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Az előadás felépítése

 1. A kutatás előzménye, kiindulóalapja

 2. A jelen kutatásról, annak céljairól

 3. A magyar labdarúgó akadémiai rendszer kiépülése

 4. A Debreceni Labdarúgó Akadémia megalapítása, a 

megalakulási körülmények feltárása→ az interjú elemzése

 5. Összegzés, a kutatás jövőbeli tervei 



A kutatás előzménye, kiindulóalapja

 A kutatás előzménye: Tanulás a Hajdúhadházi járás településein 

a LearN-index és az interjúk mentén /a Tanuló régiók 

Magyarországon (LeaRn) kutatás és annak az adatai (Kozma és 

mtsai)/

- A Hajdúhadházi járás társadalmi, gazdasági kimutatásainak az 

elemzése

- A LeaRn-index adatelemzési eredményei a Hajdúhadházi

járásra levetítve, összehasonlítva az országos értékekkel

- A Hajdúhadházi járás értékeinek összevetése más járásokkal 

- A terepmunka érdekesebb eredményei→ a felvett interjúk 

elemzése



A jelen kutatásról, annak céljairól

 LearnInnov-kutatás (Kozma és mtsai) 

 Fő célként jelenik meg, hogy feltárjuk a Debreceni 

Labdarúgó Akadémia kialakulási körülményeit (mi ihlette a 

megalapítást, honnan jött az ötlet?) 

 Célunk annak a feltárása is, hogy a helyi közösségeknek, 

erőknek milyen szerepe volt az akadémia 

megalakulásában

 Jövőbeli cél: a helyi lakosok, illetve további alanyok 

megkérdezése az akadémia létrejötte kapcsán



A magyar labdarúgó akadémiai rendszer 

kiépülése

 A honi labdarúgó akadémiai rendszer közvetlen előzményei

- Rendszerváltozás (megjelenik a piaci alapú gazdálkodás az állami 

finanszírozás mellett) 

- Utánpótlás-nevelés jelenségének meghonosodása hazánkban a 90’-es 

években (Vincze, 2008)

- Létrejönnek a focisulik (pl.: Goldball, Tisza Volán, Szokolay Focisuli, 

Olasz Focisuli), illetve a más jellegű kezdeményezések (Góliát 

McDonald’s, Bozsik program) 

 Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, 2001→ első honi labdarúgó 

akadémia megalakulása

 Napjainkban→ 15 MLSZ által elismert labdarúgó akadémia hazánkban 

(ebből 12 RUK-központként működik) 



A Debreceni Labdarúgó Akadémia 

megalapítása, a megalakulási körülmények 

feltárása- az interjú elemzése

 A Debreceni Labdarúgó Akadémiát 2010-ben alapították 

 ,,Debrecen mindig egy fejlődő, törekvő város volt” 

 Az akadémia megalakulásában szerepet játszott a 

Debreceni VSC együttesének akkori remek szereplése a 

hazai és a nemzetközi frontokon 

 Ezek arra predesztinálták a klubot, hogy még komolyabb 

szinteken, minőségben képezzék a jövő futballistáit→

,,Lépni kell, hogy még egy kategóriával magasabb szinten 

tudjunk képezni gyerekeket, tudjunk fejlődni…”



A Debreceni Labdarúgó Akadémia 

megalapítása, a megalakulási körülmények 

feltárása- az interjú elemzése

 Nagy összefogásra volt szükség→ A Debreceni Labdarúgó 

Akadémiának három tulajdonosa van (DVSC Futballszervező 

Zrt., Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni 

Egyetem) 

 Mindhárom tulajdonosnak komoly szerepe volt az akadémia 

megalakulásában: ,,Az egyetem a területet biztosította, az 

önkormányzat jelentős anyagi önerőt biztosított, nagyon 

komoly összefogással tudott ez megalakulni…” 

 A Debreceni Labdarúgó Akadémia edzőkomplexuma Pallagon 

található



A Debreceni Labdarúgó Akadémia 

megalapítása, a megalakulási körülmények 

feltárása- az interjú elemzése

 A helyi erők szerepvállalása és összefogása mellett a kormányzatnak is 

jelentős szerepe volt abban, hogy Debrecenben akadémia létesült: 

,,Nem szabad elfelejteni a kormány támogatását a TAO-t illetően, 

nagyon jelentős kormányzati támogatást kaptunk, hogy létrejöjjön ez 

a központ. A helyi erők mindent elkövettek, de kellett hozzá a 

kormány támogatása a TAO-n keresztül…” 

 Konkrét közreműködő személyeket nem emelt ki interjúalanyunk, a 

helyi erők összefogása volt a kulcs→ ,,Mindenki tevékeny volt, aki 

ebben részt vett.” 

 ,,Mindenki nagyon boldog volt, hogy Debrecenben is ez megadatott, 

hogy a gyerekeink ilyen körülmények között készülhetnek…” 



Összegzés, a kutatás jövőbeli tervei

 A Debreceni Labdarúgó Akadémia közvetlen megalakulási 

előzménye volt a felnőtt csapat akkori sikeres időszaka→

kialakult az igény a fejlődésre

 A helyi erők összefogása

 A kormányzat segítsége, támogatása

 Jövőbeli tervek: 

- További alanyok bevonása a kutatásba

- További akadémiák megvizsgálása ezen aspektusokban 

(kapcsolódási pontok keresése, akadémiák összehasonlítása 

egymással)
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