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BEVEZETÉS 

Értekezésem témája szorosan kapcsolódik a rendszerváltást követő társadalmi és 

politikai változások feltárására irányuló tudományos igényű kutatásokhoz (Andorka, 

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

társadalmi berendezkedésének változásait, illetve szociológiai szempontú sajátosságait 

tárták fel.  Földesiné (1996a) szerint a társadalmi változások vizsgálata a szociológia 

annyira gyenge területe, hogy még átfogó elmélettel sem rendelkezik.  Emellett 

elmondható, hogy a rendszerváltozás utáni sport- és társadalompolitikai összefüggések 

mindenképpen érdemesek a tudományos vizsgálatokra (Földesiné, 2003).   

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).  Érdemes megemlíteni, hogy ezen résztémák között a 

labdarúgás alig szerepelt.   

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 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 és az utánpótlás-nevelésről viszont 

egyértelműen kevés a hozzáférhető szakirodalom (Gil és mtsai, 2007a).  Alig található 

olyan empirikus tanulmány, mely a fiatal labdarúgók fejlődésének menetét, profilját 

illetve a különböző emberi-dologi tényezők együttes hatását vizsgálta (Gil és mtsai, 

2007b). 

Az utóbbi pár évtizedben a hazai labdarúgás sokat veszített népszerűségéből, 

társadalmi elfogadottságából.  A színvonal és az eredményesség rohamos csökkenése 

indított arra, hogy tudományos módszerekkel keressem azokat a megoldásokat, melyek 

mentén labdarúgásunk színvonala javulni tud.  Tehát távolabbi célom segíteni, hogy 

végre kezdetét vehesse a sportág felemelkedése a nemzetközi porondon. 
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A futball iránt érdeklődők az elmúlt években (megkockáztathatjuk: 

évtizedekben) sokszor hallhatták azt a véleményt, hogy a sportág hanyatlását csak az 

utánpótlás fejlesztésével lehet megállítani.  Az egykor világszínvonalú magyar 

labdarúgásra az utolsó fél évszázadára számos mutató szerint tartós, szinte állandónak 

mondható visszaesés jellemző (Szegedi, 2003).   

 

CÉLKITŰZÉS 

Dolgozatom fő irányvonala a labdarúgás utánpótlás-nevelési problémáinak 

megismerése és mindezek alapján javaslatok megfogalmazása a sportág jelenlegi 

mélyrepülésének megállítására, a futball helyzetének fellendítésére, jobbítására.   

A dolgozat 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.  Mivel a dolgozat kérdései összetettek és eddig kevesen vizsgálták ok-okozati 

összefüggések mentén, munkám során több változó mentén kívánom elemezni azokat a 

tényezőket, melyek együttesen felderítő és magyarázó jelleget ölelnek fel.  

Értekezésemben megpróbálom feltárni azokat az összetevőket, melyek 

eredményeképp megvalósítható az utánpótlás-nevelés korunknak megfelelő igényű 

fejlesztése 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 

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? 
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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? 

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.  

 

MÓDSZEREK 

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 (Thomas és Nelson, 1996). Munkámban kiemelt hangsúlyt 

kapott a kvalitatív adatelemzés.  

 

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

mely kutatási rész tervezésében, felépítésében és elemzésében Bogdewick (1992) 

javaslatai nyújtottak hathatós segítséget.  Részt vevő megfigyelőként (participant 

observation) együtt éltem, illetve folyamatosan együtt élek a labdarúgó-közösséggel és 

közvetlenül és folyamatosan részt veszek a mindennapos tevékenységekben.  Az elmúlt 

bő három évtized alatt alaposan megismertem a labdarúgás belső életét, átlátom 

folyamatait, értem az összefüggéseit.  Nem egyszerűen jelen voltam a történéseknél, 

hanem a közösséggel a közösségért dolgoztam, szüntelenül adatokat gyűjtöttem és 

elemeztem a labdarúgás utánpótlását.  Tevékenységemet mindenhol a jobbító szándék 

vezérelte, így a labdarúgó-társadalom elfogadott, megtisztelt a bizalmával.  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.   

 

Tartalomelemzés  

Az induktív tartalomelemzést Patton (1990), Becker (1998), illetve Maykut és 

Morehouse (1994) útmutatásai alapján végeztem.  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, melyből a témát érintő rendeleteket, beszámolókat és a bizottsági 

ülések kivonatait a kutatás során mind számításba vettem és elemeztem.   

 

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 

információval rendelkező egyéniségeivel.  Az interjúkat Szabolcs (2001) kutatási 

stratégiája alapján terveztem és végeztem, melyek során a téma minél alaposabb 

megismerésére és megértésére törekedtem.  A mélyinterjúk folyamán Creswell (1997) 
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ajánlásait követve nem rejtettem véka alá saját tapasztalataimat, így a beszélgetések 

jellemzően 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  

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

 

EREDMÉNYEK 

A rendszerváltás hatásai a sportban, jellegzetességek a labdarúgás utánpótlás-

nevelésben  

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

sportpolitikát, csupán átvették a rosszul bevált központi irányítás eszméjét.  A 

jellemzően személyközpontú irányítás a kezdetektől fogva egyoldalú küzdelmet vívott a 

sportszakma önszerveződéseivel, amelyek elérték ugyan, hogy 1996-ra megszületett a 

sporttörvény, ám ehhez nem sikerült megfelelő anyagi hátteret rendelni.   

Ezen a helyzeten egy önálló sportminisztérium, illetve annak jogutód 

intézményeinek, létrehozása sem javított, sőt elsősorban konzervált felemás, alapvetően 

káros szerkezeteket és viszonyokat a magyar 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. 

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-nevelés rendszere lényegében kizárta ebből, mert az államilag 

elismert képzések helyett a prolicenc megszerzését támogatja a gyerekekkel való 

foglalkozáshoz – ráadásul mindezt az iskolán kívüli keretek közé helyezte.  A 

testnevelők pont ezért nem tudják a labdarúgás felé terelni a tanítványaikat, ezért inkább 
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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.  

A profi csapatok utánpótlásképzésének önkormányzati finanszírozását tekintve 

nagyok a különbségek.  A külső szemlélőnek sok profi klub – nem túlzás – pénzmosó 

vagy 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 egy az egyben 

elnyeli, és így abból a gyerek- és a diáksport semmit sem lát.  Nem véletlen, hogy több 

profi klub utánpótlásképzése önálló gazdasági egységként működik, így jobb eséllyel 

pályázik az utánpótlás az önkormányzat támogatására.  Emellett az önkormányzatok 

többször inkább természetben támogatják a klubot, ami szintén egy megoldási 

lehetőség, de így hosszútávon működni nem lehet. 

Az interjúk arra mutatnak rá, hogy az utánpótlás-nevelés pozíciói a nagy profi 

klubok hierarchiájában többnyire 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 helyi hatalom úgy tekint rájuk, mint sportvállalkozásokra, és legtöbbször nem 

támogatja tevékenységüket. 

 

Utánpótlás-nevelés elmélete és gyakorlata a labdarúgásban 

Az utánpótlás-nevelés szervezetileg a labdarúgás része, így része a sportnak, mint 

alrendszernek.  A magyar sport egyáltalán nem volt felkészülve a rendszerváltásra, 

hiányzott a koncepció, a kivezető utak meghatározása.  Ez hatványozottan bizonyult 

igaznak a labdarúgó- utánpótlás nevelése területén.  A felnőtt csapatoknak a politika 

országos és helyi szinten is ilyen-olyan módon segített, az utánpótlásnak azonban nem 

volt politikai súlya és nem voltak támogatói.  Ezért a problémák drámai módon azonnal 
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jelentkeztek, a megoldások kidolgozása pedig egyéni feladatként szakadt az amúgy is 

megroggyant utánpótlás csapatokra, illetve azok vezetőire. 

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 

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.   

 

MEGBESZÉLÉS 

A szakemberek a következő teendőket látják szükségesnek a labdarúgó 

utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében: 

1. A labdarúgás megismertetését és megszerettetését az iskolákban, elsősorban a 

jól képzett testnevelő tanárokra alapozva kell megoldani.  Az a megoldás nem vezet 

előre, ha a 6-13 évesek korosztályát kivonjuk az iskolai keretből és külső labdarúgó 

szervezetekben foglalkoztatjuk őket.  Lényeges, hogy az iskola keretében minden 

érdeklődő gyereknek lehetőséget kell kapnia a sportág alapjainak elsajátítására, 

képességeinek, tehetségének felismerésére, a rendszeres gyakorlásra, illetve a szükséges 

alapok elsajátítására.  Röviden: 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. Az iskolák kiválóan alkalmasak a kiválasztásra, emellett kiszűrhetők a hobbi 

szintet vállalók, anélkül, hogy ez komoly ráfordítást igényelne.  A játékosok képzését 

elsősorban 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.  
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3. A labdarúgó-utánpótlásra fordított, egyes időszakokban jelentős anyagi 

eszközök rosszul, alacsony hatásfokkal lettek felhasználva.  Ennek bizonyítéka, hogy 

amikor 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 FC McDonald’s 

működése ékesen bizonyította, hogy ha jelentős összeg kerül a rendszerbe, az 

önmagában nem biztosíték a sikerre. 

4. Az egyesületek, (elsősorban az NB I 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. 

5. 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.   

6. Meg kell valósítani a menedzselés, a marketing- és reklámtevékenység hatékony 

részvételét a labdarúgó-utánpótlás nevelésének mindennapjaiban.  Tisztába kell tenni a 

hatásköröket és a pénzügyeket és ezzel tiszta viszonyok alakulnak ki az edző és 

menedzser között.   

 

Mindezek megvalósítása érdekében a következő lehetőségekre és elvégzendő 

feladatokra van szükség a szakemberek véleménye és a feltárt dokumentumok alapján. 

• 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. 

• Neves utánpótlás-szakemberek által szervezett „focisuli”, ahol a szülők 

megfelelő tagdíjat fizetnek, a létesítményt valamilyen formában térítésmentesen 

biztosítják az együttműködő partnerek (állam, együttműködő klub, önkormányzat, stb.), 
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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. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A hipotézisek megválaszolása 

Az első hipotézis (a sport politikai érdekek alá rendelésének feltételezése) a 

dokumentumok elemzése, illetve az interjúalanyok megállapításai alapján igaznak 

bizonyult.  Magyarországon a rendszerváltás óta nem született egységes, mindenki által 

támogatott és elfogadott sportkoncepció (talán a 2008-ban elfogadott Sportstratégia 

közelít ehhez a legjobban).  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 feltételezésem 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 
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szakemberek is a közös összefogás és összhang hiányával magyaráznak.  A sportág 

jeles képviselői a szakmai színvonal és igényesség alacsony szintjét emelték ki, így 

egyértelmű, hogy az elmélet és gyakorlat nincs összhangban egymással. 

Ez utóbbi egyben negyedik hipotézis elfogadását is jelenti, hiszen az érintettek 

olyan egybehangzó és szakmailag alátámasztott megnyilvánulásai a sportág érdekében 

véghezvihető és fejlesztő javaslatokat tartalmaznak, melyek a tiszta és átlátható 

viszonyok megteremtésére irányulnak.  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 véleményük szerint 

hathatós szerepet kell kapnia az edzőképzésnek, a MOB-nak és az MLSZ-nek is.  

Egyértelműnek tűnik, hogy csak az iskola teremthet nagyobb létszámot, szélesebb 

kiválasztási lehetőséget.   

Az ötödik feltételezésem szintén elfogadható, mert csak a szakmai vezetéssel 

együttműködve képzelhető el a sportág fejlődése és sikeressége. A labdarúgás jövőbeli 

sikerében csak akkor lehet bízni, ha a politika és a központi költségvetés független 

lenne, az utánpótlás szintjén dolgozó és képzetlen menedzserek helyét pedig a 

szakmaiság venné át.  Ezáltal a sportág társadalmi elismertsége minden bizonnyal 

emelkedő tendenciát mutatna, az eredmények ezt magukkal hoznák. 

 

Javaslatok 

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 újjáélesztése.  

Mivel nincs grund, az iskolát kell bevonni, újra meghódítani!  Ez részben menedzselési 

feladat is. 

A megfelelő életkorban 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 
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iskolai és az egyesületi programokat helyi szinten össze kell hangolni, hogy erősítsék 

egymást.  Ez különösen a 8-11. osztályos tanulók esetében lényegbevágó.  

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.   

Ehhez 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 felnőtt csapathoz 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 felnőtt 

csapathoz kerülő játékosa után – akit ő ismertetett meg a labdarúgással – ő is 

részesüljön valamilyen formában díjazásban. 

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.  

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 éppen elnevezése.  

El kell érni, hogy az élvonalban (NB I) mindenkinek legyen szakedzői és pro licenc 

végzettsége is, azaz négy 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 
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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 

felkészületlen állapotban. 

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. 

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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