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Vezetői értékelés 

 

A hazai amerikai futball fejlődésével új feladatoknak, magasabb szintű 

elvárásoknak kell megfelelnie a Magyar Amerikai Futball Szövetségnek 

(MAFSZ), az egyes kluboknak, és a sportág körüli szakembereknek egyaránt. 

 

Az amerikai futball egyelőre meglévő alacsony beágyazottsága az egyik 

legnagyobb potenciálja is a sportágnak, hogy méltó jövőbeli fejlődésnek 

nézhessen elébe. Növekszik az aktívan sportolók száma, a szakmai építkezés 

régen várt lendületet kapott. A támogatások jövőre nézve folytatólagos biztosítása 

a sportág folyamatos megújulásának stabil pénzügyi alapját nyújthatja. 

 

Az eredetileg kialakított szervezeti működési és irányítási struktúra nem tudott 

lépést tartani az eseményekkel, a csapatszintű fejlődéssel, ezért szövetségi szinten 

komoly átalakítások történtek 2014-ben, melyek ugyan közelebb vitték a 

sportágat a professzionális működéshez, de a fejlődés támogatásához további 

változtatásra van szükség. Miközben szövetségi szinten professzionális irányba 

történt elmozdulás, csapatszinten – a hazai beágyazottság elégtelensége miatt – 

továbbra is amatőr státuszt képviselnek mind a játékosok, mind az 

infrastrukturális állapotok, mind a klubok többsége. 

 

A sportszakmai szempontok nem mindig érvényesülnek megfelelően, egységes 

fejlesztési módszertan bevezetése még nem valósult meg - ezek fokozatos pótlása 

szükséges.  

 

A szakmai munkán túl kiemelt figyelmet kell kapnia a sportolók oktatásának és 

nevelésének. Ennek tükrében együttműködést kell kialakítani gimnáziumokkal és 

szakközépiskolákkal, továbbá lehetőséget kell teremteni a sportolóinknak 

felsőfokú végzettség megszerzésére is.  
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A középiskola után fontos, hogy vonzó lehetőséget lássanak az amerikai 

futballban, lehetőség szerint jusson el minél több fiatal a válogatottságig és ezzel 

párhuzamosan szerezzenek felsőfokú diplomát.  

 

Ennek egyik letéteményese az Arany sisak ösztöndíj, amelyben szövetségi 

szempontok alapján évente 5 sportoló részesülhet. 

 

A szövetség szervezeti felépítésének stabil alapját a klubok jelentik, éppen ezért 

ezen klubok szakmai és pénzügyi teljesítményének folyamatossága, 

kiszámíthatósága szükséges ahhoz, hogy a központilag kiépített rendszer 

eredményesen működhessen.  

 

A szövetségnek az utánpótlás támogatáson kívül kiemelt figyelmet kell fordítania 

a szakmai munka fejlesztésére, ezért támogatja a klubokat abban, hogy a 

kiemelkedő tudású edzőket meg tudják fizetni, ezáltal is növelve a sportág 

szakmai részének hazai erősítését. 

 

A növekvő népszerűség és vonzerő miatt is megfelelő infrastruktúra kialakítására 

van szükség.  

 

Az edzésre, versenyeztetésre használt sportlétesítmények nem saját tulajdonúak, 

ezért a szakmai munka biztosításához szükséges fejlesztések fölött a szövetség 

nem gyakorol közvetlen felügyeletet. 

 

A hazai és nemzetközi sikeresség megalapozásához és további növeléséhez a 

minél nagyobb sportolói utánpótlás-bázis kiépítése kiemelt fontosságú. Ennek 

érdekében a szövetség számos intézkedést tervez a 2025-ig tartó időszakban. 

Egyre több egyesület bevonásával minden évben részt vesz az amerikai futball a 
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Nagy Sportágválasztón, ahol minél több fiatallal kell megismertetni és 

megszerettetni a sportágat. A rendezvény segítséget nyújthat a gyerekek 

sportágba való integrálásába.  

Ezen gondolatok mentén jelen stratégia az alábbi célok elérését szolgálja. 

1. Stabil bajnoki rendszerek működtetése;  

2. Szövetségi infrastruktúra kialakítása; 

3. A hosszú távú, stabil finanszírozás megteremtés;  

4. Nemzetközi szereplések rendszeresítése; 

5. Mindenki által ismert és bárki részéről elérhető sportág legyen az AF; 

6. Megyénként legalább 2 csapat;  

7. Stabil szövetségi- és klubműködés;  

8. Családbarát jelleg megtartása, erősítése; 

9. Megfelelő utánpótlásbázis kialakítása. 

 

A stratégia felépítése  

 

1) Nemzetközi kapcsolatok 

2) Szövetségi támogatási rendszer 

3) Közönség- és médiakapcsolatok  

4) Infrastruktúrafejlesztés 

5) Versenyeztetés 

6) Játékvezetés 

7) Hosszú távú tehetséggondozó program kialakítása  

8) Utánpótlás fejlesztés-, működtetés támogatása 

9) Edző- és szakembergárda (technikai személyzet, csapatvezetők, játékos 

ügynökök) fejlesztés támogatása, képzési programok indítása 

Mindezekkel a sportág tömegbázisa növelhető, nagyobb eséllyel kerülnek be 

tehetséges fiatalok, akiket időben felismerünk, fejlesztünk, szereplési lehetőséget 
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és megfelelő infrastrukturális körülményeket biztosítunk számukra. A képzési 

programunk eredményeként mérséklődik a szakember hiány, így az utánpótlás 

képzése, a válogatottak fejlesztése hosszú távon biztosított lesz. A szakmai 

program eredményeként kifejlődhet egy új generáció, melynek tagjai a nemzeti 

válogatottunkat is a feljebb emelhetik. 

 

A 2014-es szövetségi átalakítás megfelelő helyzetet teremtett a bajnoki 

rendszerek fejlesztéséhez és a régóta áhított válogatott kialakításához. Ennek 

megfelelően 2015-ben sor került az első válogatott mérkőzés megrendezésére. Ez 

fontos lépés volt a sportág fejlesztése szempontjából, mivel a korábbi hazai 

versenyeztetés és jelenlét után Magyarország is felkerült a nemzetközi amerikai 

futball térképre, új perspektívákat kínálva a magyar játékosoknak és 

szakembereknek egyaránt.  

 

Ezzel párhuzamosan szövetségi szinten is megtörtént a kapcsolatfelvétel a 

nemzetközi szervezetekkel, majd 2017 őszén Magyarország elnyerte a 2020. évi 

egyetemi világbajnokság rendezési jogát. A fokozatos fejlődés mind a hazai mind 

a válogatott szintű versenyeztetésben tehát jelen van, ennek fenntartása és jelen 

stratégiában megfogalmazott célok elérése viszont komoly és kitartó munkát 

kíván minden szereplőtől az elkövetkező években. 

 

Nemzetközi helyzet 

 

Szövetségünk az IFAF (International Federation of American Football) teljes jogú 

tagja. Sajnos az utóbbi években a nemzetközi szövetség jogi viták miatt gyengén 

működött, de a CAS döntésével a jelek szerint újra normális mederben folyhat a 

működés.  
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A nemzetközi versenyeztetés a sportág szinte minden országában amatőr státusza, 

valamint a csapatonként sok játékos miatti rendkívüli utazási és szállás költségek 

miatt gyenge lábakon áll. Csak a legerősebb szövetségek képesek áldozni a 

világbajnokságon való rendszeres szereplésre, de az Európa bajnoki sorozatban 

való megmérettetést is sokszor az anyagi lehetőségek hátráltatják.  

 

Jelenleg az EB selejtező sorozatban szerepelhetünk a felnőtt és U19-es 

csapatokkal, amely néhány évente csupán egy-két mérkőzést jelent.  

 

A sportágban tapasztalható általános forráshiány miatt a közeljövőben nem 

várható változás, ezért a közeli országokkal saját, évente megrendezésre kerülő 

nemzetközi kupát szerveztünk (Three Nations Cup), ami idén, 2018-ban 

kezdődik. Jelenleg Csehország és Szlovákia a partnerünk, később azonban 

bővíteni szeretnénk a létszámot. 

 

Európában Németország, Ausztria, Franciaország és a Skandináv országok 

komoly múlttal és játékos erővel rendelkeznek, de a magyar válogatott nincs 

könnyű helyzetben akkor sem, ha a környező országok válogatottjainak erejét 

nézzük.  

 

Friss válogatottként azonban a fokozatos fejlődést kell szem előtt tartani és 

biztosítani kell az évenkénti versenyeztetést. Erre egy lehetőséget biztosít az 

Európa bajnoki rendszer nemzetközi átalakítása, melyben egyelőre a 

selejtezőknél lehetünk érdekeltek, de jó szakmai kapcsolatok kialakításával 

barátságos- és edző mérkőzések szervezésével a szövetség nagyban hozzájárul a 

válogatott fejlődéséhez, mert jelenlegi helyzetünkben a legfontosabb, hogy a 

játékosok képességeiknek megfelelő terhelést kaphassanak csapat- és válogatott 

szinten egyaránt. 
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A sportág nemzetközi népszerűsége 

 

Nemzetközileg a sportágat az NFL-lel azonosítják. Észak-Amerikában 

egyértelműen a legnépszerűbb sportág, míg más angolszász országokban is az 

élmezőnyben szerepel. Európában főleg a már fent említett országok járnak élen, 

de a környező országokban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend az amerikai 

futball. 

 

Az NFL-nek köszönhetően a figyelem az októbertől februárig tartó időszakban a 

legnagyobb. Ebben az időszakban olyan nézőket is el tud érni a sportág, akik a 

hazai rendezésű bajnokságok iránt egyelőre még nem érdeklődnek. A saját 

rendezésű bajnokságok időszakán kívül ez az az időszak, ahol a sportág hazai 

szereplői nagyobb figyelmet kaphatnak különböző akciók, szereplések által. 

A szövetség az elkövetkező években a szomszédos országoknak a megközelítését 

tűzte ki célul, ami hatalmas fejlődést jelenthet a kezdeti állapotokhoz képest. 

 

A hazai szövetség nemzetközi kapcsolatai, sportdiplomáciai sikerei 

 

A nemzetközi szövetségen kívül elsősorban a szomszédos országokkal vette fel 

és tartja a kapcsolatot a MAFSZ. Emellett a nemzeti válogatott első mérkőzései 

segítettek a kapcsolatok elmélyítésében és szélesítésében. 

 

Fontos azonban, hogy a válogatott bemutatkozása után a lendület ne álljon meg 

és a szövetség a szakmai testületekben is folyamatosan jelen legyen.  

 

Ezért szövetségünk kezdeményezésére elindult északi szomszédainkkal egy 

regionális együttműködés. A kezdeményezésben – Three Nations Cup – idén 

Szlovákia, Csehország és Magyarország vesz részt. Mini torna jelleggel, előre 

egyeztetett időpontokban minden csapat játszik mindenkivel. 
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A válogatotton kívül fontos nemzetközi szerepet töltenek be a játékvezetők is. 

A hazai legmagasabb licenc a "nemzetközi" kategória, melyet a levezetett 

meccsszám, az összesített meccsszám, kötelező felmérések és az évközi 

teljesítmény alapján ítélnek oda. Ebből a körből kerül ki azután a nemzetközi 

keretbe delegált 6-7 játékvezető évente. 

 

Az elmúlt 3 évben IFAF keretében 6 magyar játékvezető vezetett nemzetközi 

mérkőzést. Ebben volt felnőtt VB és VB döntő, Junior VB és VB döntő, EB- 

selejtező tornák, IFAF Europe csoportmeccsek, IFAF Europe Champions League 

Final Four és Final Four döntő, valamint válogatott barátságos mérkőzések. 

Emellett AFBOE bajnoki mérkőzések, Slovakian Bowl, és cseh bajnoki 

mérkőzések. 

 

A magyar játékvezetői testület házigazdája volt az első IFAF Europe Officiating 

Clinic-nek (Bill LeMonnier (USA) vezetésével, aki az IFAF OC vezetője, ausztrál 

vendégekkel és 25 európai ország részvételével), az IFAF keretbe delegált magyar 

tagok pedig évente részt vesznek az IFAF Clinic rendezvényén. 

 

Külön kiemelendő, hogy az IFAF Europe Officiating Committee-ben a Secretary 

pozíciót magyar játékvezető tölti be. 

 

A nemzetközi szerepvállalás erősítésének újabb pozitív hozadéka, hogy 

szövetségünk az EMMI támogatásával benyújtotta pályázatát a 2020-as Egyetemi 

Világbajnokság megrendezésére. A rendező kilétéről szóló döntésre tavaly 

októberben került sor Lausanneban, ahol a bírálók elfogadták a MAFSZ 

pályázatát és Magyarországnak (Székesfehérvár) ítélték a szervezés jogát. 
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Az EVB rendezése hatalmas feladat, de fontos lehetőség is, mert a VB alatt a jelen 

lévő országok delegációival többoldalú tárgyalásokat folytathatunk a további 

együttműködések lehetőségéről. 

 

Szövetségi helyzet 

 

A 2014-es átalakulás után következetes munkával kialakította a szövetség a ma is 

működő szervezeti struktúráját, melynek legmagasabb szintű szerve a közgyűlés. 

A szövetségnek jelenleg 22+8 tagja van. Az operatív irányításért az elnökség felel, 

melynek munkáját a főtitkár segíti, a törvényességet pedig a felügyelő bizottság 

ellenőrzi. A működést, szakmai munkát és versenyeztetést a verseny-, fegyelmi-, 

statisztikai-, utánpótlás-, játékvezetői-, edzői- és igazoló bizottság támogatja. 

 

A szövetségnek jelenleg 2300 regisztrált játékosa van, melyből 1800 felnőtt és 

500 utánpótláskorú. A játékvezetők létszáma 70, közülük 10 rendelkezik 

nemzetközi minősítéssel is. 

 

A legmostohább körülmények infrastrukturális szinten vannak. Egész 

Magyarországon jelenleg 1 hivatalos amerikai-futballpálya van, 

Székesfehérváron.  

 

Az átalakulás utáni tapasztalatokat figyelembe véve elmondható, hogy a stabil 

szövetségi helyzet látványosan elősegíti a csapatok és játékosok számának 

növekedését mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. Azonban a helyzet még így 

sem mondható ideálisnak – a szövetségi támogatási rendszert minél előbb ki kell 

alakítani a hosszú távú kiszámíthatóság és stratégia érdekében. 

 

Ez a támogatási rendszer és az erre épülő utánpótlás bázis alapozhatja meg a 

sportág jövőbeli biztos helyzetét országosan. 
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További csapatok elindulásának és szakmai munkájának támogatása a szövetség 

egyik fontos feladata és emellett a szakmai színvonal emelése még kiemelt 

feladatnak minősül, mert ez hozzájárulhat a sportág támogatói bázisának 

növekedéséhez is. 

 

Az amerikai futball beágyazottsága egyelőre még nem megfelelő színvonalú 

Magyarországon, ezért az alulról építkezés nem megoldható. A legkisebbeknél 

meglévő flag futball és felszereléses futball még nem örvend olyan 

népszerűségnek, hogy az onnan kinövő játékosokat a későbbiekben nagy számban 

be lehessen építeni az utánpótlás-, majd felnőtt játékosok közé. Ezért a válogatott, 

első-, másod- és harmadosztály struktúra mentén, fentről lefelé építkezés történik, 

ennek stabilitását és folytonosságát kell biztosítania a szövetségnek, majd 

megfelelő szakmai anyaggal kialakítani a későbbiek folyamán az együttműködési 

lehetőségeket a felső-, közép- és alsó fokú oktatási intézményekkel.  

 

A sportági sajátosságok miatt a többi sportágtól eltérően szélesebb bázisból 

meríthet az amerikai futball – testalkattól, gyorsaságtól, erőnléttől és 

labdaérzékenységtől függetlenül lehet szerepeltetni a játékosokat egy csapatban –

, ezt azonban megfelelő tájékoztatási és szakmai munkával kell bemutatni és 

átadni az iskolákban jelen lévő szakembereknek. Ennek az utánpótlás stratégiának 

a kialakítása a szövetség hosszú távú feladata.  

 

Mivel amatőr státuszú játékosokról beszélünk, ezért a sportág szakembermegtartó 

ereje elmarad az elvárttól. Ezen képzési- és ösztönző programok kialakításával 

kell változtatni. Elengedhetetlen, hogy valamennyi korosztály számára megfelelő 

számú és minőségű - lehetőség szerint hazai - szakember álljon rendelkezésre. 
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A szövetségi szervezet a sportág jelenlegi helyzetét tekintve megfelelően 

kialakított, azonban a meglévő bizottságok tagjainak létszámában mindenképpen 

fontos lenne a továbblépés és a szakmai munka további erősítése. Ennek egyik 

elengedhetetlen feltétele, hogy bizonyos munkakörökbe főállású alkalmazottakat 

tudjon foglalkoztatni a szövetség, másik feltétele, hogy új embereket tudjanak 

bevonni a megnövekedett munka elvégzésére. Átlátható-, homogén és a 

feladatkörhöz és felelősséghez igazodó díjazási rendszert kell kialakítani. Jelenleg 

financiális okok miatt a MAFSZ-nak egyetlen főállású alkalmazottja sincs. Ennél 

fogva az erőn felül teljesítő, extra feladatokat vállaló személyek munkájának 

köszönhető a fejlődés. De ez sokáig nem tartható fent. 

 

Finanszírozás 

 

A szövetség nagyobb részben az állami támogatásokból, kisebb részben a 

tagszervezeti befizetésekből és a szponzori támogatásokból tudja fenntartani 

magát, azonban ennek mértéke nem megfelelő a felvázolt stratégia maradéktalan 

végrehajtására. Csapatszinten az amatőr státusznak megfelelően a játékosok és a 

helyben megszerzett szponzori-, önkormányzati-, pályázati támogatások jelentik 

a napi szintű működéshez szükséges forrásokat. A sportág a tao-rendszerben nincs 

jelen. 

 

Az állami forrásokat és a pályázatokból elnyerhető forrásokat szükséges a 

lehetőségekhez mérten növelni, majd a források megfelelő felhasználásával és a 

népszerűség növekedésével megfelelő szponzori kör kialakításával lehet további 

forrásokat bevonni. Szerencsére a népszerűség országosan folyamatosan 

növekszik, köszönhetően a médiában elérhető nemzetközi és hazai 

mérkőzéseknek és a hazai bajnokság színvonalának lassú növekedésének. 
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A szövetségnek kiemelt feladata kell, hogy legyen, hogy az általa megszerzett és 

a csapatok rendelkezésére bocsátott forrásokat folyamatosan monitorozza a 

transzparencia és a hatékonyság jegyében. 

 

Mivel az utánpótlás-fejlesztés kiemelt cél a sportág hosszú távú 

fenntarthatóságában, ezért a szövetségnek a források megfelelő részét pályázati 

úton elérhetővé kell tennie azon csapatok részére, akik vállalják az utánpótlás 

megfelelő szintű, a szövetségnél meghatározott szakmai célok szem előtt 

tartásával megvalósított és megfelelő minőségű fejlesztését. A kiválasztási és 

pályázati rendszert a sportág hosszú távú céljainak megfelelően objektívan, 

átlátható és mindenki által megismerhető módon kell kialakítani, hogy a 

legszélesebb körben elérhető legyen minden csapatnak. 

 

Financiálisan jelen pillanatban az önfenntartás a jellemző a csapatokra, szövetségi 

szinten pedig az állami támogatásnak köszönhetően van lehetőség lassú 

előrehaladásra. 

 

Elsődleges érdek, hogy a fő termék – a válogatott és a kiemelt felnőtt bajnokság 

– eladhatósága érdekében forrásokat vonjunk be a csapatokat működtető klubok 

költségvetésébe. 

 

A szponzorációt vonzóvá tevő megoldásokat kell találni, hogy a növekvő 

népszerűségből fakadó gazdasági előnyök kihasználhatóak legyenek. 

 

A jövő 

 

A jövő egyértelműen az utánpótlás minőségén és mennyiségén múlik. Az 

amerikai futball sajátosságából következőleg ez jelenleg két irányban történik.  
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Az igazi tömegsport jelleget a kontaktnélküli flag futball jelenti, ahol a gyerekek 

koedukáltan játszhatnak úgy, hogy közben a sportághoz kapcsolódó megfelelő 

mozgásokat megfelelő szakember segítségével el tudják sajátítani. 

 

A másik irány a felszereléses futball, ahol az általános iskolások szigorúan 

szabályozva az amerikai futballnál megszokott védőfelszerelésben kezdik 

megismerni a játékot. 

 

Ezt a két irányt U11-es vagy idősebb korosztályoknál kezdték bevezetni és 

megismertetni a csapatok és jelenleg közel 20 ilyen gyerek csapat van. 

A komolyabb edzéseket és szakmai munkát viszont jellemzően csak az U17-es és 

U19-es korosztályoknál kezdik végezni a játékosok. 

 

Örvendetes, hogy a sok befektetett munkának megvan az eredménye, hisz 15-

20%-os létszámnövekedés tapasztalható az U19 alatti korosztályoknál. 

A hivatalos ifjúsági bajnokságok az ősz folyamán kerülnek megrendezésre mind 

a flag futballban, mind a felszereléses (tackle) futballban. 

 

Ezeknek az utánpótláscsapatoknak a kialakítása és támogatása szükséges ahhoz, 

hogy az egész országot lefedő csapatstruktúrával – felnőttől gyermek korosztályig 

– képviseltethesse magát a sportág.  

Szövetségi és csapat szinten egyaránt figyelni kell arra, hogy a sportágban 

megjelenő újításokat minél hamarabb beépítsük a hazai versenyeztetésbe, 

szakmai munkába, gondolkodásba. 

 

 

 

 



Magyar Amerikai Futball Szövetség  Sportágfejlesztési Stratégia 

15 
 

Kommunikáció, marketing 

 

Alapvető cél, hogy minél több emberrel ismertessük és kedveltessük meg a 

sportágat. 

 

Erősíteni kell a szponzorációt, melynek segítségével egész évben vonzóvá kell 

tenni az amerikai futballt – olyan eseményeket kell szervezni, mellyel elérhetővé 

válnak a fontos- és új célcsoportok. 

 

A gyenge beágyazottság ellenére a válogatott szereplései mindig kiemelt 

figyelmet kapnak a sajtóban, azonban a klubcsapatok mérkőzései és eseményei 

egyelőre csak az amerikai futball iránt már most is érdeklődő közönséghez jut el. 

Ennek megváltoztatásában nagy szerepe van a rendszeres DIGI Sport TV-s 

közvetítéseknek, elemzéseknek és magazin műsoroknak, de további 

közösségformáló események szervezésével fejleszteni kell a sportág és a 

potenciális érdeklődők közötti kapcsolatot. A 2018-as évben már 15 élő 

közvetítést és heti szintű magazin megjelenést biztosít sportágunk számára a Digi 

Sporttal való együttműködés. 

 

Folytatni kell a legköltségkímélőbb közösségi média (Facebook) és internetes 

(mafsz.org) kommunikációs elemek használatát, kiegészítve újabbakkal (pl. 

Instagram, blogok, szakmai oldalak), a költségvetés erre szánt részét pedig minél 

hatékonyabban kell erre a szegmensre fordítani és lehetőség szerint új forrásokat 

kell bevonni a népszerűsítés érdekében. 

 

A médiával meglévő eddig is jó kapcsolatokat érdemes tovább erősíteni, melynek 

érdekében a szövetség médiadíjat alapít, melyet évente egyszer ítél oda az adott 

évben a magyar amerikai futball népszerűsítéséért legtöbbet tevő újságírónak. 
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Infrastruktúra 

 

Jelenleg a sportág leginkább hátráltató tényezője a saját infrastruktúra hiánya. A 

fehérvári pályát kivéve sem a csapatok sem a szövetség nem rendelkezik saját 

infrastruktúrával. Ez megnehezíti a csapatok edzéseinek megszervezését, az 

utánpótlás fejlesztését, a mérkőzéshelyszínek állandósulását. Minden 

szereplőnknek külsős cégekhez, önkormányzatokhoz és sportágakhoz kell 

igazodnia. 

 

A legfontosabb és egyben legköltségesebb fejlesztési irány ennek az állapotnak a 

megváltoztatása. 

 

Első körben állami szerepvállalás segítségével, illetve kisebb részben szponzorok, 

pályázatok bevonásával Budapesten ki kell alakítani egy olyan 

sportkomplexumot, ami stabilan biztosítja a válogatott és a fővárosi csapatok 

mérkőzéseinek helyszínét, segítségére van a budapesti- és környéki csapatok 

edzéshelyszínének megválasztásában. 

 

Ez a tervezett fővárosi központ a bécsi, már jól működő központ mintájára egy 

tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, 1000 fős mobil lelátóval rendelkező, 

120 yardos hivatalos, kivilágított műfüves (az egész éves intenzív edzések és 

mérkőzések miatt szükséges) amerikai futball-pálya, mellette pedig egy fél- vagy 

teljes gyakorlópálya lenne világítással, melyekhez kiszolgáló épületek is 

tartoznának.  

 

Így egyszerre két klub is tudna edzéseket tartani, illetve minden fővárosi 

mérkőzés helyszíne biztosítva lenne, emellett az állandó helyszín a TV-s 

közvetítéseknek is biztos pontot jelentene.  
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A fővárosi csapatok létszámából fakadóan már most minden edzésidőpontot 

lekötnének az egyesületek, 15 óráig pedig minden nap iskolák vagy más 

sportszervezetek használhatnák bérlőként a pályákat az ideális kihasználás 

érdekében. 

 

Elegendő saját forrás híján ennek a tervnek a megvalósítására központi segítséget 

kell kérnie a szövetségnek. 

 

Ezen kívül a vidéki csapatokat szövetségi-szponzori segítséggel támogatni kell a 

megfelelő edzés- és meccshelyszín megtalálásában és hosszú távú biztosításában 

az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében. 

 

Versenyeztetés 

 

A jelenlegi versenyeztetési rendszer egy folyamatosan változó környezetben 

megvalósuló bajnokság az összes szinten és emellett van jelen a válogatott 

szereplése is. 

 

Legfontosabb feladat, hogy a bajnokságokat stabil, kiszámítható alapokra 

helyezzük egy széles háttérbázis kialakításával az alsóbb ligákban, és ezt a 

versenyeztetést kell kiegészítenie a válogatott rendszeres szerepléseinek mind a 

fejlődés, mind a hírérték miatt.  

 

A környező országok szövetségeivel a kapcsolattartás mellett az idén elinduló 

Three Nations Cup tovább fejlesztése fontos fejlődési pont lehet a válogatott 

életében, ahol kiemelt feladat a játékosok fejlesztésén kívül egy stabil szakmai 

stáb jelenléte és fenntartása, ami biztosítja a játékosok és szakemberek folyamatos 

és hosszú távú fejlődésének lehetőségét. 
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Játékvezetés 

 

A játékosok és csapatok fejlődése a játékvezetés terén is megköveteli a folyamatos 

fejlődést mind mennyiségileg, mind minőségileg. 

 

Jelenleg 60 játékvezető segíti a sportágat itthon és az évente megrendezésre kerülő 

újoncképzésnek köszönhetően – melyen esetenként 30-40 fő vesz részt – jó esély 

van a hazai bázis szélesítésére is. Emellett évente 2 napos kötelező továbbképzést 

tartanak az aktív állománynak a Tatai Olimpia Központban. 

 

Mint mindenhol, itt is fontos egy egységes, transzparens szabályzat létrehozása, 

amely tartalmazná a szakmai és etikai normákat, így is biztosítva a minőségi 

javulást. 

 

Folyamatosan fizikai és szabályismereti tesztekkel ellenőrizni és fejleszteni lehet 

a meglévő állomány felkészültségét és a mindenki által ismert feltételeknek 

köszönhetően új érdeklődőket lehetne bevonni a rendszerbe, ezzel is biztosítva az 

egészséges verseny általi fejlődést. 

Tehetséggondozás 

 

Az infrastruktúra melletti másik legnagyobb hiányosság az utánpótlásképzésben 

és tehetséggondozásban mutatkozik meg. 

 

Miközben a sportág sajátosságai okán az egyik legszélesebb sportolni vágyó 

bázist tudná megszólítani, a nem megfelelő beágyazottság miatt a merítés sokkal 

kisebb az elvárhatónál. 
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Ennek megoldására két szinten párhuzamosan kell elindítani a változást. 

A szövetségnek megfelelő programokkal ösztönöznie kell a csapatokat a 

tehetségek felkutatására és a sportágba való beépítésükre.  

 

A csapatoknak pedig helyi szinten kell felvennie a kapcsolatot az iskolákkal. Más 

sportágak tapasztalatait felhasználva el kell kezdeni kidolgozni egy 

együttműködési rendszert az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel. 

Nyitni kell a közoktatásban dolgozó szakemberek felé és a testnevelő tanárok 

bevonásával növelni kell a sportág ismertségét és népszerűségét. 

 

Szövetségi támogatással együttműködési megállapodásokat kell kötni felsőfokú 

oktatási intézményekkel, emellett pedig szorosan együtt kell működni helyben a 

középiskolákkal önkéntes tevékenységet kínálva részükre.  

 

Minden részletre kiterjedően kell kidolgozni az Arany Sisak ösztöndíj programot, 

mely 5 fiatalnak lehetőséget biztosít, hogy tanulmányait az amerikai futball 

segítségével folytathassa, majd később a megszerzett tudását itt hasznosíthassa. 

 

Tömegsport 

 

A sportág igazi bázisát a tömegsportban kell megalapozni. Erre a fentebb már 

említett sportági sajátosság – nemre, korra, alkatra, képességekre tekintet nélkül 

bárki játszhatja az amerikai futballt a résztvevő játékosok különböző szerepének 

köszönhetően – remek lehetőséget biztosít, ezért a szövetségnek megfelelő 

programok szervezésével és támogatásával lehetőséget kell biztosítani a sportág 

ilyen irányú fejlődésére is.  

 

A hazai és nemzetközi sikeresség megalapozásához célként kell megfogalmazni 

a minél nagyobb sportolói utánpótlás-bázis kiépítését.  
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Ezen bázisra a legnagyobb fenyegetést a már amerikai futballozó fiatalok 

fokozatos lemorzsolódása jelenti. Ki kell dolgozni egy olyan programot, mely a 

legjobbaknak biztosítja a szintjüknek megfelelő versenyeztetést, de a gyengébb 

képességű játékosoknak is lehetőséget teremt a játékra szervezett keretek között, 

ezzel is biztosítva a sportág közelében maradást és csökkentve a lemorzsolódást. 

 

Oktatás, képzés 

 

Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzések tekintetében komoly fejlesztésekre 

van szükség, hogy a szakmai érdeklődőknek minden lehetőségük meglegyen 

képességeik fejlesztésére. 

 

Jelenleg államilag elismert OKJ-s edzői képzés van az amerikai futballban, de a 

szövetség rendszeresen hirdet különböző tanfolyamokat is. Emellett fontos lenne 

bevonni a csapatok munkájába erőnléti képesítéssel rendelkező szakembereket is, 

mind a játékosok fejlődése, mind az egészségmegőrzés szempontjából. 

 

A csapatvezetés fejlesztése és fejlődése érdekében menedzsmenttel és vezetéssel 

kapcsolatos tájékoztató/felkészítő anyagok készítése megfelelő kezdeményezés 

lenne a szövetség részéről. 
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SWOT analízis 

 

Erősségek 

 Közös akarat 

 Stabil szövetségi struktúra 

 Sportág robbanásszerűen növekvő 

hazai népszerűsége az NFL által 

 Digi Sport élő közvetítések 

növekvő száma 

 Sok ezer nézővel bonyolított 

kiemelt mérkőzések 

 Innovatív, kiemelten látványos 

sportág 

Gyengeségek 

 Társadalmi beágyazottság 

gyengesége 

 Kiszámítható, érdemi támogatás 

hiánya 

 Infrastruktúra elégtelensége 

 Szakmai- és játékos utánpótlás 

elégtelen volta 

 Klubok gyenge financiális helyzete 

és az ebből adódó elégtelen 

szervezeti, szakmai működés 

Lehetőségek 

 Utánpótlás merítési lehetőség 

 Együttműködések kialakítása 

oktatási intézményekkel 

 Szponzorok, támogatók bevonása 

 Állami szerepvállalás növelése 

infrastruktúrában és 

finanszírozásban 

 Helyszíni nézőszám növelése 

Veszélyek 

 Szakmai vezetők és játékosok 

nagyszámú távozása a források 

hiánya miatt 

 Klubok ellehetetlenülése az 

infrastruktúra gyengesége miatt 
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Összefoglaló 

 

Az amerikai futballban Magyarországon érdekes kettősség figyelhető meg. 

Egyrészt jelenleg még alacsony a sportág társadalmi beágyazottsága, másrészt 

óriási potenciált rejt a sajátossága. 

 

A szövetség az első lépéseket már megtette, jól működő struktúrát alakított ki, 

amivel a hazai helyzethez megfelelően alkalmazkodott, így most lehetősége van 

a sportág további fejlesztésére. 

 

A fejlődéshez két fontos elképzelésnek mindenképpen meg kell valósulnia. 

Megfelelő fővárosi edző- és versenyközpontot kell kialakítani és országosan 

erősíteni kell az utánpótlás bázisát. 

 

Az edzőpályákat saját forrás híján állami segítséggel kell megvalósítani már 

működő mintára, az utánpótlás bázisát viszont szövetségi szempontok 

figyelembevételével, a tehetségeket külön is kiemelve kell szélesíteni és erősíteni 

az Arany Sisak ösztöndíj programhoz hasonló kezdeményezésekkel. Ehhez 

megfelelő kapcsolatot kell kialakítani az oktatási intézményekkel, segíteni és 

támogatni kell a helyben dolgozó szakembereket. 

 

Szakmai képzési- és ösztönző programok kialakításával biztosítani kell a sportág 

mellett dolgozók fejlődési lehetőségét is. 

 

A különböző programoknak és támogatásoknak mindenki által elérhetően és 

átláthatóan kell megvalósulnia, így is növelve az állami szereplők és szponzorok 

bizalmát és biztosítva ezen szereplőkkel meglévő és újonnan kialakuló 

kapcsolatok hosszú távú stabilitását. 
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A nemzetközi kapcsolatokban a meglévő állapotokat stabilizálni kell és lehetőség 

szerint további kapcsolatokat kell kialakítani más országokkal, szövetségekkel. 

Az idén elinduló Three Nations Cup versenysorozat folytatását és 

továbbfejlesztését a válogatott és a teljes sportág érdekében prioritásként kell 

kezelni szövetségi szinten. A 2020-as Székesfehérváron tartandó Egyetemi 

Világbajnokság megrendezésének és lebonyolításának sikerességéért mindent 

meg kell tenni az önkéntesektől az állami- és szövetségi szereplőkig egyaránt. 

 

Jelen stratégia által megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása együttesen 

biztosítja a magyarországi amerikai futball fejlődését. 


