
 

 

 

 

 

 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012 



Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 2. 
 

 

I. fejezet Bevezetés ........................................................................................................................................................ 3 

II. fejezet Szövetségi élet ............................................................................................................................................... 4 
1. Szövetségi munka ................................................................................................................................................. 4 
2. Társadalmi kapcsolatok ......................................................................................................................................... 5 
3. Nemzetközi kapcsolatok ........................................................................................................................................ 6 
4. Kiemelt események ............................................................................................................................................... 7 
5. Gyászhírek ............................................................................................................................................................ 8 

III. fejezet Kiemelt projektek ........................................................................................................................................... 9 
1. OTP-MOL Bozsik-program .................................................................................................................................... 9 
1. Stadionbiztonság ................................................................................................................................................. 10 
2. Támogatási pályázatok ....................................................................................................................................... 13 
3. Országos Pályaépítési Program .......................................................................................................................... 14 

IV. fejezet Nagypályás férfi felnőtt és utánpótlás válogatottak ..................................................................................... 16 
1. Férfi felnőtt nagypályás válogatott ....................................................................................................................... 16 
2. Férfi U21/U20 válogatott ..................................................................................................................................... 17 
3. Férfi U19 válogatott ............................................................................................................................................. 20 
4. Férfi U18 válogatott ............................................................................................................................................. 21 
5. Férfi U17 válogatott ............................................................................................................................................. 22 
6. Férfi U16 válogatott ............................................................................................................................................. 23 
7. Férfi U15 válogatott ............................................................................................................................................. 24 

V. fejezet Női, futsal és strandlabdarúgó válogatottak ................................................................................................. 26 
1. Női ‘A’ válogatott ................................................................................................................................................. 26 
2. Női U19 válogatott ............................................................................................................................................... 27 
3. Női U17 válogatott ............................................................................................................................................... 28 
4. Futsal A” válogatott ............................................................................................................................................. 29 
5. Futsal ‘A’és U21 válogatott .................................................................................................................................. 30 
6. Futsal női ‘A’ válogatott ....................................................................................................................................... 31 
7. Strandlabdarúgó válogatott ................................................................................................................................. 32 

VI. fejezet Versenyek ................................................................................................................................................... 35 
1. Versenyszervezés ............................................................................................................................................... 35 
2. Játékvezetés ....................................................................................................................................................... 36 
3. Licenc rendszer ................................................................................................................................................... 36 

VII. fejezet Amatőr labdarúgás ..................................................................................................................................... 38 
1. Versenyszervezés ............................................................................................................................................... 38 
2. Nevezési tapasztalatok ....................................................................................................................................... 38 
3. Igazgatóságok működése, pénzügyi helyzete ..................................................................................................... 38 
4. Bizottságok működése ........................................................................................................................................ 38 
5. Egyebek .............................................................................................................................................................. 38 

VIII. fejezet Grassroots ................................................................................................................................................. 39 
1. Általános feladatok .............................................................................................................................................. 39 
2. Kiemelt programok .............................................................................................................................................. 39 

IX. fejezet Képzés ........................................................................................................................................................ 41 
1. Általános feladatok .............................................................................................................................................. 41 
2. A beszámoló időszakában elvégzett feladatok .................................................................................................... 41 
3. Elért eredmények ................................................................................................................................................ 41 
4. A szakterület további fejlesztési lehetőségei ....................................................................................................... 42 

X. fejezet Egyéb támogató tevékenységek .................................................................................................................. 43 
1. Eseményszervezés ............................................................................................................................................. 43 
2. Marketing ............................................................................................................................................................ 43 
3. Sajtó és kommunikáció ....................................................................................................................................... 45 
4. Gazdasági Igazgatóság ....................................................................................................................................... 46 



Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 3. 
 

I. fejezet 

Bevezetés 

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége minden évben áttekinti a Magyar Labdarúgó Szövetség által az 
adott időszakban végrehajtott feladatokat, mely áttekintés eredményét szakmai beszámolójában küldi meg 
a küldöttközgyűlés részére. 

Jelen beszámoló szöveges mutatja be a Szövetségben folyó munkát, valamint a 2012 év legfontosabb, 
kiemelt projektjeit, valamint felvillantja a 2013-es évben a beszámoló készítésének időpontjáig történt 
eseményeket. 

Jelen beszámoló részben alátámasztja, részben kiegészíti az Elnökség által a Küldöttközgyűlés számára 
benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jelentős változásokat kíván végrehajtani a hazai 
labdarúgásban, annak érdekében, hogy a sportág széleskörű társadalmi bázison alapuljon, elismerés és 
népszerűség kísérje, és eredményessége jelentősen javuljon. Ezen célokhoz vezető út komoly munkát, 
széleskörű összefogást, jelentős forrásokat és hosszabb időtávokat igényelnek. 

A Szövetség által elfogadott Stratégia alapján az Elnökség, illetve a Szövetség továbbra is kiemelt 
feladatainak tekintette: 

 a teljes magyar társadalomban a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a 

játékosok, mind a nézők, szurkolók számára; 

 a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának 
megduplázása, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megháromszorozása; 

 a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének 

erősítése a magyar labdarúgáshoz; 

 a magyar utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő 
játéklehetőség és érvényesülés biztosítása, utánpótlás nevelési alap létrehozása MLSZ anyagi 
támogatással; 

 megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit labdarúgó klubok és a tömeges 
labdarúgás számára, új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, új Puskás Ferenc Stadion 
építése a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése; 

 a magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér 
biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is. 

 a magyar sportegészségügy és a tudomány bevonása a magyar futball eredményességének 

javítása érdekében; 

 a magyar labdarúgás gazdasági modernizációja, az egyes szervezetek gazdasági 
működésének, átláthatóságának megvalósítása, a szövetség és a klubok anyagi 
függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése; 

 új, részletes számítógépes adatbázis létrehozása a profi labdarúgók, igazolt játékosok, 
edzők, vezetők, klubok, pályák, játékvezetők, mérkőzések stb. adatainak tárolásával, azonnali 
lehívhatóságával és ellenőrizhetőségével; 

 a magyar elit labdarúgás, a labdarúgó válogatott és a magyar labdarúgó klubok szerepének, 
elismertségének emelése a nemzetközi megmérettetésekben, bajnokságokban, kupákban.  
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II. fejezet 

Szövetségi élet 

1. Szövetségi munka 

1.1. Küldöttközgyűlés 

A Magyar Labdarúgó Szövetség egy Küldöttközgyűlést tartott 2012-ben, Telkiben. A Küldöttközgyűlés 
megtárgyalta a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint az Alapszabály rendelkezései által kötelezően 
előírt napirendi pontokat (elnökségi szakmai beszámoló, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés, 
pénzügyi és szakmai terv), döntött Alapszabály módosításáról, valamint felhatalmazást adott egyes 
vagyoni értékű jogok pályázati úton történő értékesítésére. 

1.2. Elnökség 

Az Elnökség 2012-ben 19 alaklommal ülésezett és 247 határozatot hozott. A határozatok közül 
kiemelkednek a versenyszervezéssel, a társasági adótámogatási programmal, a pályaépítéssel, 
stadionbiztonsággal, a szabályzatokkal kapcsolatos határozatok, valamint az NB I és NB II 
sportszervezetek vagyoni értékű jogainak értékesítésével kapcsolatos döntések. 

 

1.3. Bizottságok 

Az MLSZ állandó és megyei Bizottságai az adott szakterületen szövetségi feladatokat látnak, láttak el. A 
bizottságok feladatai és hatásköre az MLSZ szabályzataiban, illetve SZMSZ-ében kerültek 
meghatározásra. Működésük részletes szabályait, illetve ügyrendjét az elnökség hagyta jóvá. 

Az elmúlt évben a bizottságok szerves részét képezték az MLSZ alaprendeltetésének, többek között a 
versenyeztetés működésének biztosításában. Valamennyi bizottság és valamennyi bizottsági tag a 
kötelezettségének eleget téve végezte önként vállalt társadalmi feladatait. Az alábbi számadatok 
tükrözik, hogy az un. operatív bizottságoknak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a bajnokságokhoz 
mennyi ügyben kellett határozatot hozni. Ez irányú tevékenységükért csak köszönet illeti valamennyi 
személyt, akik a labdarúgás érdekében bármilyen társadalmi feladatot végez. 

 

Bizottság megnevezése 

létszáma 

Bizottsági 
ülések száma 

határozatok/dön
tések/javaslatok 

száma 

Amatőr Bizottság (9 fő) 7 24 

Biztonsági Bizottság ((6 fő) 6 9 

Etikai és Fair Play Bizottság (9 fő) 3 3 

Elsőfokú Licencadó Bizottság (7 fő) 2 96 

Fegyelmi Bizottság (12 fő) 48 984 

Fellebbviteli Bizottság (7 fő) 13 59 

Fellebbviteli Licencadó Biz. (7 fő) 1 1 

Futsal Bizottság (3 fő) 3 2 

Igazolási és Átigazolási Biz.  (5 fő) 2 2 

Ügynök-licenc Bizottság (4 fő) 4 - 
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Játékvezetői Bizottság (8 fő) 8 26 

Játékos Bizottság (7 fő) - - 

Jogi Bizottság (8 fő) 12 18 

Kisebbségi Bizottság (5 fő) 2 5 

Marketing és Média Bizottság (6 fő) 5 26 

NB I-es Bizottság (16 fő) 10 23 

NB II-es Bizottság (6 fő) 4 9 

Női Bizottság (5 fő) 3 5 

Orvosi Bizottság (11 fő) - - 

Szakmai Bizottság (9 fő) 7 56 

Versenybizottság (8 fő) 17 667 

1.4. Megyei társadalmi elnökségek elnökeinek értekezlete 

2012. január 13-án a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökének meghívására Telkiben találkoztak a 
Szövetség megyei szervezeti egységeinek társadalmi elnökei. A munkaértekezlet során a résztvevők 
áttekintették a Szövetség 2012-es programjait, a feladatokat és az elvárásokat, továbbá az 
együttműködés rendjét. 

1.5. Állandó bizottságok elnökeinek értekezlete 

Dr. Csányi Sándor úr, a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke február 29-én értekezletet tartott az 
állandó bizottságok elnökeivel, ahol összefoglalásra került valamennyi bizottság elmúlt évi 
tevékenysége, illetve a bizottsági elnökök megosztották egymással a bizottságok működésével 
kapcsolatos különböző tapasztalataikat és észrevételeiket. 

2. Társadalmi kapcsolatok 

2.1. Magyar Labdarúgás Fóruma 

2013. január 16-án nagy érdeklődés mellett került megrendezésre a Magyar Labdarúgás Fóruma. A 
rendezvény közel 800 résztvevője a plenáris ülés után 8 szekcióban folytatott eszmecserét. A 
rendezvényen megjelent a hazai labdarúgó élet jeles képviselői mellett Ioan Lupescu, az UEFA 
Technikai Bizottságának vezetője, valamint Pierluigi Collina, az UEFA Játékvezető Bizottságának 
vezető tisztségviselője is. 

2.2. A gyermeksportról az UNICEF-fel 

Az ENSZ Gyermek Alapja, az UNICEF magyar képviselete sajtóbeszélgetést szervezett a gyermekek 
helyzetéről a sport világban. Az UNICEF által szervezett beszélgetésen a sajtó munkatársain kívül 
megjelent Szabó Bence úr, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója, aki jelezte, támogatja a 
szervezet kampányát. 

2.3. Bicskei Bertalan Emlék Torna 

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a magyar újságírók labdarúgó válogatottja a 2011-ben elhunyt 
mesteredző, egykori szövetségi kapitány emlékére rendezett futballtornát a telki Edzőközpontban. A 
viadal előtt a résztvevők felelevenítették Bicskei Bertalan pályafutásának legszebb pillanatait. 
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2.4. Válogatott Labdarúgók Találkozója 

A Magyar Labdarúgó Szövetség, a hagyományoknak megfelelően, egy év végi találkozó 
megszervezésével tisztelgett a magyar válogatott futballistái előtt. Megkoszorúzták az MLSZ 
centenáriumi emlékművét, majd az összejövetel a Hotel Arenában folytatódott, ahol a válogatott a 2011 
évi góljai után Kovács Péter freestyle világbajnok bemutatóját nézték meg az egybegyűltek, majd 
Csányi Sándor Elnök úr rövid köszöntőjében az MLSZ idei eredményeiről és jövőbeli terveiről beszélt. 
Simicskó István Államtitkár úr is köszöntötte a jelenlevőket. 

3. Nemzetközi kapcsolatok 

3.1. FIFA Kongresszus Budapesten 

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (1909. és 1930. után) ismét Budapesten rendezte meg 
kongresszusát 2012. május 24-25-én. Ezen kívül Budapesten rendezték – a kongresszus előtti 
napokban – a FIFA Orvosi  Konferenciát is, azon kívül több FIFA bizottság is nálunk tartotta ülését, 
többek közt a FIFA Végrehajtó Bizottsága. Az egy hetes esemény sorozaton 209 országból 1500 
küldött vett részt. Az esemény promóciós anyagain kalocsai motívumokat használtak díszítő elemként. 
A Budapesti Kongresszusi Központban megrendezett nyitó ünnepségen, melyet Joseph S. Blatter, a 
FIFA elnöke és Dr. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nyitott meg, fellépett többek közt Miklósa Erika is, 
valamint a világ labdarúgásának „parlamentjét” köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István 
főpolgármester is. A FIFA végrehajtó bizottságát fogadta Dr. Kövér László házelnök a Parlamentben. A 
FIFA gálavacsora helyszíne az impozáns Budai Vár volt (Oroszlános Udvar), majd az MLSZ a május 
25-i kongresszust követően a Millenáris Parkban tartott bankettel zárta a kongresszusi hetet.  

3.2. U19 Európa-bajnokság 

Jelentős sportdiplomáciai sikert ért el az MLSZ azzal, hogy 2012-ben elnyerte a rendezési jogot a 2014. 
évi UEFA U-19 Európa-bajnokságra. Sor került 2012-ben az első inspekciós látogatásra, melyen az 
UEFA képviselői megtekintették a két négyes csoport központját (az ETO Parkot, illetve a Szusza 
Stadiont) és a tervezett szállodákat. 

Az UEFA egy barátságos négyes U19 tornát rendez hazánkban 2013 októberében (a szlovák, portugál 
és spanyol csapat részvételével) a 2014. évi U19 Európa-bajnokság teszt eseményeként, ami kitűnő 
felkészülést biztosít az EB-re. 

3.3. Együttműködés a Visegrádi Négyek és Ausztria között 

A szomszéd országokkal számos területen folytatott kétoldalú együttműködés azt eredményezte, hogy 
2012 novemberében a „visegrádi négyek” és az osztrák szövetség elnökei hivatalosan is deklarált 
együttműködési megállapodást írtak alá Pozsonyban, ami több területre is kiterjed. 

3.4. Dr. Szepesi György kitüntetése 

Kiemelkedő magyar vonatkozású esemény volt, hogy Dr. Szepesi György megkapta a FIFA-
érdemérmet a kongresszuson. 

3.5. Bizottsági tagságok 

További szakembereink lettek tagjai az UEFA szakértői paneleknek (Dr. Hegyi Péter, az UEFA 
Játékvezetői Konvenció Panel tagja lett, Nyilasi Tibor az UEFA Futball Bizottságának tagja). 

3.6. Nemzetközi labdarúgó tornák Magyarországon 

2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség több UEFA utánpótlás Európa-bajnoki selejtező mini 
tornának adott otthont. 

Március 23. és 28. között Telkiben került megrendezésre az U17 Európa-bajnokság elit körének mini 
tornája Oroszország, Belgium és Wales részvételével. 

Október 18. és 23. között Telkiben és Tatabányán került megrendezésre az U17 Európa-bajnokság 
selejtező mini tornája Olaszország, Albánia és Liechtenstein részvételével. A magyar korosztályos 
válogatott első helyen végzett, így továbbjutott az elit körbe, melynek szintén az MLSZ a házigazdája 
2013 márciusában, ahol a svéd, finn és fehérorosz válogatottakkal küzdhettünk meg a döntőbe jutásért, 
ami azonban nem sikerült. 

Szintén 2012 októberében a női U19-es válogatottunk hazai pályán, Észak-Írország mögött a második 
helyen kvalifikálta magát az Európa-bajnokság második selejtező fordulójába, hogy majd 2013 
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áprilisában a Norvégiában megrendezendő mini tornán legyen rá esélye, hogy kiharcolja a döntőbe 
jutást. 

Novemberben az U19 válogatott Ausztria és Bulgária mögött a harmadik helyen zárta az itthoni Európa-
bajnoki selejtező mini tornát, így nem jutott tovább az elit körbe. 

3.7. Egyéb nemzetközi együttműködések és tevékenységek 

Az MLSZ számos FIFA tagszövetséggel tart fenn kiváló, de nem intézményesített kapcsolatokat, 
melyek segítik labdarúgásunk fejlődését. Az ilyen irányú megbeszélésekre kiváló lehetőséget nyújtott a 
FIFA kongresszus budapesti megrendezése. Az MLSZ stratégiai céljainak megvalósítása és a magyar 
labdarúgás szakmai, szervezeti, infrastrukturális fejlesztése érdekében a nemzetközi tapasztalatokra, 
tudásra feltétlen szükség van, ezért az MLSZ együttműködési megállapodásokat kötött több ország 
szövetségével, melyek tapasztalatát igyekszik átültetni a hazai viszonyokra. A Belga Labdarúgó 
Szövetség vezetése szakmai tapasztalatszerzés céljából látogatást tett a Telki edzőtáborban. Az Orosz 
Labdarúgó Szövetség jubileumán részt az MLSZ vezetése is. 

Megrendeztük szeptemberben a FIFA Fair-play napokat válogatott és hazai mérkőzéseken, melynek 
során felhívtuk a sportág minden érintettjének figyelmét arra, hogy fenn kell tartanunk a sportszerűség 
szellemének értékeit és szüntelenül fáradoznunk kell annak előmozdításán. Az MLSZ vezetése részt 
vett az UEFA Kongresszuson Isztambulban. Az MLSZ vezetése is részt vett az UEFA csúcsvezetői 
találkozóján Lisszabonban. Az év első napjaiban az MLSZ vezetése részt vett a FIFA Aranylabda 
Gálán, ahol többek közt a Puskás-díjat is átadták.  Az MLSZ főtitkára 2012 januárjában részt vett 
Bécsben a FIFA - UEFA által rendezett főtitkári konferencián. Az UEFA úgy döntött, hogy 2013 
októberében hazánkban tart egy edzőkonferenciát 53 tagországa edzőképző szakembereinek 
részvételével. Első alkalommal került sor hazánkban egy hivatalos „A” válogatott mérkőzésre két másik 
FIFA-tagország között: Irán – Tunézia mérkőzés volt Kecskeméten 2012. aug. 15-én. 

4. Kiemelt események 

4.1. Kitüntetés 

Március 15-én állami kitüntetésben részesült Dunai Antal, legendás labdarúgó, aki a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét vehette át Áder János Köztársasági Elnöktől. 

4.2. Születésnapi köszöntés 

Március 1-én a Székházban köszöntöttük a 90. születésnapját február 5-én ünneplő Szepesi Györgyöt, 
legendás sport riportert, az „Aranycsapat 12. tagjá”-t. 

4.3. Koszorúzás 

Április 4-én, Puskás Ferenc születésének 85. évfordulója alkalmából koszorúzott a Magyar Labdarúgó 
Szövetség vezetése a Kánai úti Székháznál elhelyezett emléktáblánál. 

A megemlékezésen részt vett Puskás Ferenc özvegye, Bözsi néni, Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, 
az Aranycsapat két legendás játékosa, valamint megtisztelte jelenlétével az eseményt Szepesi György 
is. 

4.4. NB II válogatott 

2013. január 20-29. között Dárdai Pál szakmai vezetésével Törökországban edzőtáborozott az NB II 
válogatott. A másodosztály legjobbjaiból álló együttes az edzések mellett három mérkőzést játszott. 

Csapatok Eredmény 

NB II válogatott – Azerbajdzsán U21 1 - 1 

NB II válogatott - Rubin Kazany II 3 - 0 

NB II válogatott – Egyesült Államok 
ligaválogatott 

1 - 0 

4.5. Amatőr válogatott 

Az UEFA Régió Kupa csehországi mini tornájának első fordulójában a keleti régió válogatottjának 
ellenfele a házigazdák csapata volt. A csehek legyőzése után a skót és a német Württemberg 
tartományi válogatottat is felülmúlta a keleti régió amatőr válogatottja, így bejutott a sorozat döntőjébe. 

Eredmények 
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Csapatok Eredmény 

Csehország – Magyarország 1 - 2 

Magyarország – Skócia 4 - 2 

Magyarország – Németország 6 - 1 

4.6. Bicskei Bertalan életéről szóló könyv megjelenése 

2012. január 25-én került bemutatásra Kiss László ’Berci’ című könyve, amellyel a Szövetség a 2011-
ben elhunyt egykori válogatott játékosnak, szövetségi kapitánynak állít méltó emléket. 

4.7. FIFA 11+ sérülés prevenciós program 

Május 21-én a Magyar Labdarúgó Szövetség telki edzőcentrumában került sor a FIFA 11+ sérülés 
prevenciós programjának magyarországi programindító rendezvényére. Az eseményen a programban 
résztvevő magyar szakemberek, edzők, gyógytornászok (közel 110 fő) mellett részt vettek a FIFA 
szakemberei, valamint az MLSZ Orvosi Bizottságának tagjai is. 

A program keretében a Szövetség minden tag sportszervezethez eljuttat a jövőben egy, a FIFA által 
fejlesztett, magyar nyelvre adaptált oktatási- és segédanyagot (DVD, plakát és kézikönyv formájában), 
annak érdekében, hogy a megfelelő bemelegítési technikákat mind szélesebb körben használják, illetve 
elsajátítsák az amatőr labdarúgók.  

A nemzetközi tapasztalatok alapján a program hatására várhatóan 30-40%-al csökkenhet a labdarúgók 
sérüléseinek száma, illetve ezek súlyossága. 

4.8. Az U15-ös kisebbségi területi válogatottak megalakulása 

Egy hosszú távú kezdeményezés indult el, melynek célja, hogy a kisebbséghez tartozó labdarúgó 
fiatalok is bizonyíthassák tehetségüket. A terv az, hogy létrejöjjön három kisebbségi U15-ös korosztályú 
válogatott, egy Budapestről, egy-egy az ország keleti, illetve nyugati részéből, és ezek az együttesek 
időről időre megmérkőzzenek egymással. Az első mérkőzést november 14-én játszották, a találkozón 
Kelet-Magyarország U15-ös válogatottja fölényes, 17-1-es győzelmet aratott Budapest hasonló 
korosztályú válogatottja ellen. 

4.9. Budapesti Igazgatóság utánpótlás tornája 

Ez év februárban befejeződött az MLSZ Budapesti Igazgatósága szervezésében lebonyolított, öt héten 
keresztül zajló utánpótlás torna. Az eseményen az öt korosztályban – U9-től U13-ig – közel 800 gyerek 
lépett pályára, és a selejtező körmérkőzései után a Kánai úti sport centrumban vívták a döntőket, 
négyes csoportokban. 

Sikeresnek értéklehető ez a torna, melynek már hagyománya van a Budapesti Igazgatóságnál, és ezt a 
hagyományt a jövőben is szeretnék majd folytatni. Nagy előrelépés, hogy lányok is pályára léptek, igaz, 
egyelőre még csak a fiúk csapatában. Megállták a helyüket, sőt, a kilenc éveseknél a Mészöly Focisuli 
csapatában szereplő kislány, Pápai Emőke kapta a legjobb játékosnak járó különdíjat. 

5. Gyászhírek 

Életének 71. évében elhunyt Lázin János volt NB I-es játékvezető, későbbi országos játékvezető 
ellenőr. 

Életének 60. évében elhunyt Kiss Géza országos játékvezető ellenőr. 

Életének 68. évében elhunyt Losonczi Flórián, a Csepel S.C. utolsó elnöke. A sportvezető 1987-88-ban 
tagja volt az MLSZ elnökségének is. 

Néhány nappal 91. születésnapja előtt elhunyt Fekete Árpád, az Újpest egykori játékosa, volt mexikói 
szövetségi kapitány. 

48 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kutasi Róbert, az MLSZ NB II-es Bizottságának 
elnöke, a REAC klubigazgatója. 

Életének 96. évében elhunyt Páldi Ede volt FIFA-játékvezető. 

73 éves korában elhunyt Csernai Tibor, Tatabánya Megyei Jogú Város Ezüst Turul díjas kitüntetettje, a 
tokiói olimpián arany érmes magyar csapat tagja, a Tatabányai Bányász SC volt válogatott labdarúgója. 

Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Soós Ferenc, a Zala megyei Játékvezetői Bizottság 
elnöke. 
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III. fejezet 

Kiemelt projektek 

1. OTP-MOL Bozsik-program 

A Szövetség OTP-MOL Bozsik-programjának vonatkozásában meghatározó volt a 2012-es év. A 
program a kezdetektől kettős célkitűzést fogalmazott meg, zászlajára tűzte a tömegbázis növelését, 
valamint a tehetségek felkutatását és kibontakoztatását egyaránt. 

1.1. A Program fő célkitűzései 

5-14 éves korosztályban (Gyermek Intézményi Program) 

A játék megszerettetése, az intézményi tömegbázis szélesítése, a tehetséges gyermekek 
áramoltatása a sportszervezetekbe. 

6-11 éves korosztály (Gyermek Egyesületi Program) 

Az egyesületi tömegbázis kialakítása, a sportághoz kötődés megszilárdítása, technikai 
alapok megteremtése, a játékkészség alapjainak lerakása.  

12-15 éves korosztályban (Kibontakoztatási program) 

A programban résztvevő települések csapataiból kiemelkedő tehetségek regisztrálása, 
adatbázis kialakítása, technikai készségeik kiemelt fejlesztése. 

1.2. Intézményi Program 

A 2012/2013-as tanévben országosan 19 megye és Budapest részvételével, 156 körzetben, 1616 
intézmény, 4655 sportcsoport, 60.350 gyerek adatait rögzítettük. Az elmúlt két évben az óvodai és 
iskolai labdarúgásban tapasztalható fellendülés folytatódott. 

A Bozsik-program egységes irányítása, a stabil pénzügyi támogatás, az intézményi-, és a gyermekek 
utáni regisztrációs díjak elengedése, a megyei igazgatóságok feladatvállalásainak növekedése, mind 
pozitívan hatottak a résztvevők számának újabb emelkedését illetően. 

1.3. Egyesületi és Kibontakoztatási Program 

A program tekintetében korszerű és nagy hatékonyságot biztosító feltételeket sikerült teremteni a 
szakmai előrelépés érdekében. A Bozsik-struktúra biztosítja a hosszú távú fejlődés hátterét, a 
tapasztalatok mentén viszont folyamatosan szükséges korrigálni a hatékonyság érdekében. Kísérlet 
történt az U12-U13 korosztály országos szintű, rendszeres foglalkoztatására. Bevezetésre került az 
U15 korosztályok számára a területi válogatottak nemzetközi mérkőzései. 

A körzeti gyermektornák rendezési színvonala jelentősen javult, a tehetség kibontakoztatási program 
hatékonysága nőtt. Ennek ellenére ezen a területen további korrekcióra és szakmai előrelépésre van 
szükség. 

1.4. Elért eredmények 

A programok eredményeként jelentősen nőtt az előző évekhez képest a versenyengedéllyel rendelkező, 
illetve regisztrált labdarúgók száma is. 

 Egyesületi Program* Intézményi Program 

2010/2011-es szezon tény 38.728 fő 28.503 fő 

2011/2012-es szezon tény 56.142 fő 50.431 fő 

2012/2013 szezon terv 60.000 fő 60.000 fő 

2012/2013 szezon tény 61.016 fő 60.350 fő 

2013/2014 szezon terv 65.000 fő 65.000 fő 

*érvényes versenyengedéllyel rendelkező 
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1.5. Tanévzáró és tanévindító fesztivál 

2012. június 8-9-10-én az MLSZ Telki Edzőcentrumában búcsúztattuk a 2011/2012-es tanévet „OTP-
MOL Bozsik-program Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztivál” elnevezéssel, amelyen 7 korosztályban 
1.600 gyermek vett részt. Az első két nap a 9-14 éves lányok és fiúk tornarendszerben, míg az utolsó 
napon az óvodások és a 7-8 éves kisiskolások Grassroots fesztiválon játszottak. Ebben a korban még 
kizárólag a játék öröme számít, ezért a díjkiosztón minden résztvevő gyerekdíjat kapott. A tornán 
résztvevő mindegyik csapat mez garnitúrát kapott ajándékba. A díjátadók kiemelkedő díszvendége 
Buzánszky Jenő volt. 

2012. október 7-én Telkiben került sor a 2012-2013-as tanév első hivatalos rendezvényére „OTP-MOL 
Bozsik-program Tanévindító Gyermeklabdarúgó Fesztivál” elnevezéssel. 6 intézményi és 4 egyesületi 
korosztályban 600 gyereket láttunk vendégül. Nyilasi Tibor az MLSZ sportigazgatója elismeréseket 
adott át az elmúlt tanévben kiemelkedően dolgozó 92 intézményi sportcsoportvezetőnek és körzeti 
szervezőnek. Díszvendégeink és egyben díjátadók voltak: Göröcs János, Palotai Károly, Várhidi Pál és 
Bogdán Ádám. 

1. Stadionbiztonság 

1.1. A biztonsági szabályzó rendszer fejlesztése 

A jogszabály módosításokkal, illetve az MLSZ Biztonsági Szabályzatának módosításával megvalósult 
a Szövetség Stratégiájában rögzített biztonsági koncepció végrehajtásának valamennyi jogi feltétele.  

A módosítások magukba foglalják a korszerű infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket és 
kötelezettségeket, a megelőző rendészeti intézkedéseket, az általános biztonsági követelmények 
ellenőrzésének szigorítását, az intézkedési lehetőségek bővítését és a szankcionálás lehetőségének 
megteremtését és megfelelő érvényesítését. 

A szolgáltatás - biztonság - biztosítás (service – safety – service) hármas rendszerében a 
stadionbiztonság, a megelőzés, a kommunikáció, valamint a személy és vagyonvédelemhez 
nélkülözhetetlen feltételek megteremtésének új jogszabályi környezete megteremtődött.  

Az élőerős biztosításról a biztonsági feltételek garantálására, illetve a szolgáltató jellegű biztosításra, a 
szolgáltatások színvonalának és az azokhoz történő hozzáférés megfelelő megteremtésére 
helyeződhet a hangsúly. 

Az új Biztonsági Szabályzat teljes egészében az MLSZ Stratégiájában megfogalmazott biztonsági 
elvárásokat érvényesíti, összhangban van a hatályos magyar jogszabályokkal, valamint a FIFA, UEFA 
előírásaival, illetve követelményekkel. 

Az új biztonsági filozófiának köszönhetően a biztonsági terület nem szigetszerűen, hanem szorosan 
együttműködve dolgozik az infrastruktúra, a licenc és a versenyszervezés szervezeti egységeivel, a 
szakterületek képviselőivel. Az egyes területek közötti együttműködés kialakítása és folyamatos 
fejlesztése hozzájárult a biztonsági kérdések lényegének megismertetéséhez, elfogadtatásához és a 
feladatok megfelelő színvonalú gyakorlati végrehajtásához. 

A licenc szabályzat módosításával párhuzamosan részletesen kimutatásra kerültek egy NBI-es 
labdarúgó csapat minimális biztonsági kiadásai,, amelyeknek biztosítása a továbbiakban folytatott 
licenszeljárások során ellenőrzésre is kerül.  

A versenyszervezés és a biztonsági terület együttműködve hajtja végre a biztonságtechnikai 
ellenőrzéseket és a pályák hitelesítését. 

Az infrastruktúra szabályzat módosítása során érvényesült a biztonsági feltételek maximális 
figyelembe vétele. 

Az új biztonsági felfogásnak és a szabályzó rendszer megújulásának köszönhetően kezd érvényesülni 
az egységes stadion biztonsági szemlélet a szövetségen belül is. 

1.2. A Stadion Biztonsági Projekt és a TAO 

A stadion biztonság projekt első fázisa a lezárás időszakába érkezett. A sportrendészeti nyilvántartás 
és a kapcsolódó interfész elkészült. Az Újpest FC, Diósgyőri VTK, a Szombathelyi Haladás, a 
Kecskeméti TE és a Budapesti Honvéd stadionjaiban folyik a tesztelési időszak. Az érintett klubok már 
a központi jegyrendszeren keresztül értékesítik a jegyeket és bérleteket, valamint igény szerint 
klubkártyákat bocsátanak ki. A Győri ETO stadion esetében az első fázis az eszközök leszállításáig 
terjedt, a kivitelezést a Győri ETO saját maga hajtja végre. 
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A második szakasz közbeszerzési eljárása folyamatban van. A fejlesztésre szánt forrás bruttó 744 
880 000 Ft. 

A második szakaszban érintett létesítmények a Videoton FC, a Debreceni VSC, a Pécsi MFC, az 
FGSZ Siófok, a Kaposvári Rákóczi FC, az MVM Paks FC, a Lombard Pápa Termál FC, az Eger FC, 
az MTK Budapest, a Vasas FC, a ZTE FC stadionjai. A fejlesztés által nem érintett stadionok a 
program harmadik fázisában juthatnak a jogszabályok által megkövetelt sportrendészeti eszközökhöz. 

A Stadion Biztonsági Projekt mellett a labdarúgás biztonsági infrastrukturális fejlesztését a TAO 
források is támogatják. A leggyakoribb fejlesztések a kerítések megújítása, illetve lebontása, a 
szünetmentes áramforrás kiépítése, a kamerarendszer fejlesztése, illetve a beléptető-rendszerek 
üzemképessé tétele voltak. A Puskás Ferenc Stadion biztonsági rendszerei várhatóan szintén a TAO 
forrásból kerülnek fejlesztésre. 

A Stadion Biztonsági Projekt elindításával és a TAO biztonsági beruházásokra való felhasználásával a 
stratégiában rögzített stadion biztonsági modell a megvalósítás stádiumába lépett. 

1.3. A biztonsági képzési rendszer megerősítése 

Az új biztonsági felfogás és módszerek, valamint a jogszabályok változásai a szövetség által – többek 
között a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen - szervezett képzések keretében kerültek 
feldolgozásra minden férfi NBI, NBII és futsal csapat számára. A képzések keretében a 
sportszervezetek képviselői mellett a szövetségi ellenőrök, a játékvezetői ellenőrök és a szövetségi 
biztonsági ellenőrök is megismerhették a legújabb rendelkezéseket, célokat, valamint feladatokat. 

A módosuló jogszabályokhoz kötődő feladatok feladattervben rögzítve kerültek kiadásra az egységes 
értelmezés, végrehajtás és a jogszabályok által megszabott határidők betartása céljából. A feladatterv 
a hozzá kapcsolódó jogszabály csomaggal és magyarázó előadással valamennyi labdarúgó 
sportszervezet és MLSZ szervezeti egység részére továbbításra került. A jogszabályi oktató csomag 
és képzések segítségével megteremtettük a biztonsági jogszabályok egységes értelmezésének 
feltételeit  

Az elmúlt évben a biztonsági terület részvételével 384 fő rendező képzése és vizsgáztatása került 
végrehajtásra. 

A szakmai program összeállításával és a konferencia elnöki feladatainak menedzselésével nagyban 
hozzájárultunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködésben szervezett a „Szövetségek a 
biztonságért” elnevezésű kétnapos szakmai konferencia sikeres lebonyolításához.  

Az új biztonsági követelmények megismertetése érdekében a klubok és rendezőik irányába egyedi 
felkészítés is megvalósult. 

1.4. A Szövetség biztonsági szolgáltató jellegének erősítése a klubok irányába 

A feladatok teljesítése érdekében írásos és helyszíni, gyakorlati segítséget nyújtottunk a kluboknak a 
biztonságtechnikai ellenőrzések végrehajtása során, a négyéves biztonságtechnikai fejlesztési terv 
megfelelő tartalommal történő összeállítása vonatkozásában, az éves helyzetjelentés érdemi 
elkészítése tekintetében, a TAO pályázatok elkészítése és benyújtása szempontjából, a 
sportrendezvények lebonyolítása során a biztonsági szabályzatban és a jogszabályokban előírt 
szabályozók teljesítése vonatkozásában. 

A kluboknak való helyszíni segítségnyújtás a biztonsági terület alapvető munkamódszerévé vált. 

1.5. A biztonsági szankciók és a mérkőzésszervezés biztonsági színvonala 

A biztonsági terület 2012. évben 83 esemény biztonsági szervezését hajtotta végre.  

A 2012.év folyamán a Fegyelmi Bizottság az NB I és Magyar Kupa versenyrendszerekben összesen 
31 rendezési hiányosság miatti elmarasztaló határozatot hozott a biztonsági területet érintően. 

A határozatokban szereplő fegyelmi döntések pirotechnikai eszközök működtetéséért (110 db), 
bedobálásért (21 db), rasszista megnyilvánulásért (11 eset), nem engedélyezett transzparensért (4 
esetben), garázda, rendbontó viselkedésért (4 eset), a biztonsági szabályok megszegéséért (1 eset), 
a hangosbemondó sportszerűtlen használatáért (1 eset), a hazai és a vendég jegyár eltéréséért (3 
eset), a nézőtéren tapasztalt gyújtogatásért (2 eset) kerültek kiszabásra. 

A Magyarország - Izrael mérkőzésen történt rasszista incidens és a hozzá kapcsolódó elmarasztaló 
FIFA határozat rávilágított arra, hogy habár a nemzetközi szabályzókat és irányelveket az MLSZ 
alapvetően átültette saját szabályzóiba, de két területen a FIFA zéró tolerancia és az UEFA tízpontos 
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rasszizmus elleni tervének hatékony alkalmazása, valamint a szabályok betartásához kapcsolódó 
eredményesebb eszközök bevezetése tekintetében további intézkedéseket kell megtenni. 

A média és sajtó működése során tapasztalt hiányosságok felszámolása érdekében részletesen 
meghatározásra került a sajtó működéséhez a sportszervezetek által nyújtandó feltételek köre és a 
sajtóval és a sportszervezetekkel szemben támasztott követelmények. Ennek következtében nőtt a 
biztonság, nagyobb a rend a pálya közvetlen közelében. 

Az MLSZ rendezésében megvalósuló mérkőzéseken az új biztosítási filozófiának és a biztosítások 
folyamatos értékelésének köszönhetően javultak a mérkőzésrendezés biztonsági feltételei, a 
biztonsági események száma nem nőtt, a súlyosságuk foka csökkent. A stadionokban elkövetett 
biztonsági szabályszegések elleni fellépés egységesebbé vált, a klubok biztonsági területeinek 
együttműködési szándéka nőtt. 

Kiemelt figyelmet kapott a labdarúgó mérkőzések biztonsági szempontból történő minősítése. A 
megfelelő minősítések meghatározása érdekében minden az MLSZ részéről szükséges intézkedés 
megtételre került. A mérkőzések biztonsági kockázat szerinti minősítése megfelelően elősegítette a 
rendezvények biztosításának tervezését, előkészítését és lebonyolítását. Helytelen 
mérkőzésminősítés miatt biztonsági probléma nem keletkezett. 

A FIFA budapesti kongresszusa biztonsági terveinek kidolgozása és a feladatok végrehajtása az 
Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Köztársasági Őrezred aktív szerepvállalásával 
sikeresen megtörtént. A FIFA szakemberei a magyar hatóságok és az MLSZ munkatársainak 
munkáját kiválóra értékelték. 

1.6. A szurkolók irányába való nyitás, a biztonság garantálásába való bevonásuk 

A labdarúgás társadalmasítása és a szurkolók tényleges igényeinek érdekében nyitottak voltunk a 
szurkolók irányában. Az MLSZ támogatásával megalakult a Szurkolói Iroda, amely a Biztonsági 
Bizottsággal folyamatosan tartotta a kapcsolatot. A két szervezet között a megbeszélések 
folyamatosak voltak. A Biztonsági Szabályzatba a Szurkolói Irodával egyeztetett konkrét 
együttműködési formák beemelése követelménnyé teszi a szurkolókkal való kapcsolatok fejlesztését a 
klubok részéről. 

1.7. Mérkőzések nem megengedett eszközökkel történő befolyásolása elleni feladatok 

Szervezett és átfogó tevékenység indult meg a fogadási csalások elleni küzdelemben, amelynek 
eredményeképpen kiépültek mind hazai, mind nemzetközi szinten a kapcsolattartás csatornái.  

A nemzetközi színtéren az MLSZ aktív szerepet vállalt UEFA kiadványok és dokumentumok 
szervezésében, részt vett az UEFA, a FIFA és az Interpol által meghirdetett programokban.  

A legjobb nemzetközi gyakorlatok hazai implementációja érdekében az MLSZ megtette a szükséges 
lépéseket egy a sportágban közreműködő személyek részére szóló kézikönyv kidolgozásáért, illetve 
előkészített egy átfogó képzési programot. Az MLSZ ösztönzésére a fogadási csalásokkal szembeni 
rendelkezések lényegesen szigorodtak a magyar jogszabályokban is.  

A labdarúgás értékeinek megőrzése érdekében az MLSZ módosította Versenyszabályzatát. Az új 
rendelkezések értelmében az a sportszakember, továbbá labdarúgó, aki ellen a labdarúgó mérkőzés 
eredményének, vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán, 
közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indul, vagy indult, 
az MLSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős 
befejezéséig, megszűntetéséig. Amennyiben az eljárás alá vont személyt jogerősen elítélik, úgy az 
fegyelmi vétséget valósít meg, és fegyelmi eljárást kell lefolytatni vele szemben.  

Az MLSZ a Versenyszabályzat módosítása mellet intézkedett a Fegyelmi Szabályzat módosítására is. 
A fogadási csalással kapcsolatban rögzítésre került a sportolók fogadási tilalma, valamint jelentési 
kötelezettsége. A szabályok megszegőivel szemben szigorú fegyelmi büntetések kerültek 
bevezetésre.  

1.8. A következő év fő célkitűzései 

A stadion biztonság területén a következő év fő célkitűzései: 

 A rasszista jelenségek visszaszorítása a stadionokban. 

 Zéró tolerancia a fogadási csalásokkal és a mérkőzések jogellenes eszközökkel történő 
manipulálásával szemben. 
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 A Stadion Biztonsági Projekt első, illetve második fázisának befejezése, valamint a harmadik fázis 
elindítása. 

 A TAO-ból megvalósítható biztonságtechnikai beruházások ösztönzése és támogatása. 

 Az új biztonságtechnikai eszközök hatékony alkalmazásával a nézőtéri erőszak jelentős 
visszaszorítása, a biztonsági események számának csökkentését, a rácsok számának csökkentése. 

 Az alacsonyabb osztályokban az NB I-ből kiszoruló rendbontók megjelenésének megakadályozása. 

 A biztonsági állomány képzettségi színvonalának emelése és nézőbarát viselkedési formáinak 
kialakítása. 

 A szurkolók szélesebb körének bevonása a biztonság garantálásába a Biztonsági Szabályzatban 
rögzített együttműködési formák alkalmazásával. 

 A jogszabályban és belső szabályzókban rögzített biztonsági előírások hatóságokkal közös 
érvényesítése. 

 A MOB-bal megkezdett együttműködés folytatása. A „Szövetségek a biztonságért” konferencia 
sorozat keretében hozzájárulni a biztonsági követelmények általános érvényesüléséhez a kiemelt 
sportágak tekintetében. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a stratégiájában lefektetett biztonsági célkitűzéseit az elmúlt év 
folyamán időarányosan teljesítette és a feltételek adottak, hogy a jövő évben is teljesíthetőek legyenek 
a biztonsági vállalások. 

2. Támogatási pályázatok 

2.1. Kiemelt akadémiai pályázat és utánpótlás-nevelési pályázat 

A Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott Utánpótlás-
nevelési Programban foglaltaknak megfelelően, valamennyi sportágfejlesztési program egységes 
rendszerben, azonos alapelveken nyugszik. A fentiek kapcsán a legfontosabb feladatok közé tartozik 
a labdarúgás sportág „iskolai” rendszerű utánpótlás-nevelési program támogatása. 2011-re új 
feladatként jelentkezett az utánpótlás-nevelési centrumok, illetve akadémiák megszervezése, az 
utánpótlás-nevelési műhelyek kijelölése és finanszírozása. 2012-ben az előző évi tapasztalatokat 
felhasználva újra meghirdetésre került ezen program. 

A Nemzeti Együttműködés Programja kiemelt figyelmet szentel az egészséges életmód jegyében a 
sport szerepének fontosságára a társadalom különböző szféráiban, különösen a felnövekvő 
generációk tekintetében. 

A támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásával jelentős lépés tehető annak érdekében, 
hogy 

 kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztése, ezáltal azt uniós 
szinten is szorgalmazott sportolói életpálya bevezetése, a magyar sporttehetségek kiválasztása 
és nyomon követése megvalósuljon; 

 az utánpótlás-nevelés, kiemelten a legnagyobb tömeg-bázissal rendelkező labdarúgás sportág 
utánpótlás-nevelési rendszerében új alapokra helyezett utánpótlás-nevelési tevékenység a 
Magyar Labdarúgó Szövetség központi ellenőrzése és szakmai felügyelete mellett alapvetően 
strukturális megújításra kerülhessen, a sportági utánpótlás nevelésben a gyermekek folyamatos 
nyomon követése biztosítottá váljon, ezáltal a sportági eredményesség lehetősége 
kiszámíthatóvá váljon. 

A 2012 évi akadémia és az utánpótlás-nevelési pályázat keretében 29 (2011-ben 21 db) nyertes 
pályázó részére megítélt támogatás együttes összege: 1.745.000.000 Ft. Ebből a hat legnagyobb 
akadémia összesen 990 000 000 Ft támogatásban részesült. 

2.2. Társasági adó támogatási pályázat 

A társasági adó kedvezményekkel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében a Szövetség aktívan 
részt vett, folyamatos egyeztetések folytak a minisztériummal, a projektben szerepet vállaló 
hatóságokkal, külső szakértőkkel, mindaddig, míg a végső változat elfogadásra nem került. 

Ugyanakkor az eddigi működési tapasztalatok leszűrése után komoly részt vállal a Szövetség a 
jogszabályi környezet módosításában is, mely folyamatosan zajlik. A jogszabályok elfogadását 
követően további feladatok merültek fel, a rendszer működésének beindítása számtalan nehézséggel 
járt. 

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy már a jogszabályok hatályba lépése előtt kezdjük el készíteni azt 
a sportágfejlesztési programot, legalábbis annak mérföldköveit, keretszámait, melyben áttekintésre 
került a potenciálisan beérkező támogatások felhasználása. Ennek alapján az utánpótlás-képzés, az 
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amatőr csapatok versenyeztetési költségeinek csökkentése és az infrastruktúra megújítása, bővítése 
jelentik a legfontosabb alappilléreket. Az év második felében, a törvénymódosítást követően, 
elkezdődtek a társasági adó kedvezménnyel kapcsolatos pályázati munkák is. 

Összességében elmondható, hogy a szakmai stáb az Elnökség által megfogalmazott szigorú szakmai 
elveket következetesen betartva, ugyanakkor ügyfélbarát módon végzi a tevékenységét a 
stratégiában megfogalmazott szakmai célok elérését segítve. 

A társasági adótámogatási rendszerében 2012. december 31-ig a sportszervezetekhez összesen 32,9 
milliárd forint támogatási forrás került, ezen felül a Szövetség központi programjai 11 milliárd forintot 
képviselnek. 

A 2012-2013-es évadhoz kapcsolódóan az MLSZ 1330 (2011: 1084) pályázatot bírált el, ebből 20 
(2011: 5) esetében miniszteri, 59 (2011:52) elnökségi döntésre volt szükség. A beadott pályázatok 
közül 1207 (2011: 1015) elfogadásra került. A projekt volumenét jól mutatja, hogy a teljes megítélt 
támogatás nagysága 23,4 milliárd forint (2011/12: 19,2 milliárd forint), melyből 10,3 milliárd forint 
(2011/12: 8,9 milliárd) utánpótlásnevelés-fejlesztés, 11,7 milliárd forint (2011/12: 8,8 milliárd forint) 
infrastruktúra és tárgyi eszköz beruházás. A 2012-2013-as évad vonatkozásában 16,0 milliárd forint 
(2011/12:16,9 milliárd forintnyi támogatási igazolás került jóváhagyásra, mely körülbelül 4.000 
határozat kiállítását jelentette.  

A 2013/2014-as évad sportfejlesztési programjainak benyújtási határideje: 2013.04.30.  

3. Országos Pályaépítési Program 

Az MLSZ Elnöksége és Küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló Stratégia egyik 
legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. Fenti célkitűzés megvalósítása érdekében az MLSZ 
pályaépítési program elindítása mellett döntött. A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló 
jogszabályok 2011. július 1-i hatályba lépésével megnyílt az út a támogatási források lehívása előtt.  

A program alapja, hogy az önkormányzatok, a sportszervezetek, vagy az iskolák által biztosított 
területeken (telken, telekrészen) - az MLSZ általi szervezésben és kivitelezésben - kisméretű és 
nagyméretű műfüves futballpályákat építünk.  

A mai modern követelményeknek megfelelő műfüves, palánkkal, labdafogó hálóval körülvett és 
világítással ellátott, 12x24 és 20x40 méter méretű futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni. 
Egyrészt a gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan (Bozsik program, mindennapos iskolai 
testnevelés, spontán szerveződő baráti társaságok), másrészt a településen és vonzáskörzetében élő, 
versenyrendszerben nem induló, de futballozni szerető baráti, felnőtt társaságoknak, munkahelyi 
kollektíváknak nyújt remek lehetőséget. Egy 12x24-es méretű kispálya teljes bruttó beruházási költsége 
– a 2012. évi építések adatai alapján - átlag 14,3 millió Ft, míg a 20x40-es méretű pálya teljes bruttó 
költsége kb. 27,5 millió Ft. 

A szabvány méretű, műfüves borítású nagypályák építése esetén a célunk a régiós központokban a 
jobb edzéslehetőségek megteremtése és a téli szezon kihasználása. Egy-egy ilyen pálya teljes költsége 
a 2012-es átlagár alapján 135,8 millió Ft. 

A helyszínek pályáztatás keretében, formai és tartalmi előértékelést követően, a megyei 
igazgatóság/elnökség javaslatát alapul véve, az MLSZ elnökség döntése alapján kerültek kiválasztásra. 
2012-ben az Elnökség összesen 115 pályázatot hagyott jóvá. Az építkezések 2012 májusában 
ütemesen kezdődtek, 2012. december 31-ig 72 új műfüves pálya került átadásra országszerte (14 
nagypálya, 47 kispálya és 11 grundpálya). 27 önkormányzat visszalépett finanszírozási problémák 
miatt, 16 önkormányzat pedig halasztást kért és 2013 tavaszán szeretne részt venni a pályaépítési 
programban. 

A kivitelezést teljes egészében az MLSZ bonyolítja. Az anyagok szállítóit 4 termékcsoport 
vonatkozásában (palánk és háttérháló, kapuk és felszerelési tárgyak, műfű és kellékei valamint mobil 
lelátó), megversenyeztettük, a nyertes szállítókkal egész évre szóló szerződést kötöttünk. A 
vállalkozókat tenderen választottuk ki, 2012-ben összesen 5 építési ütemet hirdettünk meg. Valamennyi 
helyszín tekintetében legalább 3-5 vállalkozó helyszíni bejárást követően nyújtotta be ajánlatát. A 
korábban a pályázókkal ismertetett irányárhoz képest jóval kedvezőbb árakat sikerült elérni a kivitelezői 
tendereztetés során. 

Az elkészült pálya az önkormányzat/sportszervezet tulajdonába kerül azzal, hogy a TAO 
jogszabályoknak eleget téve a pályát az önkormányzat/sportszervezet és az MLSZ 15 éven keresztül 
együtt használja és hasznosítja. 

Fenti beruházások teljes bruttó költsége 3,3 milliárd Ft volt, mely költségből 30% önrész megfizetését 
az önkormányzatok és a sportszervezetek vállalták, 70% pedig TAO forrás. 

A megépült pályák karbantartását folyamatosan ellenőrizzük, és terveink szerint a megépült pályákat 
bevonjuk az MLSZ grundfelügyelői programjába, azaz az MLSZ megyei koordinátorain keresztül 
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ellenőrizzük – és segítjük – az önkormányzatokat, sportszervezeteket abban, hogy megfelelő aktivitás, 
szakmai programok, tornák, versenyek, fesztiválok valósuljanak meg az új pályákon. 

2013-ban további 100 új műfüves futballpálya felépítését tervezzük, az építkezések előreláthatólag 
2013. március közepén kezdődnek. A tavasszal épülő pályák helyszínei már kiválasztásra kerültek, az 
ősszel épülő pályák helyszíneire pedig terveink szerint 2013. március 19-től pályázhatnak az 
önkormányzatok és a sportszervezetek. 
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IV. fejezet 

Nagypályás férfi felnőtt és utánpótlás válogatottak 

1. Férfi felnőtt nagypályás válogatott 

1.1. Felkészülési mérkőzés Bulgária ellen 

A férfi „A” válogatott a 2012. február 29-i Bulgária elleni mérkőzéssel kezdte meg idei világbajnoki 
selejtező mérkőzésekre való felkészülését. A győri találkozón a két csapat 22. hivatalos összecsapása 
döntetlennel zárult. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Bulgária 1 - 1 

1.2. Felkészülési mérkőzések Csehország és Írország ellen 

A válogatott az őszi világbajnoki selejtező mérkőzés sorozatra való felkészülés jegyében két EB 
résztvevővel, a cseh és ír válogatottal mérkőzött meg. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Csehország - Magyarország 1 - 2 

Magyarország - Írország 0 - 0 

1.3. Felkészülési mérkőzés Izrael ellen 

A válogatott az őszi világbajnoki selejtező mérkőzés sorozatra való felkészülés utolsó állomásaként az 
izraeli válogatottal mérkőzött meg. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Izrael 1 - 1 

1.4. Világbajnoki selejtező mérkőzések 

A válogatott szeptember hónapban megkezdte VB selejtező mérkőzés sorozatát. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Andorra – Magyarország 0 - 5 

Magyarország – Hollandia 1 - 4 

A válogatott október hónapban folytatta VB selejtező mérkőzés sorozatát. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Észtország – Magyarország 0 - 1 

Magyarország – Törökország 3 - 1 

1.5. Barátságos mérkőzés Norvégia ellen 

A válogatott november hónapban barátságos mérkőzést játszott Norvégia válogatottja ellen. 

Eredmény 
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Csapatok Eredmény 

Magyarország - Norvégia 0 - 2 

1.6. Felkészülési mérkőzés Fehéroroszország ellen 

A magyar válogatott idei első mérkőzésén 1-1-es döntetlent játszott a törökországi Belekben a 
fehéroroszok ellen. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Fehéroroszország – Magyarország 1 - 1 

1.7. Világbajnoki selejtező mérkőzés Románia ellen 

A 93. percben kapott góllal veszített két pontot a magyar labdarúgó-válogatott a zártkapus világbajnoki 
selejtezőn. Azért is fájó a pontvesztés, mert a magyar válogatott az idényben talán csak a törökök elleni 
hazai selejtezőn játszott ilyen szervezetten és jól. Eredmény 2-2. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Románia 2 - 2 

2. Férfi U21/U20 válogatott 

Válogatottunk a nehéz sorsolás és kezdés következtében a továbbjutási álmokról már 2011-ben 
lemondhatott. Előbb a hátrányból azonban a tavalyi évben sikerült előnyt kovácsolni úgy, hogy az U21-
es csapat, ritkán tapasztalhatóan, 100 %-os mérleggel zárt. A négy EB selejtező megnyerése mellett a 
két nemzetközi felkészülési mérkőzés is győzelemmel zárt. A szép befejezésnek köszönhetően 
gyakorlatilag megőriztük hagyományosnak mondható helyüket az UEFA ranglistán. A folytonosság és 
átjárhatóság nem csak az U20 és U21 között volt működőképes, hanem az U21 és az „A” válogatott 
kapcsolatában is. Bízunk benne, hogy a következő korosztályból is sikerül olyan játékosokat nevelni, 
akik folytatni tudják a hagyományokat. 

2.1. Felkészülési mérkőzés Málta ellen 

U21-es válogatottunk a 2012-es év első nemzetközi felkészülési mérkőzését február 29-én játszotta a 
máltaiak ellen, ahol magabiztos győzelmet aratott. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Málta - Magyarország  1 - 3 

2.2. Edzőmérkőzés Telkiben 

Az Egervári Sándor által első alkalommal összehívott ligaválogatott Telkiben mérkőzött meg az EB 
selejtezőkre készülő U21-es csapattal. A találkozó végig kiegyenlített játékot hozott. Róth Antal 
együttese sokat tudott profitálni összeszokottságából, a ligaválogatott játékosai csak nehezen tudták 
megbontani az U21-esek jól szervezett védelmét. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Ligaválogatott – U21 1 - 0 

2.3. Edzőmérkőzés Észak-Írország ellen 

Róth Antal szövetségi edző együttese az észak-írek elleni mérkőzéssel készült a további 
összecsapásokra, a találkozót Tatabányán, a Grosics Gyula Stadionban rendezték meg. 

Eredmény 
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Csapatok Eredmény 

Magyarország – Észak-Írország 3 - 2 

2.4. Európa bajnoki selejtezők 

U21-es válogatottunk júniusban Európa-bajnoki selejtezőn Liechtenstein fiataljai ellen könnyed 
győzelmet aratott, az eschen-maureni pályán mintegy háromszáz néző előtt rendezték meg a 
mérkőzést. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Liechtenstein – Magyarország 0 - 4 

U21-es válogatottunk szeptember 6-án folytatta az Európa bajnoki selejtező sorozatot, első őszi 
mérkőzését Kecskeméten az ír korosztályos csapat ellen játszotta. A csoport harmadik helyéhez a 
mieink számára elengedhetetlen volt a győzelem, míg az íreknek még volt esélyük a pótselejtezőt érő 
második helyre is. 

A magyar válogatott 2-1-re győzött, és nagy lépést tett a harmadik hely megszerzéséért a csoportban. 
Annak ellenére, hogy Róth Antal együttese 2-0-ra legyőzte Kecskeméten Liechtenstein korosztályos 
csapatát, a harmadik hely megszerzése azonban így sem sikerült, az írek meglepetésre 4-2-re győztek 
Olaszországban. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Írország 2 - 1 

Magyarország - Liechtenstein 2 - 0 

A csoport végeredménye 

Csapat Pontszám 

Olaszország 19 

Törökország 15 

Írország 13 

Magyarország 12 

Liechtenstein 0 

2.5. Edzőmérkőzés Moldova és Ausztria ellen 

U21-es válogatottunk az új korosztályban (1992/93) két barátságos mérkőzéssel zárta a 2012-es 
esztendőt. Az első mérkőzésen 3-1-re legyőzte a moldáv korosztályos csapatot, a második 
mérkőzésén, Ausztriában mérkőzött meg a házigazdákkal és 3-1-es vereséget szenvedett. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Moldova 3 - 1 

Ausztria - Magyarország  3 - 1 

2.6. U21-es Európa-bajnokság sorsolás 

Nyonban kisorsolták a következő U21-es Európa-bajnokság csoportbeosztását. A magyar válogatott 
ellenfelei: Spanyolország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina és Albánia. 

2013. június 7. Albánia–Magyarország 

2013. szeptember 9. Magyarország–Bosznia-Hercegovina 

2013. október 10. Magyarország–Ausztria 
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2013. október 14. Spanyolország–Magyarország 

2013. november 11. Magyarország–Albánia 

2013. november 18. Ausztria–Magyarország 

2014. szeptember 4. Magyarország–Spanyolország 

2014. szeptember 9. Bosznia-Hercegovina–Magyarország 

2.7. Edzőmérkőzések 

Az U21-es válogatott 2013 évi első felkészülés mérkőzésein Róth Antal a keret összes tagjának 
lehetőséget adott az összecsapásokon, minden labdarúgó egy-egy félidőt játszhatott. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

U21 válogatott – Csákvári TK 3 - 0 

U21 válogatott – Lombard Pápa 2 - 1 

U21 válogatott- MVM Paks 3 - 0 

2.8. Edzőmérkőzés Finnország ellen 

Az 2013. évi első nemzetközi mérkőzése a rossz időjárás miatt csak a gyirmótiak hathatós segítségével 
jöhetett létre. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország-Finnország 2 - 0 

2.9. Regionális Bajnokság 

A U20 válogatott az I. Regionális Bajnokság tavaszi mérkőzésein a következő eredményeket érte el. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Szerbia-Magyarország 2 - 1 

      Szlovénia-Magyarország 2 – 2 

       Magyarország-Horvátország 1 - 2 

Ősszel az U20 válogatottunk az átszervezett, kibővített Regionális Bajnokságban hazai pályán játszott, 
ahol Montenegró és Szerbia volt az ellenfél. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Szerbia 3-3 

Magyarország - Montenegró 0-0 

A Regionális Bajnokság harmadik mérkőzésén az U20-as válogatott Szerbiában lépett pályára, és 
küzdelmes mérkőzésen döntetlent ért el. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Szerbia - Magyarország  0-0 



Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 20. 
 

3. Férfi U19 válogatott 

3.1. Nemzetközi torna La Mangában 

Az Európa-bajnoki elit körre készülő U19-es válogatott három felkészülési mérkőzést játszott a 
spanyolországi La Mangában rendezett nemzetközi tornán. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Portugália – Magyarország 4 - 0 

Magyarország - Norvégia 0 - 0 

Magyarország - Svédország 2 - 0 

3.2. Római utánpótlás nemzetközi torna 

Az Európa-bajnoki elit körre készülő U19-es válogatott a római utánpótlás nemzetközi tornán szerepelt. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Románia – Magyarország 0 - 0 

Magyarország – Görög tartományi válogatott 5 - 0 

Magyarország – Olasz ligaválogatott 3 - 2 

Magyarország – Szlovénia 2 - 0 

3.3. EB selejtező elit kör 

U19-es válogatottunk a szerbiai Újvidéken zajló EB selejtező elitkörben szerepelt. A magyar válogatott 
talán a lehető legnehezebb ellenfeleket kapta, hiszen a román, a szerb és a német korosztályos csapat 
kiváló játékerőt képvisel. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Románia - Magyarország 4 - 0 

Szerbia – Magyarország 1 - 0 

Németország - Magyarország 3 - 0 

3.4. Vilotic-torna 

Az Európa-bajnoki selejtezőre készülő U19-es válogatott a szabadkai Vilotic-tornán folytatta 
felkészülését a novemberi tétmérkőzéseire. A hat résztvevővel megrendezett tornán válogatottunk a 3. 
helyezést érte el. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Belgium 1 - 1 

Szerbia - Magyarország  3 - 3 

Magyarország - Ukrajna 2 - 0 

3.5. Edzőmérkőzés Lipóton 

Az EB selejtezők előtt az U19-es válogatott utolsó felkészülési mérkőzését is lejátszotta, az 
összecsapáson a szlovák korosztályos csapat volt az ellenfél. A szlovákiai gólnélküli döntetlent 
követően Lipóton vágott vissza a csapat. 

Eredmények 
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Csapatok Eredmény 

Szlovákia-Magyarország 0 - 0 

Magyarország-Szlovákia 3 - 0 

3.6. EB selejtező sorozat 

A válogatott megkezdte az idei EB selejtező sorozatát. A csoportból ez idáig Bulgária és Andorra 
korosztályos válogatottjaival mérkőzött meg, illetve november7-én Ausztria válogatottjával játszott. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Bulgária 1 - 1 

Magyarország - Andorra 3 - 0 

Magyarország - Ausztria 1 - 2 

4. Férfi U18 válogatott 

4.1. Felkészülési mérkőzések 

A januárban kinevezett Mészöly Géza irányításával az első (barátságos) mérkőzését játszotta az őszi 
Európa-bajnoki selejtezőkre készülő U18-as válogatottunk Macedónia korosztályos válogatottjával, 
majd az őszi Európa-bajnoki selejtező tornára készülve április 18-án újabb nemzetközi mérkőzést 
játszott, az olasz Serie C legjobb 19 éves játékosaiból álló csapattal. A vendégek futballistái egy évvel 
idősebb korosztályt képviseltek, többen közülük már a felnőtt csapatban játszanak az olasz 
harmadosztályban. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Macedónia - Magyarország 1 - 2 

Macedónia - Magyarország 0 - 0 

Magyarország - Olasz Serie C  1 - 1 

4.2. Meghívásos torna Japánban 

Az U18 válogatott július hónapban egy meghívásos négycsapatos nemzetközi tornán vett részt 
Japánban. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Japán - Magyarország 4 - 1 

Mexikó – Magyarország 3 - 1 

Niigata tartomány - Magyarország 6 - 3 

Végső sorrend 

1. Mexikó 
2. Japán 
3. Niigata 
4. Magyarország 

4.3. Felkészülési mérkőzések Ciprus ellen 

Az U18-as válogatott tagjai ciprusi meghívásnak tettek eleget, ahol a házigazdák U19-es válogatottjával 
mérkőztek meg. 

Eredmények 
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Csapatok Eredmény 

Ciprus - Magyarország 3 - 3 

Ciprus - Magyarország 2 - 4 

4.4. Felkészülési mérkőzések Norvégia ellen 

Az U18-as válogatott a norvég szövetség invitálására a spanyolországi La Mangába utazott, ahol két 
meccsen is pályára lépett az északi együttes ellen. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Norvégia 1 - 1 

Magyarország – Norvégia 0 - 4 

5. Férfi U17 válogatott 

5.1. Edzőmérkőzés Banska Bystrica ellen 

Pisont István szövetségi edző csapata összetartáson vett részt Telkiben, a háromnapos edzőtábor 
végén válogatottunk a szlovák Banska Bystrica együttesével játszott edzőmérkőzést. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Banska Bystrica 5 - 1 

5.2. Elit kör 

Az utánpótlás válogatott a 2011 szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőben hibátlan teljesítménnyel jutott 
tovább az elit körbe. Miután az MLSZ rendezési jogot nyert az elit körre is, a mieink ismét hazai pályán 
szerepelhettek. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Belgium 2 - 2 

Magyarország - Wales 5 - 1 

Korosztályos válogatottunk remek teljesítményt nyújtva, az utolsó pillanatig esélyesként küzdve 3-2-re 
legyőzte az orosz csapatot Telkiben. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Oroszország 3 - 2 

Magyarország az első helyen végzett az Eb-elitkörben, de az Európa-bajnoki részvétel sajnos még 
ezzel az eredménnyel sem sikerült. U17-es válogatottunk az Európa-bajnoki selejtező elitkörben a 
pályán elért eredmények alapján kiharcolta ugyan az Eb-szereplést, ám a belgák megóvták az oroszok 
elleni mérkőzésüket. Az 1-0-ás végeredményt egy orosz futballista jogosulatlan játéka miatt az UEFA 
Fegyelmi Bizottsága megváltoztatta, és a mérkőzést 3-0 eredménnyel Belgium javára igazolta. A 
döntéssel Belgium jobb gólkülönbségével a csoport élén végzett és ezzel elnyerték a továbbjutást 
jelentő helyezést. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezett az UEFA döntése ellen, de a fellebbviteli tárgyalás helyben 
hagyta a Fegyelmi Bizottság döntését. 

5.3. Telki Kupa 

Augusztus elején az immár 32 éves múltra visszatekintő Telki Kupa került megrendezésre. A korábban 
Aranykalász-kupának, majd Ráckevei tornának nevezett viadalon a magyar válogatott tradicionálisan jól 
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szerepel, a mieink többször is elnyerték a győztesnek járó trófeát, 2011-ben az 1995-ös születésű 
korosztály is elhódította a kupát. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Málta 7 - 0 

 Magyarország – Izrael 0 - 1 

Magyarország – Szerbia 0 - 1 

Végeredmény 

1. Horvátország 
2. Izrael 
3. Szerbia 
4. Magyarország 

5.4. Felkészülési mérkőzések Moldova és Horvátország ellen 

Az U17-es válogatott az augusztusi Telki Kupán kezdte meg a felkészülést az októberi Európa-bajnoki 
selejtezőkre, a következő állomást jelentő két idegenbeli mérkőzés Moldávia korosztályos válogatott 
ellen volt. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Moldova - Magyarország 1 - 1 

Moldova - Magyarország 1 - 2 

Az U17 válogatott további két felkészülési mérkőzést is játszott az októberi EB selejtező mini torna előtt. 
A mieink Horvátországban 4-1-es vereséggel zártak, a visszavágón azonban sikerült elégtételt venni 
ellenfelünkön. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Horvátország-Magyarország 4 - 1 

Magyarország-Horvátország 3 - 1 

5.5. EB mini torna 

A hazai rendezésű EB mini tornán a válogatott ellenfelei a csoportban Liechtenstein, Albánia és 
Olaszország válogatottjai voltak. 

Pisont István csapata már az albánok elleni győztes mérkőzés után továbbjutó volt, de végül az utolsó 
csoportmérkőzésen taktikus, lelkes játékkal 3-2-re legyőzve az olasz korosztályos válogatottat, 
csoportelsőként jutott ki a 2013 évi Elitkörbe. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Liechtenstein 5 - 0 

Magyarország - Albánia 1 - 0 

Magyarország - Olaszország 3 - 2 

6. Férfi U16 válogatott 

6.1. Felkészülési mérkőzés Macedónia ellen 

U16 korosztályos csapatunk barátságos mérkőzésen, Telkiben mérte össze erejét a macedón 
együttessel. 
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Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Macedónia 2 - 1 

Magyarország - Macedónia 0 - 1 

6.2. Szlovákiai nemzetközi torna 

A szlovákiai nemzetközi tornán résztvevő magyar U16-os válogatott az alábbi eredményeket érte el 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

NK Domzale - Magyarország U16 2 - 0 

Magyarország U16– Bielsko Biala 5 - 0 

Slavia Praha - Magyarország U16 1 - 1 

6.3. Barátságos mérkőzés Macedónia korosztályos csapatával 

U16-os válogatottunk két barátságos mérkőzést játszott Macedónia korosztályos csapatával. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

 Magyarország - Macedónia 1 - 1 

Magyarország - Macedónia 1 - 3 

6.4. Edzőmérkőzés Telkiben Zilina ellen 

Az U16-os válogatott Telkiben edzőtáborozott, és a szlovák Zilina U17-es csapatával mérkőzött meg. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország U16– Zilina U17 1 - 1 

7. Férfi U15 válogatott 

7.1. Edzőmérkőzés Moldova ellen 

Válogatottunk 13-án és 15-én Moldova fiataljaival játszott mérkőzést. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Moldova 2 - 0 

Magyarország - Moldova 8 - 0 

7.2. Telki kiválasztó tábor 

Február 23-26 között zajlott le az 1997-es korosztály kiválasztó tábora a telki Edzőközpontban. Az OTP-
MOL Bozsik-program részét képező kiválasztón öt régió (Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, 
Dél-Magyarország, Közép-Magyarország, Budapest) területi válogatottja vett részt, összesen 100 
játékossal. A Szövetség szakmai stábjának tagjai, a megyei szakmai igazgatók és edzők három nap 
alatt tíz mérkőzésen figyelték meg a fiatalokat. 

7.3. Felkészülési mérkőzés Svájc ellen 

Az 1998-as korosztály tagjainak június végén tartott kiválasztó edzőtábort az MLSZ szakmai stábja, az 
ott kialakult bő keret tagjai Svájc ellen lejátszották első nemzetek közti válogatott mérkőzésüket. 
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Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Svájc 0 - 1 

Magyarország - Svájc 0 - 3 

7.4. Felkészülési mérkőzések Szlovákia ellen 

Az U15-ös korosztályos válogatott szeptemberben két alkalommal is Szlovákia hasonló korú fiataljaival 
mérkőzött meg. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Szlovákia - Magyarország  0 - 0 

Magyarország - Szlovákia 1 - 3 
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V. fejezet 

Női, futsal és strandlabdarúgó válogatottak 

1. Női ‘A’ válogatott 

1.1. Algarve Kupa 2012 

Az év elején Kiss László szövetségi edző vezette csapat a portugáliai Algarve Kupa küzdelmeiben vett 
részt. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Írország 1 - 0 

Magyarország - Portugália 0 - 4 

Magyarország - Wales 1 - 2 

Magyarország - Írország 1 - 2 

1.2. Felkészülési mérkőzés Norvégia ellen 

Női válogatottunk április 4-én EB selejtező mérkőzést játszott a csoport favoritjának számító 
Norvégiával. Az őszi, norvégiai meccs meglehetősen keserű emlékeket idézett, mivel akkor a 
skandinávok 6-0-ra diadalmaskodtak ellenünk. Sajnos a norvégok - kihasználva fizikai fölényüket – 
itthon is uralták a mérkőzést. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Norvégia 0- 5 

1.3. EB selejtező mérkőzés Ukrajna ellen 

A Kiss László vezette női válogatott EB selejtező felkészülési találkozón május 23-án lépett pályára az 
ukránok ellen. A két csapat küzdelme során sajnos a FIFA rangsorban elfoglalt helyezésüknek 
megfelelő eredmény született. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Ukrajna 0 - 4 

1.4. Európa-bajnoki selejtező 

Női válogatottunk utolsó idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőjén lépett pályára június 16-án, ezúttal a 
csoportgyőzelemre is esélyes Izland volt az ellenfél. A két csapat ősszel szoros meccset játszott 
egymással Pápán, akkor az északiak szerencsés körülmények között 1-0-ra győzni tudtak, és ez nem 
volt most sem másképp. 

Június 20-án már hazai körülmények között az Európa-bajnoki selejtező csoportban váratlanul jól 
szereplő belga válogatott volt az ellenfél, és hagyta el győztesként a pályát. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Izland – Magyarország 3 - 0 

Magyarország – Belgium 1 - 3 
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1.5. Felkészülési mérkőzés Szerbia ellen 

Válogatottunk Szerbia elleni két barátságos mérkőzéssel kezdte szeptemberi EB selejtező mérkőzésre 
való felkészülését. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Szerbia  3 - 3 

Szerbia – Magyarország 2 - 3 

1.6. EB selejtező mérkőzés 

Kiss László együttese a csoportban még pont nélkül álló Bulgária ellen fejezte be az EB selejtező 
sorozatot. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Bulgária 9 - 0 

A csoport végeredménye 

Csapat Pontszám 

Norvégia 24 

Izland 22 

Belgium 20 

Észak-Írország 11 

Magyarország 10 

Bulgária 0 

 

1.7. Algarve Kupa 2013 

Női válogatottunk 2013-ban is részt vett a világ legszínvonalasabb nemzetközi felkészülési tornáján, a 
portugáliai Algarve Kupán. A torna speciális lebonyolítási rendjében a szervezők a legerősebb nyolc 
válogatottat két, négyes csoportba sor(s)olták. Ezek a csapatok küzdöttek az 1-8. helyért. A négy, az 
elittől játéktudásban elmaradó válogatott – Mexikó, Wales, a házigazda Portugália és Magyarország – 
alkotta a C-csoportot, ezek a gárdák küzdöttek a 7-12. helyért. 

Válogatottunk egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel zárta a csoportküzdelmeket az 
Algarve Kupán, ezzel megszerezte a második helyet a négyesben, és Izlanddal mérkőzhetett meg a 9-
10. helyért rendezett helyosztón. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Mexikó – Magyarország 1 - 0 

Magyarország – Portugália 2 - 0 

Magyarország – Wales 1 - 1 

Izland - Magyarország 4 - 1 

2. Női U19 válogatott 

2.1. Edző mérkőzés Szlovénia ellen Beltinciben 

A március elején megtartott két kiválasztó edzőtábor után kialakított korosztályos csapat a szlovéniai 
Beltinciben lépett pályára először, a házigazdák ellen. 
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Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Szlovénia - Magyarország 5 - 1 

Magyarország – Szlovénia 1 - 2 

2.2. Edzőmérkőzés Ausztria ellen 

Női U19-es válogatottunk Lipóton mérkőzött meg barátságos mérkőzésen az osztrák korosztályos 
csapattal. Bár mezőnyben kiegyenlített volt a játék, az osztrákok megbüntették védelmi megingásainkat, 
és élni tudtak lehetőségeikkel. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Ausztria 1- 4 

2.3. Edzőmérkőzés Szerbia ellen 

A szerb és magyar U19-es korosztályos csapatok felkészülési mérkőzésen mérték össze erejüket a 
szerb szövetség edzőközpontjában. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Szerbia – Magyarország 7 - 0 

2.4. EB selejtező mini torna Szombathelyen és Bükön 

A hazai rendezésű EB selejtező mini torna mérkőzéseire Szombathelyen és Bükön került sor, a lengyel, 
a litván és az észak-ír válogatottak részvételével.  

Válogatottunk a litvánok 3-0-ás legyőzése után 3-2-re kikapott Észak-Írország csapatától és a lengyelek 
elleni fordulatos, izgalmas, 3-2 re megnyert mérkőzés biztosította a továbbjutást jelentő csoport 
második helyünket. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Litvánia 3 - 0 

 Magyarország – Észak-Írország 2 - 3 

 Magyarország - Lengyelország 3 - 2 

3. Női U17 válogatott 

3.1. Európa-bajnoki selejtező Litvániában 

Az újjá alakuló női U17-es válogatott október elején Litvániában Európa-bajnoki selejtezőn vett részt. A 
felkészülési sorozat első állomásaként Szlovákia korosztályos csapata ellen játszotta le első barátságos 
mérkőzését. 

Eredmény 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Szlovákia 4 - 1 

3.2. Négyes torna Moldovában 

Válogatottunk Moldovában vett részt egy négyes tornán, ahol az első mérkőzésen a román válogatottal 
mérkőzött meg és vereséget szenvedett Hevesi Tamás együttese, majd az ukránokkal játszott a 
harmadik helyért, amelyet fölényes győzelemmel szerzett meg. 
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Érdekesség, hogy a tornát megtisztelte jelenlétével Michel Platini, az UEFA elnöke is, aki a 
díjátadásban is szerepet vállalt, a mieink is tőle vették át a harmadik helyért járó trófeát. 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Románia 3 - 4 

Magyarország - Ukrajna 10 - 1 

3.3. Felkészülési mérkőzés Szlovénia ellen 

Női U17-es válogatottunk tavasszal már játszott néhány felkészülési mérkőzést, most a szlovénok elleni 
határ menti találkozókkal folytatta felkészülését az őszi Európa-bajnoki selejtezőkre. 

Csapatok Eredmény 

Szlovénia – Magyarország 1 - 2 

Magyarország – Szlovénia 3 - 1 

3.4. Litvániai mini torna 

A női U17-es válogatott október 1-jén kezdte meg szereplését az EB selejtező csoportjában, a litvániai 
mini tornán a házigazdákon kívül a franciák és a bosnyákok lvoltak az ellenfeleink. A csapat felkészülési 
mérkőzések sorozatával készült a tornára. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Szerbia – Magyarország 1 - 3 

Magyarország – Szlovénia 2 - 1 

Magyarország – Szlovénia 3 - 1 

Magyarország - Ukrajna 10 - 1 

Magyarország – Szlovákia 4 - 1 

Magyarország - Montenegró 4 - 0 

Magyarország - Montenegró 1 - 2 

3.5. Mini torna Litvániában 

Női U17-es válogatottunk Litvániában vett részt EB selejtező mini tornán. A magyar válogatott a 
második helyen zárta a selejtező mini tornát, de a továbbjutás nem sikerült, csak a csoportgyőztes 
franciák kerültek a következő körbe. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Litvánia – Magyarország 0 - 9 

Magyarország – Bosznia-Hercegovina 3 - 3 

Magyarország – Franciaország 0 - 5 

4. Futsal A” válogatott 

4.1. Selejtező torna 

Futsal válogatottunk 2011 decemberben sikerrel zárta a hazai rendezésű világbajnoki selejtező tornát, 
és készülhetett a tavaszi play off körre. A válogatott egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy oroszok 
elleni szoros vereséggel zárta a tornát, és a második helyet megszerezve jutott tovább a selejtezőből. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 
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Magyarország - Kazahsztán 5 - 1 

Magyarország - Lettország 3 - 3 

Oroszország –Magyarország 4 - 2 

4.2. Felkészülési mérkőzés Norvégia ellen 

A szerbek elleni vb-pótselejtezőre készülő magyar válogatott a norvégok elleni dupla meccsel hangolt a 
gyöngyösi tétmérkőzésre. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Norvégia 4 - 1 

Magyarország – Norvégia 4 - 3 

4.3. Felkészülési mérkőzés Norvégia ellen 

A szerbek elleni március 28-i gyöngyösi tétmérkőzést nagy küzdelemben egy góllal nyerte a válogatott. 
A visszavágó mérkőzésre Belgrádban került sor, ahol futsal válogatottunk nem tudta megtartani előnyét. 
Ezzel az eredménnyel a válogatott nem jutott ki a világbajnokságra. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Szerbia 1 - 0 

Szerbia - Magyarország  6 - 1 

4.4. Eredmény Székelyföld csapata ellen 

A székelyudvarhelyi labdarúgó társadalommal ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően lassan 
hagyománnyá válik, hogy a magyar felnőtt, vagy utánpótláskorú játékosokból összeállított futsal 
válogatott rendszeresen megmérkőzik a zömmel a román élvonalban szereplő székelyföldiek 
csapatával. 2012 májusában Erdélyben találkozott a két csapat, novemberben pedig a magyar 
válogatott volt a házigazda. A két együttes Békéscsabán és Berettyóújfaluban mérkőzött meg 
egymással. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Székely válogatott 8 - 2 

Magyarország – Székely válogatott 1 - 2 

4.5. Felkészülési mérkőzés Szlovénia ellen 

Az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő férfi futsal válogatott Veszprémben, majd Székesfehérváron 
mérkőzött meg a szlovénokkal. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Szlovénia 2 - 4 

Magyarország – Szlovénia 2 - 0 

5. Futsal ‘A’és U21 válogatott 

5.1. Visegrádi négyek tornája 

A Visegrádi Országok számára kiírt futsal tornát 2009-ban rendezték meg először, aminek Debrecen 
volt a házigazdája. A 2012-es évben a házigazda Szlovákia volt. A Rába ETO játékosai ezen a viadalon 
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nem vehettek részt, mert már az UEFA Futsal Cup küzdelmeire készültek, ezért Frank Tamás az év 
elején egy összetartás erejéig összeálló B keretből hívott meg játékosokat. A lengyelek ellen így is 
sikerült nyerni, a cseh és a szlovák csapat azonban túlzottan nagy falat volt a kulcsembereket nélkülöző 
együttesnek, így a tornán a harmadik helyet szerezte meg. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Lengyelország 5 - 3 

Magyarország – Csehország 1 - 5 

Szlovákia - Magyarország 4 - 1 

Az U21-es válogatottak vetélkedésében együttesünk két vereség mellett 3-1-re legyőzve a szlovákokat, 
szintén a harmadik helyen zárta a tornát. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Lengyelország 1 - 2 

Magyarország – Csehország 2 - 3 

Szlovákia - Magyarország 1 - 3 

6. Futsal női ‘A’ válogatott 

6.1. Felkészülési mérkőzés Oroszország ellen 

2012. január 25-26-án az orosz válogatott ellen lépett pályára kétnapos edzőtáborozása után a magyar 
női futsal válogatott. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Oroszország 0 - 1 

Magyarország - Oroszország  2 - 2 

6.2. Felkészülési mérkőzés Csehország ellen 

A Frank Tamás vezette női futsal válogatott a csehek meghívásának eleget téve utazott Kladnóba, ahol 
a két válogatott mérkőzött meg egymással. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Csehország – Magyarország 4 - 7 

Csehország – Magyarország 3 - 2 

6.3. Felkészülési mérkőzések 

A Frank Tamás vezette együttes az elmúlt év végén Csehországban játszott két mérkőzést, a 2013-as 
esztendőt pedig hazai pályán, az oroszok ellen kezdte meg. Női futsal játékosaink többször játszottak 
már az orosz válogatott ellen, győzni azonban még nem tudtak. 

A válogatott először Üllőn nagy csatában diadalmaskodott az oroszok ellen, majd a két csapat egy nap 
pihenő után, Nagykátán ismét megmérkőzött egymással, ahol döntetlen eredmény született. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Oroszország 2 - 2 

Magyarország – Oroszország 3 - 2 
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7. Strandlabdarúgó válogatott 

7.1. Felkészülési mérkőzések 

Strandlabdarúgó válogatottunk 2012. február 11-12-én nemzetközi tornával kezdte meg felkészülését a 
2012-es világbajnoki selejtezőkre. A viadalon a magyar és a házigazda cseh válogatotton kívül homokra 
léptek Ausztria és Szlovákia nemzeti csapatai is. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország – Ausztria 5 - 4 

Csehország - Magyarország 2 - 4 

7.2. Szentpétervári torna 

A magyar strandlabdarúgó válogatott öt mérkőzést játszott le a hétvégi, barátságos mérkőzéssorozatból 
álló szentpétervári nemzetközi tornán. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

FC Joker (orosz) – Magyarország  6-3 

Krisztall (orosz) – Magyarország  4-2 

CSZKA (orosz) – Magyarország  7-5 

Magyarország – Hollandia  3-3 

Kronstadt-Promenad – Magyarország  5-2 

7.1. Euroliga selejtező 

A világbajnoki részvétel mellett az Euroliga A-csoportjába jutást is célul tűzte ki a magyar 
strandlabdarúgó-válogatott az előttük álló szezonban. A mieink a tavalyi idénnyel ellentétben ezúttal 
beneveztek a sorozatra, melyre június 8. és 10. között, az olaszországi San Felice Circeóban került sor. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Fehéroroszország 3 - 9 

Magyarország - Csehország 4 - 3 

Magyarország - Norvégia 8 - 5 

Körbeverések következtében csoport harmadikként nem lehetünk ott az augusztus végi, hágai 
Szuperdöntőben. 

7.2. VB selejtező 

A magyar válogatott a július 1. és 8. között zajló moszkvai VB-selejtezőtornán az „E” csoportba került, 
ahol ellenfele Olaszország, Izrael és Bulgária volt. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország - Izrael 5 - 2 

Magyarország - Olaszország 7 - 3 

Magyarország - Bulgária 2 - 1 

Magyarország - Csehország 6 - 3 

Magyar ország - Ukrajna 2 - 3 
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Lengyelország - Magyarország 7 - 3 

Spanyolország - Magyarország 4 -1 

7.3. FIFA Beach Soccer World Cup 2013 – selejtező 

Válogatottunk részt vett a FIFA Beach Soccer World Cup 2013 moszkvai selejtezőjében, melyen az 
egész tornán motiváltan és koncentráltan futballozott és 2010 év után ismételten beverekedte magát 
Európa legjobb nyolc csapata közé. 

Eredményeinket az egész ország láthatta, hiszen a DIGI televízió minden mérkőzésünket (7) 
közvetítette. 

Elért helyezések: 

1.Spanyolország 
2.Oroszország 
3.Ukrajna 
4.Hollandia 
5.Lengyelország 
6.Franciaország 
7.Fehéroroszország 
8.Magyarország 

7.4. Barátságos mérkőzés Hollandia ellen 

A friss VB résztvevő holland strandlabdarúgó-válogatott két mérkőzésen is összemérte erejét a magyar 
nemzeti csapattal a siófoki Beach Arénában. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország-Hollandia  5 - 3 

Magyarország - Hollandia 3 - 1 

7.5. Linzi nemzetközi torna 

A 2010-es és a 2011-es aranyérem után ezúttal a harmadik helyen végzett a magyar strandlabdarúgó-
válogatott a linzi nemzetközi tornán. 

Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Magyarország-Csehország  2 - 3 

Magyarország - Ausztria 6 - 3 

Végeredmény: 

1. Csehország 
2. Szlovákia 
3. Magyarország 
4. Ausztria 

7.6. Felkészülési mérkőzés az Egyesült Arab Emirátusok ellen 

Strandlabdarúgó-válogatottunk december elején állapot felméréssel kezdte meg felkészülését az idei 
szezonra, majd január elején egy hazai összetartással folytatódott a program. Az első idei edzéseket új 
szövetségi edző vezényelte a csapatnak, Massimiliano de Celis távozása után Weisz Tamás 
csapatkapitány vette át a gárda irányítását, aki győzelemmel mutatkozott be a válogatott szövetségi 
edzőjeként. 

Az Egyesült Arab Emirátusok válogatottjának meghívására Dubaiba utazott, ahol két mérkőzést játszott 
a VB selejtezőre készülő hazai csapattal. 
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Eredmények 

Csapatok Eredmény 

Egyesült Arab Emirátusok - Magyarország 5 - 3 

Egyesült Arab Emirátusok - Magyarország 3 - 4 
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VI. fejezet 

Versenyek 

1. Versenyszervezés 

1.1. Általános előrehaladás a beszámoló időszakában 

Az Elnökség a férfi felnőtt nemzeti bajnokságok átszervezésével kapcsolatos előkészületi munkák 
befejezését követően meghozta a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket, amelyek a 2013/2014. 
bajnoki évre szóló versenykiírásokban lettek meghatározva. 

A fiú nagypályás utánpótlás középtávú tervét ugyancsak széleskörű szakmai előkészítő munkát 
követően ez év tavaszán tárgyalja az Elnökség. A középtávú tervben meghatározottak szerint 
(országos és megyei-budapesti versenyrendszerek) korosztályos előírásai a 2013-14. bajnoki évtől 
kezdődően a versenykiírásokban kerülnek meghatározásra. Lényeges változás, hogy 6-13 éves kor 
között hangsúlyozottan a képzés kerül előtérbe. Ezen korosztályok torna jellegű mérkőzéseken 
adhatnak tanúbizonyságot fejlődésükről. Nagypályás bajnoki mérkőzésekre a szakmai javaslatok 
alapján 14 éves kortól kerül sor.  

A megyei-budapesti sportigazgatóságok nemcsak a férfi felnőtt és utánpótlás korosztályokban 
bonyolítanak le bajnokságokat, hanem jelentős növekedés tapasztalható a nagypályás női felnőtt és 
utánpótlás, valamint a férfi és női futsal területén is. 

A labdarúgó stadionok, pályák felmérésének kidolgozott rendszerének alapján 2131 labdarúgó pálya 
került a központi nyilvántartásba a stadion kataszter program keretében. 

Rendszeressé vált, hogy az MLSZ szakmai bizottságai közös értekezletet tartanak a megyei-budapesti 
igazgatóságok szakmai bizottságainak vezetőivel. A fegyelmi-, fellebbviteli, és igazolás-átigazolási 
területek mellett ismét megindítottuk az NB I. és NB II. férfi felnőtt bajnokságban résztvevő 
sportszervezetek technikai vezetői számára a félévenként sorra kerülő szakmai továbbképzést, amely a 
versenykiírás és a hatályos szabályzatokban meghatározott részterületek értelmezésére, egyeztetésére 
terjed ki. 

A 2012-2013. bajnoki évtől kezdődően számítógépes sorsolással került végrehajtásra az őszi és tavaszi 
program. A televíziós szerződések alapján a péntek-szombat-vasárnapi mérkőzések időrendje – 
figyelemmel a nemzetközi kupákban való szereplésre is – az arányosságra törekvés jegyében lett 
megállapítva. Hetente 7-8 NB I. bajnoki mérkőzés mellett NB II. férfi felnőtt bajnoki, Magyar Kupa és 
Liga Kupa mérkőzések közvetítésére is sor kerül a szerződés szerint. 

A női labdarúgás fejlesztése érdekében átfogó fejlesztési terv készült. Cél a nemzeti bajnokságban 
résztvevő sportszervezetek szakmai fejlődésével elérni, hogy válogatott csapatunk a 2019 évi Európa 
bajnokság döntőjébe kijusson.  

A női versenyrendszer fejlesztéséhez tartozik az országos és megyei szinten is megvalósuló utánpótlás 
fejlesztés a 14-17 éves korú korosztályokra vonatkozóan. 

1.2. Megyei igazgatóságok futsal utánpótlás bajnokságainak beindítása 

Az NB-s bajnokságokban a tervezett utánpótlás korosztályú bajnokságok (U11-U19 korosztályokban) 
megvalósultak. 

2012-ben 7 megyei igazgatóságban neveztek ki futsal instruktort, akik feladata a megyei utánpótlás 
futsal bajnokságok beindítása. Ezeknek a versenyeknek is köszönhető, hogy a kiváltott 
versenyengedélyek száma a tavalyi 2519-ről 5684-re nőtt. A futsal instruktori hálózatnak köszönhetően 
az MLSZ versenyrendszerében szereplő futsal csapatok száma a 2011 évi 130-ról 355-re emelkedett; a 
futsal szakágra kiadott versenyengedélyek száma pedig 2519-ről 5684-re nőtt. 

1.3. Nemzeti strandlabdarúgó bajnokság beindítása 

Az újraindult nemzeti strandlabdarúgó bajnokság férfi felnőtt csapatai mellett sikeresen beindult az U19-
U17-es korosztályú bajnokság is. 

A strandlabdarúgó versenyrendszer integrálása a Szövetség keretei közé a két éves tapasztalat alapján 
sikeresnek mondható. A csapatok a Szövetség szabályzatait, követelményeit jobban alkalmazták, mint 
a megelőző évben. 

A résztvevő csapatok fordulóról fordulóra javuló játékkal rukkoltak elő, egyre szervezettebb és 
taktikusabb mérkőzéseket láthatott a szép számú közönség. 
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Nemzeti bajnokságunk, a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga csúcspontja a Super Final, melynek döntőjét, 
illetve a bronzmérkőzést élőben közvetítette a Digi Sport televíziós csatorna. 

1.4. A szakterület további fejlesztési lehetőségei 

A következő időszakban a versenyszervezés területén az alábbiakat tervezzük megvalósítani: 

 az NB III. férfi felnőtt bajnokság versenyszervezési területe az MLSZ Versenybizottságához 
kerül a 2013-14. bajnoki évtől kezdődően; 

 a fiú és a leány labdarúgók közös versenyeztetése 6-13 éves kor között a női labdarúgás 
szakmai fejlődések érdekében; 

 digitális ügyintézés projektjének folytatása, kiterjesztése a versenyszervezés 
(mérkőzésjelentés) és az igazolás-átigazolás területére, amely helyettesíti a papír alapú 
verseny- és sportorvosi igazolást. 

2. Játékvezetés 

2.1.  A szakterülethez kapcsolódó általános szövetségi feladatok 

A működtetett bajnokságok és kupák vonatkozásában a Szövetség 

 folyamatosan biztosítja a kijelölt játékvezetők értesítését, részvételét az UEFA által szervezett 
nemzetközi- és hazai mérkőzéseken; 

 folyamatosan biztosítja a bajnoki és kupa mérkőzések játékvezetői és ellenőri küldéseit; 

 működteti, illetve biztosítja a játékvezetők és játékvezető ellenőrök működésével és 
felkészülésével kapcsolatos pénzügyi elszámolást és ellenőrzést; 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a játékvezetői utánpótlást; 

 szervezi és bonyolítja a nyári és téli játékvezetői és ellenőri továbbképző tanfolyamokat. 

2.2. A szakterületen a beszámolási időszakban elvégzett kiemelendő, illetve projektszerű feladatok 

A játékvezetés területén a beszámoló időszakban a Szövetség apparátusa 

 kidolgozta a megyei (budapesti) igazgatóságok nemzetközi játékvezetői kapcsolatainak 
rendezése és felügyelete szabályait; 

 a Szövetség által szervezett bajnokságok, hazai bejelentett barátságos és mintegy száz 
nemzetközi mérkőzés (FIFA, UEFA, valamint meghívásos) mérkőzésekre játékvezetőket, 
ellenőröket; hazai UEFA mérkőzésekre, tornákra, hivatalos és barátságos találkozókra 
negyedik játékvezetőket, kísérőket biztosított (küldés). 

2.3. Edzőtáborban a játékvezetők 

Az MLSZ Játékvezetői Bizottság 2012. jan. 13–20 között rendezte téli edzőtáborát a törökországi Belek-
ben. Ezen az NB I-es játékvezetői, asszisztensi, ellenőri keret mellett a női FIFA kerettagok és két NB 
II-es játékvezető vett részt, összesen 62 fő. A táborban minden nap 5,5 órában elméletben foglalkoztak 
a résztvevők a szabályokkal, elemezték az őszi szezon felvételei alapján a hozott döntéseiket, 
ítéleteiket. Emellett napi egy hivatalos, egy fakultatív edzést tartottak. 

2.4. Rangos játékvezetői sikerek 

Kassai Viktor, Erős Gábor, Ring György, Vad II. István és Bognár Tamás képviselte hazánkat az 
Európa Bajnokságon. Az UEFA játékvezetői bizottsága Kassai Viktort és csapatát jelölte ki a Real 
Madrid – Bayern München Bajnokok Ligája elődöntő visszavágójának vezetésére. Május hónapban a 
spanyolországi Lleida adott otthont a négy legjobb európai Futsal bajnokcsapat fináléjának. A 
rendezvényen hazánkat Kovács Gábor játékvezető képviselte. Kassai Viktor tagja lett a 2014-es 
brazíliai labdarúgó-világbajnokság bő játékvezetői keretének. Kovács Gábor képviselte hazánkat a 
novemberi, thaiföldi Futsal világbajnokságon, ahol a döntőben időmérőként működött. Mészáros István 
a Strandlabdarúgó Euroliga döntőjében bíráskodott. Kulcsár Katalin és dr. Kulcsár Judit az U 17-es női 
labdarúgó-világbajnokságon szerepelt. Vámos Tibor helyett Berettyán Péter, valamint Ring János 
helyett Tóth Vencel került a nemzetközi ellenőri keretbe. 

3. Licenc rendszer 

3.1. Általános fejlemények 

A Szövetség egyik kiemelt feladata az UEFA követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében 
a licenc rendszer működtetése és a licenceljárás lebonyolítása. 
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Az UEFA 2011-től vezette be az ún. „monitoring rendszer” kötelező alkalmazását, mely az általa 
szervezett klubversenyeken indulási jogot szerző sportszervezeteket érinti, függetlenül attól, hogy 
ténylegesen részt vesznek-e ezeken a versenyeken, illetve függetlenül az ott elért sporteredményeiktől.  

Az MLSZ Elnöksége felismerve azt a körülményt, hogy a licenc kritériumok, ezen belül is elsősorban a 
pénzügyi feltételeknek való megfelelés folyamatos biztosítása rendkívül jelentős szempont a 
sportszervezetek zavartalan működése érdekében, 2013. februárban úgy döntött, hogy bevezeti az 
évközi helyszíni ellenőrzések rendszerét, amely elsősorban a pénzügyi kritériumok teljesítését ellenőrzi, 
bizonylati szintű vizsgálati módszerrel. 

2013-ban első alkalommal a teljes licenceljárás elektronikus úton történik a bajnoki első és második 
osztályban is. Ezzel a módosítással a folyamat még átláthatóbbá és könnyebben ellenőrizhetőbbé válik, 
igazodva az UEFA, az érintett szereplők és a közvélemény elvárásaihoz. 

3.2. Projektek, kiemelt feladatok 

2013 február elején elfogadásra került az MLSZ elnöksége által a helyszíni ellenőrzések szakmai terve, 
melynek keretében elsősorban a lejárt tartozások kerülnek áttekintésre a következő főbb témakörökben: 
játékosok felé fennálló lejárt bértartozás, NAV felé fennálló lejárt bérjárulék tartozás, játékost átadó klub 
felé fennálló lejárt tartozás, a licences üzleti tervének megalapozottsága, továbbá a kapcsolódó terv-
tény összehasonlítás. Az egyes helyszíni ellenőrzések lefolytatása során szerzett tapasztalatokat 
felhasználva a rendszer folyamatos fejlesztését tervezzük. Az első helyszíni ellenőrzésre 2013 
februárban került sor. 

Az UEFA képviselőinek „assistance visit” munkájában vettünk részt, melynek során az UEFA 
munkatársai helyszíni ellenőrzés keretében az MLSZ székházban vizsgálták az MLSZ klublicenc 
folyamatainak működését. A vizsgálat hangsúlyozottan nem megfelelési audit volt. Az UEFA 
munkatársai javaslatokat tettek a folyamatfejlesztési lehetőségeinkre vonatkozóan. A javaslatok 
elsősorban a klublicenc adminisztráció által alkalmazott sablonok fejlesztésére vonatkoztak. 

A klublicenc adminisztráció képviseltette magát Nyonban egy, az UEFA rendezésében megtartott 
műhelymunkán, ahol a már eddig is használt UEFA IT rendszer új moduljának működése került 
áttekintésre. Az új modul része a korábban említett monitoring rendszernek és az érintett csapatok 
kapcsán a fedezeti pont számítását és annak alátámasztását fogja támogatni. Az érintett klubok részére 
személyes oktatást is tervezünk. 

3.3. A szakterület további fejlesztési lehetőségei 

A következő időszak legfontosabb feladata, hogy a most elindított helyszíni ellenőrzések rendszere a 
gyakorlatban is bevezetésre kerüljön, majd a gyakorlati tapasztalatok alapján a rendszer kerüljön 
áttekintésre és szükség esetén továbbfejlesztésre. 
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VII. fejezet 

Amatőr labdarúgás 

1. Versenyszervezés 

Versenyszervezésben jelentős változások nem voltak. A 2011/2012 évi bajnokságok rendben 
befejeződtek, illetve a 2012/2013 bajnokságok zökkenőmentesen elindultak.  A bajnokságok jól 
működnek. 2012. évben a megyei igazgatóságok 30 089 igazolást készítettek el, 32 271 átigazolás 
történt. Versenyengedélyek tekintetében 2012.01.09-i állapot szerint 122 181, 2013.01.09-i állapot 
szerint 145 307 engedély lett kiadva, ez 18,9% növekedést jelent. 

2. Nevezési tapasztalatok 

A területi igazgatóságok bajnokságaiban a csapatok száma a 2012/2013 évi bajnokságban 12%-al 
növekedett az előző bajnoki évhez képest. A 2012/2013 évi bajnokságban 8076 csapat nevezett, 858 
csapattal több, mint az előző bajnoki évben. Ezen belül különösen az utánpótlás csapatok és a Bozsik 
Egyesületi Programban résztvevő csapatok száma növekedett jelentősen: 5048-ról 5700-ra. A TAO 
támogatás sokat segített a csapatszám növekedésében. 

3. Igazgatóságok működése, pénzügyi helyzete 

Az MLSZ és az igazgatóságok közötti kapcsolat korrekt, pénzügyi probléma nincs. Az igazgatóságok 
gazdálkodása stabil, a működés feltételrendszere biztosított. Az igazgatóságok és a társadalmi 
elnökségek kapcsolata rendezett. Összességében az igazgatóságok működése rendezett, az Amatőr 
Bizottság és az igazgatók közötti együttműködés zökkenőmentes. 

4. Bizottságok működése 

Az amatőr labdarúgásban közreműködő társadalmi aktívák száma 754 fő, ebből 638 fő a társadalmi 
elnökségekben és az állandó bizottságokban, 116 fő a konzultatív bizottságokban dolgozók száma. Az 
igazgatóságok biztosították a bizottságok működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
előkészítették a bizottsági üléseket, intézték az adminisztrációs teendőket. 2012. évben a 
Versenybizottságok 5.482 db, a Fegyelmi Bizottságok 21.190 db, a Fellebbviteli Bizottságok 234 db 
határozatot hoztak. A számok azt mutatják, hogy az első fokon hozott döntések szakszerűek voltak. A 
bizottságok és az igazgatóságok együttműködése jónak mondható. 

5. Egyebek 

A sportorvoslás kérdésében lassú előrelépés tapasztalható, bár az OSEI komoly erőfeszítéseket tesz a 
probléma kezelésére. Azt is látni kell viszont, hogy szinte egy év alatt olyan nagy létszámnövekedés 
történt, hogy a jelenlegi sportorvosi létszám nehezen tudja kezelni a helyzetet. 

Több Grassroots program indult 2012. évben. Az igazgatóságok ezeket felkarolták, menedzselték. 
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VIII. fejezet 

Grassroots 

1. Általános feladatok 

A Grassroots fogalmába beletartozik minden olyan labdarúgó tevékenység, amely nem professzionális 
vagy válogatott szintű. Az UEFA a nemzeti szövetségek programját a Grassroots Chartához való 
csatlakozás után értékeli és támogatja. 

Magyarország csatlakozását a Grassroots Chartához 2010-ben ratifikálta az UEFA Végrehajtó 
Bizottsága. A Szövetség Grassroots programja – értelemszerűen – a csatlakozási program mentén 
halad, megfelelve az abban vállalt feladatoknak és megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, 
hogy tovább növekedjen és erősödjön a sportág társadalmi bázisa. 

A 2012-es év Grassroots Programjának vonatkozásában meghatározó volt az UEFA minősítési 
szisztémáján való előrelépésre történő felkészülés. Az előrelépés feltétele a szociális programok (látás 
és hallássérültek, fogyatékkal élők, gyermekvédelmi központok labdarúgó programjai) lebonyolítása 
mellett az egyéb (gyermek, ifjúsági, egyetemi, amatőr, öregfiúk-veterán) programok területi és 
létszámbeli fejlesztése is. Az UEFA első csillag megtartásához pedig alapvető feltétel volt a Grassroots 
Szervező (Önkéntes) képzés elindítása, valamint a szünidei labdarúgó táborok megszervezése és 
támogatása is. 

2. Kiemelt programok 

2.1. Grassroots szervező (önkéntes) tanfolyamok 

A 2009-2010-es évben öt kísérleti (pilot) tanfolyamot szerveztünk 42 résztvevővel. 2011 őszétől - 2012 
december végéig további 12 tanfolyamot bonyolítottunk le, melyen összesen 298 hallgató végzett. 
Összességében 340 hallgató szerezte meg eddig az önkéntes tanúsítványát. A 2012-es 
eseményeinken - FIFA-kongresszus, OTP-MOL Bozsik Program Tanévzáró és Tanévindító Fesztiválok, 
Esély Fesztivál, Veterán Fesztivál – már rendszeresen foglalkoztattuk a tanfolyamokon végzett 
önkénteseket. 

A tanfolyamok tematikája 15 tanórából és 1 óra teszt feladatsorból áll. A hallgatók az alapvető 
Grassroots ismeretek mellett megismerkedtek a labdarúgás nemzetközi és hazai irányító szerveivel, a 
fogyatékosok sportjának alapjaival, valamint a fair play fogalmával és a rendezvényszervezés alapjaival 
is. 

2.2. Szünidei táborok szervezése és támogatása 

A Szövetség 2012-ben is meghirdette a sportszervezetek között megyénként a szünidei táborok 
szervezését, mely programmal a Szövetség támogatja - a tömegbázis kiépítését elősegítve - a szünidei 
labdarúgó táborok szervezését, a regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében.  

A Szövetség vissza nem térítendő összeggel támogatja a sportszervezeteket. A támogatás azon 
gyermekek után is járt, akik még nem voltak regisztrált labdarúgók, valamint még nem vettek részt a 
Szövetség bajnoki versenyrendszerében, továbbá a Bozsik intézményi-, illetve egyesületi utánpótlás 
programokban. A statisztika szerint ez 38 ellenőrzött és elbírált sportszervezet esetében 2083 
gyermeket jelentett 2012-ben, a következő években a program fejlesztése és növekedése várható. 

2.3. Szociális programok 

A Szövetség Grassroots programjában 2011 óta együttműködik a középsúlyos értelmi fogyatékosokat 
(Magyar Speciális Olimpia Szövetség) és a tanulásban akadályozott tanulókat (Fogyatékosok Országos 
Diák- és Szabadidősport Szövetsége) foglalkoztató szervezetekkel, amely együttműködés területileg és 
létszámában is bővült 2012 során. 

A nyári előkészítést követően aláírásra került az együttműködési megállapodás a látássérültek (LÁSS), 
a hallássérültek (MHLSZ), a gyermekvédelmi központokban és lakásotthonokban élők (Egészséges 
Életmódért Hit és Sport Alapítvány) valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség között a területek 
támogatására és versenyrendszereik fejlesztésre. 

Ezzel egyidejűleg le is zajlottak a látássérültek, a hallássérültek és a középsúlyos értelmi sérültek 
regionális labdarúgó tornái az ősz során. Ezen területek esetében nem a létszám növelése, hanem a 
labdarúgás, mint sportaktivitás és közösségformáló erő fejlesztése a cél. A tanulásban akadályozott 
tanulók megyei selejtezői és a gyermekvédelmi gondozottak házi bajnokságai meghirdetésre kerültek 
szeptemberben, a mérkőzések az ősz során lezajlottak. 
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Az együttműködési megállapodást 2012-es évben mind az öt szervezettel megújította az MLSZ. A 
korábbi célkitűzés mellett a rendszeres labdarúgó tevékenység végzése is alapfeladatként jelenik meg, 
eleget téve a Grassroots Charta eszmeiségének. 

A szociális terület palettáját szélesítve, 2012-ben az MLSZ együttműködési megállapodást kötött a 
hajléktalanok labdarúgását koordináló Oltalom Sportegyesülettel. A folyamatos labdarúgó foglalkozások 
és  havonta más-más helyszínen szervezett labdarúgó tornák rendezéséhez nyújt támogatást. 

2.4. Középiskolai kispályás bajnokság, Coca-Cola Cup 

2012 őszén, szeptembertől-novemberig két hónapos regisztrációs szakaszt követően 332 középfokú 
oktatási intézmény, 587 csapata, 5370 résztvevővel indult a Coca-Cola Cup versenysorozat. 

A megyei körzeti tornákat két fordulóban rendezik: decembertől-január végéig a téli teremtornák, 
márciustól-április végéig a tavaszi tornák kerültek lebonyolításra. Ezt követően alakult ki a megyei 
döntők mezőnye. A megyei döntők győztesei – 20 fiú csapat, 8 lány csapat – nyertek részvételi jogot a 
2013. május végén megrendezésre kerülő országos döntőre. 

A Bozsik- intézményi programból kikerülő 15 éves korosztály számára páratlan lehetőség a Coca-Cola 
Cup versenysorozat, hiszen amatőr szinten folyamatos játéklehetőséget és versenyrendszert biztosít a 
15-18 éves tanulóknak az adott tanévben.  

Az MLSZ által eddig nem támogatott amatőr középiskolás korosztály elérése, megszólítása a Coca-
Cola Cup programmal valósult meg 2012-ben. 

2.5. Egyetemi kispályás bajnokság 

A Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban felvette Grassroots programja keretébe az Egyetemi 
Kispályás Labdarúgó Bajnokságot. 2012-ben azon campusokat részesítettük tárgyi eszköz 
támogatásban (labda, póló), amelyek helyi kispályás bajnokságot rendeztek és megfeleltek  két 
feltételnek: 

- a bajnokságban csak aktív egyetemi hallgatók vesznek részt, 
- a verseny egész éven át tartó, folyamatos. 

Az országos bajnokságban résztvevő Campusok képviselői (jellemzően a győztes csapatok) 
Debrecenben a Campus Fesztivál keretei között rendezett Campus Grassroots Cup elnevezésű 
országos döntőn vehettek részt 2012. júliusában. Az országos döntő a Debreceni Egyetem és az MLSZ 
közös szervezése, az utóbbi támogatási szerződés alapján járul hozzá a költségekhez. 

A 2013-as év országos bajnokság döntőjén várhatóan 16-24 egyetem győztes csapata képviselteti 
magát. A helyi bajnokságokban induló csapatok száma intézményenként 10-120 csapat között változik. 
Csapatonként 12 játékossal számolva évente minimum 6420 játékos szerepel az országos 
versenysorozatban. 

2.6. Veterán labdarúgás 

A Grassroots program speciális területe, amelynél a biológiai korlátok miatt a létszám növekedés 
lehetősége limitált. A 2012-es évben 10 csoportosra növeltük a küzdelmet, csoportonként 3-4 csapat 
részvételével. Minden helyszínen évi hat fordulót bonyolítottunk le. A csoport győztesek 2012. 
november végén nagyszabású Veterán Fesztiválon vettek részt Gödöllőn, a Szent István Egyetem 
tornacsarnokában. 

Különlegességével az idős korosztály szociológiai mozgósításával emeli ki a Grassroots labdarúgás 
fontosságát. A torna jelmondata megegyezik a Grassroots programunk filozófiájával: „Egy életen át kell 
játszani”. 

2.7. Grund projekt 

A 2012-es évben folytatódott a Grund Projekt, amelynek célja az utánpótlás-nevelés további 
lehetőségeinek szélesítése és fejlesztése. Ez csak jelentős tömegbázis kiépítésével, a gyerekek 
érdeklődésének felkeltésével, állandó jelenléttel a lehető legtöbb helyszínen – a Bozsik Program 
szervezett keretei mellett (óvodák, iskolák, egyesületek) - a nagyvárosokban újra könnyedén 
kialakítható grundokon lehetséges.  

A grund-felügyelő szakemberek kiválasztását, szerződtetését, ellenőrzését és beszámoltatását a 
Szövetség megyei igazgatóságai bonyolították. A grund-felügyelő szakemberek szervezték a 
sporttevékenységet a grundokon, és néhány kiemelkedő tehetséget a sportszervezetekhez irányítottak. 
2012. április-október között 18 megyében, megközelítőleg 500 gyermek részvételével zajlott a Grund 
program havi szinten, melyet minden megyében egy grund-felügyelő képviselt. Az MLSZ minden 
résztvevő megyét tárgyi eszközökkel segítette, többek között: labdákkal, jelölő mezekkel, valamint 
bójákkal. 
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IX. fejezet 

Képzés 

1. Általános feladatok 

A Szövetség képzéssel kapcsolatos feladatait, illetve lehetőségeit az UEFA Edzői Konvenció, a 
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a felnőttképzési törvényben előírt 
akkreditációs szabályok és minőségbiztosítási előírások határozzák meg. 

A Szövetség felnőttképzéséhez az edzők, a játékvezetők és a sportmenedzserek képzését végző 
igazgatóság, illetve szakcsoportok tartoznak. 

A felnőttképzés napi működési körébe tartozó feladatok: 

 kapcsolattartás az egyetemekkel, főiskolákkal, szakmai gyakorlatok mentorálása; 

 a tanfolyamok indításához szükséges akkreditációs feltételek dokumentálása; 

 továbbképzések szervezése; 

 oklevelek, diplomák kiadása, nyilvántartása, archiválás; 

 UEFA licenckártyák nyilvántartása, aktualizálás, archiválás; 

 konferenciák szervezése; 

 az intézet minőségirányítási rendszerének működtetése; 

 adatszolgáltatás az Országos Statisztikai Rendszerbe. 

Az edzőképzés igazgatója, valamint szakcsoportok vezetői szakmailag önállóak, az intézetigazgató 
munkájukat csak a képzéssel kapcsolatos jogszabályi, szabályzati, valamint az UEFA Konvenció és 
végrehajtási előírásainak betartása körében felügyeli és ellenőrzi. A játékvezetők képzése formálisan a 
Felnőttképzési Intézet alá tartozik, gyakorlatban önállóan gazdálkodnak, külön adminisztrációt 
vezetnek, a törvényes előírások betartásában működik együtt a Felnőttképzési Intézettel (felnőttképzési 
szerződések, tanfolyami dokumentációk, tanúsítványok kiadása). 

A Felnőttképzési Intézet az akkreditációs előírásokban meghatározott adminisztrációs tevékenysége 
folyamatos. A Felnőttképzési Intézethez az felnőttképzési törvényben meghatározott feladatok 
szempontjából négy terület: az edzőképzés, a játékvezető-képzés, a sportmenedzser-képzés és az un. 
„Tanulmányi Hivatal” tartozik. Az Intézet látja el továbbá „A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól 
és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet”-ben kapott felhatalmazás alapján az OKJ-
ban a labdarúgás szakirányhoz tartozó szakmák vizsgáinak törvényességi felügyeletét (írásbeli, 
gyakorlati, szóbeli), a vizsgabizottságában való MLSZ képviseletet. 

2. A beszámoló időszakában elvégzett feladatok 

Az elmúlt év végén indított alapfokú játékvezetői tanfolyamok a befejezésükhöz közelednek. Ezúttal 954 
fő - zömében fiatalok - vettek részt a képzésen. Az írásbeli-, gyakorlati- és fizikai teszteket követően - 
az MLSZ Játékvezető Bizottság közvetlen felügyelete mellett - tíz megyében már a záróvizsgákra is sor 
került. A vizsgáztatást többségében jelenlegi és volt élvonalbeli játékvezetők és asszisztensek vállalták 
fel. 

Az Edzőképző Központ 43 tanfolyamon 1.173 edző végzettséget igazoló tanúsítványt adott ki. (UEFA 
PRO: 1 tanfolyam - 17 fő, UEFA A: 1 tanfolyam - 19fő, UEFA B: 9 tanfolyam - 209 fő, MLSZ C: 10 
tanfolyam - 242 fő (jelenleg folyamatban), MLSZ D: 20 tanfolyam-644 fő, MLSZ kapus: 1 tanfolyam – 20 
fő, . UEFA „Elite Youth A”: 1 tanfolyam – 22 fő. A 10 licence-megújító képzésen összesen 783 edző vett 
részt. 

A sportmenedzser képzésen egy alap tanfolyam indult 14 fővel.  

3. Elért eredmények 

A játékvezetői vizsgát tevők 75%-a azonnal el is szeretné kezdeni a működést, és erre 2013 áprilistól 
lehetőségük is van a frissen végzetteknek. Az összesített számadatok azt mutatják, hogy a tavasz 
második felére - egy-két megye kivételével - valamennyi bajnokság felnőtt kategóriájában tud egy 
játékvezetőt és két asszisztenst delegálni a mérkőzésekre a szövetség, javítva ezzel a hazai 
játékvezetés színvonalát. A játékvezetői tanfolyamokon számos edző és sportriporter, illetve újságíró is 
elsajátította a labdarúgás játékszabályait. 

AZ UEFA ajánlása alapján 2012-ben 22 fővel elindult az UEFA „Elite Youth A” képzés, mely azon edzők 
számára elérhető, akik az UEFA ”A” tanfolyam elvégzése után nem kívánnak a Pro szintre jutni, de az 
utánpótlás nevelés, képzés területén a legmagasabb UEFA diplomát kívánják megszerezni. 
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4. A szakterület további fejlesztési lehetőségei 

Az Edzőképző Központ új vezetőjének jelenleg készülő szakmai programja, középtávú terve fogja 
meghatározni a további fejlesztési lehetőségeket. 
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X. fejezet 

Egyéb támogató tevékenységek 

1. Eseményszervezés 

1.1. Tevékenység 

A Szövetség eseményszervezési tevékenysége sokrétű feladatvégzést ölel fel, ideértve a férfi felnőtt 
„A” válogatott és az U21-es válogatott programjának technikai szervezését, menedzselését, valamint az 
utánpótlás válogatottak mérkőzéseinek koordinálását. 

A Szövetség célja, hogy az egyes események mindig azonos, magas színvonalon valósuljanak meg, a 
szervezési folyamatok átláthatóak legyenek, függetlenül attól, hogy férfi vagy női, felnőtt vagy 
utánpótlás csapatot érintő eseményről van szó. Összességében jó kapcsolatban sikerült az 
együttműködés a partnerekkel, legyen szó klubokról, létesítményvezetőkről, utazási irodákról, 
játékvezetőkről, biztonsági szolgálatról stb, ami rendkívül fontos, mert a megrendezéséhez a korrekt és 
gördülékeny együttműködés elengedhetetlen a felek részéről. 

1.2. Az elmúlt időszak tevékenységeinek összefoglalása 

2012-ben több mint 120, a válogatottakhoz köthető esemény került megrendezésre, ideértve a 
kapcsolódó protokoll eseményeket is. 

Kiemelt projekt volt a magyar ’A’ válogatott 9 mérkőzése, amelyből 6-ot hazai pályán rendeztünk meg. 

Az év folyamán 4 UEFA mini-torna került megrendezésre, amelyből 1 Elit-torna volt (Eb-döntőbe jutás 
volt a tét). 

A mérkőzések, tornák szervezése során hatékonyabb feladat végrehajtásra törekedett a Szövetség, 
ideértve a közönség minél magasabb szintű kiszolgálását és az UEFA követelményeknek való 
hangsúlyosabb megfelelést. 

A Vb-selejtező mérkőzések telt ház előtt kerültek megrendezésre, és a barátságos mérkőzéseken is 
10ezer feletti átlag nézőszám volt. 

A végrehajtás középpontjában a sikeres rendezésen túl a biztonság áll. Ennek érdekében hozott a 
Szövetség olyan döntéseket, amelyekre korábban nem volt példa, ideértve az új kapu nyitását a Puskás 
Stadionban, illetve új akkreditációs szintek kidolgozását, amire a színvonalas mérkőzéslátogatáshoz 
van szükség. 

Az UEFA által megkövetelt és növekvő adminisztrációs feladatokat a rendezések kapcsán megfelelően 
ellátta a Szövetség. 

A Telki Kupa és az UEFA mini-tornák rendezése sikeres volt. 2012 évben az U14 – U19 válogatottak 
224 napot töltöttek edzőtáborban, ez idő alatt 150 edzésen vettek részt és 85 mérkőzésen léptek 
pályára, ehhez a számhoz kell még hozzávenni a férfi U20, U21 és felnőtt válogatott programjait, a női 
felnőtt, U19 és U17 programjait, a futsal férfi felnőtt és U21 és női válogatott programjait, a Sport TV 
kupa döntőt, a Magyar Kupa-döntőt, Ligakupa-döntőt és Szuper Kupa-döntőt, valamint az NBII-es 
válogatott eseményeit. 

2. Marketing 

2.1. A Szövetség marketing tevékenységének általános jellemzői 

A Szövetség a feladatai részeként az alábbi marketing tevékenységeket végzi: 

 marketing- és piackutatások, szervezése, lebonyolítása és elemzése; 

 a labdarúgás média kapcsolatainak fejlesztése; 

 a sportszervezetek marketing tevékenységének támogatása; 

 központosított vagyoni értékű jogok értékesítése, a kapcsolódó szerződések és szabályzatok 
kidolgozása, az abban leírtak koordinálása a csapatok, a televízió és a szponzorok felé; 

 a Szövetség, illetve a sportszervezetek felé irányuló szponzorációs lehetőségek felkutatása, 
támogatás nyújtása. 

2.2. Kiemelt szponzorációs megállapodások 

2012 év elejére elkészítettük a szponzorációs stratégia alapján a szponzormátrixot. Ezáltal új és jól 
elkülöníthető területeket határoztunk meg felkészülve a szponzorok egyedi igényeinek (pl. terület és 
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budget) kielégítésére. 2012-ben számos új szponzorációs szerződés született, melyek közül a 
legkiemelkedőbbek: Magyar Telekom, Magyar Posta, Coca-Cola, Groupama 

A 2013-as szponzorációs feladat az új támogató cégek felkutatása és bevonása a futball életbe, 
mellyel kapcsolatosan a tárgyalások jó ütemben folynak. 

2.2.1 Magyar Telekom megállapodás 

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Telekom átfogó megállapodást írt alá. A közel két évre 
szóló megállapodással a Telekom nemcsak a magyar professzionális labdarúgást támogatja, de a 
labdarúgást amatőr vagy profi szinten űző gyerekek és fiatalok, valamint az amatőr labdarúgók több 
generációja számára is új lehetőségeket és keretet szeretne teremteni, ezáltal is támogatva az 
egészséges és aktív életmódot. 

2.2.2 Együttműködés a Magyar Postával 

A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatóinak köre az elmúlt időszakban jelentősen bővült, a sportág 
szereplőinek és kedvelőinek örömére. A hazai szolgáltatói piac egyik legrégebbi szereplője a Magyar 
Posta 2013-ban januárjától a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik stratégiai szponzorává vált. 

2.2.3 Coca-Cola – együttműködés a középiskolai programban 

A Coca-Cola régóta kiemelt figyelmet fordít a rendszeres testmozgás népszerűsítésére, ezért a 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel közös szervezésben Magyarországon is elindította a több 
országban már sikeresen futó Coca-Cola Cup elnevezésű amatőr kispályás focitornát. A foci a világ 
legnépszerűbb játéka: hétről-hétre gyerekek és felnőttek milliói futnak ki a pályákra, és csapnak össze 
egymással különböző szinteken. Ezért is szeretnénk teret adni a magyar középiskolásoknak a 
rendszeres játékra. 

2.2.4 Groupama Biztosító megállapodás 

A Groupama 2010 óta szponzora az MLSZ-nek, az azóta tartó sikeres együttműködés folytatásaként 
újabb szponzorációs keretmegállapodást írtak alá, melynek értelmében a Groupama Garancia 
Biztosító további 3 éven keresztül, 2015-ig vállalja nemcsak a Magyar Labdarúgó Szövetség érvényes 
versenyengedéllyel rendelkező labdarúgóinak biztosítását, hanem a játékvezetői testületének, 
valamint a szövetség elnökségi tagjainak és minden – a mérkőzésekre ellátogató – szurkolójának a 
biztosítását is. A két szervezet célja ezzel, hogy a korábbinál még szorosabbra fűzzék az 
együttműködést. 

2.3. Kiemelt rendezvények 

2.3.1 Magyar Labdarúgás Fóruma 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-ban ismét megrendezte a Magyar Labdarúgás Fórumát.  A két 
évvel ezelőtti fórumnál is nagyobb érdeklődéssel kísért konferencia nyitásaként Orbán Viktor köszöntő 
levelét Hajdú B. István olvasta fel, majd Simicskó István sportért felelős államtitkár lépett a pulpitusra, 
és köszöntőjében elmondta: a kormány köszönettel tartozik Csányi Sándor MLSZ Elnöknek, hogy 
elindította ezt a konferenciát, amely két évvel ezelőtt egyszer már jelentős eredményeket ért el a 
sportág fejlesztése szempontjából.  

Az eseményre 1500 érdeklődő regisztrált, azon 35 előadó (közöttük 3 külföldi) 8 szekciótermi témában 
tartott előadást. 

2.3.2 RangAdó díjátadó 

2012. június 5-én került megrendezésre az első RangAdó díjátadó, ahol a 2011/2012-es bajnoki 
szezon legjobbjait nyolc kategóriában díjazta a szövetség. Az exkluzív eseményt 2013-ban is meg 
kívánjuk rendezni, melyen a cél, hogy még színvonalasabb programmal, még több vendég előtt 
adhassuk át a legjobbaknak az elismeréseket.  

2.4. Egyéb projektek 

2.4.1 MLSZ weboldala 

2012 novemberében elkészült a Szövetség új weboldala, amely tartalmában, funkcionálisan és 
megjelenésében is méltó Magyarország legnagyobb sportszövetségéhez. A fejlesztés kezdetekor két 
lépcsőre osztottuk a munkát, melyek közül az első fejeződött be.  



Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 45. 
 

A 2013-as év elejének első feladata az eredeti koncepcióban szereplő tartalmak és funkciók 
fejlesztése, vagyis a második lépcső végrehajtása. 

Ahhoz, hogy a Szövetség kommunikációja sikeres legyen elengedhetetlen, hogy mind 
infrastruktúrájában (IT), mind tartalmilag és funkcionalitásában is folyamatosan frissen tartsuk az 
oldalt, és a digitális kor kihívásaira válaszolva újabb és újabb ötletekkel, megoldásokkal, 
szolgáltatásokkal szögezzük magunkra a magyar futballszerető társadalom sok irányból lekötött 
figyelmét. Ez a folyamatos tartalmi kiszolgálás mellett szolgáltatásfejlesztéssel is jár, így emiatt 
indokolt az oldal folyamatos fejlesztése. 

2.4.2 Marketing-klub – edukációs program NBI és NBII marketingesei számára 

2012-ben szerveztük meg első alkalommal az MLSZ Marketing Klubot, az MLSZ Marketing és Média 
Bizottság kezdeményezésére, az NB I és NB II csapatok érintett munkatársainak részvételével. Az 
MLSZ célja, hogy a klub olyan találkozási ponttá és tudás-, információ átadási hellyé nője ki magát, 
hogy az érintettek fontosnak és hasznosnak érezzék a részvételt. 

2.4.3 OTP-MOL Bozsik-program – márkaerősítés 

A Bozsik-program a Magyar Labdarúgó Szövetség legfontosabb terméke, így brand építés és 
kommunikáció szempontjából is kiemelt helyen kell kezelnünk. A program újraindításától eltelt másfél 
évben újra felállt rendszer, elindult a szakmai munka. A 2013-as évben a Bozsik-programot egy előre 
meghatározott kommunikációs stratégia mentén szeretnénk „felépíteni” úgy, hogy nemcsak az 
ismertségét, így a résztvevők számát szeretnénk növelni, hanem megoldásainkkal, ötleteinkkel a két 
névadó szponzor elégedettségét is kivívjuk. 

2.4.4 Marketingkutatások 

Az MLSZ márkaépítés, a fogyasztói attitűdök és a marketing programok sikerességének mérésére 
elengedhetetlen eszköz a kutatás. Ahhoz, hogy márkáinkat megfelelően pozícionáljuk és a 
fogyasztókkal, szurkolókkal folytatott kommunikációnk hatékony legyen, meg kell ismernünk a 
fogyasztókat. Igényeik és preferenciáik átfogó ismerete mellett tudnunk kell, hogy milyen életstílusbeli, 
értékek szerinti, illetve vásárlási szokások jellemzik őket. 

2012 év elején készült az első kutatási anyagunk, dr. Törőcsik Mária professzorasszonyt kértük fel a 
feladatra, ezen kutatási folyamatot szeretnénk 2013-ban is folytatni. 

3. Sajtó és kommunikáció 

3.1. Tevékenységek 

A szövetségi adminisztráción belül a korábbinál hangsúlyosabb, önálló szerepet tölt be a 
kommunikációs terület, amelynek a korábbi szervezeti struktúrába illeszkedve, a marketing területtel 
közösen alkot önálló szervezeti egységet. 

Feladatköre szerteágazó, valamennyi egyéb szervezeti egységgel van érintkezési pontja, a többi 
hivatali egységgel szorosan együttműködve végzi feladatát. A napi ügymenetben jelentkező, azonnali 
reagálást igénylő kommunikációs feladatok ellátása mellett a Szövetség hosszú távú kommunikációs 
stratégiájának végrehajtása, közösségépítő tevékenysége (internetes platformok segítségével) valamint 
az eseményeken a kulturált sajtókiszolgálás feltételeinek megteremtése is feladatkörébe tartozik. 

A kommunikációs tevékenység kiemelt célkitűzései 

 a Szövetség törekvéseinek, koncepcióinak, projektjeinek megismertetése a nyilvánossággal; 

 az mlsz.hu és az MLSZ TV tartalomszolgáltatásának biztosítása, cikkek, interjúk, statisztikák, 
videók készítése 

 a Szövetség szervezésében zajló versenyekkel - bajnokságok, válogatottak - kapcsolatos 
közérdekű információk eljuttatása a nyilvánossághoz; 

 kiemelt területek (pl.: női labdarúgás, utánpótlás, Grassroots) népszerűsítése, valós kép 
tükrözése a Szövetségről, annak tevékenységéről; 

 a Szövetség iránti empátia megteremtése, illetve növelése; 

 a Szövetség vezetőinek - elnök, főtitkár, férfi és női szövetségi kapitány, érdekes egyéniség - 
arculati menedzselése, népszerűsítése; 

 a Szövetség marketing stratégiájának támogatása, üzleti kommunikáció. 
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3.2. A szakterületen a beszámolási időszakban elvégzett kiemelendő, illetve projektszerű feladatok 

A megszokott tendencia az idén is folytatódott, kimondottan nagy érdeklődés kísérte a korosztályos 
válogatottak tevékenységét. Az U17-es, U19-es válogatott kiemelt mérkőzéseit élőben közvetítette 
partnerünk, a Sport Televízió, illetve az U20-as (U21-es) válogatott minden hazai találkozóját adta a 
csatorna. Rendszeresek az élő közvetítések a futsal válogatott mérkőzéseiről, a Digi Sport csatorna 
élőben közvetítette a női és a férfi Magyar Kupa-döntőt. A többi nagyobb elektronikus és írott orgánum 
is képviseltette magát a meccseken, és mivel az akadémiák/klubok egy része rendelkezik komoly 
honlappal, a kapcsolattartás és a helyszíni sajtómunka (háttér információk, összeállítások, 
prospektusok készítése, interjúk szervezése, videó anyagok forgatása, tolmácsolás stb.) hasonló volt a 
felnőtt válogatottéhoz. 

Folytattuk tevékenységünket a szakágak népszerűsítése érdekében. A tudósítások mellett videókkal, 
helyszíni beszámolókkal serkentettük az érdeklődést a honlapunkon. Alkalmanként a bajnokságok 
legérdekesebb mérkőzéseiről is beszámoltunk, a meccsek összefoglalói pedig közvetlenül a 
mérkőzések után elérhetőek az mlsz.hu oldalon. 

Folyamatosan elkészítettük az európai szövetség „UEFA Direct” című magazinjába a magyar 
vonatkozású beszámolókat, cikkeket, tartjuk a kapcsolatot az uefa.com és a fifa.com hazai tudósítóival. 

Intenzív kapcsolatot építettünk ki a médiával, a legmeghatározóbb orgánumokkal napi kapcsolatban 
állunk, tematizáljuk a párbeszédet, priorizáljuk azokat az orgánumokat, amelyek rendszeresen 
számolnak be a stratégiailag fontos fejlesztéseinkről. A válogatottal való kapcsolattartásba olyan 
rendszert vezettünk be, amely biztosítja a játékosok nyugodt felkészülését és a média igényeit is 
kielégíti. 

Olyan sajtóeseményeket szervezünk, amelynek segítségével a helyi és az országos sajtó közvetlen, 
személyes benyomásokat szerezhet a pályaépítési-, illetve a TAO programunk eredményeiről. 
Strukturált információgyűjtést folytatunk a megyékről az utóbbi időszak eredményei kapcsán a megyei 
igazgatóink bevonásával. 

Megkezdődött egy egyedülálló archívum alapjainak letétele is, nagy mennyiségű kép- és filmanyag áll a 
rendelkezésünkre, amelyek a honlapon történő feldolgozásától az elmúlt időszak hitelesebb 
bemutatását reméljük. 

3.3. MLSZ TV 

Együttműködési szerződést kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség és a YouTube internetes videó 
csatornát üzemeltető Google, amelynek eredményeként az MLSZ saját YouTube-csatornával 
rendelkezik. E csatornán tekinthetőek meg – az MLSZ TV saját videói mellett – az NB I-es bajnoki 
mérkőzések igen keresett és nézett összefoglalói is.  

3.4. Saját kiadású könyvek 

Az MLSZ három színvonalas, reprezentatív kiadványt készített az elmúlt időszakban (Királyok, 
hercegek, grófok; Berci; Válogatott gyűjtemény), hogy emléket állítson a magyar futball sikereinek, 
kiemelkedő személyiségeinek, aranykorának. 

4. Gazdasági Igazgatóság 

4.1. Központi irányítás 

A 2011-es évben a Gazdasági Igazgatóság által menedzselt projektek egyik legfontosabbika a 2011. 
január 1-jétől megvalósuló megyei integráció volt, amely rengeteg feladatot rótt a pénzügy-számvitellel, 
illetve a logisztikával és üzemeltetéssel foglalkozó munkatársakra. A korábban önálló jogi személyként 
működő megyei szövetségek integrációja sikeresen lezajlott. A Szövetség könyvvezetési és 
pénzforgalmi tevékenysége a 2012-es évben már szinte teljes körűen a központban történt. A rendszer 
természetesen további fejlesztésekre szorul. Jelentős lépés, hogy 2013. január 1-jével lecseréltük a  
pénzügy-számviteli tevékenységek rögzítésére használt integrált számítástechnikai rendszert. 
Reményeink szerint az új rendszer segítségével az eddigieknél gyorsabb és pontosabb 
adatszolgáltatásra, jelentések készítésére leszünk képesek. 

4.2. Pályázatok kezelése 

Az év során is kiírásra került több pályázat, melyek közül kiemelkedő jelentőségű az utánpótlás 
neveléssel foglalkozó sportcentrumok részére nyújtott állami támogatások felosztásával és 
elszámolásával foglalkozó 1,74 mrd Ft összegű akadémiai pályázat, melynek keretein belül 29 db 
sportszervezet jutott komoly anyagi támogatáshoz. 
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A legfontosabb feladat azonban továbbra is a 2011. július 1-jével hatályba lépett társasági 
adótámogatási rendszer keretein belül végzett tevékenységünk. Ez magában foglalja egyrészt a 
Szövetség által készített és a Nemzeti Sport Intézet által elbírált pályázat kezelését és az ennek 
keretében beérkezett források felhasználását, elszámolását, másrészt pedig a Szövetséghez, mint 
közigazgatási eljárást végző hatósághoz beérkezett nagyszámú pályázat folyamatos feldolgozását, 
szakmai egyeztetését és döntések előkészítését. A tapasztalatok tükrében kijelenthető, hogy a 
munkaszervezet megfelelően helytállt ennek a kiemelt feladatnak a folyamatos végzésében, melyre 
vonatkozóan a korábbiakban semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett. 

4.3. Leányvállalatok menedzselése 

A Szövetség két leányvállalattal rendelkezik. A Szövetség Edzőcentrum Kft. ügyvezetőjével rendszeres 
egyeztetés zajlik a társaság pénzügyi helyzetéről, tervezéséről, banki kapcsolatairól, esetleges 
bővítéséről és a várhatóan szükségessé váló tőkeemelésről. A társaság havi jelentést küld a gazdasági 
terület részére, amelyet együtt elemzünk és szükség esetén döntéseket hozunk. Az érdemi 
tevékenységet nem végző OLLÉ Kft. végelszámolása folyamatban van, és várhatóan az idei évben 
befejeződik a társaság jogutód nélkül történő megszűnésével. 


