
Foteldrukker  
 
Most már kijelenthető, miután elment több mint 10 forduló a magyar futballbajnokság idei 
szezonjából, hogy az átlagos nézőszám releváns, vagy ha úgy tetszik, szignifikáns módon 
csökken, szemben az MLSZ 2011. év elején publikált stratégiai célkitűzéseivel. Az MLSZ 
stratégia egyik központi eleme volt ugyanis az átlagos 10.000 főt (sic!) elérő nézőszám 2018. 
év végéig, ezzel szemben a tavalyi valamivel 3.800 feletti nézőszám az idei szezonban 2.700 
fő alá csökkent. 
 
A magyar futballban rengeteg nehezen értelmezhető és magyarázható döntési mechanizmus 
nyer teret, de talán a legfurcsább mindezek közül az, amely a nézőszámot, a nézőt veszi körül 
évtizedek óta. A meglehetősen kaotikus állapotok egyik, ha nem a legfontosabb előidézője, 
hogy a magyar futball nem igazán tud mit kezdeni saját tömegbázisával. Néha olyan érzés 
keríti hatalmába a folyamatokat szemlélőt, mintha a döntések kontra produktív módon, jó 
szándék ide, vagy oda, inkább a nézőszám csökkentésére irányulnának, mintha a jelenlegi 
futballt irányító makro- és mikroszintű döntések célja az volna, hogy bemutassa a magyar 
futball, miképp lehet minél dinamikusabb módon véglegesen lebontani a futball társadalmi 
beágyazottságát. 
 
Írtunk már néhányan a múltban arról, hogy nagyon régen volt az, amikor a tízmillió 
szövetségi kapitány országának tituláltuk magunkat, ahogy az is régen volt, hogy a futballhoz 
mindenki értett. Ma már azok tűnnek kakukktojásnak a munkahelyen, akik még a 
„magyarfociról” beszélgetnek, néhány évtizede viszont, ha a közösségi emberré akart valaki 
válni, egy levegővétellel fel kellett mondania az Aranycsapatot. Remek kutatások és tartalmas 
írások jelentek már meg a futball és az emóció, a futball és a szurkolók kapcsolatáról, az ún. 
nevezett szurkolói attitűdről. Sajnos egyik sem hazánkban. Vajon tényleg ne lenne arra igény, 
hogy a futballközeg operatív módon foglalkozzon a szurkolói társadalommal, a szurkolói 
lélektannal?  
 
Persze van MLSZ Szurkolói iroda és vannak kapcsolódási pontok a klubok és ultráik közt, ám 
ezek kommunikációs szintjei szinte kizárólag a biztonságtechnikai kérdésekre szűkülnek. 
Mintha a szurkoló csak biztonsági kérdést jelentene. Példásan igazolja ezt a szurkolói kártya 
bevezetése a Fradinál, illetve most már általánossá váló folyamata. Sajnos gyönyörűen 
megmutatja, miként lehet egy rendkívül erős, marketingeszközt tökéletesen devalválni azzal, 
hogy biztonságtechnikai eszközzé alacsonyítja a rendszer. 
 
Attól tartok tehát, hogy tényleg nincs igény a futball-szurkoló viszonyrendszer elemzésére a 
magyar közegben, de hogy megértsük ennek okát, mindenekelőtt tisztázandó a szurkoló 
szerepe a futballban. Az összefüggés egyértelmű, a mai professzionális futball a 
szórakoztatóipar része. A futballt, mint terméket azért állítják elő, hogy szórakoztassanak 
vele, akik nézik, azok megfizetik a szórakozást, amiből aztán fizetik az előállító személyzetet 
és a vállalkozást. Ahol ezt nem tartják szem előtt, ahol nem ez az alapvető axióma, ott nem 
lesz professzionális a futball. Az amatőrök magukért, maguknak fociznak, megye III, megye 
II, vagy Budapest bajnokság szintjén. Az a játék a futball szeretetéről szól, arról hogy 
hétvégenként az öltőzőben menjen a zrika. Nem fontos, hogy hányan nézik a meccset, a 
játékos maga odaképzeli a San Siro-t háttérnek egy szabadrúgás előtt.  
 
Vajon a profinak mondott közegben kiért, miért játszanak a játékosok ma Magyarországon? 
Jelent bármiféle motivációt az egyesület szurkolói bázisa, mondjuk 200, 500, vagy 2000 
ember előtt játszott mérkőzésen? Ha nem, akkor miért tekintjük profinak és miért gondoljuk, 



hogy erre iparágat kell építeni? A profizmus alapvető eleme a hatékonyság és a nyereségre 
törekvés. Hol valósul meg mindez egy-egy profinak mondott csapatnál? Nem lehetséges, 
hogy a VIP-ben helyet foglaló főnököt akarja kiszolgálni a csapat, akinek teljesen mindegy 
miképp, ha kell a buszt betolva az ötösre, de hozza le a csapat a meccset? Nem a szórakozás, a 
szórakoztatás a lényeges, hanem az eredményesség. Játékosokkal folytatott 
beszélgetéseimben nem egyszer éreztem azt, hogy a szurkolói közeg a játékosokban nem 
motivációt, hanem félelmet kelt. Néha fizikai félelmet. Hallhatjuk és láthatjuk akár keletre 
megyünk (Dzsudzsákékat néhány hete fenyegették meg), akár nyugatra (tavalyelőtt a Samp 
ultrái is megkergették a játékosokat), amúgy meg folytathatnánk a sort.  Végül is, ebből is 
lehet motivációt teremteni…ez tény. A játékos fizetése kizárólag a VIP-ben helyet foglalótól 
függ, semmi esetre sem a szurkolótól. Hiszen ha abból a 2700 emberből kellene kifizetni a 
játékoskeretet, akkor sovány lenne a büdzsé és nem telne bizonyos játékosoknak 
felsőkategóriás autókra. Fel is állt a status quo. A játékos az elnökért dolgozik, az elnök saját 
elvárását terjeszti ki a klubra, mert hát ő adja a pénzt, a többi cirkusz és kenyér. Ha a szurkoló 
azonosul vele, jöhet, ha nem, marad otthon, az sem baj. Logikai bukfencek sora mélyen 
beleívódott a magyar futballközegbe. Klubelnök jelenti ki, hogy nem baj, ha nem jönnek a 
nézők, legalább kevesebb biztonsági őr kell. Sajnos tanuk előtt hangzott el. Tény. Ahogy az 
is, hogy ez az ominózus korábban nagy múltú és bajnokcsapat, ma alsóbb osztályban vegetál, 
pénztelenül. 
 
Egy angol szerző, Wyn Grant egy korábbi tanulmányában teszi fel az alapvető kérdést arról, 
hogy a szurkoló/néző az támogató, vagy fogyasztó? (angolul: „the fans are supporters or 
customers?”) Fontos az angol idézet, miután az angol nyelv tökéletesen megkülönbözteti a 
háromféle megközelítést, addig a magyar nyelvben nem igazán érezzük, tudjuk a különbséget, 
sőt talán nem is asszociálunk egy-egy kifejezésre a szurkoló kapcsán. Hogy miért? Mert 
nincs, nem volt és jelenleg sincs ennek jelentősége. 
 
Mitől válik a szurkoló befolyásoló tényezővé, mitől válik fogyasztóvá? Ha azzá teszi őket a 
futballközeg.  Minden meccsen elmondja az edző, a vezető és a játékos, hogy ők a 
szurkolóikért játszanak, hogy velük dobban a szív. Ezek üres szavak, hiszen a 
lokálpatriotizmus, a klubhűség eltűnik szép lassan, a délvidéki és még messzebbről érkezett 
idegenlégiósok már következő állomáshelyükön gondolkoznak, nem a szurkolóik miatt révedt 
el tekintetük. 
 
Azok a klubok, amelyek észreveszik a tömegbázis építésének jelentőségét komoly 
akadályokkal kell, hogy megküzdjenek. Vélhetően álmukban nem gondolták, hogy pont az 
MLSZ fogja ténykedésüket nehezíteni. Nincs egyszerű dolguk, miután az MLSZ jól láthatóan 
mindent megtesz azért, hogy ne sikerüljön szurkolókat akvirálni. Persze nem tudatosan, nem 
szándékosan akadályozzák a mikro-szintű építkezést, pusztán olyan döntésekkel, amelyek 
kódolják a végeredményt. Vajon tényleg szükségszerű volt az Eger elüldözése a hazai 
pályától, vagy ez már csak következmény. (Amikor az Eger tavaly tavasszal feljutásért 
küzdött, senkinek nem jutott eszébe az, hogy jelezze számukra, az nb1-ben sporttársak ez 
kevés lesz. Infrastrukturálisan. Nehéz megérteni, hogy a kulcskérdést jelentő stadionkérdés, 
nem releváns tényező a licence kiadásánál). Vajon normális dolog-e, hogy lehetetlen 
időpontokban péntektől vasárnap estig játszanak a csapatok, azért, hogy a megátalkodott 
vendégszurkolók nehogy el tudjanak menni a saját csapatuk után idegenbe. Vajon tényleg 
szükségszerű-e, hogy júliusi és augusztusi hőségben kelljen mérkőzéseket néznie a népnek 
(már aki jegyet vesz a stadionba és nem marad otthon), ahogy az is, hogy mínuszokban 
vannak esti meccsek…  
 



Az az érzésem, utóbbi döntések már valamelyest a tv számára kerültek megágyazásra. A tv, 
tv-k, döntenek ma már a meccsek időpontjairól. A Ligakupa, a Magyar kupa és a Magyar 
bajnoki mérkőzések jóformán mindegyike valamely adón a tv műsor része. Lehet-e 
összefüggés a csökkenő nézőszám és a tévéközvetítések között? Szerintem mindenki számára 
világos és egyértelműen igen a válasz. 
 
Mi motiválhatja a Szövetséget a tv-kel kapcsolatos döntéseiben és mi motiválja a klubokat 
ahhoz, hogy asszisztáljanak a döntésekhez? Két teljesen ellentétes gondolkodásmód, amely 
ahelyett, hogy erősítené a futballt, gyengíti azt, látjuk a végeredményként a csökkenő 
nézőszámot. A Szövetség döntése mögött az állhatott, hogy amellett, hogy a közvetítési 
jogokért csúcsösszegek folytak be a kasszába, a folyamatos médiajelenlét majd kedvet csinál 
a futballhoz, növeli annak imázsát. A tévéközvetítések révén a klubok meglovagolva a felület 
adta lehetőségeket aktív marketingtevékenységbe kezdve erősítik a gazdasági lehetőségeiket. 
A klubok azonban saját rövid távú érdekeiket szem előtt tartva támogatták az elképzelést, 
miután prompt növekvő bevételeket eredményez számukra, amelyet ingyen pénznek 
tekintenek és bolondok lennének holmi úri huncutságra (értsd. Marketing) költeni. A klubok 
azonban nem látják azt, hogy jelenleg többet veszítenek, mint nyernek az ügyön. Egyrészt a 
júliusi és augusztusi délután 4 órás meccskezdés, naná, hogy otthon tartja a hűvös szobában a 
helyi érdeklődőket is, a hideg sör és a fotel mellett üldögélve. Másrészt naná, hogy nem megy 
el Debrecenbe a szombathelyi és viszont, ha péntek délután 6-kor játszanak egymással a 
csapatok (a távolság miatt péntek délben kellene indulni, amikor mindenki dolgozik). Persze 
erre lehet azt mondani, hogy többet kapok a tv-től, mint amit az otthonmaradó szurkoló miatt 
elveszítek. És itt zárul be a kapu. Ugyanis ez a megközelítés ássa alá teljes egészében azt, 
hogy a futballunk megváltozzon, megváltozhasson. 
 
Az a szurkoló, vagy az a szurkolói közeg, amely nem kötődik valamely csapathoz, kezd 
elszakadni a futballtól. Rengeteg alternatíva áll a rendelkezésére ahhoz, hogy jól érezze 
magát, megbecsülve szurkolóként. Egyre nagyobb számban találunk futballfanatikusokat, 
akik nem járnak magyar mérkőzésekre, inkább összeállnak 6-8 személyes kisbuszokkal 
mennek Udinébe, vagy Bajorországba, végig autópályán utazva olyan körülmények közé, 
amelyek megérik a pár órás fáradtságot. Fejenkénti költségeket számítva, az ár és az érte 
kapott értéket vizsgálva, semmiképp nem jönnek ki rosszabbul, mint azok az „elvetemült 
magyarfoci” rajongók, akik elutaznak a csapatuk után idegenbe az nb1-ben. De egyre 
nagyobb számban találhatjuk meg a korábbi, vagy minimálisan talán még a „magyarfocihoz” 
kötődő szurkolókat az NFL zseniálisan felépített, mindent magába szívó szórakoztatógépezete 
körében. Úgy tűnik azonban, hogy ez egyáltalán nem zavarja a magyar futballközeget, mintha 
a fejüket a homokba dugnák. 
 
Mi az, amit veszít a futballklub a kevesebb helyszíni nézővel? A meccsnapot. A kifejezés a 
sportmarketing egyik kiemelt tartalmi eleme. A meccsnap, amely a klub szempontjából a 
szurkoló megdolgozásáról szól. Mind érzelmi kötődés erősítéséről, mind a fogyasztói 
szokások tudatos befolyásolásáról és a legfontosabbról, a szurkolói költésről. Ezt persze a 
szurkoló a másik oldalról másképp éli meg, ő azt érzi, hogy jó értelemben vett ESEMÉNY-re 
érkezik, ahol megbecsülik, ahol terülj-terülj asztalkámmal fogadják, ahol kiszolgálják, lesik 
kegyeit, hogy belebotlik azokba a csúnya szóval merchandise termékeknek hívott 
ajándéktárgyakba, amelyekből természetesen vásárolni fog. Ahol a többezer, esetleg több 
tízezer torok hátborzongató morajlása a valahova tartozás érzését erősíti a szurkolóban, azt 
hogy egy olyan közösség tagja, ahol nem számít semmi más, csak a csapat szeretete. 
(Eltúlzott és anakornisztikus az a hasonlat, mely a vasárnapi misén a pap felhívásakor 
miszerint, „köszöntsétek egymást a béke jelével” és a hívők ismeretlenül egymás felé fordulva 



egymásra mosolyogva fognak kezet egymással, és a között van, amikor a csapat gólt rúg és 
ismeretlenek fordulnak egymás felé és ölelkeznek össze, csapnak egymás tenyerébe”).   Ezek 
a szurkolók lesznek elkötelezettek, ezek a szurkolók olvassák a hivatalos honlapokat, ők akik 
fogékonyabbak a klub marketingakcióira. Logikusan gondolkodva, a jelenlegi viszonyok 
közepette a foteldrukker azt látja, hogy az Eger-Pápa debreceni mérkőzésén 60 néző van. 
Valószínűleg drukkerunknak eszébe sem jut, hogy kimenjen egy meccsre, amikor síri csönd, 
hangulattalan, eseménynek nem nevezhető valami zajlik a tévében. Ez semmiben sem hasonlít 
arra, amelyet más adón a nyugati bajnokságokat nézve tapasztal. Sőt, valószínűleg elkapcsolja 
a tévét egy olasz, spanyol, francia, német bajnokira, miután azok ugyanazon időben szinte 
biztosan zajlanak valamelyik csatornán. Vagyis elveszíti a futball először a helyszíni nézőket 
azzal, hogy foteldrukkereket csinál belőlük, majd elveszíti a foteldrukkereket is. Elveszíti 
tömegbázisát és lerombolja maradék presztízsét. 
 
Mikor szabadna tévére engedni egy mérkőzést? Ha a foteldrukker azt látja, hogy sokan 
vannak, hogy jó a hangulat, hogy morajlik a tömeg, hogy látszik a szurkolókon, jól érzik 
magukat, mert ebben a percben mocorog a hátsója és irigyli azokat, akik a helyszínen vannak 
és szinte biztosan jegyet vesz a következő alkalommal. A rossz és színvonaltalan mérkőzések 
olyanok, mint a rossz termékek ingyenes termékmintái, amelyet megkóstolva megerősít 
abban, hogy ne vásároljak belőle. Elkeserítő, hogy azok a showműsorok, amelyek elvileg arra 
hivatottak, hogy felkeltsék a futball iránti érdeklődést, sokkal többet foglalkoznak teljesen 
érdektelen dolgokkal, mint magával a futballal. Sajnos a mérkőzések összefoglalóit 
showműsorba szerkesztő adás, pont azzal foglalkozik a legkevesebbet, amely a nézőt érdekli, 
vagyis a helyzetekkel, egy-egy jó csellel, egy-egy olyan lehetőséggel, amely érdekes volt, 
ehelyett harminc-harmincöt másodpercben ledarált ésszerűtlenül összevágott 
meccsösszefoglalók kerülnek képre, amely elgondolkodtat, hogy tényleg ennyi egy meccs? 
Ezért a harmincöt másodpercért menjek ki? 
 
Mi a baj a tévés közvetítésekkel? Hogy nem célszerűek, nem irányítottak és bocsánat a 
kifejezésért nem manipulatívabbak, aminek egyszerűen az az oka, hogy akik döntenek e 
tévéközvetítésekről, azok nem gondolnak az elkövetkezendő 5 évre, csak arra, hogy igazából 
azt a maximum stabil 100.000 főt így is úgy is elérem a közvetítés révén. Azzal, hogy ez 
miképp hat a jövőre, az adott klubokra, nem fontos. Ahogy az sem, hogy ez miképp hat a 
szurkolókra. 
 
Azt kellene megérteni és megértetni a futballközeggel, hogy otthon a fotelből ülve soha nem 
lesz valaki lojális, függő szurkoló, sőt fogyasztó aztán végképp nem. Ha nincsenek hidak és 
kapcsok a klub és a szurkolók között, nem keresik egymás közelségét soha nem lesz üzletileg 
releváns a futball.  
 
Nézzük szponzori oldalról a futballt. Ha azt látom kommunikációs felületet keresve, hogy 
olyan helyet ajánlanak pl. reklámra, ahol 60 néző van a helyszínen, akkor vajon hányan ülnek 
a tévék előtt? Vásároljak én egyáltalán hirdetési felületet, költsek egyáltalán reklámidőt? 
Persze, hogy nem.  
 
Logikus, de a foteldrukker is azt a meccset választja és nézi, amelyet a helyszínen is sokan 
néznek, mert a hangulat, a miliő az, amely segít élvezhetővé tenni egy magyar bajnokit. 
 
Szomorú, de hazánkban a futballt csinálóknak fogalmuk sincs a szurkoló társadalom 
lélektanáról, a szurkolói döntések mozgatórugóiról, a szurkolói fogyasztói szokásokról, de 
még arról sincs információjuk, hogy mekkora egyáltalán. Mert nincs és nem született ilyen 



kutatás az elmúlt években. Hát mondja meg valaki, hogy lehet egy olyan terméket előállítani, 
amelyről azt sem tudjuk kinek készül, azt sem tudjuk hányan vannak, azt sem tudjuk kell-e 
nekik és azt sem, hogy mit gondolnak a termékről…nincs még egy ilyen iparág a világon. 


