyilvános információval tudtak szolgálni.  A 

„legendák” ma is elismertek a szakmában, ma is tevékenyen részt vesznek a sportág 

mindennapjaiban.   

 

A beszélgetésekről magnófelvételek készültek, amelyek nagy segítséget nyújtottak az 

elhangzottak elemzéséhez-értékeléséhez.  Ennek folyamán különös figyelmet 

szenteltem a válaszadók típusára, illetve a kapott eredmények jellegére és fajtájára.  
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5. EREDMÉNYEK 

 

A rendszerváltás hatásai a sportban, a labdarúgó utánpótlás-nevelés 

jellegzetességei   

 

A magyar sport a rendszerváltást követően 

 

Sokan, sok helyütt kérdezik, vajon egyéni hibák hozták-e létre az elmúlt majd’ két 

évtizedben a magyar sport irányítását és vezetését ölelő problémákat avagy maga az 

ideológia torzította el idáig a sport társadalmi intézményi funkcióját és szerepét?  

Eredményeinkből egyértelműnek tűnik, hogy a döntő többségében gyenge káderekkel 

dolgozó felemás rendszer hozta létre az egész zavart felépítményt, azt a hatalmas 

léggömböt, amely például a mai halálozási statisztikákban manifesztálódva robbant szét a 

szemünk láttára.  A rendszer javíthatatlansága, annak ellenére is egyértelmű, hogy a 

rendszerváltást követően állandóan a megreformálásán mesterkedtünk.  Mélyen a 

tudatunkban égett egy sajátos sportfelfogás, amelynek megváltozásához akár évtizedekre is 

szükség van (Vincze, 2006b). 

 

„A rendszerváltást követő alapvető és gyors politikai, gazdasági, tulajdoni, 

munkaerő-piaci stb. folyamatok a generációs újratermelődés menetében is 

merőben új irányzatokat alakítottak ki.  Mindenekelőtt azért, mert a 

rendszerváltáshoz nagyon sok és sokféle elképzelés, elvárás, érték és persze 

illúzió tapad.  Továbbá azért, mert a generációs újratermelődés változásaival 

kapcsolatban csak nagyon keveseknek van átfogó képe a történtekről.” (B.B.) 

 

A rendszerváltás után működő pártok nem hoztak létre gyökeresen új, saját 

sportpolitikát, irányítási stratégiát, csupán átvették a rosszul bevált központi irányítás 

eszméjét (Földesiné, 1996c; Laskai, 1997; Takács, 1996).  A személyközpontú irányítás a 

kezdetektől egyoldalú (nyertes) küzdelmet vívott a sportszakma önszerveződéseivel, 

amelyek elérték ugyan, hogy 1996-ra megszületett a sporttörvény, ám ehhez nem sikerült 

megfelelő anyagi hátteret rendelni.  Megmaradt a jó öreg paternalista sportpolitika, s nem 
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kerülhetett az őt megillető helyére a sport az államháztartásban.  Interjúink során ennek 

teljes mértékű igazolását tapasztaltuk. 

 

„Sajnos a téma ma erősen sportpolitikai lett.  Mindent a politika határoz meg, 

a szakma már nem igazán számít…” (G. J.) 

 

„Négyévente, a választások körül mindenki ideges, hiszen az elkövetkező 

időszak anyagilag ettől függ.  Ha van pénz, lehet foci (…) Ha olyanok ülnek 

oda, akik szeretik a focit, akkor nagyjából rendben vagyunk egy kis időre…” 

(K.I.) 

 

Ezen a helyzeten egy önálló sportminisztérium, illetve annak jogutód intézményeinek, 

létrehozása sem javított, sőt elsősorban konzervált felemás, alapvetően káros szerkezeteket 

és viszonyokat a sportban.  Az adósságok elengedése egyes klubok számára tovább 

rontotta az élsport nagy részében amúgy is labilis morált, igazolva azt a hamis tételt, hogy 

baj esetén az állam kénytelen segíteni.  Így újra meg újra meggyőződhettek a sportvezetők, 

hogy nekik az állam, azaz a politika kegyeit kell keresni, és akkor túlélnek mindent.  

Fényes bizonyítéka ennek a szövetségi és egyesületi jegyzőkönyvekben található 

nyilatkozatok.  Tévutakra vezet ez a szemlélet, hiszen komoly érvet szolgáltat a toldozás-

foldozás híveinek, a politika kegyeit keresőknek, akik szerint elég amit csinálnak, és ha 

több pénz állna rendelkezésükre, akkor minden rendben lenne. 

 

1990-től az egymást váltó koalíciók mindegyike szükségesnek látta, hogy hallassa szavát a 

sportban.  Úgy tűnt, hogy megkezdődött a minőségi és a tömegsport (lásd a Mozdulj! 

mozgalom látványos sikerei) új építményének tervezése, azonban hamarosan kiderült, 

hogy az elvek és a gyakorlat nehezen közelednek egymáshoz.  Az új gazdasági környezet 

kialakulása sem kedvezett a sportnak – vallják az edzők és a sportvezetők is.  Az ország a 

1990-es évek elejére rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe került, a sportot korábban 

finanszírozó állam kincstára üres volt, a hazai nagyvállalatok sorban csődbe jutottak, vagy 

éppen csak vegetáltak.  Földesiné (1996c) eredményeit itt meg tudjuk erősíteni, a sport 

közvetlen anyagi támogatására nem volt a hazai nagyvállalatoknak forrása és a közvetett 

támogatásból (sportállások stb.) is kivonultak. 
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A sportirányítás képviselői kezdetben azt várták, hogy a civil szektor átveszi a 

kezdeményezést.  Ám hamar rájöttek, hogy a pártvonalak mentén szabdalt szakmai 

érdekközösségek inkább egymással vívnak hatalmi csatát, mintsem közösen lépnének fel a 

magyar sport érdekében.  A szépen hangzó lózungok („teljesítmény szerinti megbecsülés”, 

„tömegesítés”, „tiszta viszonyok” stb.) a gyakorlatban nem valósultak meg.  Nagy és 

Petrovics (2006) adatai segítségével kívánom illusztrálni a fentieket:  

 

1. 2004-ben az Európai Unióban 694 021 civil sportegyesület volt, ebből Magyarországon 

5 385 működött.  Ez azt jelenti, hogy míg hazánk népessége az Unió lakosságának 

0,022%-át, addig a sportegyesületeink az európai közösségben működőknek csak a 

0,0078%-át teszik ki.  Például a hazánkéval közel azonos lakosságszámú Ausztriában 

12 300 (1998-as adat), Hollandiában 28 900 (2000-es adat), Csehországban 20 000 

(2000-es adat), Görögországban 12 320 (2002-es adat) és Belgiumban 30 000 (2003-as 

adat) sportegyesület működött.  

 

2. Még érdekesebb, ha a sportegyesületi tagok arányát vizsgáljuk az adott ország teljes 

lakosságához képest: Magyarországon 2,27%, Ausztriában 28,6%, Belgiumban 18%, 

Csehországban 21,6%, Görögországban 5,9% és Hollandiában 29,5%.  A velünk 

nagyjából azonos lélekszámú országokhoz képest kevés a sportegyesületeink száma, 

ráadásul ezek társadalmi beágyazottsága messze elmarad a többi tagállamban 

tapasztalttól (még a többiektől messze elmaradó görögöknél is majdnem háromszorosa 

a mi létszámarányunknak).  Hazánkban a kevés sportegyesületi tag nem jelent komoly 

erőt, nem képvisel társadalmi súlyt a sport számára. 

 

Minél több klubtag nagyobb bevételt és sokkal nagyobb súlyt biztosít az adott 

egyesületnek.  Sportegyesületi hálózatunk és a tevékenységükben részt vevők száma azt 

mutatja, hogy nálunk kevés embert tudnak a klubok aktivizálni és foglalkoztatni, ezért is 

gyenge a civil érdekérvényesítő képességük.  Vizsgálati eredményeink egyértelműen 

alátámasztják több kutatónak azt a megállapítását, hogy ezen a téren jelentős fejlődésre van 

lehetőség, és ez szükséges is a sport társadalmi megbecsülésének visszaszerzéséhez 

(Bukta, 2001; Földesiné, 1996c, 2003; Takács, 1996). 
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Iskola, munka, sport 

Az interjúk rámutattak, hogy generációs szempontból a rendszerváltás egyik legfontosabb 

következménye a fiatalkori munkanélküliség megjelenése, tömegessé válása és 

állandósulása lett.  Ez logikusan következett a magyar munkaerőpiac kilencvenes évek 

eleji drámai összezsugorodásából – néhány év alatt mintegy másfél-kétmillió munkahely 

szűnt meg –, melynek következményei két generációs csoportot érintettek tartósan: a 

munkaképes korúak legidősebb, illetve legfiatalabb évjáratait.  Az előbbieket a 

munkaerőpiac mielőbbi, döntően nem önkéntes elhagyására ösztönözték és 

kényszeríttették, az iskoláikat befejező fiatalok tömegeinek pedig lehetetlenné tették a 

munkaerőpiacra történő belépést.  A kilencvenes évek elején a 15-19 éves korosztályban 

úgy alakult ki 27-33%-os, a 20-24 éveseknél pedig 14-17%-os munkanélküliségi ráta, hogy 

pár évvel korábban még jószerével minden iskolából kilépő fiatal el tudott helyezkedni.   

 

A fentiek okán arra lehet számítani, hogy a sportnak, ezen belül a legkönnyebben 

megszervezhetőnek, azaz a labdarúgásnak jelentősen megnő a tömegbázisa.  Egyrészt 

az iskolába járó korosztályok körében, akik kitörési pontként tekintenek rá, másrészt a 

munkaerőpiacra be nem jutó korosztályoknál lehetett erre számítani, mert számukra ez 

egy olcsó, hasznos időeltöltési és fizikai állapotot fenntartó lehetőséget jelent.  Mind az 

interjú, mind a tartalomelemzés során feltárt adatok azt mutatják, hogy ez az elvárások 

ellenére nem történt meg.   

 

A rendszerváltást követően és ma sem folyik labdarúgók képzése az iskolákban, alig 

oktatják a sportág alapelemeit.  A tapasztalatok azt mutatják, hogy a testnevelőket a 

sportág utánpótlás-nevelési rendszere lényegében kizárta ebből, mert az államilag 

elismert képzések helyett a pro licenc megszerzését támogatja a gyerekekkel való 

foglalkozáshoz, ráadásul mindezt az iskolán kívüli keretek közé helyezte.  A testnevelők 

pont ezért nem tudják, és valószínűleg azért nem is akarják a labdarúgás felé terelni a 

tanítványaikat, inkább más sportágaknak nevelnek játékosokat, versenyzőket.  Az 

interjúk során világossá vált, hogy a szakemberek a régebbi, ún. kollégiumi rendszert és 

nem az új akadémiai képzési terveket tartják jobbnak.  
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„A kollégiumi rendszert kellene kialakítani, nem az Akadémiát.  Az akadémiai 

elképzelések nem elégítik ki a sportág szakmai igényeit.” (V.J.) 

 

„Jobb volt a rendszer, amikor falusi, járási, megyei selejtezők voltak.  A 

kollégiumok, iskolák jól működtek (…) ma már ez nem így van.” (N. D.) 

 

A megkérdezettek a licenc megszerzéséről egybehangzóan állították, hogy nem a 

labdarúgás szakmai érdekeit tekinti elsőnek.  

 
„6 éves kortól játékrendszereket oktatnak az edzők, ezt tanítják az edzőknek a 

licencszerzés alatt (...) pár hétvége alatt engedélyt lehet szerezni, csak be kell 

fizetni (…) természetesen nem fér bele ami fontos…” (B.B.) 

 

„Ebbe (a licenc megszerzésébe V.G.) semmi sem fér bele, alig van 

foglalkozás, persze hogy nincs idő a sportág lényeges dolgairól beszélni.  

Nincs szakma, nincs háttér, minek is az egész…” (B.S.) 

 

A felnőttek szervezett formában csak akkor tudnak focizni, ha módjukban áll pénzt 

áldozni erre (pályabérlet, nevezési költség, felszerelés).  Így a munkával, keresettel nem 

rendelkezők előtt többnyire bezárulnak a focira alkalmas pályák kapui. 

 

A munkavállalás idejének kitolódásával párhuzamosan megnőtt az iskolában eltöltött 

idő hossza, számottevően felértékelődött az ifjúkori iskoláztatás.  A munkaerőpiac 

felvevőképességének jelentős korlátozottsága már a kilencvenes évek első felében 

egyértelművé tette, hogy ide azok a fiatalok nem tudnak belépni, akik az alapiskola után 

nem szándékoztak tanulni, vagy „hosszabban” tanulni, illetve akik más okokból – 

például a család rossz anyagi helyzete – képtelenek voltak részt venni a jelentősen 

meghosszabbodott iskoláztatásban.  A vázoltak következtében rövid idő alatt 

felértékelődött az ifjúkori iskoláztatás kérdése, a magasabb végzettségek 

megszerzésének nélkülözhetetlensége a társadalmi versenyképesség megalapozásában. 
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A kutatásban részt vevő edzők tapasztalata szerint a szülők szemében egyre inkább 

leértékelődnek a testnevelés-tagozatok, mint a sport és a tanulás összehangolásának 

kiváló színterei.  Ez természetesen tovább szűkíti a labdarúgás merítési bázisát.   

 

Tizenhárom-tizennégy éves korban sok tehetség, illetve többnyire a szüleik döntenek a 

tanulás mellett (és a sport ellen), felismerve, hogy hosszabb távon ez tesz majd lehetővé 

biztos (?) egzisztenciát.  Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy a magyar oktatási 

rendszer fő irányvonala egyáltalán nem kedvez az élsportban való részvételnek.  Ezek 

szerint a döntési szituáció sajnos elég egyoldalú, mert ha a gyerek rendelkezik a 

továbbtanuláshoz szükséges ismeretekkel, a szülő könnyű szívvel hallgat az 

osztályfőnökre, aki a továbbtanulási pályát vázolja fel a gyerek számára.   

 

A tapasztalatok szerint az is egyértelmű, hogy a testnevelő tanár többnyire nem 

kifejezetten érdekelt a diákok labdarúgó-karrierjének egyengetésében, mert őt teljesen 

kizárták a játékos nevelésének folyamatából.  Az iskolának nincs semmi kapcsolata a 

labdarúgók képzésének irányítóival, távol helyezkednek el, így a szülőnek logikus a 

döntése: inkább tanuljon a gyerek, a sport nem fontos. 

 

Az iskola szempontjából egy sor érv szól a továbbtanulás mellett.  Emellett adott egy 

működő rendszer, amellyel kapcsolatban az iskola pedagógusai személyes 

tapasztalatokat is fel tudnak sorakoztatni.  Ezzel szemben milyen érvek szólnak a 

labdarúgó-karrier mellett, és ki tud annak előnyei mellett hitelesen érvelni a mai 

szituációban?  Hogyan viszonyulhat a sport-karrier a továbbtanuláshoz?  

 

Egyéni sportágakban jó megoldási lehetőséget jelent a magántanulói státus.  A 

csapatsportágak esetében ez inkább hátrány, mert túl sok szabad ideje marad a 14-18 

évesnek, amitől a szülők érthetően, és jogosan félnek.  Az egyéni sportágakban 

személyre szabott, külön edzésterv alapján dolgoznak a versenyzők, míg a 

csapatsportágakban az edzések ideje alapvetően a délutáni órákra esik.  A 

felnőttcsapatoknál a délelőtti-délutáni (esti) edzésbeosztás mellett is sok a szabad ideje a 

fiatal játékosnak, ez pedig újabb érv a tanulás előtérbe helyezése mellett.  Az egyéni 

sportágakban viszonylag könnyen megállapítható, hogy az adott versenyzőnek érdemes-
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e mindent a választott sportágára áldozni.  Az interjúk során megerősítést nyert, hogy – 

hasonlóan Brown (2001) megállapításaihoz – a csapatsportágakban önmagában a 

tehetség kevés, megfelelő csapatba, közösségbe is kell kerülnie a játékosnak, hogy az 

előírt feladatokat be tudja gyakorolni, és megfelelő versenylehetőségeket kell kapnia, 

hogy kipróbálhassa képességeit és tudását.  

 

A szakemberek szerint az utánpótlás-neveléssel foglalkozó műhelyeknek megfelelő 

válaszokat kell adniuk az általuk foglalkoztatott játékosok tanulásának segítése, a 

szükséges feltételek biztosítása terén.  Pozitív példa erre a Sándor Károly 

Futballakadémia, amely biztosítja a tanítványai számára az érettségi vizsga letételének 

lehetőségét.  Ez a példa is mutatja, hogy odafigyeléssel, hozzáértő menedzseri 

tevékenységgel meg lehet oldani a magas színvonalú sportképzés és a tanulás 

összehangolását, csak komolyan kell venni a feladatot, és megfelelő kereteket kell 

teremteni a megoldásához.  Minden utánpótlásedző vágya, hogy egy ehhez hasonló 

intézményben, biztonságban dolgozhasson.   

 

Az interjúalanyok közül többen megerősítették, hogy amióta a nevelés kérdése kikerült 

a kis egyesületekből és az iskolából, azóta nem olyan sikeres. 

 

Az MLSZ egykori főtitkára nyilatkozatában egyértelműen arra utalt, hogy milyen 

szegényes a jelenlegi helyzet.  Szerinte már elenyésző azoknak a kis kluboknak a 

száma, ahol utánpótlás-nevelés folyik, és főleg a nagy egyesületek nevelik a gyerekeket.  

Az edzőképzés a szövetség feladata, a nevelés pedig a kollégiumi, iskolai, illetve 

klubélet feladata kell hogy legyen. 

 

 

Az egészségipar lábra kap 

 

Az egészségkultusz kialakulásával, valamint a hazai tőkefelhalmozás eredményeként a 

rendszerváltás után nagy erővel indult meg a mozgásstúdiók, a kondicionálótermek és az 

újonnan népszerűsödő sportágaknak (tenisz, bowling, fallabda stb.) otthont adó pályák 

építése.  A neves visszavonult és aktív sportolók egymás után állnak át az üzleti alapú 
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gyermeksportra (különösen az úszásban, vízilabdában, teniszben, lovaglásban és a 

technikai sportokban), hiszen egyre szélesedett a fizetőképes kereslet, megnőtt azoknak a 

szülőknek a száma, akik jelentős összegeket voltak képesek áldozni gyermekeik testi 

nevelésére.   

 

Ezek a vállalkozások arra is számíthattak, hogy a kiemelkedő jövedelmű szülők egy része 

gyermekei jövőbeli olimpiai sikerei érdekében akár vagyonokat is hajlandó költeni a 

„szent” cél érdekében.  Így a rendszeres sportolás elsősorban a jómódúak kiváltságává vált 

(Földesiné, 1996c, 2003).   

 

Mindennek következményét abban látják a megszólított szakemberek, hogy a 

hagyományainkhoz képest meglehetősen méltatlan körülmények között folytatódott az 

utánpótlás-nevelés (országosan alig maradt igazán alkalmas, minőségi képzésnek 

megfelelő bázis!), és ezt is át-, meg átszőtte az üzlet, a pénz.  Jó példa erre, hogy az 

évtizedekig ingyenes foglalkozásokért hivatalosan is pénzt kértek a szülőktől, már-már a 

gazdagok kiváltságává emelve a fiatalok sportolását!  Egy másik jól ismert példa, hogy az 

edzések vezetéséért a klub által fizetett edzők anyagi juttatásokat fogadnak el a szülőktől 

gyermekeik érvényesülése érdekében, ezáltal is erősítve a sportot tönkretevő sajátos 

kontraszelekciót.  Közben olyan sportfinanszírozás alakult ki, hogy szétosztható pénzt csak 

nagyon kevesen és nagyon keveset tettek a „nagy kalapba”, ám annál többen nyújtották és 

ma is nyújtják érte a kezüket. 

 

„A mai edzők a gyors sikerekre törekszenek, és mindent a pénz határoz meg.  

Sajnos a pénz mozgatja az utánpótlásképzést is, az meg nem sok van a 

rendszerben, legalábbis nem a megfelelő helyen.” (B.S.)  

 

„Mindenki úgy ügyeskedik, ahogy tud.  Ebben benne van a fociért és az öncélú 

tevékenység is.  Tapasztaljuk, hogy sokszor nehéz nemet mondani egy 

ártatlannak tűnő felkérésre, főleg ha nem kevés pénzzel jár.” (G.J.) 
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A sport nemzeti megújulása elmaradt 

 

A vizsgált dokumentumok adatai és az interjúalanyok véleménye szerint a magyar sport 

rendszerváltás utáni problémái elsősorban gazdasági és politikai gondokban gyökereznek.  

Az 1989-90-es rendszerváltás utáni kormányok azzal szembesülhettek, hogy a magyar 

sport gondjait a külföldi tőke sem oldja meg, hiszen a tulajdont vásárló cégek általában 

más filozófiával érkeztek, számukra teljes mértékben idegen volt az élsportolói 

tevékenység közvetlen támogatása, a céghez kapcsolódó kiemelt, elit sportegyesületek 

fenntartása.  Például a General Electric jelentős tőkét hozott az országba és megmentette a 

nemzetközi szintű sportcsapatokat, önálló sportcentrumokat üzemeltető Tungsramot.  Egy 

év alatt mégis megszüntette sportszakosztályait, fenntartásuk egyszerűen nem egyezett 

vállalati kultúrájával, s nem hitt a sportbrand fenntartó erejében.  Így aztán az élsportot 

ismét az államnak (kormányzatnak) kellett finanszíroznia azzal a felelősséggel vagy inkább 

tévhittel együtt, hogy látványos eredményeket kell felmutatnia, mert ha nem, akkor 

társadalmi botrány lesz.   

 

Újra elkezdődött tehát a harc az életben maradásért.  Ez elsősorban a kiemelt sportágakra 

vonatkozik, míg a legtöbb sportágban az elkötelezett sportolók és megszállott sportvezetők 

folytattak harcot a megsemmisülés, megszüntetés elkerülése érdekében.   

 

A rendszerváltozást követő döntően ideológiai töltésű változások közepette a 

sporttársadalom egyszerűen elfeledte, hogy a reformok alulról is szerveződhetnek.  Ennek 

fő oka az volt, hogy a sportvezetők hozzászoktak a politika kiszolgálásához, a vezetői 

beosztásaikhoz viszont minden lehetséges eszközzel ragaszkodtak, így a tétova 

reformkísérletek hamar elhaltak.   

 

Az iskolai tanulók pedig tovább koptatták a célszerűtlen és sokszor balesetveszélyes 

tornatermeket, dagasztották a sáros udvarokat, vagy loholtak a forgalmas utcákon 

testnevelés címszó alatt.  Eközben hol szomorúan, hol indulatosan, hol tényekkel 

alátámasztva azt állapították meg bölcs elmék, hogy az utóbbi években folyamatosan 

csökkent a testnevelés népszerűsége az iskolákban.  Volt, aki ezen még csodálkozott is.  A 

szívbetegek száma tovább nőtt, a katonai alkalmassági minimum elérése egyre több 
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fiatalnak számított átugorhatatlan magasságnak (ezt a problémát a kötelező katonai 

szolgálat eltörlése jótékony homályba burkolta), a kirakatsport, a magyar foci pedig tovább 

rohant lefelé a lejtőn (Takács, 1996). 

 

A téma jeles kutatói feltárták, hogy az alakuló oktatási és egészségreformok között nem 

kapott látványos helyet a testnevelés, sőt igazából semmilyet sem kapott.  A „tornatanárok” 

maradtak a tantestületek alulértékelt tagjai, mára még az is megkérdőjeleződött, hogy 

szükséges-e a testnevelés osztályozása.  A testnevelők örülhetnek, ha hetente két órában 

megmozgathatják a diákságot.  Pedig arra számítottak, hogy végre eljött a több oldalról is 

támogatott mindennapos testnevelés régen várt és többször beígért ideje.  A túlsúlyos, 

mozgásszegény ifjúság pedig lassan felnőtté vált, és az egészségügyi ellátó rendszer 

számára biztos alannyá válik (Földesiné, 1996a, 2003; Takács, 1996). 

 

 

Önkormányzati struktúraváltás 

 

A meghatározott fenntartói kötődés 1990 utáni megszűnése alapjaiban rendítette meg a 

sportklubokat, és segítséget nagyon sokan csak a helyi önkormányzatoktól várhattak.  A 

felszámolt vállalatok csapatai így legtöbbször maguk is megszűntek, de a jelentősebb 

klubokat ambivalens módon gyakran az önkormányzat mentette meg.  Erre minden 

megyében találhattunk példákat.   

 

Ugyanez vonatkozik a  társadalmunkban egyre kisebb szerepet játszó sportot emelt 

szinten oktató iskolákra, melyek ma már alapvetően önkormányzati fenntartásúak.   

 

„Ma már (még?) nincs rendesen kidolgozott és működő sportiskolai rendszer 

és alacsony a száma a sportot emelt szinten oktató iskoláknak (…) így gyerek 

sincsen, az itt dolgozó főállású edzők száma húsz év alatt kétharmadára esett 

vissza, és míg húsz évvel ezelőtt bevételek 50%-a állami forrásból származott, 

úgy ma a sportot emelt szinten oktató iskolák költségvetésnek 90%-át az 

önkormányzatok fedezik.” (CS. J.) 
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„Talán a NUPI (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet V.G.) dolgozik komolyan 

egy sportiskolai rendszeren, ahogy hallom, jó lenne visszahozni az iskola és a 

foci régi jó együttműködését!  Akkor talán rendbe jönne az utánpótlás-nevelés 

egy időre…” (B.B.) 

 

A labdarúgással foglalkozó egyesületek többnyire jó viszonyban voltak a helyi 

hatalommal, sőt a sportág környezetében „található” társadalmi alrendszerek között 

ehhez kötik a legerősebb szálak.  Még akkor is így van ez, ha nagyon vegyes a klubok 

önkormányzatokkal való viszonya.  

 

A profi csapatok utánpótlásképzésének önkormányzati finanszírozását tekintve nagyok 

a különbségek.  A külső szemlélőnek sok profi klub pénzmosó, rosszabb esetben 

pénznyelő helynek tűnik, amit az eleve financiális gondokkal küszködő 

önkormányzatok igyekeznek minél messzebbre elkerülni.   

 

A sportban dolgozó vezetők tapasztalatai szerint nem ritka az sem, hogy az 

önkormányzat által az utánpótlásnak átutalt pénzt a klub költségvetése elnyeli, és abból 

a gyerekek és a diáksport semmit sem lát.  Nem véletlen, hogy több profi klub 

utánpótlásképzése önálló gazdasági egység, így jobb eséllyel pályázik az utánpótlás az 

önkormányzat támogatására, illetve az önkormányzatok többször inkább természetben 

támogatják a klubot.  Ami szintén egy megoldás, de így hosszútávon működni nem 

lehetséges. 

 

Az interjúk arra mutatnak rá, hogy az utánpótlás-nevelés pozíciói a nagy profi klubok 

hierarchiájában általában kifejezetten rosszak.  Az utánpótlás sok helyen sem 

szervezetileg, sem gazdaságilag nem függetlenedik a klubot irányító gazdasági 

társaságtól, amely a felnőtt, profi csapatot kezeli kiemelten.  Így az utánpótlás pozíciói 

nem pusztán rosszak az egyesületen belül, a klubon belüli struktúra is nehézkessé teszi a 

külső pénzforrások bevonását és kiaknázását.  

 

Még rosszabb helyzetben vannak a független utánpótlásképző klubok.  Mivel ezek az 

egyesületek, mint a szféra új szereplői, igyekeznek gazdaságilag is sikeresek lenni, a 
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helyi hatalom úgy tekint rájuk, mint sportvállalkozásokra, és legtöbbször nem támogatja 

tevékenységüket. 

 

„Utánpótlás nem nagyon van ma itthon, mindenki pénzt akar (…) nem tudnak 

várni.  Kevés gyerekből nehéz tehetséget nevelni.  Nagyon fontos kérdés az 

utánpótlás, sokkal jobban kellene figyelni a fejlesztésére.” (N.D.) 

 

„Mindenre lehet találni pénzt, de a fiatalokra nem nagyon…” (D.J.) 

 

Az 1990-es évek közepén a sportra korábban még áldozó önkormányzatok is felhagytak a 

támogatással és kinyilvánították, hogy nem érdekeltek a sportegyesületek, 

sportrendezvények támogatásában – ehhez nem fűződnek érdekeik.  Azt a kevés pénzt, 

amit mozgósítani tudtak, inkább az egészségügyre, vagy netán az iskolai sportra költötték.  

De ez annyira kevés volt, hogy túl sokat nem érdemes vele foglalkozni.  Ezzel egyidejűleg 

a lassan erősödő hazai, még inkább a tartósan megtelepülni kívánó külföldi tőke kezdett 

érdeklődni a magyar sport iránt.   

 

A magyar „befektetői kör” (tisztelet a kivételnek) a külkereskedelemből, a zöldséges és 

pékboltokból, vagy a meg nem nevezhető egyéb üzletelésből származó jövedelmeit vitte át 

kedvelt egyesületeibe.  Ahogy korábban említettük, akcióik esetenként pénzmosás 

gyanúját keltették, mindezzel tovább rontva a sportot körülvevő kétes erkölcsiséget.  Ezzel 

szemben a külföldi tőkét nem a magyar sport, a neves egyesületekben folyó munka és 

annak eredménye érdekelte, hanem mindenekelőtt a hasznosítható terület, majd a humán 

erőforrás.  A profitérdekek saját logika szerint működnek, és ha a privatizációs 

szerződésekből kimaradt a kultúra és a sport támogatásának kötelezettsége, akkor csak a 

jóindulatban és a csodában lehet bízni. 

 

Jó néhány önkormányzattal közösen végzett „beruházói” tevékenységük eredményeként 

sorra szűntek meg a sportpályák (testületi jegyzőkönyvek alapján igazolható, hogy 

Budapesten a sportpályák több mint kétharmada tűnt el a rendszerváltás óta), amelyek 

helyén azóta zömmel áruházak és lakóparkok épültek.  Arról azonban nincs hír, hogy az 
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önkormányzatok ily módon szerzett bevételének hány százalékát költötték az iskolák és a 

lakosság sportjára. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy számos oka volt annak, hogy a labdarúgás, ezen belül 

az utánpótlás-nevelés működési feltételei jelentősen romlottak, a résztvevők száma 

drasztikusan csökkent, hisz ha nincs pálya, ott csapat sem tud dolgozni.  Hangsúlyozni 

szeretném, hogy ez csak részben pénz kérdése, hiszen itt elsősorban elvekről és 

irányultságról lenne szó.  Úgy vélem a magyar foci a gazdasági, politikai és ahogy majd 

látni fogjuk, szakmai küzdelmei nagy részét elveszette, ezért szinte törvényszerű a 

színvonal további csökkenése. 

 

 

A magyar sport piramisa 

 

Az áttekintett adatok alapján az állapítható meg, hogy a magyar sport piramisa lassan a 

Napóleon által Párizsba „importált” obeliszkre hasonlít, amely az „égig” ér (még nyerünk 

olimpiai és világbajnoki aranyakat), de a maradandóságot jelentő milliónyi építőkő helyett 

már csak egy-egy kőtömbre (műhely és megszállott alkotója) támaszkodhat a csúcs (kajak-

kenu, úszás, öttusa, vívás stb.). 

 

Hajdan százezrek fociztak a grundokon és a salakos pályákon, ma már viszont csak néhány 

tízezren kergetik a labdát olyan lepusztult sportpályákon, ahol a melegvíz egyedi luxusnak 

tekinthető.  A társadalmi mobilitásban radikálisan csökkent a sport szerepe, amelyet már 

nem tekintenek kiemelt mobilitási csatornának. 

 

„A MOB feladata lenne, ugye ő a csúcs, nagyhatalom, szóval az ő feladata lenne, 

hogy tényleg beszálljon a rendszerbe és valamit kitaláljon az iskolákkal, esetleg 

diákversenyek (…) jól megszervezve, nagy létszámmal, az biztos segítene a focin. 

De az MLSZ nélkül nem megy.” (V.G.) 
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„Igen, az iskolákat kell valahogy megfogni, ha együtt tudnánk dolgozni, 

testnevelők és edzők, akkor lehetne sok gyerek, és sok tehetséget találnánk (…) egy 

jól működő szövetség kellene, az iskolák biztos partnerek lennének…” (B.B.) 

 

A sport és egészség kultusza megrekedt a „felhajtások”, az üres frázisok szintjén, nem 

integrálódik a családok szokásrendszerébe, vagy éppen nem fér bele a költségvetésükbe.  

Ebben komoly szerepet játszik az is, hogy a média számára a sport egyenlő a 

győzelmekkel és a botrányokkal, az egészséges életmód fontossága, a testkultúra 

jelentősége alig jelentkezik a hírekben.  Szinte teljesen elveszett a lehetőség a sport 

különleges emberformáló szerepének kihasználására, s ennek pótlására nem történtek 

számottevő erőfeszítések. 

 

„Mára már nem a gyerek a lényeg, hanem a profit, a tévé, alig van idő a gyerekre.  

Mindenki menedzser akar lenni és tehetséget találni (…) de azzal, hogy legyen 

gyerek és maradjon is, kevesen foglalkoznak.” (K.B.) 

 

 

A hatalom dilemmája 

 

Az elmúlt több mint másfél évtized a sportban voltaképpen mindvégig az állam 

szerepvállalásának formáiról, mértékéről szólt, s ennek során az állam folyamatosan 

kereste az indokokat, amelyek segítségével a legkisebb presztízsvesztességgel 

végérvényesen kivonulhat a sport finanszírozásából.  Az állam nemigen kívánt részt kérni 

a kiadásokból, de annál inkább használta a „sportnagyhatalmi” brandet, amelynek 

előnyeihez kellő befektetés nélkül próbált hozzájutni.  Ugyanakkor egyértelműen félt a 

sport irányításának elvesztésétől, hiszen a sportban szerzett dicsőség – jól tudjuk 

mindannyian – mindig is segített a hatalom legitimálásában. 

 

Gondoljunk csak annak a kormánynak a sportirányítására, amelynek hozadékaként egy 

miniszter személyes hitbizományként kezelhetett egy patinás egyesületet, s annak 

labdarúgó-szakosztályát.  Természetesen a klub vezetői nagy örömmel vették, hogy egy 

vezető politikus jelentős személyes szerepet vállal és jelentős pénzt is juttat az 
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egyesületnek, és így minden a régi fényében ragyog, van mit elkölteni.  Arra senki nem 

gondolt, hogy mi lesz, ha az illető elveszíti posztját.  Interjúalanyaink folyamatosan azt 

emelik ki, hogy a távlatokban való gondolkodás szinte teljesen hiányzik a labdarúgást 

vezetők többségének eszköztárából. 

 

„Egyfolytában arról van szó, hogy most azonnal, most kell a pénz, most kell ez, 

most kell az.  Nem nagyon van idő azzal foglalkozni, hogy hogyan kellene előre 

gondolkodni és mi lesz jövőre, vagy azután…” (V.J.)  

 

Ebben az időszakban kétségtelenné vált, hogy a direkt sporttámogatások iránya 

megváltozott, s az állami költségvetésből végre az önkormányzatok közbeiktatásával jutott 

valamennyi a sportra.  Szerencsés helyzet alakult ki, mert ennek a forrásnak leginkább az 

iskolák váltak haszonélvezőivé.  Így indulhatott el a valóban nagyszabású tornaterem-

építési folyamat (hogy manapság ki biztosítja az energiaszámla kifizetését, az már más 

kérdés!), vagyis teremtődött meg sok helyen a diáksport, a helyi kisközösségi sport egyik 

alapfeltétele.  Egyelőre még nincsenek adatok arról, vajon e jelentős tőkebefektetés járt-e 

mérhető eredményekkel az egészség, iskolai sport és a közösségek egészségközpontú 

sportja révén.  Az ilyen vizsgálatok helyett itt most beérjük azzal, hogy a sport állami 

irányítását reformáljuk ciklusról-ciklusra, holott az Európai Unióba lépve éppen elegendő 

ottani tapasztalatot vehetnénk át (Földesiné, 2003). 

 

 

Új intézményi funkció: pénz és hatalom 

 

Nézőpont kérdése, hogy miként tekintünk és hogyan értékeljük a közelmúlt eseményeit a 

sportban.  Így például gondolhatunk a sportminisztérium létrehozására, majd 

megszüntetésére, a testnevelés elsorvasztására az egyetemeken és főiskolákon, a 

sportpályák és stadionok átadására, eladására, a külföldi tőke megjelenésére a sportolók 

menedzselésében és finanszírozásában.  Egyértelmű, hogy az állam a továbbiakban nem 

kívánja a vállára venni a sport terheit, így – mint minden mást – üzleti alapokra kívánja 

fektetni annak finanszírozását.  
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Az élsport esetében indokolt is lenne ez a hozzáállás, de a gyakorlatban még mindig 

viszonylag ez a terület kapja a legtöbb állami pénzt.  Ugyanakkor a költségvetési 

tényszámok igazolják, hogy a jelenlegi büdzsé nem képes elegendő pénzt áldozni a 

lakosság sportolásának és általában az egészséges életmód feltételeinek megteremtésére, s 

ezért újfent részérdekek érvényesülnek.  Jellemző adat, hogy amíg 2002-ben az Európai 

Unióban a GDP 1,6%-át fordították átlagosan sportra, addig Magyarországon csak 0,32%-

át.   

 

A nagy célokat és gyönyörű elveket hirdető, állam által finanszírozott programok gyorsan 

kisiklanak, csak a labdarúgásban tevékenykedő érdekcsoportok céljait szolgálják ki.  A 

labdarúgásban, illetve a labdarúgásért dolgozók szerint legkirívóbb példa erre, hogy így 

szolgáltatták ki a Bozsik-programot egy szűk szakmai érdekközösség kényének-kedvének, 

vagy így sajátíthatta ki egy (nem mellesleg az előbbivel azonos) csoportosulás a (megfelelő 

feltételek, például a tudományos alapok biztosítása nélkül) professzionális edzőképzést a 

labdarúgásban.  Ezt az állam látszólagos kivonulása negatív hozadékának tekinthetjük a 

szakmai területen.  Miközben az európai rendbe igazodó felsőoktatási struktúrát hozunk 

létre, és minőségi oktatásról beszélünk, lehetővé tesszük, hogy a kívánatos és más hasonló 

területen elvárt minimális pedagógiai tudás, sőt olykor középfokú végzettség nélkül is 

valaki pro licences edzővé váljon, s ezzel az elhelyezkedés szempontjából kedvezőbb 

pozícióba kerüljön, mint egyetemi végzettségű kollégái (Nyerges és Laki, 2006). 

 

„Főfoglalkozású, ún. profi utánpótlásedzők vannak, de ezek csak eltöltik az 

idejüket.  Ma főleg pénz kérdése az utánpótlás!  A szakemberek jobb, 

megfelelő posztra történő kiválasztása lenne szükséges!” (N. D.) 

 

„A képesítés a lényeg és a tapasztalat.  Menedzserek mondják meg ki legyen a 

csapatnál, ki mit csináljon, ott meg csak a pénz számít.  Sokszor hallom, hogy 

egy szülő mondja meg mi legyen.  Itt mindent meg lehet csinálni (…) 

egyébként a szülő is ért annyit a focihoz, mint a licencesek…” (G.J.) 

 

Eközben a sportba befektetett tőke tulajdonosait sem az egyetemi diploma, sem a licenc 

nem érdekli, hiszen az egyesületek, klubok tulajdonosai nem tűrnek beleszólást 
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elképzeléseikbe.  A pénz beszél!  Az a sport, az a sportág, az az egyesület marad meg a 

jövőben, amelyben van üzleti lehetőség, a többit értékén alul kezeli az üzleti szféra!   

 

Nem igazán számít a humán erőforrás, a sportegyesületek, a klubok, az értékes szakember, 

a sportoló, az utánpótlás állománya.  Tegnapelőtt még csak a kivételezett focista (ne 

szóljunk az ellenszolgáltatás mikéntjéről) kapott engedélyt, hogy profi legyen, tegnap a 

dicsőség hazai csúcsára érkezettek (ha sikerült megegyezniük, esetenként megosztozniuk a 

menedzserrel) kaptak külföldi profi szerződést.   

 

Manapság a húszas éveik elejét taposó magyar „sztárocskák” mennek külföldre másod- 

harmadosztályú szerepeket vállalva gyengécske csapatokban.  (Más sportágakra, például a 

kézilabdára vagy a vízilabdára ez nem vonatkozik!)  Ha így folytatjuk, holnap a kora 

tizenévesek hagyják majd el az országot, hogy addigi képzésük ellenértékét, holnapi 

sikereik hasznát ne a magyar sport élvezze.  Még szerencse, hogy egyre kevésbé 

osztályozzuk a gyerekek testnevelésben nyújtott teljesítményét, így elkerüljük, hogy saját 

magunkat osztályozzuk a testi nevelés és egészségnevelés terén elért eredményekért és 

nyújtott teljesítményünkért… 

 

„Szinte minden tizenévesnek van menedzsere és külföldre kacsingat.  Alapok 

nélkül, munka nélkül akarnak karriert, ebben a menedzserek partnerek, mert ettől 

van pénzük. Itt mindenki lehet menedzser, azoknak mindent elhisznek, mert el 

akarják hinni.” (M.K.) 

 

„Sok szülő még rosszabb, mint a menedzserek (…) a hitelesnek nem hisznek, a 

kóklernek meg aláírnak… (CS.J.) 

 

A rendszerváltást követő tévedések, bizonytalanságok azzal is összefüggnek, hogy egy sor 

naiv elképzelés, önjáró determinizmusokban való hit játszott meghatározó szerepet a 

sportpolitika fő irányainak meghatározásában és kijelölésében is.   

 

A fenti gondolatok nem mentik a hibákat, tévedéseket, de valamilyen szinten 

magyarázattal szolgálhatnak.  A labdarúgás esetében az a baj, hogy szinte semmi nem 
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történt és történik a változtatás érdekében, leszámítva a hangzatos ígéreteket és a jövőbe 

helyezett sikerek vízióját.  Ehhez persze mindig a jelenben kérnek több pénzt, korlátlan 

hatalmat és türelmet.  Ez tarthatatlan és elfogadhatatlan, viszont logikus magyarázat a 

sorozatos kudarcokra. 

 

 

Az utánpótlás-nevelés megközelítése a labdarúgásban 

 

Az 1930-as évektől kezdődően, amikor szervezett formában jelentkezett az utánpótlás-

nevelés a labdarúgásban, annak bázisa a grundfoci (rétfoci) és az iskolai foci volt.  

Ebben nagyon sokan vettek részt, ez volt a fiúk számára a szabadidő eltöltésének talán 

legnépszerűbb formája.  A klubok jól felkészült és komoly tapasztalattal rendelkező, 

empatikus képviselői választották ki a tehetségeket, akiket magukkal vittek az 

egyesületi csapatba.  Itt magasan képzett, a társadalmi és gazdasági életben megfelelő 

helyen lévő, a labdarúgást szerető szakemberek (mérnökök, tanárok, tisztviselők stb.) 

foglalkoztak a kiválasztott tehetségekkel.  Nagyon fontos volt a nevelés, a törődés 

ezekkel a fiatalokkal, akiknek mindennapi gondjaik megoldásában is folyamatosan 

komoly segítséget nyújtott az edző, illetve a csapat.  Az egyén nemcsak játékosként, 

hanem emberként is fontos volt a csapat, a klub számára.   

 

A versenyrendszer az egymásra épülő szintek összekapcsolásával rendszeres  szereplési 

lehetőséget biztosított a legtehetségesebbeknek, így folyamatosan lehetett mérni a 

fejlődésüket.  Ez természetesen azt az információt is magában hordozta, hogy milyen 

jellegű és minőségű szakmai munkát kell erősíteni, mely területen kell komolyabb 

munkát végezni, milyen elemeket kell előtérbe helyezni a következő időszakban.  A 

versenyrendszer elemei az iskolán belüli és az intézmények közötti, a városi, a járási, a 

megyei és az országos mérkőzések voltak. 

 

„Akkor még voltak versenyek, és voltak csapatok, meg játékosok, lehetett 

válogatni, volt miből.  Ma nincs iskolai bázis, nincs létszám, nincs kiből sztárt 

nevelni. Egy-egy véletlen esetleg, itt-ott találni egy tehetséget (…) többnyire 
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felkészületlenek az edzők (…) közös terv kell és végre kell hajtani a tervet.  

Össze kell fogni végre…” (K.I.) 

 

Ez a versenyrendszer elegendő mérkőzéslehetőséget biztosított a felkészültebb csapatok 

számára, miközben a többieknek is lehetővé tette a tapasztalatszerzést, és a 

képességüknek, felkészültségüknek megfelelő versenyeztetést (ezt támasztja alá B.B. és 

N.D. sportági szakemberek már hivatkozott megnyilvánulása).  Ez a rendszer az 1960-

as évek végéig működött, és a tehetséges játékosok egész sorát termelte ki a magyar 

labdarúgás számára.  Ez volt labdarúgásunk „aranykorának” bázisa és háttere. 

 

 

Sportiskolai rendszer, versenyrendszer 

 

A következő időszak a sportiskolai rendszer időszakának nevezhető, melynek törvényi 

és szerkezeti alapjairól már korábban szóltunk.  Ez a szakasz a labdarúgás számára 

olyan lehetőséget alapozott meg, hogy a kluboknak nem kell a kiválasztással törődniük, 

mert az új szervezet ezt megoldja.  Ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy egyes 

klubok háttérbe tudták szorítani az utánpótlás-nevelést, mint költségkímélő lépést és 

módszert. 

 

A megkérdezett szakemberek egyöntetű véleménye szerint ez volt az első lépés az 

utánpótlás-nevelés kiszervezésére a klubokból.  Akkor ezt kevesen látták át, senki nem 

ismerte fel az ebben rejlő veszélyt.  Ez volt a központosítás kezdete, amikor „a 

tehetségeket gyűjtsük központokba, és a legjobb edzők foglalkozzanak velük” elmélet 

elkezdte diadalútját. 

 

„Ekkor kezdődött az egész, addig legalább volt még esély. Nem volt kontroll 

(…) nem lett volna rossz ötlet, de hát máshol, ahol összefogás van, ott rendben 

ment minden, volt erre példa (…) Anglia, ott megcsinálták, itt is meg lehetett 

volna… ” (B.S.) 
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A sportiskola, mint alapötlet nagyon jó volt, de ezt folyamatosan gyengítette, végül 

eredménytelenné tette az ellentétes érdekek megjelenése és meghatározóvá válása.  A 

gondot két elem párhuzamos megjelenése és fokozatosan meghatározóvá válása 

indította el, és ezek együttesen vezettek a nem várt eredményre.  

 

Egyrészt az oktatási rendszer fokozatos átalakulása tette kényszerpályára a sportolni 

vágyó, tehetséges gyerekeket, mert választásra voltak kényszerítve a tanulás és a sport 

között.  E célból jöttek létre a sporttagozatok a középfokú oktatásban, melyek egyre 

kevésbé tették lehetővé a továbbtanulásra való felkészítést.  Így a szülők számára nem 

jelentett többé perspektívát a sportolás vállalása a tanulással párhuzamosan.  Ennek 

egyik törvényszerű következménye, hogy egy sor tehetséges gyerek kikerült a 

versenysport közvetlen utánpótlásából.   

 

A labdarúgás, mint a legszélesebb bázissal rendelkező sportág sínylette meg a legjobban 

ezt a változást (Frenkl, 2003).  A másik gond abból adódott, hogy a klubok egyre 

inkább a kiöregedő játékosaikat tették meg utánpótlásedzőknek, anélkül, hogy a 

szükséges képzésükről gondoskodtak volna, vagy biztosították volna azt.  Közülük 

többen csak a felnőttcsapathoz vezető lépcsőnek, vagy inkább „pihenő”, illetve 

„parkolópályának” tekintették ezt a munkát.   

 

Eközben a világ labdarúgásának fejlődése, a meglévő ismeretek (pedagógia, szakmai 

tudás, nevelői képesség stb.) mellett egy sor új ismeretet is igényelt (menedzselés, 

vezetési ismeretek, empátia stb.).  Ezek az ismeretek feltétlenül szükségesek ahhoz, 

hogy az edzők megfelelően fel tudják készíteni a tanítványaikat.  

 

„… a hetvenes évek közepétől az edzők képzettebbek voltak és a rájuk bízott 

gyerekek is képzettebbek voltak.  Az edzők többnyire azért voltak 

képzettebbek, mert példaadásukkal a környezetükből és ösztönös pszichológiai 

és pedagógiai képzettségükkel jobban át tudták adni a labdarúgó tudást.” 

(B.B.) 
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„Hiába, a képzés megváltozott, mindenki tudja mire megy ki az egész (…) 

sokkal kevesebbet kapnak a szakmából, sokba kerül, kell, hogy edző lehessél 

(…) Igen, az edzőképzést rendbe kellene tenni, az fontos lenne, talán többen 

maradnának a focinál.” (V.J.) 

 

Ilyen módon a kalapból előhúzott egykori „sztárok” az ilyen jellegű kívánalmakra sem 

emberileg, sem szakmailag nem voltak felkészülve, illetve felkészítve.  Számukra a régi 

dicsőségre való hivatkozás maradt, ez pedig a játékosok képzése folyamatában kevés 

segítséget jelentett.  Ehhez járult még a minden korcsoportban megkövetelt 

eredményesség, ami az egyéni sportágakban talán hasznos lehet, egy csapatsportágban 

azonban inkább káros.   

 

A győzelem folyamatos elvárása egyértelműen veszélyes a jövőre nézve, hisz nem 

csapatokat kell nevelni a 12-17 évesekből, hanem a tehetséget kell kifejleszteni és 

érvényre juttatni.  A fő feladat ezekben a korosztályokban kétséget kizáróan az, hogy 

lehetőleg mindent megtanuljanak a szakmában, amire szükségük lesz ahhoz, hogy 

kiváló játékosokká váljanak felnőttkorukra.  Az utánpótlás csak ilyen szemlélettel tudja 

betölteni feladatát. 

 

Az iskola háttérbe szorulása és a téves elvárások egymást erősítő hatása vezetett oda, 

hogy az utánpótlás-nevelés elitje az edzők egy része számára „káderpihentető”, 

rosszabb esetben „kádertemető” lett.  Innen számíthatjuk azt az időt, amikor a 

felnőttcsapatok csak elvétve kaptak használható játékosokat.   

 

A probléma észlelése után sajnos rossz irányban keresték a megoldást a klubvezetők.  

Az utánpótlás-nevelés átszervezése, a visszatérés a klubok által irányított rendszerhez, a 

megfelelő szakemberek megkeresése és anyagi megbecsülésük biztosítása helyett az 

idegenlégiósok szerződtetésében látták egyre többen a kiutat. 

 

„Hát igen, több a külföldi, mint amennyi kellene, ne érts félre, szerintem 

kellenek, de én inkább az utánpótlásra figyelnék jobban oda (…) nem mindegy 
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milyen képzést kapnak a gyerekek, de egyedül nagyon nehéz. Mindenki a pénzt 

hajszolja, kevés az idő és sok a dolog…” (B.J.) 

 

A központi válogatottak egységes kezelése és átmeneti eredményessége tovább 

homályosította a képet, mert miközben egyre kevesebb használható játékos került az 

élvonalba, sokáig ez nem kapott sem teret, sem nyilvánosságot.  Az okok feltárása akár 

egy önálló disszertáció témája is lehet, annyi tényező fonódik össze ebben a 

problémakörben. 

 

A vizsgált korban látható, hogy az aranycsapatot megalapozó utánpótlás-neveléstől 

eljutottunk az egyre több problémával küzdő (csökkenő érdeklődés, anyagi nehézségek, 

válogatottcentrikusság), de még a klubokra, illetve a sportiskolákra épülő és 

támaszkodó utánpótlás-neveléshez, ahol az utánpótlás-vezetőedző egyben a terület 

menedzsere is volt.  Bár ekkor még nem így hívták. 

 

Az utánpótlás-nevelés szervezetileg a labdarúgás része, így része a sportnak, mint 

alrendszernek.  Korábban vázoltam, hogy a magyar sport, mint társadalmi alrendszer 

egyáltalán nem volt felkészülve a rendszerváltásra, hiányzott a koncepció, a kivezető 

utak meghatározása.  Ez hatványozottan bizonyult igaznak a labdarúgó-utánpótlás 

nevelése területén.  A felnőttcsapatoknak a politika országos és helyi szinten is ilyen-

olyan módon segített, az utánpótlásnak azonban nem volt politikai súlya és támogatói.  

Ezért a problémák drámai módon azonnal jelentkeztek, a megoldások kidolgozása pedig 

egyéni feladatként szakadt az amúgy is megroggyant utánpótláscsapatokra, illetve azok 

vezetőire. 

 

 

Az utánpótlás menedzselése a labdarúgásban 

 

A labdarúgás utánpótlás-nevelésében jelentkező elmaradásunk egyik fontos eleme a 

menedzselés területén jelentkező gyengeségünk.  Lényeges kérdésként merült fel, hogy 

mi jellemezte ezt a tevékenységet az utánpótlásnevelése területén a múltban.  Mi volt a 

labdarúgás utánpótlás-nevelési rendszerében a menedzselés helye és súlya a 
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rendszerváltás tükrében?  A régebbi idők és a közelmúlt történései, folyamatai azt 

bizonyítják, hogy ezen a területen is volt megfelelő gyakorlatunk, csak nem mentettük 

át ezt a jelenbe.  A téma könnyebb megértése érdekében ebben a fejezetben tézisszerűen 

építem egymásra a történelmi és menedzsmenttényezők együttes hatását a labdarúgásra, 

melyeket az áttekintett dokumentumok, a mélyinterjúk és a terepkutatás során tártam 

fel. 

 

A rendszerváltás ebbe a kusza helyzetbe egy újabb negatív fordulatot hozott, mert az 

állam lényegében kivonult a széles utánpótlás támogatásából.  Elég itt az iskolai 

versenyrendszer összeomlására, illetve elsorvasztására utalni.  Emellett az 1980-as évek 

vége, az 1990-es évek eleje az utánpótlás területén is előtérbe helyezte az úgynevezett 

menedzser típusú edzők iránti igényt.  A világ nagyon sok táján, akár a gazdag, akár a 

szegény országok példáját nézzük, az utánpótlás-nevelés területén ezt magas 

színvonalon megoldották.  Nálunk ez meghirdetésre került, ki is neveztek „sasokat”, 

csak azok „verebek” voltak.  Ez azzal magyarázható, hogy a klubok, amelyek szinte 

magukra maradtak, mint az utánpótlás-nevelés felelősei és megvalósítói, még inkább a 

kiöregedő, semmilyen vagy minimális képzettséggel és gyakorlattal rendelkező 

játékosaikra bízták az utánpótlás-nevelés ügyét.  A klubok vezetői úgy gondolták, hogy 

két legyet ütnek egy csapásra: egzisztenciát biztosítanak volt játékosaiknak, másrészt 

kihasználják nevüket, hogy gyerekeket és szponzorokat szerezzenek. Magától értetődő, 

hogy az elképzelés egyik oldala sem hozott számottevő eredményt a labdarúgás 

utánpótlás-nevelése számára. 

 

„Mindenki, szinte minden felnőtt játékos menedzser akar lenni. Abban látják a 

jövőt, gondolják, ahhoz értenek (…) A klub meg segíteni akar nekik, ami 

rendben is lenne, csak hát a fiatalok így tapasztalattal de képzetlen edzőket és 

menedzsereket kaptak…” (D.J.) 

 

Itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol ironikusan akár „magyar labdarúgó csodáról” is 

beszélhetnénk, ha nem lenne abszolút elkeserítő a kialakult helyzet.  Az igazi és tartósan 

negatívan ható probléma akkor jelentkezik, amikor az utánpótlás tömegszintjének 

nevelését „kiszervezik” az iskolából, sőt, ahogy erre már korábban utaltam, idővel a 
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klubokból is.  Utóbbi úgy történik, hogy az anyagi eszközök, és egyéb feltételek 

erőteljes csökkenése magával hozza olyan „megmentők” megjelenését, akik üzletet 

látnak abban, hogy a labdarúgás utánpótlásából minél fiatalabb korban levő játékosok 

eladásából húzzanak hasznot. 

 

Ezzel hivatalosan is megkezdődik a „modern gyermekkereskedelem”, amikor képzetlen, 

alig vagy félig felkészített játékosokat – elsősorban életkortól függ, melyik kategóriába 

sorolható a fiatal – árulnak itthon és külföldön, miközben valamennyit juttatnak az adott 

szakosztálynak, így legalizálva tevékenységüket.  Gyakran a szülő vállal ilyen szerepet 

tehetséges (vagy tehetségtelen) gyermeke mellett, ami talán emberileg magyarázható, de 

a sportágra nézve feltétlenül káros.   

 

Ennél rosszabb már csak a különböző „ügynökök” megjelenése és elszaporodása volt, 

akik elhitették a klubvezetőkkel és a szülőkkel is, hogy milyen jó üzletet tudnak csinálni 

a játékosok eladásából.  Az ilyen ügynökök többsége az egyre fiatalabb játékosokat 

célozta meg, mert itt egyre gyengébb ellenállásba (ellenőrzésbe és számonkérésbe) 

ütközött.  Ez a kártékony tevékenység napjainkban is az utánpótlás-nevelésre nehezedő 

legveszélyesebb teher. 

 

Ismeretes, hogy a menedzserképzés normál esetben évekig tart, egyetemi szinten folyik, 

ahol a jelöltnek sok elméleti és gyakorlati ismeretet integráló komplex tudást kell 

elsajátítania.  A magyar labdarúgásban e helyett a „kiöregedett harcosok” egy 

gyorstalpaló képzés után megkapják a „marsallbotot”, azaz utánpótlásedzők lehetnek.  

A pro licences képzésben a menedzselés témája kb. 30 órával szerepel, mely szám 

mindent megmagyaráz.  Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy beszélhetünk-e 

menedzser típusú edzőkről, amikor az eddigi tapasztalatok alapján, sem képezni, sem 

foglalkoztatni nem kívánja (tudja) őket a magyar labdarúgás. 

 

A magyar labdarúgásban ez a szerepkör többnyire abban merül ki, hogy a jól szituált 

családok gyerekeit próbálják helyzetbe hozni, mert akkor a szülők ilyen vagy olyan 

formában támogatni fogják a csapatot, esetleg az edzőt is.  Mindig volt a csapat húszas 

keretében három-négy protekciós, ma ez az arány azonban fordítottnak tűnik.  Ehhez 



 69

még hozzájárul, hogy sok esetben a tehetségek, vagy annak tűnők 15-17 éves korukban 

mindenáron külföldre igyekeznek menni, ott játszani és pénzt keresni.  Így nem sokan 

maradnak itthon, akiket érdemes menedzselni.  Lassan bezárul a kör, mert nincs 

felkészült menedzser, de alig van, akit érdemes menedzselni.  

 

„Mára már minden középszintű játékosnak van menedzsere, aki egyébként nem 

nagyon felkészült, még a gyerekeknek is.  A szülők meg örülnek neki, néha ők 

maguk csinálják az egész kalamajkát… „ (V.J.) 

 

A fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek összlétszámának csökkenése és a foci az 

iskolából való kivitele jelentősen csökkentette azon testnevelő tanárok számát, akik a 

labdarúgás utánpótlás-nevelésében valamilyen szinten részt vesznek.  Ezzel 

párhuzamosan a nyolcvanas években sikerült a felnőtt élvonalban is háttérbe szorítani a 

tanár-szakedzőket az úgynevezett „nagy játékosok” előtérbe állításával.  Megszületett az 

a tétel, amelyet komoly tényekkel senki sem támasztott alá, de nagyon jól hangzott: 

„csak az lehet jó edző, aki nagy játékos volt”.  Ami tovább rontja a képet, hogy a képzés 

és tanulás emellett másodlagos tényezőnek tűnt.  

 

Innen már csak egy lépés volt annak a szemléletmódnak a kialakulása, hogy a 

labdarúgásban nem gond, ha kevés gyerek űzi azt, a képzés színvonalát kell emelni, és 

akkor minden rendben lesz.  Szegény brazilok, hogy másokat ne említsünk, évtizedek 

óta tévelyegnek abban a hamis illúzióban, hogy a sok gyerekből ki lehet választani 

klasszis játékosokat.  Meg is lehet nézni, hova jutottak.  Így legalább az elmélet és 

gyakorlat nálunk összhangba került, kevesen fociznak, de belőlük felneveljük az új 

„aranycsapatot”, kit érdekel milyen széles az alap, hány fiatal focizik.  Az eredmény 

ugyebár törvényszerűen nem jön, de ez nem olyan nagy baj.  Magyarázat és mentség 

mindig van, nincs az a kudarc, amely ne lenne minden alaklommal kimagyarázható, 

megvédhető. 

 

A rendszerváltás az utánpótlás régi struktúráját lényegében maga alá temette, az újhoz 

szükséges elemekből keveset hozott felszínre.  Az állam természetesen nem tud, nem is 

teheti, hogy egyik pillanatról a másikra teljesen kivonuljon az utánpótlás-nevelés 
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területéről, inkább megpróbál együttműködő partnereket találni, akik a kevesebb 

eszközhöz hozzá tudnak tenni vagy új, külső forrásokat bevonni. 

 

Az 1980-as évek labdarúgásának viszonylagos hazai népszerűsége (részvétel az 1982-es 

és 1986-os világbajnokságon, Détári Lajos személyében európai sztárjátékos) sokak 

számára felvillantotta annak a lehetőségét, hogy az utánpótlás-nevelés haszonnal 

kecsegtető vállalkozássá fejleszthető.  Ez a magyarázata annak, hogy külső befektetők is 

megjelentek a magyar labdarúgó utánpótlásban, akik különböző elképzeléseket 

fogalmaztak meg.  A legfontosabb új elképzelések az interjúk alapján a következők 

mentén vázolhatók: 

• Visszaintegrálni az iskolába a labdarúgó-utánpótlás nevelését, döntően a 6-12 

évesek korosztályában.  A kiválasztást az egyesületi utánpótláscsapatokba 13 éves 

korban kell megvalósítani. 

• Az egész országot lefedő szervezeti keret létrehozása, amelyhez az állam által 

biztosított anyagi eszközöket egy modern képzési programmal párosítanák, mely 

központi irányítással oldaná meg a megfelelően képzett játékosok kinevelését. 

• Egy neves utánpótlás-szakember által szervezett „focisuli”, ahol a szülők megfelelő 

tagdíjat fizetnek, a létesítményt valamilyen formában térítésmentesen biztosítják az 

együttműködő partnerek (állam, együttműködő klub, önkormányzat stb.), akik így 

mentesülnek az utánpótlás-nevelés gondjainak döntő többségétől.  A fennmaradó 

kiadásokat a játékosok eladásából lehetne majd fedezni.  Ez befektető, illetve 

szponzor bevonását feltételezte, illetve tette szükségessé, mert a legtöbb 

egyesületnek erre nem maradt forrása.  

• Egy vagy több támogató által finanszírozott utánpótlás-nevelési program, ahol a 

szülők is hozzájárulnak a költségek fedezéséhez, és a működésnek találnak 

valamilyen társadalmilag igazolható vagy támogatandó célt vagy célrendszert, így 

alapvetően civil kezdeményesként szerepelhet. 

• A nyugat-európai utánpótlást nevelő klubok mintájára létrehozott egyesületek, 

amelyek a játékosok eladásából tartják fenn magukat.  Ez egy tisztán üzleti 

vállalkozás, ahol pénzügyi vagy szakmai befektető kockáztatja az induláshoz 

szükséges tőkét a későbbi haszon reményében. 
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Az utánpótlás-nevelés gyakorlata a labdarúgásban a rendszerváltás után  

 

Góliát McDonald’s FC  

 

Az egyik új elképzelés az iskolákra szerveződő képzési rendszer kialakítása, amelynek 

első megvalósult formája a Góliát FC volt.  Tevékenységének indulása (1988 

májusában alapította öt magánszemély) időben egybeesik a rendszerváltással, ezért 

érdemes összefoglalni milyen célokat tűzött ki és mit tudott megvalósítani a labdarúgó- 

utánpótlás nevelése területén. 

 

Fő tevékenysége óvodai és iskolai keretek között, egész tanéven át rendszeres játék és 

edzés, továbbá évi három alkalommal labdarúgótornák keretében versenyzési és 

kiválasztási lehetőség biztosítása.  Az egyesület a programját – alapítása óta – a 

gyermekek egészséges életmódra nevelésének társadalmi fontosságára, játék- és 

fociszeretetére, a labdarúgás magyarországi hagyományaira, a jelentősen csökkenő 

játékoslétszám pótlására és az iskolán belüli foglalkoztatás feltételeinek biztosítására 

építette.  

 

Az egyesület programja az iskolán belüli lehetőségekre kívánt építeni, támaszkodva a 

gyerekek mozgásigényére, ötvözve ezt a magyar labdarúgás hagyományaival, miközben 

lehetőséget biztosít a rendszeres edzésre az iskola keretein belül, versenyzésre és a 

tehetségek kiválasztására.  Ennek a kiváló elképzelésnek a megvalósulása jelentős 

segítséget és lendületet adhatott volna a magyar labdarúgásnak kezdetben az utánpótlás-

nevelés területén, később pedig a felnőttcsapatokra is pozitív hatást tudott volna 

gyakorolni.  

 

A foglalkoztatott edzők 73,29%-a testnevelő tanár, 51,86%-ának van állami, 61,4%-

ának UEFA B, illetve MLSZ D labdarúgó edzői képesítése, licence (Baksa, 2006).  Ez 

azt jelenti, hogy az edzők több mint fele legalább középfokú szakmai végzettséggel is 

rendelkezik labdarúgás sportágban, amelyet döntően a testnevelő tanári diplomája 

mellett szerzett.   
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Az egyesület 1988-99 között a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési 

megállapodás alapján végezte tevékenységét, minden szakmai, szervezeti, szervezési 

kérdést és programot egyeztetett módon végeztek.  Az MLSZ 1988-98 között anyagi 

támogatást is nyújtott a munkához, valamint 1999 őszétől 2004 végéig állami 

támogatásban részesült az immáron Góliát McDonald’s FC néven szereplő egyesület, 

amelynek költségvetése 2004-re meghaladta a 100 millió forintot.  1988-ban 2700 

gyerek volt tagja az egyesületnek, mely szám 2002-ben elérte a 40 364 főt, és a 2006/7-

es iskolai évben is 21 013 fő 5-14 éves fiú és leány labdarúgó kergette a labdát a klub 

színeiben.  

 

Baksa (2006, 16.) írja az egyesületről: „Az egyik legfontosabb mérhető tény, hogy 

eddig több mint 150 000 gyermek rendszeres sportolását biztosítottuk.  Közülük 18 év 

alatt több mint 15 000 gyermek került térítésmentesen labdarúgó szakosztályokhoz, 

labdarúgó osztályokba.  Közülük heten (Lőw Zsolt, Tokody Tibor, Szélesi Zoltán, 

Bodor Boldizsár, Vanczák Vilmos, Takács Ákos, Majoros Árpád) a nemzeti válogatott 

tagjai lettek.  Hosszan sorolható még az élvonalban szereplő játékosok neve (pl. Balaskó 

Iván, Szili Attila, Terjék Lajos, Kanta József és Szabolcs, Kincses Péter, Szántai 

Levente, Kőhalmi András…).”  

 

Az idézet lehetőséget ad annak szemléltetésére, hogy miért jelentett ez a forma 

zsákutcát, ugyanakkor arra is rávilágít, hogy egy jó alapötlet önmagában semmit sem ér, 

ha ez nem párosul megfelelő és igényes szakmai munkával.  Az egész országot lefedő, a 

jelentkező általános iskolákat (2002-ben 1073) integráló rendszer 10%-os 

hatékonyságot (150 ezerből 15 ezer) mutatott fel a tanulók labdarúgó-szakosztályok felé 

orientálásában.  Ez a labdarúgás vezetőivel és szakembereivel folytatott mélyinterjúk 

alapján két dolgot jelenthet: 

 

1. A gyerekek felkészítése nem érte el azt a színvonalat, amelyet az utánpótláscsapatok 

megkívánnak, tehát itt komoly szakmai problémák lehetnek.  Tekintettel arra, hogy az 

egyesület szakmai anyagokat (labdarúgótankönyv és videóanyag) biztosított minden 

edzőjének, és ezek megfelelő végzettséggel is rendelkeztek, felmerül, hogy a 
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meghirdetett foglalkozásokat nem megfelelő szinten vezették, esetleg nem is tartották 

meg. 

 

2. Olyan gyerekekkel foglalkoztak, akik nem, vagy alig akartak labdarúgó-karriert 

befutni, vagy nem volt megfelelő a kiválasztás.  Ez utóbbinak ellentmond az a tény, 

hogy egy 5-7 éves gyerek, ha megfelelően foglalkoznak vele, 12-13 éves korára olyan 

szintet tud elérni, hogy szinte bárhol megállja a helyét. 

 

„Hiteltelen az egész, ha ilyen eredményeik vannak (…) ennyi pénzzel már 

igazán lehetett volna ennél többet elérni. Valami gyanús.” (B.J.) 

 

„Gondolom, nem nagyon foglalkoztak a gyerekkel, véleményem szerint csak 

papíron vannak meg ezek a számok (…) nem valószínű, hogy ez így volt…” 

(M.K.) 

 

Közismert, hogy Magyarországon van a legtöbb olyan labdarúgó, aki ötnél kevesebb 

alkalommal húzta fel a nemzeti 11 mezét.  Így még érdekesebb az a megállapítás, hogy 

150 ezer gyerekből hét, azaz összesen hét lett a későbbiekben válogatott játékos.  Az 

utánpótlás-nevelés sikerének egyik lényeges érték- és fokmérője, hogy az adott 

szervezetnél a labdarúgást megismerő játékosok közül hányan kerültek felnőttcsapat 

keretébe, és hányan lettek válogatott játékosok.  Lehet arra hivatkozni, hogy az 

egyesület csak a kezdő lépések megtételét, a sportág megszerettetését tűzte ki célul, de 

ez a 0,0047% akkor is riasztó adat.  Működése első tizenegy évében az MLSZ minden 

területen segítette az egyesület munkáját, azaz volt szakmai, szervezeti és anyagi 

támogatása, csak az ezzel arányos eredményt nem látni.   

 

Vajon hány úszó közül választották ki Egerszegi Krisztinát és Cseh Lászlót, a 

kézilabdás Nagy Lászlót vagy a vízilabdás Benedek Tibort?  Ők sportáguk 

világklasszisai, nem szimpla „ez van” tudású válogatott sportolók.  A többi sikeres 

hazai sportágra tekintve azt látjuk, hogy világ- és európai klasszisok nőttek fel ezekben 

a sportágakban, tehát arra sem lehet hivatkozni, hogy nálunk kihaltak a sporttehetségek, 

csak az arányosan legtöbb pénzt elköltő labdarúgást kerülik el. 
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„A sportnak kellenek a fiatalok, kell a program, kellenek a foglalkozások, e 

nélkül minden marad a régiben.  Nem az számít, hogy a papíron mi van, hanem 

a teljesítmény. Lehetne klasszisokat nevelni, ma is vannak, ahogy húsz-harminc 

éve is voltak.” (V.G) 

 

A Góliát McDonald’s FC egyesület saját bevallása szerint egyik legfontosabb minőségi 

és értékmutatója, hogy közhasznú szervezet.  Ez a tény az egyesületet bemutató anyag 

első oldalán található, míg a tevékenység fő elemei, és a szakmai munka csak a 

harmadik oldalon szerepel.  Ez is egy szemléletet, értékrendet tükröz, amely lehetséges 

magyarázata lehet a hatékonyság fenti értékének.  

 

 

Bozsik-program 

 

A labdarúgó utánpótlás-nevelés új formájának második típusa a 2001-ben elindított 

Bozsik-program volt, amely három elemre kívánt építeni: 

1. iskolai labdarúgás (a játék megismerése, megkedveltetése), 

2. egyesületi labdarúgás (tehetséges játékosok képzése), 

3. élvonalbeli csapatok akadémiája (az egyesületi képzés legjobbjainak kiválasztása, 

élvonalbeli labdarúgóvá nevelése). 

 

A fenti három elem alapján legalább 100 000 új labdarúgó bevonását tervezték és 

hirdették meg a program vezetői (távlati célként  240 000 főt jelöltek meg).  A program 

meghirdetése utáni harmadik évben is 100 000 fő foglalkoztatásával számoltak. 

 

Az utánpótlás-nevelés alapjainak biztosítását hivatott Góliát McDonald’s FC-féle 

iskolai program a 6-11 évesek bevonására irányult, úgy, hogy az iskolai foglalkozás 

keretében heti két-három alkalommal biztosította a labdarúgás megismerését és 

megszerettetését.  Itt nem a gyerekek versenyeztetése volt a cél, mert az a megjelölt 

célok szerint felesleges és költséges, erre a diákolimpia versenyeit kívánták 

felhasználni.  A gond csupán az volt ezzel, hogy a diákolimpia először a 11-12 éves 
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korosztály számára biztosított versenylehetőséget, tehát a foglalkoztatni kívánt hat 

korosztályból az első öt kimaradt a versenyeztetésből.  Az interjúalanyainkban újra 

felmerülnek kétségek: ebben esetben kihez is tartozik ez az iskolai program?  A Góliát 

McDonald’s FC-hez, vagy a Bozsik-programhoz, esetleg mindkét szervezett elszámolja 

ugyanazt a gyereket?  Akkor valójában ki foglalkozik a gyerekekkel az iskolában?  

Amennyiben ez a Góliát-rendszer szerint valósul meg, akkor hol jelenik meg a Bozsik-

program?  Az labdarúgó szakemberek részéről felmerül a gyanú, hogy bizonyos összegű 

fejpénzért nevek kerülnek megvételre, amelyeket be lehet írni a beszámolókba, lehet 

rájuk hivatkozni a szakmai programba bevontak között, csak éppen más foglalkozik 

velük, más szervezetekben végzik tevékenységüket. 

 

„A két rendszer talán nem is létezett, nem is létezhetett egymástól függetlenül. 

Nincs ennyi gyerek a rendszerben (…) egyszerű adás-vétel volt minden 

bizonnyal…” (Cs.J.) 

 

A Bozsik-program gerincét az egyesületi foglalkoztatás jelentette.  Az U7-ben 

kiskörzeti, az U9-ben kiskörzeti és alközponti, az U11-ben kiskörzeti, alközponti és 

megyei válogatottak szerepeltetése jelenti a kiválasztást.  Az U13 korosztály a körzeti, 

megyei és regionális válogatottak tornáinak keretében kap versenyzési lehetőséget. 

 

Az U15 és U19 közötti korosztályok számára a képzést és versenyeztetést alapvetően az 

NB I és NB I/B osztályú egyesületek keretein belül valósítják meg.  A programban részt 

vevő kluboknak négyéves utánpótlás-nevelési programmal kell rendelkezniük, 

amelyeket az MLSZ Szakmai és Edzőképző Központja ellenőriz, ebben a Bozsik-

programban való részvétel részletes kifejtésének is szerepelnie kell. 

 

A Bozsik-program harmadik elemének elindítására nem került sor.  Ennek a program 

szakmai felülvizsgálata volt az oka, ami a szponzorok visszalépésével párosult.   

 

Hasonlóan az én eredményeimhez, Szegedi (2003) szerint a program alapját az iskolák 

és a sportegyesületek jelentették, de gyakran előfordult, hogy több gyerek – kétszeresen 

is regisztrálva – iskolai tanulóként, és egyesületi játékosként is részt vett a programban.  
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A csatlakozás feltétele az volt, hogy a résztvevőknek legalább egy tizenkét fős csapatot 

kellett kiállítaniuk, és évi négy kiskörzeti versenyen kellett elindulniuk (iskolai 

csapatoknak ősszel kétszer az iskolai bajnokságban, tavasszal kétszer a Góliát kiskörzeti 

tornán).  A csapatokat közel 300 kiskörzetbe, azokat pedig mintegy száz alközpontba 

sorolták, melyek munkáját a megyei instruktorok felügyelték.  A négy-öt csapatot 

összefogó kiskörzeti központok olyan egyesületek lehettek, melyek könnyen és gyorsan 

megközelíthetőek, és alkalmasak évi négy torna rendezésére, az alközpontoknak pedig 

füves és fedett sportlétesítménnyel, illetve a 11-15 éves korcsoportokban legalább egy 

csapattal kellett rendelkezniük.  A kiskörzeti tornákon válogathatták ki az alközponti 

edzők a legtehetségesebbeket, akiket meghatározott rendszerességgel az alközpontban 

foglalkoztatni kellett (alközponti válogatottak).  A program legnagyobb érdeme az volt, 

hogy egységes versenyrendszert teremtett, és – elvileg – lehetővé tette, hogy a 

legtehetségesebb és legmotiváltabb gyerekek intenzívebb, és minőségi képzésben 

részesülhettek, így idővel magasabb szintre juthattak volna. 

 

Szerzőnk elmélete szép, de a gyakorlat sajnálatosan nem igazolta vissza.  A program 

ugyanis több problémával nem számolt.  Egyrészt ma Magyarországon a futball, mint 

rendszer erősen függ a környezettől (vagyis más társadalmi alrendszerektől), így a 

stabilitása viszonylag alacsony.  Kiemelten igaz ez az olyan programokra, melyek 

politikai döntések eredményei, így a hatalmi viszonyok változásával azok finanszírozása 

is módosulhat.  Másrészt a program „túl sokat akart fogni”, viszonylag alacsony 

ráfordítással az ország legkisebb településeire is el akart jutni.  Szinte törvényszerű volt, 

hogy sok edző és csapat még a minimális költségtérítést vagy juttatást sem kapta meg, 

amit megígértek nekik (összesen 2800 csapat számolhatott támogatással).  Úgy tűnik az 

volt a döntő hiányosság, hogy egy gyerekre, vagy egy edzőre rendkívül alacsony összeg 

jutott, amely legfeljebb az erősen misztifikált tömegesítést tehette volna lehetővé, az 

elitképzést aligha (egyes elképzelések szerint 2004-re a programban részt vevők száma 

elérte volna a 200 000-et (!), vagyis a 6-14 éves korosztályban minden második-

harmadik fiút bevonták volna a programba…). 

 

A program azzal, hogy lehetővé teszi a gyerekek számára a feljebb jutást, releváns 

megoldást nyújtott volna a labdarúgás szervezeti problémáira.  Egy lényeges szempont 
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azonban kimaradt a program elveiből: az egyesületi érdek.  A kisebb klubok féltek attól, 

hogy már egész fiatalon elviszik tehetséges játékosaikat, s így a legjobbakat igyekeztek 

jól „elrejteni”.  A program ugyanis kizárólag az „egyetemes magyar futball” érdekeivel 

számolt, elfeledve, hogy léteznek olyan egyéni (klub-) érdekek, melyeket a program 

logikája kimondottan sértett (Szegedi, 2003). 

 

A Bozsik-program nagy terveket szőtt, sok gyereknek kívánt lehetőséget biztosítani, 

egységes szakmai irányítást és ellenőrzést valósított meg, központosította a 

rendelkezésre álló pénzek elosztását.  A 2004-es évre a Bozsik-program 550 800 000 

forint felhasználásával számolt.  A költségvetés fő számainak elemzése megmutatja, mi 

volt a legnagyobb gond a programmal, miért vallott kudarcot, jóllehet a program vezetői 

ezt váltig tagadják.   

 

A program indulásától kezdve azzal számolt, hogy az iskolai programot a Góliát 

McDonald’s FC-re bízza.  Erre 80 000 000 forintot tervezett 2004-ben, úgy, hogy 2000 

forint fejkvótát biztosít minden bevont gyerek után, azaz maximum 40 000 gyerekkel 

számolt országos szinten.  Itt a tömegesítés és annak limitálása jelentkezik, mert e 

mellett iskolánként 80 000 forintban maximálta az egy intézményre jutó pénzt, ami 

maximálisan ezer iskola bevonását jelentette. Egy iskola a hat korosztályban (6-11 

évesek) összesen negyven fő foglalkoztatására kapott pénzt, ami azt jelentette, hogy egy 

korosztályban hat-hét gyerekkel kellett foglalkozni.  Ez a tömegesítéshez kevés, tehát ez 

az összeg olyan módon került elköltésre, hogy komoly eredményt ettől a tevékenységtől 

nem lehetett és nem is volt szabad várni.  A dokumentumok és a mélyinterjúk alapján 

elmondható, hogy három év alatt nem merült fel a program vezetői számára a kérdés, 

hogy ha más szervezet irányítja a programot, ők milyen befolyással rendelkeznek arra, 

illetve hogyan tudják az elképzeléseiket érvényesíteni? 

 

Nyilvánvaló, hogy a Bozsik-program első eleme nem illeszkedett  szervesen a 

programba, meghatározó eleme az egyesületi labdarúgás volt, amit a program 

költségvetése egyértelműen alátámasztott.  A program gerincét képező egyesületi elem 

költségvetésének fő tételei a 2004-es évben: 
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1. utazási költségtérítés: 100 800 000 Ft; 

2. az instruktorok, az alközpontvezetők és a programiroda bérköltségei: 115.530.400 Ft; 

3. a települési gondnokok (edzők) bérköltségei: 254 469 600 Ft. 

 

A dokumentáció alapján elmondható, hogy a teljes program költségvetésének 67,18%-át 

a közreműködők bérére, illetve azok járulékaira költötték el 2004-ben.  Ez 1.071 fő 

foglalkoztatását jelenti helyi szinten, akiknek a tervek szerint 60 000 játékost kell 

edzeni, versenyeztetni havi 20 000 forintért.  Ez tömegesítésnek kevés, minőségi 

munkához túl sok játékost jelent.  Egyértelműen soknak tűnik a 116 fő felső és 

középszintű vezető, akikre a teljes összeg 20,98%-át költötték el 2004-ben.  Ennek 

alapján elmondható, hogy világosan látszik, hogy miért nem volt sikeres a program, 

hiszen a pénz döntő hányada nem oda került, ahol hatásosan fel lehetett volna használni.  

Ennek következtében az eredmények sem lehettek/lettek olyanok, mint amilyeneket 

ígértek és vártak a program kidolgozói és támogatói. 

 

Mindezek alapján elmondható, hogy a program alapvető problémája, hogy egyszerre 

akarta a tömegesítést és a minőségi képzést ugyanabban a központilag vezényelt 

keretben, azonos irányítás mellett megvalósítani.  Ez azért nem működött, mert más 

elvek szerint kell szervezni, más feltételeket kell biztosítani a széles bázis 

tevékenységéhez, és más módon kell foglalkozni, más feltételeket kell biztosítani a 

kiválasztott tehetségekkel való eredményes foglalkozáshoz.  A Bozsik-program 

sikertelensége a bizonyíték arra, hogy a pénz – a magyar labdarúgó-utánpótlás 

viszonylatában a sok pénz – önmagában nem garancia a sikerre. 

 

Voltak egyéb kezdeményezések is, de azok pénzügyi hátterüket, hatókörüket vagy 

eredményeiket tekintve nem eredményeztek olyan tapasztalatokat, amelyek indokolták 

volna bemutatásukat.   

 

Összefoglalva a bemutatott két modellt, úgy érzem az elmúlt húsz év anyagilag, 

szervezetileg és a bevontak létszámát tekintve meghatározó kísérlete volt az új utak, 

módszerek, illetve a sportiskolai rendszert az új körülmények között helyettesíteni képes 

új szervezeti formák keresésében az utánpótlás-nevelés területén.  A hagyományos 
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egyesületi keretben zajló utánpótlás-nevelést, ahol egy neves egyesület saját 

utánpótlását szervezi és neveli, azért nem elemeztem az új elképzelésekkel 

párhuzamosan, mert a labdarúgó- utánpótlás nevelése területén jelentkező általános 

problémákat összefoglaltam a történeti áttekintésben.   

 

Az elemzett új formákban az a közös, hogy az érintett korosztályok elérését és 

megmozgatását célozzák meg, hogy ebből a tömegből ki tudják választani a 

tehetségeket, hogy a hazai labdarúgás felzárkózása megkezdhető legyen.  A kísérletek 

alapvetően eredménytelennek bizonyultak, pedig nagy várakozás előzte meg azokat, és 

az egyéb működő műhelyekhez képest komoly összegekből gazdálkodhattak.   

 

Az elvileg egymásra épülő rendszer elemzése kimutatta, hogy az iskolai vonal nem volt 

alkalmas a tömegesítésre helyi szinten, mert évfolyamonként hat-hét gyerek nem 

tekinthető tömegesítésnek.  A helyi egyesületek érdekeltségét nem teremtette meg a 

rendszer a tehetségek felkészítésére és továbbadására, így sem a tömegesítés, sem a 

tehetség felfelé áramoltatása nem valósult meg.  Komoly szemléletbeli probléma volt 

továbbá, hogy a labdarúgó-utánpótlás nevelését alapvetően a 45-50 NB I-es és NB II-es 

klubra kívánták rábízni, ami a 14-18 éves korosztályokat figyelembe véve legfeljebb 5 

ezer játékost jelent.  Ez természetesen nehezen vezet el a labdarúgásunk megkívánt és 

remélt felzárkózásához az európai élvonalhoz. Az elmúlt húsz év történései, 

eredménytelenségei kiválóan támasztják alá, hogy rossz úton járunk, ideje más módon 

megközelíteni az utánpótlásnevelésének kérdését a magyar labdarúgásban. 

 

 

A labdarúgás szakmai elitjének véleménye a labdarúgás jelenlegi helyzetéről 

 

Az interjúk során a kutatásban részt vevők részéről hat kiemelkedő tárgykör mentén 

fogalmazódott meg a rendszerváltás óta eltelt időszak változásainak következménye a 

labdarúgás utánpótlás-nevelésével kapcsolatban.  Ez nem mellesleg több helyen 

egybeesik korábbi tanulmányok tapasztalataival (András, 2003; Freyer, 2004; Szegedi, 

2003).  Igyekeztem kiemelni és csoportosítani azokat a nézőpontokat, melyek minden 

egyes interjúalany esetében felfedezhető volt.   
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1. Válaszadóink egyöntetűen megállapították, hogy a sportág vonzereje jelentősen 

csökkent.  Noha még mindig sokan futballoznak Magyarországon, és egy-egy 

mérkőzést óriási várakozás előz meg, érzékelhető, hogy mind a felnőttek, mind a 

fiatalok érdeklődése csökkent a sportág iránt.  A sportág irányítói és a klubok a felelősei 

annak, hogy a labdarúgás sajtója jobbára botrányoktól, erőszaktól, „megoldatlan 

ügyektől” hangos.  Ez sokszor még a sportág iránt elkötelezett emberekben is 

ellenérzéseket kelt. 

 

„Az újságírók szerepét is érdemes lenne vizsgálódás tárgyává tenni.  Ma 

mindenki a külföldieket nézi és hasonlítgat, persze hogy csökken a 

népszerűség.” (G. J.) 

 

„Egyre kevesebben vannak a mérkőzések nagy részén.  A színvonal mellett a 

belső ügyek és botrányok, verekedések miatt sokan nem akarnak kimenni… „ 

(Sz.Gy.) 

 

2. Interjúalanyaink kiemelkedő problémának látják, hogy az egyesületeknek rossz a 

társadalmi integrációja.  A labdarúgással foglalkozó kluboknak máig sem sikerült 

megfelelő kapcsolatot kialakítaniuk tagságukkal, bázisukkal, azaz nem tudták elérni, 

hogy civil szervezetként működjenek.  A klubok többsége nem kellőképpen nyitott, 

működésük a külvilág számára szinte átláthatatlan. 

 

„Labdarúgásunk helyzetét a hetvenes évek rossz szerződései, ezek 

szövetségekben és egyesületekben történő gyakorlása tette rosszá, indította 

meg a lejtőn. Sportdiplomáciánk nem nőtt fel az akkori labdarúgótudáshoz.” 

(A. F.) 

 

„Valahogy a klubok többsége nem érintkezik a szurkolókkal és ezt nem tehetik 

meg. Hosszú távon nem működhet így egy magára valamit adó klub.” (V.J.) 
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3. Meghatározó a létesítményi feltétel.  Sok a kifejezetten rossz állapotú pálya és ezek 

száma is folyamatosan fogyatkozik.  Pedig a pályakérdés a labdarúgás utánpótlás-

nevelésének egyik legnagyobb problémája.  A stadionok állapota nagyon sokat árt a 

labdarúgás népszerűségének, ám a helyzet még rosszabb a fiatalok által is használt 

edzőpályák számát és állagát tekintve: ma a gyermek- és ifjúsági futballisták olyan 

körülmények között edzenek, amelyek a 21. században inkább riasztják, sem mint 

vonzzák a fiatalokat. 

 

„Ma nincsenek pályák, gyerekek, nincs társadalmi megbecsülés (...) Megfelelő 

minőségű pályák és stadionok kellenének, persze pénz nélkül az sem megy…” 

(G. J.) 

 

4. A szakemberek helyzete mostoha, a fiatalokkal foglalkozó edzők többsége 

másodállásban, anyagi javadalmazásért látja el feladatát, ami meghatározza a munkához 

való hozzáállásukat.  Továbbképzésük tartalmilag megoldatlan.  Ideális esetben 

nemcsak a TF vagy az MLSZ dolga lenne, hogy az edzők megismerkedhessenek az 

edzéselmélet és -módszertan, a táplálkozástudomány stb. friss eredményeivel, hanem 

(elsősorban) az őket alkalmazó egyesületeknek is. 

 

„Fejjel játsszák a focit és lábbal hajtják végre!  A mai edzőknek hiába van teli 

a fejük elméleti dolgokkal, hiába próbálják a fizikai erőt és az erőnlétet 

fejleszteni, nem tudják átadni a labdarúgótudást.” (B. J.) 

 

„Azok a szakemberek, akik régen voltak, tudták kiket kell felhozni és nevelni. 

Többet tudtak régen az edzők a gyerekekről és a szakmáról is…!” (N. D.) 

 

„A kilencvenes években, amikor az UEFA-edzőképzés kezdődött, volt egy 

előrelépés (…) nagyon rövid ideig, de miután egy elöregedett szisztéma merev 

pozíciós játék oktatása és erőltetése később gátja lett a fejlődésnek.  Mintegy 

húsz évvel késett a rendszer oktatása.” (B.B.) 
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„Korábban (60-as, 70-es, 80-as évek) az utánpótlásedzők tudása komplex, 

példaadó, emberi volt.  A maiak rész- és speciális tudása egyre jobb, de nem 

tudják a gyerekeket magukkal ragadni.” (Sz.Gy.) 

 

5. A különböző típusú egyesületek közötti közvetítő mechanizmusok rosszul 

működnek.  A klubok közötti együttműködés esetleges, nincsenek szakmai 

kapcsolatok, nem megoldott, hogy a kisebb egyesületeknek is megérje labdarúgókat 

nevelni.  A szervezett kapcsolatok hiánya, a közvetítő csatornák rossz működése miatt a 

mintegy 40 000 utánpótláskorú labdarúgó nagy része elérhetetlen a minőségi képzés 

számára. 

 

„Próbálták az iskolába bevinni a futballt (…) pl. a Góliát (…) de ez régebben 

csak Angliában valósult meg.  Tévedés volt akkor, mert nem volt időszerű, 

most lett vagy lenne időszerű és az iskola helyén kezelve és azt az elvet kell 

követni, hogy jó iskolai és egyesületi feltételeket teremtsünk.  A szövetség és 

az iskola meghatározó!” (B. S.) 

 

„Az iskola fontos, de az lenne a jó, ha az iskolák nem a klubokban szereplő 

gyerekekkel foglalkoznának és villognának, hanem az iskolákban lévő más 

gyerekeket vonnák be a labdarúgó-nevelésbe, -oktatásba, versenyeztetnék és 

képeznék őket.” (N. D.) 

 

6. Nem minden esetben működnek hatékonyan a labdarúgás és más társadalmi 

alrendszerek közötti közvetítő mechanizmusok.  Sok helyen jó kapcsolatokat ápolnak 

a klubok az önkormányzatokkal és az iskolákkal, de az önkormányzatok 

sportfinanszírozása még így is sok régióban, településen rendkívül alacsony nívójú.  

Még inkább megoldatlan az állami szféra szerepvállalása a sportág utánpótlás-

nevelésében, de a szféra egészét tekintve is. 

 

Kiemelkedő probléma a közvetítő szféra hiánya és elégtelen működése.  Az interjúk 

kapcsán egyértelműnek tűnik, hogy a megfelelő közvetítés és a folyamatos kapcsolat 

jelentené a hatékony utánpótlás működését.  
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Az interjúalanyok válaszai szerint az elmúlt időszakban a Bozsik-program volt az a 

közvetítő szféra, mely – többek között – épp azt a célt szolgálta volna, hogy a kisebb 

egyesületekből a legjobbak eljussanak a profi klubokhoz.  Egy ilyen mechanizmus csak 

akkor működik funkcionálisan, ha az mindkét fél érdeke.  A profiknak akkor érdeke a 

szervezett kapcsolattartás kisebb klubokkal, ha megéri nekik játékosokat nevelni, vagyis 

a labdarúgó utánpótlás-nevelésből valamilyen profitra tudnak szert tenni.  A kisebb 

egyesületeknek pedig akkor érdeke a kapcsolattartás, ha színvonalas játékos 

nevelésükért valamilyen anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek, vagyis „ideális” 

esetben a játékosmozgás fordított arányú pénzmozgással jár (és nem csak a felnőtt 

labdarúgók esetében).  Tehát a profik és az amatőrök között – miként a gazdaságban – 

főleg a pénz jelenti a közvetítő mechanizmust. 

 

Nyugat-Európában sok helyen jött létre olyan utánpótlás-nevelő hálózat, amely a klubok 

együttműködésén alapszik.  Amennyiben az utánpótlás-nevelés jó befektetés, a profi 

egyesületek versengenek a fiatalokért, azokért a játékosokért, akiknek többsége amatőr 

klubokban rúgja a labdát.  A profi kluboknak – ha színvonalas és széles alapokon 

nyugvó utánpótlásképzést akarnak felépíteni – az az érdeke, hogy a környezetükben 

működő kis egyletek utánpótlás-nevelésébe, illetve a független utánpótlás-nevelő 

klubok munkájába minél jobban belelássanak, vagy beleszóljanak (ennek előfeltétele, 

hogy a nagy kluboknál dolgoznak a legjobb edzők).  Így tud egy jelentős profi klub 

minél szélesebb alapokra támaszkodni, tehát minél nagyobb bázisból meríteni.  

„Ideális” esetben egy profi klub igyekszik több, kisebb egyesülettel együttműködni, ami 

a szakmai munka bizonyos mértékű koordinálásától az anyagi segítségnyújtásig terjed.  

A kisebb klubok – legalább a játékos profivá válásakor – anyagilag profitálhatnak 

abból, ha egy nagyobb klub elviszi néhány fiatal játékosát.  

 

„A sportágválasztás kulcsszereplői nem működnek együtt, ezért ennek (széles 

bázis) megvalósítása egyelőre csak álom.  A szülők, a testnevelők és az edzők 

kapcsolatának kiépítése (…) a hatások összerendezése a gyermek érzelmi, testi, 

fizikai és értelmi fejlődésével szükségszerű. Ez minden bizonnyal a gyermeki 

személyiségfejlődést optimálisan alakítaná, segítené.” (B.B.). 
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Könnyű belátni, hogy országos szinten a fiatalok túlnyomó többsége amatőr 

kisegyletekben kezdi pályafutását (például a kisvárosokban, vagy falvakban élő 

labdarúgók mindegyike ide tartozik).  A csak utánpótlással foglalkozó egyesületekből is 

általában 12-16 éves korban jutnak el a fiatalok profi, vagy amatőr klubok serdülő 

csapataiba.  Fontos kérdés tehát, hogy működnek-e azok a mechanizmusok, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a tehetséges és motivált fiatal labdarúgók felnőttkorukra a lehető 

legmegfelelőbb helyre (csapatba) kerüljenek, függetlenül attól, hogy gyerekként hol 

kezdték labdarúgó pályafutásukat.  Hiába próbálják ugyanis emelni az utánpótláskorú 

labdarúgók számát, ha ezek a közvetítő mechanizmusok rosszul működnek (vagyis ha a 

pénz és a személyes kapcsolatok nem jelennek meg a labdarúgó-utánpótlás 

képzésében). 

 

Az interjúalanyok szerint Magyarországon az amatőrök és a profik között nem 

megfelelően épültek ki a kapcsolatok, bár spontán módon, a klubok több esetben is 

együttműködnek.  Az olyan régiókban, ahol rosszul működik a profi labdarúgás 

utánpótlása (tehát a saját képzésüket sem tudják megfelelően megoldani), illetve ahol az 

amatőr csapatok csak szabadidős tevékenységként tekintenek a labdarúgásra (és nem 

tartják funkciójuknak, hogy elősegítsék legjobb fiatal labdarúgóik profi pályafutását), 

ott aligha fog szervezett és jól működő kapcsolat kialakulni a profi és az amatőr klubok 

között.  Lényegesen jobban működnek a kapcsolatok olyan régiókban, ahol független 

utánpótlás-egyesület működik, hiszen ezek azok, amelyek többnyire éppen azért jöttek 

létre, hogy színvonalasabb képzést nyújtsanak a fiataloknak.  Vagyis ezek a klubok 

azok, amelyek úgy menedzselik játékosaikat, hogy őket minél jobb pozícióba juttassák.  

Manapság több élvonalbeli csapatnál – immár hagyományosan – törekednek arra, hogy 

minél több saját nevelésű játékosuk legyen.  Az ilyen élvonalbeli klubok lényegesen 

aktívabb kapcsolatot tartanak szűkebb környezetük kisebb klubjával/klubjaival. 

 

Gyakran spontán, ad hoc jellegű kapcsolatok alakulnak ki a klubok között, aminek 

eredményeképp sok fiatal ajánlásra kerül élvonalbeli klubok kezdő csapataiba.  Ezeket a 

játékosokat nem a klub választja ki, hanem a nevelőedzője (vagy a szülő) ajánlja be a 

labdarúgót a klubhoz.  Ez azt jelenti, hogy a kisegyesületekben játszó tehetséges és 
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motivált fiatalok végül többnyire eljutnak magasabb szintre, de kérdés, hogy 

megkapják-e azt a minőségi és komplex képzést, amivel maximális teljesítményt 

érhetnének el.  A közvetítő mechanizmusok nem kielégítő működése miatt a kis klubok 

és az edzők anyagilag és erkölcsileg sincsenek érdekelve abban, hogy az arra rátermett 

labdarúgókat esetleg a majdani profi pályafutásra készítsék fel. 

 

Az érintett szakemberek, a sportág jeles képviselőinek véleményei a következőkben 

foglalható össze: 

 

1. A labdarúgás megismertetését és megszerettetését az iskolákban, elsősorban a 

testnevelő tanárokra alapozva kell megoldani, nem pedig a 6-13 évesek korosztályát 

kivonva az iskolai keretből, külső labdarúgó szervezetekben történő foglalkoztatásának 

megszervezésével.  Az iskola keretében minden érdeklődő gyerek kapjon lehetőséget a 

sportág alapjainak elsajátítására, képességeinek, tehetségének felismerésére, a 

rendszeres gyakorlásra, a szükséges alapok elsajátítására.  Az iskolákban kiválaszthatók 

a jó versenyzők, kiszűrhetők a csak a hobbi szintet vállalók, anélkül, hogy ez komoly 

ráfordítást igényelne. 

 

2. A labdarúgó-utánpótlásra fordított, egyes időszakokban jelentős anyagi eszközöket 

rosszul, alacsony hatásfokkal használták fel, mert ha pénz került a rendszerbe, abból 

először országos hálózatot építettek és finanszíroztak, így az utánpótlás képzésére és 

versenyeztetésére kevés, a rendelkezésre álló források kisebbik hányada jutott.  A 

Bozsik-program és a Góliát McDonald’s FC működése ékesen bizonyította, hogy ha 

jelentős összeg kerül a rendszerbe, az önmagában nem biztosíték a sikerre. 

 

3. Az egyesületek (elsősorban az NB I-es és az NB I/B-s klubok) számára a Magyar 

Labdarúgó Szövetség egy sor feladatot előír, de ehhez alig tud forrást biztosítani.  Az is 

probléma, hogy a szövetség elvárja az egyesületektől az utánpótlás folyamatos 

foglalkoztatását, miközben a korosztályos válogatottak felkészítése és versenyeztetése 

címén hosszabb időszakokra kiveszi a tehetségeket (válogatott kerettagok) az egyesületi 

felkészítés, képzés rendszeréből.  Sikertelenség esetén máris adott a lehetőség a 

felelősség áthárítására.  
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

Elvesztegettünk legalább húsz évet az utánpótlás-nevelés területén, a problémák gyors 

megoldását ígérő varázslatok nem hoztak, mert nem is hozhattak komolyabb eredményt, 

viszont sokba kerültek.  Miben látjuk a teendőket, mit hozhat a jövő?  Három 

alapgondolatból lehet levezetni a jövő lehetséges sikerforgatókönyvét: 

 

1. Vissza kell vinni a labdarúgást az általános iskolákba, ott kell újjászervezni a magyar 

labdarúgás tömegbázisát, ott lehet újjáépíteni a népszerűségét, sőt, óvatosan, de az 

óvoda felé is nyitni kell.  

 

2. Helyre kell állítani az edzőképzés hatékony rendszerét, amely tartalmazza a 

gyakorlati képzést is (edzéslátogatás és edzésvezetés), a szakmai munka anyagi és 

erkölcsi megbecsülését, a működőképes hierarchiát a tömegsport, a minőségi 

utánpótlás-nevelés, és a felnőtt szinten dolgozó edzőkkel szemben támasztott 

követelmények megfogalmazásával, következetes betartásával és betartatásával.  A 

játékosok képzését az egyesületekre kell bízni, a tehetségeket 13-14 éves korukban 

célszerű kiválasztani és bevonni az egyesületi munkába, ahol ennek szakmai, anyagi és 

tárgyi feltételei biztosítottak. 

 

3. Meg kell valósítani a menedzselés, a marketing- és reklámtevékenység hatékony 

részvételét a labdarúgó-utánpótlás nevelésének mindennapjaiban. 

 

Vizsgálati eredményeink alapján egyértelmű, hogy a sport és a labdarúgás 

tömegesítésének napjainkban legfontosabb és talán egyetlen színtere az általános iskola.  

Az iskola és ma már az óvoda (az ötévesek számára kötelezően is) a gyerekek napi 

életének természetes színtere.  A dolgozó szülők számára elvárás az iskolával szemben, 

hogy foglalja el a gyerekeket minél tovább, biztosítson számukra elfoglaltságot délután 

is.  Az iskolában minden feltétel adott arra, hogy a gyerekeket megismertessék a 

labdarúgással.  Ez a sportág igényli a legkevesebb technikai felszerelést, hiszen ha van 

labda, akkor már lehet focizni.  Az iskolában ott van a szakképzett sportszakember, a 

testnevelő tanár, akit tanulmányai során felkészítettek arra, hogy a labdarúgás alapvető 
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elemeit meg tudja tanítani a tanítványainak.  A testnevelés szerepének fontosságát a 

jövő nemzedékei egészségének kialakításában és megőrzésében senki nem vonja 

kétségbe. A gyerek szeret játszani, szereti kipróbálni magát, szereti bemutatni mit 

tanult, szeret versenyezni a többiekkel. 

 

A legtöbb gyereket a labdával lehet a legjobban lekötni.  Fontos, hogy eljusson a labda 

és a labdarúgás az óvodába is, mert ott még nagyobb a gyerekek mozgásigénye.  Ügyes 

feladatokkal, jól képzett és lelkes, sikerélményt adó szakemberekkel észrevétlenül meg 

lehet szerettetni a sportágat.  Így a gyerekek már olyan igénnyel érkeznek az iskolába, 

hogy „hol lehet itt focizni?”  

 

A 6-9 évesek egy sor, a labdarúgás alapját képező ügyességi és kombinatív feladatot 

meg tudnak úgy tanulni, hogy ezt nem érzik munkának, felelősségnek vagy tehernek.  

Itt már megállapítható, kiben van „fantázia”, anélkül, hogy bármilyen 

teljesítménykényszer vagy elvárás pszichés, esetleg más gátlásokat okozna, fejlesztene 

ki a gyerekben, hiszen csak játszik a társaival, vetélkedik velük, megmutatja mit, 

hogyan tanult meg.  Az iskola foglalkoztatja, leköti a gyerekeket, sikerélményt biztosít a 

tanulói számára, anélkül, hogy bármilyen különbséget tenne köztük.  A folyamatot 

pedagógus, a gyermekkel való foglalkozásra sokoldalúan felkészített szakember 

irányítja, aki nem csak tanítani tud, hanem nevelni is, hiszen erre is felkészítették 

tanulmányai során. 

 

A labdarúgás számára döntő fontosságú, hogy az iskolai testnevelés órarendi és órán 

kívüli választható részének is fontos eleme legyen.  Az iskola oldaláról mind 

jogszabályilag, mind szakember, mind érdek oldalról biztosítottak a feltételek a 

labdarúgás befogadására.  A sportágnak kell megtennie a szükséges lépéseket, ki kell 

dolgozni egy iskolai programot, amely tartalmazza az óvodai feladatokat is.  A 

programnak tartalmaznia kell az 5-12 éves korosztály számára szánt szakmai 

ajánlásokat, gyakorlatanyagokat, felmérési teszteket és azok értékelési útmutatóit; egy 

olyan szakértői stábot  kell szervezni, amely szükség esetén szakmai tanácsokat ad, 

továbbképzést  szervez az érdeklődőknek és szükség esetén szakembert is biztosít az 

iskolai foglalkozásokhoz. 
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„A sport és ezen belül a labdarúgás számára megragadható lehetőségnek tűnik 

a meghosszabbodó tanulási időszak.  Segítséget jelenthet arra, hogy a 

tehetséges utánpótláskorú játékosai számára alternatívaként ajánlja fel a 

játékosképzés előtérbe helyezését, hisz az oktatási rendszerben tovább bent tud 

maradni.” (G. J.)   

 

Az interjúalanyok véleményének megfelelően a játékos így ráér később végezni, mert ez 

nem jelent hátrányt a munkaerőpiacra való kerülésekor, viszont addigra biztosan 

kiderül, hogy tud-e olyan profi szerződést kötni, amelyik a labdarúgó-pályafutás 

választását helyezi előtérbe középtávon. 

 

A dolgozó fiatalok kétharmada azért nem sportol, mert nincs rá ideje.  Ez arra mutat rá, 

hogy az egészségmegőrzés, a prevenció alig jelenik meg komoly tényezőként a fiatalok 

gondolkodásában.  A jelenség számos okra vezethető vissza, de egy dolgot 

mindenképpen jelez: gyermekkorukban nem manifesztálódott a mozgás iránti igény, 

nem tudatosult bennük, hogy milyen fontos a rendszeres testmozgás, nem vált a 

mindennapi életük integráns részévé.  Ez komoly eltérés az őket megelőző generációk 

hozzáállásához képest.  Ezért is van az, hogy a Budapesti Labdarúgó Szövetség bajnoki 

küzdelmeiben sokkal több felnőttcsapat szerepel, mint amennyi utánpótláscsapat.   

 

Az iskolai versenyek, az intézményekben folyó, vagy hozzájuk kapcsolódó labdarúgó 

utánpótlás-nevelés háttérbe szorult, bár történtek kísérletek a feltámasztására (pl. Góliát-

program).   

 

„Tömegbázis nélkül nem lehet tehetségeket kiválasztani, e nélkül pedig csak 

átmeneti eredmények várhatók.” (Sz. Gy.)   

 

A feladat világos a tömegbázis érdekében vissza kell menni az iskolába, újra kell 

aktivizálni a testnevelő tanárokat.  Ezt másképp nem lehet megoldani.  A másik nagyon 

fontos feladat, hogy minden érdeklődő ismerje meg, és lehetőleg szeresse meg a 

labdarúgást, mert a gyerekek zöméből nem lesz profi, sem válogatott labdarúgó, 
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ellenben ha megszereti a sportágat, akkor lehet annak lelkes szurkolója, későbbi 

szponzora, vagy csak a mozgásigénye kielégítésének kézenfekvő terepe.  Ez vezet el 

oda, hogy a labdarúgás újra népszerű és elfogadott sportág legyen.   

 

A sport, a labdarúgás alkalmas arra, hogy a naponta szükséges mozgást érdekesen, a 

gyerekek számára vonzóan biztosítani lehessen.  Az egyéni képességek 

kibontakoztatása, a sikerélmény, a versenyszellem és a fair play párhuzamosan 

alakítható a fiatalokban és mivel a labdarúgás csapatjáték, szinte észrevétlenül 

kialakítható a csapatszellem a gyerekek körében.   

 

Itt az a legfontosabb eredmény, hogy aki a későbbiekben csak hobbi szinten, vagy még 

azon sem foglalkozik a labdarúgással, ismerni és becsülni fogja a sportágat.  Így válik 

az iskola egyszerre a sportág tömegbázisává és népszerűsítőjévé.  Amint a dolgozó 

fiataloknál láttuk, a sport, a rendszeres testmozgás nincs a kiemelten fontos feladatok és 

életcélok között, ezért az általános iskolának, a testnevelő tanárnak kiemelt feladata 

rászoktatni a gyerekeket a napi rendszeres és szervezett keretek között folytatott 

testmozgásra. 

 

Az iskola fontos színtere annak, hogy a 10-12 évesek felkészüljenek intézményük 

képviseletére a többi iskolával vívott mérkőzéseken.  Ez egyrészt tehetségszűrő (ki 

tanult meg a legjobban focizni?, ki alkalmas arra, hogy versenyezzen?), másrészt 

visszajelzés minden gyerek számára, hogy hol tart.  A csapatba be lehet kerülni, és ki is 

lehet onnan kerülni, tehát a gyerekek előtt nyitva áll az út, minden a tehetségen és a 

szorgalmon múlik.  Fontos, hogy a helyi versenyek feltételeit az állam vagy az 

önkormányzat biztosítsa, mert akkor nem fog szerepet játszani a gyerek családi háttere, 

szüleinek anyagi helyzete.  Célszerű, hogy a labdarúgóklubok a környékükön található 

iskolákkal megfelelő kapcsolatokat építsenek ki, támogassák az ezekben folyó munkát 

felszereléssel, ha kell, szervezzenek tornákat a tanulók részére, vagy biztosítsanak 

pályát a helyi diákversenyek lebonyolításához.  

 

Az iskolák átfogó, folyamatos versenyrendszerét is fel kell támasztani, és a 11-12 éves, 

valamint a 13-14 éves korosztályokban országos szintig évente lebonyolítani.  Ez teljes 
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egészében menedzselési feladat, az állam utánpótlás-nevelésre biztosított pénzének egy 

részét erre kell fordítani.  Nagy lehetőséget biztosítana ehhez a mindennapos testnevelés 

bevezetése, mert a labdarúgás az alapfokon legegyszerűbben elsajátítható csapatsportág, 

amelynek alapfeltételei (pálya, labda) viszonylag egyszerűen és olcsón előteremthetők.  

A gyerekekkel saját, valóságos közegükben kell megismertetni, megszerettetni a 

labdarúgást, hogy ebből a széles és focizni szerető tömegből tudjanak a klubok 

megfelelően felkészített képviselői választani, amikor a gyerekek elérik a 13-14 éves 

kort.  Így megalapozottabb és tudatosabb lesz a kiválasztás az olyan gyerekek közül, 

akik vélhetően erősebb jellemmel és akarattal rendelkeznek 

 

Ez az a pont ahol a labdarúgókluboknak be kell lépniük, ebből a korosztályból kell 

kiválasztaniuk azokat, akik alkalmasak és akarnak is labdarúgóvá válni, s mindezen túl 

(szüleikkel együtt) vállalják az ezzel járó munkát.  Ekkor már elég ismeret áll 

rendelkezésre annak eldöntésére a klub, a gyerek és a szülők számára, hogy 

megalapozott lehetőséget jelent-e a labdarúgásba történő befektetés. 

 

Reményt ad a fentiek megvalósítására az MLSZ elnökének a gondolata: 

„Gyökeres változtatásokat tervezek.  Eddig az embereknek kerestek feladatokat 

az MLSZ-ben, mostantól kezdve a feladatokat jelöljük ki, és ehhez keressük 

meg a megfelelő embereket.” (K.I.) 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A hipotézisek megválaszolása 

 

Az első hipotézis (a sport politikai érdekek alá rendelésének feltételezése) a 

dokumentumok elemzése, az interjúalanyok megállapításai és a tények alapján igaznak 

bizonyult.  Magyarországon a rendszerváltás óta nem született egységes, mindenki által 

támogatott és elfogadott sportkoncepció.  Habár a sport korábban is  a politikai eszmék 

terjesztésének színtere volt, ez a rendszerváltás után komoly gazdasági, financiális 

érdekekkel párosult, melyek a sport, azon belül is leginkább a labdarúgás elsorvasztását 

eredményezték.  

 

A második feltételezés szintén igaznak tekinthető, hiszen a sportszakemberek 

véleménye és a dokumentumok elemzéséből leszűrt megállapítások is azt támasztják 

alá, hogy nincs egységes, sikeresen működő utánpótlás-nevelő rendszer, ahol pedig egy 

reményteljes kezdemény kialakulna, a szakmai, minőségi munkát háttérbe szorító 

pénzügyi érdekek ellehetetlenítik azt.   

 

A harmadik hipotézis első fele hamisnak bizonyult, hiszen a gyakorlati példák alapján 

az volt leszűrhető, hogy önálló, a sportág fejlődésének érdekében sikeresen működő 

utánpótlás-nevelő iskola, rendszer nem létezik (nem gazdasági siker!).  Az okok 

tekintetében a feltételezés második része helyesnek bizonyult, melyet a szakemberek is 

a közös összefogás és összhang hiányával magyaráznak.  A sportág jeles képviselői a 

szakmai színvonal és igényesség alacsony szintjét emelték ki. 

 

Ez utóbbi egyben negyedik hipotézis elfogadását is jelenti, hiszen az érintettek 

egybehangzó és szakmailag alátámasztott megnyilvánulásai a sportág érdekében 

véghezvihető és fejlesztő javaslatokat tartalmaznak.  Ennek alapján érdemes lenne a 

szakmai koncepciók kialakításába, az utánpótlás-nevelés kérdéseibe, a sportági 

viszonyok kialakításába szélesebb körben és hatékonyabban bevonni az elhangzott 

javaslatokat. A kutatás résztvevői az iskolákat elsődlegesnek, kritikus fontosságúnak 

nyilvánították a labdarúgó-utánpótlás helyzetének jobbítása érdekében, és ebben 

hathatós szerepet kell kapnia az edzőképzésnek, a MOB-nak és az MLSZ-nek is.  
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Egyértelműnek tűnik, hogy csak az iskola teremthet nagyobb létszámot, szélesebb 

kiválasztási lehetőséget.   

 

 

Javaslatok 

 

A rendszerváltás utáni magyar sport jövőjének alakulását, sikerességét a globalizáció 

által megvalósuló politikai, gazdasági és társadalmi környezet alakítja (Földesiné, 

2003).  A rendszerváltást követő strukturális átalakulások hatására az élsport állami 

támogatása radikálisan csökkent és a sport a gazdasági szféra részévé vált.  Úgy tűnik a 

gazdasági stabilitás és a széles társadalmi bázis a két fő záloga a magyar elitsport 

sikerességének, ám mindkét tényező jelenleg háttérbe szorul (Dóczi, 2006; Földesiné, 

2003). 

 

A modern labdarúgás nem nélkülözheti a jó marketing-, reklám- és menedzsermunka 

részvételét a mindennapjaiban.  Különösen azokat a területeket kell menedzselni, 

amelyek kevésbé állnak reflektorfényben, mint például az utánpótlás-nevelés (Vincze, 

2006b).  Az itt végzett munka évek múlva válik tényleges reklámhordozóvá, amikor a 

fiatal játékos eredményes és sikeres felnőtt labdarúgóvá válik. 

 

Eredményeink alapján két kiemelten fontos menedzselési feladatot látok, amelyek 

meghatározzák, hogy a közeljövőben a magyar sportélet előre tudjon lépni a 

tömegesítés területén. 

 

Az egyik a Magyar Olimpiai Bizottság azon feladata, hogy minél gyorsabban érje el 

annak a diák-versenyrendszernek a visszaállítását és újraindítását, amely a nyolcvanas 

évek végéig működött, és lehetőséget adott annak felmérésére, milyen népszerűek az 

egyes sportágak a diákok körében, mert a részt vevő csapatok, illetve egyéni indulók 

száma ezt hitelesen igazolta.  Ez a következő elemekből állt: 
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a) Úttörő olimpia – az általános iskolás tanulók országos felmenő rendszerű versenye 

két korcsoportban (11-12 és 13-14 évesek).  A versenyeket helyi, kiskörzeti/városi, 

megyei/budapesti, területi és országos szinteken bonyolították le. 

 

b) Középiskolás bajnokság – a középfokú oktatási intézmények tanulóinak országos 

felmenő rendszerű versenye két korcsoportban (15-16 és 17-18 évesek).  A 

versenyeket helyi, kiskörzeti/városi, megyei/budapesti, területi és országos 

szinteken bonyolították le. 

 

c) Egyetemi és főiskolai bajnokság – a felsőfokú oktatási intézmények nappali 

tagozatos hallgatóinak országos felmenő rendszerű bajnoksága, amelyet helyi, 

területi és országos szinteken bonyolították le. 

 

A sportágakat az adott korcsoport által legjobban kedvelt és űzött tíz-tizenkét 

sportágban célszerű megrendezni.  A versenyrendszer lebonyolításának költségeit az 

államnak kellene biztosítani, mert ez nagyon komoly előrelépést jelentene a 

tanulóifjúság egészséges életmódra, rendszeres mozgásra nevelésének területén.  A 

Magyar Olimpiai Bizottságnak, a magyar sportélet legfontosabb, legtekintélyesebb 

társadalmi szervezetének feladata ennek a követelésnek a felvállalása és következetes 

képviselete az állami és politikai vezetés felé.  Ez a versenyrendszer egyszerre 

teremtene lehetőséget arra, hogy a tanulóifjúság legszélesebb rétegeit be lehessen vonni 

a rendszeres sportolásba, és ezzel párhuzamosan nagyon sok fiatal számára teremtené 

meg a versenyzés, a teljesítőképessége felmérésének és felismerésének a lehetőségét.  

Így nagyon sokan ismernék meg a versenysport előnyeit azok közül, akikből ugyan nem 

lesznek élsportolók, profi versenyzők, de az élsport támogatói és szurkolói közülük 

kerülnek majd ki. 

 

A másik lényeges feladat a Magyar Labdarúgó Szövetségre hárul.  Az MLSz-nek kell 

megfelelő szakmai érvekkel alátámasztani, hogy az országos diákversenyrendszerben a 

labdarúgás is kapjon szerepet.  A szövetségnek kiemelt feladata, hogy minden eszközzel 

segítse elő a labdarúgás népszerűsítését.  Az általános iskolások országos felmenő 

rendszerű bajnoksága kiváló lehetőséget biztosíthat arra, hogy a labdarúgás tartósan 



 94

megvesse a lábát ezekben az intézményekben, és az általam  ismertetett iskolai képzési 

és kiválasztási programot folyamatában működtetni tudja.  A diákversenyek fontosságát 

egy idős mesteredző véleménye is alátámasztja: „A KISOK-bajnokság adta meg az 

utánpótlás-nevelés széles alapjait.” (KISOK: a huszas évek legvégétől a harmincas 

években a középiskolások sportéletét szervező, felügyelő központ. V.G.) 

 

Egy másik mesteredző véleménye szerint is minél több gyereket kell bevonni, a helyi 

bajnokságokban szerepeltetni.  Komoly előny ebben a rendszerben, hogy a 

versenyeztetés költségeit az állam biztosítja.  Nyilvánvaló, hogy miért kiemelt 

menedzselési feladat ez az MLSZ számára, mert ennek sikeres megoldásával 

bizonyítani tudja társadalmi súlyát, hatásos érdekérvényesítő képességét. 

 

Az utánpótlás nevelése területén egy sor olyan menedzselési feladat jelentkezik, 

amelyeknek a megoldása nagyon fontos, sőt elengedhetetlen a labdarúgás fejlődésének 

előmozdítása érdekében (Vincze, 2006a).  A labdarúgó-utánpótlás nevelése olyan 

folyamat, amelyben hosszú évek munkája nyomán válik a tehetségből profi játékos 

(Bicskei, 1997).  Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat más megközelítést, más szemléletet 

kíván, mint a felnőttcsapat dolgainak irányítása. Ezért felmerül a kérdés, milyen 

formában történjen az utánpótlás-nevelés menedzselése?  Erre három lehetőség is 

kínálkozik: 

 

1. A labdarúgó-szakosztály menedzsere az utánpótlás menedzselésével is foglalkozik, 

mert így az a szakosztály életének szerves részét képezi, összhangot tud teremteni a két 

szint között, elő tudja segíteni a tehetséges játékosok beépítését a felnőttcsapatba.  

Ennek a Nyugat-Európában általánosnak mondható modellnek hátránya lehet, hogy a 

felnőttcsapat gondjai elvonják a figyelmet az utánpótlástól.  Nálunk, ahol egyáltalán 

foglalkoztak a menedzseléssel, a nyolcvanas évek óta ez vált általánossá, ezért is 

szorultak háttérbe az utánpótlás kérdései a legtöbb egyesületben.  Ezekben a klubokban 

a „következő mérkőzés az élet-halál kérdése” szemlélet került előtérbe. 

 

2. Külön  szakember foglalkozik a szakosztályban az utánpótlás menedzselésével, így 

ennek kérdései és problémái kiemelt törődést kapnak, valaki napra kész ezen a területen.  
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Itt két probléma jelentkezhet: milyen anyagi eszközökkel rendelkezik a terület, azaz a 

menedzser, illetve mi a jogköre, felelőssége? 

 

3. Az utánpótlás vezetőedzője tölti be a menedzseri szerepkört is.  Ebben az esetben a 

szakmai munka irányítása és menedzselése egy kézben van, egy ember felelőssége, 

hogy mi és hogyan, illetve miért történik az utánpótlás területén a szakosztályban.  

Problémát jelenthet, hogy milyen a kapcsolat az utánpótlás- és a felnőttcsapat vezetői 

között, mert ez nagyban meghatározza a tehetséges játékosok felfelé áramoltatásának 

lehetőségeit és módját.  Szintén gondot okozhat, hogy miként lehet összehangolni a 

felnőtt keretben is szereplő utánpótláskorú játékos foglalkoztatását (hol edz, mikor 

melyik mérkőzésen játszik stb.).  A két edző  a felnőtt- és utánpótláscsapatot irányító 

két szakember kapcsolata, viszonya nagyon fontos tényező, mert személyes ellentét 

esetén a játékos látja annak kárát, rajta csattan az ostor.  Nagyon lényeges továbbá, hogy 

a vezetőedzői és a menedzseri szerepet hogyan tudja összeegyeztetni az érintett, azaz a 

többi utánpótlásedzővel milyen munkamegosztást és munkakapcsolatot tud kialakítani, 

hiszen nyilvánvaló, hogy kevesebb szakmai munkát tud végezni, mint a csak azzal 

foglalkozó kollégái. 

 

Mindegyik megoldásnak vannak buktatói, de az határozottan állítható, az utánpótlásnak 

kell, hogy legyen menedzsere, mert olyan speciális feladatokat kell megoldania, 

amelyek megfelelő ismereteket és hatáskört tételeznek fel (Nyerges és Laki, 2004). 

 

1. Az első feladat az utánpótláscsapatok működési feltételeinek biztosítása.  Ezt az adott 

szakosztály helyzete és irányultsága fő vonalaiban meghatározza az utánpótlás 

csapatainak működési feltételeit és lehetőségeit is.  Itt nagyon fontos, hogy a 

rendelkezésre álló lehetőségek hatékony felhasználása összhangba kerüljön a szakmai 

elvárásokkal. 

 

2. A menedzser feladata az utánpótláskorú játékosok iskoláival való kapcsolattartás, a 

szüleikkel való kommunikáció, ahol segítségre vagy intézkedésre van szükség, ott neki 

kell intézkednie.  Ez több szempontból is előnyös:  

• egyrészt az edzők csak a szakmai munkára tudnak koncentrálni,  
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• másrészt ez a munkamegosztás tehermentesíti az edzőket a szülőkkel való 

kommunikáció alól (a szülők ne tudjanak beleszólni az edzők munkájába, 

mert közéjük kerül egy közvetítő),  

• harmadrészt a menedzser felelős választ tud adni az iskolák kérdéseire, 

kéréseire és felvetéseire, egy személyben képviseli az egyesületet minden 

külső partnernél, ezért nem következhet be olyan helyzet, hogy eltérő 

válaszokat kapjon bármelyikük is.  

 

3. A menedzser hatáskörébe tartozik a szakosztály utánpótláskorú játékosaival 

kapcsolatos hivatalos ügyek intézése a labdarúgás szervezeti rendszerén belül.  Ide 

tartoznak az igazolások, a válogatott programok, egyeztetések és bármely más hivatalos 

ügyek, így elvben nem fordulhat elő az információ elkallódása, miután minden teendő 

egy kézben összpontosul. 

 

4. A menedzser feladata a kapcsolattartás mindazokkal, akik valamilyen formában 

segítik vagy végzik az új játékosok felkutatását, ő tartja a kapcsolatot az együttműködő 

általános iskolák testnevelő tanáraival; megszervezi az illetékes szakosztályi utánpótlás-

szakember részvételét a tehetségek kiválasztását szolgáló rendezvényeken (toborzók, 

iskolák közötti mérkőzések stb.); feladata az ellenőrzés is, hogy az adott rendezvényen 

az arra illetékes szakember ténylegesen részt vett-e. 

 

5. A menedzser feladata a támogatók, szponzorok felkutatása, a velük való tárgyalások, 

a médiakapcsolatok kiépítése, ápolása, hogy minél szélesebb körben lehessen ismertetni 

a szakosztályban folyó szakmai munkát és annak eredményeit. A menedzsernek arra is 

ügyelnie kell, hogy a játékosoktól távol maradjanak a különböző „ügynökök”. 

 

6. A játékosokkal, illetve a szüleikkel kötött szerződések előkészítése és megkötése is a 

menedzser hatáskörébe tartozik, így megfelelően tudja a szakosztály érdekeit 

képviselni. 

 

7. A menedzsernek közös a felelőssége az utánpótlás vezetőedzőjével, hogy a megfelelő 

időben a felnőttcsapathoz irányítsák az arra érett, felkészített játékost az utánpótlásból, 
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és minden segítséget megadjanak neki, hogy gyökeret tudjon ott verni.  A menedzser 

másik feladata, hogy azoknak a játékosainak is találjon helyet más csapatokban, akikre a 

saját felnőttcsapatuk nem tart igényt, de a szakmai vélemény alapján alkalmasak a profi 

labdarúgó státusára.  A legnehezebb feladat ebben az összefüggésben a játékos 

„kölcsönadása” olyan csapatba, ahol az a szükséges játékrutint meg tudja szerezni.  Ez 

esetben egy más közegben élő játékost kell figyelemmel kísérnie, ami külön időt és 

diplomáciai érzéket, továbbá az adott játékossal való személyes jó kapcsolatot is 

feltételez. 

 

8. A menedzser feladata a szakosztály által felépített rendszer irányítása, az egyes 

elemek működésének értékelése, a szükséges korrekciók elvégzése, a változtatásokra 

vonatkozó elképzelések kidolgozása és a szakosztályvezetéssel történő megvitatása, a 

szükséges döntések meghozatala és azok végrehajtása. 

 

9. A jelenlegi magyar labdarúgó-utánpótlás nevelésében az MTK és a DVSC által 

működtetett rendszerek működnek a legnagyobb hatásfokkal. 

 

Sokan adtak jó tanácsokat arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie a magyar 

labdarúgásnak régi rangja visszanyerése érdekében.  A közelmúltban Jean-Michel 

Benezet, a FIFA technikai megbízottja egy nagyon megszívlelendő jó tanácsot adott a 

honi labdarúgás vezetőinek: Önöknek, magyaroknak először vissza kell találni saját 

stílusukhoz. Ahhoz a stílushoz, mely a magyar labdarúgást fénykorában jellemezte. 

Ennek alapján építsék fel az edzőképzésüket, utánpótlásképzésüket. 

 

Mindezek alapján a szakmai munkát illetően a következő lépések megtartását tartom 

szükségesnek: 

 

1. A ma működő utánpótlás-nevelési rendszerünket nem lehet és nem is szabad 

toldozni-foldozni, mert olyan alacsony az utánpótlásban ténylegesen foglalkoztatottak 

száma, hogy ez nem teszi lehetővé a javítgatást.  A rendszer hatékonyságára sem 

érdemes sok szót vesztegetni, vissza kell térni a régebben sikeresen működő modellhez, 

meg kell találni a korszerű változatát.  A fő elem a folyamatban a széles bázis 
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újjáélesztése.  Mivel nincs grund, az iskolát kell bevonni, újra meghódítani!  Ez részben 

menedzselési feladat is. 

 

2. A kiválasztott tehetségeket a klubokba kell bevinni, ami részben szakmai, részben 

menedzseri feladat, mert a kiválasztás elsősorban szakmai, míg a nevelés és a 

versenyeztetés részben szakmai, részben menedzselési feladat.  Az iskolai és az 

egyesületi programokat helyi szinten össze kell hangolni, hogy erősítsék egymást.  Ez 

különösen a 8-11. osztályos tanulók esetében lényegbevágó.  

 

3. Jelentősen hozzájárulna a létszám növeléséhez, ha a helyi, a kistérségi és a körzeti 

együttműködés megvalósulna.  Ebben a koordináló, összefogó szerepet az egyesületnek 

kell betöltenie, ami elsősorban újra menedzselési feladat.  Ki kell képezni a 21. század 

menedzser típusú utánpótlásedzőit, és teret kell biztosítani számukra.  Ez magában 

foglalja a megfelelő javadalmazást is, amely két elemből tevődik össze.  Az elvégzett 

szakmai munkáért az edző megkapja a megfelelő havi bért.  Az edző az általa nevelt 

játékosok után meghatározott prémiumot kap, ha azok aláírják a felnőttcsapathoz szóló 

szerződésüket, vagy eladják más egyesületnek.  Így az utánpótlásedző érdekelt lesz a 

tehetségek megfelelő felkészítésében, figyel majd rájuk a pályán, az edzésen túl is, mert 

ezzel a saját prémiumát is biztosítja.  Itt kell szólni arról is, hogy az általános iskolák 

testnevelő tanárainak anyagi megbecsülését és ösztönzését is meg kell oldani. Ebben 

fontos szerepet kell kapnia annak, hogy a felnőttcsapathoz kerülő játékosa után – akit ő 

ismertetett meg a labdarúgással – ő is részesüljön díjazásban. 

 

4. Meg kell szüntetni az utánpótlás-válogatottak kiemelését az adott korosztály képzési, 

nevelési és versenyrendszeréből;  be kell fejezni az indokolatlan „sztárolásukat”, a 

„bejelentkezés” alapján történő szervezésüket.  Ez nem jelenti a szükséges 

összetartások, edzőtáborozások megszűntetését, csak ez nem teheti tönkre (nem írhatja 

felül) az adott korosztály edzés- és versenyrendszerét, mert ez többet árt a jövőnek, mint 

egy esetleges korosztályos siker, jó eredmény.  Újra fel kell építeni a klubok elsődleges 

felelősségét az utánpótlás-nevelés szakmai színvonaláért és eredményességéért.  
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5. A szakemberképzés területét is sürgősen meg kell reformálni, meg kell szűntetni a 

szakedző és a pro licences edző mesterséges szembeállítását, mert a szakembert az 

eredmények minősítik, nem a diploma száma, kiállító szerve, vagy elnevezése.  El kell 

érni, hogy az élvonalban (NB I) 2010-ig mindenkinek legyen szakedzői és pro licenc 

végzettsége is, azaz három év alatt mindenki megszerezheti azt a fokozatot, amelyik 

nincs meg neki.  A szakmai továbblépés alapfeltétele az egységes, egymásra épülő 

képzési rendszer, amelynek koordinátora az MLSZ, karöltve azon felsőfokú 

tanintézetekkel, amelyekben testnevelőtanár- és sportszakemberképzés folyik.  A képzés 

felső fokát oda kell telepíteni, ahol ehhez legjobb a szakmai, szellemi és 

infrastrukturális háttér, mert csak így lehet kapcsolódni a bolognai programhoz.  Ebbe a 

rendszerbe az utánpótlásedzők képzése könnyen beilleszthető,  mert a szükséges 

ismereteket megfelelő időben és mennyiségben meg tudják kapni, azaz nem 

„szabadítjuk rá” őket a gyerekekre „félkész” állapotban. 

 

6. Nagyon fontos, hogy a magyar labdarúgás vezetői minden szinten (MLSZ-elnökség, 

megyei szövetségek elnökségei, klubvezetők) jó értelemben vett menedzserei, irányítói, 

propagandistái legyenek a magyar labdarúgás ügyének. 

 

7. A tehetségek megfelelő képzése, felkészítése és versenyeztetése érdekében a komoly 

utánpótlás-nevelési tevékenységet végző kluboknak célszerű lenne egy olyan hálózatot 

kialakítani, amelyben általános iskolák, legalább egy középiskola, amatőr és NB II-es 

csapatok szerepelnek, hogy képes legyen részben a kiválasztást, részben a 

versenyeztetést és részben a 14-18 éves korosztály iskoláztatását segíteni, megoldani 

azt. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A labdarúgás egyértelműen a nemzetközi sportélet legnépszerűbb sportja, és 
valószínűleg az egyetlen sport, amely teljes nemzetközi együttműködést mutat, A 
labdarúgás népszerű színtere a sporttudományi kutatásoknak, de a fiatalokról és az 
utánpótlás-nevelésről kevés a szakirodalom. Az utóbbi pár évtizedben a hazai 
labdarúgás sokat veszített népszerűségéből és társadalmi elfogadottságából. A 
szakemberek szerint a sportág hanyatlását csak az utánpótlás fejlesztésével lehet 
megállítani. A PhD dolgozatban magyar labdarúgás változásait vizsgálom komplex 
megközelítésben az 1989-90-es politikai és gazdasági rendszerváltást követő két 
évtizedben. Alapvető célkitűzésem, hogy önálló kutatás alapján megválaszoljam az 
alábbi kérdéseket: Milyen jellegzetességek fedezhetők fel a rendszerváltás utáni magyar 
sportban és a magyar labdarúgásban? Hogyan hatott a sportpolitikában és a 
sportfinanszírozásában bekövetkezett fordulat a labdarúgás utánpótlás-nevelésére? 
Hogyan működnek az utánpótlás-nevelés érdekében létrehozott képzési rendszerek az 
elmélet és a gyakorlat tükrében? Melyek a sportágban tevékenykedő szakmai elit 
attitűdjei az utánpótlás nevelés iránt? Milyen lehetőségek mutatkoznak a labdarúgás 
utánpótlás-nevelés rendszerének javítására, valamint hatékonyságának növelésére? 
Kutatásomban három különböző, egymást kölcsönösen kiegészítő módszert kapcsoltam 
össze: a terepkutatást, a tartalomelemzést és a mélyinterjút. A kutatás folyamatát az 
elemzés-értékelés egysége, egymásra épülése és egyre magasabb szinten történő 
értelmezése jellemezte Munkámban kiemelt hangsúlyt kapott a kvalitatív adatelemzés. 
Az értekezés legfontosabb eredményei a következők: A rendszerváltás után kormányzó 
pártok nem hoztak létre gyökeresen új, saját sportpolitikát, csupán átvették a rosszul 
bevált központi irányítás eszméjét és gyakorlatát. A rendszerváltást követően megszűnt 
és ma sem folyik labdarúgók képzése az iskolákban, alig oktatják a sportág alapelemeit. 
A testnevelőket a sportági szakvezetés kizárta az utánpótlás-nevelés rendszeréből, mert 
a gyerekekkel való foglalkozást az iskolán kívüli keretek közé helyezte. A szakemberek 
többsége a régebbi, ún. kollégiumi rendszert és nem az új akadémiai képzési változatot 
tartja jobbnak. A profi csapatok utánpótlásképzésének önkormányzati finanszírozásában 
nagyok a különbségek. A külső szemlélőnek sok profi klub pénzmosó hely, amit az 
önkormányzatok igyekeznek minél messzebbre elkerülni. Diszfunkcionális 
következmény, hogy az önkormányzat által az utánpótlásnak ítélt támogatást a klubok 
más célokra használják. Az utánpótlás-nevelés pozíciói a nagy profi klubok 
hierarchiájában többnyire rosszak, sok helyen sem szervezetileg, sem gazdaságilag nem 
függetlenednek a klubot irányító gazdasági társaságtól, amely a felnőtt, profi csapatot 
kezeli kiemelten. A független utánpótlásképző klubok vannak a legkedvezőtlenebb 
helyzetben, mivel a helyi hatalom úgy tekint rájuk, mint sportvállalkozásokra, és 
legtöbbször nem támogatja tevékenységüket. Következtetéseim arra utalnak, hogy a 
magyar sport egyáltalán nem volt felkészülve a rendszerváltásra és az azt követő közel 
két évtizedben is hiányzott egy átfogó nemzeti sportstratégia. Rövid távú koncepciók 
készültek, de nem bizonyultak igazán hatékonynak. Ez a megállapítás hatványozottan 
igaz a labdarúgó utánpótlás-nevelésre. A felnőtt csapatoknak a politika országos és helyi 
szinten is, alkalmasint erőn felül is, segített, az utánpótlásnak azonban nem volt politikai 
súlya, ezért nemigen voltak támogatói. A kutatási eredmények ismeretében 
megfogalmazott javaslataim elősegíthetik az utánpótlás nevelés rendszerének 
megújítását, valamint hatékonyabb működését.  
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet 

Utánpótlás-nevelés a Sport XXI.-ben 

 

2004-es adatok 

• Iskolai létszám 11 éves korig 

• GMFC-n keresztül folytak a támogatások kiosztása, kifizetése, mivel az MLSZ-nek 

nem volt saját iskolai programja 

• 22 445 fő, kb. 660 iskolában (a nyilvántartó programban több hiba volt, ezért ez az 

adat valószínűleg nem fedi a valóságot) 

• Egyesületi létszám: 654 támogatott egyesületben 14 358 játékengedéllyel 

rendelkező fő az U12 - U15-ös korosztályokban. 
 

2005-ös adatok 

• Iskolai létszám: 486 iskolával van szerződés, ebből 360-at tudtak kifizetni 

• Nyilvántartás szintén akadozott, kb. 8-10 ezer fő az U7, U9, U11 nem igazolt 

gyermekek között 

• Egyesületi létszám: 604 egyesülettel szerződtek, amely 18 400 játékengedéllyel 

rendelkező fő az U12 - U15-ös korosztályokban, ebből 505 egyesületet tudtak 

kifizetni 
 

2006-os adatok (új koncepció szerint) 

• Iskolai létszám: 220 iskolával szerződtek, kb. 6000 - 7000 fő (feldolgozás alatt) 

• Egyesületi létszám: korosztály maradt az U12-U15, támogatott egyesületek száma 

lecsökkent kb. 150-re (NB I. II. III., szolidaritási és önálló UP-nevelő klubok), csak 

minőséget képviselő egyesületeket támogattak.  Kb. 5000 - 6000 fő (feldolgozás 

alatt) 
 

Az U7 - U9 - U11 korosztályok számára kiírt, megrendezett körzeti tornák létszámai 

következőképpen alakultak az elmúlt években.  Regisztráció és megyei adatok alapján! 

Év   Csapatok száma  Gyermekek száma 

2005    482    11.058 

2006ősz   616    16.812 



 114

2007tavasz   761    20.520 

 
2. melléklet  

 
Interjúkérdések 

 
 
1. Hogyan működött, milyen volt a gyakorlatban a labdarúgó utánpótlás-nevelés és 

képzés az 1990-es évekig? 

 

2. Milyen hatással volt a jelzett időszakban végzett képzés és nevelés az akkori felnőtt 

labdarúgásra? 

 

3. Milyen gyakorlat alakult a labdarúgó utánpótlás-nevelésben és képzésben az 1989-

es társadalmi változás után? 

 

4. Milyen hatással van a fent említett időszakban kialakított gyakorlat, munka és 

eredmény napjaink labdarúgó utánpótlás-nevelésére és képzésére? 

 

5. A két időszakról elmondottak és a jelenlegi gyakorlat és tapasztalat alapján mit 

kellene tenni, hogy a labdarúgó utánpótlás-nevelés és képzés a hazai és nemzetközi 

igényeknek megfelelően eredményes legye? 

 

6. Van-e olyan, eddig nem említett javaslata az utánpótlás-nevelésről ami a 

labdarúgásunk jövőjének javítására vonatkozik? 

 

 


