
Az utánpótlásképzés jövőképe és küldetése

Monori Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztály



Történetünk néhány pontja

Megalakul a Monori 
Sportegyesület.

Monor csapata veretlenül 
megnyeri az NBIII Keleti 

csoportját és feljut az NBII-
be.

Nézőcsúcs Monoron. A 
Kecskemét elleni 

mérkőzésen 5600 néző volt 
jelen.

A monori csapat bejut az 
NBI/B-be.

A Honvéd MFA hivatalos 
partnerklubja lett Monor.
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Klubfilozófia
• A játékstílus és a játékminőség fontosabb, mint az eredmény!

• Jó egyéni teljesítmények adják a csapat eredményességét!

• Függetlenség kialakítása - a játékos saját döntést tudjon hozni bizonyos játékhelyzetekben, amiben támpontokat kaphat,

de szabadon dönthet. Nem egyetlen út vezet a sikerhez!

• Minden játékos egyéniség - egyéni programmal segítsük a fejlődését!

• A játékos erősségeire kell elsősorban koncentrálni, az a kiindulási pont, amelyeket tökéletesre kell fejleszteni, de a

gyengéit is javítani kell!

• Erősíteni kell az egészséges ÉN-tudatot, a játékosok akarjanak a legjobbá válni!

• Az elsődleges szempont, hogy a saját játékunkat játsszuk, csak is másodlagos az, hogy az ellenfél erejéhez igazodjunk!

• Játékosok, akik mernek kezdeményezni!

• Sokoldalúság (több posztra tanítás)!
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Otthonunk
2200 Monor, Balassi 

Bálint utca 26.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET, 



Monori SE utánpótlás képzésének küldetése

1. profi játékosok nevelése a lehető legmagasabb szintre

2. sikeres karrier építésében segítünk minden olyan játékost is, aki nem válik profi státuszú labdarúgóvá.

Megadunk minden lehetséges támogatást, segítséget az oktatás, a nevelés és egyéb képzésüket tekintve.

3. döntő módon befolyásoljuk személyiségfejlődésüket a sport általános, a labdarúgás speciális és az MSE

széleskörű értékei alapján

4. olyan értékeket, normákat közvetítünk, melyek meghatározóak az életben. Kiemelten fontos számunkra: az

alázat, a fegyelem, a rend, a tisztelet, tisztesség, nyitottság, tolerancia, erkölcs, etika, fair play

5. pontosan megfogalmazott elvárások, folyamatos értékelés és speciális hozzáadott értékek alapján végezzük a

tevékenységünket



A klub felelősség vállalása
 A játékosok napi iskolai kötelezettségeiben:

 kapcsolat tartás a játékosok iskoláival (tanulmányi elvárások megértése)

 idő egyensúly megteremtése a futball és az iskolai kötelezettség között

 a játékosok iskolai teljesítményének és eredményeinek a követése 

 nehézségek esetén szülőkkel való konzultáció 

 Játékosok egészséges életmódra nevelésében: 

 egészséges étkezés fontosságára való figyelemfelhívás 

 megfelelő  legyen a terhelés - pihenés aránya

 megfelelő vitamin bevitel,  preventív orvosi vizsgálat 

 A társadalom számára is értékes emberek nevelésében:

 a klub viselkedési kódexének megismertetése és betartatása

 tisztelni és elfogadni a ”különbözőséget” a klubon és a csapaton belül, illetve a társadalmi szférában is

 társadalmi és karitatív rendezvényeken való részvétel és támogató magatartás



Összefoglaló
 A Monori SE feladata, hogy érthető és egyszerű futball filozófián keresztül hosszútávú

játékosfejlesztést hajtson végre (a partnerklubokkal közösen), aminek a célja, játékosok és

edzők nevelése a Monori SE első csapata és a Magyar Labdarúgás számára (egyéni karrier

terv és nyomon követés).

 Edzők folyamatos fejlesztésén keresztül megvalósítjuk a klubon belüli egységes

gondolkodást és a közös felelősségvállalást mind a játékosok, társadalmi és iskolai

fejlesztésében, mind az egészséges életmódra nevelés érdekében, amihez a szülők

együttműködése elengedhetetlen.

 Különböző részlegeink működésében a tisztán és érthetően meghatározott feladatkörök és

felelősségvállalás teremti meg a munka egyensúlyát és minőségét.



Monor a mi 
csapatunk, 

mindig győzni 
akarunk!


