
Labdarúgó akadémisták jövőképének vizsgálata a vidék-

főváros akadémiáinak tükrében

A kutatás célja, a téma relevanciája, minta, módszer és

hipotézis
• Cél: átfogó képet kaphassunk arról, hogy a labdarúgó akadémisták milyen

aspirációkkal rendelkeznek, mennyi esélyt látnak különféle iskolai

végzettségek megszerzésére a jövőben, s milyen terveik vannak a külföldi

pályafutásra vonatkozólag→ mindezek mentén összehasonlítsuk a vidéki-

fővárosi akadémiák növendékeit

• A kutatás relevanciája: hazánkban korábban még nem vizsgálták ilyen

jelentős mintán a labdarúgó akadémisták jövőképét→ újszerű eredmények

• Minta: három fővárosi (N=251) és három vidéki (N=309) labdarúgó akadémia

akadémistáinak válaszai szerepelnek, közel azonos eloszlásban. A

válaszadó akadémisták a 11 és a 19 éves korosztályok között mozogtak, az

adatfelvételt mind a hat akadémián személyesen hajtottuk végre papír

alapon, így mindenhol terepmunkát végeztünk

• Módszer: kérdőíves lekérdezés módszere (N=560)

• Hipotézis: az iskolai végzettségek tekintetében a vidéki és a fővárosi

akadémisták szerint is az érettségi megszerzésére minden esélyük megvan,

de az egyetemi végzettség elérésére inkább a fővárosi akadémisták látnak

nagyobb esélyt (Egressy, 2004; Lannert, 2004; Vincze, 2008; Kanczler és

Kovács, 2012; Hermann és Varga, 2012; Kovách, 2012; Bihari, 2019; Fenyő

és Rábai, 2020). A profi pályafutásra való esély megítélésében

feltételezésünk szerint a fővárosiak jelentősen magabiztosabbak a

vidékieknél (Kovách, 2012; Bihari, 2019; Gősi és Sallói, 2017; Platts, 2012;

Sagar et al., 2010; Mills et al., 2012; Crane, 2017; Harwood et al., 2010;

Rábai, 2018b). A jövőbeli külföldi pályafutás kapcsán pedig feltételezzük,

hogy az akadémisták majdnem mindegyike tervezi a külföldön való játékot,

jelentős különbségek pedig nincsenek főváros-vidék tekintetében.

Feltételezésünk szerint a külföldi pályafutás legjelentősebb okaként a vidéki

és a fővárosi fiatalok is a magas keresetet jelölik meg válaszaikban.

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program

Rábai Dávid

tanársegéd

p=0,039 p=0,000

• Ahogyan láthatjuk az elemzési eredményeiből, a teljes akadémista populáció

legnagyobb része (35 %) szerint viszonylag nagy esélyük van arra, hogy a

jövőben profi labdarúgókká váljanak, csak kevéssel maradnak el azonban azok,

akik szerint minden esély megvan erre (33 %) és akik szerint van valamennyi

esélyük ennek az elérése (29 %). Összességében az akadémisták pozitívan

látják a profi labdarúgással kapcsolatos jövőjüket.

• A másik táblázat adataiban további érdekességként mutatkozik, hogy

szignifikáns különbséggel (p=0,000) találkozhatunk a vidéki és a fővárosi

akadémisták válaszai között. Jól láthatóan a fővárosi akadémisták sokkal

magabiztosabbak a profi pályafutásukkal kapcsolatos jövőjükkel, hiszen a

vizsgált fővárosi akadémiákban fejlődők közel fele (42 %) szerint minden esély

megvan arra, hogy profivá váljanak a későbbiekben, míg 33 %-uk viszonylag

nagy esélyt lát erre. A vidékiek már korántsem ilyen magabiztosak a kérdést

illetően, mivel csupán 26 %-uk lát erre minden esélyt, 36 %-uk szerint pedig

csak viszonylag van esély erre. Ami a legnagyobb kontrasztot képezi azonban,

hogy a vidéki akadémiákban fejlődők 34 %-a csak valamennyi esélyt lát, míg 4

%-uk szerint inkább nincs esélyük a profi pályafutásra. Kérdés, hogy vajon mi

okozza ezeket a nagy különbségeket a vidéki és a fővárosi akadémisták között.

• A teljes populációjának jelentős része, 94 %-a szeretne a jövőben külföldre

igazolni, csupán 6 %-uk nyilatkozta ennek az ellenkezőjét. A vidéki és a fővárosi

akadémistákat külön-külön vizsgálva is szeretnének majd többségükben

külföldre igazolni a jövőben, azonban a fővárosi növendékek táborában ez még

inkább igaz, hiszen az ottani fiatalok 96 %-a, míg a vidékiek 92 %-a szeretné

magát külföldön is kipróbálni, így szignifikáns különbség (p=0,047) mutatkozik a

két akadémistacsoport között.

• Az akadémisták legnagyobb aránya (48 %) a szakmai fejlődést jelölte meg

lehetséges kiigazolási okként, majd ezt követi a magas kereset (20 %), illetve a

nagyobb elismertség, hírnév (15 %).

Eredmények
• Az akadémistákhoz intézett, jövőképpel kapcsolatos egyik kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen esélyeket látnak a vidéki és a fővárosi akadémisták

az egyes általunk meghatározott területeken az adott képesítések jövőbeli megszerzésére, ezen belül is a szakmunkás végzettség megszerzésére:

összességében az erre a kérdésre válaszoló (N=544) akadémisták legnagyobb aránya szerint inkább nincs (31 %) vagy egyáltalán nincs (31 %) esély arra, hogy

a jövőben szakmunkás végzettséget szerezzenek. A vidéki és a fővárosi akadémisták között szignifikáns (p=0,039) különbséget fedeztünk fel a kérdés kapcsán,

hiszen míg a fővárosi akadémiákban futballozók 25 %-a, addig a vidéki fiatalok 37 %-a szerint nincs erre egyáltalán esély. Viszonylag nagy esélyt a vidéki

akadémisták 20 %-a lát a szakmunkás végzettség megszerzésére, a fővárosi akadémiák növendékeinek pedig 24 %-a látja ugyanígy.

• Jelen mintánkban az akadémista fiatalok 68 %-a szerint minden esély megvan arra, hogy a jövőben érettségi vizsgát tegyenek, a megkérdezettek második

legjelentősebb része szerint (28 %) pedig viszonylag nagy esély van erre. Elenyésző csupán azok aránya, akik szerint erre inkább nincs (3 %) vagy egyáltalán

nincs (1 %) esély. Összességében tehát az akadémisták zöme lát esélyt arra, hogy a jövőben érettségi vizsgát tegyen, a vidéki és a fővárosi akadémiák

akadémistái között viszont nincsenek szignifikáns különbségek a kérdést illetően.

• A jelen minta legnagyobb része (43 %) szerint ugyan viszonylag nagy esély van az egyetemi diploma megszerzésére, mégis érződik egyfajta bizonytalanság az

egész akadémista populációt egybe véve: közel 29 %-uk szerint inkább nincs, míg 7 %-uk véleményei alapján pedig egyáltalán nincs erre esélyük.
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A válaszadók megoszlása életkorok szerint a hat vizsgált 
akadémián összesen (N=554) 

Szakmunkás végzettség megszerzésére való esély megítélése (N=544)

Minden 

esély 

megvan rá

(%)

Viszonylag 

nagy esély 

van rá

(%)

Inkább 

nincs rá 

esély

(%)

Egyáltalán 

nincs rá 

esély

(%)

Összesen 

(%)

Összesen 

(fő)

Vidéki 

akadémiák 

labdarúgói

15 20 28 37 100 300

Fővárosi 

akadémiák 

labdarúgói

16 24 35 25 100 244

Jövőbeli profi pályafutásra való esély megítélése (N=551)

Minden 

esély 

megvan rá

(%)

Viszonylag 

nagy esély 

van rá

(%)

Van 

valamennyi 

esélyem (%)

Inkább 

nincs rá 

esély

(%)

Egyáltalán 

nincs rá 

esély

(%)

Összesen 

(%)

Összesen 

(fő)

Vidéki 

akadémiák 

labdarúgói

26 36 34 4 0 100 303

Fővárosi 

akadémiák 

labdarúgói

42 32 24 1 1 100 248

A jövőbeli külföldi pályafutás okainak megítélése (N=524)

Szakmai 

fejlődés 

(%)

Magas 

kereset (%)

Nagyobb 

elismertség

, hírnév (%)

Ismerkedés a 

világgal, 

önállósodás 

(%)

Nyelvtanulás 

(%)

Egyéb 

(%)

Összesen 

(%)

Összesen 

(fő)

Vidéki 

akadémiák 

labdarúgói

48 20 13 10 8 1 100 281

Fővárosi 

akadémiák 

labdarúgói

48 20 17 8 5 2 100 243


