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Haladás VSE tulajdoni viszonyok

Önkormányzat 51%

Magántulajdon 5%

Illés Béla, Halmai Gábor 
44%



Illés Béla Labdarúgó Akadémia 

Tulajdonosok 100%-ban:

Illés Béla, Halmai Gábor, Kóbor László, Csertői Aurél, Kuttor Attila 



Az Akadémia felépítése



Helyszín

Az önkormányzat tulajdona:

 6 hektáros őspark kastéllyal

 Működő szakiskolával, kollégiummal

 Tornacsarnokkal

 1 műfüves és 3 füves edzőpályával 



Akadémiai tagozat

Kiemelt működés gimnáziumi szinttel

 Két idegen nyelv

 Informatika

Gyengébb vagy jobb tanulók esetén más városi iskolákkal történő együtt-
működés (igény esetén)



A részvétel 
minden játékos számára 

ingyenes!!!



Szakmai strukturális felépítés

Játéktudás felépítés
Program

Edző

Játéktudás faktor

Mentális program

Pszichológus

Mentális faktor

Orvosi bemérések
A fejlődés éllettani kontrollja

Terhelésélettani
Program

Orvosi Stáb

Erőfejlesztés

Állóképesség

Labdanélküli
koordináció

Fitness Program

Erőnléti edző

Kondíció faktor Regeneráció
Rekreáció

Szabadidős tevékenység
faktor

Felkészítés

Akadémia Vezető

Szakmai Tanácsadó



A játékos

Szakmai programok (4 egymásra ható faktor),
melyek a játékos felkészültségét szolgálják

Játéktudás Program
Éves program

Kondíció Program
4 éves program

Mentális Program
4 éves program

Regeneráció, egyéb 
mozgásos Program
Mobil program



Mit kell megvalósítanunk 4 év alatt?

(U16-U19 korosztályos képzés, életkori sajátosságok)

 A játékkészség egyénhez viszonyítottan 
legmagasabb szintjét 
(játéktudás felépítésének programja)

 Azt, hogy ezt tétmérkőzésen tudják alkalmazni
(mentális program)

 Kondicionális bázis izomzati részének 
fejlesztése (izomerő fejlesztés, fitness program)

 Kondicionális bázis izomzati állóképességi 
részének fejlesztése (anaerob küszöb környéki 
terhelések, fitness program)
(kondició program)

 Regeneráció és rekreáció
(regenerációs program)



Az ehhez vezető út



Napi négy óra mozgásos tevékenység! De…

 Ez nem lehet napi 2x2 óra irányított futballedzés!

 Ezért: az edzésidőn kívüli szabadidős 
tevékenységet nekünk kell tervezni és felügyelni!



Szempontok a tervezéshez

 Túlterheltség elkerülése
 Fizikai túlterheltség

 Mentális túlterhelés (fásultság)

 Regeneráció, Rekreáció
 Fizikai regeneráció

 Mentális regeneráció (szellemi kikapcsolódás 
kiegészítő sportágak alkalmazásával)

Óriási fizikai és mentális terhelés fognak kapni!!!
Biztosítanunk kell a fizikai terhelés regenerációját és a 
futballszakmai mentális leterheltség (taktika, fegyelem, 
koncentráció) feloldását!



Olyan alkotó légkört kell teremtenünk, melyben a 
szükségszerű, hatalmas leterheltség ellenére 

örömmel és jókedvűen vesznek részt!!!

Kizárólag ilyen légkörben bontakozhat ki a a 
tehetségük, egyéniségük.



ILLÉS BÉLA AKADÉMIA

2008 nyári és éves felkészülési terv

Korosztályok: 95-94-93-92

Rugovics Vendel 2008



• 92-es korosztály: a felnőtt bajnoki ritmus 
felvétele, az életkori határok lebontása

• 93-as korosztály: a rendszerbeli játék első 
formációjának rögzítése 4-3-3 (4-2-3-1)és 
további egyéni fejlődés.

• 94-es korosztály: a rendszerbeli játék első 
formációjának ,4-3-3 (4-2-3-1) elsajátítása az 
egyéniség megtartása mellett

• 95-ös korosztály: az egyéniség az egyén 
dominanciájának fejlesztése a rendszerbeli játék 
első lépései mellett.

NB-III
NAGY KIHÍVÁS

Fejlesztési célok 2008-2009 koroszályonként
(megj: az életkori sajátosságok és a helyi sajátosságok figyelembevételével.)



Edzésblokkok

• Coerver technika

• Csapatjáték ismeretek

• Stabilizáció,koordináció,erőfejlesztés

• Egyéni képzés

• Zsírégetés

• Párharc



’92 – es korosztály

SZEMÉLYI FELELŐSSÉG!

• A heti beosztást és a standard ritmust az 
akadémián az akadémiavezető, Simon Attila 
végzi!

• Vezető edző (92) : Simon Attila

• Edzők: Nagy József,Takács Gábor



Edzésblokkok I.

Coerver

• Személyi felelős: Bakos Roland

• Tartalmazza: zsonglírozás,  
bemelegítés, kisjáték,labdás 
koordináció, egyéni képzés

• Heti Ritmus :3x/hét-20’-s blokk 
minden korosztályban

• Módszer,anyag tartam: 
Coervier technikák: dvd

Stabilizáció

• Személyi felelős: Orbán Attila
• Tartalmazza: stabilizáció, labda 

nélküli koordináció, futóiskola, 
ugró-iskola, vázizomzat erősítés, 
dinamikus láberő

• Heti ritmus: Heti2x-35’
• Módszer: 

Orbán Attila edzésterve alapján



Edzésblokkok II.

Egyéni képzés !!! 
( specialisták ! )

• Személyi felelős: Csapatedző
• Tartalmazza: Általános és 

posztspecifikus
• Heti ritmus: hétfő és csütörtök 

délelőtt
• Módszer anyag: rúgótechnika, 

fejelőtechnika, átvételek
• Anyag: Klasszis játékosok 

mozdulatai, megoldásai

Párharc és zsírégetés

• Személyi felelős:Csapatedző

• Tartalmazza:

• 1-1,2-2,  elleni játék támadó és 
védekező rész, kényszerítő 
kivédekezése

• 30’ futás aerob terhelés Heti 3x



A legfontosabb:

AZ EGYÉN fejlődése!

Minden faktor, edzésblokk, módszer ennek kell, hogy legyen alárendelve.
Eszközök:

• Csapatjáték

• Egyéni képzés

• Fitness (Izomzati, keringési állóképesség; koordináció; regeneráció; rekreáció)

• Mentális program

- Idegrendszeri stabilitás

- Profivá válás

- Téthelyzet eltűrése

Összegzésként: A TALENTUM kibontakoztatása!

Megj.: A tapasztalok alapján ha nem is hibátlan, de helyes úton járunk, amit bizonyítanak 
eddigi  munkánk „termékei”. A válogatottakban játszó játékosaink nemzetközi szinten is 
egyéniségek. Pl.: Skriba, Gyurján, Kovács.



Csapatjáték ismeretek. 
Felépítés ellenfél labdabirtoklása esetén.

1. Az 5-4-1 – es felállási forma felvétele

2. A 3-védős játék alapjai 
(a szélső védő támadásba való belépése esetén),    
kontratámadás kivédekezése.

3. 4-2-3-1 –s felállási formában labdaszerzés(retesz)

4. Tereléses védekezés és retesz váltogatása

5. Mélységi letámadás ismétlése (eseti jelleggel)



1. 5-4-1-s felállási forma felvétele

• A védő   harmadban

• A szűrő beékelődésének automatizálása 
(3 - támadó és 2 - támadó ellen)

• Mindig az ék elé átadási irány zárásával vagy 2-3 vagy 4-5 
pozíció közé



2. A három védős játék alapjai

Szélsővédő támadásba lépése esetén

• a kialakult formáció  levédése standard felállásban. ( 3+1)

• A: Labdavesztéssel azonos oldali kontratámadás esetén.

• B:Tengelyben történő labdavesztés, „tengelykontra” esetén

• C: Labdavesztés utáni gyors súlypontáthelyezés esetén 
történő kontra esetén



Kontratámadás levédekezése, labdavesztés szélső zónában.
( A - azonos oldali kontratámadás, C - gyors súlypontáthelyezésből 
ellentétes oldali kontratámadás)

Alapszabály: 3 védő és egy szűrő mindig meg kell, hogy 
legyen labdabirtoklás váltás esetén ( 3+1 )

• A 3 védő hátrál és összezár, szűrő veszi fel a labdást, ha a 
tengelyben nincs ellenfél játékos késleltet, ha szerelési kísérletre 
kényszerül és nem sikerül: fault

• Ha a tengelyben a középső területben ellenfél van, akkor a szűrő 
csak annyira tolódik a labdás felé, hogy mozgásával elzárja a 
labdástól a tengelyben lévő ellenfelet. Ekkor a szélső védő veszi fel 
a labdást, de nem megtámadja, hanem hátrálva késlelteti. A három 
védő diagonálban helyezkedik.

• Mélységi átadás esetén kilépés a labdát kapóval, ha háttal lehet 
tartani, a másik 3 védő mögé zár, ha szembe fordul, akkor TILOS 
kilépni a falból!



Kontratámadás levédekezése, B - labdavesztés középen

Alapszabály: 3 védő és egy szűrő mindig meg kell, hogy 
legyen labdabirtoklás váltás esetén (3+1)

• A 3 védő hátrál és összezár, szűrő veszi fel a labdást, késleltet 
!!!, ha párharcra kényszerül és nem sikerül a szerelés: taktikai fault 
!

• Mélységi átadás az ék felé esetén kilépés a labdással, ha háttal 
lehet tartani, a másik 2 mögé zár és a szűrő rásegít elölről, ha 
szembe fordul akkor TILOS !!! kilépni a falból! (behátrálás)

• A szűrő minden esetben az oldalvonal felé tereljen!



3. 4-2-3-1 –ben labdaszerzés

• Retesz, mely a mélységi átadások és a labdavezetések az ellenfél 
középpályás létszámelőnyre utaló kísérletének megakadályozása 
vagy az oldalvonal felé való terelése.

• 4-4-2 – es felállási formában terelés váltogatása

• 4-4-2-es felállási formában a mélységi letámadás ( eseti jelleggel ! )
ismétlése



1. Szélső védő felmozgásával és szélső bemozgásával 
aszimmetrikus rendszer kialakítása.  
Ehhez rövid, gyors kombinációk szükségesek. Ezek 
begyakorlása elmozgó rendszerben, nagyjábóli alapforma és a  
kreativitás figyelembevételével !!!.alkalmazott  koordinációs 
gyakorlatok kreatív módszerrel) 

2. Pozíciós és elmozgó rendszer váltogatásának rögzítése. 
(2-6, 4-8 pozíciókból 7-11 és10 -9 pozíciók mozgásai.

3. Labdakihozatalból megbontási bázisformáció 4-5-1-es     
védekezés ellen. 

Csapatjáték ismeretek. 
Felépítés labdabirtoklás esetén.



Csapatjáték ismeretek. 
Felépítés labdabirtoklás esetén.

4-1-2-3 rendszer elsajátítása  csak a  2008 téli 
felkészülésben lehet aktuális  a váratlan NB III-as 
kihívás okán !!!  
(szerkezetváltás tanulási jelleggel, csak az NB III-as erőviszonyok 
felmérése után lehetséges)

NB - III.



Csapatjáték felépítés az életkori sajátosságok alapján.

Az Illés Akadémia U16 –s korcsoport (1993.01.01 után 
születettek) 
a rendszerben való játék első formációjának rögzítése.

Az U15 korosztály (1994 csapatjáték felépítése ugyanaz, de 
dupla év van a 4-3-3 elsajátítására)

Az U14 korosztályban (1995) a csapatjáték alapjainak lerakása 
az egyén dominanciája mellett.

Készítette: Rugovics V. - Simon A.



Labdabirtoklás
• labdakihozatal  védő harmadból, 4 védő 2 szűrő 

részvételével(közelít-távolodik)belépés a középső harmadba

• Ellentétes oldali szűrő megjátszása labdakihozatalból

• Szélső védők belépése a középső harmadba

• Középpályáról a támadók játékba hozatala

• szélső játékosok játékba hozása (szélső játék)

• Résbe mozgással,indítással,visszalépéssel

• Középharmadból mélységi játék 9-10-s pozíció felé, és annak 
megtámogatása

• Pozíciós játékból átváltás elmozgó rendszerű variációkra 2-(6)-10-9-
11 és 4-(8)-10-9-7

Csapatjáték elemek U14-U15 (1995-94)
Bázis formáció: 4-3-3 (4-2-3-1)



Ellenfél labdabirtoklása.

Kiemelten: területvédekezés

• tolódások két ill.három vonalban

• MÉLYSÉGI TERÜLETSZŰKÍTÉS. Kiemelt elem ! Két eset lehetséges: amikor 
megvan az elvi feltétele, akkor KÖTELEZŐ, amikor nincs meg, akkor TILOS!  
Elvi feltétel: a labdabirtokló részéről kizárt az indítás lehetősége. Védekezésben 
azonos gondolkodás kialakítása a játékosoktól. Azonos szituáció elemzés, 
azonos reakció ! Egy szituáció, egy megoldás minden játékos számára !

• INDÍTÁS ELLENI játék. Kiemelt elem ! Amennyiben a labdabirtoklónak elvi 
lehetősége van az indításra, a védőjátékosok korán felveszik a mélységben 
beinduló támadók mozgását és a saját kapuhoz viszonyított, tudatosan felvett 
előnyüket (futótávolság) megtartva hátrafele futnak. ( részletesen: lásd a 33. 
dián) 

Csapatjáték elemek U14 -15 (1995-94)
Bázis formáció: 4-3-3 (4-2-3-1)



Csapatjáték elemek U14 -15 ( 1995-94 )
Bázis formáció: 4-3-3 (4-2-3-1)

Ellenfél labdabirtoklása.

• ékkel való kilépés, mögézárás

• egymás biztosítása

• mélységi letámadás ( eseti jelleggel )

• 4-2-3-1-ben védekezés alapjai

• terelésés védekezés 4-4-2-ből ( csak 1994. U15 )



Eredmények
Eddigi terveink hatását nem tudjuk ehelyütt bizonyítani, ezért a hatékonyság 

szemléltetésére objektív adatok:

2007.08.24 2008.07.29
Név 30 m 30 m

Gyurján Bence 4,100 3,853
Skriba Máté 4,333 3,989
Burcsik Martin 4,315 4,116
Kalász Milán 4,272 4,149
Szakály Attila 4,226 4,150
Czafit Richárd 4,176 4,165
Kalász Milán 4,272 4,175
Tar Krisztián 4,184 4,189
Nagy Bálint 4,401 4,224
Farkas Márk 4,308 4,296

A P.S.V Eindhoven Akadémia adatbázisa 
szerint  B1 (U17, 92-ben születettek) 

korosztály 2008-beli méréseinek átlaga: 3.03

Forrás:Normering Bestaande Testen P.S.V 
Jeugdpleiding.

Megj: az Illés Akadémia méréseit  az aktuális 
korosztályba lépés első hónapjában mérte.

Az Illés Akadémián mért 30m-es eredmények 
2007.08.24-én és 2008.07.24-én.

Név 5 m 20 m 30 m

Gyurján Bence 0,920 2,769 3,853
Skriba Máté 0,934 2,865 3,989
Burcsik Martin 0,923 2,917 4,116
Kalász Milán 0,961 2,971 4,149
Szakály Attila 0,974 2,981 4,165
Czafit Richárd 0,983 2,986 4,150
Kalász Milán 0,970 2,990 4,175
Tar Krisztián 0,995 3,002 4,189
Nagy Bálint 0,995 3,028 4,224
Farkas Márk 1,047 3,098 4,296
Átlag 2,961



Nincs a zsebünkben a bölcsek köve, de ha itt lenne, 
akkor is igaz:

Egy célhoz több út is vezethet!

Mi járjuk a sajátunkat!

Sok sikert kívánunk a saját utatokhoz!




