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TELJES IRÁNYÍTÁS
MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben írtak a klasszikus vezérlési konfigurációra vonatkoznak.

MOZGÁS
Játékos mozgatása bal kar

Első érintés/Továbblökés R gomb + jobb kar

Sprint R gomb (hosszan)

Labda megállítása, kapu felé fordulás bal kar (elengedés) + Q gomb

Labda fedezése/Védekező szerelés W gomb (hosszan)

Oldalazó labdavezetés Q gomb + bal kar
Oldalazó labdavezetés 
(rögzített nézési szög) Q gomb + E gomb + bal kar

Trükkmozdulatok jobb kar
Egyszerű trükkmozdulatok 
(csak VOLTA FOOTBALL) W gomb + R gomb + bal kar

Egyszerű pöccintések 
(csak VOLTA FOOTBALL) N gomb + bal kar

Heccelések 
(csak VOLTA FOOTBALL)

bal kar (felengedés) + R gomb 
(hosszan)

Labda megállítása bal kar (elengedés) + R gomb

Tülekedés (labda a levegőben) W gomb
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TÁMADÁS (EGYSZERŰ)
Lapos passz/Fejes S gomb

Emelt passz / Beadás / Fejes F gomb

Átlövés D gomb

Rálövés / Kapáslövés / Fejes A gomb

Lövés időzítése A gomb + A gomb (időzített)

Nyesett lövés Q gomb + A gomb

Trükkös lövés E gomb + A gomb

Lapos lövés / Lapos fejelés Q gomb + E gomb + A gomb

Lövőcsel A gomb, majd S gomb + bal kar

Passz-lövőcsel F gomb, majd S gomb + bal kar

Átfűzött átlövés E gomb + D gomb
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TÁMADÁS (HALADÓ)
Labda fedezése W gomb

Emelt alacsony passz S gomb + S gomb

Emelt alacsony átlövés D gomb + D gomb

Magas átlövés Q gomb + D gomb

Erős magas átlövés Q gomb + E gomb + D gomb

Erős emelt passz / Beadás E gomb + F gomb

Magas emelt passz / Beadás Q gomb + F gomb

Alacsony beadás F gomb + F gomb

Felfutás indítása Q gomb

Segítség kérése E gomb

Visszavonás W gomb + R gomb

Látványos passz W gomb + S gomb

Látványos lövés W gomb + A gomb

Látványos emelés W gomb + F gomb

Erős lapos passz E gomb + S gomb

Labda továbbgurítása E gomb (hosszan) + bal kar (labdától 
távol)

Színlelt passz bal kar (felengedés) + E gomb 
(hosszan)

Lassú labdavezetés W gomb + R gomb + bal kar

Felpattintás kapáslövéshez N gomb

Álcázott első érintés E gomb (hosszan) + bal kar (labda 
felé)

Előkészítő érintés E gomb + jobb kar (irányban tartva)

Passz és menj Q gomb + S gomb
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TAKTIKA
Támadó taktikák megjelenítése C gomb

Tizenhatoson belülre C gomb, C gomb

Támadó hátvédek C gomb, Z gomb

Védekezés szélen C gomb, X gomb

Extra csatár C gomb, V gomb

Védekező taktikák megjelenítése V gomb

Csatár hátrahúzódik V gomb, C gomb

Csapatnyomás V gomb, Z gomb

Tömörülés a labda oldalán V gomb, X gomb

Lescsapda V gomb, V gomb

Mentalitásváltás (csak VOLTA FOOTBALL) Z gomb / X gomb

Meccstaktika megváltoztatása Z gomb / X gomb

Gyors cserék R gomb

VÉDEKEZÉS
Játékosváltás Q gomb

Játékosváltás (manuális) jobb kar

Szerelés/taszigálás (üldözés közben) A gomb

Visszahúzás és megtartás A gomb (hosszan)

Szerelés A gomb

Kemény szerelés A gomb (hosszan)

Tisztázás A gomb

Becsúszó szerelés F gomb
Kemény álló szerelés 
(csak VOLTA FOOTBALL) F gomb

Gyors felállás (becsúszó szerelés után) F gomb

Feltartás S gomb (hosszan)

Csapattárs feltart E gomb (hosszan)

Védekező szerelés / Megragadás W gomb (hosszan)

Védekező szerelés futás közben W gomb (hosszan) + R gomb 
(hosszan)

Kapus kirohanása D gomb

Beadás elfogása kapussal D gomb + D gomb (hosszan)

Fedező ellenfél lekötése W gomb + bal kar (a takaró 
labdavezető felé)
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KAPUS
Kirúgás A gomb / F gomb

Kidobás/Passz S gomb

Labda leejtése D gomb

Labda felszedése E gomb

Váltás kapusra érintőpanel gomb

Erős dobás E gomb + S gomb

Erős rúgás E gomb + F gomb

Kapus mozgatása N gomb (hosszan) + jobb kar

Hosszú oldal védése N gomb (hosszan)

SZABADRÚGÁSOK (EGYSZERŰ)
Rúgójátékos választása R gomb

További rúgójátékos hozzáadása E gomb / W gomb

Célzás bal kar

Rúgójátékos mozgatása jobb kar

Lapos passz S gomb

Emelt passz / Beadás F gomb

Csavart lövés A gomb vagy jobb kar V

Erős lövés Q gomb + A gomb

Csavarás felfutás alatt jobb kar

Lövés időzítése A gomb + A gomb

Sorfal felugrása D gomb

Kiugrás a sorfalból S gomb

Sorfal mozgatása W gomb / R gomb

Kapus mozgatása F gomb / A gomb
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SZABADRÚGÁSOK (HALADÓ)
2. rúgó hívása W gomb

2. rúgó csavart lövése W gomb + A gomb

2. rúgó legurítása W gomb + S gomb

2. rúgó nyesett legurítása W gomb + F gomb

2. rúgó átlépi a labdát W gomb + A gomb, S gomb

3. rúgó hívása E gomb

3. rúgó csavart lövése E gomb + A gomb

3. rúgó átlépi a labdát E gomb + A gomb, S gomb
Rövid rúgás kérése 
(ha legurítás nem lehetséges) E gomb

SZÖGLETEK ÉS BEDOBÁSOK
Magas beadás szögletből F gomb

Rövid szöglet S gomb

Célzás bal kar

Rúgóerő beállítása F gomb

Rövid passz kérése (szöglet) E gomb

Mozgás a vonal mentén (bedobás) bal kar

Rövid bedobás S gomb

Hosszú bedobás S gomb (hosszan) / F gomb

Rövid bedobás (manuális) D gomb

Dobócsel F gomb + S gomb

Célzás mód BE/KI C gomb

Szöglettaktikák megjelenítése V gomb

Futás a hosszú oldalra V gomb + C gomb

Tizenhatos szélére futás V gomb + Z gomb

Tömörülés a kapus előtt V gomb + X gomb

Rövid sarokra futás V gomb + V gomb
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BÜNTETŐK
Lövés A gomb 

Célzás bal kar

Helyezkedés jobb kar

Topogás / Lassú kocogás W gomb

Sprint R gomb

Célzás mód BE/KI C gomb

Rúgójátékos választása R gomb

Trükkös lövés E gomb + A gomb

Nyesett lövés Q gomb + A gomb

Kapus vetődése jobb kar

Kapus mozgatása bal kar Z és X

Kapus kézjelzései F gomb / D gomb / A gomb / S gomb

BE A PRO: PLAYER (LÉGY PROFI: JÁTÉKOS – TÁMADÁS LABDA NÉLKÜL)
Passz kérése S gomb

Átlövés javaslása vagy kérése D gomb

Rálövési javaslat A gomb

Erős lapos passz kérése E gomb + S gomb

Átfűzött átlövés kérése E gomb + D gomb

Emelt átlövés kérése Q gomb + D gomb

Emelt átfűzött átlövés kérése Q gomb + E gomb + D gomb

Beadás kérése F gomb

Lapos beadás kérése E gomb + F gomb

Magas beadás kérése Q gomb + F gomb
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BE A PRO: GOALKEEPER (LÉGY PROFI: KAPUS – TÁMADÁS LABDA NÉLKÜL)
Passz kérése vagy javaslata S gomb

Átlövési javaslat D gomb

Beadási javaslat F gomb

Rálövési javaslat A gomb

Kameracélpont váltogatása érintőpanel gomb

BE A PRO: GOALKEEPER (LÉGY PROFI: KAPUS – VÉDEKEZÉS TIZENHATOSON BELÜL)
Vetődés jobb kar

Automatikus helyezkedés Q gomb (hosszan)

Második védő feltartása E gomb (hosszan)

Kameracélpont váltogatása érintőpanel gomb
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TRÜKKMOZDULATOK
MEGJEGYZÉS: A nehezebbeket csak a legjobb játékosok tudják végrehajtani.

1 CSILLAGOS MOZDULATOK
Dekázás (állva) W gomb + E gomb (röviden)

Beijesztés (állva) E gomb (hosszan)

Nyitott lövőcsel balra Q gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb + bal kar Y

Nyitott lövőcsel jobbra Q gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb + bal kar I

Felpattintás kapáslövéshez N gomb

2 CSILLAGOS MOZDULATOK
Testcsel balra jobb kar Z (pöccintés)

Testcsel jobbra jobb kar X (pöccintés) 

Átlépés balra jobb kar C, Y, Z

Átlépés jobbra jobb kar C, I, X

Fordított átlépés balra jobb kar Z, Y, C

Fordított átlépés jobbra jobb kar X, I, C

Labdagörgetés balra jobb kar Z (hosszan)

Labdagörgetés jobbra jobb kar X (hosszan)

Hátrahúzás E gomb + bal kar V 
(a kilépés irányába tartva)

3 CSILLAGOS MOZDULATOK
Sarokkal felpattintás jobb kar C, V (pöccintés)

Rulett balra jobb kar V, U, X, I, C, Y, Z

Rulett jobbra jobb kar V, O, Z, Y, C, I, X

Testcsel balra, ellépés jobbra jobb kar Z, O, V, U, X

Testcsel jobbra, ellépés balra jobb kar X, U, V, O, Z
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4 CSILLAGOS MOZDULATOK
Labdaugratás (állva) W gomb (hosszan) + N gomb

Sarokról sarokra pörgetés jobb kar C, V (pöccintés)

Egyszerű szivárvány jobb kar V, C, C (pöccintés)

Ijesztés balra, kilépés jobbra jobb kar Z, O, V, U, X

Ijesztés jobbra, kilépés balra jobb kar X, U, V, O, Z

Pörgetés balra jobb kar O, O(pöccintés)

Pörgetés jobbra jobb kar U, U(pöccintés) 
Megállás és lefordulás balra 
(futás közben) jobb kar C, Z (pöccintés)

Megállás és lefordulás jobbra 
(futás közben) jobb kar C, X (pöccintés)

Labdapörgetés balra nyesve jobb kar X (hosszan), bal kar Z

Labdapörgetés jobbra nyesve jobb kar Z (hosszan), bal kar X

Kamupassz (állva) R gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb

Kamupassz, kilépés balra (állva) R gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb + bal kar Y

Kamupassz, kilépés jobbra (állva) R gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb + bal kar I

Sarokkal felpattintás és fordulás E gomb (hosszan) + jobb kar C, V 
(pöccintés)

Sarokkal felnyesés balra (futás közben) W gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb + bal kar Z 

Sarokkal felnyesés jobbra 
(futás közben)

W gomb (hosszan) + F gomb / A 
gomb + S gomb + bal kar X 

Sávváltás balra Q gomb (hosszan) + jobb kar Z 
(hosszan)

Sávváltás jobbra Q gomb (hosszan) + jobb kar X 
(hosszan)

Háromérintéses rulett balra W gomb (hosszan) + jobb kar V, Z

Háromérintéses rulett jobbra W gomb (hosszan) + jobb kar V, X

Visszahúzó pörgetés balra jobb kar V, Z (pöccintés)

Visszahúzó pörgetés jobbra jobb kar V, X (pöccintés)
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5 CSILLAGOS MOZDULATOK
Elastico jobb kar X, U, V, O, Z

Fordított elastico jobb kar Z, O, V, U, X

Gyors labdapörgetés (állva) jobb kar V (hosszan)

Haladó szivárvány jobb kar V (pöccintés), C (hosszan), C 
(pöccintés)

Hókusz-pókusz jobb kar V, O, Z, O, V, U, X

Tripla elastico jobb kar V, U, X, U, V, O, Z

Labdagörgetés és pöccintés balra jobb kar X (hosszan), C (pöccintés)

Labdagörgetés és pöccintés jobbra jobb kar Z (hosszan), C (pöccintés)

Sombrero pöccintés (állva) jobb kar C, C, V (pöccintés)

Fordulás és pörgetés balra jobb kar C, Z (pöccintés)

Fordulás és pörgetés jobbra jobb kar C, X (pöccintés)

Színlelt pörgetés balra (csak állva) jobb kar Z (hosszan), X (pöccintés) + 
bal kar a kilépés irányába

Színlelt pörgetés jobbra (csak állva) jobb kar X (hosszan), Z (pöccintés) + 
bal kar a kilépés irányába

Rabona csel (kocogva) W gomb + F gomb / A gomb + S 
gomb + bal kar V

Elastico csel balra E gomb (hosszan) + jobb kar X, V, 
Z

Elastico csel jobbra E gomb (hosszan) + jobb kar Z, V, 
X

Csavart pöccintés balra E gomb (hosszan) + jobb kar C 
(pöccintés), Z (pöccintés)

Csavart pöccintés jobbra E gomb (hosszan) + jobb kar C 
(pöccintés), X (pöccintés)

Átpöccintés jobb kar C (hosszan)

Tornádó pörgetés balra Q gomb (hosszan) jobb kar C 
(pöccintés), Z (pöccintés)

Tornádó pörgetés jobbra Q gomb (hosszan) jobb kar C 
(pöccintés), X (pöccintés)
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5 CSILLAGOS LABDAZSONGLŐR TRÜKKÖK
Felpattintás rüszttel W gomb + E gomb (hosszan)

Sombrero pöccintés visszafelé W gomb + E gomb + bal kar V 
(hosszan)

Sombrero pöccintés balra W gomb + E gomb + bal kar Z 
(hosszan)

Sombrero pöccintés jobbra W gomb + E gomb + bal kar X 
(hosszan)

Világjáró
W gomb (hosszan) + jobb kar V, O, 
Z, Y, C, I, X, U / V, U, X, I, C, 
Y, Z, O

Elastico a levegőben W gomb (hosszan) + jobb kar X, Z 
(pöccintés)

Fordított elastico a levegőben W gomb (hosszan) + jobb kar Z, X 
(pöccintés)

Felpattintás kapáslövéshez Bal kar C (hosszan)

Felpattintás mellkassal
W gomb (hosszan) + B gomb 
(röviden), N gomb (háromszor 
röviden)

T. világjáró W gomb (hosszan) + jobb kar V, O, 
Z, Y, C, I, X + jobb kar C (pöccintés)

A FIFA IDEI ÚJDONSÁGAI
Próbáld ki idén a VOLTA FOOTBALL-t, az utcai foci új otthonát. Játssz kispályás, 
pörgős meccseket háztetőkön és aluljárókban a világ körül egyedi avatároddal. 
A legyőzött csapatokból játékosokat toborozhatsz saját keretedbe – a Challenge 
(Kihívás) meccseken Legends of Street (Utcai legendák) játékosokat toborozhatsz.
A Season Objectives a FUT vadonatúj játékmódja, ahol minden meccs beleszámít az 
éves rövid- és hosszútávú célokba. Ezek a célok széleskörű kihívásokat nyújtanak, 
például egy órától egy évig terjedő időkorlátot az új célokhoz. A célok összefoghatóak, 
ami még nagyobb jutalmat ér, és új jutalomtípusokat tesz elérhetővé.



15

A Pro Clubs egy vadonatúj funkciója lehetővé teszi, hogy a játékosok 
gyakorlómeccseket állítsanak be MI csapatok ellen. Válaszd meg az MI nehézségi 
szintjét és a taktikáját (labdabirtoklás, hosszú passzok, nagy nyomás stb.), hogy 
létrehozd az ideális gyakorlási helyzetet. 
A karriermódban kezelheted az új morálrendszert és kritikus karrierdöntéseket 
hozhatsz az interaktív sajtókonferenciák és játékos-beszélgetések segítségével. Ezen 
kívül a kezelőfelületek különleges dizájnt kaptak, a választott ligákhoz igazodóan.
Derek Rae és Lee Dixon kommentátorok a legtöbb játékmódban benne lesznek. A 
hangbeállításnál változtathatod a kommentárjaik prioritását.

A JÁTÉK ELSŐ INDÍTÁSA
FUSS KI A GYEPRE
Készülj az élethű fociélményre a FIFA 20 játékkal.

FIFA TRAINER ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
Ha új vagy a FIFA 20 játékban, próbáld ki a FIFA Trainert. A képernyőn megjelenő 
utasításokkal hamar elsajátíthatod a passzolás, szerelés, beadás és kapura lövés 
alapjait.

Ha ki szeretnél lépni a bemutatómeccsből, nyomd meg az OPTIONS gombot, 
hogy megnyithasd a Pause (Szünet) menüt, majd válaszd az END MATCH (MECCS 
BEFEJEZÉSE) pontot.
Ha kilépsz a bemutatómeccsből, de még új vagy a játékban, nem kapsz 
nehézségiszint-javaslatot. Ez a lehetőség újra felugrik, miután először játszol Kick Off 
(Kezdőrúgás) módban egy adaptív MI ellen.
Ha teljesíted a bemutatkozó meccset új játékosként, vagy visszatérő játékos vagy, 
akinek van mentése korábbi FIFA-játékokból, a játék javasol egy nehézségi szintet, 
ami passzolhat hozzád, és kiválaszthatod a kedvenc klubodat, mielőtt megérkeznél a 
FIFA 20 főmenüjébe.
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KLUBVÁLASZTÁS, NEHÉZSÉG ÉS VEZÉRLÉSI BEÁLLÍTÁSOK
Amikor bejelentkezel az EA-szerverekre, kiválaszthatod kedvenc csapatodat, 
nehézségi szintedet és vezérlési beállításaidat. Kedvenc klubod címere megjelenik a 
neved mellett az EA SPORTS™ Football Clubban, hogy minden FIFA 20 játékkal játszó 
barátod tudja, melyik csapatnak szurkolsz.

KAPCSOLÓDÁS AZ EA SPORTS FOOTBALL CLUBHOZ
Maradj kapcsolatban kedvenc csapatoddal a FIFA 20 játékban. Az EA SPORTS Football 
Club segítségével a játékon kívül is kapcsolódni tudsz kedvenc klubodhoz, hogy 
hírekhez és egyéb információkhoz juthass velük kapcsolatban.

SZEREZZ JUTALMAKAT KORÁBBI FIFA-ÉLMÉNYEIDDEL
EA SPORTS Football Club-szinted, XP-d és Football Club kreditjeid (FCC) a FIFA 
korábbi verzióiból átkerülnek a FIFA 20 játékba. Ezen kívül jutalmakat kapsz a 
FIFA 19 játékban elért haladásodért az Ultimate Team, a karriermód és az Online 
idények mód után.

JÁTÉKMENET
MAIN MENU (FŐMENÜ)
Home(Kezdőlap) Gyorsan hozzáférhetsz a legutóbb játszott játékmódokhoz, 

valamint a FIFA világának legfrissebb híreihez.

Play (Játék) Merülj el a számos játékmódban a FIFA 20 játékban, mint 
például a VOLTA FOOTBALL, a Career Mode, a Tournaments és 
az Ultimate Team.

Online Vesd bele magad az online módokba, mint például a Seasons, 
Pro Clubs és Online Friendlies.

Customize Itt finomhangolhatod FIFA 20-játékélményedet. Változtathatsz
(Testre szabás) a beállításokon, átnézheted az irányítást, szerkesztheted 

csapatodat, vagy akár testre szabhatod dallistádat is az 
EA SPORTS™ és VOLTA Trax képernyőkön.
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EA SPORTS FOOTBALL CLUB
A játékban bárhol hozzáférhetsz az EA SPORTS Football Club (EASFC) oldalához 
a jobb felső sarokban lévő panel segítségével. Az EASFC widget mutatja jelenlegi 
Football Club-szintedet, XP-det és Football Club kreditjeid (FCC) összegét. Az FCC-
vel tárgyakat vásárolhatsz az EASFC katalógusból, vagy ajándékként küldheted 
barátaidnak. Az EASFC használatához csatlakoznod kell az EA szervereihez.

Nyomd meg az N gombot az EASFC megnyitásához.

JÁTÉKKÉPERNYŐ

MECCSELŐKÉSZÍTÉS
Mielőtt kifutnál a pályára, testre szabhatod a játékbeállításaidat a Settings 
(Beállítások) képernyőn. Beállíthatod a félidők hosszát, a nehézségi szintet, a 
meccsek feltételeit és a használt labdát, számos egyéb dolog mellett. Ezen kívül 
ki-be kapcsolhatsz szabályokat, pl. sérüléseket, leseket, hogy változtass a meccsek 
életszerűségén. Találhatsz még beállításokat a kijelzőkre és radarra, mint pl. 
különböző szín- és méretbeállításokat, például gyengénlátók számára. 

Meccsóra

Irányított 
játékos

Radar

Meccs 
állása 
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KAMERATIPPEK
Ne hanyagold el a kamerabeállításokat a Game Settings (Játékbeállítások) 
menüben! Minden meccstípusnak testre szabható kamerabeállítása van, amelyet 
kilenc lehetőség közül választhatsz ki. Ennek beállításával a számodra kényelmes 
szögből nézheted a meccset játék közben.

Team Management (Csapatkezelés)
A Team Management (Csapatkezelés) területen állíthatod be a csapatodat, hogy 
készen álljanak a következő meccsükre. Hozd létre saját csapatodat, változtass 
az alakzaton, ossz ki szerepeket és kezeld a taktikákat. Ezen kívül beállíthatsz 
többféle Team Sheet (csapatösszeállítás) lehetőséget, hogy gyorsan kiválaszd azt a 
felállást, ami a leghatékonyabb lehet ellenfeleiddel szemben, vagy hogy pihentesd a 
sztárjátékosaidat a nagyobb meccsek előtt. Dolgozz stratégiádon a kezdőrúgás előtt, 
hogy felkészülj mindenre, amit az ellenfél léphet.

MENTÉS ÉS BETÖLTÉS
A FIFA 20 automatikus mentési funkciót használ, amely elmenti minden aktuális 
haladásodat és a legfrissebb beállításaidat. Amikor az automatikus mentés ikont 
látod, ne kapcsold ki PlayStation®4 rendszeredet, különben minden mentetlen 
adatod elvész.

VOLTA FOOTBALL
Az EA SPORTS VOLTA FOOTBALL visszaviszi a focit az utcára, az autentikus utcai 
kultúra, kreativitás és kispályás labdajáték világába. Alkoss karaktert, fejezd ki 
stílusodat és játssz különböző, kötetlenebb fociközegekben a világ számos pontján.

VOLTA JÁTÉKMENET
Fejezd ki stílusodat egy teljesen új játékmenet-rendszerrel, amely a realizmusban 
gyökeredzik. Az igazi, kispályás utcai foci inspirálta VOLTA FOOTBALL új eszközöket 
kínál, hogy elmerülj az utcai, dühöngőkben és futsalpályákon játszott foci világában: 
egyszerűsített pöccintések és trükkmozdulatok, új animációk és a lehetőség, hogy a 
falat használd csapattársként. 
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JÁTÉKOS
A VOLTA FOOTBALL számtalan módját kínálja a játékosod testre szabásának az 
öltözékétől a hajstíluson és tetoválásokon át a gólörömökig. Alkothatsz férfi vagy 
női játékost is, megmutathatod a különböző VOLTA FOOTBALL-játékmódokban, és 
haladásod során különböző testre szabási tárgyakat tehetsz elérhetővé.

HELYSZÍNEK
A VOLTA FOOTBALL a világ focigrundjait kelti életre. Az amsterdami aluljáróktól a 
londoni dühöngőkig és tokiói háztetőkig a VOLTA FOOTBALL-lal belekóstolhatsz a 
helyi játékélményekbe. 

MECCSTÍPUSOK
A VOLTA FOOTBALL központja a testre szabás. Játssz 3v3 Rush (kapus nélkül), 4v4, 
4v4 rush, 5v5 vagy Professional Futsal játékmódban és szabd testre még jobban a 
játékot a különböző méretű arénákban és környezetben, falakkal vagy anélkül.

JÁTÉKMÓDOK
VOLTA KICK-OFF Vidd ki kedvenc profi csapataidat az utcára. PSG – Olympique 

Lyonnais Párizsban, a madridi rangadó Spanyolország utcáin, 
vagy Chelsea – Spurs egy londoni dühöngőben.

VOLTA TOUR Állítsd össze VOLTA FOOTBALL-csapatodat az egyszemélyes 
meccsekben a közösség által létrehozott csapatok ellen 
különböző formátumokban és helyszíneken. Minden győzelem 
után betoborozhatsz egy játékost az ellenfél csapatából, hogy 
építgesd a kereted ügyességét és összjátékát.

VOLTA STORY Vidd végig a játékosodat egy történetközpontú játékélményen, 
és mérkőzz meg a nemzetközi utcai foci legendáival. Szerezz 
jutalmakat, szabd testre a játékosodat és toborozz be 
játékosokat a keretedbe, majd juss el a VOLTA-világbajnokságra 
Buenos Airesbe.

VOLTA LEAGUE Játssz a feljutásért és kerüld a kiesést a VOLTA LEAGUE 
bajnokságában. Ebben az új játékos játékos elleni formátumban 
csapatoddal más játékosok csapataival mérkőzhetsz meg 
online, ahol a győzelem feljutást jelent.
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FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
Állítsd össze álomcsapatodat a FIFA legnépszerűbb játékmódjában, az Ultimate 
Teamben. A szezon során a FUT összekapcsolja a szurkolókat a futballvilággal, ahol a 
tartalmat a valós sportesemények és teljesítmények befolyásolják.

SEASON OBJECTIVES (IDÉNYFELADATOK)
A Season Objectives egy vadonatúj játékmód, ahol minden meccs beleszámít az éves 
rövid- és hosszútávú célokba. Ezek a célok széleskörű kihívásokat nyújtanak, például 
egy órától egy évig terjedő időkorlátot az új célokhoz. A célok összefoghatóak, ami 
még nagyobb jutalmat ér, és új jutalomtípusokat tesz elérhetővé.
Új feladattípusok:
Season Objectives Ezek olyan csoportosított feladatok, amelyek havonta frissülnek.
(Idényfeladatok) A kihívások teljesítésével XP-t szerzel, amellyel tovább 

fejlődhetsz az idényben, és nagyobb jutalmakat szerezhetsz.

Milestone Objectives A mérföldkőfeladatok hosszútávú célok, amelyek mérföldkő-
(Mérföldkőfeladatok) pillanatokkal jutalmaznak FUT-klubod történetében.

Foundation Objectives Az alapozó feladatok segítenek az új játékosoknak megkezdeni
(Alapozó feladatok) FUT-utazásukat egy új FUT-klub kiépítésével és megalapításával.
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ICONS (IKONOK)
Hozd létre a tökéletes keretet a múlt és a jelen legnagyobb sztárjaival, a FUT 
Icons segítségével. Minden ikonikus játékosnak három külön korszaka van, amely 
karrierjük egyes fázisait tükrözi, illetve mindegyikhez tartozik egy különleges Icon 
pillanat, amely legkiemelkedőbb teljesítményüket idézi. Összesen 89 ikonjátékos van, 
köztük olyan legendákkal, mint Zinedine Zidane, Kaká, Didier Drogba és Andrea Pirlo.

FUT FRIENDLIES (FUT BARÁTSÁGOS MECCSEK)
A FUT Friendlies olyan barátságos meccsek otthona, ahol háziszabályok érvényesek, 
és ahol a haverokkal és a FUT közösséggel találkozhatsz új és visszatérő 
szabályokkal. Kísérletezz a csapatoddal a sérülésveszély és szerződések lejáratának 
kockázata, illetve győzelem-vereség arányod befolyásolása nélkül.
A közösségi játék a FUT Friendlies barátságos meccsei kompetitív és kooperatív 
módjainak lelke:
Couch Play Versengjetek négyfős csapatokban barátaiddal vagy a 

számítógép ellen, standard vagy háziszabályok szerint. Az 
ellenfél csapata lehet a barátod egyik kerete, a FUT Hét 
Csapata, vagy egy közösségi csapat.

Play Online Küzdj meg a FUT-közösség egy véletlenszerű tagjával egy 
online meccsen standard vagy háziszabályok szerint.

Play a Friend Játssz egy barátod és Ultimate Team csapata ellen standard 
vagy háziszabályok szerint.

A játékosok elhenceghetnek eredményeikkel az alapos, egymás elleni 
statisztikakövető rendszer segítségével. 

CSAPATKEZELÉS
Szabd testre a klubodat a pályán és azon kívül is. A FIFA Ultimate Team módban 
teljesen te irányítod a csapatot az alakzattól a taktikán át a következő leigazolható 
sztárig, miközben csapatod összhangjával is törődnöd kell.
Döntéseidnek nem csak a pályán van következménye – klubszinten is testre szabhatsz 
dolgokat. Idén is új mezekkel, címerekkel, labdákkal, stadiondíszítésekkel és 
transzparensekkel, TIFO-kkal és gólörömökkel bővítettük a kínálatot, hogy teljesen 
egyedivé tehesd FUT-klubodat.
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SQUAD BATTLES (KERETCSATÁK)
A keretcsatákban a ranglistahelyekért mérkőzhetsz meg. A nap során új 
ellenféllistákkal találkozhatsz, amelyeket más játékosok állítottak össze a világ 
minden pontján.
Idén javítottunk a keretcsatákon, hogy segítsünk a játékosoknak a saját feltételeik 
szerint feljebb kapaszkodni a ranglistákon. A napi korlát eltávolításával a 
játékosoknak mostantól több lehetőségük van, mikor akarnak részt venni a heti 
meccseken. 
A FUT Hét csapata Featured Squad Battle (Kiemelt keretcsata) formájában lesz 
elérhető. A Featured Squad Battles Rematch (Kiemelt keretcsata visszavágó) 
segítségével a játékosok újrajátszhatják a hét keretcsatáját, hogy javítsák a korábbi 
eredményüket és feljebb kapaszkodjanak a ranglétrán.
A bajnokság végén díjakat kapsz a végső rangsorod alapján: minél magasabb a 
rangod, annál jobb a jutalom! Ha növelni akarod a rangodat, a kiemelt keretek 
segítenek. Ezeket a kereteket népszerű FUT közösségi tagok vagy más játékosok és 
klubok készítették. A kiemelt keret legyőzése után adott mennyiségű pontot kapsz 
attól függetlenül, milyen nehézséget választottál.

SQUAD BUILDING CHALLENGES (KERETÉPÍTŐ KIHÍVÁSOK) 
A keretépítési kihívásokban próbára teheted keretépítési tudásodat a megadott 
követelmények alapján. Ha sikerül teljesítened, izgalmas jutalmakra válthatod be 
a keretedet. A keretépítési kihívásokat játszhatod a konzolodon, vagy magaddal is 
viheted a mobilos társalkalmazás segítségével!

DIVISION RIVALS (DIVÍZIÓS VETÉLYTÁRSAK)
Játssz online ellenfelek ellen, hogy jó helyezést érj el és exkluzív díjakat nyerj ebben 
a vadonatúj kompetitív módban. Először a divíziós helyekért kell játszanod. Ezután 
a divízió többi játékosa ellen küzdesz és minden győzelemért pontokat kapsz. A heti 
jutalmak a divíziódtól és az összpontszámodtól függenek, ezért versengj gyakran. Ha 
elég jól játszol és feljebb jutsz a ranglétrán, bekerülhetsz a Weekend League (Hétvégi 
liga) bajnokságába.
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FUT CHAMPIONS (FUT-BAJNOKOK)
Ebben a játékmódban zajlik a legmagasabb szintű egymás elleni versengés a FIFA 
Ultimate Teamen belül! Kompetitív helyezést érhetsz el és jutalmakat nyerhetsz a 
FUT Champions módban!

DRAFT MODE (TOBORZÁSI MÓD)
A toborzási mód a FIFA Ultimate Team alternatív játékmódja, ahol olyan 
futballistákkal játszhatsz, akikkel nem rendelkezel. A FUT-ban elérhető véletlenszerű 
játékosokat toborozhatsz be, köztük In Form (formában lévő) játékosokat is! Tölts 
be minden posztot a keretedben, aztán vegyél részt egy négyfordulós, egyszemélyes 
vagy online többszemélyes kieséses bajnokságban. Minél jobb helyezést érsz el, annál 
jobbak lesznek a jutalmak.

CHEMISTRY (ÖSSZHANG)
Az összhang elengedhetetlen a sikeres Ultimate Team csapathoz. Egy all-star csapat 
lehet, hogy parádézni fog a pályán, de ki kell egyensúlyoznod a csapatod összhangját 
is, hogy maximalizáld a teljesítményüket.
A csapatod összhangértéke az Active Squad (Aktív keret) menü jobb felső sarkában 
látható. Az összhang akkor javul, ha a játékosok a kedvelt posztjukon játszanak, és ha 
a nemzetiségük, ligájuk és klubösszhangjuk passzol: A zöld vonalak erős összhangot 
jeleznek a játékosok között. Egy magas hűségértékkel rendelkező, jó menedzser is 
javítja az összhangot. Cserélgesd a játékosokat, vagy adj hozzá újakat a csapathoz, 
hogy megtaláld az ideális egyensúlyt.

Chemistry Styles (Összhangstílusok)
Minden játékosnak van saját összhangstílusa. A kiegészítő összhangstílusokkal 
fejlesztheted a csapatod összesített statisztikáját. A potenciálisan megváltozó 
tulajdonságok mellett nyilak jelennek meg az egyes összhangstílusok mellett, ahol a 
zöld jelzi a javuló statisztikát. A játékos statisztikáit javító stílusok addig érvényesek, 
amíg másik stílust nem alkalmazol. Az összhangstílusok csomagokban és az 
átigazolási piacon találhatóak.
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CONTRACTS (SZERZŐDÉSEK)
Mielőtt egy játékos jól szerepelhetne a pályán, szerződésre van szüksége, hogy 
játszhasson a meccseken. Az aktív keret megtekintésekor jelölj ki egy játékost, nyisd 
meg az Actions (Műveletek) menüt és válaszd az „Apply Consumable” (Fogyóeszköz 
használata) pontot, hogy szerződést köss vele. Ez a menü mutatja az állapotinformációkat 
és a játékosok szerződéséből hátralévő időt. A Suggested Consumables (Javasolt 
fogyóeszközök) jelzik, mikor kell szerződést használnod egy játékoson.
A csomagokban talált játékosok hét meccses szerződéssel rendelkeznek, a 
kezdőcsomagokban lévő játékosok speciális, hosszútávú szerződéssel (45 meccs) 
érkeznek. Egy meccs egy alkalmat használ el a játékosok szerződéséből, de ha a 
meccset a kispadon vagy a tartalékban töltik, akkor nem fogynak a meccseik.

FITNESS (ERŐNLÉT)
Amikor először találsz játékost egy csomagban, az illető teljes erőnléten áll. A 
játszott meccsekkel fárad és csökkenni fog az erőnléte. A gyenge erőnlétű játékosok 
nem szerepelnek jól a meccseken és könnyebben megsérülnek.
Az erőnléti szint javításához jelölj ki egy játékost az Active Squad (Aktív keret) 
menüben, nyisd meg az Actions (Műveletek) menüt és válaszd az „Apply Consumable” 
(Fogyóeszköz használata) pontot, hogy erőnléti lapot alkalmazz rajta. Itt láthatod az 
egyes játékok erőnléti szintjét is. A Suggested Consumables (Javasolt fogyóeszközök) 
jelzi, mikor kell erőnléti lapot használnod egy játékoson.
A játékos erőnlétét visszanyerheted úgy is, ha a cserék vagy tartalékok közé teszed. A 
meccseken nem játszó játékosok visszanyerik az erőnlétük egy részét.

TRANSFER MARKET (ÁTIGAZOLÁSI PIAC) 
Az átigazolási piacon vásárolhatsz, listázhatsz és adhatsz el lapokat, illetve itt 
találhatsz új játékosokat, akikkel növelheted a kereted összhangértékét. A játékosokra 
rászűrhetsz név, nemzetiség, liga, klub, minőség, poszt, összhangstílus vagy ár 
alapján, hogy minél könnyebben megtaláld az ideális focistát, aki kiegészítheti az aktív 
keretedet.
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KICK OFF (KEZDŐRÚGÁS)
Válaszd a KICK OFF (Kezdőrúgás) pontot a Play (Játék) képernyőről, hogy egyenesen 
egy meccsbe csöppenj, és megmérkőzz bármelyik klubcsapat vagy válogatott ellen. 
A Match Day (Meccsnap) funkció automatikusan frissíti a csapatokat a felállásra és 
a kezdőcsapatra vonatkozó legfrissebb adatokkal, valamint módosítja a játékosok 
értékét, hogy tükrözze aktuális formájukat. A Match Day használatához csatlakoznod 
kell az EA szervereihez.
A Kick Off menü alatt az alábbi meccstípusokat találod:
Mystery Ball Minden meglepetéslabda egyedi gólértéket képvisel, amely 

növekedhet a meccs során.

King of the Hill Harcolj a labdabirtoklásért egy véletlenszerűen megjelenő 
területen belül, hogy növeld a gólbónuszodat.

Survival Ha gólt szerzel, elveszítesz egy véletlenszerű játékost 
(legfeljebb összesen 4-et).

Long Range A tizenhatoson kívülről lőtt gólok duplán számítanak.

Headers & Volleys Csak fejesgólok, kapáslövések és közvetlen pontrúgások 
számítanak.

First To… Játssz egy leggyorsabb 1-5 gólig tartó meccset, ahol minden 
hiba sokat nyom a latban.

No Rules Nincs szabálytalanság, se les!

Best of Series  Játssz egy legjobb 3 vagy 5 meccses sorozatot, hogy eldőljön, ki 
az igazi díványbajnok!

Cup Final Ugorj egyenesen a számos kupadöntő egyikébe. Senki sem fogja 
tudni, hogy átugrottál pár fordulót!

Mindegy, hogyan játszol, statisztikakövető rendszerünk segítségével hosszasan 
összemérheted magad a többiekkel, hogy megtudd, ki a legjobb a FIFA 20 játékban!
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CAREER (KARRIERMÓD)
A karriermód lebilincselő élmény, mellyel lehetőséged nyílik egy teljes futballkarrier 
átélésére. A karriermód két részre van osztva: menedzseri és játékos módra.

KARRIERMÓD KEZDŐKNEK
Az idei játékban a karriermód az eddigi legvizuálisabb élményt kínálja. Új jelenetekkel 
bővült a tartalom a sajtótájékoztatókon a meccsek előtt és után, több beállítás van az 
átigazolásokhoz, és egyedi menü-látványelemeket láthatsz attól függően, hogy a LaLiga, a 
Premier League, a Bundesliga, a Ligue 1 Conforama, vagy az MLS bajnokságával játszol.
A frissen hozzáadott sajtótájékoztatókat és játékos-beszélgetéseket az új és 
fejlesztett morálrendszer hajtja, amely komplexebbé teszi a klubod dinamikáját. A 
játékosok moráljának magasan tartása javítja a teljesítményüket is, míg egy alacsony 
morálú csapat gyengébben fog játszani.

MANAGER CAREER (MENEDZSERI KARRIER)
A FIFA 20 játékban a menedzseri karriered minden eddiginél mélyrehatóbb lesz. 
Az új morálrendszer segítségével navigálhatsz a sajtótájékoztatók és játékos-
beszélgetések jeleneteiben, hogy erősítsd a csapatodat és növeld a hírnevedet.
Irányítsd a kedvenc klubod pénzügyi oldalát is. Keress nagy potenciállal rendelkező 
játékosokat és ügyelj a focisták és az igazgatóság elégedettségére is, illetve hozz 
fontos játékosi és keretdöntéseket a csúcs felé vezető úton. Ha jól szerepelsz, 
lehetőséged nyílik egy nemzeti válogatottat irányítani és nemzetközi bajnokságokon, 
például a világbajnokságon szerepelni.
Frissen kinevezett menedzserként választhatsz, hogy részt veszel-e a lebilincselő, 
valós idejű átigazolási tárgyalásokban más klubok képviselőivel és ügynökökkel. 
Választhatod azt is, hogy az új Transfers Hub (Átigazolási központ) segítségével 
delegálod a tárgyalások lebonyolítását az irányelveid szerint, ha nem akarsz 
személyesen részt venni a tárgyalásokban. 
A FIFA 20 játékban az átigazolások bónuszokat és kitételeket is tartalmaznak, mint pl. 
továbbadási díjat, felmondási feltételeket stb.
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Íme néhány dolog, amire menedzserként számíthatsz:
 Vadonatúj elem a FIFA 20 játékban a meccs előtti és utáni 

sajtótájékoztató, amely egy interaktív mód a klubod jövőjének 
alakításához. Dinamikusan generált beszédtémák gondoskodnak 
róla, hogy minden beszélgetés releváns legyen és hozzájáruljon a 
játékosok fejlődéséhez.

 A játékos-beszélgetések a fő kapcsolattartási pont a menedzser 
és a játékosok között. Ezek a beszélgetések számos témát 
érintenek, amelyekben a menedzsernek kezelnie kell a játékosok 
elvárásait, kapcsolatait, illetve az igazgatósági elvárásokat.

 A FIFA 20 játékban a játékosok egyedileg is kifejezhetik 
magukat az alapos testre szabási eszközökkel, és 
létrehozhatják menedzserük avatárját. Most először a játékosok 
megválaszthatják a nemüket és megváltoztathatják avatárjuk 
kinézetét és öltözékét karrierjük során.

 Idén élethű ligahangulatot teremtünk a Premier League, 
LaLiga, Ligue 1 Conforama, Bundesliga és az MLS bajnokságok 
egyedi kezelőfelületeivel.

Teljes körű Frissen kinevezett menedzserként a feladatod nem csupán
klubkezelés a csapat sikeres játékának biztosítása a pályán: együtt kell 

dolgoznod az igazgatótanáccsal a klub vezetésének több 
területén is. Rövid- és hosszútávú célokat kell teljesítened 
számos kategóriában, például üzleti célokat, a klub brandjének 
bővítését, vagy az ifiprogram fejlesztését. A kategóriák 
jelentősége klubonként változik, úgyhogy vedd figyelembe, hogy 
mi a legfontosabb a klub sikeréhez az igazgatótanács szemében.

Player Conversations 
(Játékos-
beszélgetések) (ÚJ)

Press Conferences 
(Sajtótájékoztatók) 
(ÚJ)

Manager 
Customisation 
(Menedzser testre 
szabás) (ÚJ)

League-Based 
Customisation (Liga 
alapú testre szabás) (ÚJ)
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Player Training Edzz a játékosokkal, hogy készen álljanak a meccsnapra.
(Játékostréning) Különböző gyakorlatokkal végigvehetsz minden olyan 

kategóriát, amelyekre a játékosodnak szüksége lehet. Kövesd 
figyelemmel a csapatod képezhető tulajdonságait, fejlődését és 
potenciálnövekedését.

 Küldj felderítőket különböző országokba, derítsd fel a ligákat és 
keress játékosokat, akik megfelelhetnek az elvárásaidnak. Ha 
megtaláltad a lehetséges jelölteket, állíts rájuk egy felderítőt, 
hogy segítsenek meghozni a lehető legjobb döntést.

Csapatlisták Többféle meccsnapi keretet is összeállíthatsz, hogy 
alkalmazkodj minden helyzethez a pályán. Létrehozhatsz 
egy keretet a bajnoki meccsekre, kupameccsekre vagy a 
kontinentális bajnokságra. Menj a Squad (Keretek) képernyőre, 
nevezd át a kereteket a stílusuknak megfelelően, és ne felejtsd 
el kihasználni őket, ha a szükség úgy hozza.

PLAYER CAREER (JÁTÉKOSKARRIER)
Hozz létre egy játékost, vagy irányíts egy meglévőt a ligákban, kupákban és 
kontinentális bajnokságokban játszva, fejleszd a tulajdonságait és képviseld akár a 
nemzeti válogatottat is. Játékbeli e-maileket fogsz kapni a csapat menedzserétől és 
igazgatóságától az elvárásokról, és akár még tréningezheted is a játékosodat, hogy 
gyorsítsd a fejlődését. Választhatod a visszavonulást is, és folytathatod menedzserként.

Global Transfer 
Network (Globális 
átigazolási hálózat)
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SKILL GAMES (KÉPESSÉGJÁTÉKOK)
Növeld a focitudásodat a kihívások teljesítésével, amelyek megadott mozdulatokat, 
pl. nyeséseket, szabadrúgásokat és labdavezetést gyakoroltatnak. Ahogy egyre jobb 
leszel ezeken a területeken, képességkihívásokat oldhatsz fel, és legendássá válhatsz 
minden kategóriában. Tudásodat összevetheted barátaidéval a ranglistákon, ha 
szükséged van egy kis extra motivációra a szintek teljesítésében.
A FIFA 20 játékmenet-elemzéssel kínál testre szabott képességjáték-javaslatokat. 
Ez a funkció megkeresi azokat a területeket, ahol fejlesztheted készségeidet, és 
javaslatokat tesz egy hozzá kapcsolódó képességjátékra. A javasolt képességjátékokat 
offline meccsek előtt és az EATV-n belül kínálja fel a játék. A javasolt képességjátékok 
fogadásához kapcsolódnod kell az EA szervereihez.

PRACTICE ARENA (GYAKORLÓARÉNA)
A Play képernyőről a Skill Games (Képességjátékok) alatt válaszd a PRACTICE ARENA 
(Gyakorlóaréna) pontot, ahol tökéletesítheted a labdavezetési és lövési képességeidet 
a kapus ellen, vagy gyakorolhatsz pontrúgásokat a V, Z, C vagy X gombok 
megnyomásával, amíg a pályán vagy. A Play (Játék) képernyőn azt is eldöntheted, 
hogy kivel akarsz játszani. 

ONLINE
SEASONS (IDÉNYEK)
A Seasons mód rangsorolt online meccseket kínál, és a legkompetitívebb játékmenetet. 
Idényenként 10 meccset kell játszanod. Ezalatt próbálj minél több pontot szerezni, hogy 
elkerüld a kiesést és feljuss a következő divízióba – vagy elnyerd a divízió bajnoki címét. 
Nem lesz könnyű! A magasabb osztályokban keményebbek az ellenfelek és nehezebb a 
feljutás, úgyhogy készülj fel az egyre nagyobb kihívásokra.
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CO-OP SEASONS (KOOPERATÍV IDÉNYEK)
Co-Op Seasons módban egy barátoddal összeállva küzdhettek meg más csapatokkal, 
2-2 elleni felállásban. Minden barátoddal külön-külön idényeket játszhatsz.
Kiestél az idényben? Most már ráfoghatod a haverodra!

PRO CLUBS (PROFI KLUBOK)
Csatlakozz egy profi klubhoz, vagy játssz barátaiddal és egyéb FIFA 20 játékosokkal 
online.
Játssz idényenként 10 meccset a kluboddal, és próbálj feljutni a magasabb 
osztályokba. Hozd létre és fejleszd online profi játékosodat Club (Klub-) vagy Drop-
In (Beugró) meccsekben. A csapatmunka létfontosságú, ha gólokat akarsz lőni, 
meccseket nyerni és létrehozni a lehető legjobb profi játékost. 
A Drop-In (Beugró) meccsek kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy elkezdd 
fejleszteni a játékosodat. Ha készen állsz, keress klubot a Recommended Club 
(Javasolt klub) képernyőn, ahol megtalálod, kik követnek téged és milyen klubhoz 
tartoznak. Létrehozhatsz saját klubot is, és meghívhatsz bele másokat.
Klubmenedzserként hozzáférsz a Transfers (Átigazolás) képernyőhöz, ahol 
áttekintheted a klubmeghívásokat.
Ahogy profid fejlődik, statisztikáit és haladását áttekintheted a My Pro (Saját profi) 
fülön.

House Rules Cups (Háziszabály-kupák)
Idén a FIFA 20 játék a háziszabálykupákkal bővíti a Profi klubok játékmódot. Játssz 
meccseket ezekkel a speciális szabályokkal, hogy csavarj egyet a meccseken!
No Rules Se les, se szabálytalanságok, se lapok.
(Szabályok nélkül)

Survival (Túlélés) Ha egy csapat gólt lő, az egyik játékosuk véletlenszerűen 
kiállításra kerül a meccsről. Először az MI-játékosok kerülnek 
ki. A kapusokat nem lehet kitenni. Minden csapat legfeljebb két 
piros lapot szerezhet, mielőtt a meccs megszakad.

Long Range A 16-oson kívülről lőtt gólok duplán számítanak.
(Hosszútáv)
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 Csak fejesekből és kapáslövésekből szerezhető gól 
(szabadrúgás és tizenegyes is érvényes).

King of the Hill Harcolj a labdabirtoklásért egy véletlenszerűen megjelenő 
területen belül, hogy növeld a gólbónuszodat. A gólok értéke 
csökken, ha a 16-oson kívül vagy. A hálók zárva kezdenek, így a 
gólok csak akkor számítanak, ha elértél egy gólbónuszt.

 Ha a labda kikerül a játékból az öt „meglepetéslabda” 
egyikeként kerül újra játékba, és a labdabirtokosnak jelentős 
előnyt ad az alábbi kategóriák egyikében: Lövés, passzolás, 
labdavezetés, sebesség, vagy összes. A meglepetéslabdák 
gólértéke a mérkőzés során folyamatosan nőni fog.

ONLINE FRIENDLIES (ONLINE BARÁTSÁGOS MECCSEK)
Hívj meg egy barátot egy online meccsre, és kövesd rivalizálásotokat öt idényen át, 
hogy lássátok, melyikőtök az ügyesebb a pályán. Szerezd te a legtöbb pontot öt meccs 
alatt, hogy a magasba emelhesd a trófeát! Tartsd életben a versenyt egy új szezonnal, 
miközben megpróbálod megvédeni a címedet, vagy elvenni egy barátodtól!

Headers & Volleys 
(Fejesek és 
kapáslövések)

Mystery Ball 
(Meglepetéslabda)
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SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED?
Az EA ügyfélszolgálati csapata mindent megtesz azért, hogy a lehető legteljesebb és 
legzavartalanabb játékélményben lehessen részed mindig és mindenhol. Szakértőink 
online, a közösségi fórumokon, chaten és telefonon egyaránt a rendelkezésedre 
állnak, és készek megoldani a felmerülő problémákat.
Az EA Help csevegéses, e-mailes és telefonos támogatása megszűnik magyar 
nyelven. Az angol nyelvű terméktámogatás elérhető a help.ea.com weboldalon, ahol 
továbbra is fogsz tudni tartalmakat keresni a saját nyelveden. Más játékosok nyújtotta 
segítségért látogass el az answers.ea.com címre.

https://help.ea.com/
https://answers.ea.com/
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