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JELENLEGI HELYZET
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ADOTT A FELADAT:

SZÉLESÍTENI A SPORTÁG BÁZISÁT és az egyesületek kiválasztási lehetőségeit,  

az intézményekben tanuló többi (kb.610.000) gyermek lehetséges bevonásával

640.000 gyermek él Magyarországon az 5-12 év közötti korosztályban (KSH adat) 

40.000 egyesületben igazolt labdarúgó az 5-12 év közötti korosztályban (MLSZ 
informatikai rendszerének adata)

nemzetközi szint

sportiskolák, szakosztályok

tömegsport



EGY LEHETŐSÉG
(VOLT?) A BOZSIK-PROGRAM

Szombathely, 
2010.04.02

Ma már elmondható, - a nemzetközi segítségnek köszönhetően - hogy a hazai edzők 
birtokában vannak azoknak a gyakorlati és elméleti ismereteknek, amelyek a korszerű képzés 
alapfeltételei.
A másik nagy feladat a tömegbázis újra építése. Ehhez kevés a szövetségi akarat, csak ezen a 
szinten ez nem megoldható. A tömegbázis visszaszerzéséhez, és a kultúrált 
foglalkoztatáshoz, - a sportághoz kötéshez – pénz kell.
Kérdés: lehet–e várni olyan mérvű lojalitást, a sportág és a nemzet jövőjéért való aggódást 
tehetősebb nagyvállalataink vezetőitől, hogy áldozzanak a labdarúgásunk feltámasztására?
Ahhoz pedig nagyon érett és távlatokban gondolkozó politikusi gondolkozás kell, hogy az 
állam, - a számára egyáltalán nem közömbös gondok megoldásában – szerepet vállaljon.
2002-tavaszán fellélegzett a magyar futball társadalom. Állami segítséggel program indult a 
futball tömegbázisának – a tömegsport alapjainak – intenzív növelésére és a fiatalok kultúrált 
foglalkozatási lehetőségeinek megteremtésére.
Az MLSZ Szakmai és Edzőképző Központját bízták meg az Európában is elismert utánpótlás 
program bevezetésére. 



BOZSIK-PROGRAM

Szombathely, 
2010.04.02

Az országot megyénként kis körzetekre osztották (3-5 kis település).
4-6 kiskörzetet egy-egy nagyobb település köré fűztek, - ezek az alközpontok - amelyek 
harmonikus szakmai kötődéssel kapcsolódtak a megyei központokhoz (megyeszékhelyek). 
A budapesti programot hasonló elvek alapján építették fel. 
A program a kiskörzeti tornákkal kezdődött három korosztályban (U7, U9, U11).
A tornákat korosztályonként azonos méretű pályákon, egységes szabályokkal játszották. 
Például nem voltak játékvezetők, nem voltak csapatgyőztesek, csak egyéni díjazottak(a 
legjobban cselező, szerelő játékos stb).
A kiskörzetek legjobbjai a kiskörzeti válogatottak tornáival folytatták, majd azok 
válogatottjai alközpontonként mérték össze tudásukat.
Így alakultak ki a megyei válogatottak, amelyek a következő szezonban régiókon belül 
mérkőztek meg. Így jutott el a program a regionális válogatottakig (zánkai táborok).
Vége lett azonban, mielőtt befejeződött volna.
2003 őszén mintegy 1200 kistelepülési „futballgondnok”, alközpontvezető, megyei és 
régióvezető szerződését bontották fel az állami támogatás megszűnte miatt.



KEZDŐ LABDARÚGÓK KIVÁLASZTÁSA

• legyen tervszerű, objektív

• tudományos igényű

• folyamatos

• minél nagyobb számú vizsgált személy essen át az első szűrőn

• meg kell állapítani a biológiai életkort

• végig pontos adatrögzítés szükséges

• a kiválasztás nem köthető konkrét időponthoz

• többlépcsős folyamat

Szombathely, 
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MILYEN FELVÉTELI TESZTEK 
LÉTEZNEK?

• futball specifikus

• motorikus

• sportpszichológiai

• orvosi

Szombathely, 
2010.04.02



A SIKER FELTÉTELE

• korai kiválasztás 

• szélesebb alapok, előkészítő csoportok képzése, versenyeztetése (6-10 évesek)

• korszerű munkafeltételek (pályák, segédeszközök)

• edzők szakmai felkészültsége

• edzők erkölcsi, anyagi megbecsülése

• érintett korosztályok sajátosságainak ismerete (organikus fejlődés mutatói)

Szombathely, 
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A LURKÓ „SZÜLETÉSE”
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• 1996. december 2-án Horváth Sándor, volt Haladás-játékos saját ötlete 
alapján 

• A cél világos volt: óvodás korban induló, egy-egy iskolában folytatódó, 
fociosztályokban folyó szakmai munka, együttműködve a helyi klubokkal, 
önkormányzatokkal 

• egy kiskunhalasi gyerekbutik cégtábláján meglátták a ‘LURKÓ’ feliratot 
„HEURÉKA!”- megvan a név!

• A későbbiek folyamán igény jelentkezett az óvodásokkal elkezdett '90-es 
korcsoport mellett a '89 és '88-as születésűekkel való foglalkozásra is. 

• A Lurkó gyerekekért van, azért, hogy megteremtse számukra az egészséges 
életvitelt, a minőségi versenylehetőséget, saját maguk próbára tételét

• A Lurkónál a gyerekek képzése 100%-ban előtérben van



A LURKÓ KAPCSOLATAI

• Akadémiával

- az Akadémia stratégiája a meghatározó a Lurkós korosztályok képzésében 

- az Akadémián folyó szakmai munka „minta” a gyermek részére

- az Akadémia elérhető perspektíva a szülő és gyermek részére 

• Szülőkkel

- szülők-iskola-foci háromszög helyes kezelése

- a szülő-szindróma kezelése

- ajánlás: „A mérkőzés eredménye csak eszköz a képzésben, motiváció a  

fejlődésben.”

• Iskolákkal

- tartalmas kapcsolat az iskolákkal, kölcsönös segítségadás

• Sportegyesületekkel

- képességeiknek megfelelően, időben alakítani a gyerekek továbblépési 

lehetőségeit

Szombathely, 
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A ‘ JÁTÉK ’

Szombathely, 
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• Egyéni játéktevékenység

• Együttműködési játéktevékenység

• Kombinatív játéktevékenység



MIÉRT A  ‘ JÁTÉK ’ ?

• A helyzetgyorsaság fejlesztését a ‘kis’ játékokon keresztül lehet oktatni

• Folyamatosan biztosítja a gyerek számára a helyzetkialakítás-, és megoldás 
gyakorlását

• A gyerek személyisége jobban kibontakozhat

• Hozzászoktat a folyamatos korrigáláshoz

• A játék motivációs szintje magasabb, mint az edzésgyakorlatoknak

Szombathely, 
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EGYÉNI ÉS CSAPATJÁTÉK OKTATÁSA
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egyéni 
játéktevékenység

együttműködési 
játéktevékenység

kis játékok kondíciós képzés 
fejlesztése

I. sémagyakorlatok Pozíciós gyakorlatok 2-3-
4 játékos között,rövid és 
hosszú átadások

Előkészítő 
játékok

erőgyakorlatok

II. „Zsonglírozás Elmozgásos gyakorlatok 
2-3-4 játékos között,rövid 
és hosszú átadások

Támadóelőnyös 
játékok

Gyorsasági 
gyakorlatok

III. Technikai elemek:

Rúgások,átvételek,labd
avezetés, 
cselezések,szerelések 
fejelések,bedobások,ka
pustechnika

Játékrendszer-gyakorlatok

-támadó

-védő

-támadó-védő

Védőelőnyös 
játékok

Állóképességi 
gyakorlatok komplex 
kondícionális 
gyakorlatok

IV. Egyenlő 
létszámú játékok



AZ EDZÉS FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZEI

Szombathely, 
2010.04.02

EDZÉS

bemelegítés az edzés 
célkitűzése 1.

levezetésaz edzés 
célkitűzése 2.

2.1.

Kis játékok mérkőzésjátékok

tanulás hibajavítás ismétlés alkalmazás

Tanulási rész hasznosítási rész



SPORTORVOS AKTÍV KÖZREMŰKÖDÉSE 
AZ EDZÉSTERVEK KIDOLGOZÁSÁBAN

• Antropometriai felmérés
• Egyénre szabott terhelés
• Az edzésterhelés lépcsőzetes fokozása
• A terhelés és a pihenés egysége, azaz az edzés és 

a regenerálódás egysége
• Alapos, az adott edzés súlypontjának megfelelő 

bemelegítés
• Sokoldalú általános képzés, az erőfejlesztés 

minden formájánál súlyok nélkül. Kímélni kell a 
gerincoszlopot és az izületeket

• Figyelembe kell venni a fáradtság negatív hatását 
a tanulásra és az edzésre

• Figyelni kell a regenerációs módszerek 
céltudatos alkalmazására
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A KÉPZÉS BÁZISAI

• 1. Koordinációs bázis

• 2. Kisjáték bázis

• 3. Játékrendszeri ismeretek bázis

• 4. Párharc Bázis

• 5. Kondíció bázis

• 6. Egyéni képzés bázis

Szombathely, 
2010.04.02



1. KOORDINÁCIÓS BÁZIS

• Labda  nélküli koordináció (heti 2x30’)
Cél:  

- Testrészek, végtagok, helyzet-, mozgás-, irány- és tér érzékelésének fejlesztése 
- Kar- és lábmunka összhangjának kialakítása 
- Testtartási rendellenességek megelőzése, kiküszöbölése, kiszűrése 

Felelős : Orbán Attila

• Labdás koordináció különböző alakzatokban (heti 2x12’)   
- Labdaérzékelés fejlesztése 
- Lassú futás labdavezetés közben 

Felelős : Csapatedző

• Courvier heti 1x12’ 
Felelős: Csapatedző

Szombathely, 
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2. KISJÁTÉK BÁZIS

Alapjáték formák:

2-1 elleni alapformák

3-1 elleni alapformák

3-2 elleni alapformák

4-2 elleni alapformák

5-2 elleni alapformák

5-3 elleni alapformák                     hetente: 2x20’

Mérkőzésjáték formák

4-(1-2-3) elleni játék

5-(2-3-4) elleni játék

8-(3-4-5-6-7) elleni játék                 hetente 2x20’

Szombathely, 
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3. JÁTÉKRENDSZERI ISMERETEK 
BÁZIS

U6-U7
4-4 elleni játék változatai
labdabirtokban: mélységi szélességi játék
ellenfél labdabirtokban: labdák felvétele, kapu felé zárás

U8-U9
5-5,6-6 elleni játék minden változata
labdabirtokban: labdatartás szélesség, mélység
ellenfél labdabirtokban: területvédekezés, emberfogás

U10-U11
4-3-3 játék előkészítése a 7-7 és 8-8 felállási formáiban, szabad ember elhelyezése 
labdabirtokban: labdakihozatal, támadás előkészítése, befejezése szélen, középen
ellenfél labdabirtokban: területvédekezés és annak eljárásai

Szombathely, 
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4. PÁRHARC BÁZIS

A labdarúgásban döntő jelentőségű, hogy a játékos mind támadásban, mind 
védekezésben megnyerje párharcát ellenfelével szemben. Előtérbe kerül a küzdő 
jelleg. A játék test-test elleni küzdelem, párharcok sorozata, ezért a 

különböző technikai elemeket és a taktikai elgondolásokat az ellenféllel szemben 
is végre kell tudni hajtani. A párharc erő  – labdarúgásban – akkor érvényesül, ha 
azt technikai és taktikai gyakorlatokkal összekötve alkalmazzuk. A párharc 
kimenetelétől függ, melyik játékos indíthat támadást, illetve  ellentámadást.

• 1-1, 2-2 elleni játékok (cselezés, szerelés)

• Párharc (küzdő- és erőgyakorlatokkal)

• párkapcsolatok a felállási formából kiindulva

• védekező  párharc (terelés oldalvonal felé)

• támadó párharc (térnyerés, kapura törés)

Szombathely, 
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Cél: Reakció és futógyorsaság fejlesztése
mozdulat és mozgásgyorsaság fejlesztés
technikai képzés
aerob kapacitás fejlesztése

A kondícionális képességek (edzéselméleti felosztása szerint) - a reakció és 
futógyorsaság fejlesztésére van szükség, melyek az ügyességfejlesztés, koordinációs 
képességfejlesztés, technikai-taktikai képzés keretében kerül megvalósításra  

5. A KONDÍCIONÁLÁS BÁZIS

Szombathely, 
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6. EGYÉNI KÉPZÉS BÁZIS

Cél:  A gyermek játékélményének fenntartása 

Társakkal való kapcsolat megszilárdítása

Szabályok alkalmaztatása

-Általános egyéni képzés

-Technikai elemek skálázása

-Technikai elemek összekötése , skálázása

-Technikai elemek skálázása mérkőzés szituációban

-Az egyéni képzés anyagának rögzítése játékkal

Szombathely, 
2010.04.02



PERIODIZÁCI
1-2 hét: Aerob bázis

játékok nagy létszámmal
oktató jellegű játékok
edzésbázisok: 12’-ről indul
12’ kocogás
stabilizáció 

3-4 hét: Anaerob bázis
létszámelőnyös, hátrányos 
játékok alap és mérkőzésformák
futás: 6x50m, 40m, 30m

5-6 hét: Rögzítés
az előző négy hét keveréke 
Kocogás: 6x20m,15m,10m   

7. hét : Rehabilitáció
kiegészítő játékok 
kiegészítő sportok

Szombathely, 
2010.04.02









A JÓ LABDARÚGÓ EDZÉS

• Örömet ad és motivál, sok gól és játék jellemzi 
• Olyan célokat határoz meg és követel a játékosoktól, amelyeket teljesíteni 

tudnak
• A játékosok pillanatnyi teljesítményszintjéhez alkalmazkodik
• Javítja a játékosok valamilyen készségét vagy képességét, és ezáltal a 

csapat is fejlődik
• Figyelembe veszi az adott játékos pozícióját, egyben segíti, hogy a 

posztjának megfelelően fejlődhessen
• Közel van a mérkőzés feltételekhez és ezáltal az edzés jó előkészületet 

jelent a versenyhelyzethez
• Megfelelő szerkezeti keretben van megtervezve (bemelegítés, célok és 

levezetés 

Szombathely, 
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A HITELES EDZŐ ISMÉRVEI

• Magas fokú hivatástudat - megjelenés, pozitív kisugárzás, fegyelmezett, 
pontos, tudatos, bizalomgerjesztő, szakmailag felkészült

• Kötelességtudat - a játékosokban pozitív mentalitást építsen ki, az egyes 
embert is felkészíti, figyeljen az öltöző-, és pályarendre, a gyermek 
személyiségének fejlődésére, betartja az etikai normákat

• Szakmai felkészültség - ismeri a gyermek életkori sajátosságait, az edzés 
felépítését, a technikai-taktikai játékképzés lépcsőfokait, a csapatjáték 
elveit, formáit

• A kötelezettségek betartása - építse a csapat értékeit, összegezze a szakmai 
ismereteket, tapasztalatait kollégáival megosztja, tegye vonzóvá a futballt a 
nézők számára, óvja a labdarúgást a negatív hatásoktól, fontos a játékosai 
egészsége, a „Fair Play” szellemét kövesse

Szombathely, 
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A KÉPZÉS ELLENŐRZÉSE

• Mérkőzés és torna

• Begyakorolt felállási formák

• Évi húsz torna

• Mérkőzéselemzés

• Gyakorló mérkőzések egymás között

• Gyakorló mérkőzések fiatalabb, idősebb korosztállyal

• Felmérés:

6’folyamatos futás

kar-váll-törzs

10-20 m sprint

atletikus felmérések (érintő, helyből, távol)

Szombathely, 
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SZINTMÉRÉS

• A teszt legyen érvényes (valóban azt mérje, amire alkalmazni kívánjuk)

• Megbízható (a megismételt mérések eredményei közel azonosak legyenek)

• Tárgyilagos (ne függjön a felmérést végző értékítéletétől)

• Ökonomikus (mind időben, mind anyagi ráfordításban legyen gazdaságos)

• Számszerűsíthető (számjegyekkel kifejezhető legyen)

Szombathely, 
2010.04.02

Leonardo da Vinci: „Mérd a mérhetőt, s a nem mérhetőt tedd mérhetővé!”



2004-2003-AS KOROSZTÁLY

Szombathely, 
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• Cél: a labdarúgás megszerettetése

• Sportághoz kötődés

• Fő tevékenységi forma a játék

• A képzés bemutatással történik

• Dicséret fontossága

• Önbizalom, játéköröm

• A szándékos figyelem fejlesztése

• Az alkalmazkodás első formája a csapat

Az alapok lerakása



2002-2001-ES KOROSZTÁLY

Szombathely, 
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Az alapok lerakása

• Fő tevékenységi forma a játék

• A játék megszerettetése

• Szoktatás a játékhoz

• Tanulás a játékon keresztül

• A bázistechnika kiemelt oktatása, elsajátítása

• Középpontban az egyéni fejlődés áll, ez a képzés ‘aranykora’



2000-1999-ES KOROSZTÁLY

Szombathely, 
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A képzés ‘aranykora’

• Az  elsajátított ismeretek folyamatos ismétlése, iskolázása

• Középpontban az egyén fejlődése áll, ez a képzés aranykora

• A bázistechnika alkalmazásával a játékhelyzetek megoldásának oktatása pozíciós, és 
kisjátékokkal

• Játékhelyzetekben nehezítő körülmények alkalmazása (tér, idő, létszám, ellenfél)

• Ideg-izom-koordináció kapcsolat optimális fejlesztésének időszaka

• Labda nélküli mozgások tanulása, elsajátítása



1999-1998-1997-OS KOROSZTÁLY

Szombathely, 
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Felépítő edzés

• Folyamatos játék

• Közösség formálása

• Kisjátékok alkalmazása és az együttműködés tanulása

• A játék felépítése a védekezéstől a támadás befejezéséig

• Nagypályás játék kialakítása



IRÁNY AZ ILLÉS AKADÉMIA 

• 2007-ben jött létre a Herman Ottó Szakképző Iskola keretein belül

• Kertész, vadász, környezetvédő szakok mellé lépett be a labdarúgó képzés

• A szakmai oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelv oktatásra

• Felkészít a profi futballra 

• Szombathelyi Haladás felnőtt csapata részére minőségi játékosokat képez, a 
már működő rendszerek értékeinek megtartása mellett

Szombathely, 
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IRÁNY AZ ILLÉS AKADÉMIA

A Lurkónál és az Illés Akadémiánál a képzés filozófiájának középpontjában a képzés 
gondolatának, a tehetség fejlesztésének kell állnia!

Ez alapvetően ‘képzésorientált’ és nem pedig ‘eredményorientált’ cselekvést követel 
meg.

„ AZ ÚT A CÉL!”

Törekedni kell egy dinamikus, mozgékony, magas technikai, taktikai szinten álló, 
mentálisan erős, kreatív játékosok fejlesztésére, akik képesek felelősséget vállalni 
cselekedeteikért!

Ezt a célt lehetőség szerint komplex-testet és szellemet magába foglaló-
edzésmódszerekkel kell elérni!

Edzésformaként csapat-, csoport- és mindenek előtt egyéni edzést kell alkalmazni! 
Egy egységes játékfilozófia, stratégia (AKADÉMIA) meghatározása minden edzőnek 
(bármely korosztállyal is edz) segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy meghatározott 
alapelvekhez orientálódjon!

Szombathely, 
2010.04.02



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

„Az igazi győztesek nem születnek,  hanem azzá válnak!”


