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Kedves Sportbarátom! 
 
 
A válogatott 2013. őszén lejátszott két vesztes mérkőzését követően olyan negatív 
kampány indult el a magyar játékosok ellen, amely gyakran nem ismert határokat: 
szakmai értékeléseket, véleményeket olvashattunk, dolgukat végző felnőtt embereket 
hoztak sorozatosan megalázó helyzetetekbe. Egyik szembetűnő jelenség volt a 
Nemzeti Sport bajnoki mérkőzéseket értékelő osztályzatainak hirtelen csökkenése, 
amelyet követően a HLSZ Elnöksége megbeszélést kezdeményezett a sportnapilap 
vezetőivel, amelyen a főszerkesztő és a labdarúgó rovat vezetője vett részt. Ezen 
bejelentettük, hogy nem kívánunk parttalan, megalapozatlan vitába bocsátkozni, de a 
tisztánlátás érdekében megkezdünk egy kutatást, amelynek egyetlen célja van: 
megmutatni, hogy a magyar labdarúgás élvonalát jelentő aktív játékosok milyen 
képzésben vettek részt, azaz mennyire lehet kizárólag az ő felelősségük az a 
teljesítmény, amelyet legjobb tudásuk szerint napjainkban nyújtanak. Az elemzés 
elkészült, a feltett kérdésekre adott válaszok alapján két nagyon fontos 
következtetést egyértelműen levonhatunk: egyrészt óriási hiányosságok voltak a 
képzési rendszerben, ezért a jelenlegi eredményesség számonkérése során ezt a tényt 
mindenképpen figyelembe kell venni, másrészt pedig a néhány éve megkezdődött 
sportágfejlesztési munka jó irányba halad, kisebb kiigazításokkal idővel sikert 
hozhat. 
 
Ehhez kívánok kitartást, erőt, egészséget! 
 
dr. Horváth Gábor 
főtitkár 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A kutatásról 

A vizsgálat önkitöltős kérdőíves módszerrel méri fel az NB I-ben, NB 
II-ben és az NB III-ban játszó magyar futballisták felkészülési, 
versenyzési körülményeit. A retrospektív kérdezéssel külön 
fókuszálunk az U15-ös korosztályt megelőző, valamint az U16-ostól 
kezdődő korosztályok felkészülési feltételeire. Összesen a 
vizsgálatba bevont személyek negyede töltötte ki a kérdőívet, ez az 
arány az első- és másodvonalban 50%. 

Hol futballoztak  
a válaszadók:  

területi megoszlás 

U15-ös korosztályig a futballisták közel kilenctizede ugyanolyan 
településen játszott, egytizede kétféle településtípuson működő 
csapatnál is. U16 után a mobilitás megnő, elsősorban a fővárosban, 
de a megyeszékhelyeken is érezhetően. Úgy tűnik, hogy egyre 
fiatalabb életkorban kezdenek a focisták más csapatnál, más 
településtípuson játszani, de ez elsősorban az egyén lakóhelyéhez 
relatíve közel történik, s a megyehatár átlépése, a szélesebb 
értelemben vett mobilitás U16 után erősödik fel. 

Milyen szintű 
klub utánpótlás 

csapatánál játszott 
a válaszadó 

járt-e foci suliba 

Az NB I-ben és NB II-ben lévő csapatoknál játszók között nincs 
jelentős eltérés a tekintetben, hogy a különböző korosztályokban 
milyen szintű utánpótlás csapatoknál futballozott a válaszadó. Az 
NB III. versenyzőinek előéletében az átlagosnál nagyobb súllyal van 
jelen gyerekkorban is a harmad vonalbeli szereplés. Fiatal 
versenyzőként a játékosok döntő többsége megfordul NB I-es klub 
utánpótlás csapatánál is: ez a tény, vagy ennek hiánya önmagának 
nem határozza meg a későbbi pályafutást. 
A fentieken túl elmondható még, hogy a labdarúgó akadémiákon 
való felkészülés is egyre népszerűbb része a focisták életének, noha 
az eddigi eredmények alapján nem növeli meg az első ligában való 
szereplés esélyét. 

Az edzések  
tárgyi feltételei 

A tárgyi feltételekkel való elégedettség alapvetően a sportoló 
életkorától függ: a 30 év feletti játékosok még javarészt az előző 
rendszerből maradt eszközök, feltételrendszer között nevelkedtek, 
így ők a legelégedetlenebbek az utánpótlás versenyzőként tapasztalt 
körülményekkel. A tárgyi feltételek folyamatos javulását tükrözik 
vissza az eredmények, de látszik ugyanakkor az is, hogy U16 után 
minden szempontból kedvezőbb körülmények állnak a 
versenyzők rendelkezésére, mint a – technikai tudást megalapozni 
hivatott – fiatalabb korosztályokban. Kirajzolódik az is, amint a 
füves focipálya dominanciája mellett a salakos, földes terep 
használatát egyre inkább kiszorítja a műfüves pálya.  

A felkészülés 
személyi feltételei 

Egyre inkább jellemző, de még mindig nem általánosan elterjedt, 
hogy egy edzés alkalmával egyszerre több edző is foglalkozik a 
sportolókkal. Sőt, az időbeli fejlődés ellenére a fiatalabb és „idősebb” 
(U16-os korosztály előtti és utáni) játékosok számára biztosított 
feltételek között igen mély szakadék tátong, ezáltal a futball-

technikai képzésre legalkalmasabb életkorokban (U16 előtt) a 

focisták inkább nem jutnak egy időben két edzőhöz. Az egykori 
élvonalbeli játékos edzőként való alkalmazása ugyanakkor nem új 
keletű gyakorlat. 
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U16 után a csapatok felkészülésének orvos általi segítése elsősorban 
a mérkőzéseken való részvételben (25%), valamint az alkalmankénti 
vizitekben (19%) nyilvánul meg. Még ritkább (bár terjedőben lévő 
jelenség), hogy egy orvos rendszeresen kijárjon egy klubhoz. Az 
adatok tanúsága szerint az orvosi háttér biztosítása érdemben nem 
mozdult előre az elmúlt húsz évben: az orvoshiány pedig (a 
mérkőzéseknek is több mint felénél) az esetleges sportsérülések 
mielőbbi ellátását, vagy akár a versenyzők egészségét is 
veszélyeztetheti.  

Masszőr sokkal inkább jelen volt vagy állandó rendszerességgel 
(29%), vagy alkalmanként (23%) a klubok életében, az utánpótlás 
mérkőzéseknek pedig közel felében segítették a futballisták 
munkáját. E téren is egy időbeli fejlődés tapasztalható, nagyobb 
eséllyel jutnak ma masszőrhöz egy utánpótlás meccsen, vagy 
edzésen, mint korábban, de összességében még mindig a játékosok 

többsége nélkülözni kénytelen a gyúró segítségét. 

Minél fiatalabb egy játékos, annál valószínűbb, hogy minden 
alkalommal orvos és gyúró is segítette a felépülését egy-egy sérülés 
után. 

A fiatalok 27%-a tudott utánpótlás játékosként csapatán keresztül 
pszichológusi segítséget igénybe venni. Figyelembe véve, hogy a 30 
éven felüliek körében ez a szám csupán 4% volt, az egynegyednyi 
arány nagy előrelépést jelent. Látható, hogy a játékosok mentális 

felkészültségének segítésére (is) egyre inkább hangsúlyt fektetnek, 
de azt is, hogy még nagy a lemaradás e területen.  

A táplálkozási tanácsadás jelenléte az utánpótlás képzés 
folyamatában pozitív változást mutat. Míg a ma 30 év feletti 
játékosok 7%-a, a ma 20 év alattiak 36%-a részesült táplálkozási 
tanácsadásban. Sajnos ezzel együtt az a jellemző, hogy a magyar 
labdarúgók többsége az utánpótlás képzés egész időszakában nem 
kapott táplálkozási tanácsot. Ez magyarázatot adhat arra, ha a 
felnőtt magyar játékosok között nagyobb számban lehetnek olyan 
labdarúgók, akik a helytelen táplálkozás miatt kevésbé bírják a 
fizikai terhelést, vagy sérülékenyek.  

Az edzések 
menete, 

képességfejlesztés 

Az egyéni képzéseket 10 éves kortól kezdődően kezdik komolyabban 
bevezetni, s 16 éves kor alatt a játékosok negyedét, harmadát, utána 
már felét érinti. Mindez nem új eleme az utánpótlás-nevelésnek, az 
elmúlt időszakban érdemi fejlődés, előrelépés azonban nem történt e 
területen. Ahol alkalmazzák e képzéseket, ott a fejlesztés szerves 
részét képezik, de ezen klubok aránya messze nem kielégítő: az 
egyéni képzésre legalkalmasabb életkorban (16 éves kor alatt) a 
játékosok kevesebb, mint fele kap csak egyéni képzést.  
A poszt szerinti egyéni képzések szintén régi, de nem kellőképpen 
elterjedt elemei a felkészülésnek: 16 éves kor alatt a játékosok 
egyötödét, felette a focisták egyharmadát érintik rendszeresen. 
Ugyanennyien mondták, hogy csupán alkalmanként részesültek 
ilyen képzésben, aminek hatékonysága a fejlesztés szempontjából 
legalábbis megkérdőjelezhető. Összességében azt mondhatjuk, hogy 
az utánpótlásképzésben alapvetően nem jellemző, hogy posztra 
képezzék a játékosokat.  



6 
 

Az erősítő edzések egyre inkább előtérbe kerülnek. Az életkor 
szerinti adatok alapján úgy tűnik, mintha egyre elterjedtebb lenne az 
erősítő edzés, ami jó, de ha ez egyúttal azt is jelenti, hogy egyre 
korábbi életkorban kezdődik meg a fejlesztés, az már veszélyes. 
Figyelemre méltó ugyanakkor az is, hogy a válaszadók ötöde (a 30 
éven felüliek harmada) úgy emlékszik vissza, hogy egyáltalán nem 
tartottak számukra ilyen erősítő edzéseket. 

A kifejezetten koordinációt fejlesztő edzések elterjedtsége és 
rendszeressége mutatják a legpozitívabb képet. A 30 év feletti 
játékosoknak mintegy 80%-a részesült ilyen képzésben, legkésőbb az 
U16-nál idősebb korában, addig a legfiatalabb válaszadók 100%-a 
kapott koordinációs képzést, döntően már az U16 korosztály előtt. 

Nemzetközi 
mérkőzéseken 
való részvétel 

U15-ös korosztályig a futballisták közel harmada, de még 16 éves kor 
felett is (mint a jelenlegi élvonalbelieknek is az) ötöde nem jut el 
nemzetközi megmérettetésig. U16-tól a korábbiakhoz képest az 
edzőmérkőzéseken való részvétel lehetősége jelentősen megnőtt (15-
ről 31%-ra), míg összességében az egyéb hazai és külföldi 
nemzetközi tornákon való részvételi arány minimálisan (74-ről 70%-
ra) csökkent. E változás fordított irányban talán kívánatosabb lenne. 
 

Konklúzió 

Kétségtelen, hogy széleskörű változások indultak el a futball területén az elmúlt két 
évtizedben. Mind a tárgyi, mind a személyi feltételekben sok javulás történt, de különböző 
mértékben. A magyar utánpótlás képzés körülményeiben elsősorban a létesítmények, a 
tárgyi feltételek fejlődése jelentik a legnagyobb pozitív változást. Még mindig igaz, hogy 
az U16 feletti korosztályok kedvezőbb körülmények között edzhetnek, versenyezhetnek, 
mint a fiatalabbak, de már az U15 és alatta lévő korosztályok helyzete is sokat javult az 
egy-két évtizeddel ezelőtti állapotokhoz képest. 

A személyi feltételek, s ezzel összefüggésben az egyes képzések, fejlesztések alkalmazása, 
alkalmazhatóságának lehetősége terén a javulás sokkal lassúbb folyamatnak tűnik. 
Bizonyos területeken nincs látványosnak mondható előrelépés az utánpótláskorúak 
ellátásában (pl. rendszeres orvosi jelenlét), más területeken elindult egyfajta fejlődés (pl. 
edzők száma, sérülésből való felépülés orvosi támogatása, pszichológus elérhetősége), de 
minden vizsgált szegmensben további változások szükségesek. 

Az U16 előtti és utáni korcsoportokban tapasztalható különbségek a személyi 
feltételekben, és a játékosok számára elérhető képzések, szolgáltatások terén még 
nagyobbak. Ezáltal (a fejlődés ellenére) pont a 16 év alatti, a futball-technikai fejlődés 
szempontjából szenzitív életkorban lévő labdarúgók kénytelenek (egyelőre) több mindent 
(pl. több edzőt, poszt szerinti edzést, orvost, stb.) nélkülözni. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a fentiek szükséges, de korántsem elégséges feltételei a 
sikeres sportteljesítménynek. A különböző ligához tartozó futballisták válaszainak 
összehasonlítása is megerősíti, hogy nem feltétlenül a fiatalon kedvezőbb körülmények 
közt nevelkedő focisták jutnak az élvonalba. A képességek fejlesztésének szakirodalomból 
ismert legkedvezőbb időszakait ki kell használni, mert e hiátusok a későbbi életkorokban 
maradéktalanul már nem pótolhatók, legfeljebb egy alacsonyabb fokú képzettség 
fenntartására lesz lehetőség, ami csak a magyar futball további lemaradását szolgálja. 
Mindezeken túlmenően a külső körülményeken kívül természetesen a sportolók belső 
erőforrásai sem hagyhatók figyelmen kívül, mint például a tehetség, motiváció, ambíció, 
elszántság. 
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A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK, A VÁLASZADÓK 
BEMUTATÁSA 

A kutatás témája 
A magyar futballisták utánpótlás és felnőtt versenyzőként való 

felkészülési és versenyzési körülményeinek vizsgálata. 

Alapsokaság 
A Nemzeti Labdarúgó Bajnokság I., II. és III. osztályában játszó 

magyar futballisták. 

Adatfelvétel ideje 2013. november – 2014. március 

Adatfelvétel módja Sztenderd kérdőív kitöltése önkitöltéssel 

Bevonási és  
kizárási kritérium 

A kutatás tartalmi elemei és nyelvi követelményei miatt csak a 

magyar (magyarul írni-olvasni tudó, elsősorban 

Magyarországon nevelkedő) játékosok kerültek be a 

felmérésbe, míg a ligákban játszó külföldi játékosok kizárásra 

kerültek. 

Mintanagyság 

A felmérésbe bevont futballisták száma 1618 fő, a kérdőív 

kitöltése önkéntes és anonim volt. A felkértek közül végül 409 

fő töltötte ki a kérdőívet, így a válaszráta 25%. 

Módszertani 
megjegyzések 

A százalékok és az átlagok kerekítve jelennek meg a 

tanulmányban. A kerekítések miatt – a válaszok százalékos 

megoszlása esetén – a százalékok összege ±1 százalékponttal 

eltérhet a száztól. Ha egy válaszadó több választ is 

megjelölhetett, a válaszok – százalékos arányának – összege 

(lényegesen) meghaladhatja a százat.  

Ha egy válaszlehetőséget senki sem választott, az adat helyén 

"-" jel szerepel. Ha viszont kevesebb, mint fél százalék élt egy 

adott válaszlehetőséggel, ennek gyakoriságát "0"-val jelöltük. 

 

1. táblázat Válaszráta különböző szintek szerint 

 versenyzői osztály 
magyar játékosok 

 száma (fő) 
beérkezett válaszok 

száma (fő) 
válaszráta (%) 

 NB I. 253 123 49% 

 NB II. 311 158 51% 

 NB III. 1054 128 12% 

 Összesen 1618 409 25% 

 
A válaszadási hajlandóság jelentősen eltérő volt versenyzői szintek szerint (1. táblázat). Az 
első és a másodosztályban futballozók fele töltötte ki a kérdőívet, ami önkitöltős kérdőívek 
esetén elfogadható válaszrátának minősül, a harmadik osztályban játszóknak azonban csak 
bő tizede válaszolt a kérdésekre, ami nagyon alacsony válaszolási aránynak tekinthető. 
Szakmai szempontból az eredmények több szempontból (pl. klub településtípusa, játékosok 



8 
 

életkora) nem tekinthetők reprezentatívnak, de a válaszráták nagysága alapján azt 
mondhatjuk, hogy a kapott eredmények az első két liga magyar játékosainak sportolói 
előéletét, utánpótlás és felnőtt versenyzőként megélt felkészülési lehetőségeit, a tárgyi és 
személyi feltételeket megfelelően reprezentálja, míg a harmadosztályban játszók a kapott 
eredmények inkább tájékoztató jellegűnek tekinthetők.  

 

 

 

Az első ábra a kutatásban résztvevők arányát mutatja a játékosok, valamint a klubok 
számához viszonyítva. Összességében a futballisták negyede, a csapatok kétötöde vett részt 
a vizsgálatban. Jól látszik, hogy az alacsony válaszrátát a harmadosztályú klubok gyenge 

együttműködése okozza. Az első és másodosztályban a játékosok fele, a klubok több mint 
fele fontosnak tartotta, hogy válaszaival segítse a felmérést. 

A következő (2.) táblázatban tételesen felsoroljuk a vizsgálatban résztvevő csapatokat. A 
kérdőíveket kilenc első-, tíz másod- és tizenkét harmadosztályú klub játékosai(nak egy része) 
töltötte ki. A vizsgálatban a következő egyesületek nem vettek részt: 

- az első osztályból a Diósgyőr, a Ferencváros, a Honvéd, az MTK, a PMFC, a Puskás 
Akadémia, és az Újpest; 

- a másodosztályból az Ajka, a Békéscsaba, a Cegléd, a Tatabánya, a Várda, a Vasas és 
a ZTE (megj.: a felsoroltak közül egy csapat részt vett a vizsgálatban, kiléte nem 
ismert), valamint 

- a harmadosztályból a liga nagy része. 

A vizsgálatban résztvevő NB I-es klubok esetében a válaszráta 59-től 100%-ig, az NB II-
eseknél 48-tól 88%-ig, míg az NB III-as csapatoknál már csak 4-től 76%-ig terjed.  
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2. táblázat A minta összetétele csapatok szerint 

 osztály 
magyar 

játékosok 
száma (fő) 

válaszadók 
száma (fő) 

válaszráta 
(%) 

válaszadók 
mintán belüli 

aránya (%) 

 DVSC-Teva NB I. 18 15 83 3,7 

 Győri ETO NB I. 13 11 85 2,7 

 Haladás NB I. 22 13 59 3,2 

 Kaposvári Rákóczi NB I. 11 11 100 2,7 

 Kecskeméti TE NB I. 17 12 71 2,9 

 Lombard Pápa Termál NB I. 17 14 82 3,4 

 Mezőkövesd-Zsóry NB I. 21 17 81 4,2 

 MVM Paks NB I. 23 23 100 5,6 

 Videoton FC NB I. 9 7 78 1,7 

 Balmazújváros NB II. 25 12 48 2,9 

 Dunaújváros PASE NB II. 21 17 81 4,2 

 Gyirmót NB II. 25 16 64 3,9 

 Kozármisleny NB II. 21 15 71 3,7 

 Nyíregyháza NB II. 22 16 73 3,9 

 Siófok NB II. 22 11 50 2,7 

 Soproni VSE NB II. 27 17 63 4,2 

 Szigetszentmiklós NB II. 21 13 62 3,2 

 Szolnoki MÁV NB II. 26 23 88 5,6 

 nem ismert NB II. - 18 - 4,4 

 BKV Előre SC NB III. 26 12 46 2,9 

 Cigánd SE NB III. 22 16 73 3,9 

 Csákvári TK NB III. 20 14 70 3,4 

 Csepel FC NB III. 26 1 4 0,2 

 ESMTK LE KFT. NB III. 22 8 36 2,0 

 Futball Club Hatvan Egyesület NB III. 23 11 48 2,7 

 Körmend FC NB III. 28 12 43 2,9 

 Létavértes SC97 NB III. 21 15 71 3,7 

 Rákosmenti KSK NB III. 22 5 23 1,2 

 Tolle UFC Szekszárd NB III. 31 17 55 4,2 

 Várfürdő Gyulai Termál FC NB III. 17 8 47 2,0 

 VFC Veszprém NB III. 26 9 35 2,2 

 Összesen 645 409 63% 100% 

 

A vizsgálatban résztvevők háromnegyede 20 és 30 év közötti játékos (3. táblázat). A 
válaszadók fele 25 év alatti, harmada 25-29 éves, tizede 30-34 éves, 35 év felett pedig már 
relatíve kevesen, 6%-nyian vannak. A harmadosztályban játszók körében több a fiatal, 25 év 
alatti válaszadó (68%), a másodosztályban pedig a 25-34 év közötti (54%) játékos. Az első 
osztályú csapatok körében a 35 év feletti válaszadók aránya valamelyest meghaladja a többi 
csoportét (9%).  
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A budapesti csapatok közül az első osztályhoz tartozók nem válaszoltak a kérdőívre, így a 
fővárosból csupán harmadosztálybeli játékosok adatai állnak rendelkezésre. Az NB I. és NB 
II. válaszadóinak többsége (56-56%-a) nagyvárosokban (Budapesten, megyeszékhelyeken és 
megyei jogú városokban), az NB III. válaszadóinak többsége (59%) kisvárosokban játszik. Az 
első ligások hattizede, a másodvonalbeliek fele a Dunántúlon futballozik. Ez utóbbiak 
körében egyharmadnyian az észak-alföldi régióban játszanak.  

 

 3. táblázat A válaszadók életkor és csapatuk területi elhelyezkedése szerinti összetétele 

  NB I. NB. II. NB.III. összesen 

  % % % % 

 KORCSOPORT     

 19 éves v. fiatalabb 5 3 20 9 

 20-24 éves 40 39 48 42 

 25-29 éves 35 39 22 32 

 30-34 éves 11 15 5 11 

 35-39 éves 7 4 5 5 

 40-X éves 2 1 1 1 

 
JELENLEGI CSAPAT TELEPÜLÉSTÍPUSA 
SZERINT     

 Budapest - - 20 6 

 megyeszékhely 56 35 20 37 

 megyei jogú város - 22 - 8 

 város 44 32 59 44 

 nincs adat - 11 - 4 

 nagyváros 56 56 41 51 

 kisváros 44 32 59 44 

 nincs adat - 11 - 4 

 
JELENLEGI CSAPAT RÉGIÓJA 
SZERINT 

    

 Közép-Magyarország - 8 20 10 

 Közép-Dunántúl  17 11 18 15 

 Nyugat-Dunántúl 20 21 9 17 

 Dél-Dunántúl 28 16 13 19 

 Észak-Magyarország 14 - 21 11 

 Észak-Alföld 12 32 12 20 

 Dél-Alföld 10 - 6 5 

 nincs adat - 11 - 4 

 ÖSSZESEN 100% 100% 100% 100% 
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CSEPEREDÉS – TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS, MOBILITÁS 

Először arról kérdeztük a játékosokat, hogy mely megyékben, illetve milyen településeken 
játszottak 16 éves koruk előtt, majd azt követően. U15-ös korosztályig a futballisták közel 
kilenctizede ugyanolyan településen játszott, egytizede kétféle településtípuson működő 
csapatnál is (2. ábra). A leggyakoribb a városban és megyeszékhelyen való játék: a jelenlegi 
első osztályú játékosok tizede sportolt U15-ös korosztályig e két fajta településen (az összes 
válaszadó 5%-a). A Budapest-város párosítás a jelenleg harmadosztálybeli focisták körében 
eléri az 5%-ot (4. táblázat). Egy személy három településtípuson is edzett 16 éves kora előtt, a 
többiek (2%-nyian) nem tudtak érdemi választ adni a kérdésre.  

Az élvonalbeliek tizede, a másod-, harmadosztály játékosainak negyede-ötöde futballozott 
U15-ös korosztályig bezárólag a fővárosban (3. ábra). (E szignifikánsnak mutatkozó 
különbség mögött valószínűleg az is szerepet játszik, hogy a fővárosi első osztályú kluboktól 
nem érkezett visszajelzés, így adataik nem szerepelnek az eredmények között, pedig az ő 
sportolóiknak egy része minden bizonnyal már fiatal korában is Budapesten játszhatott.) A 
megyeszékhelyeken és más városokban a játékosok két-kétötöde edzett, versenyzett, a 
községekben pedig jó tizedük (8-15%-uk) rúgta a bőrt 16 éves kora előtt.  

A 20 éven aluli válaszadók ötöde U15-ig több településtípuson is focizott. A 20-30 évesek 
körében ez az aránya tizednyi, a 30 év felettiek körében viszont már csak egy huszadnyi. 
Úgy tűnik, mintha az idő előrehaladtával a szülők és a játékosok egyre inkább fel-
/bevállalnák, hogy – gyakorlatilag még gyermekként – máshova, más településre küldjék 
gyermeküket/menjenek sportolni. 
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4. táblázat Hol, milyen településen voltál korábban labdarúgó? 

válaszok százalékos 
megoszlása 

NB I. NB II. NB III. összesen 

U15 U16 U15 U16 U15 U16 U15 U16 

Budapest 9 16 18 23 17 18 15 19 

Bp + megyeszh - 2 1 4 - 2 0 3 

Bp + megyeszh + város - 2 1 3 - 1 0 2 

Bp + megyeszh + 
község 

- - - - - 1 - 0 

Bp + mszh + város + 
község 

- 1 - 1 - - - 0 

Bp + város + község - - 1 - - - 0 - 

Bp + város 1 1 1 3 5 5 2 3 

Bp + község - - 1 - 2 2 1 0 

megyeszékhely 31 37 32 28 33 29 32 31 

mszh + város 9 5 3 7 2 5 5 6 

mszh + község - - 1 1 1 2 0 1 

mszh + város + község 2 2 - 1 - 2 0 1 

város + község 2 1 1 1 1 4 1 2 

város 34 25 33 23 27 22 31 23 

község 11 4 4 3 12 8 9 5 

nincs adat 2 4 3 2 2 2 2 2 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
16 éves kor után, felnőve – amikor már nyilvánvalóan könnyebben megoldható a szülői 
háztól való távollét is – valamivel nagyobb mobilitás tapasztalható: (az U15 előtti 
eredményekhez képest) kilenc százalékponttal magasabb azon játékosok aránya, akik 

egynél több településtípuson fordultak meg. A válaszadók közel nyolctizede csak egy 
településtípuson, 15%-a kettő, további 4%-a három vagy többféle településen működő 
csapatnál is futballozott (2. ábra). Az NB I-ben játszók kisebb arányban váltottak 
településtípust (82% egyfélén maradt), mint a másod- vagy harmadosztályban játszók (21-
22%-uk kettő vagy több településtípust is megjárt).  

U15-höz képest az U16 felett megnőtt a Budapesten (is) sportolók aránya (19-ről 29%-ra; 4. 
ábra). Emellett a Budapest-megyeszékhely, a Budapest-város, valamint a Budapest-
megyeszékhely-város „karrierútvonal” fordul még elő 2-3%-ban (ez utóbbi kettő inkább az 
NB II-ben és III-ban; 4. táblázat). Összességében a megyeszékhelyeken is többen 

futballoznak U16 után, mint előtte (45 vs. 38%). A megyeszékhely-város párosítás 
mindhárom ligában hasonló arányban, 5-7%-ban van jelen. A kisebb településeken 
mindhárom csoportban ugyanannyian, 37-39%-nyian futballoznak. A(z egykor) községekben 
futballozók inkább tartoznak harmadosztálybeli klubokhoz (17%-uk), mint a másod- vagy 
élvonalhoz (6-7%). 

Az életkori csoportokat tekintve azt láthatjuk, hogy a húsz éven aluliaknak csupán tizede 
játszott U16 után több településtípuson is, de ez legfőképp abból adódik, hogy esetükben e 
kérdés csupán néhány évet ölel fel. 20 és 30 év között a játékosok ötöde, a 30 év felettieknek 
pedig negyede focizott több településtípuson lévő csapatnál is. Az U15-ig adott válaszokkal 
összevetve azt mondhatjuk, hogy a játékosok ötöde-negyede biztosan vándorol nem csak a 
csapatok, hanem a települések/ településtípusok között is. A válaszok arra utalnak, hogy 
ez a vándorlás a mai fiataloknál egy korábbi életkorban kezdődik.  
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U15-ös korosztályig azt látjuk, hogy a településtípussal járó csapatváltás csak az esetek 

felében jár megyehatár átlépéssel is (5. ábra). Ez mindhárom liga játékosaira igaz. A 
játékosok 3-5%-a ment más megyébe futballozni 16 éves kora előtt. 16 éves kor fölött megnő 
a mozgástér, a focisták egy- (NB I. és III.) kéttizede (NB II.) váltott a csapattal együtt 
települést és megyét is. Az életkor emelkedésével egyre magasabb a válaszhiány (20-30 év 
között 4-5%, 30 év felett 7-8%), ami megnehezíti az összehasonlítást, de az adatok arra 
utalnak, hogy az a tendencia, miszerint egyre fiatalabb életkorban kezdenek a focisták más 
csapatnál, más településtípuson játszani, ez elsősorban „lokálisan”, az egyén lakóhelyéhez 

relatíve közel történik, s a távolabbi területekre való mobilitás U16 után erősödik fel. 
 

 
 
A következő (5.) táblázat részletesen bemutatja, hogy a válaszadók mely megyékben, illetve 
mely régiókban futballoztak U15-ig, valamint U16 után. (A játékosok maguk írták be a 
megyéket, így aki a fővárosban futballozott, volt aki Budapestnek, volt, aki Pest megyének 
írta, ezáltal Budapest és Pest megye eredményei összemosódnak.) Közép-Magyarországon 
kívül, ahol jelentősen megnőtt (9 százalékponttal) U16 után U15 előtthöz képest az ott 
megforduló focisták száma, a válaszok alapján még Fejér és Hajdú-Bihar megyében 
tapasztalható 3-4 százalékpontnyi emelkedés (7-ről 10/11%-ra). Emellett elmondható még, 
hogy a dél-alföldi régió veszített súlyából, 12-ről 8%-ra csökkent az U16 előtthöz képest az 
utána ott futballozók aránya. A külföldre szerződők, vagy ott felkészülők aránya mindhárom 
ligában és U16 előtt/után is alacsony, legfeljebb 1-3%-nyi. 

Megjegyzendő még, hogy a kapott eredmények a futballisták mobilitásának egy szeletére 
mutatnak csak rá. A fentiek alapján az egyazon megyén belül, valamint az azonos 
településtípusok közötti mobilitásról nincsen érdemi információnk. 
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5. táblázat Melyik megyében/régióban voltál labdarúgó? 

„említette” válaszok 
százalékos aránya 

NB I. NB II. NB III. összesen 

U15 U16 U15 U16 U15 U16 U15 U16 

Budapest 1 2 8 11 11 15 7 10 

Pest 12 20 18 25 17 20 16 22 

Baranya 3 2 6 8 2 4 4 5 

Bács-Kiskun 6 4 6 4 2 - 5 3 

Békés 2 - 8 6 7 6 6 4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 7 4 4 3 4 5 5 

Csongrád 2 1 2 1 1 0 2 1 

Fejér 6 11 6 13 8 8 7 11 

Győr-Sopron 6 7 10 11 2 2 6 7 

Hajdú-Bihar 8 11 6 9 8 12 7 10 

Heves 2 2 1 1 3 1 2 1 

Jász-Nagykun-Szolnok 1 3 9 7 1 1 4 4 

Komárom 2 - 2 1 - - 1 0 

Nógrád 2 2 1 - - - 1 0 

Somogy 7 9 3 7 1 2 3 6 

Szabolcs-Szatmár 3 2 4 3 8 6 5 4 

Tolna 6 7 3 4 13 13 7 7 

Vas 11 11 2 3 8 9 6 7 

Veszprém 6 4 1 1 8 8 4 4 

Zala 2 2 1 2 1 1 1 2 

Közép-Magyarország 13 22 26 36 28 35 23 32 

Közép-Dunántúl 13 15 9 15 16 16 12 15 

Nyugat-Dunántúl 18 20 13 16 10 11 14 16 

Dél-Dunántúl 16 17 11 19 15 18 14 18 

Észak-Magyarország 12 10 6 4 6 5 8 6 

Észak-Alföld 12 16 20 19 16 19 16 18 

Dél-Alföld 11 5 16 11 9 6 12 8 

külföld 1 2 2 2 3 2 2 2 

összes említés 96% 107% 103% 123% 104% 111% 101% 114% 

nem tudja, válaszhiány 7% 8% 3% 3% 2% 4% 4% 5% 
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CSEPEREDÉS – KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ CSAPATOKNÁL, FOCI SULI 

Az NB I-ben és NB II-ben lévő csapatoknál játszók között nincs jelentős eltérés a 
tekintetben, hogy a különböző korosztályokban milyen szintű utánpótlás csapatoknál 
futballozott a válaszadó (6-7. ábra). A jelenleg az első osztályban játszók 37%-a 10 éves kora 
előtt is játszott első osztályú klub utánpótlás csapatánál, 10-14 éves koruk között 46%, 14 és 
16 éves koruk között már 63%, 16 éves koruk után pedig már 80%. A jelenleg NB II-es 
játékosoknál 32, 55, 64 és 70% ez az arány. Másodosztályú klub utánpótlás csapatánál a most 
élvonalban játszók 15-20%-a futballozott, míg a jelenleg NB II-es futballisták körében a 10 
éves kor előtti 11%-ról folyamatosan 25%-ra nőtt ez az arány.  

Az NB III-as és a felnőtt csapat nélküli klubok utánpótláscsapatában való játék kisebb, és (a 
kor emelkedésével) folyamatosan csökkenő súllyal van jelen a jelenleg első- és 
másodvonalbeliek előéletében: az előbbiek aránya a 10 éves kor előtti bő tíz százalékról 16 
éves kor utánra hat százalékra, utóbbiaké szűk tízről 2-3%-ra csökken.  

Az NB I-es és II-es csapatok válaszadóinak ötöde tíz éves kora előtt NB III-asnál alacsonyabb 
osztályú klubnál (is) játszott. 14 év felett 10% alá, 16 felett 2-3%-ra csökken ez az arány. A 
külföldi játék 16 éves kor alatt gyakorlatilag nem fordul elő, utána aránya az első- és 
másodligában játszók körében 4-5%-nyi.  

A jelenleg a harmadosztályban játszó válaszadók körében a futballista előélet a 
következőképpen alakul (8. ábra): 10 éves kor alatt a legmagasabb a harmadosztálynál is 
alacsonyabb szintű osztály csapatánál való szereplés (34% említette), ám ez az arány – a 
magasabb osztályú focistákéhoz hasonlóan – folyamatosan csökken, 18, 9, s 16 éves kor után 
már csak 5%. A felnőtt csapat nélküli klubnál folytatott versenyzés súlya gyakorlatilag 
megegyezik a jelenlegi első-, másodligások válaszaival: 10 éves kor alatt egytizednyi súllyal 
van jelen, majd ez az arány is csökken. A külföldön való szereplés előfordulása sem tér el: 1-
2%-nyian említették csupán.  

A most harmad vonalbeli játékosok visszaemlékezései szerint NB II-es klub 
utánpótláscsapatánál 10 éves koruk előtt egytizednyien, majd 22, 20 és 16 éves koruk után 
29%-nyian futballoztak. Ezek az arányok gyakorlatilag megegyeznek a most másodvonalbeli 
játékosok válaszaival. Legjelentősebb eltérés abban tapasztalható a jelenlegi NB III-as, és a 
magasabb osztályú kluboknál játszók válaszai között, hogy milyen nagyságú azon focisták 
csoportja, akik korábban NB I-es, vagy NB III-as osztályú klub utánpótláscsapatánál 
játszottak. Az első osztályú klub utánpótláscsapatánál folytatott játék (a legfiatalabb, 10 éves 
kor előtti időkre vonatkozó válaszok kivételével) relatíve a legjellemzőbb. Folyamatosan nő 
ezen játékosok aránya, de míg egy jelenleg élvonalbeli játékos 37%-os valószínűséggel jutott 
fiatal gyerekként elsőligás klub utánpótláscsapatába (amely esély 16 éves kora után már 80% 
volt), addig a most harmadosztályban játszók esetében körülbelül feleekkora ennek a 
valószínűsége: 10 éves kor alatt a válaszadók 20%-a, majd 32%, 39%, 16 éves kor fölött pedig 
csak 41%-a játszott első osztályú csapat utánpótlás keretében (is). Mind tendenciájában, mind 
súlyában a harmadosztálybeli szereplésben térnek el a válaszok a magasabb osztálybeli 
játékosokétól a legnagyobb mértékben: 10 éves kor alatt a most harmad vonalbeliek 16%-a 
játszott NB III-as csapat utánpótlás labdarúgói között, majd ez az arány folyamatosan nőtt: 
24, illetve 27%-ra, s végül 16 év felett elérte a 31%-ot. 

Az egyes korosztályokhoz és versenyzői szintekhez tartozó összesített adatok a 9. ábrán 
láthatók. 

A visszaemlékezések szerint 16 éves korig legfeljebb két csapatot említett egy-egy válaszadó, 
viszont utána három, négy vagy akár öt szinten lévő klub utánpótláscsapatát is megjárta 
néhány futballista. Az egyes kérdések és életkori csoportok esetében általában 4-6%, de 
előfordul 22%-os válaszhiány is, így életkor szerint vizsgálva a kérdést nem állapítható meg 
semmilyen tendencia.  
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Egy másik nézőpont, ha azt nézzük, hogy egy-egy szintű klub utánpótlás csapatában a négy 
korosztályból hányban játszott a kérdezett. A következő (6.) táblázat ezt mutatja be a 
válaszadó jelenlegi klubjának szintje, és életkora szerinti bontásban. 

NB I-es klub utánpótlás csapatánál a jelenlegi első- és másodvonalbeliek 84-86%-a, a 
harmadosztályban futballozók 57%-a játszott már valaha. Vízválasztó e tekintetben az 
életkor: a 20 éven aluliak fele nem tudott még első ligás klubnál helyet találni, az idősebbek 
körében ez az arány 20-26%-os. A jelenleg NB I-ben és II-ben futballozók közel fele (45-47%-
a) három-négy korosztályban is tudott első osztályú klub utánpótlás csapatánál szerepelni, a 
mostani harmad vonalbeliek körében ez az arány csupán 23%. 

NB II-es klub utánpótlás csapatánál a válaszadók négytizede focizott legalább egy 
korosztályban. A válaszadó jelenlegi klubja nem differenciálja érdemben a válaszokat, de az 
életkor itt is befolyásoló tényező: a 20 év alattiak közül többen, jó hattizednyien próbálták 
már ki magukat másodosztálybeli csapat utánpótlás keretében.  

A jelenleg az NB I-ben és NB II-ben futballozók háromnegyede még fiatalon, gyerekként sem 
játszott sem harmad-, sem alsóbb osztályú csapatnál. A mostani NB III-ban játszók közül 
kevesebben, a sportolók fele/hattizede mondhatja ezt el magáról. Az első két liga 
válaszadóinak tizede szerepelt korábban NB III-as szintű csapat utánpótlás keretében 
legalább két (vagy több) korosztályban. A harmadosztályban játszók körében ez az arány 
háromszoros (28%). 

A felnőtt csapat nélküli klubnál való versenyzés még ritkábban fordul elő: a 20-30 év 
közöttiek körében gyakrabban, 10-20%-ban, a fiatalabbak és idősebbek körében viszont 
egészen ritka (4-6%). A külföldön való megmérettetés lehetősége egészen keveseknek adatik 
meg: az életkor emelkedésével, a karrier beindulásával is csak 6-7%-ig emelkednek az 
esélyek. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy fiatal labdarúgóként a játékosok döntő többsége 
megfordul NB I-es klub utánpótlás csapatánál is, ez még önmagában nem predesztinálja a 
későbbi szereplést. Igaz emellett az is, hogy az élvonalban játszók előéletében 
gyakrabban fordul elő, hogy nívósabb együttes utánpótlását erősítik, s fordítva, a 
harmadosztályban játszókra igaz, hogy több alacsonyabb színvonalú csapatnál fordultak 
meg. Az első- és másodosztály e tekintetben szorosan együtt jár, játékosaik előélete 
hasonló pályát mutat. A most NB I-ben és II-ben játszók válaszai alapján 16 éves kor után 
van egy enyhe szétválás, amikor enyhén megnő az egyik esetben az NB I-ben, a másikban 
az NB II-ben játszók aránya. A harmadik liga játékosainak előéletében már 10 éves kortól 
gyakoribb a harmad vonalbeli szereplés, és mindvégig az is marad, sőt, e tendencia 
erősödik is körükben. 
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6. táblázat Milyen osztályú klub utánpótlás csapatában játszottál? 

a válaszadó 
jelenlegi klubja / 

életkora 

A négy vizsgált korosztály közül (10év alatti, 10-14 éves, 14-16 éves, 16 év feletti) 

ennyiben futballozott a válaszadó NB I-es klub utánpótlás csapatában 

0 1 2 3 4 összesen 

NB I. 14 21 20 15 30 100% 

NB II. 16 20 18 21 26 100% 

NB III. 43 17 17 10 13 100% 

19 év alatti 49 20 17 3 11 100% 

20-24 éves 20 19 22 19 21 100% 

25-29 éves 20 19 18 15 27 100% 

30 év feletti 26 20 12 16 26 100% 

összesen 24% 19% 18% 16% 23% 100% 

 A négy vizsgált korosztály közül (10év alatti, 10-14 éves, 14-16 éves, 16 év feletti) 
ennyiben futballozott a válaszadó NB II-es klub utánpótlás csapatában 

 0 1 2 3 4 összesen 

NB I. 59 21 10 8 2 100% 

NB II. 63 15 12 5 5 100% 

NB III. 59 16 12 9 4 100% 

19 év alatti 37 20 14 23 6 100% 

20-24 éves 62 19 10 6 3 100% 

25-29 éves 64 16 10 7 4 100% 

30 év feletti 65 14 14 1 4 100% 

összesen 61% 17% 11% 7% 4% 100% 

 A négy vizsgált korosztály közül (10év alatti, 10-14 éves, 14-16 éves, 16 év feletti) 

ennyiben futballozott a válaszadó NB III-as klub utánpótlás csapatában 

 0 1 2 3 4 összesen 

NB I. 77 13 6 4 - 100% 

NB II. 77 15 4 4 1 100% 

NB III. 52 20 12 9 7 100% 

19 év alatti 69 11 6 6 9 100% 

20-24 éves 66 18 7 6 3 100% 

25-29 éves 71 15 8 5 1 100% 

30 év feletti 74 13 4 7 1 100% 

összesen 69% 16% 7% 6% 2% 100% 
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6. tábl. folyt. Milyen osztályú klub utánpótlás csapatában játszottál? 

a válaszadó 
jelenlegi klubja / 

életkora 

A négy vizsgált korosztály közül ennyiben futballozott a válaszadó  

felnőtt csapat nélküli klub utánpótlás csapatában 

0 1 2 3 4 összesen 

NB I. 85 8 5 2 - 100% 

NB II. 89 6 4 - 1 100% 

NB III. 86 9 4 1 - 100% 

19 év alatti 94 - 6 - - 100% 

20-24 éves 80 11 8 1 - 100% 

25-29 éves 89 8 2 1 - 100% 

30 év feletti 96 3 - - 1 100% 

összesen 87% 8% 4% 1% 0% 100% 

 A négy vizsgált korosztály közül ennyiben futballozott a válaszadó  
alsóbb osztályú klub utánpótlás csapatában 

 0 1 2 3 4 összesen 

NB I. 76 14 7 3 1 100% 

NB II. 77 11 8 4 1 100% 

NB III. 62 21 9 5 2 100% 

19 év alatti 63 20 9 9 - 100% 

20-24 éves 73 16 7 2 2 100% 

25-29 éves 73 14 8 4 1 100% 

30 év feletti 71 10 10 7 1 100% 

összesen 72% 15% 8% 4% 1% 100% 

 A négy vizsgált korosztály közül ennyiben futballozott a válaszadó  

külföldi klub utánpótlás csapatában 

 0 1 2 3 4 összesen 

NB I. 94 6 - - - 100% 

NB II. 95 3 1 - 1 100% 

NB III. 97 2 - 2 - 100% 

19 év alatti 100 - - - - 100% 

20-24 éves 97 2 1 - 1 100% 

25-29 éves 94 5 - 1 1 100% 

30 év feletti 93 6 - 1 - 100% 

összesen 95% 3% 0% 0% 0% 100% 
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A különböző szintű csapatok utánpótlás keretében való futballozáson túl a labdarúgó 

akadémiákon való felkészülés is egyre népszerűbb része a focisták életének. Noha arról 
megoszlanak a vélemények, hogy egy ilyen kollégiumi rendszerű képzés mennyire hatékony 
eszköze egy sikeres futballista kinevelésének, mégis úgy tűnik, mintha már lassan kötelező 
részét képeznék a hazai focisták fejlesztésének. E kérdésben a válaszadó életkora fontos 
szempont, mivel az akadémiák az utóbbi időben terjedtek el igazán. Ezért, mint ahogy azt a 
10. ábra mutatja, a 25-29 éves válaszadók harmada, a 30 év felettiek negyede vett csak részt 
foci sulis képzésen. A 25 év alattiak jó fele viszont bentlakásos, és/vagy nem bentlakásos 
növendéke is volt labdarúgó akadémiának (a 20 év alatti játékosok fele, a 20-25 évesek 55%-
a). Általában jellemző, hogy a foci sulikban tanulók körülbelül fele 3 évnél kevesebbet, fele 
többet tölt el egy ilyen intézményben. 

Labdarúgó szintek felől nézve a következőt láthatjuk: a jelenleg az NB II-ben játszók körében 
a legjellemzőbb, hogy korábban foci suliba (is) jártak: egyharmadnyian bentlakásos, bő 
negyednyien nem bentlakásos intézménybe (ebből 7%-nyian mindkettőbe). Az NB I-ben 
játszók negyedére/ötödére igaz ugyanez. Amennyiben megfordítjuk a kérdést, kiderül, hogy 
azon válaszadók, akik semmilyen futballista akadémiára sem jártak, azok ugyanolyan (32-
36%-os) eséllyel játszanak most az első-, másod- és harmadosztályban. Azon válaszadók 
viszont, akik részt vettek valamilyen foci sulis képzésen, 28%-uk jelenleg az NB I-ben, 48%-
uk az NB II-ben és 24%-uk az NB III-ban játszik. Az adatok alapján tehát egyelőre nem úgy 
tűnik, mintha a futball akadémiákon eltöltött évek jelentősen megnövelnék a versenyzők 
esélyeit egy felsőbb osztályban játszó csapatnál való elhelyezkedésre. 
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TÁRGYI FELTÉTELEK – AZ ÖLTÖZŐ, A PÁLYA BORÍTÁSA, A LABDA  

Aziránt is érdeklődtünk a mintába került személyektől, hogy milyen tárgyi feltételek mellett 
készültek U16-os korosztály előtt, illetve után. Konkrétan az öltöző állapotára, az edzések és 
hazai mérkőzések alkalmával használt pálya borítására, illetve az edzések közben használt 
labdák mennyiségére és minőségére is rákérdeztünk.  

 

 

 

Iskolai osztályzatokkal fejezhették ki az öltözőhelyiséggel kapcsolatos elégedettségüket a 
megkérdezettek, majd a kapott válaszokat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében egy 
nullától százig terjedő skálára konvertáltuk. Az eredményeket a 11. ábra mutatja. A serdülő 
csapatoknál lévő öltözők állapotával közepes mértékben (49 pont), az ifjúsági szintnél 
pedig már erős közepes mértékben (59 pont) voltak elégedettek a válaszadók. Különbségek 
figyelhetők meg versenyzői szintek szerint is, miszerint a harmadosztálybeliek átlagosan 
tízpontnyival kedvezőbben értékelték az utánpótlásbeli öltözők állapotát, mint az első- és 
másodosztály labdarúgói, de elsősorban az életkor szegmentálja a válaszokat. A 30 év 
feletti játékosok, bármelyik szinten is futballoznak jelenleg, kifejezetten gyengének 
minősítették a serdülőkori, illetve ifjúsági csapatuknál használt öltözők állapotát (38-46 
pontok). Megjegyzendő, hogy ezek a labdarúgók a rendszerváltás környékén, vagy nem 
sokkal utána voltak fiatal focisták, azaz minden bizonnyal még az előző rendszertől 
„örökölt” öltözőkben tengették mindennapjainak, amelyek valóban hagytak kívánnivalót 
maguk után. Ezzel szemben a 20 éven aluliak az átlagosnál elégedettebbek. A serdülő 
csapatnál használt felszereltséggel kevésbé, de azzal is erős közepes mértékben: az NB I-től a 
III felé haladva a fiatalok öltözőkkel való elégedettsége egyre nő (58-63-70 pontok). Az 
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ifjúsági csapatnál lévő öltözőkkel pedig kifejezetten elégedettek, bármely ligában játszik is a 
válaszadó (75-81 pontok). A 20-30 év közöttiek serdülő- és ifjúsági csapataiknál használt 
öltözőkkel való elégedettsége átlagosnak mondható. A foci suliban játszók az ifjúsági 
versenyzőként használt öltözőkkel voltak elégedettebbek a többieknél (63 vs. 55 pont). 

Az U15 előtti és U16 utáni korcsoportokban edzéseken és a hazai mérkőzéseken használt 
pálya borítására is rákérdeztünk a játékosoktól (12-13. ábra). Gyakorlatilag a füves pálya 
használata a domináns, de (U16 után) a műfüves pálya egyre nagyobb teret nyer. 
Általánosságban elmondható, hogy U16 után és mérkőzéseken gyakrabban használták a 

füves pályát, mint U15-ig, vagy edzéseken, de így is mindig az esetek döntő többségében, 
68-94%-ban füves pályán (is) edzettek, mérkőztek meg egymással a játékosok. A többi 
talajtípus tekintetében nincs ilyen kiegyensúlyozottság. Az életkor szerinti bontást 
szemlélve jól kirajzolódik, amint a salakos, földes terep használatát felváltja a műfüves 
pálya. A 30 év felettiek U15-ig egyáltalán nem edzettek műfüves pályán, a 20 év alattiak 
viszont U16 után salakoson nem. A fiatalok salakos pályán már egyáltalán nem játszanak 
mérkőzést, holott a 30 év felettiek hattizede U15-ig, négytizede U16 után is vívott még 
csatákat ilyen körülmények között az ellenféllel.  

 

 
 

Az U15 és korábbi korosztályok edzésein a 20 éven aluliak esetében a fű és a műfű 
használata az elődleges (80 és 57%), U16 után szintén ez a két legjelentősebb pályatípus, de 
már a műfüveset használják gyakrabban (94 vs. 74%). A 20-29 évesek esetében a fű az 
elsődleges borítás (87-89%), U15-ig a salakos, földes pálya is viszonylag nagyobb teret kapott 
(40% használta), de U16 után a műfű sokkal nagyobb szerephez jut (66% említette). Az 
„idősebbek”, 30 év feletti játékosok életében U15-ig a füves mellett a salakos, földes pálya is 
meghatározó volt az edzéseken (68 és 74%), U16 után már ebben a korosztálynál is megjelent 
a műfű (20%), valamelyest csökkent a salak szerepe (57%), de leggyakrabban használt ez 
esetben is a füves pálya (83%). 
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A hazai mérkőzéseken a legfiatalabbak már nem játszanak salakos pályán (edzéseken még 
tizednyien részt vettek). U15 előtt elsősorban füves (77%), U16 után főként műfüves pályát 
használnak (91%). A 20-29 évesek hazai mérkőzésein U15 előtt és U16 után is a füves pálya 
használata a domináns (91 és 93%), emellett azonban a nagyobb korosztálynál már a 
műfüves pálya is „utat tör” magának (54%-nak volt lehetősége ilyen pályán futballozni). A 
30 év feletti játékosok számára is a füves pályán vívott hazai mérkőzés a meghatározó U15 
előtt és U16 után is (80 és 91%), a salakos, földes terep szerepe pedig visszaszorulóban van 
(57 és 38%). 

A futball akadémiákon tanulók a füves pályát ugyanolyan arányban használják, mint mások, 
ugyanakkor többször van lehetőségük műfüves pályán futballozni, míg a foci suliba nem 
járók körében a földes, salakos pálya használata a gyakoribb.  

A jelenleg az élvonalban játszók utánpótláskori felkészülése az edzőpálya burkolatát 
tekintve ugyanolyan körülmények közt zajlott, mint a most másodligás játékosoké.  

 

 

 

Az utánpótlás edzéseken rendelkezésre álló labdák mennyiségének és minőségének 
megítélése szintén életkor szerint különböző (14. ábra). A 20 éven aluli játékosok U15 előtt is 
nagyon elégedettek voltak a rendelkezésükre álló labdák mennyiségével (94%) és 
minőségével (86%), U16 után pedig már egyáltalán nem éreznek semmi pótolnivalót e 
területen (100, ill. 97%-ban vélték úgy, miszerint rendelkezésre állt az edzéseken megfelelő 
mennyiségű/minőségű labda). A 20 és 29 év közötti játékosok U15 előtt a használható 
labdák mennyiségével alapvetően elégedettek voltak (81%), minőségükkel kevésbé (57%), 
U16 után azonban már ők sem találtak komolyabb kivetnivalót a labdák számát, minőségét 
illetően (89 és 72% az elégedettek aránya). A 30 éven felüli játékosok sem U15 előtt, sem 
aztán nem mondhatók kifejezetten elégedettnek e tárgyi feltétellel. Az edzéseken 
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használható labdák mennyisége U15 előtt a válaszadók hattizede, U16 után héttizede szerint 
megfelelő volt, minőségével azonban alapvetően nem voltak elégedettek (32/39% szerint 
voltak csupán elfogadható minőségűek az edzéseken rendelkezésre álló labdák). A 
futballiskolák növendékei az U15 előtti korosztályokra visszatekintve az edzéseken használt 
labdák mennyiségével, U16 után azok számával és minőségével is elégedettebbek voltak 
azoknál, akik nem tanultak akadémián. 

A jelenleg az első ligában futballozók visszaemlékezései szerint U15 előtt valamivel 
elégedetlenebbek voltak az edzéseken használt labdakészlettel, U16 után viszont a labdák 
minőségével valamivel elégedettebbek, mint a most a másodvonalban játszók.  

Az elmúlt évtizedekben a tárgyi feltételek tényleges javulását tehát az értékelések 
visszajelzik. 

 

 

 

Összességében azt mondatjuk, hogy minden vizsgált szempont szerint az egyes 
értékeléseket és válaszokat a játékosok életkora alapvetően meghatározza, valamint az is 
jól látszik, hogy az U16-os korosztálytól kedvezőbb körülmények között tudnak készülni 
a játékosok. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a fiatal, kezdő sportolók a labdarúgás 
technikai elemeinek elsajátításának időszakában jellemzően rosszabb feltételek között, 
gyengébb minőségű pályán, a szükségesnél kevesebb, esetleg kifogásolható minőségű 
labdával kénytelenek játszani. Bizakodásra adhat okot ugyanakkor, hogy ez a korábban 
akár szakadéknyinak is nevezhető távolság, amely az U16 előtti és utáni felkészülési 
lehetőségeket elválasztotta egymástól, erős csökkenést mutat: azaz, most egy fiatal (16 év 
alatti) sportoló sokkal jobb körülmények között edzhet, mint tíz-húsz évvel ezelőtt, 
viszont még mindig rosszabb körülmények között, mint 16 év feletti társai. 
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK - AZ EDZŐ, AZ ORVOS, MASSZŐR, PSZICHOLÓGUS  

Az adatok tanúsága szerint a tárgyi feltételek javítása mellett a személyi feltételek 

előmozdításáért is sokat tesz a szakma, bár e téren nagyobb lemaradás érzékelhető. A 

fizikai felkészítés sokrétűbb, de nem feltétlenül a szakmai fejlődés szempontjából 

legszenzitívebb időszakokra koncentrál. Emellett a sportoló lelki, pszichés állapotára, 

egészségének megőrzésére is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. E folyamatot azonban 

semmiképp sem szabad lezártnak tekinteni, hiszen még nem egy kielégítő szint 

eléréséről, inkább csak a nullpontról való elmozdulásról beszélhetünk. 

Azt, hogy egy edzésen hány edző van egy időben a csapat mellett, elsősorban a versenyzői 

korosztály határozza meg. Emellett e kérdésben is kirajzolódik az életkor hatása, azaz az 
elmúlt időszakban változás tapasztalható e területen is (15. ábra).  

Az első osztályban futballozók kilenctizede egy, egytizede jellemzően két edzővel dolgozott 
az U15-ös korosztályig. Az NB II-es válaszadók körében valamivel alacsonyabb volt az 
előbbi, s magasabb ez utóbbi arány (83 és 16%). U16 után határozottan megnő az egy időben 
több edzővel dolgozó csapatok aránya, viszont itt már a mostani NB I-es és II-es játékosok 
válaszai megegyeznek: U16-tól kezdődően a válaszadók 63%-a mellett egy edző volt, 34-
37%-ukkal kettő, egytizedükkel három vagy több edző foglalkozott egyszerre egy-egy edzés 
alkalmával. 

 

 
 

Az életkori bontást nézve jól látható, hogy korábban egyáltalán nem volt jellemző, hogy 

fiatalabb játékosokkal egyszerre több edző foglalkozzon. A 30 év feletti versenyzők 
kilenctizede egy edzővel dolgozott U15 előtt, többre csak 5% emlékszik. A 20-29 éveseknek 
már közel ötöde, a 20 éven aluliak harmada legalább két edzővel dolgozott egy időben. Az 
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U16-os korosztálytól kezdődően az „idősebbeknek” alapvetően még mindig csak egy edző 
jutott (86%), de már 15%-uk tud beszámolni olyan csapatról, ahol több tréner is instruálta a 
felkészülést. Ehhez képest a 20-29 évesek fele, a 20 éven aluliak hattizede volt olyan 
csapatnál (is), ahol több edző foglalkozott a focistákkal (azok aránya, akik „egyedzős” 
csapatnál voltak, szintén hat-, öttizednyi). A futballakadémiákon is hangsúlyt fektetnek az 
edzői gárda kiszélesítésére, különösen az U16-os korosztály felett. Itt már nagyobb esély van 
rá, hogy egyszerre kettő vagy több edző foglalkozik a sportolókkal (44+19%), mint hogy csak 
egy (49%). 

Összességében tehát mutatkozik egy időbeli fejlődés, azaz ma jóval nagyobb az esélye, 
hogy egyszerre több edző is foglalkozzon a futballistákkal, mint egy-két évtizeddel 
ezelőtt, viszont meglehetősen nagy még a különbség az U15 és előtte lévő korosztályok, 
valamint az U16-os és idősebb korosztályok edzővel való „ellátottságát” illetően. A most 
húsz évnél fiatalabbak harmada dolgozott egyszerre kettő vagy több edzővel U15 előtt, 
U16 után már hattizede (azaz közel kétszer annyian), holott a szakmai szempontokat szem 
előtt tartva sokkal kívánatosabb lenne, ha a futball-technikai képzésre legalkalmasabb 
életkorban, azaz már jóval 16 éves kor előtt is legalább két edző foglalkozhatna a 
labdarúgókkal. 

Külföldön is bevett módszer, miszerint egykori élvonalbeli labdarúgókat alkalmaznak 

edzőként. Így nem csupán szakembert, hanem példaképet is állítanak az ifjúság elé, ezáltal is 
inspirálva a játékosokat a minél jobb teljesítmény elérésére. Az adatok egyrészt arra utalnak, 
hogy egy régóta és elterjedten alkalmazott technika ez, (jelen keretek között) mérhető 

közvetlen hatása azonban nincs.  
 

 
 

A válaszadók jó negyede kénytelen nélkülözni ezt az élményt, ugyanennyien pedig fiatalabb 
és nagyobb korosztályokban egyaránt büszkélkedhetnek ismert edzőjükkel. A válaszadók 
további négytizede csak U16 után, 6% pedig csak U15 előtt dolgozhatott együtt ilyen 
személlyel (16. ábra). 
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Az NB I. és NB II. válaszadóinak is háromnegyede számolt be arról, hogy volt híres, egykori 
élvonalbeli labdarúgó az edzői között. A 20-30 év közöttiek közül többeknek (73-80%), a 
fiatalabb és idősebb versenyzők közül kevesebbeknek (63-64%) adatott meg ez a lehetőség. A 
futballakadémiákon nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni az edzők ilyen szempont szerinti 
kiválasztására. 

Azt, hogy U16 feletti korosztályokban a válaszadó (korábbi) csapata(i)nak felkészülését 
támogatta-e, mérkőzéseit felügyelte-e orvos, sokan, a válaszadók ötöde nem tudta 
megmondani (17. ábra). E tájékozatlanság az NB III-beli válaszadók körében még magasabb, 
a 30%-ot is eléri. Elgondolkodtató, hogy lehet ilyen magas azok aránya, akik nem 
emlékeznek vissza rá, hogy volt-e utánpótlás csapatuk mellett orvos, vagy sem. Mindez 
inkább azt sejteti, hogy nem vagy ritkán találkoztak orvossal, hiszen a rendszeres 
együttműködés valószínűleg mélyebb nyomokat hagyott volna a versenyzőkben. Azok 
viszont még ennél is többen vannak, szűk egyharmadnyian, ezzel a legnagyobb csoportot 

alkotva, akik visszaemlékezése szerint egyáltalán nem segítette orvos a felkészülésüket. A 
20 év alatti és 30 év feletti sportolók közel négytizede, a 20-30 év közöttiek háromtizede 
számolt be orvoshiányról. E tekintetben éles vízválasztót jelentenek a futballakadémiák: az 
ott tanultak ötöde, az oda nem járók kétötöde említette, miszerint nem volt orvos a csapat 
mellett. 

 

 

 
Az, hogy egy orvos rendszeresen kijárjon egy csapathoz, legalább hetente egyszer, 
meglehetősen ritka, sőt, a 30 év felettiek válaszai szerint az ő korosztályos versenyzésük 
idején egyáltalán nem is volt ez jellemző. Átlagosan egyébként a válaszadók tizede említette 
az orvos rendszeres kijárását. Az NB II-es válaszadók körében 15%, a 30 év alattiak körében 
13-14%, az egykori foci suli növendékek körében 16% ez az arány. Átlagosan kétszer olyan 
gyakori (19%), hogy egy orvos alkalmanként, adott feladatok, esetek kapcsán látogat el egy-
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egy klubhoz. A mérkőzéseken való orvosi részvétel ugyanakkor elterjedtebb, régebb óta 
szokás, minden korcsoport 24-29%-a említette. A futballakadémiákon kétszer olyan gyakran 
fordul elő, mint azon kívül (36 vs. 17%). Az első- és második liga játékosai körében 
egyformán háromtizednyien említették, miszerint U16-os korosztály utáni mérkőzéseiket 
orvos is kísérte, az NB III. válaszadói körében ez az arány csak 13%. Mindez tehát azt 
jelenti, hogy az utánpótlás mérkőzéseken az esetek többségében nincs orvosi jelenlét, a 
felkészülési időszakban pedig még kevésbé vesznek részt az orvosok, noha a mediális 
szakmai háttér a sikeresebb felkészülést, az egészség megőrzését, a balesetek, 
sportsérülések esetleges megelőzését is segíthetné. 

Arra sokkal inkább emlékeznek a játékosok, hogy masszőr segítette-e őket az U16 és az a 
feletti korosztályos mérkőzéseken, valamint a felkészülésben (18. ábra). A masszőr 

foglalkoztatása, a csapat életében való részvétele sokkal elterjedtebb. A megkérdezettek 
negyede jelezte, miszerint nem volt masszőr a csapatánál. Ez az arány a jelenleg élvonalban 
játszók, valamint a 30 év felettiek körében még magasabb (30 és 44%).  

Mérkőzéseken a focisták 43%-a szerint volt masszőr csapata mellett. Ez mindhárom liga és a 
30 éven aluli válaszadók szerint is így volt. Az „idősebb” játékosoknak csak harmada 
emlékszik vissza ekképpen. Az, hogy a masszőr rendszeresen, legalább hetente kijárt-e a 
csapathoz, vagy csak alkalmanként, nagyjából hasonló arányban (29 és 23%) fordult elő, két 
kivétellel: a most NB I-ben játszók, valamint a 20 év alattiak esetében a rendszeres masszőri 
jelenlét két-, háromszor olyan jellemző volt az U16 utáni korosztályokban, mint az 
alkalmankénti.  

A futballakadémiákon való sportolás természetesen e kérdésben is jelentős eltéréseket 
eredményez: a foci sulikban megfordultak sokkal inkább kaptak állandó masszőri segítséget, 
s a mérkőzéseket is nagyobb valószínűséggel (55%) kísérte gyúró. 
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A különböző életkorú játékosok válaszai alapján azt mondhatjuk, miszerint tapasztalható 
egy időbeli fejlődés, azaz nagyobb eséllyel jutnak ma masszőrhöz egy utánpótlás 
meccsen, vagy edzésen, mint korábban, de összességében még mindig a játékosok 
többsége nélkülözni kénytelen a gyúró segítségét. Az esetek többségében tehát hiányzik 
az a támogatás, amelyet az edzésterheléssel sújtott izomzat kaphatna.  

Utánpótlás sportolóként egy-egy sportsérülés esetén a labdarúgók négy-öttizede állítja, 
miszerint minden orvosi (43%) és/vagy masszőri (48%) segítséget megkapott a 
felépüléséhez (19. ábra). Háromtizednyien úgy emlékeznek vissza, hogy nem minden 
esetben kapták meg a szükséges támogatást, ötödnyien pedig azt állítják, hogy egyáltalán 
nem segítették őket a gyógyulásban. A jelenleg az élvonalban játszók körében enyhén 
magasabb azok aránya, akik úgy érzik, hogy minden orvosi támogatást megkaptak egy ilyen 
esetben (48%). Az életkor szerepe e kérdésnél is befolyásoló tényező: minél fiatalabb egy 
játékos, annál valószínűbb, hogy minden alkalommal orvos és gyúró is segítette a 
felépülését egy-egy sérülés után. S természetesen a futballiskolák is kiemelt figyelmet 
fordítanak e kérdésre: az ott tanultak 57/68%-a tartja úgy, hogy minden orvosi/masszőri 
támogatást megkapott, amire csak szüksége volt. 
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A sportolók mindössze egytizede állította, miszerint utánpótlás játékosként a csapatán 
keresztül lehetősége volt pszichológusi segítséget igénybe venni (20. ábra). Bár az életkor 
szerinti bontás alapján látszik, hogy egyre nyitottabb a közeg ebbe az irányba is, mely nem 
csak a sportoló testi fejlesztését és épségét, hanem mentális felkészültségét, egészségét veszi 
célba, de még így is nagy elmaradás mutatkozik e területen. A 30 év felettiek közül 
majdhogynem senki, a 20-29 évesek tizede, a 20 év alattiak jó negyede tudott utánpótlás 
versenyzőként csapatán keresztül pszichológushoz fordulni. Javuló tendenciát sejtet, de 
még mindig nagyon kevés. A mentális felkészültség, a koncentráció, az összpontosítás és 
kizárás képessége, a helyes önértékelés, magabiztosság is hozzátartozik egy élversenyző 
sikeréhez, amelyek megszerzéséhez és megtartásához egy pszichológus megfelelő segítséget 
képes nyújtani. 

 

 

 

Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a helyes életmódra is, amelynek a 
helyes táplálkozás egyik központi részét képezi. A játékosok negyede/ötöde állítja, hogy 
utánpótlás versenyzőként étkezési tanácsokat (is) tartottak csapatuknál (20. ábra). A foci 
sulikban kétszer nagyobb valószínűséggel tettek ilyet, mint egy átlagos csapatnál (33 vs. 
16%). A 30 év felettiek utánpótlás csapata(i)nál még elvétve (7%-ba) kaptak táplálkozási 
tanácsot. A 20 és 30 év közötti játékosok esetében már 25%, a 20 év alattiaknál pedig már 36% 
ez az arány. Ez a dinamikus fejlődés mindenképpen ígéretesnek tekinthető a jövőre nézve, 
ugyanakkor sajnos ezzel együtt az a jellemző, hogy a magyar labdarúgók többsége az 
utánpótlás képzés egész időszakában nem kapott táplálkozási tanácsot. Ez magyarázatot 
adhat arra, ha a felnőtt magyar játékosok között nagyobb számban lehetnek olyan 
labdarúgók, akik a helytelen táplálkozás miatt kevésbé bírják a fizikai terhelést, vagy 
sérülékenyek.   
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AZ EDZÉS MENETE, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

A válaszadók negyede állítja, miszerint utánpótlás versenyzőként az edzéseken nem 
részesült egyéni képzésben (21. ábra). Ez az arány a 20 év alattiak és 30 év felettiek körében 
egyharmadnyi.  

10 éves kor alatt alapvetően nem jellemzőek még az egyéni foglalkozások, az esetek 8%-ában 
fordult csak elő. 10 éves kor fölött azonban egyre inkább előtérbe kerülnek: 10 és 14 éves kor 
között minden negyedik, 14 és 16 között minden harmadik, 16 év fölött minden második 
labdarúgót érint. Az egyéni edzések előtérbe kerülésének üteme azonban nem tekinthető 
elégségesnek, hiszen 16 év felett is csak a játékosok felét érinti, alatta pedig, az egyéni 
képzésre legalkalmasabb életkorban a játékosok kevesebb, mint fele kap csak egyéni 
képzést. Ez természetesen összefügg a csapatok mellett lévő edzők számával is.  

Jelenleg az NB I-ben játszók körében a 14 és 16 év között, a másodvonalbeliek körében a 16 
év felett egyéni képzésben részt vettek aránya magasabb az átlagosnál (42 és 57%). A 
futballiskolák kapcsán elmondható, hogy 10 éves kor fölött az átlagosnál is nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az egyéni képzésre. 

Az egyéni képzések a futballisták kinevelésének szerves részét kellene, hogy képezzék: 
ezt a klubok egy része így is gondolja, de azok aránya, akik erre hangsúlyt helyeznek, 
nem nőtt meg érdemben az elmúlt egy-két évtizedben. 
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Poszt szerinti egyéni edzés U15-ös korosztályig a megkérdezettek hattizede szerint nem volt 
(vagy nem emlékeznek rá; 22. ábra). A válaszadók ötöde visszaemlékezései szerint 
rendszeresen, ötöde alkalmanként részesült ilyen képzésben. Sem a jelenlegi élvonal-, sem 
a másodvonalbeli futballisták válaszai nem térnek el ettől jelentős mértékben. A fiatal, 30 év 
alatti játékosok esetében a rendszertelenül beiktatott poszt szerinti egyéni edzések aránya 
valamivel magasabb az átlagosnál, 31%. A foci sulikban is valamivel (öt százalékpontnyival) 
gyakoribb a poszt szerinti egyéni edzés 16 éves kor alatt, de ez még nem jelent drasztikus 
eltérést a többi csapat működéséhez képest. 

16 éves kor felett bő másfélszer annyian részesülnek poszt szerinti egyéni képzésben, 
mint előtte (23. ábra). Legalább heti rendszerességgel 35%, alkalmanként pedig a válaszadók 
további 34%-a. Ez az arány nem tér el érdemben a jelenlegi I., II. és III. ligában játszók, 
valamint a különböző korú válaszadók között sem. Egyedül a futballakadémiákon 
megfordultak számoltak be az átlagosnál nagyobb arányban (47%-ban) arról, miszerint 
rendszeres poszt szerinti edzésben részesültek U16 feletti korosztályos edzéseiken.  

A poszt szerinti egyéni képzés tehát nem új eleme az utánpótlás képzésnek, viszont 
alkalmazásának elterjedtsége nem kielégítő. 16 éves kor alatt a játékosok abszolút 
többsége nem részesült poszt szerinti képzésben. 16 éves kor felett már igen, de ha 
figyelembe vesszük, hogy a rendszertelenül végzett poszt szerinti edzés hatékonysága a 
fejlesztés szempontjából legalábbis megkérdőjelezhető, akkor már 16 éves kor felett is 
azon utánpótlás labdarúgók vannak többségben, akiknek nélkülözniük kell a posztjuk 
szerinti egyéni képzéseket. E kérdés azonban – az előzőhöz hasonlóan – szintén nagyban 
függ az egy edzésen együtt dolgozó edzők számától (ami 16 éves kor alatt alacsonyabb). 
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Nem csak a saját testsúllyal, hanem súlyzókkal végzett erődítő edzés végzése az epifízisek 
záródásáig egyenesen tilos (14 éves korig mindenképp), de még 14 és 16 éves kor között is 
inkább ellenjavallt. Úgy tűnik, mintha ezt egyre inkább figyelmen kívül hagynák, mert míg a 
30 év feletti játékosok körében 17%-nyian említették, hogy 14 és 16 éves koruk között részük 
volt nem csak saját testsúllyal végzett erősítő edzésben, addig a foci suliban tanultak és a 20 
év alattiak körében ez az arány már 26, valamint 31%, de a jelenlegi élvonalbeli játékosok 
körében is eléri a 24%-ot (24. ábra). 16 éves kor felett az erősítő edzések már relatíve 
rendszeresnek mondhatók: a játékosok kétharmadát-háromnegyedét érintették. Az életkor 
szerinti adatok alapján úgy tűnik, mintha egyre elterjedtebb lenne az erősítő edzés, ami jó, de 
ha ez egyúttal azt is jelenti, hogy egyre korábbi életkorban kezdődik meg a fejlesztés, az már 
veszélyes.  

A válaszadók ötöde (a 30 éven felüliek harmada) úgy emlékszik vissza, hogy egyáltalán nem 
tartottak számukra ilyen erősítő edzéseket. 

A koordináció fejlesztése nem ütközik a fenti akadályokba, s igaz rá, hogy egyre szélesebb 
körben terjed, valamint egyre nagyobb figyelmet kap (25. ábra). A 30 év felettiek ötöde nem 
részesült ilyen képzésben, s a többiek is döntően (71%) csak 16 éves koruk után. 14 év alatt 
hat, 14 és 16 év között 23%. A 20-30 éveseknek már csak tizede nem részesült ilyen 
képzésben, s 28-48%-ra emelkedett a fiatalabb életkorokban koordinációs edzéseket folytatók 
aránya. A legfiatalabb válaszadók körében pedig már mindenkinek volt ilyen edzése, 
döntően már 16 éves koruk előtt.  
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 

Összességében, valamint az NB I-ben és III-ban futballozó játékosok részéről is a 
leggyakoribb válasz, hogy U15-ös korosztályig nem játszottak nemzetközi mérkőzést. 
Átlagosan a megkérdezettek harmadára igaz ez (de például akik nem jártak futballiskolába, 
körükben a 38%-ot is eléri ez az arány).  

A jelenleg az első ligában futballozók relatíve (7%) kevés nemzetközi edzőmérkőzést 
játszottak U15-ös korosztályig emlékeik szerint. Hazai nemzetközi tornán egynegyednyien 
vettek részt évi egy (15%) vagy több alkalommal (11%), külföldi nemzetközi tornán bő 
harmaduk évente egyszer (25%) vagy többször (10%), további 17%-uk pedig több hazai és 
külföldi nemzetközi mérkőzésen is. A jelenlegi másodosztályban szereplőknek több 
nemzetközi edzőmérkőzésük volt U15-ig (17%), és valamivel kevesebb azok aránya, akik 
haza és külföldi tornákon egyaránt részt vettek (11%), de hasonló arányban szerepeltek csak 
hazai/külföldi tornákon, mint az első osztály játékosai. 

A futballiskolák is hangsúlyt fektetnek a nemzetközi mérkőzéseken való részvételre, 
körükben a legalacsonyabb azok aránya (17%), akik nem szerepeltek ilyen tornán. Fontosnak 
tartják, hogy évi legalább egy külföldi nemzetközi versenyre eljusson csapatuk (32%).  
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U16 után összességében több nemzetközi versenyen tudnak részt venni a csapatok, 
játékosok, de elsősorban az edzőmérkőzéseken való megmérettetés lehetősége nőtt meg 
(egyharmadnyian vettek részt ilyen meccseken; 27. ábra). Külön-külön hazai vagy 
nemzetközi tornákon való részvételről az U15-höz képest kevesebben, viszont együttesen, 
hazai és külföldi megmérettetésekben való helytállásról többen számoltak be. Ez utóbbi 
arány az NB I. játékosai körében 24%, az NB II-esek körében 18%. Összességében az 
edzőmérkőzéseken felüli hazai és külföldi nemzetközi tornákon való részvételi arány 
jelentősen nem változott, de egy minimális csökkenést (74-ről 70%-ra) mutat. 

Ugyanakkor még mindig magas azon játékosok aránya, akik egyáltalán nem jutnak el 

nemzetközi tornára U16-os korosztály után sem. Ez a jelenlegi élvonalbeliek ötödére, a 
másodvonalbelieknek tizedére igaz. 

Életkori csoportok szerint vizsgálva nincs érdemi eltérés a különböző korú labdarúgók 
válaszai között: azaz nem új keletű a sportolók nemzetközi megmérettetésének szándéka, az 
irányon azonban el lehet gondolkodni: az edzőmeccsekhez képest az igazi tornák előtérbe 
helyezésén. 

 

 


