Kedves Játékosok!
Szervezetünk elmúlt 30 éves tapasztalata azt mutatja, hogy szükség van egy olyan képzési
programra, aminek keretében a játékosok egymástól, korábbi labdarúgóktól, a HLSZ
munkatársaitól és más szakemberektől kapnak gyakorlati tájékoztatást az aktuális,
kifejezetten a labdarúgókat érintő és személyükre szabott kérdésekről, melyekre más
fórumokon jelenleg nincs lehetőségük. Reményeink szerint a képzési program egyrészt ezt az
űrt tölti be a hazai labdarúgás mai életében, másrészt a kezdeti lépést jelentené a labdarúgók
aktív részvételének, hatékony fellépésének és közös véleményformáló szerepének
erősítésében.

A HLSZ Akadémia főbb céljai közé tartozik:

> a játékosok tájékoztatása a labdarúgókat érintő aktuális kérdésekről és szabályzatokról,
hazai és nemzetközi játékosszervezeti kezdeményezésekről;
> a játékosok megismertetése a HLSZ céljaival, informálása a különböző programokról és a
játékosszervezet mindennapi munkájáról;
> az öngondoskodás fontosságára való figyelemfelhívás: mentális és fizikai jólét, második
karrier,
> valamint a közös gondolkodás kezdeményezése annak érdekében, hogy a résztvevők
hatékonyabban képviseljék a játékosok érdekeit, egyben pozitív irányba tudják formálni
a játékostársaik véleményét.

HAVI EGY ALKALOMMAL,
ALKALMANKÉNT 3 ÓRÁS
INTENZÍV, ONLINE TRÉNING

.A képzés a versenynaptárhoz és az edzésprogramokhoz igazítva, 4 egymást
követő, havi egy alkalommal, alkalmanként 3 órás (17 órától 20 óráig) intenzív
tréning keretében kerül megrendezésre, online előadások formájában.

TEMATIKA

1. Alkalom (2022. február 22. kedd): Bevezetés, játékos érdekképviselet hazai és nemzetközi
bemutatás. Jogi és gazdasági környezet – Mennyire felel meg a szerződésed a minimális
követelményeknek?
Az első alkalommal betekintést nyertek a HLSZ, a játékosok nemzetközi érdekvédelmi szervezete
(FIFPRO) és általánosságban a szakszervezetek munkájába; bemutatjuk nektek a labdarúgás
társadalmi, gazdasági és politikai környezetét, szereplőit; a játékos érdekvédelem hazai és
nemzetközi kitekintésű ügyeiből is hozunk nektek 1-1 aktualitást, példát; végezetül pedig a
labdarúgók különböző szerződéseiről (munka, megbízási, szponzorációs szerződések), a labdarúgók
jogairól és kötelezettségeiről, az UEFA minimumkövetelményekről, a szerződésszegés esetén
követendő eljárásról, a jogorvoslati lehetőségekről és a különböző fórumokról, a játékos-ügynökök
státuszáról, a licencszabályzatról, a biztosítástípusokról és azok jellemzőiről, előnyeiről és
hátrányairól fogunk beszélgetni.
Előadók:

Dr. Horváth Gábor
HLSZ főtitkár
ügyvéd

Juhász Roland
HLSZ elnök
volt válogatott labdarúgó

Dr. Erdős Dániel
HLSZ Felügyelőbizottság
elnöke
MDSZ főtitkár

Dr. Fábián Klaudia
ügyvéd
HLSZ jogi és oktatási
munkatárs

2. Alkalom (2022. március 7. hétfő): Sportgazdasági kérdések; aktív
labdarúgó pályafutás utáni élet – Második Karrier (1. rész)
A gazdasági képzés során a résztvevők olyan alapvető gazdasági kérdésekre
kapnak válaszokat, amely során betekintést nyernek a vállalatok – jelen
esetben kiemelten sportvállalatok és sportból hozott példák –
értelmezésébe, működésébe és annak környezetébe. A képzés a vállalatok
működésével foglalkozó gazdálkodástani stúdiumára épül és az ebben
tárgyaltakról ad áttekintést. A tárgy sikeres abszolválása a résztvevőknek
később lehetőséget biztosít, hogy azon képzésekben, ahol ezen stúdium
megjelenik, ott élhessenek a tantárgy elvégzése beszámításával, így ezáltal
későbbi tanulmányaik során a tantárgy teljesítettnek számít.
Előadók: a tantárgy felelős-előadója: Dr.
szakfelelősegyetemi docens és meghívott előadók

András

Dr. András Krisztina
szakfelelős-egyetemi
docens

Krisztina,

3. Alkalom (2022. április 11. hétfő): Az öngondoskodás fontossága: mentális és fizikai jólét. Hogy
állj helyt mentálisan is, illetve milyen teendőid vannak sérülés esetén?
A harmadik alkalommal pedig sportegészségügyi szakemberekkel, sportpszichológussal
beszélgetünk – többek között – a mentális egészségügyi problémákról és azok hivatásos sportolókra
gyakorolt hatásaikról, a mentális állóképesség szerepéről, a sportpszichológus jelentőségéről
versenyekre való felkészülésben, teljesítménynövelésben, a pályán történt és a pályán kívüli
sérülésekről, sérülésekkel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekről (így különösen üzemi baleset,
baleseti táppénz). A képzési nap hasznos, könnyen elsajátítható mentális gyakorlatokkal tarkított
szakmai eszmecserét, bemutatót tartalmaz a pszichológiai felkészülés fontosságáról.
Előadók:
Dr. Sebestyén Árpád
krízis szakpszichológus,
sportpszichológus,
egyetemi óraadó

Dr. Kardos Attila
Gottsegen György
Országos
Kardiovaszkuláris Intézet,
Felnőtt Kardiológiai
Osztály, Elektrofiziológiai
és PM részleg
részlegvezető főorvosa

4. Alkalom (2022. május 2. hétfő): Sportgazdasági kérdések; aktív labdarúgó pályafutás utáni élet
– Második Karrier (2. rész)
Előadók: a tantárgy felelős-előadója: Dr. András Krisztina, szakfelelős-egyetemi docens és meghívott
előadók

Költségek: HLSZ tagok számára ingyenes (esetleges plusz költségek: oktatási anyagok)
Létszám: 40 fő
Nyelv: magyar
További információ: +36-1-237-6050, profifoci@profifoci.hu, www.hlsz.hu

Jelentkezés
Önéletrajz és motivációs levél megküldésével a profifoci@profifoci.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő
2022. február 10.

