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Bevezető 

Magyarország legnépszerűbb sportja a futball, a profi csapatok döntő többségét 

szervezett szurkolói csoportok támogatják a hazai és idegenbeli meccseiken. Ezekre a 

csoportokra mind a futballklubok, mind maguk a csoportok a csapat 12. embereként 

hivatkoznak. Ők azok, akik győzelembe hajszolják csapatukat, elkísérik őket az ország másik 

szegletébe is, és kifejezik véleményüket, elégedetlenségüket, akár a csapat vezetőedzőjével, 

akár a hazai labdarúgó szövetséggel van problémájuk, és ők azok, akik részt vesznek a 

rendbontásokban (balhékban) is. 

Nem világos azonban, mikor beszélünk ultrákról, mikor huligánokról és mikor 

szurkolókról. A média hajlamos összemosni az első két fogalmat, és a futball világát kívülről 

szemlélők számára is úgy tűnhet, nincs jelentős különbség a két csoport tagjai közt. 

Maguk a csoportok is igyekeznek szétválasztani ezt a két fogalmat, és főleg az 

ultracsoportok szeretnek azzal takarózni, hogy a balhék felelőssége nem őket, hanem a 

huligánokat és az egyik csoporthoz sem tartozó, spontán módon odasodródott bajkeverőket 

illeti. Azonban ha a fórumok, a honlapok és a közösségi média bejegyzéseit követjük, 

felmerülhet bennünk a kérdés: valóban szét lehet választani ezeket a fogalmakat? A válasz: 

bizonyos esetekben igen, de manapság Magyarországon inkább szimbiózisban működnek ezek 

a csoportok, nehéz megítélni, hogy meddig számít „csak” ultrának és honnantól huligán egy 

csoportosulás. 

Szintén nem egyértelmű, hogy radikális jobboldalinak nevezhető-e minden egyes 

szurkolói csoport, vagy csak a kemény magjuk. Sokan nyíltan vállalják nézeteiket, mások bár 

nem hangoztatják azt, bejegyzéseik és kommentjeik alapján leszűrhető némi következtetés 

ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor vannak csoportok, amelyek Facebook-aktivitásuk alapján 

nem kategorizálhatóak. 

Jelen tanulmány célja a kérdések megválaszolásán túl, hogy feltérképezze a hazai, 

jelentősebb (kb. 1000 feletti lájkkal rendelkező) ultra- és huligáncsoportok közösségi 

médiában folytatott tevékenységét és hálózati rendszerét. Az adatgyűjtés bázisát képzik olyan 

oldalak is, amelyek nem egy adott szurkolói csoportot képviselnek, hanem többet, azaz 
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országos lefedettségűek, vagy valamilyen konkrét céllal jöttek létre, mint például a szurkolók 

személyiségi jogaiért kiálló oldal. 

 

Ultra vs. huligán  

Az ultra nem huligán! – vallják a legnagyobb ultraközösségek saját honlapjaikon vagy 

Facebook-oldalaikon.  Az emelkedett hangnemű krédó további fontos különbségeket is jegyez 

az érdeklődő felé: „Az Ultrának nincs neve, csak a legjobb barátai ismerik. Az Ultrának nincs 

arca, mivel leginkább kapucni fedi fejét és sál takarja száját. Az Ultra máshogy öltözködik, mint 

a többség és nem követi a legfrissebb trendeket sem. Ha egy Ultra végigsétál az utcán, 

felismered még akkor is, ha nem viseli csapata logóját. Az Ultra csak akkor támad, ha 

megtámadják, de segít, ha szükség van rá. Az Ultra akkor is Ultra marad, amikor leveszi sálat 

és haza tér otthonába, mert egy Ultra a hét minden napján harcol.” 

Az ultrák büszkék a csapatukra, az irántuk érzett szeretetükre, mentalitásukra és 

fanatizmusukra és arra, hogy ezekért egységbe tömörülhetnek, identitásuk szerves része 

ugyanis mind a csapat, mind pedig az ultralét. Identitásuk erősségét jelzi, hogy büszkék arra 

is, hogy ezáltal megkülönböztethetőek minden más polgártól, akik alkotják e társadalmat, azt 

a társadalmat mely szerintük oly sok hibával bír: kirekesztő, intoleráns, de közben gyenge, 

aggódó és túl elnéző. E disszonanciákat fokozza hitvallásuk további része: „az Ultra nem 

vandál vagy agresszor, csak életformáját védi a folyamatos elnyomás ellen. Azt az életformát 

védi, amely most veszélyben van a társadalmi problémák, a tudatlan média, az egyre több 

fiatalt bevonzó diszkók, valamint leginkább a rendőrség és a szövetségek igazságtalan 

elnyomása miatt.”1 

„Nagyon fontos tisztázni, hogy az ultramozgalom nem azonos a huliganizmussal. A balhé 

azonban sajnos hozzátartozik a meccsekhez. Nem keressük, nem provokálunk, de mindig 

megtalál bennünket; a komolyabb rangadókhoz hozzátartozik a feszültség is” – mondja egy 

vidéki ultracsoport vezetője. 2 

                                                           
1 http://ultrasliberi.hu/az-ultra/ 
2 http://ultrasliberi.hu/ultrak-nem-huliganok/ 

http://ultrasliberi.hu/az-ultra/
http://ultrasliberi.hu/ultrak-nem-huliganok/
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Hivatalosan tehát az ultra nem agresszor, legfeljebb saját és a csapata érdekeit védi. A 

stadionon belüli hangulatért felelnek, énekléssel, pirotechnikával és koreográfiával. Elkísérik 

csapatukat az idegenbeli mérkőzésekre is, ahol szintén csak egy dolog a fontos számukra: a 

saját csapat éltetése. A huligánok ugyanakkor – bár szintén szurkolnak – leginkább a 

mérkőzések előtt és után „játszanak külön meccset” az ellenfél huligánjaival, szigorúan puszta 

kézzel, ez az ustawka. 3   

A legnagyobb, magyar ultráknak szóló weboldal, az Ultras Liberi is igyekszik 

kettéválasztani ezt a két fogalmat. „Négyszáz magyar ultra és huligán állt össze csütörtök este 

Budapesten, hogy a pénteki Románia elleni EB-selejtező előestéjén a fővárosban felbukkanó 

román szurkolókat üdvözöljék.”4 Ugyanakkor a fórumuk használóinak és kommentelőinek 

többsége sem tudja teljes mértékben differenciálni ezt a két fogalmat. A vitában résztvevő 

ultrák és nem ultrák nem tudnak konszenzusra jutni a kérdésben, ez leginkább abban az általuk 

megfogalmazott dichotómiában ragadható meg, miszerint az ultra is balhézik és a huligán is 

szurkol. Feltételezhető, hogy a legtöbb ultracsoport magját egy huligánként jellemezhető 

kisebb csoport adja, de a balhék kirobbanását mindkét csoport a velük tartó „csőcseléknek” 

vagy más megfogalmazásban a „szutyoknak” tulajdonítja.5 (Az elnevezést egyébként a 

huligánoktól kapták.)6 Ezek a szurkolók szintén csoportokba verődhetnek, és könnyen 

lehetnek konfliktusok kezdeményezői, ami természetesen hatással van az ultra és huligán 

csoportokra is, és így, tömegben, végül mindenki részt vehet verekedésekben. 7 

Amíg az ultracsoportok nagy része kínosan ügyel politikai semlegességére és deklarálja 

szélsőségektől való elhatárolódását, addig léteznek politikailag aktív, és magukat 

nacionalistának, jobboldalinak való ultra közösségek is, amelyek a buzdító rigmusok közé 

gyakran csempésznek rasszista, antiszemita üzeneteket is. Az irredenta és nacionalista 

megnyilvánulás általánosságban jellemző az összes csoportra, ilyen értelemben jobbratolódás 

                                                           
3 http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-
intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-
ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698 
4 http://ultrasliberi.hu/a-roman-meccs-eloestejen-osszeallt-a-magyar-huliganunio-rajuk-tamadtak-a-rendorok-
a-deakon-de-rafaztak/ 
5 http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-
intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-
ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698 
6 http://docplayer.hu/2806695-A-futballszurkolok-szlengje.html 
7 http://valasz.hu/reflektor/a-harmadik-felido-23813/ 

http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698
http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698
http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698
http://ultrasliberi.hu/a-roman-meccs-eloestejen-osszeallt-a-magyar-huliganunio-rajuk-tamadtak-a-rendorok-a-deakon-de-rafaztak/
http://ultrasliberi.hu/a-roman-meccs-eloestejen-osszeallt-a-magyar-huliganunio-rajuk-tamadtak-a-rendorok-a-deakon-de-rafaztak/
http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698
http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698
http://board.hu.gladiatus.gameforge.com/board462-arch%C3%ADvum/board507-egy%C3%A9b/board522-intellektu%C3%A1lis/34379-a-foci-szurkol%C3%B3k-hooliganok-ultr%C3%A1k/?s=fa0aac3c6766959400d3cfa5b556c7babd7ad698
http://docplayer.hu/2806695-A-futballszurkolok-szlengje.html
http://valasz.hu/reflektor/a-harmadik-felido-23813/
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figyelhető meg a táborok esetében. A régi idők baloldali szurkolói csoportjai 

(Székesfehérváron és Pécsett) mára eltűntek.  

A klasszikus rivalizáláson túl manapság a hazai csoportok a Magyar Labdarúgó Szövetség 

(MLSZ) elleni harcban érdekeltek, illetve a külföldről hazánkba is beszivárgó „elüzletiesedő” 

futballkultúra ellen lépnek fel üzeneteikben, jelszavakkal, bojkottal. „Az ultrák szemében egy 

futballklub nem üzleti machinációk eszköze, hanem egy közösség társadalmi, kulturális, 

érzelmi patrimónuma („Stop all'industria calcio" - „Zárjátok be a foci ipart!" – „Against Modern 

Football”). A stadion közösségi hely, nem bevásárlóközpont. A néző szurkoló, nem 

médiafogyasztó. A futball-bajnokság nem az NBA: nem egy médialátványosság, hanem a szó 

szoros értelmében vett közösségi sport.”8 

Az ultracsoportok kategorizálását illetően fontos tudnivaló, hogy míg a vidéki kluboknak 

általában egy nagyobb tábora van jelen a meccseken és tömöríti az ultrákat, addig néhány 

vidéki klubnak, és persze a legnagyobb fővárosi csapatoknak több szurkolói csoportja is van.  

A válogatott meccseken bármely csoport tagjai részt vehetnek, a korábbi nézeteltérések 

pedig háttérbe szorulnak, és a Carpathian Brigade név alatt tömörülve, együtt buzdítják a 

nemzeti csapatot.9 Idén szeptember 3-án este a románok elleni EB-selejtező előtti este, a Deák 

téri balhéban a legnagyobb arányban a ferencvárosi, újpesti, kispesti, angyalföldi, fehérvári és 

diósgyőri szurkolók vettek részt – írja az Ultras Liberi.hu, amely weboldal tömöríti a hazai 

ultracsoportokat (a Facebookról menekültellenes tartalmai miatt – mások szerint a liberális 

zsidók miatti10 – történő törlése előtt több mint 76 ezer követővel rendelkezett).11 

Ugyanebben a cikkben értekezik a szerző arról, hogy sikeresnek nevezhető az összecsapás a 

készenléti rendőrséggel, hogy többen jogosan kérik számon, miért nem inkább a 

menekülteket verik a Keleti pályaudvarnál, és hogy sikeresen kaptak el román szurkolókat a 

Király utcában, akiken bosszút álltak a Széll Kálmán téren megvert magyar fiúért. Másnapra 

pedig így invitálta a csoportokat a Planetáriumnál felállított óriáskivetítőhöz: „Mozgalmas nap 

várható, és remélhetőleg a magyar huligánmozgalom legalább ugyanilyen elszántsággal küzd 

                                                           
8 http://www.rednews.hu/index.php/fegyverhez-nyulok/181-egymas-ellensegeibl-a-rendszer-ellensege-az-
ultra-napjainkban?screen_width=1366 
9 http://hungaryultras.blogspot.hu/p/ultra-csoportok.html 
10 http://nemzetiarcvonal.net/2015/07/08/liberalis-zsidok-probaljak-ellehetetleniteni-az-ultras-liberi-
munkajat/ 
11 http://444.hu/2015/07/06/eltunt-a-facebookrol-a-legnagyobb-szelsojobboldali-ultracsoport/ 

http://www.rednews.hu/index.php/fegyverhez-nyulok/181-egymas-ellensegeibl-a-rendszer-ellensege-az-ultra-napjainkban?screen_width=1366
http://www.rednews.hu/index.php/fegyverhez-nyulok/181-egymas-ellensegeibl-a-rendszer-ellensege-az-ultra-napjainkban?screen_width=1366
http://hungaryultras.blogspot.hu/p/ultra-csoportok.html
http://nemzetiarcvonal.net/2015/07/08/liberalis-zsidok-probaljak-ellehetetleniteni-az-ultras-liberi-munkajat/
http://nemzetiarcvonal.net/2015/07/08/liberalis-zsidok-probaljak-ellehetetleniteni-az-ultras-liberi-munkajat/
http://444.hu/2015/07/06/eltunt-a-facebookrol-a-legnagyobb-szelsojobboldali-ultracsoport/
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majd a nap folyamán, mint tette azt tegnap este.”12 A szeptember 4-i események ismertek: 

délután rátámadtak a Keletinél tartózkodó menekültekre, este pedig a Népliget környékén 

összecsaptak a rendőrséggel is, miközben azt skandálták, hogy „Lesz még Erdély 

Magyarországé!", illetve, hogy „Ledarálunk minden román csecsemőt!". Szidták az MLSZ-t és 

Mussolinit éltették, továbbá több mint ötven személyt vettek őrizetbe.13. A rendbontók közül 

15-en sérültek meg, a rendőrség állományából 23-an, utóbbiak közül többeket kórházban 

ápoltak. A garázda szurkolók 21 szolgálati járművet és egy vízágyút is megrongáltak. 14 Hiába 

maradtak távol a meccstől a szervezett szurkolói csoportok, az ultrák, a meccs közben mégis 

rasszista rigmusokat éneklő-ordító embereket rögzített a nemzetközi szövetség megfigyelője, 

ami miatt Magyarország válogatottját ismét zárt kapus meccsre ítélték, mint visszaesőt. 151617 

Az MLSZ fellebbezett ugyan az elsőfokú ítélet ellen, amit az Az Európai Labdarúgó Szövetség 

(UEFA) illetékes testülete végül elutasított, így a válogatottnak egy hazai mérkőzését zárt kapuk mögött 

kell lejátszania a szeptemberi, románok elleni Eb-selejtezőn történt rendbontások miatt.18 

Az Ultras Liberi honlapján a következő értékeléseket olvashatjuk a meccs utáni balhéról: 

„Érdemes megállni az egyik nagyon fontos és örömteli dolog mellett: a harcok során az első 

sorokat szinte kizárólag fiatalok alkották. Olyan 16-22 éves srácok, akik ezen a két napon váltak 

szurkolói értelemben is nagykorúvá. Az elmúlt két este tapasztalata: felnőtt a magyar 

szurkolóknak (ultráknak és huligánoknak) egy új generációja, akik még nemhogy a kilencvenes 

években, de még a 2000-es évek második felének emlékezetes eseményein [tv székház 

ostrom, nemzeti ünnepek gyurcsány (sic!) alatt, buzifelvonulások elleni fellépés stb.] sem 

voltak ott koruknál fogva. Viszont tele vannak energiával, tettvággyal, még “éhesek”. Ügyeik 

meg nincsenek vagy jóval kevesebb. Ugyanolyan hazafias gondolkodásúak, mint az öregebbek, 

ugyanazok az érzések munkálnak bennük, mint bennünk. Büszke vagyok rájuk, él még a 

                                                           
12 http://ultrasliberi.hu/a-roman-meccs-eloestejen-osszeallt-a-magyar-huliganunio-rajuk-tamadtak-a-rendorok-
a-deakon-de-rafaztak/ 
13 http://www.origo.hu/itthon/20150904-belvarosban-melegitenek-ultrak-esti-meccsre.html 
14 http://www.origo.hu/sport/percrolpercre/20150904-magyar-roman-eb-selejtezo-szurkolok.html 
15 http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/valogatott-zart-kapus-lesz-a-magyar-feroeri-selejtezo-
2438573 
16 Emlékeztetőül: 2012 augusztusában Budapesten fogadta a válogatott az izraeli válogatottat barátságos 
meccsen, ahol a hazai ultrák, kifütyülték a vendégek himnuszát és antiszemita megnyilvánulásokat tettek. Az 
eredmény: zárt kapus VB-selejtező Románia ellen 2013. március 22-én.  
17 http://index.hu/sport/futball/2013/01/09/magyar_roman_zart_kapu/ 
18 Mégis zárt kapus lesz a következő UEFA-s hazai meccs. 2015. november 27. 
http://444.hu/2015/11/27/megis-zart-kapus-lesz-a-kovetkezo-uefa-s-hazai-meccs 
 

http://ultrasliberi.hu/a-roman-meccs-eloestejen-osszeallt-a-magyar-huliganunio-rajuk-tamadtak-a-rendorok-a-deakon-de-rafaztak/
http://ultrasliberi.hu/a-roman-meccs-eloestejen-osszeallt-a-magyar-huliganunio-rajuk-tamadtak-a-rendorok-a-deakon-de-rafaztak/
http://www.origo.hu/itthon/20150904-belvarosban-melegitenek-ultrak-esti-meccsre.html
http://www.origo.hu/sport/percrolpercre/20150904-magyar-roman-eb-selejtezo-szurkolok.html
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/valogatott-zart-kapus-lesz-a-magyar-feroeri-selejtezo-2438573
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/valogatott-zart-kapus-lesz-a-magyar-feroeri-selejtezo-2438573
http://index.hu/sport/futball/2013/01/09/magyar_roman_zart_kapu/
http://444.hu/2015/11/27/megis-zart-kapus-lesz-a-kovetkezo-uefa-s-hazai-meccs
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magyar virtus!” Illetve „A magyar ultra és huligánmozgalom most egy nagyon erős, európai 

szinten is komoly jelet adott magáról, hogy még mindig él, létezik, és hogy a magyarországi 

szurkolói csoportokkal a jövőben is számolni kell.”19 

Az utóbbi idők nagyobb botrányai 

„Eljött az idő az újabb keresztes hadjáratra!” - Az Ultras Liberi helyét a Facebookon 

átvevő Hunmob, megunva a legnagyobb közösségi média oldalról való folytonos törlést, 

regisztrált az orosz vk.com-ra is, itt ugyanis nem jelentheti őket egyetlen felhasználó sem.20 A 

Facebookon továbbra sem állandó felhasználók, rendszeresen jelentik és törlik őket, de aktív 

időszakaikban a tevékenységüket illetően is aktívnak mondhatók.  

2015. szeptember 16-án jelent meg nagy vihart kavart felhívásuk, melyben az aznapi 

röszkei események hatására határvédelemre „jelentkeznek”. Mivel meglátásuk szerint a 12 

nappal korábbi népligeti összecsapás során is „beremegett a rendőrök lába”, és a haza 

védelemre szorul, ezért – mint hangsúlyozták – az őket ért belpolitikai sérelmeiket is 

félretennék az ügyért. Az alaptörvényre hivatkozva üzentek a köztársasági elnöknek is: 

„Felhívjuk Áder János Köztársasági Elnök úr figyelmét, hogy több ezer harcedzett magyar 

szurkoló csak a parancsára vár! Parancs esetén - fegyverrel vagy anélkül –  a határ védelmére 

kelünk. Szükség esetén bárhol hadra foghatók vagyunk, az ország bármely részén. Ez az ország 

nem lesz kalifátus, itt nem fognak a befogadottak metrókat robbantani! Felkészülünk az ország 

védelmére és, ha jön a parancs, akkor harcolunk.”21 A Facebook-bejegyzés azóta nem 

elérhető, lévén, hogy pár nappal később ismét törölték profiljukat a közösségi oldalról. 

Októberben újraindultak, szigorúan mint „futballal kapcsolatos információkat terjesztő 

oldal”.22 A törlés előtti kommentek igen egyetértőek voltak, és volt, aki a honvédségbe való 

önkéntes belépést is sürgette. A rendőrökkel szembeni ellenérzést sokan nem tudták 

félretenni, úgy vélték, ezek után teljesen nyilvánvaló, hogy a rendőrség rajtuk gyakorlatozott 

az EB-selejtező után, és még ha segítenének is most nekik a déli határon, az eredménye annak 

is büntetés lenne. A bejelentés után két nappal megjelent Index-cikk szerint a megkérdezett 

ultrák vezetői szerint nincs, csak részleges összefogás az ügyben és nem hiszik, hogy egy ilyen 

                                                           
19 http://ultrasliberi.hu/magyarorszag-romania-ahogy-mi-lattuk/ 
20 http://vk.com/public102074387 
21 http://hunmob.com/hatarvedelem-parancsra-varunk/ 
22 https://www.facebook.com/hunmobmedia/info/?tab=page_info 

http://ultrasliberi.hu/magyarorszag-romania-ahogy-mi-lattuk/
http://vk.com/public102074387
http://hunmob.com/hatarvedelem-parancsra-varunk/
https://www.facebook.com/hunmobmedia/info/?tab=page_info
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felkérésre a köztársasági elnök rábólintana, a határ menti verekedést pedig egyből etnikai 

alapúnak minősítenék és nem honvédelemnek.23 A Hunmob Facebook-oldalán megjelent 

(azóta törölt) írás szerint az Index-cikk koholmány, nem kerestek fel vezetőket és bizony részt 

vennének ilyen jellegű harcban.  

Sajátos következtetéseket vonnak le a Románia elleni meccs utáni verekedésről is. 

Emlékeztetnek: 1956 után is csőcseléknek és huligánoknak titulálták az utcai harcokban 

résztvevőket. A bejegyzés tartalmaz egy montázst is, melyen az idei utcai harcok mellett az 

’56-os és a 2006-os utcai harcok is feltűnnek a vezető ferencvárosi ultrákat tömörítő honlap 

bejegyzésében. 24 

 A honlap bejegyzései közt számos foglalkozik a menekültkérdéssel vagy, ahogy ők 

nevezik az „erőszakos betolakodókkal”. Bármely – de főleg ha lengyel – külföldi csapat 

szurkolói üzennek a menekülteknek vagy jelzik menekültellenességüket, szolidaritásukat a 

magyar állammal, azt nagy örömmel osztják meg.25 26 27 28 29 

A jelentősebb hazai szurkolói csoportok 

A hazai szurkolói csoportok kategorizálását illetően fontos tudnivaló, hogy míg a vidéki 

kluboknak általában egy nagyobb tábora van jelen a meccseken és tömöríti az ultrákat, addig 

néhány vidéki klubnak és persze a legnagyobb fővárosi csapatoknak több szurkolói csoportja 

is van.  Léteznek ugyanakkor szurkolói csoportokat egy klub mentén tömörítő oldalak, 

szurkolói csoportokat országos viszonylatban tömörítő oldalak és olyan oldalak melyek 

valamilyen cél érdekében vagy valamivel szemben jöttek létre. 

Léteznek tehát csoportok, melyek átfogóan képviselik a hazai szurkolócsoportok érdekét és 

informálják őket. A Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül, bár országosan lefedett, valójában 

inkább köthető az FTC-hez. Létezik két olyan oldal (a HunMob és az Ultras Liberi), melyek nem 

                                                           
23 http://index.hu/belfold/2015/09/18/tenyleg_szurkolok_akarnak_hatart_orizni/ 
24 http://fradimob.hu/index.php/friss/aktualis/item/4864-k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-hogy-ott-voltatok-
k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-hogy-ott-lehett%C3%BCnk-veletek 
25 http://hunmob.com/migrans-ellenes-tuntetes-es-totalis-bojkott-poznanban/ 
26 http://hunmob.com/sulyos-buntetesek-a-lengyeleknel-is/ 
27 http://hunmob.com/support-hungary-felvonultak-a-lengyel-hazafiak/ 
28 http://hunmob.com/ingyenjegyekkel-es-salakkal-varjak-a-migransokat-a-bundesligaban/ 
29 http://hunmob.com/ria-ria-hungaria-zengett-pragaban/ 

http://index.hu/belfold/2015/09/18/tenyleg_szurkolok_akarnak_hatart_orizni/
http://fradimob.hu/index.php/friss/aktualis/item/4864-k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-hogy-ott-voltatok-k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-hogy-ott-lehett%C3%BCnk-veletek
http://fradimob.hu/index.php/friss/aktualis/item/4864-k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-hogy-ott-voltatok-k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-hogy-ott-lehett%C3%BCnk-veletek
http://hunmob.com/migrans-ellenes-tuntetes-es-totalis-bojkott-poznanban/
http://hunmob.com/sulyos-buntetesek-a-lengyeleknel-is/
http://hunmob.com/support-hungary-felvonultak-a-lengyel-hazafiak/
http://hunmob.com/ingyenjegyekkel-es-salakkal-varjak-a-migransokat-a-bundesligaban/
http://hunmob.com/ria-ria-hungaria-zengett-pragaban/
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köthetők konkrét klubhoz, de törölték őket a közösségi médiából, továbbá még kettő, amelyik 

szintén nem köthető konkrét klubhoz, de jelen van a Facebookon.  

Az egyik a Carpathian Brigade, mely a magyar válogatott szurkolói csoportja. Szervezett 

szurkolást végeznek a válogatott meccsein, illetve utaznak az idegenbeli mérkőzésekre is. 

Szurkolhat velük bárki, aki abba a szektorba vásárol jegyet, ahova meghirdetik a jelenlétüket. 

Ebből adódóan természetesen „tagjai” közt lesznek szélsőségesek és politikailag nem korrekt 

rigmusokat is skandálók, ahogy az elmúlt évek válogatott meccsei során ez tapasztalható volt. 

Az oldalukon megemlékeznek minden nemzeti eseményről, ünnepről, és hangoztatják a 

lengyel néppel való örök barátságot, azonban bejegyzéseikben nem található sem politikai 

állásfoglalás, sem szélsőséges megnyilvánulás. Ilyen értelemben politikailag semleges oldalnak 

minősíthető.30 A másik a Hungarian Ultras, mely a hazai csoportokat érintő ügyekkel 

foglalkozik, és posztjaik közt szórványosan megjelennek szélsőséges tartalmak is.31 

A legszervezettebb és legkiterjedtebb internetes jelenléttel a ferencvárosi szurkolók 

bírnak. A többi fővárosi szurkolói csoport érezhetően le van maradva az online aktivitás terén, 

míg ugyanezt a szintet hozza néhány vidéki csoport (Debrecen, Diósgyőr stb.) is. Az átfogó, 

országos oldalak (HunMob, UltrasLiberi) honlapjai szintén erősek aktívnak mondhatók, és 

amikor éppen nincsenek törölve a Facebookról, akkor az ottani tevékenységük is napi szintű 

aktivitást mutat.  

A csoportok adatai 

A következő táblázatban a Facebookon elérhető, és legalább 1000 fő körüli követővel 

rendelkező szurkolói csoportok, ultra- és huligánmozgalmak Facebook-követőinek száma 

látható 2015. november 17-én. (A hivatalos rajongói oldalak nem képezik a kutatás részét.) 

NÉV KÖTŐDÉS KÖVETŐK 

SZÁMA 

MENTALITÁS ORIENTÁCIÓ 

FradiMob FTC 15264 Vegyes Nacionalista 

                                                           
30 https://www.facebook.com/Carpathian-Brigade-09-108721875873861/ 
31 https://www.facebook.com/hunultra?fref=ts 

https://www.facebook.com/Carpathian-Brigade-09-108721875873861/
https://www.facebook.com/hunultra?fref=ts
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Szurkolók 

Személyiségi 

Jogok Nélkül 

FTC - 

és országos 

 

12655 - - 

Green Monsters FTC 11240 Ultra Nacionalista 

Carpathian 

Brigade 

Országos- 

Független 

7071 Ultra - 

Ferencváros 

Szurkolók 

Szövetsége 

FTC 6505 - Nacionalista 

Mi voltunk FTC 4975 - - 

Ferencváros XVI FTC 4778 Huligán  Szélsőséges 

Nacionalista 

Ultras Debrecen DVSC 4452 Vegyes Nacionalista 

Hungarian Ultras Országos - 

Független 

4124 Ultra Nacionalista 

Viola Fidelity UTE 4101 Ultra Nacionalista 

Ultras Diósgyőr DVTK 3524 Vegyes Nacionalista 

Lila-Fehér UTE 3375 Vegyes Szélsőséges 

Nacionalista 

Erkölcs, Erő, 

Egyetértés 

Mozgalom 

FTC 3136 Ultra Nacionalista 

Ultras Kispest Bp. Honvéd 1603 Ultra Nacionalista 

Vasas Fan Vasas 1021 Vegyes - 

ELIT ’07 Nyíregyháza 945 Vegyes - 

 



 

11 
 

A Ferencváros 

Magyarországon az ország legnépszerűbb csapataként a legtöbb és legnépesebb 

szurkolótáborral a Ferencváros rendelkezik,32 amelynek hivatalos rajongói oldalát is közel 200 

ezren követik.33 Népszerűsége okán rengeteg oldal köthető hozzájuk, a hivatalos rajongói 

oldalon túl, a szurkolók által létrehozott fan klubok, mint a FradiMob vagy C-közép34 35, az 

ultra- és huligáncsoportok saját oldalai, az őket összefogó oldalak és a valamilyen ügy 

ellen/mellett kiálló oldalak, mint a Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül és a Mi voltunk is nagy 

népszerűségnek örvend. A keménymag önmagát úgy hívja: a Tábor. Hivatalosan minden 

szervezett csoport a Tábor része, a valóságban azonban Az EEE, a Green Monsters és a 16-os 

szektor képezi a Tábor magját, közös közleményeket is adtak már ki. A Tábor másik részét az 

Új Generáció és az Aryan Greens képviseli.  A ferencvárosi szurkolók érintettek lényegében 

minden hazai rendbontásban, az újságíróknak nem nehéz antológiát összeállítani a 

balhékról.36 A regisztráció és a vénaszkenner kérdése azonban törésvonalakat hozott létre, 

nemcsak csoportok, hanem inkább az egyének szintjén. A csoportok nem tekintik többé igazi 

ultrának azt, aki vállalva az előírásokat, részt vesz a meccseken, ők már csak nézők. 

Egyértelműen a Táborral szemben álló a C-közép, ők azok, akik járnak meccsre és elfogadták 

a feltételeket, ők a szkenneresek. 

Az ultracsoportjaikat tömörítő és informáló honlapjuk, a FradiMob szerint jelenleg az 

Aryan Greens, a Felvidéki Harcosok, a Székely Légió, a Green Boys Balaton, a Brigade Verde, 

az EBOLA, a Green Family, a Ligeti Egység, a Girls és az Új Generáció nevű szurkolói csoportok 

aktívak jelenleg az FTC tájékán.37 A felsoroltak közül az Aryan Greens és az Új Generáció 

huligánmozgalmak. Az EBOLA közleménye szerint tagjai közt ultrák, huligánok és egyszerű 

szimpatizánsok is vannak. A Felvidéki Harcosok radikális nemzeti érzelmű ultracsoport, a 

többiek pedig nem tartják magukat se ultrának, se huligánnak.  

                                                           
32 http://www.median.hu/printcikk.ivy?artid=6e93b549-282b-4c37-8a94-f1250cc999a5 
33 https://www.facebook.com/fradi.hu?fref=ts 
34 https://www.facebook.com/FradiMob-206765979380709/?ref=ts 
35 https://www.facebook.com/FerenczvarosiCkozep 
36 
http://www.kisalfold.hu/sport/botranyok_a_fradi_meccsein_16_eve_az_eto_stadiont_is_szetvertek/2123261/ 
37 http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok 

http://www.median.hu/printcikk.ivy?artid=6e93b549-282b-4c37-8a94-f1250cc999a5
https://www.facebook.com/fradi.hu?fref=ts
https://www.facebook.com/FradiMob-206765979380709/?ref=ts
https://www.facebook.com/FerenczvarosiCkozep
http://www.kisalfold.hu/sport/botranyok_a_fradi_meccsein_16_eve_az_eto_stadiont_is_szetvertek/2123261/
http://www.kisalfold.hu/sport/botranyok_a_fradi_meccsein_16_eve_az_eto_stadiont_is_szetvertek/2123261/
http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok
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Ezen a webhelyen nem szerepelnek azonban a Tábor nagyját adó hírhedt ultra- és 

huligáncsoportok, a Green Monsters és az Erkölcs, Erő, Egyetértés (EEE) és a 16-os szektor sem. 

Ez utóbbi nem a klasszikus értelemben vett önálló csoport, hanem értelemszerűen a (régi 

Albert Flórián) stadion 16-os számú szektorát jelöli. Ide szinte az összes csoportból várták a 

huligánokat, lévén, hogy olcsó a jegy, illetve közel esik a vendégszektorhoz. Magukról azt írják: 

„Bevezetés- és összefoglalásképpen annyit lehet elmondani, hogy a 16-os szektor mindazon 

csoportokat gyűjtötte össze, melyek a II-es szektortól függetlenül alakultak ki, és attól korban 

kissé elváló hooligan és casual irányú szurkolókat tömörítettek. Az első ilyen csoport, mely a 

későbbiekben is meghatározója volt mind az újabb kori hool-mozgalomnak, mind pedig a 

későbbi 16-os szektornak a KGG, azaz a Killer Green Group volt. Ez a csoport már egyértelműen 

hooligan csoportosulásként jött létre 1991/92-ben. 1993-ban megalakult az Aryan Greens, 

mely főként a KGG-ből kivált skinheadek és egyéb jobboldali fiatalok által került 

megszervezésre. A csoport drapija hamar bekerült a közismeretbe, hiszen elsőként a hazai 

lelátói csoportok között egy keltakeresztes zászlót is felhasznált a drapija készítéséhez. Az 

állandó létszám 20-30 között alakult, de mivel sosem vált el teljesen a KGG-től, pontosan nem 

meghatározható. A 16-os szektor konkrét története új fordulatot 1995-ben vett, mikor is 

megalakult az Aryan Army. Elsősorban az Aryan Greens tagjaiból, valamint egyéb skinhead és 

hooligan fiatalokból szerveződött, és nagyon hamar ütőképes csoporttá vált. A ferencvárosi 

hooligánok mintegy 250-300 fős csoportjának gerincét jelenleg a 16-os alkotja! Törekszünk 

arra, hogy a stadionból "kivigyük" a rendbontókat az utcára, és más ellenséges hool 

csoportokkal korrekt box-ot hozzunk létre, a privát szurkolóktól mentesen! A csoport 

jobboldali beállítottságú – mint a többi csoport – a különbség, hogy szélsőséges! Magyarok! 

Nacionalisták! Istenhívõk!”38 Napjainkban általában a stadionon kívül szurkolnak, vagy még 

ott sem. Tiltakoznak az MLSZ és a saját csapatuk biztonsági szigorításai – a regisztráció, a 

kártyarendszer és a vénaszkenner – ellen. Fanatizmusuknak megfelelően, természetesen 

jobban zavarja őket a saját klubelnökük, Kubatov Gábor „árulása”. Szerintük az elnök eladta 

magát a kormánynak és célja, hogy lecserélje és megossza az eddig egységes Tábort a saját 

embereire a stadionon belül. A FB-posztok rendszeresen kritizálják az elnököt, a 

kommentekben a zsidózás mellett halálos fenyegetések is vannak. A regisztrációt és a 

vénaszkennert elfogadó ultrákat szintén árulónak tartják. Velük és a Tábor egyéb árulóival 

                                                           
38 https://www.facebook.com/FerencvarosXVI/info?tab=page_info  

https://www.facebook.com/FerencvarosXVI/info?tab=page_info
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külön szekció foglalkozik a FradiMob.hu-n.39 Azóta kiderült, a klubelnök valóban kiszolgáltatta 

az ultrákat a hatóságoknak.40 

A névjegyben felsorolt ultracsoportok közül csak az Aryan Greens érhető el Facebookon, 

601 követővel. Az Aryan Greens – melynek Facebook-oldala nemrég indult újra a törlés után 

– története is a ’90-es évek elején kezdődik: „ A KGG /Killer Green Group/ nevezetű csoportban 

voltunk tagok, és onnan váltunk ki szélsőjobboldali fiatalok, majd csináltunk meg az Aryan 

Greens-t, ami egy erősen jobbra tolódó politikai nézetet /Kárpát - Medence és népének 

védelme/, és a Ferencváros iránti elkötelezettséget hirdeti mind a mai napig. A kilencvenes 

évek közepén a KGG megszűnésével a XVI-os szektoron belül az Aryan Army mellett az Aryan 

Greens egy meghatározó jobboldali csoporttá nőtte ki magát.”41 Szélsőséges jobboldali 

nézeteiket nem rejtik véka alá. Hangsúlyozzák a Ferencváros múltjának politikai 

hovatartozását, nemzeti identitásukat, a Kárpát-medencei népekre mint ellenségre 

tekintenek, és nem tartják elfogadhatónak azt sem, hogy csapatukban színes bőrű játékosok 

is szerepelnek a magyarok helyett. 42 

Az Új Generáció 2002-ben alakult. Bemutatkozásuk a következő: „ Csoportunk nem 

titkoltan radikális, jobboldali nézeteket vall, egyértelműen hadban állunk a cionista 

térhódítással és nemzetrombolással. A Ferencvárossal kapcsolatban – ha lehet - még kevésbé 

vagyunk megalkuvók, egységes döntéseinket minden esetben, ellentmondást nem tűrően a 

végsőkig harcolva képviseljük. Egyenes kiállásunkkal és harciasságunkkal – azt hiszem 

nagyképűség nélkül, állíthatom – kivívtuk a Fradi- és egyéb táborok brigádjainak elismerését, 

és mi is elismerjük mind barátaink, mind ellenfeleink tetteit. „ A csoport – mely Facebookon 

nem elérhető – inkább huligánmozgalomnak tekinthető, hiszen ahogy írják a lelátókon kívüli 

„mókázásból” sem szívesen maradnak ki.43 

  

                                                           
39 http://fradimob.hu/index.php/a-tabor-aruloi 
40 http://index.hu/sport/sportgeza/2015/11/11/csi_ferencvaros_nincs_lehetetlen_ha_kubatov-
fenyegetojet_kell_elokeriteni/ 
41 http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok/aryan-greens/item/2284-aryan-greens 
42 http://ultrasliberi.hu/lelatoi-korkerdesek-aryan-greens/ 
43 http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok/uj-generacio/item/2285-%C3%BAj-
gener%C3%A1ci%C3%B3 

http://fradimob.hu/index.php/a-tabor-aruloi
http://index.hu/sport/sportgeza/2015/11/11/csi_ferencvaros_nincs_lehetetlen_ha_kubatov-fenyegetojet_kell_elokeriteni/
http://index.hu/sport/sportgeza/2015/11/11/csi_ferencvaros_nincs_lehetetlen_ha_kubatov-fenyegetojet_kell_elokeriteni/
http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok/aryan-greens/item/2284-aryan-greens
http://ultrasliberi.hu/lelatoi-korkerdesek-aryan-greens/
http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok/uj-generacio/item/2285-%C3%BAj-gener%C3%A1ci%C3%B3
http://fradimob.hu/index.php/ferencvaros/szurkoloi-csoportok/uj-generacio/item/2285-%C3%BAj-gener%C3%A1ci%C3%B3
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A Tábor 

„Együtt bárkit legyőzünk!” - A legnépszerűbb csapat legnagyobb szurkolói csoportja a 

Tábort vezető Green Monsters, mely „A Ferencváros első és legnagyobb ultracsoportja 1995 

óta.”44 „Megtalálható köreinkben a közgazdásztól kezdve, a segédmunkáson át, az egyetemi 

hallgatóig mindenféle ember. Csoport szinten nem veszünk rész aktívan a politikai életben, de 

természetesen nemzeti és jobboldali érzelműek vagyunk mindannyian, csak úgy, mint a 

Ferencváros egész tábora. Mentalitásunkat tekintve ultracsoport vagyunk, ezáltal mindig 

igyekeztünk minden szinten kiállni a Ferencvárosért és önmagunkért is (…) egy biztos, 

Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb csapatának első számú szurkolócsoportja 

vagyunk, ehhez tartjuk magunkat és igyekszünk minden téren (koreográfia, balhé) az élen 

maradni.” – nyilatkozta az ultracsoport egyik tagja, megerősítve azt a tényt is, hogy manapság 

ultra és huligáncsoportok közt nehéz lenne különbséget tenni.45 

A közösségi média felületen nincs kiemelkedően gyűlölködő bejegyzés, leginkább az 

őket és a Tábort ért sérelmeket idézik újra és újra. A csoport vezetőjével (kápójával) készült 

interjú alapján rasszistának sem tekintik magukat. A rasszista megnyilvánulások valójában csak 

„zrikák” amivel idegesíteni lehet a célszemélyt vagy az ellenfél szurkolóit. A családoknak sem 

kellene félniük a meccsektől, hiszen egy átlagos utcai séta során több káromkodást hallanának, 

mint egy meccsen – mondta a kápó. A 2012. augusztusi Izrael elleni barátságos meccsen 

történt antiszemita megnyilvánulásokat a heves érzelmeknek tudja be és a 2013. augusztusi 

FTC-MTK meccsen kifeszített Csatáry-molinó miatt sem gondolja, hogy szégyenkezniük 

kellene, hiszen „Ma sem értem, mi kivetnivaló volt abban, hogy a Ferencváros tábora 

megemlékezett egy olyan emberről, akiről úgy gondolta, hogy említésre méltó.” A kápó 

véleménye szerint: „Nevezhetjük provokációnak is, ha nagyon akarjuk (… ) Mégis azt mondom, 

annak a molinónak semmi köze a zsidóság zrikálásához, pláne nem az MTK-hoz (…) Csatáryt is 

                                                           
44 https://www.facebook.com/monsters1995/info/?tab=page_info 
45 http://ultrasliberi.hu/interju-a-green-monsters-el/ 

https://www.facebook.com/monsters1995/info/?tab=page_info
http://ultrasliberi.hu/interju-a-green-monsters-el/
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üldözték, idős korára elítélték olyan dolgokért, ami vagy megtörtént, vagy nem. Ez kicsit 

hasonló a szurkolók kriminalizálásához.”46 47 

A történtek következményeként romlott meg igazán a viszony a Tábor és a vezetőség 

között.48 49 A büntetés és az egymásra mutogatás után alakult egy közel 5 ezer kedvelővel 

működő FB-oldal, a Mi voltunk, melynek célja, hogy bizonyítsa, az FTC indokolatlanul kapott 

büntetést tettéért, hiszen csak egy halálba kergetett embernek állítottak méltóságteljesen 

emléket.50 Később a Betyársereg bevallotta, hogy ott volt a megemlékezők közt, és 

szolidaritást vállaltak a Táborral. 51  Ugyanakkor bár egyértelműen ultrák és huligánok kedvelik 

az oldalt, magukat nem identifikálják radikálisnak és a tettüket sem támasztják alá semmilyen 

radikális nemzeti érzéssel, pusztán egy halottról való jogos megemlékezésként írják le azt. 

A másik, ultra és huligáncsoportok között átívelő csoport a Szurkolók Személyiségi Jogok 

Nélkül (továbbiakban SZSZJN). Ez az oldal a Táborral és csoportokkal kapcsolatos 

információkat oszt meg, és a klub körüli hírekkel foglalkozik. Létrejöttét a huligántörvény 

életbelépése után szigorodó biztonsági feltételek, az MLSZ által bevezetett regisztráció és 

szurkolói kártya, illetve az FTC elnöksége által kötelezővé tett vénaszkenner indokolta. 

Jellemző, hogy követői közt nem csak FTC drukkerek vannak, az oldal országosan elismert, 

több mint 12 ezren lájkolták. Posztjaik csak a klubot érintő ügyekben politizálnak, nincsen 

rasszista bejegyzés sem, maximum a kommentek közt.52 

Az Erkölcs, Erő, Egyetértés mozgalom (EEE) a Ferencváros mottója után kapta a nevét. A 

Tábor szerves részét képezik, és ultracsoportnak tekintik magukat. A közösségi oldalon 

                                                           
46 Csatáry László 1944-ben pár hétig a kassai gettó parancsnoka volt, irányítása alatt tizenötezer embert 
deportáltak Auschwitzba. A háború után nevet változtatott, Kanadában telepedett le; távollétében, 1948-ban 
Csehszlovákiában háborús bűnök miatt halálra ítélték. Amikor 1997 augusztusában kiderült valódi 
személyazonossága, a nemzetiszocialistákkal való kapcsolata elhallgatása miatt megfosztották kanadai 
állampolgárságától. Az ő haláláról emlékeztek meg a Fradi ultrái, a zsidósághoz erősen kötődő MTK elleni 
meccsen. 
47 http://ultrasliberi.hu/nagyinterju-a-fradi-tabor-kapojaval/ 
48 http://index.hu/belfold/2013/08/25/mi_voltunk_-_1700_fradista_a_gettoparancsnok_mellett/ 
49 http://atlatszo.hu/2015/05/29/csapat-csak-egy-van-a-fradi-tabor-vs-kubatov-gabor-meccs-rovid-tortenete/ 
50 https://www.facebook.com/MI-voltunk-160900040767149/info/?tab=page_info 
51 http://indavideo.hu/video/Betyarsereg_-_Mi_voltunk_Szolidaritas_a_megemlekezo_drukerekkel 
52 https://www.facebook.com/szszjn/timeline 

http://ultrasliberi.hu/nagyinterju-a-fradi-tabor-kapojaval/
http://index.hu/belfold/2013/08/25/mi_voltunk_-_1700_fradista_a_gettoparancsnok_mellett/
http://atlatszo.hu/2015/05/29/csapat-csak-egy-van-a-fradi-tabor-vs-kubatov-gabor-meccs-rovid-tortenete/
https://www.facebook.com/MI-voltunk-160900040767149/info/?tab=page_info
http://indavideo.hu/video/Betyarsereg_-_Mi_voltunk_Szolidaritas_a_megemlekezo_drukerekkel
https://www.facebook.com/szszjn/timeline
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nincsenek kirívó bejegyzések, tevékenységük nagy részét a többi csoporttal való szolidaritás, 

és a klub elnökségével való szembenállás teszi ki.53 

Az Újpest 

Az ország második legnépszerűbb csapatának hivatalos rajongói oldalát majd 31 ezren 

követik.54 Ugyan hírhedtek a fő rivális szurkolóival szembeni balhéik és a válogatott meccsek 

alkalmával is kiveszik részüket a szurkolásból meg a balhéból is, még sincs olyan szervezett és 

részletesen felépített internetes megjelenésük az újpesti ultráknak, mint a ferencvárosiaknak. 

A Hungarian Ultras lapja szerint a következő újpesti csoportok léteznek: Viola Fidelity, 

Ultra Viola Bulldogs és a Fehér Front. Jelentős rajongói oldal is megtalálható. Ezen felül egy 

nehezen meghatározható oldal, a Lila-Fehér, ami valószínűleg az Ultra Viola Bulldogs szócsöve, 

és egyben a szurkolói regisztráció elleni fellépés fő felülete. 

A 2002-ben alapított Viola Fidelity 4 ezer követővel bír a Facebookon. Internetes 

tevékenységük átlagosnak mondható, nagyrészt az MLSZ-szel szembeni elégedetlenségüknek 

adnak hangot és a meccsekkel foglalkoznak. Jelenleg a legaktívabb ultracsoport a csapat háza 

táján és már a meccseket sem bojkottálják.55 Magukat ugyan ultrának vallják, de részt vesznek 

előre megbeszélt verekedéseken is, tovább gyengítve az ultra és huligán közti különbséget. 56 

Az Ultra Viola Bulldogs 1992-ben alakult, de jelenleg kevésbé aktív, vállalják ultra 

mivoltukat és jobboldali beállítottságukat. Honlapjukon 2013 óta nincs új bejegyzés, hivatalos 

FB-oldaluk nincs. A Hungarian Ultras honlapon a hozzájuk társított FB-linkre kattintva a Lila-

Fehér nevű oldalra jutunk. Hivatalos állásfoglalás politikai orientációt illetően itt nem 

található, csak a szokásos események – az UTE meccsei, az MLSZ büntetései vagy a románok 

elleni meccs – váltott ki reakciókat és posztokat. Van azonban olyan bejegyzés, amit a 

szerkesztők a „Sieg Heil” kiírással zártak. 

A Fehér Front neve és „honlapja” tartalmai alapján szélsőséges beállítottságú csoport, 

de ezen kívül lényegében semmilyen információt nem lehet találni róluk. 2012-es utolsó 

                                                           
53 https://www.facebook.com/erkolcseroegyetertes1899/?fref=ts 
54 https://www.facebook.com/ujpestfootballclub?fref=ts 
55 https://www.facebook.com/violafidelity2002/?ref=nf 
56 http://ultrasliberi.hu/viola-fidelity-vs-ultras-zalaegerszeg-6x6/ 

https://www.facebook.com/erkolcseroegyetertes1899/?fref=ts
https://www.facebook.com/ujpestfootballclub?fref=ts
https://www.facebook.com/violafidelity2002/?ref=nf
http://ultrasliberi.hu/viola-fidelity-vs-ultras-zalaegerszeg-6x6/
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bejegyzéseik előtt rendszeresek a homofób, rasszista és antiszemita bejegyzések.57 Ezen kívül 

a válogatott meccseken jelennek meg.58 

A Kispest – Budapest Honvéd 

A Honvéd körül két nagyobb ultracsoport tevékenykedik, az Ultras Kispest és a Nuova 

Guardia. Utóbbit nem lehet az interneten megtalálni, saját fórumukat csak regisztrált tagok 

tudják olvasni.59 Az Ultras Kispest (mely tömöríti a kispesti szurkolókat, így az ő részüket képzik 

a Nuova Guardia tagjai is) honlapján csak a csapattal és a szurkolókkal foglalkozó hírek 

jelennek meg. Tudjuk azonban, hogy a valóságban a csapat ultrái komoly harcban állnak a klub 

tulajdonosával, aki nem tűri rasszista rigmusaikat.60  

A Debrecen 

Az egyik legkomolyabb vidéki szurkolóközönséggel a Debrecen csapata rendelkezik, 

amelyet egy nagy szervezett ultracsoport buzdít és kísér az idegenbeli meccsekre, a Szívtiprók 

Ultras Debrecen (SZUD), mely alá több kisebb ultracsoport és egy huligáncsoport, a Debrecen 

Hooligans (DH) tartozik, akik valószínűleg (casual) huligán identitásúak. Vállaltan jobboldaliak 

alkotják a SZUD keménymagját, ugyanakkor egy olyan szurkolói csoportot, akik sokat 

mérséklődtek az elmúlt években. Kapcsolatot tartanak fenn a német Boys Bielefeld és a 

lengyel Stal Rzeszów csoportokkal. 

Az elmúlt években két alkalommal kerültek be a hírekbe: egyik alkalommal a Hallgatói 

Hálózat rendezvényét zavarták meg, egyszer pedig a debreceni menekülttábor környékén 

történt zavargások után üzenték meg a rendőrségnek, hogy ha a rendőrök nem, hát majd ők 

intézkednek. 61 62 63 

                                                           
57 http://feherfront1994.gportal.hu/gindex.php?pg=31806791 
58 https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-
9/12074513_1014076928642790_6679960897559062953_n.jpg?oh=dabb525f6f586bbc1221bfe7a146f814&oe
=56BE0742 
59 http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=guardia 
60 
http://hvg.hu/itthon/20130306_Honved_MLSZ_szurkolok_ultrak?utm_source=mandiner&utm_medium=link&
utm_campaign=mandiner_201510 
61 http://www.dehir.hu/debrecen/loki-szurkolok-zavartak-meg-a-hallgato-halozat-debreceni-
forumat/2013/02/11/ 
62 http://ultrasliberi.hu/debrecen-szurkolok-kozlemenye/ 
63 http://ultrasliberi.hu/ha-a-kormany-nem-lep-fel-a-randalirozo-emigransok-ellen-akkor-majd-valaki-masok-
fognak/ 

http://feherfront1994.gportal.hu/gindex.php?pg=31806791
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12074513_1014076928642790_6679960897559062953_n.jpg?oh=dabb525f6f586bbc1221bfe7a146f814&oe=56BE0742
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12074513_1014076928642790_6679960897559062953_n.jpg?oh=dabb525f6f586bbc1221bfe7a146f814&oe=56BE0742
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12074513_1014076928642790_6679960897559062953_n.jpg?oh=dabb525f6f586bbc1221bfe7a146f814&oe=56BE0742
http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=guardia
http://hvg.hu/itthon/20130306_Honved_MLSZ_szurkolok_ultrak?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201510
http://hvg.hu/itthon/20130306_Honved_MLSZ_szurkolok_ultrak?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201510
http://www.dehir.hu/debrecen/loki-szurkolok-zavartak-meg-a-hallgato-halozat-debreceni-forumat/2013/02/11/
http://www.dehir.hu/debrecen/loki-szurkolok-zavartak-meg-a-hallgato-halozat-debreceni-forumat/2013/02/11/
http://ultrasliberi.hu/debrecen-szurkolok-kozlemenye/
http://ultrasliberi.hu/ha-a-kormany-nem-lep-fel-a-randalirozo-emigransok-ellen-akkor-majd-valaki-masok-fognak/
http://ultrasliberi.hu/ha-a-kormany-nem-lep-fel-a-randalirozo-emigransok-ellen-akkor-majd-valaki-masok-fognak/
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A Diósgyőr 

Az ultra mentalitású csoport Facebook-oldalán a „szokásosnak” nevezhető tartalmak 

mellett hangsúlyosan megjelenik a kárpátaljai magyarság részére indított 

adománygyűjtésekre való felhívás, illetve a lengyel szurkolói csoportok bíztatása. A táborban 

egyértelműen körvonalazódik a huligáncsoport, a Sturm und Drang.64 

A Vasas és a Nyíregyháza 

A Vasas Fan az Armata Vasas ultra és huligánmozgalom Facebook-oldala.65 66 A videóban 

látható részleteken kívül nemrég összetűzésbe keveredtek a DVSC ultráival is. 67 Az ELIT ’07 

pedig a Nyíregyháza labdarúgócsapatának fő szurkolótábora. Szintén integráltan ultrák és 

huligánok alkotják, a debreceni szurkolókkal vívott verekedések külön fejezetet képeznek a 

bemutatkozásukban, a románok elleni meccset pedig egyértelműen „háborúként” definiálták. 

68 

  

                                                           
64 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001611132999&fref=ts 
65 https://www.youtube.com/watch?v=73-o-YPPOaA 
66 https://www.facebook.com/vasasfan?fref=ts 
67 http://hunmob.com/angyalfold-debrecen-01-a-palyan-lelaton-s-az-utcan/ 
68 https://www.facebook.com/ELIT-07-348479388518667/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001611132999&fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=73-o-YPPOaA
https://www.facebook.com/vasasfan?fref=ts
http://hunmob.com/angyalfold-debrecen-01-a-palyan-lelaton-s-az-utcan/
https://www.facebook.com/ELIT-07-348479388518667/
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Hálózatelemzés 

Az elemzést követően a legnagyobb szurkolói csoportok Facebook-kapcsolatainak 

hálózatáról kapunk részletesebb képet. A kiválasztott szurkolói csoportok hálózatai általában 

hasonló klaszterekbe rendeződnek, az ezek közötti nyilak a kapcsolat (lájk és/vagy követés) 

irányát jelzik. Eszerint lehet egy- vagy kétirányú a kapcsolat, jellemzően minden csoportnak 

van kapcsolata például valamilyen küzdősport-egyesülettel, ezen kívül külföldi (főleg lengyel) 

ultra és huligáncsoportokkal, valamint az ultrák életstílusát tükröző profilokkal, oldalakkal és 

a „működésüket” segítő oldalakkal (pl. utaztatás, buszbérlés). A következőkben 8 szurkolói 

csoport hálózatának klaszterelemzései lesznek megtekinthetők. A kimaradt csoportok 

hálózatrendszerével kapcsolatos tudnivalók külön kerülnek értelmezésre. 

1. FradiMob 
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A több mint 15 ezer követővel rendelkező oldal – mely nem egy konkrét ultra- vagy 

huligáncsoport lapja, hanem az FTC körüli csoportok közös hírportálja – hálózatrendszere igen 

tudatosan felépített és áttekinthető, ennek köszönhetően gyorsan és könnyen tudja 

informálni az őt követő csoportokat. Mint tudjuk, a legtöbb FTC körüli csoport innen veszi át 

a tartalmakat is. A FradiMob köré jól láthatóan három másik klaszter szerveződik: az első az 

FTC „házi zenekara”, a második klaszterben küzdősport-egyesületek találhatóak, míg a 

harmadikban és a saját klaszterben nagyrészt a szervezett csoportok (EEE, Green Monsters), 

a közös oldalak (SZSZJN, Ferencváros Szurkolók Szövetsége) és a szurkolók életéhez köthető 

oldalak köthetők, mint a párhuzamosan létező, hasonló nevű oldalak.  

2.Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül 
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A Szurkolók Személyiség Jogok Nélkül oldal három másik lappal tart fenn kapcsolatot, 

ebből kettő ismert ultracsoport, egy pedig az utazásszervezésben érdekelt. Mindezen felül 

említést érdemel még, hogy a Mozgalom lájkolja a vizsgált oldalt. 

2. Green Monsters 

 

A Green Monsters, a Tábor oszlopa, a stadionon kívül maradó B-közép magja, bár a 

meccseken és a csapat körüli életben igen aktív, a közösségi médiában csupán az SZSZJN-nel 

és a Zöld-fehér buszhálózattal tart fenn kapcsolatot, kapcsolata előbbivel kétirányú.  
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3. Carpathian Brigade 
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A válogatott kísérő ad hoc szervezett Carpathian Brigade hálózatrendszere sokkal 

kevésbé rendezett, mint a tudatosan felépített szurkolói csoportok hálózata. Az általa kedvelt 

oldalak közt egyetlen ultracsoport, a diósgyőri tűnik fel. A többi oldal rajongói, szabadidős, hír- 

és médiaoldal vagy a huligántörvény ellen tiltakozó oldal. A közvetett kapcsolatok szálai pedig 

turisztikai oldalakhoz vezetnek, melyek a közvetlen kapcsolatokkal egyetemben e tanulmány 

szempontjából nem relevánsak. 

4. Ferencváros XVI 

 

A 16-os szektor kevesebb kedvelővel bír, mint a két szatellit oldal, a FradiMob és a 

Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül, és egyirányú kapcsolat áll fent köztük.  Szintén egyirányú 

a legismertebb FTC közeli küzdősport oldal felé a kapcsolata. 

 

 



 

24 
 

 

 

5. Ultras Debrecen 

 

A debreceni ultrák (SZUD) és huligánok (DH) közös Facebook-oldala a városhoz és a 

klubhoz köthető oldalakkal tart fenn kapcsolatot. Az egyik ilyen csoport itt is küzdősport-

egyesületé, mint sok más ultracsoport esetében. Figyelemreméltó a lengyel Rzeszów 

városának futballcsapatával ápolt kapcsolatuk; a csapat keménymagjának egyik 

ultracsoportjával kölcsönös kapcsolatot tartanak fenn, míg a debreceni ultrákat egyirányúan 

támogatja egy szintén ehhez a klubhoz köthető másik szervezett Baranówka központú 

szurkolói csoportosulás. 
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6. Lila-fehér
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A Lila-Fehér néven futó Facebook profil nagy valószínűséggel az Ultra Viola Bulldogs 

újpesti ultra/huligán csoport oldala. Tovább erősíti ezt a feltételezést az a tény, hogy nemcsak 

olyan semleges oldalakkal van közvetlen kapcsolata, mint rajongói oldalak, közszereplők 

oldalai, sport és híroldalak, ultra és huligánruházatok, termékek oldalai, hanem lengyel, horvát 

és görög ultracsoportok oldalaival is. 

7. Ultras Diósgyőr 

 

A diósgyőri ultrákat és huligánokat összefogó oldal az Ultras Diósgyőr hálózatrendszere 

is igen gazdag. Az oldalt kedveli egyedüliként a hazai szurkolói oldalak közül a Carpathian 

Brigade, ami vélhetően igazolja a diósgyőri ultrák válogatott meccseken való jelenlétét. Ezen 

kívül egyedülálló módon a diósgyőri szurkolók oldala nem csak a stadionban, de a közösségi 

oldalon is vállalja más hazai szurkolói csoportokkal való oda-vissza kapcsolatát, barátságát, 

ilyen pl. a szegedi csoportokkal (Ultras Szeged, Fidelity Gruppo 2003) fenntartott kapcsolata. 

Számottevő a külföldi – lengyel – csapatok és csoportok kedvelése, mint a GKS Bechatow és 

szurkolóik, a Bechatowianie és a Wisla Sandomierz lájkolása. Kétirányú a kapcsolat azonban a 

diósgyőriek és az Owieczki amatőrcsapat kedvelői közt. Kedvelnek továbbá olyan lengyel 
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oldalakat, melyek a lengyel vagy európai futballultrák és huligánokkal kapcsolatos híreket 

hozzák le. 

8. Egyéb csoportok 

Összesen 16 profil bejegyzései kerültek elemzésre, a kapcsolatrendszer elemzését 

azonban csak 8 profilnál végeztük el.  A kimaradt oldalak a következők: Ferencváros Szurkolók 

Szövetsége; Mi voltunk; Viola Fidelity; Hungarian Ultras; Erkölcs, Erő, Egyetértés; Ultras 

Kispest; Vasas Fan; ELIT ’07, amelynek a tanulmány terjedelmi korlátai mellett az volt az oka, 

hogy elsősorban a nagyobb tömegeket megmozgató és aktív ultra/huligánélet jeleit produkáló 

csoportok és csoportokhoz köthető oldalak elemzésére koncentráltunk. 

Kimaradt a Ferencváros Szurkolók Szövetsége, hiszen létezik egy nála jóval több 

követővel bíró és központibb szerepet játszó oldal, a FradiMob, így elemzésünk szempontjából 

fontosabb volt ez az oldal. Hasonló okok miatt nem került az elemzésbe a Hungarian Ultras 

oldal. Egyfelől a Carpathian Brigade-nak több követője van, másfelől az utóbbi aktívabb mind 

az interneten, mind a valóságban, így a Hungarian Ultras inkább tekinthető fanpage-nek mint 

szervezett szurkolók szatellit oldalának. Bár szándékunkban állt, nem tudtuk elemezni a Mi 

voltunk, a Viola Fidelity és az Erkölcs, Erő, Egyetértés Mozgalom és a Vasas Fan hálózatát, 

hiszen vagy egyáltalán nem kedvelnek, követnek senkit a Facebookon, vagy csak egy oldalt, 

így internetes hálózatrendszerük azonosítására sem nyílott lehetőség. Ugyanakkor a Mi 

voltunk közösségi profilja mindemellett nem értelmezhető önálló szervezetnek, hanem inkább 

minden FTC közeli csoport szélsőségesen nacionalista egyénei által kedvelt és követett alkalmi 

csoportnak. Kimaradtak végül a Nyíregyháza és a Kispest szurkolóinak oldalai, amelynek oka, 

hogy nem rendelkeznek komolyabb mennyiségű lájkolóval. Követnek ugyan oldalakat, de ezek 

mind semlegesnek tekinthetőek a kutatásunk szempontjából.  
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Összegzés 

Az idézett bejegyzések és kommentek alapján egyértelművé vált, hogy napjainkban, 

ultra és huligán közt valóban nagyon nehéz érdemi különbséget tenni. Magukat jellemezve, 

vagy csoportjuk biográfiáját olvasva még találhatunk különállást erősítő mondatokat, azonban 

ahogy a frissebb és napi szinten aktív szatellit oldalakat átolvassuk, egyre kevesebb 

különbséget érezhetünk e két csoport közt. Bár igyekeznek csoportjukat úgymond a „balhék 

passzív elszenvedőinek” vagy „kiprovokált jogos önvédelmezőinek” beállítani, akik csak 

rosszkor vannak rossz helyen, és ha kell, megvédik magukat, azonban ha a megjelent cikkeket 

és kommenteket átolvassuk, láthatjuk, hogy büszkék a balhékban való aktív részvételre és az 

ott elért „eredményekre” is. Igyekeznek egyfajta morális fölényt kialakítani az általuk 

közönséges és nem befogadó társadalommal szemben, szinte sértettek, hiszen létformájuk 

hátrányokkal jár, azonban nem veszik észre, hogy saját maguk is ugyanilyen mértékben 

kirekesztőek, és a harcuk sem pusztán önvédelmi jellegű, igen gyakran inkább ideológiákon, 

frusztráción és előítéleteken alapuló és kibontakozó agresszió. A szociálpszichológia 

csoportközi viszonyaival foglalkozó kutatások eredményei alapján ez a fajta viszonyulás 

teljesen érthető és viszonylag kiszámítható. 

A csoportszinten kommunikált politikai orientáció az esetek döntő többségében az 

identitás szerves részét képezi. Egyértelműen jobbratolódás jellemző a hazai csoportok 

körében csoportszinten, egyén szinten relatíve kevés – főleg kommentek – bizonyíték van az 

orientáció becslésére. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy jelenleg aktív politikai párttal 

való azonosulás nem jelent meg sehol. Hiába a jobboldaliság, a jelenlegi kormánykoalícióval 

szemben egyértelmű a szembenállás a legtöbb csoport esetében. Az ismert hazai 

szélsőjobboldali pártot se hivatalosan, se a kommentek között nem támogatták a profilok 

kezelői és olvasói sem. 

A hálózatkutatás eredményei igazolták azt az előzetes feltevést, hogy a még aktív 

profilok nem ápolnak kompromittáló kapcsolatokat a közösségi hálón. Továbbá erős 

csoportidentitásuk nem engedélyezi nekik más csapatok kedvelését, kivétel, ha a nemzeti 

csapatról, egy másik osztályban szereplő gyengébb csapatról vagy valamilyen lengyel 

testvércsapatról van szó. Feltételezhető, hogy a már törölt oldalak nemcsak bejegyzéseikben 
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vállaltak szolidaritást nem elfogadott nézetekkel, hanem kapcsolatban is állhattak ilyen 

nézeteket valló profilokkal, azonban erre bizonyítékot nem találtunk.  

Tekintettel arra, hogy a közösségi oldalon könnyű jelenteni oldalakat és azok törlését 

kezdeményezni – ahogy sok esetben láthattuk is, hiszen több oldal azért nem került az 

elemzésbe, mert már folyamatosan figyelik és törlik őket – úgy véljük, nem is véletlen ez a 

fajta körültekintő óvatosság, amivel online tevékenységüket kezelik az ország ultra- és 

huligánmozgalmai. 


