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Tartalom

• A következő diákban élő példával mutatjuk be,
hogyan szeretnénk beépíteni a felnőtt
csapatunkba egy tehetségünket

• Egy korábbi problémát ismertünk

• A problémára pedig megoldásként felvázolok
egy 5 éves tervet egy jelenlegi 2005-ös
futballistánkon keresztül



Korábbi probléma

• Egy korábbi tehetséges játékosunkkal
szeretnénk szemléltetni, miért nem sikerült
beépíteni őt a felnőtt csapatba, mikor milyen
lépcsőfokok maradtak ki a felnőttekhez való
beintegrálás során

• Harsányi Balázs



Harsányi Balázs

• Balázs a 2016-2017-es szezonban U19-es játékosként felkerült a
felnőtt csapatba.

• A felkészülést a felnőttekkel kezdte meg, rögtön szerepet kapott a
felkészülési meccseken, minden meccsen és edzésen részt vett.

• A magas edzés szám (4-ről-5-ről 6-ra ugrott), magasabb intenzitás az
edzéseken és mérkőzéseken nehézséget jelentett neki, korábban
nem volt erre felkészülve

• Szemmel látható volt, hogy nagy ugrás volt számára az U19-ből
egyből az NBIII, nem volt átmenet az utánpótlásból a felnőtt
csapatba

• Szerepet nem tudott magának kivívni a felnőtt csapatban, pályára
nem lépett, ezért a szezon végén eligazolt alacsonyabb osztályba



Harsányi Balázs

• Ha Balázs folyamatosan,
lépcsőzetesen részt
tudott volna venni plusz
folyamatokban,
könnyebb lett volna a
beilleszkedése a felnőtt
csapatba

• MLSZ adatbankkal
szemléltetem, hogy
utánpótlásunkban
meghatározó játékos volt,
a felnőtt csapatban már
nem kapott lehetőséget,
most pedig a Megyei II.
osztályban futballozik



Probléma megoldás

• Harsányi Balázs példájából tanulva 
létrehoztunk egy folyamatot (piramis ábra, 

későbbi diában látható lesz), aminek 
segítségével a tehetségeinket, akiknek 

potenciális esélyük van felkerülni a felnőtt 
csapatunkba, beintegráljuk az ESMTK NBIII-as 
csapatába és onnan akár magasabb osztályba 

való szerepléshez segíthessük a labdarúgót

• Szűcs Levente (2005) beintegrálásának terve



Szűcs Levente

• 2005-ös születésű játékos, U17-es csapatunk
meghatározó játékosa, potenciális jelölt a felnőtt
csapatba való beintegrálásra (Jelenleg U16-os).

• Pozíciója: Támadó középpályás

• 2010 óta az utánpótlásunkat erősíti, 2018-2019-
es szezonban játékával felhívta a MFA figyelmét
és fél évet ott szerepelt

• Pesterzsébeti kötődésű, ambiciózus, egyénisége
maximálisan beleillik a klub által képviselt
stílusba, filozófiába



Szűcs Levente

• Szeretnénk, ha 
Levente a 
mostani U17-es 
csapatból 
indulva 5 év 
múlva 
bemutatkozhass
on a hazai első-
vagy másod 
osztályban



Lépcsőfokok

NBI,NBII

ESMTK NBIII-ban 
meghatározó szerep

Bemutatkozás az ESMTK NBIII-
ban

Felnőtt keret tagság kivívása

Egyéni képzés a felnőtt csapat vezetőedzőjével, heti 1 
edzés a felnőtt csapattal

Meghatározó szerep az U19-ben



Meghatározó szerep az U19-ben

• Mivel technikai, taktikai, fizikális és mentális
állapota megköveteli, ezért első lépcsőfokként
az idősebbeknél való mérkőzésterhelést ítéljük
meg a beintegrálás első lépcsőfokának



Egyéni képzés a felnőtt csapat vezetőedzőjével, 
heti 1 edzés a felnőtt csapattal

• Turi Zoltán (felnőtt csapat vezetőedzője) és/vagy Takács Attila
(felnőtt csapat asszisztens edzője) segítségével Leventével heti
1 alkalommal egyéni képzés (gyengeséges eltüntetése,
erősségek erősítése, felnőtt futballban megjelenő
posztspecifikus elemek gyakorlása

• Heti 1-szer edzés a felnőtt csapattal (hétfő vagy szerda)



Felnőtt keret tagság kivívása

• Miután játékával az idősebbek között is
megmutatta tehetségét és a felnőtt csapat
edzősein is jó benyomást keltett, lehetőséget
kap, hogy a felnőtt csapat teljes értékű tagja
legyen

• Felkészülési mérkőzéseken való bemutatkozás

• NBIII-as csapat ritmusának felvétele

• Felnőtt öltözővel való megismerkedés



Bemutatkozás az ESMTK NBIII-ban

• Ha sikerült felvennie a ritmust a felnőtteknél,
megszokta a megnövekedett edzés számot,
felkészülési meccsek nagyobb intenzitását,
akkor pályára léphet az NBIII-ban



ESMTK NBIII-ban meghatározó szerep

• Célunk, hogy hétről hétre a kezdőcsapat tagja
legyen

• Ezzel példát tud mutatni az utánpótlásban
játszó többi gyermeknek, hogy igenis reális
esély van a felnőtt csapatban megragadni



NBI, NBII

• Miután alapemberré vált az NBIII-as
csapatban, célunk, hogy felhívja magára a
figyelmét első-és másodosztályú csapatoknál,
vagy az erzsébeti csapattal kerüljön feljebb



Türelem

• Fontos, hogy a lépcsőfokoknak nincsen
meghatározott idejük, a játékosok
különbözőek, egy-egy lépcsőfok megugrása
minden futballistánál más-más időtartamot
vesz igénybe!


