
 

 

  

  

  

Beszámoló az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság  

2019. évi munkájáról 

   

   

 

Tagjai: Szabados István   elnök   

   Halász Márta    tag    

   Fehér Tibor         tag  2019.11.14-ig    

   Hiervarter Ákos   tag   

   Bedőcs Gergely   tag   

             Schulek Dávid   tag  2019.11.14-ig 

             Dávid Tibor   tag  2019.11.14-től  

             Nagy Attila tag  2019.11.14-től 

             Kőnig Gábor tag  2019.11.14-ig 

   Mezei Zoltán         tag (mindenkori VB elnök)   

  

Külsős referensek: Nagy Attila, Dávid Tibor – november 14-ig, utána bizottsági tagok. 

  

A Bizottság a következő időpontokban tartott üléseket az év során 

személyesen vagy online módon:      

   

január  MRSZ, Budapest   

február online értekezlet 

április online értekezlet 

május  Folyondár Sportközpont, Budapest   

szeptember   Edzői továbbképzés, Budapest    

október online értekezlet 

november  MRSZ, Budapest   

   

A tagság nem minden ülésen tudott teljes létszámban jelen lenni, de a főbb kérdésekben folyamatos 

online és telefonos egyeztetések előzték meg a döntéseket az év folyamán.   

   

Folyamatos feladataink egész évben: 

utánpótlás versenyek szervezése, csoportbeosztások elkészítése, az országos döntők előkészítése, 

utánpótlást érintő stratégiai- és napi kérdésekben véleményalkotás, döntések előkészítése, javaslatok 

a SZK és az Elnökség felé, majd az Elnökség döntéseinek végrehajtása.   

   

A Bizottság minden évben egyik fő feladata az adott évi (jelen esetben 2019. évi) Országos Mini Kupa 

megszervezése, lebonyolítása és ez idén sem volt másképpen. Az operatív munkacsoportot a 

bizottság tagjai közül Halász Márta, Hiervarter Ákos és Szabados István alkották. A beérkező 

temérdek nevezés komoly kihívás elé állította a Bizottságot. 2018-ban 159 csapat nevezett összesen, 

míg idén 278.  

U10-  103 csapat Budapest 



 

 

  

  

  

U11-  83 csapat Szeged 

U13-  92 csapat     Budapest 

Ez az esemény így már nehezen megrendezhető a korábbi évek bevett gyakorlata alapján. Ebben az 

évben Budapest mellett Szegeden bonyolítottuk le a küzdelmeket, de ebben a formában ezt a 

rendezvényt át kell gondolnunk 

 

Az Országos Mini Bajnokságot szinte teljes mértékben a Bizottság működtette külső referensek, 

illetve a tagok közreműködésével. Egy adminisztratív asszisztens bonyolította a bajnoksággal 

kapcsolatos operatív teendőket (nevezések kezelése, összesítése, ranglista frissítése, 

kapcsolattartás a csapatokkal, forgatókönyvek előkészítése, stb.).   

Az első osztály országos döntőit ezúttal is Szegeden rendeztük a korábbinál magasabb rendezési 

színvonalon. A végeredmény a következő lett: 

 

 U13 leány I. osztály U13 fiú I. osztály 

1. Békéscsabai RSE 1 KESI B 

2. Vasas Piros RÖAK Sárga 

3. BVSC- Zugló Dág KSE 

4. UTE A RÖAK Kék 

5. MTK Szolnoki Sportcentrum 

6. KESI A Szegedi RSE 

7. Békéscsabai RSE 2 Sümeg-Dabronc 

8. Szegedi RSE EVSI 

9. Nyíregyháza B KESI A 

10. Gödöllői RC Felsővárosi Fésüs RAF 

11. UTE B Pénzügyőr SE A 

12. Vasas Kék Lőrinc 2000 SE 

 

A 2018/2019. évi és a jelenleg is tartó bajnokságban koordináltuk az összes utánpótlás bajnokság 

csoportbeosztását. Mivel a TAO hatására jelentősen emelkedett az utánpótlás csapatok száma és ez 

a folyamat nem állt meg, így több osztályban kellett lebonyolítani minden korosztály bajnokságát. A 

koordinálásban már az előző évtől „külsős” munkatársat kértünk fel, aki elsősorban a 

csoportbeosztások előkészítését végzi. A 2019/2020-as szezon elején a beérkező nevezések alapján 

javaslatot tettünk a különböző korosztályú bajnokságok lebonyolítására, ami nem volt könnyű feladat, 

tekintve a sok újonc megjelenését.  

 

A korosztályos bajnokságok I. osztályú végeredményei (1-6. hely) a következőképpen alakultak: 

 U15 leány I. osztály U15 fiú I. osztály 

Helyszín: Kecskemét 

1. Békéscsabai RSE KESI 

2. Vasas A Pénzügyőr SE 

3. Delta RSE Sümeg-Dabronc 

4. UTE A Kunhegyes 



 

 

  

  

  

5. MTK Szolnoki Sportcentrum 

6. KESI A Dág KSE 

 U17 leány I. osztály U17 fiú I. osztály 

Helyszín: Nyíregyháza 

1. UTE Dunaújvárosi SE RA 

2. Vasas Szolnoki Sportcentrum 

3. Békéscsabai RSE Felsővárosi Fésüs RAF 

4. BVSC- Zugló Pénzügyőr SE 

5. MTK KESI 

6. Nyíregyháza RÖAK Kaposvár 

 

 U19 leány I. osztály U19 fiú I. osztály 

Helyszín: Békéscsaba 

1. Békéscsabai RSE Kecskeméti RC 

2. Felsővárosi Fésüs 

RAF 

RÖAK-Fino 

3. Gödöllői RC DSE RA 1. 

4. Nyíregyháza Szolnoki Sportcentrum 

5. UTE Felsővárosi Fésüs RAF 

6. Vasas DSE RA 2. 

 

 U21 női Nemzeti 

Bajnokság 

U21 férfi Nemzeti 

Bajnokság 

Helyszín: Kaposvár 

1. UTE Fino Kaposvár SE 

2. Gödöllői RC DSE Röplabda 

Akadémia 

3. Békéscsabai RSE Szolnoki Sportcentrum 

4. Budaörsi DSE Pénzügyőr SE 

5. Fatum- Nayíregyháza Kecskeméti RC 

6. Vasas MAFC-BME 

 

A 2015 őszén elindult szakmai anyagok készítését folytattuk 2019-ben is. Számos külföldi szakcikket 

fordíttattunk le, amelyekből egy elektronikus kiadvány készítésén dolgozunk jelenleg is. Bizottság 

tagjai aktív szerepet vállaltak 2019-ben is a Vollé!2020 Röpsuli Program keretein belül megszervezett 

testnevelőtanári továbbképzésekben, mint előadók.   

  

Vollé!2020 Röpsuli Programunk továbbra is nagy népszerűségnek örvend, közel 100 testnevelő és 

mintegy 2000 gyerek vesz részt a programunkban. Az idei év feladata, hogy átgondoljuk stratégiailag 

milyen szerepet szánunk ennek a szegmensnek a jövőben.   

  



 

 

  

  

  

Kiemelt eseményünk volt a 2019-es évben az egy évvel korábbi nagy sikerrel zárult FIVB level II-es 

képzés után újra megrendezzünk egy nemzetközi edzőtovábbképzést. Ezúttal I-es szintű 

edzőképzést hirdettünk, amelyre egy japán szakembert, Athusi Andre Katoh-t kértük fel az FIVB 

közreműködésével. 14 jelentkező érkezett Tatára, ahol az 5 napos képzés végén mindannyian 

sikeres vizsgát tettek. A képzésben 6 magyar edző vett részt. 

Beszámoló a lány utánpótlás válogatottak 2019-es évéről 
 

 

2019-ben három lány utánpótlás válogatottat működtetett szövetségünk, serdülő, ifjúsági és junior 

válogatottakat. A két évente felmenő rendszerben cserélődő vezetőedzőink 2019-ben kezdték meg 

első évüket csapataiknál. Halász Márta U16-os vezetőedzőnk Kőnig Gábornak adta át az irányítást és 

Gábortól pedig az U18-as csapatot Horváth András vette át. Idei évben a következő két év serdülő 

korosztályú válogatott játékosait Halász Márta kezdte el kiválasztani a nyári időszakban. 

 

2019-es évben mindhárom csapatnál az állandó szakmai stáb kialakításán dolgoztunk. Vezetőedzőink 

iránymutatásával és kéréseiknek eleget téve mindhárom korosztályban megfelelő számú és minőségű 

stábot sikerült építeni. 

  

U14:  

Halász Márta - vezetőedző  

Bedőcs Gergely – másodedző  

Ékes Erika – másodedző  

Juhász Petra – erőnléti edző  

Fazekas Szilvia – masszőr  

 

U16:  

Kőnig Gábor – vezetőedző  

Csépke Gábor – másodedző  

Batári Csaba – statisztikus, másodedző  

Soós Ivett – erőnléti edző  

Soós Adrienn – gyógytornász, masszőr  

U18: 

Horváth András – vezetőedző  

Czímer Attila – másodedző  

Mondl Viktória – masszőr  

 

 

A két fiatalabb korosztályban állandósulni látszik a teljes szakmai stáb, ami tervezhetőség 

szempontjából nagyon pozitív az előző évek gyakorlatához képest. Sajnos a legidősebbeknél nem 

sikerült állandósítani a létszámot. Ennek oka, hogy teljes állásban csapatoknál dolgozó gyógytornászt, 

illetve erőnléti edzőt, akik magas színvonalon dolgoznak, nagyon nehéz hosszú edzőtáborokra 

leszerződtetni. A két fiatalabb korosztálynál sikerült sportágon belülről megfelelő embereket találni a 

pozíciókra, így a klubok a munkavállalójukat könnyebben el tudják engedni válogatottjaink számára. 

Érdemes elgondolkodni arról, hogy az idősebb korosztályoknál állandó teljes munkaidőst stáb 

dolgozzon, akik koordinálhatnák a fiatalabb korosztálytól kezdve a felnőtt válogatottakig a munkát. 

Mivel felnőtt válogatottaknál a szakmai stáb sokban függ a szövetségi kapitánytól, így náluk elég 

magas a fluktuáció.  



 

 

  

  

  

 

 

 

Események: 

 

Az előző évekhez hasonlóan számos nehézségekkel kell megküzdenünk egy-egy edzőtábor 

lebonyolítása alkalmával. Rendszerint az utánpótlás válogatottak edzőtáborait a nyári programtól 

eltekintve a csapatsportágak bajnoki évadjának kellős közepén kell megszerveznünk. Az elérhető 

létesítmények száma nem változott a korábbi időszakokhoz képest, így minden egyes alkalommal 

hosszú tárgyalások útján tudjuk lefoglalni helyszíneinket. Rendszeresen előfordul, hogy nem sikerül 

az edző tervezetének megfelelő idősávban kibérelni a termeket, amely konfliktusokat szülhet a 

munkafolyamatainkban, illetve a csarnokokat használó csapattal és létesítményüzemeltetővel. 

További nehézségeket szül a szállás és a csarnokok közti távolság, aminek következtében 

rendszeresen autóbuszokkal kell szállítani csapatainkat, amely többlet költséget jelent szövetségünk 

számára. További nehézséget jelent, hogy vezetőedzőink klubérdekeltségeik miatt évközben nem 

engedhetik meg maguknak, hogy munkaadójuktól távol tartsák meg válogatott összetartásaikat, így az 

elmúlt időszakban gyakran Budapest adott helyet mindhárom csapat programjának, amely szállás és 

létesítmény telítettségek miatt nagyon nehéz kompromisszumokkal teli szervezést igényelt mindenki 

számára.  

 

2019-es év helyszínei:  

 

Folyondár Sportközpont (szállás – Császár Hotel/Attila Hotel) (U14,U16,U18) 

Megfelelő helyszín válogatottjaink számára, hiszen sok pályát lehet egyszerre használni. 

Különösen fontos a legkisebbeknél, akik 20 fő fölötti létszámmal szoktak dolgozni. Nagy 

hátránya viszont, hogy nyári időszakban a levegőztetés nem megoldott, így akár 30 fok körüli 

hőmérséklet is előfordul a teremben. A szálláshoz kisbuszokkal kell menni. Nyári időszakban 

a forgalom nem olyan erős, azonban tanítási szezonban sok időt elvesz a napból.  

 

Güntner Aréna Városi Sportcsarnok (szállás – Pikant Panzió) (U16) 

Nagyon szép jó állapotú csarnok. Ideális körülmények között lehet dolgozni. Hátránya, hogy 

egy rendes pályát lehet felépíteni. Több pálya építését mobilállvány segítségével tudjuk 

megoldani, ami egyrészt időigényes, másrészt nem is ideális minőség. A szállások közül a 

Pikant Pajtában és a Sirály Panzióban laktunk. Mindkét helyszín szép állapotban lévő szállás. 

Hátrányuk, hogy ide is kisbuszok segítségét kell igénybe venni.  

 

TATA Olimpiai Sportközpont (U16)  

Az utóbbi időszakban sajnos felújítás miatt nem tudtunk a csarnokban edzeni. Előnye, hogy 

minden egy helyen van, így az utazás nem megy a pihenés rovására. Ahhoz, hogy a 

sportközpontban tudjuk lebonyolítani edzőtáborainkat, hónapokkal korábban le kell azt foglalni 

a korábbi rutinunkhoz képest. Legtöbb esetben csak 1-1 hét állhat rendelkezésre csapataink 

számára, ha szerencsénk van.  

 

UTE Sportcsarnok (szállás - Vitta Hotel) (U18) 

Az újonnan átadott UTE sportcsarnok nagy jó feltételeket biztosít. Akár három teljes értékű 

pályán magas színvonalú kiscsoportos edzések megtartására is tökéletesen alkalmas. 

Hátránya, hogy rengeteg pénzbe kerül a többi teremhez képest, és megfelelő szállás sincs a 

közelben. Vitta Hotelben gyönyörű körülmények között tudtunk pihenni. Hátránya, hogy 



 

 

  

  

  

kisbusz távolságra van a csarnoktól. Összességében jó felkészülést biztosít, de anyagilag 

nem ideális.  

 

VVSI Sporthotel Gárdony (U14) 

Nagyon szép környezetben található edzőtábori helyszín. A szállás és étkezés jó minőségű. 

Néhány alkalom után megtaláltuk az ideálos étel adagot is, amelyben a szolgáltató 

maximálisan partner volt. A helyszín egyedüli hátránya, hogy a terem nem a legjobb 

minőségű, de a legkisebb korosztálynak még megfelelő.  

 

Szeged Etelka sori Sportcsarnok (szállás - Sqash Klub Szeged) (U14) 

Szegedi helyszín igazi tábori körülményeket biztosít. A játékosok emeletes ágyon 6-8 fős 

szobákban laknak a Sqash Klubban. Az étkezésekkel voltak problémák korábban, de azt a 

szolgáltató megoldotta. A csarnok igen messze van a szállástól, így bérelt busszal közlekedik 

a csapat. A terem maximálisan kiszolgálja a kis csapat igényeit, amelyben nagy segítséget 

kapunk a szegedi röplabda egyesülettől.  

 

Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok (szállás – Oázis Wellness Hotel)  

Véleményem szerint a legjobb helyszín csapataink számára. Kiváló szálláshelyt biztosít az 

Oázis Wellness Hotel. Sétatávolságban található a minden igényt kielégítő Városi 

Sportcsarnok. Nagy hátránya viszont, hogy nagyon nehéz időpontot találni, hogy mind a 

csarnokban mind pedig a szálláson legyen helyünk.  

 

EB Selejtező MEVZA torna 

 

2019-es évben a CEV új rendelkezése alapján az U18-as korosztálynak nem rendeztek kontinens 

bajnokságot. Ennek értelmében egyetlen csapatunknak, az U16-os ifjúsági válogatottunk indult el EB 

selejtezőkön. Első nekifutásra a január elején megrendezésre került puchovi (SVK) EB selejtezős 

MEVZA tornán mérettették meg magukat. A csapat mellett Halász Márta segítőjeként már ott volt 

Kőnig Gábor leendő vezetőedző is, aki így közelebbről képet kaphatott az aktuális válogatott keretről. 

A szlovákiai tornán célunkat elérve továbbjutottunk a 2. körös szerbiai tornára, ahol már Kőnig Gábor 

vezette a lányokat. A csapat végül 3. helyen zárta az utolsó selejtezős csoportját, így nem jutott be a 

döntőbe.  



 

 

  

  

  

 

Global Challenge 

  

A nyári programban az U16-os és az U18-as válogatottunk a horvátországi Pula városában 

megrendezett Global Challenge nemzetközi tornán vettek részt. Az ifiknél két csapattal 10-10 fővel a 

junioroknál 1 csapattal 12 fővel indultunk el. Mindkét válogatottnak hasznos volt a túra, hiszen 

különböző erősségű és kultúrájú, köztük amerikai csapatok ellen is mérkőzhettek.  

 

 

 

 

Idén augusztusban került volna megrendezésre az Olimpiai Reménységek Versenye, azonban a 

külföldi csapatok közül összesen két válogatott jelentkezett, így a torna megszervezését lemondtuk. A 

torna sikertelen megrendezése után több tanulságot is le lehet vonni. Külföldi válogatottakat sokkal 

sűrűbben és „agresszívebben” kell megkeresni. Tapasztalataim alapján a legtöbb szövetség jóval 

hamarabb megszervezi a nyári programjait. Ahhoz, hogy megfelelő edzőpartnert, mérkőzéspartnert 

találjunk, jóval hamarabb el kell kezdeni a kapcsolatfelvételt a külföldi szövetségekkel. 



 

 

  

  

  

U19 MEVZA torna, Dunaújváros 

 

A Global Challenge után legfontosabb tornánk a decemberi U19-es MEVZA Torna, melyet hazai 

környezetben, Dunaújvárosban rendeztünk meg. A helyszín nem volt a legideálisabb, de máshol nem 

volt lehetőségünk megrendezni. Szállásaink a Klub Hotelben, Kerpely Hotelben és a Kerpely 

Kollégiumban volt. Probléma leginkább a szállásokkal volt. A Kerpely Kollégiumban bejelentkezéskor 

több szobában is kosz volt, amit a vendég csapatok meg is jegyeztek, valamint a szobák minősége 

sem felelt meg. Itt két csapat a szlovén és az osztrák csapat lakott. Keprely Hotelel minden rendben 

volt, ahol 3 csapatot tudtunk elszállásolni. Az öt válogatott a Campus étteremben étkezett. 

Svédasztalos fogásokkal minden igényt kielégített szolgáltatásuk, és nagyon jó áron biztosították 

nekünk a feltételeket. Egy hátránya volt az étteremnek, hogy a két ünnep közötti időszakban 

érkezéskor nem volt lehetőségünk ebédet biztosítani. A Klub Hotelbe szállásoltuk el a magyar és az 

izraeli csapatot. A nehézséget az étkezések adták. Sajnos a hotel vezetése nem tudta az izraeliek 

speciális igényeit kiszolgálni. Próbálták a megadott paraméterek alapján elkészíteni a fogásokat, 

azonban a nyelvi nehézségek miatt félreértelmezték egymást. Ebbe a csapdába esetbe bele a magyar 

csapat is, így a torna végéig voltak kifogásolható ételek. A hotel vezetése igyekezett megoldást találni 

a problémákra, azonban a két ünnep között korlátozottak voltak a lehetőségeik.  

A kezdeti nehézségek után minden rendben zajlott a torna végezetéig. Minden munkatárs kiváló 

munkát végzett. Összességében sikeresnek mondhatjuk a torna szervezését. Sok tapasztalatot 

szereztünk ezen a téren is.  

 
 

 

   
    

 



 

 

  

  

  

 

Fiú utánpótlás nemzeti válogatottak éves beszámoló 2019 

 

U19 

Szövetségi kapitány:   Tomanóczy Tibor 

Másodezdő:    Beregszászi Szabolcs 

Másodedző/statisztikus: Demeter András 

Erőnléti edző:    Horváth Tibor 

Orvos:    dr. Kovács Krisztián 

Masszőr:   Balázs István 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósult programok 

időpont helyszín esemény létszám 

2019.06. 21 - 06.24. Dunaújváros / Rácalmás edzőtábor 18 fő 

2019.06. 24 - 06.29. 
Weiding / Deggendorf 

(Németország) 
edzőtábor 17 fő 

2019.06. 29. - 07.04. Dunaújváros / Rácalmás edzőtábor 16 fő 

2019.07. 29. - 08.02. Dunaújváros / Rácalmás edzőtábor 15 fő 

2019.08.02. - 08.08. 
Svitavy (Csehország) / 

Szczyrk (Lengyelország) 
edzőtábor 16 fő 

2019.10. 03. - 10.06. Dunaújváros / Rácalmás edzőtábor 15 fő 

2019.10. 29. - 10.31. Dabas NB I. 16 fő 

2019.12.19. - 12.21. Dunaújváros / Rácalmás NB I. 16 fő 

2019.12.27 - 12.30. Maribor MEVZA 18 fő 

 



 

 

  

  

  

A 2019-es évben az U19-es válogatott júniusban kezdte a közös munkát. Ennek okai, hogy a legfőbb 

megmérettetésük decemberre esett, a másik ok, azonban ennél prózaibb. A meglévő financiális 

kerettel igyekeztek úgy gazdálkodni, hogy inkább nyáron tudjanak többet edzőtáborozni 

Magyarországon és külföldön egyaránt. Úgy tűnik, hogy a számításaik bejöttek, hiszen nyáron több 

edzőtábort is le tudtak bonyolítani. A felkészülés fő célja a decemberi MEVZA torna volt, melynek 

eredménye szintén igazolta a felkészülés időzítését, hiszen ez a torna volt az előszobája a 2020-as 

Eb-selejtezőnek, ahova sikeresen ki is jutott a csapat, azonban ez a COVID 19 járvány miatt elmaradt. 

Tomanóczy Tibor csapata indult az NB I-ben, ahol 6 mérkőzést játszottak, az eredményt illetően 

váltakozó, a felkészülés szempontjából azonban mindenképpen egyértelmű sikerrel. Jó döntés volt, 

hogy erősebb, idősebb korosztályt képviselő csapatokkal szemben kellett helytállniuk és ez 

mindenképpen hasznukra vált a nemzetközi porondon. Szakmailag indokolt volt az NB I-ben való 

indulás, így amennyiben a program engedi mindenképpen hasznos lenne, ha a jövőben is meg 

tudnánk tartani ezt a versenyformát. Nemzeti Bajnokságban való indulásnak és a rendszeres 

összetartásnak a hozadéka a MEVZA tornán elért bronzérem. 

A cseh, szlovák és lengyel válogatottakkal kialakított kapcsolat remekül működött. Emellett egy 

németországi edzőtáborozáson is részt tudott venni a csapat, ami szintén egy baráti kapcsolatnak 

köszönhető és nagyon jó kezdeményezés. Ezt is érdemes a jövőben fenntartani. 

Fizikailag és technikailag sokat fejlődött a játékoskeret. Azonban a hazai klubokban sokkal többet, 

sokkal komolyabban kellene foglalkozni a fizikai és technikai, valamint taktikai képzésekkel mivel a 

válogatottban erre nagyon kevés lehetőség és idő van.  

A felkészülést több esetben hátráltatta betegség és sérülés. A sérüléseket a stáb egészségügyi 

személyzete a leghatékonyabb módon próbálta kezelni, hogy a játékosok minél előbb megfelelő 

egészségi állapotban tudják folytatni a felkészülést. 

A stáb példaértékűen dolgozott együtt. 

 

U17 

(2019. II. félév) 

 

Szövetségi kapitány:  Kelemen István 

Másodezdők:   Szücs Ákos, Kovács Zsolt 

Erőnléti edző:   Kamen-Juhos Ildikó 

Masszőr:   Töviskes Ákos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

Megvalósult programok 

időpont helyszín esemény létszám 

2019.01.08-01.13. Maribor MEVZA 16 fő 

2019.03.14.-03.17. Izsák edzőtábor 18 fő 

2019.04.12-04.17. Izsák edzőtábor 20 fő 

2019.04.22.-04.24. Izsák edzőtábor (utazás előtt) 16 fő 

2019.04.24-28. Anapa (Oroszország) Eb-selejtező 16 fő 

 

 
 

Az U17-es válogatott 2019 első felében Kelemen István és stábja vezetésével dolgozott. Az év elején 

MEVZA tornán vettek részt Mariborban, ahol kivívták a jogot, hogy indulhassanak az oroszországi EB- 

selejtezőn. Ennek megfelelően az év első fele nagyon mozgalmasra sikerült. Több összetartást is 

sikerült megvalósítani Izsákon, ahol azonban sem az edzés-, sem a szálláskörülmények nem ütik meg 

a válogatotthoz méltó szintet. A fűtés nélküli teremben való edzés és matracon, földön való alvás nem 

XXI. századi megoldás. Ettől függetlenül a csapat töretlen lelkesedéssel készült.  

Az Eb-selejtezőnek nagy reményekkel vágtunk neki, azonban be kell látni, hogy ebben a mezőnyben 

jelenleg csak „turisták” vagyunk.  

Játékosaink nemzetközi szinten alacsonyak és a fizikális felkészítésben is van hova fejlődnünk. Ennek 

első lépcsőfoka az edzésprogramba iktatott atlétikai mozgáskoordinációs gyakorlatok végzése, 

amelyet célszerűbb lenne jóval fiatalabb korban elkezdeni, de már most is érződik a hatása. Második 

lépcsőfoka, amely a második félévben került bevezetésre Bodonyi Ákos szervezésében, hogy 

gyógytornász is foglalkozik a csapattal, mert amint kiderült ezen a téren is jócskán vannak 

problémáink. 

A nyári edzőváltás zökkenőmentesen zajlott. Júniustól Bodonyi Ákos és stábja vette át a keretet és 

folytatta a felkészülést a 2020-as megmérettetésekre. 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

U17 

(2019. II. félév) 

Szövetségi kapitány:  Bodonyi Ákos 

Másodezdő:   Bartal Gergely 

Erőnléti edző:   Kamen-Juhos Ildikó 

Masszőr:   Árpás Géza 

Gyógytornász:   Mikoly Dóra 

 

Megvalósult programok 

időpont helyszín esemény létszám 

2019.06.05. - 06.09. Budapest edzőtábor 20 fő 

2019.07.08 - 07.12. Szolnok edzőtábor 20 fő 

2019.07.15 - 07.19. Szolnok edzőtábor 19 fő 

2019.07.22 - 07.26. Szolnok edzőtábor 25 fő 

2019.08.21. - 08.25. Szolnok/ Debrecen edzőtábor/ Eötvös Kupa 21 fő 

2019.10.04. - 10.06. Dunaújváros/Rácalmás NB I. 22 fő 

2019.10.28. - 11.01. Kunhegyes edzőtábor/NB I. 24 fő 

2019.12.09. - 12.13. Kunhegyes edzőtábor 14 fő 

2019.12.16. - 12.22. Kunhegyes edzőtábor/NB I. 18 fő 

2019.12.27. - 01.01. Szolnok 
edzőtábor/felkészülési 

mérkőzés 
19 fő 

 

A csapat számára nyáron sem volt pihenés. Június elején egy összetartáson majd egy ehhez 

kapcsolódód tornán vett részt a csapat már az új stábbal. A felkészülés minden mozzanata a 2020-as 



 

 

  

  

  

MEVZA tornát szolgálta, amely belépője az EB-selejtezőnek. Ennek megfelelően több összetartást 

szervezetek és felkészülési tornákon is részt vett a csapat. A nyár fő felkészülési programja egy 3 

hetes szolnoki edzőtáborozás volt, ahonnan csak hétvégére mentek haza a játékosok. Ebben az 

időszakban mind fizikálisan, mind mentálisan nagyot fejlődött a csapat. A játékosok megérezték, hogy 

senkinek nincs bérelt helye a csapatban, mindenkinek, minden edzésen bizonyítania kell. A nyári 

program befejezéseként az Eötvös-Kupán vett részt az együttes, ráadásul két csapatra bontva. Ez egy 

kényszermegoldás volt, de ezt is megoldotta az együttes. 

Az őszi felkészülésnek az U19-es csapat ritmusához hasonlóan vágott neki a csapat, hiszen ez a keret 

is indult az NB I-ben. Attól függetlenül, hogy több játékos is a klubjában játszik NB I-ben, mégis nagy 

élmény volt számukra ez az indulás, arról nem is beszélve, hogy egynéhány ellenfelet el is „csíptek”, 

ami büszkeséggel töltötte el őket.  

Az őszi-téli edzőtáborok helyszíne átkerült Kunhegyesre, ami szállást és étkezést illetően megfelelő 

volt, az edzéslehetőségek tekintetében pedig kiváló. Egyedüli negatívumként említhető, hogy 

túlságosan messze van, így az utazási idő és költség nagyban megemelkedik. 

A hosszú felkészülés végén karácsony és újév között az osztrák U17-es válogatottat láttuk vendégül 

Szolnokon. Itt már a célegyenesébe fordult a MEVZA-ra való felkészülés. A játékosok jól vették a 

szorosabb összetartást. 

Bodonyi Ákos vezetőedző 2019-es értékelésében részletes jellemzést adott a játékosok jelenlegi 

állapotáról. 

Izsák kiváltására megfelelő helyszíneket talált a stáb, amely mind szakmailag, mind a járulékos 

dolgokban - szállás, étkezés - kiváló edzőtábor helyszínek lehetnek. 

A stáb kiválóan tud együtt dolgozni és a jövőben is szeretnének ebben a felállásban együtt maradni. 

 

 

U15  

(2019. I. félév) 

Szövetségi kapitány:  Bodonyi Ákos 

Másodezdő:   Bartal Gergely 

Masszőr:   Árpás Géza 



 

 

  

  

  

 

Megvalósult programok 

időpont helyszín esemény létszám 

2019.03.14. - 03.16. Izsák edzőtábor 18 fő 

2019.04.18.- 04.21. Izsák edzőtábor 20 fő 

 

Az U15-ös válogatott közös munkáját a „Bodonyi-féle” stábbal kezdte meg 2019 elején. Két edzőtábort 

is tartottak Izsákon a fentebb már említett körülmények között.  

A tábor céljai a válogatott eszme kialakítása, a technikai elemek hibajavítása - helyenként oktatása -, 

az alaptaktika kialakítása, a legjobb és legerősebb összeállítás keresése és a csapatkohézió 

fejlesztése, erősítése voltak. Ebben a két táborban nagyobb hangsúlyt kapott az alaptaktika felépítése 

és kialakítása. A sportolók jó néhány klubból érkeznek. A taktikai ismereteik változóak, nem 

egységesek. Többségük klubjuk korosztályos csapatának oszlopos tagja. A cél egy jó alap 

megteremtése, ami váza lehet a jövő építkező munkájának. 

 

U15 

(2019. II. félév) 

Szövetségi kapitány:  Kelemen István 

Másodezdők:   Szücs Ákos, Kovács Zsolt 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

Megvalósult programok 

időpont helyszín esemény létszám 

2019.06.25. - 06.28. Izsák edzőtábor 34 fő 

2019. 07. 01 - 07.05. Izsák edzőtábor 30 fő 

2019. 07. 15. - 07.19. Izsák edzőtábor 25 fő 

2019. 07. 22. - 07. 26. Izsák edzőtábor 23 fő 

2019. 10. 27. - 10.31. Izsák edzőtábor 17 fő 

2019. 12. 20. -12. 22. Izsák edzőtábor 16 fő 

2019. 12. 26. - 12.29. 
Pordenone 

(Olaszország) 
felkészülési torna 15 fő 

 

Júniustól Kelemen István stábja vette át a csapat irányítását. Vezetőedző hiányában Szücs Ákos és 

Kovács Zsolt koordinálta a felkészülést. A táborok előtt 5 helyszínen végeztek felmérést az edzők, ahol 

157 játékos fizikális és motorikus adottságait, illetve képességeit mérték fel. Ez alapján egy bő kerettel 

kezdtek el táborozni Izsákon, amit fokozatosan csökkentettek. 

Eredetileg egy hosszabb tábort terveztek, amelyet nem sikerült megvalósítana, mert a szövetség és a 

stáb között egy állóháború alakult ki és nem sikerült ugyanazon az elvek mentén dolgozni.  

A következő összetartás októberben volt, ahol Kelemen István szülői értekezletet tartott a kerettag 

játékosok szüleinek.  

Karácsony előtt szintén szerveztek egy 3 napos összetartást, ahol NB II-es játékosok ellen 

szerveződött csapatokkal játszottak felkészülési meccseket. A 2019-es év végső állomása a 

pordenonei Winter Cup-on való részvétel volt. 

Nehézséget okozott, hogy a csapatban van egy játékos, akinek hemofilia betegsége van, így az ő 

külföldre való utazása többszöri egyeztetést igényelt, aminek jelen helyzetben az lett az eredménye, 

hogy a játékos nem utazott el Olaszországba, ám a jövőre nézve az ilyen esetekre nem született 

egyértelmű állásfoglalás. 

 

A szövetségi kapitányok és az edzői stábok egyöntetű véleménye – amely egyezik a felnőtt szövetségi 

kapitány állásfoglalásával is -, hogy el kellene érni, hogy az elméleti oktatást, technikai-, fizikai képzést 

szövetségi irányítással kézbe kell venni az utánpótlásban. El kell érni, hogy Kaposvártól Kecskemétig, 

Zalaegerszegtől Nyíregyházáig ugyanazzal az alaptechnikával érintsenek a gyerekek, korosztálynak 

megfelelően. Elméleti tudásuk is azonos kell legyen és a fizikai állapotuk is hasonló szinten kell, hogy 

legyen természetesen korosztálynak megfelelően. 

 

 

   

   

Gödöllő, 2020. 06.04.                  

                         
 

                                

  

  

        

        

Szabados István       

        IUB Elnök           



 

 

  

  

  

  


