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Absztrakt - A tanulmány az utánpótlássportban megnyilvánuló társadalmi esélyegyen-
lőtlenség témakörét járja körül. Célja a labdarúgás példáján keresztül azonosítani, hogy 
pontosan milyen dimenziók mentén értelmezhetőek azok az esélykülönbségek, amelyek 
akár szelekciós tényezőkké is válhatnak a gyermekek versenysportba történő bekap-
csolódása során. Az összefüggések minél mélyrehatóbb feltárása érdekében kvalitatív 
és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztunk. Elemzésünk fókuszában a labdarú-
gó akadémiai képzésben részt vevő fiatalok társadalmi környezetének vizsgálata állt. A 
kiemelt utánpótlásképző központként működő Sándor Károly Labdarúgó Akadémián 
tett látogatása alkalmával a tanulmány első szerzője mélyinterjút készített az intézmény 
szakmai igazgatójával, illetve survey módszer segítségével kvantitatív és kvalitatív adat-
gyűjtést végezett. Kérdőíves felmérésünk alanyai (N=42) három akadémiai korosztály 
(U16-os, U17-es és U19-es korosztály) sportolói közül kerültek ki. Kutatási eredménye-
ink rámutatnak, hogy a labdarúgás utánpótlás-nevelésének rendszere sem mentes a 
társadalmi esélyegyenlőtlenségtől. A survey vizsgálattal nyert adatok alapján elmond-
ható, hogy a kiemelt utánpótlásképző központokba túlnyomórészt jó anyagi és életkö-
rülményekkel jellemezhető családokból érkeznek a fiatalok. A területi dimenzió mentén 
végrehajtott elemzés rávilágított, hogy a származási település ugyancsak meghatározó. 
A gazdasági tekintetben elmaradottabb térségekből sokkal nehezebb bekerülni az elit-
képzést nyújtó intézményekbe, mint a fejlettebb régiókból. A sportbeli esélyegyenlőtlen-
ség ezen strukturális okainak feltárása mellett a kutatás legfőbb eredménye a sportban 
értelmezhető kulturális és társadalmi tőke jelentőségének azonosítása. Azok a gyerme-
kek, akiknek családjában található sportmúlttal rendelkező személy, nagyobb eséllyel 
kapcsolódnak be a versenysportba. Az esélykülönbségek színtereinek bemutatását és 
magyarázó elemzését követően, a következtetések levonása után javaslatokat fogal-
mazunk meg az egyenlőtlenségek enyhítésére.
Kulcsszavak: utánpótlássport, labdarúgó akadémiák, hátrányos helyzetű fiatalok, 
esélyegyenlőtlenségi dimenziók, sportkarrier

Abstract - This paper focuses on the topic of social inequality manifested in youth sports. 
Its aim is to identify, through the example of football, what exactly are those dimensions 
along which inequalities in the opportunities that could even become factors of selecting 
children into competitive sports can be interpreted. In order to explore the relationships 
from more aspects, both qualitative and quantitative methods were applied. The analy-
sis focuses on the social environment of young talents trained and educated in football 
academies. During the first author’s visit at Sándor Károly Football Academy, operating 
as a special centre for the education of young talents, an in-depth interview with the pro-
fessional director of the institution was conducted and quantitative and qualitative data 
were also collected using the survey method. The subjects of the survey by question-
naire (N=42) were selected from athletes of three academic age groups (the U16, U17 
and U19 classes). The results of the research demonstrate that the system of educating 
young talents in football can also be characterised by unequal opportunities. Based on 
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the data obtained by the analysis, it can be said that most of the young athletes come 
from families with high social status and a good standard of living. The analysis has re-
vealed that the location of origin also plays a determining role. It is much more difficult 
to get into institutions providing the highest level of sport education from economically 
disadvantaged regions than from more developed ones. The structural causes of in-
equality in sports, the most important result of this research, is the identification of the 
significance of cultural and social capital, as can be interpreted in sports. Those children 
who have a person with a history in sports in the family stand a better chance to get in-
volved in competitive sports. After the presentation and explanatory analysis of unequal 
opportunities, the drawing of conclusions and the proposals are put forward for alleviat-
ing the inequalities.
Keywords: youth sports, football academies, socially disadvantaged youth, dimensions 
of social inequality, sports career

Bevezetés

Noha a közvélekedés szerint kevés olyan társa-
dalmi alrendszer van, ahol az esélyegyenlőség oly 
mértékben megvalósul, mint a sport területén, az 
elmúlt évtizedek tudományos kutatási eredményei 
ennek az ellenkezőjét bizonyítják (Földesiné, Gál 
és Dóczi, 2010; Coakley, 2015). Jelen tanulmány 
elsődleges célja egyrészt az elméleti (jogszabályi, 
szakirodalmi) háttér feltárása, másrészt az után-
pótláskorú labdarúgók körében végzett empirikus 
vizsgálat eredményének bemutatása. Mivel a nem-
zetközi és a hazai szakirodalomban is meglehetősen 
szűk a labdarúgás utánpótlás-nevelését társadalom-
tudományi aspektusból vizsgáló munkák köre, a 
sportágban tapasztalható jelenségek hátterének ta-
nulmányozására empirikus, esettanulmány-jellegű 
kutatást végeztünk. Főbb kutatási kérdések: Mi-
ként jelentkezik gyermekkorban a sporttal kapcso-
latos esélyegyenlőség/esélyegyenlőtlenség? Vajon 
igaz-e az a feltételezés, amely szerint a kedvezőtlen 
társadalmi helyzetben lévő fiatalok lehetőséget sem 
kapnak talentumuk kibontakoztatására? Valóban 
bekövetkezhet, hogy „már a startnál elvesznek a te-
hetségek?” (Velenczei, Kovács, Szabó és Szabó, 2008).

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról kimondja, hogy 
„a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott 
segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények 
leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.”1

A hatályos jogszabály idézett tartalmi eleme 
alapján arra a következtetésre juthatnánk, hogy az 
esélyegyenlőség mindenki számára biztosított – ha 
1 Forrás: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. II. Fejezet, 6. § (2a)

máshogyan nem is, az állami szerepvállalásnak kö-
szönhetően mindenképpen. A szociológiai témájú 
kutatások eredményei azonban arra mutatnak rá, 
hogy a különböző társadalmi és gazdasági státuszú 
szülők gyermekeinek esélyei korántsem azonosak. 
Ez alól a sport színtere sem kivétel. Bár az után-
pótláskorú fiatalok között tapasztalható esély-
különbségek feltárása sokáig elkerülte a kutatók 
érdeklődését, az utóbbi években születtek hiány-
pótló munkák ebben a témakörben (Egressy, 2005; 
Velenczei, 2012). 

A sportban való részvétellel kapcsolatos esély-
egyenlőség vizsgálatakor eligazodást nyújtanak a 
társadalmi rétegződésről szóló elméleti alapok. Az 
utánpótlás-nevelés területén támpontként alkal-
mazható Pierre Bourdieu francia társadalomtudós 
modellje a tőketípusokról (Bourdieu, 2000). A há-
rom beazonosított tőkefajta – gazdasági, kulturális 
és szociális tőke – mindegyike meghatározó jelen-
tőséggel bírhat a fiatalok versenysportolóvá válásá-
nak folyamatában. Természetesen esetükben még 
nem a saját, hanem a szüleik társadalmi és gazda-
sági státusza a mérvadó. Emellett az sem elhanya-
golható szempont, hogy a családtagok mekkora 
kulturális tőkével rendelkeznek a sportot illetően. 
Ha a gyermek azt látja, hogy szülei életében a test-
mozgás szerves részét képezi a mindennapoknak, 
nyomon követik a sporteseményeket, tisztában 
vannak a különböző sportágak szabályaival, akkor 
jó eséllyel pozitív attitűd alakul ki benne a sport 
iránt. Ennek oka, hogy – bár az iskola és a kortárs 
csoportok befolyása is jelentős – az elsődleges szo-
cializációs közeg a család (Földesiné, Gál és Dóczi, 
2010; Coakley, 2015).
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A négyévente lefolytatott nagymintás ifjúságkuta-
tás eredményei is alkalmasak lehetnek az elemzésre, 
mert a vizsgált (15-29 éves) korosztály magában 
foglalja az utánpótláskorú sportolók egy csoport-
ját. A Magyar Ifjúság  2012 tanulmánykötetben 
arról olvashatunk, hogy a nemzetközi tendenciák-
hoz (Boraccino et al., 2009; Stalsberg és Pedersen, 
2010) hasonlóan Magyarországon is empirikusan 
igazolhatóak a társadalmi egyenlőtlenségek sporto-
lási részvételre gyakorolt hatásai (Dóczi, 2014; Gál, 
2008; Fábri, 2002; Nyerges és Laki, 2004; Perényi, 
2010). Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy 2011-ben a társasági adóról és az osztalék-
adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO tv.) 
módosításával egy olyan horderejű sportpolitikai 
döntés született, amelynek következtében bizonyos 
sportágak utánpótlás-nevelésének finanszírozása 
rendkívül jelentős forrással bővült. Ennek okán 
joggal merül fel a kérdés, hogy a sportegyesüle-
tek és sportvállalkozások megnövekedett bevételei 
mennyiben mérsékelték a szülők anyagi ráfordítá-
sait – ezáltal hozzájárulva gyermekek esélyegyenlő-
ségének megteremtéséhez. 

A kérdés megválaszolásához elengedhetetlen az 
utánpótlássportban tapasztalható jelenségek objek-
tív szemügyre vétele. Jelen kutatás vizsgálati terepét 
a magyar labdarúgás egyik kiemelt utánpótlás-ne-
velő intézménye, a Sándor Károly Labdarúgó Aka-
démia képezte. A tanulmány elsősorban a fiatalok 
társadalmi hátterére fókuszál, azon belül kiemelten 
az esélyegyenlőség/esélyegyenlőtlenség megjelené-
sére életükben. Választ keres arra a kérdésre, hogy 
a hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek szá-
mára vezethet-e út a jövő élsportolóit képző „műhe-
lyekbe”. Mindemellett cél annak feltárása is, hogy 
a labdarúgó akadémiák milyen szerepet tölthetnek 
be abban, hogy a sport a társadalmi mobilitás esz-
közévé váljon.

Elméleti háttér

Esélyegyenlőség – egyenlőtlenség – hátrányos 
helyzet

Az ún. esélyegyenlőségi (vagy antidiszkriminációs) 
jog születése a második világháborút követő évek-
re tehető. A jogszabályok legfőbb célja a hátrányos 
megkülönböztetéssel szembeni védelem biztosítása 
volt (Balogh, Kádár, Majtényi és Pap, 2010). Alap-
dokumentumnak tekinthető „Az emberi jogok 
2 Forrás: 1990. évi LXV. tv. II. Fejezet, 8. § (2)

egyetemes nyilatkozata / Universal Declaration 
of Human Rights”  (1948), amely összefoglalja az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének álláspontját a 
minden embert megillető jogokról. Szintén irány-
adó dokumentumként tartjuk számon „Az Európai 
Unió alapjogi chartájá-t / Charter of Fundamental 
Rights of the European Union” (2000), amely „Az 
emberi jogok egyetemes nyilatkozatá”-hoz hasonló 
állásfoglalást tartalmaz. Az utóbbi évtizedek szociál-
politikai dokumentumai tükrözik azt a szemléletet, 
(ami egyfajta elmozdulásra utal az egyenlőség esz-
ményétől), amely a vagyon újraelosztásán keresztül 
érhető el, az esélyegyenlőség eszménye felé, amely 
a lehetőségek újraelosztását célozza (Kelly, 2011).

A magyarországi esélyegyenlőségi politika jelen-
tős lemaradással követte a külföldi tendenciákat, 
csak az 1990-es évek végére ismerték fel, hogy az 
esélyegyenlőség kérdéskörével időszerű foglalkozni 
(Bodnár, 2015). Az addig széttagolt intézkedések 
után mérföldkőnek számított a 2003. évi CXXV. 
törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-
lőség előmozdításáról, ami az önkormányzatokat 
esélyegyenlőségi terv készítésére kötelezte. Ezek a 
dokumentumok azonban többnyire csak az esély-
egyenlőség biztosításának stratégiáját tartalmazzák, 
és nem tesznek említést a szociális felzárkóztatás 
megvalósítását célzó konkrét projektekről. Érdekes 
megfigyelni például, hogy – bár közösségfejlesz-
tő és társadalmi integrációt segítő funkciója ma 
már közismert – még a sikeres vidéki sportváros-
ok esélyegyenlőségi terveiben sem szerepel a sport 
(Balogh et al., 2010). 

A sportot körülvevő jogi környezet biztosítja az 
esélyegyenlőség megteremtését célzó intézkedések 
törvényi kereteit. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, 
hogy a jogszabályi előírások mennyiben valósul-
nak meg a gyakorlatban. A sporttörvényben rög-
zített állami szerepvállalás eredményessége például 
sok esetben nemcsak az állam teljesítőképességén 
múlik, hanem az önkormányzatok tehetősségén is 
(Bodnár, 2015). A jogszabályi előírások lehetővé 
tették, hogy „a települési önkormányzat maga ha-
tározza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi le-
hetőségeitől függően –, hogy mely feladatokat, milyen 
mértékben és módon lát el”2, de az önkormányzati 
forráshiány egyre égetőbb problémaként jelentke-
zett, a települések közötti különbségeket jellemző 
olló tovább nyílt (Ferge, 2008). A lakóhelyből adó-
dó sportbeli esélyegyenlőtlenség az utánpótláskorú 
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sportolókat különösképpen érinti. A hátrányos 
helyzetű településeken bizonyára sok tehetséges 
fiatal kallódik el, mert lakóhelyén nem adottak a 
feltételek arra, hogy egyáltalán megismerje azt a 
sportágat, amelyben később akár az élvonalba is 
kerülhetne (Földesiné, Gál és Dóczi, 2010).

A területi egyenlőtlenségek feltérképezése Magyar-
országon eddig jellemzően települési és kistérségi 
szinten összegyűjtött adatok elemzésével zajlott 
(Velenczei, 2012). Több tanulmány is megfogal-
mazta, hogy a fejlődés és a lemaradás új térbeli ha-
tárvonala Balassagyarmat és Békéscsaba vonalában, 
az ún. „BB” tengely mentén húzódik (Faluvégi, 
2004).3 Mihály Ildikó a területi egyenlőtlenségeket 
oktatáspolitikai aspektusból vizsgálva (2000) arra a 
következtetésre jutott, hogy „bizonyos településtípu-
sok – a nagyon elzárt települések, nagyvárosi óriási 
lakótelepek, nyomornegyedek – oktatási hátrányai 
nem földrajzi elhelyezkedésükből, hanem szociális 
helyzetükből fakadnak, de az ilyen környezet okoz-
ta esélyegyenlőtlenség hatásmechanizmusa ugyan-
csak vitathatatlan.” (Mihály, 2000, 90). Az idézett 
megállapítások ugyan egy oktatáspolitikai témájú 
tanulmány következtetései, mégis támpontként 
szolgálhatnak az utánpótlás sportban tapasztalható 
esélykülönbségek hátterének azonosításához. 

A társadalmi rétegződésben elfoglalt hely a sport-
beli esélyegyenlőség alakulásában is kitüntetett sze-
repet játszik. Olyannyira, hogy az egyének közötti 
társadalmi különbségek nem enyhülnek, hanem 
ellenkezőleg, felerősödnek a sportban (Földesiné, 
Gál és Dóczi, 2010). Utánpótláskorú fiatalok eseté-
ben a szülők társadalmi és gazdasági státusza, illetve 
sporttal kapcsolatos értékszemlélete döntő jelentő-
séggel bír a gyermekek sporthoz való viszonyának 
kialakulásában. Mivel a szükséges feltételeket csak 
„erős” családi háttér képes megteremteni, az élspor-
tolói lét előszobájának tekinthető sportegyesületek-
be elsősorban a gazdagabb, képzettebb szülők gyer-
mekei tudnak bekerülni (Velenczei és mtsai, 2008).

A sport mobilizációs csatornaként, közvetlenül 
és közvetve hozzájárulhat a társadalmi hierarchiá-
ban való előrelépéshez. Kedvező irányú közvetlen 
mobilitásról akkor beszélhetünk, amikor a sport 
az egyén foglalkozásává, megélhetésének forrásává 
válik (Földesiné, Gál és Dóczi, 2010). A profesz-
szionális sport juttatásai lehetővé teszik a sportoló 
3 Ennek nyugati sávjában még javarészt dinamikusan fejlődő térségeket (pl.: Szeged kistérsége) és fejlődő térségeket (pl.: Szolnok kistérsége) találunk, a 
tengelytől keletre viszont már – néhány dinamikusan fejlődő (pl.: Eger térsége) és fejlődő térségtől (pl.: Debrecen, Nyíregyháza térsége) eltekintve – dön-
tően stagnáló és lemaradó térségek helyezkednek el. Míg a nyugati régiót a dél-dunántúli periféria aprófalvas térségeinek (pl. Belső-Somogy) kivételével 
kedvezőbb gazdasági körülmények jellemzik, addig a keleti, észak-keleti települések súlyos hátrányokkal és lemaradásokkal küzdenek.

anyagi helyzetének javulását, a sikerekkel járó tár-
sadalmi elismertség pedig elősegíti kapcsolati tőké-
jének gyarapodását (Róbert, 2001). Ez a fajta mo-
bilitási lehetőség azonban csak keveseknek adatik 
meg, az utánpótlás-nevelési rendszerekbe történő 
bekapcsolódás pedig erős előfeltétele az élsportolói 
karriernek. 

A kutatás célja és hipotézisei

Fentiekkel összhangban az empirikus kutatás 
elsődleges célja az utánpótláskorú sportolók – a 
labdarúgó akadémiai képzésben részesülő fiatalok – 
társadalmi környezetének feltérképezése volt. Cél volt 
emellett azon esélykülönbségek feltárása is, amelyek 
már az élsportolóvá válás korai szakaszában érezte-
tik hatásukat. Vizsgáltuk, hogy mely társadalmi té-
nyezők határozzák meg a gyermekek sportágba való 
bekapcsolódását és sportkarrierjük előrehaladását, 
továbbá azt is, hogy egy Magyarországon működő 
labdarúgó akadémia magas szintű sportszakmai kép-
zése egyáltalán hozzáférhető-e a kedvezőtlenebb tár-
sadalmi hátterű fiatalok számára, és ha igen, a sport 
miként válhat a társadalmi mobilitás eszközévé.

Kutatási kérdések:
1. Beszélhetünk-e esélykülönbségekről az után-

pótláskorú labdarúgók sportágba történő be-
kapcsolódását illetően, és ha igen, milyen di-
menziókban tapasztalhatók egyenlőtlenségek?
a. Milyen mértékben befolyásolja a fiatalok 

sportkarrierjének alakulását szüleik társa-
dalmi helyzete?

b. Mennyiben határozza meg a gyermekek 
élsportolóvá válásának esélyeit lakóhelyük 
fejlettségi szintje?

c. Az utánpótlás-nevelési rendszerbe már be-
került fiatalnak származhat-e hátránya ab-
ból, ha szülei nem rendelkeznek jelentős 
kulturális tőkével a sport területén? Miben 
nyilvánulhat meg mindez?

2. A labdarúgás utánpótlás-nevelésében kulcssze-
repet játszó akadémiák esetében milyen egyéb 
társadalmi funkciókról beszélhetünk azon 
felül, hogy a jövő élsportolóit képezik?
a. Miként segítheti elő egy labdarúgó akadémia 

a hátrányos helyzetű fiatal sporttehetségek 
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társadalmi integrációját?
b. Egy utánpótlás-nevelő „műhely” hogyan 

képes csökkenteni a szociális háttérből kö-
vetkező esélyegyenlőtlenséget ifjú sportolói 
körében?

Az esélyegyenlőség dimenzióira vonatkozó hi-
potézisek: 
H1 Feltételezhető, hogy az utánpótláskorú labda-

rúgók sportkarrierjének alakulását alapvetően 
meghatározza szüleik társadalmi helyzete, a 
kiemelt utánpótlásképző központokba túlnyo-
mórészt a kedvezőbb anyagi és kulturális hátte-
rű családok gyermekei kerülhetnek be.

H2 Feltételezhető, hogy a „regionális lejtő” a lab-
darúgás utánpótlás-nevelési rendszerében is 
érezteti hatását, vagyis a gazdaságilag fejlettebb 
térségek településeiről több fiatal érkezik a fut-
ballakadémiákra, mint a fejletlenebbekről.

H3 Feltételezhető, hogy a család sporthagyomá-
nyai – elsősorban az édesapa, esetleg más közeli 
rokon személyes sportmúltja – döntő jelentő-
séggel bírnak az ifjú labdarúgók sportágválasz-
tását illetően.

A labdarúgó akadémiák társadalmi funkciói-
ra vonatkozó hipotézisek:
H4 Feltételezhető, hogy egy labdarúgó akadémi-

án folyó utánpótlás-nevelés a képzés jellegéből 
adódóan túlmutat a kizárólagos sportszakmai 
felkészítésen. Ezáltal az intézménybe kerülő 
fiatalok olyan egyéb kompetenciák birtokába 
jutnak, amelyek segítik társadalmi integráció-
jukat, mobilitásukat.

H5 Feltételezhető, hogy a kedvezőtlenebb anyagi 
háttérrel rendelkező növendékek szociális ala-
pú támogatásban részesülnek, így esetükben 
az akadémia hozzájárul az esélyegyenlőtlenség 
csökkentéséhez.

Módszerek

A primer adatgyűjtés Magyarország legrégebben 
működő és mind ez idáig a legtöbb első osztályú 
magyar labdarúgót kinevelő intézménye, a Sándor 
Károly Labdarúgó Akadémia agárdi székhelyén 
történt. Az itt nevelkedő utánpótláskorú labdarú-
gók megkérdezésére a survey módszert alkalmaz-
tuk. Kérdéseink egyfelől a fiatalok sportba történő 
4 A Magyar Labdarúgó-szövetség Elnöksége által 2011 augusztusában elfogadott „A magyar labdarúgás stratégiája – A megújulás évtizede 2010-2020” 
című dokumentum utánpótlás-nevelésre vonatkozó fejlesztési koncepciója szolgált az összehasonlítás alapjául.

bekapcsolódásának körülményeire, a sportágválasz-
tásukat befolyásoló tényezőkre, illetve a sportolói 
pályafutásukkal kapcsolatos várakozásaikra irá-
nyultak. Mindemellett azonosítani kívántuk azokat 
az egyenlőtlenségi dimenziókat – szülők társadalmi 
státusza, családi sporthagyományok megléte vagy 
hiánya, származási település fejlettségi szintje –, 
amelyeket sportolói karrierjük alakulása szempont-
jából meghatározó jelentőségűnek feltételeztünk. 
Az előzőleg összeállított kérdőívet 42 fő töltötte ki 
(N=42), ami a három akadémiai korosztály (U16-
os, U17-es és U19-es korosztály) 53 fős összlétszá-
mát tekintve közel 80%-os kitöltöttségi aránynak 
felel meg.

Az elsősorban statisztikai jellegű eredmények 
értelmezéséhez, a jelenségek hátterében húzódó 
összefüggések teljesebb megértéséhez a tanulmány 
első szerzője mélyinterjút készített a Sándor Károly 
Labdarúgó Akadémia igazgatójával. Az előzetes 
kérdésszerkesztéskor félig strukturált protokollt 
terveztünk, ami megadta az interjú vezérfonalát, 
ugyanakkor lehetőséget biztosított az interjúalany-
nak az általa fontosnak gondolt témák részletesebb 
kibontására is. További információforrást jelentet-
tek az asszisztens edzőkkel és az intézmény kollé-
giumi nevelőtanárával folytatott, strukturálatlan 
informális beszélgetések.

A fent említett kutatási módszerekkel végzett 
kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés mellett a szekun-
der források tanulmányozására is kiemelt figyelmet 
fordítottunk. Dokumentumelemzés útján betekin-
tést nyertünk a Sándor Károly Labdarúgó Akadé-
mia sportfejlesztési programjába, majd az ott megfo-
galmazott célkitűzéseket összevetettük a szakszövetségi 
stratégiában4 foglaltakkal. Elsősorban annak kí-
vántunk utánajárni, hogy a programalkotók által 
megfogalmazott irányelvek között találunk-e arra 
vonatkozó utalásokat, hogy egy labdarúgó akadé-
mia az utánpótlásképzésben betöltött sportszakmai 
szerep mellett milyen egyéb társadalmi funkciókkal 
rendelkezik.

Eredmények és megbeszélés

Utánpótlás-nevelés, a labdarúgó akadémiák-
kal szemben támasztott követelmények

A Magyar Labdarúgó-szövetség tízéves időtar-
tamra (2010-2020) vonatkozó sportágfejlesztési 
stratégiájának „félidei felülvizsgálata” szerint az 
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utánpótlás-nevelés fejlesztését célzó intézkedések a 
tömegbázis növelését illetően sikeresnek bizonyul-
tak: „A Bozsik-korosztályokban (U7-U15-ig) a ver-
senyengedéllyel rendelkező gyermekek száma 2010 és 
2014 között mintegy 76%-kal (37 ezer főről 67 ezer 
főre) nőtt.”5 A merítési lehetőség bővülésével a szín-
vonalas utánpótlás-képzés egyik alapvető feltétele 
teljesült, a labdarúgó akadémiák egyes korosztályai-
ba (U16-U19-ig) ma már jóval nagyobb körből vá-
laszthatók ki a tehetséges fiatalok, mint korábban.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ponto-
san meghatározza, hogy milyen feltételeknek kell 
megfelelnie egy labdarúgó akadémiának. Ezen 
kritériumrendszer hazai adaptációjával a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) olyan szabályozói kör-
nyezetet teremtett, amelyben a Magyarországon 
működő futballakadémiák, illetve az akkreditáció-
ra jelentkező intézmények minősítési eljárásrendje 
is egységes irányelvek alapján zajlik. Az akadémiai 
cím elnyerésének feltételrendszere tartalmazza azokat 
a követelményeket, amelyek biztosítják, hogy li-
cenchez csak a ténylegesen szakmai alapon működő 
utánpótlásképző központok juthassanak.6

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémián tett lá-
togatás alkalmával az intézményvezető betekintést 
engedett az Akadémia mindennapjaiba, a mélyin-
terjú keretében pedig részletesen ismertette az ok-
tatással, lakhatással, ellátással, szakmai feltételek-
kel kapcsolatos tudnivalókat. Elmondása szerint a 
Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedő 
játékosok, a helyi – agárdi székhelyű – Chernel 
István Általános Iskola és Gimnázium kihelyezett 
osztályaként, gimnáziumi oktatásban részesülnek. 
A fiataloknak így nem kell elhagyniuk az Akadémia 
területét, a tanórák a főépület mellett található, hat 
tanteremből – köztük számítógépes teremből – álló 
iskolaépületben folynak. Az oktatást teljes mérték-
ben sikerült összhangba hozni a futballképzéssel, az 
iskolai órarend is ennek megfelelően alakul. Heti 
háromszor (kedden, szerdán és csütörtökön) a gye-
rekek délelőtti edzésen vesznek részt, ezért ezeken a 
napokon a tanórák nagy része a délutáni idősávba 
kerül. Ugyanakkor az oktatás hatékonyságát növeli, 
hogy a diákok az egyes órákat kis létszámú (5-15 
fős) csoportokban látogathatják. Az intézményben 
lakó nevelőtanár folyamatosan figyelemmel kíséri 
5 Uo.: 43.o.
6 Lásd: A Magyar Labdarúgó-szövetség által 2012 januárjában készített „Tájékoztató a labdarúgó akadémiai licencminősítési eljárásról” című doku-
mentum (3-5.o.)
7 Az interjúalany 2017  júniuság, 12 évig töltötte be ezt a posztot.

iskolai előmenetelüket, segíti felkészülésüket, egyé-
ni beszélgetések keretében támogatja őket a min-
dennapokban, és rendszeresen szervez számukra 
közös programokat.

A szakmai igazgató a fiatalok ellátásával kap-
csolatos részletekre is kitért: „Akadémiánkon teljes 
kényelmet biztosítunk a gyerekeknek ahhoz, hogy az 
edzések, illetve a tanulás után ki tudják magukat pi-
henni. Intézményünk főépületében 22 kétágyas szoba 
és 4 apartman található. A fiatalok szabadon rendez-
hetik be a szobájukat, és ők szabályozhatják a légkon-
dicionálást és a fűtést. A szobákban nincsen se televí-
zió, se internet – ez kimondottan azt a célt szolgálja, 
hogy a pihenés helyszíne legyen. A közösségi kikapcso-
lódás színtere a klubszoba. A megfelelő lakhatási kö-
rülmények biztosítása mellett sportolóink étkeztetésére 
is kiemelt figyelmet fordítunk. […] Nagyon odafigye-
lünk arra, hogy a fiatalok a nap huszonnégy órájában 
tudjanak gyümölcsöt enni. Emellett a folyadékpótlás-
ról kell gondoskodnunk, ásványvizet, szőlőcukorral 
ízesített limonádét, illetve téli időszakban teát bizto-
sítunk a gyerekeknek.” (Tamási Zsolt, szakmai igaz-
gató7 – Sándor Károly Labdarúgó Akadémia)

A sportkarrier kezdete, a sportágválasztás
Egy kiemelt utánpótlásképző intézmény sporto-

lóiról okkal feltételezhetjük, hogy elhivatottan, az 
élsportolóvá válás ambíciójával kezdtek el sportol-
ni. Esetükben különösen érdekes a sportágválasz-
tást befolyásoló tényezők azonosítása. Az ebben 
a témában folytatott korábbi kutatások (Géczi, 
Révész, Bognár, Vincze és Benczentleitner, 2005) 
eredményei arra mutatnak rá, hogy a különböző 
szocializációs közegek hatásait vizsgálva, a család, a 
szülők azok, akik leginkább befolyásolják gyerme-
kük sportágválasztását. A Sándor Károly Labdarú-
gó Akadémián végzett személyes adatfelvétel során 
arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az itt nevel-
kedő fiatalok körében is megfigyelhető-e ilyenfajta 
dominancia.

A kérdőívet kitöltők (N=42) közül a válaszadók 
69%-a úgy nyilatkozott, hogy családja hatására vá-
lasztotta a labdarúgást (1. ábra). Közülük is mar-
káns többségben (72,4%) vannak azok a sportolók, 
akik édesapjuk hatására kezdtek el futballozni. 
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1. ábra: „Kinek a hatására választottad a labdarúgást?”

8 A sportági kötődés megállapításakor kritériumként a versenyszerű sportolást határoztam meg, de a sportolói státuszok – amatőr vagy hivatásos – között 
nem tettem különbséget.

A fenti eredményekből egyértelműen kirajzoló-
dik, hogy a kutatás alanyainak sportágválasztását 
leginkább családjuk befolyásolta. Ennek hátterében 
előzetesen a szülők sportszeretetét, a labdarúgással 
kapcsolatos pozitív attitűdjét, esetleg személyes 
sportági érintettségét feltételeztük. Hipotézisünk 
tesztelésére a vizsgálatba bevont sportolókat meg-
kérdeztük családtagjaik sportmúltjáról.

A válaszadók 81%-ának családjában találha-
tó legalább egy olyan személy, aki jelentős sport-
múlttal rendelkezik, vagy jelenleg is űz valamilyen 
sportágat. Mivel korábbi kutatások eredményei ar-
ról tanúskodnak, hogy a szülők jellemzően olyan 

sportágat választanak gyermeküknek, amelyhez ők 
is kötődnek (Pápai és Szabó, 2003), célszerűnek 
találtuk megvizsgálni, hogy azok közül a megkér-
dezettek közül, akik „sportos családból” érkeztek (a 
válaszadók 81%-a), a családtagok sportági érintett-
sége mennyiben korlátozódik a labdarúgásra.

Az összesített adatok alapján az apák 55,9%-a, a 
testvérek 14,7%-a korábbi vagy jelenleg is aktív lab-
darúgó (2. ábra). A sportág családon belüli domi-
nanciáját tovább erősíti, hogy a válaszadók 8,8%-a 
nagyapját, míg 5,9%-a nagybátyját is megjelölte, 
mint labdarúgó múlttal rendelkező családtagot.8

2. ábra: „A családodban ki futballozik vagy futballozott korábban versenyszerűen?”

Az eredmények rávilágítanak, hogy a labdarú-
gásban eltöltött évekből adódó, szűken a labda-
rúgás területén értelmezhető kulturális („a család-
ban sokan tudnak focizni”) és társadalmi tőkének 
(„apukám, nagybátyám, stb. sok embert ismer 
a futballban”) egyaránt szerepe van a futballtár-
sadalom jelentős mértékű önreprodukciójában, 
melyben Pierre Bourdieu tőkeelméletének gyakor-
lati megvalósulását láthatjuk. Egyértelmű szelek-
ciós mechanizmusról azonban nem beszélhetünk, 

hiszen a válaszokból az is kiderült, hogy családi 
sporthagyományok hiányában sem lehetetlen be-
kerülni egy labdarúgó akadémiára.

Megállapítható továbbá, hogy a kutatás alanyai 
többségének körében a szülői modell – az édesapa 
személyes kötődése a labdarúgáshoz – nagymértékű 
ösztönző hatást gyakorolt a fiatalok sportágválasztá-
sára. Esetükben a sportszocializáció folyamata már 
kora gyermekkorban elkezdődött, hiszen a sport-
szerető apa, illetve más közeli rokon (pl. nagyapa) 

7 
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rendelkezik, vagy jelenleg is űz valamilyen sportágat. Mivel korábbi kutatások eredményei arról 
tanúskodnak, hogy a szülők jellemzően olyan sportágat választanak gyermeküknek, amelyhez ők is 
kötődnek (Pápai és Szabó, 2003), célszerűnek találtuk megvizsgálni, hogy azok közül a megkérdezettek 
közül, akik „sportos családból” érkeztek (a válaszadók 81%-a), a családtagok sportági érintettsége 
mennyiben korlátozódik a labdarúgásra. 
Az összesített adatok alapján az apák 55,9%-a, a testvérek 14,7%-a korábbi vagy jelenleg is aktív 
labdarúgó (2. ábra). A sportág családon belüli dominanciáját tovább erősíti, hogy a válaszadók 8,8%-a 
nagyapját, míg 5,9%-a nagybátyját is megjelölte, mint labdarúgó múlttal rendelkező családtagot.8 

                                                 
7 Az interjúalany 2017  júniuság, 12 évig töltötte be ezt a posztot. 
8A sportági kötődés megállapításakor kritériumként a versenyszerű sportolást határoztam meg, de a sportolói 
státuszok – amatőr vagy hivatásos – között nem tettem különbséget. 
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2. ábra: „A családodban ki futballozik vagy futballozott korábban versenyszerűen?” 
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nagybátyám, stb. sok embert ismer a futballban”) egyaránt szerepe van a futballtársadalom jelentős 
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amelyek a futball iránti pozitív hozzáállásuk kialakulásához vezettek. Egyikük a következőképpen 
számolt be minderről: 

„Mióta az eszemet tudom, a labdát rúgom. Nálunk a családban mindenki sportol, anyu kézilabdázik, 
apu focizik, most már csak megyei szinten, de korábban az NB II-ben is játszott. Nagyapám szintén 
futballozott, ő kapus volt annak idején. Mikor kicsik voltunk az öcsémmel, nagyon sokat focizott velünk. 
Mindig beállt a kapuba, mi pedig felváltva rúghattunk neki. Apu meccseire is ő vitt ki minket.” 
(labdarúgó, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, U16-os korosztály) 
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bajnokságban képzelik el sportolói karrierjük kibontakoztatását. A válaszadók 40,5%-a a közepesen erős 
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által olyan impulzusok érték őket, amelyek a futball 
iránti pozitív hozzáállásuk kialakulásához vezettek. 
Egyikük a következőképpen számolt be minderről:

„Mióta az eszemet tudom, a labdát rúgom. Ná-
lunk a családban mindenki sportol, anyu kézilabdá-
zik, apu focizik, most már csak megyei szinten, de 
korábban az NB II-ben is játszott. Nagyapám szintén 
futballozott, ő kapus volt annak idején. Mikor kicsik 
voltunk az öcsémmel, nagyon sokat focizott velünk. 
Mindig beállt a kapuba, mi pedig felváltva rúghat-
tunk neki. Apu meccseire is ő vitt ki minket.” (labda-
rúgó, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, U16-
os korosztály)

A sportpályafutással kapcsolatos várakozások
A felmérésben részt vevő utánpótláskorú lab-

darúgók sportágválasztását meghatározó ténye-
zők azonosítása mellett azt is vizsgáltuk, hogy a 
fiatalok milyen célkitűzéseket fogalmaztak meg 

9 A feleletválasztós kérdés megválaszolásakor a sportolók több választ is megjelölhettek.

sportkarrierjük jövőbeni alakulását illetően. Mi-
vel a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia kiemelt 
utánpótlásképző központként működik, olyan vá-
laszlehetőségeket határoztunk meg, amelyek hiva-
tásos sportpályafutást feltételeznek. A megkérde-
zettek ambícióit jól jellemzi, hogy az első kategóriát 
(„Bár nem leszek NB I-es játékos, de megélek a labda-
rúgásból.”) senki sem jelölte meg. A fiatalok önma-
gukkal szemben támasztott minimális elvárása az 
NB I-ben való bemutatkozás. Ennek teljesülésével 
23,8%-uk lenne elégedett (3.  ábra). Jóval többen 
vannak azonban, akik külföldi bajnokságban kép-
zelik el sportolói karrierjük kibontakoztatását. A 
válaszadók 40,5%-a a közepesen erős (pl. holland, 
belga, osztrák), 14,3%-a pedig a legerősebb (pl. 
német, angol, spanyol) bajnokságok valamelyikébe 
szeretne igazolni. A válogatottban történő pályára 
lépést 21,4%-uk tartja reális célkitűzésnek.

3. ábra: „Sportkarriered jövőbeni alakulását tekintve, mivel lennél elégedett?”

A hosszú távú célkitűzések mellett arra is kíván-
csiak voltunk, hogy sportkarrierjük jelenlegi szaka-
szában mit várnak el maguktól a megkérdezett fia-
talok. Ennek felmérését ugyancsak ötfokozatú skála 
segítségével végeztük. Átlagolva a megjelölt értéke-
ket, a sportszakmai fejlődés igénye nagyon mar-
kánsan (4,93-as átlag) kimutatható a válaszadók 
körében (4. ábra). Emellett az állandó játéklehető-
séget (4,76-os átlag) és a csapattársak elismerésének 
kivívását (4,1-es átlag) tartják a legfontosabbnak. 
Ezt követi az edzői, majd a szülői elvárásoknak való 
megfelelés (3,81-es, illetve 3,45-ös átlag).

A kutatás alanyainak sportpályafutásukra vonat-
kozó várakozásai, rövid és hosszú távú célkitűzései 
arra engednek következtetni, hogy valamennyi-
en az élsportolóvá válás ambíciójával, maximális 
elhivatottsággal űzik sportágukat. A versenyzői 

életvitel, a bentlakásos rendszerű labdarúgó akadé-
miai képzés azonban jelentős erőfeszítéssel jár, és 
áldozatok sorát követeli a fiatalok részéről. A spor-
tolói karrierre vonatkozó kérdések zárásaként ezért 
arra kértük őket, hogy jelöljék meg, milyen többlet 
nehézséggel szembesülnek a mindennapokban, és 
miről kell lemondaniuk céljaik elérése érdekében.9

A válaszok alapján megállapítható, hogy a meg-
kérdezettek túlnyomó többsége (85,7%) kevésnek 
érzi a szabadidejét (1. táblázat). 81%-uk jelentős 
áldozatként értékeli, hogy nem tud a barátaival 
annyi időt eltölteni, amennyit szeretne. Ugyancsak 
sokan (71,4%) említették, hogy nehezen élik meg 
a családjuktól való távollétet.
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erőbedobással dolgozz?” 

A kutatás alanyainak sportpályafutásukra vonatkozó várakozásai, rövid és hosszú távú célkitűzései arra 
engednek következtetni, hogy valamennyien az élsportolóvá válás ambíciójával, maximális 
elhivatottsággal űzik sportágukat. A versenyzői életvitel, a bentlakásos rendszerű labdarúgó akadémiai 
képzés azonban jelentős erőfeszítéssel jár, és áldozatok sorát követeli a fiatalok részéről. A sportolói 
karrierre vonatkozó kérdések zárásaként ezért arra kértük őket, hogy jelöljék meg, milyen többlet 
nehézséggel szembesülnek a mindennapokban, és miről kell lemondaniuk céljaik elérése érdekében.9 
A válaszok alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége (85,7%) kevésnek érzi a 
szabadidejét (1. táblázat). 81%-uk jelentős áldozatként értékeli, hogy nem tud a barátaival annyi időt 
eltölteni, amennyit szeretne. Ugyancsak sokan (71,4%) említették, hogy nehezen élik meg a családjuktól 
való távollétet. 
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9A feleletválasztós kérdés megválaszolásakor a sportolók több választ is megjelölhettek. 
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4. ábra: „A felsorolt célkitűzések mennyire motiválnak abban, hogy az edzéseken maximális erőbedobás-

sal dolgozz?”

Kiemelt utánpótlásképző központ sportolóiként 
az edzések és a tanulás összehangolása is kihívás elé 
állítja a fiatalokat. 45,2%-uk véli úgy, hogy nem 
jut elég ideje a tanulásra. A versenyszerű sportolás 

további megpróbáltatásai között az étkezéssel kap-
csolatos kötöttségek is felmerültek. A válaszadók 
harmada számára jár lemondással, hogy oda kell 
figyelnie a táplálkozásra.

1. táblázat: „Milyen áldozatokat kell hoznod annak érdekében, hogy sikeres sportolóvá válhass?”

Említések száma Válaszadói %
Kevés a szabadidőm. 36 85,7

Nem tudok a barátaimmal annyi időt eltölteni, 
amennyit szeretnék. 34 81

Nem a családommal élek. 30 71,4
Nem járhatok szórakozni, bulizni. 29 69

Nem jut elég időm a tanulásra. 19 45,2
Oda kell figyelnem a táplálkozásra, 

sokszor nem ehetem azt, amit megkívánok. 14 33,3

Származási település mint szelekciós tényező
„Az a lakóhely, ahová az egyén születik, ahol gyer-

mek- és ifjúkorát tölti, iskolába jár, és ahol élete to-
vábbi szakaszaiban lakik, jelentősen befolyásolja spor-
tolási esélyeit. […] Magyarországon sincs a különböző 
kategóriájú településeken felnövő gyerekeknek egyenlő 
esélye az élsportolói státus elérésére.” (Földesiné, Gál és 
Dóczi, 2010, 61-62)

Az idézett állításokból kiindulva, a Sándor Ká-
roly Labdarúgó Akadémián végzett személyes 
adatfelvétel előtt azt feltételeztük, hogy ebbe a ki-
emelt utánpótlásképző központként működő in-
tézménybe hátrányos helyzetű településekről jóval 
kisebb esélyük van bekerülni a fiataloknak, mint a 

gazdaságilag fejlettebb régiókból érkező társaiknak. 
Részben azért, mert az elmaradott térségek közsé-
geiben, kisvárosaiban megfelelő sportlétesítmények 
hiányában nem biztosítottak a sportolás feltételei, 
részben pedig, mert az itt élő gyerekek közelében 
nagyon kevés az olyan sportszakember, aki időben 
felismerhetné tehetségüket.

A vonatkozó hipotézis tesztelésére az előzőleg 
összeállított kérdőívben származási településük 
megjelölésére kértük a kitöltőket. Az alábbi térké-
pen azok a városok (főváros, megyei jogú városok, 
kisebb városok) és községek láthatók, ahonnan a 
Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára érkeztek a 
fiatalok.
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5. ábra: A Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedő sportolók származási településének gazdasá-

gi fejlettségi szintje az adott megyében egy főre jutó GDP függvényében
* A területi egységek gazdasági fejlettségi szintjét szemléltető térkép forrása: KSH

10  Az egyes területi egységek gazdasági potenciálját az egy főre jutó GDP alapján megvizsgálva kijelenthető, hogy Magyarország legfejlettebb térségei a 
fővárost magában foglaló Közép-magyarországi régió mellett a Közép-dunántúli régió – ezen belül is elsősorban Fejér és Komárom-Esztergom megye – és 
a Nyugat-dunántúli régió (élen Győr-Moson-Sopron és Vas megyével). Ezzel szemben a válságjelekkel leginkább sújtott térség Északkelet-Magyarország, 
ahol Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági fejlettségi szintje a legalacsonyabb.

A 42 megkérdezett sportoló közül Budapestről 
19 fő, Pécsről 3 fő, Békéscsabáról, Kecskemétről 
és Székesfehérvárról 2-2 fő, míg a térképen jelölt 
többi településről 1-1 fő érkezett. Mindezen ada-
tok ismeretében érdekesnek tartottam megvizsgál-
ni, hogy a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára 
milyen arányban érkeztek a fiatalok a fejlettebb, 
és milyen arányban az elmaradottabb térségek 
településeiről.10 

Ebből a szempontból sokatmondó informá-
cióval szolgál az 5. ábra, amelyen láthatjuk, hogy 
Északkelet-Magyarország fent említett megyéiből 
a megkérdezettek közül egyetlen utánpótláskorú 
labdarúgó sem érkezett. Ugyanakkor az is jól leol-
vasható, hogy döntő többségük a Közép-magyar-
országi régióból – ezen belül 19 fő (a válaszadók 
45,2%-a) Budapestről –, illetve a Dél-alföldi régi-
óból származik.

Végezetül összegyűjtöttük a sportolók származási 

településeire vonatkozó legfőbb adatokat (lakosság-
szám, jogállás…), amelyek alapján megállapítható, 
hogy a kutatás alanyainak (N=42) 69,1%-a me-
gyeszékhelyről, 11,9%-a járási székhelyről, 7,1%-a 
kisebb városból, 11,9%-a pedig községből érkezett 
a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára. Utóbbi 
számadat azt bizonyítja, hogy egy-két ezer fős kis-
községekből (pl. Petőházáról, Nagylókról, Csen-
gődről, Besenyőtelekről) sem lehetetlen bekerülni 
az ország legrégebben működő és az első osztályú 
labdarúgók kinevelésében hazai szinten legeredmé-
nyesebb utánpótlásképző intézményébe.

Az Akadémia szakmai igazgatója mindennek 
hátteréről a következőket mondta a mélyinterjú 
során:

„Játékosmegfigyelői hálózattal rendelkezünk, va-
lamint edzőkollégáink jelen vannak a Bozsik Torna 
mérkőzésein. Az elmúlt években is kerültek hozzánk 
játékosok kis településekről. A mai magyar futball 
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rendszerben nagy az esélye a tehetséges gyerekeknek, 
hogy akadémiákra, élvonalbeli klubok utánpótlás 
műhelyeibe kerüljenek.” (Tamási Zsolt, szakmai 
igazgató – Sándor Károly Labdarúgó Akadémia)

Családi háttér mint egyenlőtlenségi dimenzió
Ahogy az „Elméleti háttér” című fejezetben már 

kitértünk rá, korábbi kutatási eredmények arról 
tanúskodnak, hogy az élsportolóvá válás lehető-
ségének terén komoly esélykülönbségek jellemzik 
a magyar utánpótlásképzést. Mivel a gyermekek 
verseny-sportoltatásának finanszírozása szempont-
jából meghatározó jelentőséggel bír családjuk tár-
sadalmi és gazdasági státusza, ennek feltérképezé-
sére különös hangsúlyt fektettünk a Sándor Károly 
Labdarúgó Akadémián végzett felméréskor. Ennek 
megfelelően a kérdőív a szülők foglalkozására, il-
letve a család vagyoni helyzetére vonatkozó kérdést 
egyaránt tartalmazott. Ugyanakkor számolnunk 
kellett azzal a várható nehézséggel, hogy a kutatás 

alanyai – 15-18 éves fiatalok – esetleg nem rendel-
keznek pontos információval szüleik jövedelméről. 
Ezért a kérdőívben arra kértük őket, hogy az át-
laghoz képest értékeljék családjuk anyagi helyzetét. 
(„Milyennek ítéled családod anyagi helyzetét? (1) az 
átlagosnál sokkal rosszabb, (2) az átlagosnál rosszabb, 
(3) átlagos, (4) az átlagosnál jobb, (5) az átlagosnál 
sokkal jobb.”) Emellett arra is rákérdeztünk, hogy 
megítélésük szerint sportkarrierjük költségeinek 
finanszírozása túlzott anyagi megterhelést jelent-e 
szüleik számára.

A válaszok összesítése után elmondható, hogy a 
megkérdezett sportolók 69%-a az átlagosnál jobb-
nak, míg 11,9%-a az átlagosnál sokkal jobbnak 
ítéli családja anyagi helyzetét (6. ábra). Átlagosnak 
14,3%-uk, az átlagosnál rosszabbnak pedig mind-
összesen 2 fő (a válaszadók 4,8%-a) értékeli vagyo-
ni helyzetét. Az „átlagosnál sokkal rosszabb” válasz-
lehetőséget senki sem jelölte meg.

6. ábra: „Milyennek ítéled családod anyagi helyzetét?”

Családjuk társadalmi státuszának azonosítása 
után végezetül arra kérdeztünk rá, hogy a válasz-
adók érezték-e már valaha, hogy szüleikre túl nagy 
anyagi terhet ró az ő sportolásuk. A válaszadók 

kétharmada még soha nem tapasztalt ilyet, ellen-
ben 26,2%-uk családjában ritkán, míg 7,1%-uknál 
gyakorta felmerül ez a kérdés (7. ábra).

7. ábra: „Érezted-e már valaha, hogy családod számára túlzott anyagi megterhelést jelent annak finanszí-
rozása, hogy sportolhass?”
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A nehézségek ellensúlyozása érdekében az Aka-
démia szakmai igazgatójának elmondása szerint 
hátrányos helyzetű sportolóikra kiemelt figyelmet 
fordítanak. A szociálisan nehéz körülmények kö-
zött élőket ösztöndíjjal segítik.

Összegzés, következtetések, javaslatok

Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az 
élsportolói lét előszobájának tekinthető elit után-
pótlás-nevelő intézményekbe mekkora esélye van 
bekerülni egy hátrányos helyzetű fiatalnak, vagy-
is a sport mennyire nevezhető nyitott társadalmi 
alrendszernek.

Feltételezve az esélykülönbségek meglétét, az 
egyenlőtlenségek dimenzióiról hipotéziseket fogal-
maztunk meg, melyek tesztelését a Sándor Károly 
Labdarúgó Akadémián folytatott primer adat-
gyűjtés eredményei alapján végeztük. A kérdőíves 
felmérés és a mélyinterjú során nyert információk 
elemzése után elmondható, hogy valamennyi felté-
telezésünk beigazolódott.

Noha a társasági adókedvezmény sporttámoga-
tási rendszerének (TAO-program) 2011-es beve-
zetése óta a korábbihoz képest jelentős többletfor-
ráshoz jut az utánpótlássport, a kutatás eredményei 
arról tanúskodnak, hogy a fiatalok sportbeli esély-
egyenlőtlensége továbbra is létező probléma. A dotáció 
következtében mérséklődött ugyan a szülők anyagi 
megterhelése – gyermekük sportolásának finanszí-
rozása már nem jelent akkora kiadást számukra 
–, de a jelentős forrástöbblet nem eredményezte au-
tomatikusan a hátrányosabb helyzetben lévő fiatalok 
tömeges megjelenését a rendszerben. A kiemelt után-
pótlásképző központokba még mindig nagyobb 
arányban érkeznek jó anyagi és életkörülményekkel 
jellemezhető családokból a gyerekek.

Ugyancsak beigazolódott azon feltételezésünk, 
miszerint az utánpótláskorú fiatalok lakóhelyének 
fejlettségi szintje is meghatározó jelentőséggel bír a 
sportba történő bekapcsolódásuk esélyeit illetően. 
A gazdasági tekintetben elmaradott térségekből jóval 
nehezebb bekerülni egy kiemelt utánpótlásképző 
központba. Sokatmondó információ, hogy a ku-
tatás résztvevői közül senki sem származik Észak-
kelet-Magyarország hátrányos helyzetű térségeiből. 
Ugyanakkor a „települési lejtő” (főváros, megyeszék-
hely, város, község, falu) mentén már nem mutatha-
tók ki ilyen arányú esélykülönbségek, hiszen a meg-
kérdezettek közel negyede kisebb városból vagy 
községből érkezett az Akadémiára.

Az utánpótláskorú fiatalok sportágválasztását 
befolyásoló tényezőkre vonatkozó hipotézisünk 
szintén igazolást nyert. A válaszadók több mint 
kétharmada családja hatására választotta a labda-
rúgást, ami azt bizonyítja, hogy a gyermekek sport-
szocializációjának szempontjából a szűk társadalmi 
környezet szerepe meghatározó. Az esettanulmány 
eredményei alapján az is kijelenthető, hogy a család 
sporthagyományai, a sportkulturális tőke megléte 
vagy hiánya éppúgy sportbeli esélyegyenlőtlenségi 
dimenzió, mint a vagyoni helyzet vagy a származási 
település. Különösen akkor indulnak esélytöbblet-
tel a fiatalok, ha közeli hozzátartozóik közül valaki 
rendelkezik kifejezetten a labdarúgás területén ér-
telmezhető kulturális és szociális tőkével.

A labdarúgó akadémiák társadalmi funkcióiról 
előzetesen megfogalmazott feltételezéseink ugyan-
csak beigazolódtak. Megismerve a Sándor Károly 
Labdarúgó Akadémián folyó utánpótlás-nevelés 
szisztematikusan felépített rendszerét, megállapít-
ható, hogy a sportszakemberek, illetve az intéz-
mény pedagógusai a képzés és a nevelés kettős elvei 
mentén foglalkoznak a gyerekekkel. Ahogyan egyi-
kük fogalmazott, nemcsak az a cél, hogy profi futbal-
listák, hanem az is, hogy értelmes felnőttek váljanak 
a fiatalokból.

A labdarúgó utánpótlás-nevelésre vonatkozó 
javaslataink fókuszában egy olyan tehetségkutató 
rendszer kiépítésének elképzelése áll, amely kifeje-
zetten azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak a 
megtalálását célozná, akik szeretnének a futballal 
komolyan foglalkozni, de családjuk rossz anyagi 
körülményei, illetve lakóhelyük elmaradottsága ezt 
nem teszik lehetővé. Az ilyen kedvezőtlen háttérrel 
rendelkező fiatalok tehetségmentésében kulcsszerep 
hárul a szakképzett testnevelőkre. Ők ugyanis köz-
vetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel. Ahhoz 
azonban, hogy a sporttehetség jegyeit mutató fiata-
lokat megfelelő sportegyesületekhez tudják irányí-
tani, arra volna szükség, hogy az utánpótlásképzés vi-
déki bázisai újjáépüljenek. Ezek a „műhelyek” aztán 
ösztöndíjrendszer elindításával a szociálisan nehéz 
körülmények között élő gyerekeket is beemelhet-
nék a labdarúgó utánpótlás-nevelés rendszerébe.

A fenti elképzelés megvalósíthatóságának esélye-
it növelik az utóbbi években országszerte, több száz 
településen lezajlott pályaépítések és sporttelep-fel-
újítások, de az infrastrukturális háttér megteremtése 
önmagában nem elegendő. A sportegyesületek szak-
mai megerősítése és fejlődésre ösztönző támogatása 
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legalább annyira fontos, mint a létesítményfejlesztés. 
Annak érdekében, hogy a kisebb utánpótlás-ne-

velő centrumokban is korszerű képzésben része-
süljenek a fiatalok, megfelelő létszámú és tudású 
sportszakemberre van szükség. Olyan edzőkre, akik 
birtokában vannak mindazon kompetenciáknak 
– szakmai felkészültség, pedagógiai képességek, 
alázat, szociális érzékenység – amelyek alkalmassá 
teszik őket hivatásuk professzionális gyakorlására. 
Mindemellett, mivel a hátrányos helyzetű fiatalo-
kat célzó programokban a sporttartalom mellett 
szociális kompetenciák fejlesztésére is szükség van, 
főként az előkészítési és az értékelési fázisokban 
szociális szakemberek bevonása is célszerű lenne.

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány szerzői ez-
úton is köszönetüket fejezik ki Tamási Zsoltnak, 
a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia szakmai 
igazgatójának és tanítványainak a kutatás önzetlen 
támogatásáért.
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