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•Növeli hazai bajnokságok színvonalát 

•Emeli a nézettségi arányt 

•Példaképek 

•Növelik sportágunk hírnevét 

•NEKA 

•Nagyon sok gyermek és fiatal csatlakozik 
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Megléte 

Hiánya 

Minősége 

Iránya 

Hangvétele 

Legyen párbeszéd 

Kölcsönös bizalom 
szüksége 

Konfliktus kezelés 
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VÁLTOZTATÁSOK – KÖTELEZETTSÉGEK – 
FEJLŐDÉS. 
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Eltérő 
értékrendek 

Kusza képzési 
elvek 

Egységes 
nevelési 

folyamatok 

Országos 
lefedettség 



 

Nevelési fázisok hiánya az élsportolóvá 
válás folyamatában. 

Nincs 
megfelelő 

párbeszéd a 
klubok és 

edzők között 

A kommunikáció 
hiánya. 

Nincs egységes 
képzés. 

Nem oklevél 
hanem tudás 

kell! Szemlélet 
váltás 

szükséges. 

A BL csapatok 
adják kölcsön 
tehetséges 
fiataljaikat. 

Külföldi és a 
magyar 

játékosok 
optimális 
aránya. 

A korosztályos 
válogatottak 
eltűnése. 

A válogatott 
játékosaink nem 

játszanak 
eleget a BL 

csapatainkban. 

Tehetséges 
fiataljaink ne 
utánpótlás 

csapatokban 
játszanak! 
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Egységes 
képzési 
anyag 

Egymásra 
épülő 

Kompakt 
anyag 

Digitalizált 
változat 

Életkori 
sajátosság  

Módszertan Edzéselmélet Gyakorlatok 
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TEMATIKA KÉPZÉSI 
ANYAG 



 Új kezdeményezések 1. 
• Minden gyerek bekerül az 

adatbázisba. 

• Minden edzőnek lesz egy 
felülete 

• Adatgyűjtés, adminisztráció. 

• Megyei mentorok 

• 14 év alatt a mennyiségi 
mutatók domináljanak. 

• Kölcsönadás több alkalommal 

• 14 évtől a minőségi munka 
kerüljön előtérbe. 

• 15-16. hely a jegyzőkönyvben. 

• 5 fő férfi és 4 fő női játékos + 
az edző. 

• Játékengedély mértékének 
emelése. 
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  Új kezdeményezések 2. 

Ne legyen cél a fiúknál 20, a 
lányoknál 19 éves életkorban 
utánpótlás csapatban játszani! 

Az első osztályba benevezett 
csapatok játékos létszámának 
limitált meghatározása (20 fő). 

Kölcsönadások több alkalommal, 
történő kialakítása a bajnokság utolsó 
négy fordulójáig. 
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Országos serdülő 
és ifjúsági 

versenyeztetés 

Korosztályos  
válogatottak 

versenyeztetése 

Felnőtt válogatottak 
versenyeztetése 

Megyei szintű 
versenyeztetés 

NB I, NB I B, NB II,  

Megyénkénti 
versenyeztetés  
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A futó programok folyamatos 
felülvizsgálása  

Az adatok folyamatos 
gyűjtése és az adott 

korosztály állandó tesztelése. 

Országos szintű kiválasztók 
beindítása 14 éves életkortól. 
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