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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 2013 év legfontosabb, 
kiemelt projektjeit, valamint felvillantja a 2014-es évben a beszámoló készítésének időpontjáig történt 
eseményeket. 

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

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. 

 

Az MLSZ hosszú távú stratégia elfogadása során a Szövetség számos előfeltevéssel élt a jogi, 
finanszírozási környezettel összefüggésben, és az elkészített helyzetelemzésre alapozva határozta 
meg a szakmai célokat.  

Komoly eredményeket ért el a Szövetség a népszerűség növelése terén, mely eredmények elsősorban 
a tömegesítéshez (játékosok, csapatok száma), illetve a tárgyi, pénzügyi feltételekhez 
(létesítményfejlesztések, TAO rendszer) kapcsolódnak.  

Megállapítható, hogy a stratégiában lefektetett helyzetelemzések, a kitűzött célok és a célok elérése 
érdekében nevesített intézkedések zöme helyes és megalapozott volt, a fentieken túlmenően nincs 
szükség a Stratégiai anyag érdemi átalakítására. 

Megállapítható az is, hogy a labdarúgás finanszírozási szerkezete nagyságrendileg a tervezettek szerint 
alakul. 

1.1. A labdarúgás átalakításának stratégiai forrásai 

A Stratégiai elkészítése során a Szövetség számolt a TAO bevételekkel és a közvetlen állami 
támogatással (akadémiák, utánpótlás-nevelés). Ugyanakkor a TAO bevételek az elmúlt 3 év átlagában 
elérték a 25 milliárd forintot, amely lényegesen magasabb a tervezett adatnál, ráadásul a 
Stadionbiztonsági Projekt önálló állami támogatást kapott. 2014-től pedig a létesítményfejlesztés (első 
körben stadion fejlesztések) is közvetlen állami támogatásból valósulhatnak meg, továbbá a 
sportfogadással kapcsolatos bevételekkel megnőhet az utánpótlás-nevelés támogatása. 
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Összességében megállapítható, hogy a stratégiai megvalósításához szükséges bevételek 
rendelkezésre állnak. 

1.2. Akciók (projektek) értékelése 

1.2.1 Legfontosabb stratégiai beavatkozások 

 a teljes magyar társadalomban a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a 
játékosok, mind a nézők, szurkolók számára; 

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

 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; az NBI-es klublicenc-
elvárásokban szigorú infrastruktúra feltételek rögzítése; 

 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 futballeredményességének 
javítása érdekében; 

 a játékos ügynökök működése során az MLSZ ellenőrzési, beavatkozási lehetőségének 
biztosítása; a hasznos hozzájárulásuk megőrzése mellett; 

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

 új, részletes számítógépes adatbázis létrehozása a profi labdarúgók, igazolt játékosok, edzők, 
vezetők, klubok, pályák, játékvezetők, mérkőzések stb. adatainak tárolásával, azonnali 
lehívhatóságával és ellenőrizhetőségével; valamint egyidejűleg az amatőr labdarúgás 
statisztikai követhetőségének kialakítása; 

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

1.2.2 Az egyes stratégiai célok elérése érdekében elindított fontosabb akciók listája 

 
Tömegbázis növelése 

 amatőr klubok díjcsökkentése 

 Tao támogatási rendszer bevezetése 

 Grassroots szociális programok 

 Grassroots középiskolás torna 

 Grassroots egyetemi bajnokság 

 5+1-es bajnokságok szövetségi szervezésben 
 

Infrastruktúra fejlesztés 

 TAO létesítményfejlesztések támogatása 

 Országos Pályaépítési Program 

 Országos Sporttelep-felújítási Program 

 Stadionfejlesztési program 

 Budapest Program 

 Stadionbiztonsági projekt 
 
Eredményesség 

 Bajnoki rendszer átszervezése (nemzeti bajnokságok létszámcsökkentés) 

 Játékvezetői reform 

 Hazai (fiatal játékosok) szerepeltetésének pénzügyi motiválása 

 TV jogdíj felosztási rendszerének módosítása (23 év alatti hazai játékosok perc alapú 
szerepeltetése) 
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 Akadémiai támogatások felosztási elveinek módosítása (audit, produktivitás) 

 TAO értékelési elvek módosítása (tehetség-bónusz bevezetése) 

 Nemzetközi szereplés, emelkedő presztízs 

 Aktivitás a nemzetközi színtéren 

 FIFA konferencia sikeres megszervezése 

 UEFA minitornák sikeres megszervezése 

 U19 EB szervezés 

 EB 2020 pályázat 

 Holland-Magyar, Spanyol-Magyar szövetségi együttműködés 

 Visegrádi szövetségek közötti együttműködés 
 
Átláthatóság és pénzügyi Fair-Play 

 Licenc-szabályzat szigorítása 

 Fegyelmi szabályzat szigorítása (zéró tolerancia vesztegetési ügyekben) 

 Licenc eljárás bevezetése az NBIII és megyei I. osztályban 
 
Hatékonyság 

 MLSZ ellenőrzés 2014-től 
 
Útánpótlás nevelés és szakember képzés 

 Bozsik program újraindítása 

 Akadémiák auditja 

 Edzőképzés reformja (Elit-Youth és C képzés bevezetése) 
 
Háttér 

 Integrált Futball Adatbázis fejlesztési projekt elindítása, digitális ügyintézés szélesítése(TAO, 
pályahitelesítés, licenc) 

 Sportegészségügyi programok (törzsizom fejlesztési program) 

 Marketing akciók (Labdarúgás Fóruma) 

1.2.3 Kiemelt eredmények 

 

Mutatószám 
Bázis adat 

2010 
Időszak végi terv 2013 Időszak végi tény 2013  

Válogatott mérkőzések 
áltagos nézőszáma 

8.000 12.000 15.913 

Regisztrált csapatok 
száma  

7.474 n.a. 9.734 

Regisztrált női játékosok 
száma 

1.400 4.400 4.376 

Gyermeklabdarúgás – 
intézményi program 

28.500 50.000 67.387 

Gyermeklabdarúgás –
egyesületi program 

36.000 50.000 62.168 

MLSZ által rendezett 
nemzetközi tornák, 
események 

évi 2-3 mini 
torna 

évente legalább 2 mini 
torna 

- összesen 9 mini torna 

- FIFA Kongresszus 

- U19 EB döntő (2014 
június) 

Magyarország helyezése 
a FIFA ranglistán 

62 átlag 41 átlag 35 

Magyarország helyezése 
FIFA ranglistán az 
UEFA-n belül 

34 átlag 22 átlag 21 

Amatőr sporttelep- 
felújítás  

n.a. n.a. 564 

  Pályaépítés n.a. n.a. 385 
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II. fejezet 

Szövetségi élet 

1. Szövetségi munka 

1.1. Elnökség 

Az Elnökség 2013-ban 14 alaklommal ülésezett és 211 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. 

1.2. 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. 

A 2013. májusi Küldöttközgyűlés által hozott határozat, amely az Alapszabály módosítására 
vonatkozott, a megyei állandó bizottsági tagok kinevezését, visszahívását és a bizottságok 
beszámoltatását a megyei társadalmi elnökségek hatáskörébe utalta.  

Az elmúlt évben is 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 a közvetlenül bajnokságokhoz kapcsolódó operatív bizottságoknak 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 

Döntések/javaslatok 

Amatőr Bizottság (8 fő) 7  23 

Biztonsági Bizottság (6 fő) 6  6 

Etikai és Fair Play Bizottság (8 fő) 1 3 

Elsőfokú Licencadó Bizottság (6 fő) 2 78 

Fegyelmi Bizottság (10 fő) 55 1457 

Fellebbviteli Bizottság (7 fő) 18*  35 

Fellebbviteli Licencadó Biz. (6 fő) 1 4 

Futsal Bizottság (3 majd 5 fő) 5 15 

Igazolási és Vitarendezési Biz. (5 fő) 1 1 

Ügynök-licenc Bizottság (4 fő) 5 - 

Játékvezetői Bizottság (6 fő) 7 27 

Jogi Bizottság (8 fő) 12  17 

Kisebbségi Bizottság (5 fő) 2  4 

Marketing és Média Bizottság (6 fő) 3 16 

NB I-es Bizottság (16 fő) 6  24 

NB II-es Bizottság (7 fő) 2 28 

Női Bizottság (6 fő)  4 17 
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Orvosi Bizottság (11 fő) 
szükség esetén 
videó konferencia 

- 

Szakmai Bizottság (10 fő) 6 27 

Versenybizottság (10 fő)  22 158+ 997*** 

* Elnök saját hatáskörben eljárva (nem ülésen) meghozott határozatai. (3 esetben) 

** FT – Fegyelmi tanácsban meghozott javaslatok 

*** Versenybiztosok határozatai 
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III. fejezet 

Társadalmi kapcsolatok 

1. Magyar Labdarúgás Fóruma 

2013. január 16-án nagy érdeklődés mellett került megrendezésre a Magyar Labdarúgás Fóruma. Az 
eseményre 1500 érdeklődő regisztrált, azon 35 előadó (közöttük 3 külföldi) 8 szekciótermi témában 
tartott előadást. 

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

A rendezvényen megjelent a hazai labdarúgó képviselői mellett Ioan Lupescu, az UEFA Technikai 
Bizottságának vezetője, valamint Pierluigi Collina, az UEFA Játékvezető Bizottságának vezető 
tisztségviselője is. 

2. Válogatott Labdarúgók Klubja 

2013. december 1-én létrehoztuk az egykori és mai válogatott labdarúgók klubját. A klub lehetőséget 
biztosít a nemzeti csapat nagyságainak a rendszeres összejövetelre, segítség nyújtásra. A klubtagok 
létszáma jelenleg 89 fő, de ez a létszám folyamatosan bővül. Az első közös találkozóra 2014. április 
7-én került sor. 

3. A gyűlölet nem pálya: anti-diszkriminációs konferencia 

A „Gyűlölet nem pálya” címmel anti-diszkriminációs konferencia került megrendezésre az MLSZ 
szervezésében, a Mahatma Gandhi Emberjogi Egyesület és a Szubjektív Értékek Alapítvány FARE 
(Futballal a rasszizmus ellen) akció hete keretében. A konferencia résztvevői a labdarúgásra is 
rátelepedő problémát, annak gyökereit és lehetséges megoldásait járták körül. 

4. Gyászhírek 

Elhunyt 

Akeem Adams a Ferencváros trinidadi válogatott játékosa; 
Csernai Pál a Bayern München korábbi sikeredzője, kétszeres válogatott 

labdarúgó; 
Fekete László válogatott labdarúgó, utánpótlás Európa Bajnok 1974-ben, 

ezüstcipős 1979-ben; 
Földesi János labdarúgó, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Versenybizottság 

elnöke; 
Gyetvai László 17 szeres válogatott labdarúgó, az 1937-es Közép-Európai 

Kupa-győztes csapat tagja; 
Henni Géza 16 szoros válogatott labdarúgó, 1953-ban Európa Kupa 

győztes; 
Kolár Endre az Újpesti Dózsa ötszörös bajnok és ötszörös válogatott 

játékosa; 
Kovács István labdarúgó, edző, társadalmi munkás, Szövetség volt 

munkatársa; 
Monostori Tivadar válogatott labdarúgó, aki részt vett az 1958 és 1962-es 

világbajnokságon; 
Németh Ferenc sportfotós, a Szövetség volt munkatársa; 
Németh Lajos egykori utánpótlás Európa-bajnok labdarúgó, az 1986-os 

világbajnokságon közreműködött későbbi FIFA-játékvezető; 
Novák Dezső kétszeres olimpiai bajnok válogatott, a Ferencváros örökös 

tagja; 
Rakaczki Bence a DVTK NBI-es labdarúgója; 
Várady Béla Vasas korábbi 36-szoros válogatott, ezüstcipős csatára, 

müncheni olimpia ezüstérmese, utánpótlás Európa Bajnok 
1974-ben. 
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IV. fejezet 

Egyéb jelentős esemény 

1. Bronzérmet nyert a Keleti Régió válogatottja az UEFA Régió Kupán 2013-ban 

Az UEFA Régió Kupa csehországi mini-tornáján a Keleti Régió amatőr válogatottja kivívta a döntőbe 
jutást, melyre 2013. jún. 22-28. között került sor az olaszországi Veneto tartományban. A magyar 
csapatot az A csoportba sorsolták a házigazda Veneto, ill. Észak-Írország és Azerbajdzsán régiós 
válogatottjai mellé. A Keleti Régió egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség után a második 
helyen végzett a csoportban. A tornát az olasz csapat nyerte. 

Eredmények: 

Csapatok Eredmény 

Qarachala (AZE) - Keleti Régió (HUN) 0 - 2 

Keleti Régió (NIR) - Keleti Régió (HUN) 2 - 2 

Keleti Régió (HUN) - Veneto (ITA) 0 - 1 

Az MLSZ kiemelkedő szakmai sikerként értékeli, hogy a válogatott összesítésben a 8. UEFA Régió 
Kupa 3. helyét szerezte meg, ezzel bronzéremben részesült. 

2. Nemzetközi labdarúgó tornák Magyarországon 

2013-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség több UEFA utánpótlás Európa-bajnoki selejtező mini-
tornának adott otthont: 

Március 26. és 31. között Telkiben és Tatabányán került sor az U17 Európa-bajnokság elit körének 
mini-tornájára, ahol a svéd, finn és fehérorosz válogatottakkal küzdhettünk meg a döntőbe jutásért, 
ami azonban nem sikerült. 

Május 20. - 29. között Telki volt a házigazdája az UEFA által szervezett utánpótlás tornának, ahol a 
férfi U-16-os korosztály Svájc, Szlovénia és Örményország válogatottjai ellen játszott, míg a női U16 
válogatott Svájc, Szlovénia és Bulgária csapataival mérkőzött meg. 

Szeptember végén női U19 válogatottunk a 2013/14 Európa-bajnokság 1. selejtező körében hazai 
pályán fogadta Belgium, Törökország és Montenegró válogatottjait. Csapatunk a 3. helyen végzett. 

2013/14 UEFA női U17 EB elitkör októberi hazai tornáján a magyar válogatott Norvégia, Finnország 
és Skócia ellen játszott, a döntőbe jutás azonban sajnos nem sikerült. 

2.1. Szurkolói Zóna a Magyarország - Románia mérkőzés idején az ’56-osok terén 

A magyar válogatott zárt kapuk mögött játszott 2-2-es döntetlent Románia ellen, de az ’56-osok terén 
kialakított szurkolói faluban még az extrém hideg ellenére is számos szurkoló gyűlt össze, hogy 
közösen szurkoljanak az óriáskivetítő előtt a csapatnak. A mérkőzés előtt 1,5 órás Magna Cum 
Laude élő koncerttel szórakoztattuk az egybegyűlt közönséget. Az esemény a fenyegetettségek 
ellenére atrocitástól mentesen zárult. 

2.2. RangAdó díjátadó 

2012. június 5-én került megrendezésre az első RangAdó díjátadó. Az exkluzív eseményt 2013-ban 
még nagyobb érdeklődés mellett szerveztük meg a Globall Football Park & Sporthotelben. 1,5 órás 
szórakoztató programmal színesített műsor keretében adtuk át 10 kategóriában a díjakat.  

2.3. Jet-Sol Liga indulása 

A Szövetség életében nagyon fontos állomásához értünk el augusztusban, a Jet-Sol névadó 
szponzora lett az női NB I-es bajnokságnak. A hírt a média számára egy nem szokványos 
sajtótájékoztató keretében jelentettük be. Az esemény pikantériáját az adta, hogy a hivatalos 
bejelentést követően négy NB I-es női és négy férfi játékos mérette meg tudását a Váci utcában a 
járókelők legnagyobb meglepetésére. 
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2.4. Focifesztivál 

Harmadik alkalommal szerveztük meg a nagyközönség számára a Focifesztivált. Az esemény 
helyszíne az Illovszky Rudolf Stadion volt. Az eseményt színesítette a szabadrúgásverseny mellett 
számos mini verseny: gombfoci, csocsó, freestyle, lábtenisz, tengo, footgolf, buborékfoci, bossaball, 
futsal, kis- és nagypályás futball, 11-es rúgó és dekázó verseny. 
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V. fejezet 

Nemzetközi kapcsolatok 

1. UEFA bizottsági tagság 

Az UEFA két új magyar tagot is beválasztott bizottságaiba. Nyilasi Tibor a Labdarúgó Bizottságba 
(Football Committee) került, amelynek többségében egykori kiváló játékosok a tagjai. A bizottság 
elsődleges feladata szakmai anyagok, elemzések készítése, a versenyrendszerrel kapcsolatos 
véleményezés. 

Dr. Hegyi Péter (egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyben az Európai 
Hasnyálmirigy Társaság főtitkára) a játékvezetők szakmai szervezetének, a Convention Panelnek 
lett tagja. A Convention Panel legfontosabb feladata az egységes képzési rendszer kialakítása 
Európában, amely átfogja a játékvezetők oktatását az amatőröktől, az alapfokú tanfolyamot 
kezdőktől az elit kategóriában szereplőkig. 

2. Michel Platini, UEFA Elnök látogatása 

Az elmúlt évben Magyarországi látogatást tett Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA) elnöke. 

A látogatás során több jelentős bejelentés is történt, ezek közül is kiemelkedik, hogy a Kormány 
egyetértésével a Szövetség pályázik a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság egyik helyszínére. Az 
UEFA januári döntése alapján a 2020-as EB mérkőzéseit Európa 13 országának egy-egy városában 
rendezik meg. A rendezési jogot elnyerő városok közül tizenkettő három csoportmérkőzés és egy 
nyolcad- vagy negyeddöntő, míg egy város a két elődöntő és a döntő házigazdája lehet. 

Ezek mellett szó esett a rasszizmussal szembeni zéró toleranciáról, valamint az MLSZ új 
létesítményfejlesztési programjáról is. 

A látogatás során Orbán Viktor Miniszterelnök és Csányi Sándor, az MLSZ Elnöke aláírta az MLSZ 
létesítményfejlesztési koncepcióját, amelyet a Kormány támogat. Ennek értelmében 2016-ig 40 
milliárd forint fordítható majd felújításra, valamint a meglévő pályák komfortosítására. A program 27 
NB I-es, illetve NB II-es klub stadionját, illetve további ezer pályát érint. 

3. UEFA Edzőképző tanfolyam Budapesten 

Az UEFA Budapesten tartotta 10. Edzőképző Tanfolyamát, rendkívül nagy sikerrel. Ezen részt vett 
többek közt és előadást tartott Sir Alex Ferguson is, akit 2014. elején „az UEFA edzői nagykövetévé” 
választottak. A rendezvény során az UEFA elismerését fejezte ki Dr. Mezey György felé a 
nemzetközi labdarúgásban végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. 

4. U19 Európa Bajnokság döntő Magyarországon 2014-ben 

Jelentős sportdiplomáciai sikert ért el az MLSZ azzal, hogy 2012-ben elnyerte a 2014. évi UEFA U19 
Európa Bajnokság rendezési jogát, amelyre 2014. július 19.-31. között kerül sor 8 csapat 
részvételével. A mérkőzéseken két négyes csoportban játsszák Budapesten (Szusza-stadionban), 
Felcsúton, Győrben és Pápán.  

5. UEFA Grassroots workshop Budapesten 

Az UEFA tanulmányút programja keretében 2013 júniusában az MLSZ szervezett egy Grassroots 
értekezletet (workshop) Azerbajdzsán, Macedónia és Grúzia részvételével, melyen az UEFA-t Per 
Omdal úr képviselte. 

6. Együttműködési megállapodások 

Az MLSZ számos FIFA tagszövetséggel tart fenn kiváló, de nem intézményesített kapcsolatot, 
melyek segítik labdarúgásunk fejlődését. A közelmúltban együttműködési megállapodás keretében 
erősítette kapcsolatait az MLSZ a Holland Labdarúgó Szövetséggel, és folyik a szorosabb 
kooperáció előkészítése az Olasz Labdarúgó Szövetséggel. Ezen kívül számos területen folytatódik 
a közös munka a Spanyol Labdarúgó Szövetséggel és a V5-tel (visegrádi négyek és Ausztria). 
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7. FIFA Fair Play Napok 

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. 

8. UEFA Kongresszus 

Az MLSZ vezetése részt vett az UEFA Kongresszuson 2013-ban Londonban, majd 2014 
márciusában Astanában (Kazahsztán). 

9. FIFA Kongresszus 

Az MLSZ vezetése részt vett a FIFA Kongresszuson 2013-ban Mauritiuson. 

10. FIFA Aranylabda Gála 

Az év első napjaiban az MLSZ vezetése részt vett a FIFA Aranylabda Gálán, ahol többek közt a 
Puskás-díj is átadásra került. 

11. FIFA ranglista 

Pintér Attila, az új szövetségi kapitány a világranglista 44. helyén vette át a magyar válogatottat. 
Nemzeti csapatunk 2014 márciusában a 43. helyen állt. 

12. UEFA Fair Play rangsor 

A magyar válogatott csapatok és klubcsapatok 24. helyen végeztek az UEFA Fair Play rangsorában 
a 2012-13. évi szezonban lejátszott 69 nemzetközi mérkőzés alapján 7.818 pontszámmal. 

13. Strandlabdarúgás világranglista 

Az elmúlt öt év összesített rangsora alapján válogatottunk a világranglistán rangsorolt 90 ország 
közül a 31., a 2013-as eredmények alapján pedig a 32. helyen szerepel, míg az európai csapatok 
listáján öt év eredményei alapján 12., a 2013-as év alapján pedig a 10. a magyar csapat. 

14. FIFA fegyelmi döntés és CAS-döntés 

A FIFA Fellebbviteli Bizottsága nem változtatott a szervezet Fegyelmi Bizottságának korábbi, a 
Magyarország - Románia világbajnoki selejtezőt érintő döntésén. A Magyar Labdarúgó Szövetséget 
nem érte váratlanul a FIFA Fellebbviteli Bizottságának döntése, amely minden pontjában helyben 
hagyta az első fokon eljáró tanács által hozott súlyos szankciókat. A FIFA újabb döntése után a 
lausanne-i sport döntő bíróság (CAS-hoz) fordult az MLSZ, mely az alábbi döntést hozta: 

a) érvényben hagyta a döntéshozatali fórumok azon korábbi határozatát, amely szerint zárt kapuk 
mellett kellett megrendezni a márciusi világbajnoki selejtezőt; 

b) az MLSZ pénzbüntetését 40 ezerről 20 ezer svájci frankra mérsékelte; 

c) valamint törölte egy esetleges soron következő szabálytalanságra vonatkozó súlyos büntetés 
kilátásba helyezését. 

15. Nemzetközi Fair Play Bizottság ünnepélyes díjátadója 

A Nemzetközi Fair Play Bizottság két díjat is ítélt labdarúgásunk képviselői részére. A "Fair Play 
népszerűsítése" kategóriában diplomát kapott a Ferencvárosi Torna Club, valamint George F. 
Hemingway, a Budapest Honvéd tulajdonosa. 

A Ferencvárosi Torna Club, a hazai sportegyesületek közül elsőként kapott elismerést, mert 
szeptemberben kampányt indított a kirekesztés ellen. George F. Hemingway a Honvéd 
tulajdonosaként tett sokat a Fair Play szellemének szem előtt tartásáért. 
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VI. fejezet 

Kiemelt projektek 

1. OTP Bank Bozsik-program 

A Szövetség OTP Bank Bozsik-programjának vonatkozásában meghatározó volt a 2013-as 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 2013/2014-es tanévben országosan 19 megye és Budapest részvételével, 177 körzetben, 1879 
intézmény, 5224 sportcsoport, 67.378 gyerek került regisztrálásra. 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 program struktúrája biztosítja a hosszú távú fejlődés hátterét, a 
tapasztalatok mentén viszont folyamatosan szükséges korrigálni a hatékonyság érdekében. 
Megvalósítottuk az U12-U13 korosztály országos szintű, rendszeres foglalkoztatását. Az U15 
korosztályokkal, a területi válogatottak nemzetközi mérkőzésein vettünk részt. 

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 szezon tény 38.728 fő 28.503 fő 

2011/2012 szezon tény 56.142 fő 50.431 fő 

2012/2013 szezon tény 61.016 fő 60.350 fő 

2013/2014 szezon terv 65.000 fő 65.000 fő 

2013/2014 szezon tény 61.920 fő 67.378 fő 

*érvényes versenyengedéllyel rendelkező 
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1.5. Tanévzáró és tanévindító fesztivál 

2013. június 8-9-én az MLSZ Telki Edzőcentrumában Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztivál 
keretében búcsúztattuk a 2012/2013-as tanévet, amelyen 7 korosztályban 1.712 gyermek vett részt. 
Az első nap a fiúk tornarendszerben, a kisiskolások Grassroots Fesztiválon, míg a második napon a 
lányok futballoztak, az óvodások pedig szintén Grassroots Fesztiválon játszottak. Ebben a korban 
még kizárólag a játék öröme számít, ezért a díjkiosztón minden résztvevő gyerek díjat kapott. A 
tornán résztvevő mindegyik csapat mez garnitúrát kapott ajándékba. A díjátadók kiemelkedő 
díszvendége Buzánszky Jenő volt. 

2013. október 6-án Telkiben került sor a 2013-2014-es tanév első hivatalos rendezvényére „OTP 
Bank Bozsik-program Tanévindító Gyermeklabdarúgó Fesztivál” elnevezéssel, melynek során 6 
intézményi és 4 egyesületi korosztályban 600 gyereket láttunk vendégül. Nyilasi Tibor, az MLSZ 
Sportigazgatója elismeréseket adott át az elmúlt tanévben kiemelkedően dolgozó 166 intézményi 
sportcsoportvezetőnek és körzeti szervezőnek. Díszvendégeink és egyben díjátadók voltak: 
Buzánszky Jenő, Mészőly Kálmán, Sito Rivera Futsal szövetségi kapitány, Kovács István, Gelei 
József. 

2. Stadionbiztonság 

2.1. A biztonsági szabályzó rendszer fejlesztése 

Jogszabály módosító javaslatainkkal teljessé vált a súlyosan szabályt szegő nézők távoltartásának 
jogi háttere a kizárás, kitiltás, eltiltás intézményrendszerének egységes kialakításával. 

A szövetségi biztonsági szabályzórendszer további korszerűsítése négy témakör köré csoportosítva 
került megvalósításra. Az első a stadionbiztonsági projekt előrehaladásából adódó új eljárási rendek 
szabályzatban való rögzítését foglalta magába, míg a második a klubok jelzései és az ellenőrök 
tapasztalatai alapján lett végrehajtva. A harmadik témakör keretében a sportbiztonsági szakemberek 
felkészítésének szabályozása készült el, és negyedikként a biztonsági ellenőrzések színvonalának 
emelését célzó szabályzó került kidolgozásra. 

A módosítások magukba foglalják: 

 a jegyértékesítés, a stadionba való be és kilépés, a video megfigyelés, a biztonsági személyzet 
irányításának szabályait; 

  a megyei igazgatóságok biztonsági feladatainak meghatározását; 

 a megyei szintű biztonsági bizottságok felállítását; 

 a pirotechnika alkalmazásával kapcsolatos jogszabályok értelmezését; 

 a politikai, rasszista megnyilvánulásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályozás 
követelményeit; 

 a biztonságtechnikai ellenőrzés, pályahitelesítés és a licenc adás egymáshoz való viszonyát. 

2.2. A Stadion Biztonsági Projekt és a TAO 

A Stadion Biztonsági Projekt első fázisában a központi jegyrendszer, a sportrendészeti nyilvántartás, 
illetve a kamera és beléptető rendszer alapvető infrastruktúrája épült ki öt stadion esetében. Az új 
jegyértékesítő rendszer 131 mérkőzésen megfelelően működött, igénybevételével közel 168 000 
jegyet került értékesítésre. A fejlesztéssel érintett öt klub (Újpest FC, Diósgyőri VTK, Szombathelyi 
Haladás, Kecskeméti TE, Budapest Honvéd) mérkőzésein a kamerarendszer igénybevételével olyan 
felvételek készültek, amelyeket a bíróságok perdöntő bizonyítékként fogadtak el, a jogsértések 
szankcionálása közel 100 %-osan megvalósult. 

A projekt második fázisának a célja az volt, hogy a központi jegyrendszert és a rendőrség igényeinek 
megfelelő kamerarendszert további stadionokra is kiterjessze. A program a Győri ETO, a Pécsi 
MFC, a Mezőkövesdi Zsóry FC, a Kaposvári Rákóczi FC, az MVM Paks FC, a Lombard Pápa 
Termál FC és az MTK Budapest létesítményei mellett a Puskás Ferenc Stadiont, a Vasas FC és a 
ZTE FC stadionjait is érinti, illetve megújítás alatt van a sportrendészeti infrastruktúra is. 

A Ferencvárosi TC, a Puskás Akadémia, valamint a Debreceni VSC új stadionjában a 
jegyrendszerek kiépítése, illetve integrációja folyamatban van, a Videoton FC stadionja biztonsági 
rendszerének integrációja zajlik. A projekt a korábbiaktól eltérően nem közbeszerzési eljárás, hanem 
TAO források igénybevételével és az állam által biztosított költségvetési támogatás igénybevételével 
valósul meg.  
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A projekt menedzsmentjét a BMSK Zrt. végzi. A vállalkozás felelős a stadionfejlesztési projekt 
megvalósításáért is. Az üzemeltetési feladatok ellátására az MLSZ tapasztalt külsős céget bízott 
meg. 

A projekt második fázisában – figyelemmel a Kormány által bejelentett stadionfejlesztési programra 
– módosult a projekt műszaki tartalma. Azokban a stadionokban ahol az infrastruktúra teljes vagy 
részleges megújítására lehet számítani az embermagas forgókapuk helyett kézi jegyleolvasók 
kerültek telepítésre. A már most is fejlett infrastruktúrával rendelkező stadionokba (Győri ETO 
Mezőkövesd Zsóry) embermagas kapuk kerülnek telepítésre, a ZTE és a Videoton FC esetében a 
meglévő kapuk integrációjával valósul meg a beléptetés. A központi jegy és bérlet értékesítési 
rendszer kiterjesztését és integrációját a TEX Hungary Kft. végzi. A jegyrendszer az érintett 
stadionokban 2014 márciusában elindult. 

A Stadion Biztonsági Projekt második szakaszában az érintett stadionokban kiépült a jegyértékesítő 
rendszer alap infrastruktúrája, megtörtént a pénztárak, szerverhelyiségek telepítése és kiépítése. A 
kamerarendszer és a vezetési pont pályáztatása zajlik. A program második szakasza a tervek 
szerint idén júniusban fejeződik be. A fejlesztés a harmadik fázisban az NB II-es klubokra terjed ki. 

2.3. A biztonsági képzési rendszer megerősítése 

A látványsportágak közül egyedüliként a labdarúgásban került sor a Sporttörvény rendelkezése 
szerinti vagyonőri képzésre. Közel 500 fő vagyonőr labdarúgás specifikus gyakorlati felkészítése és 
vizsgáztatása valósult meg a Szövetség biztonsági szakembereinek szervezésében és 
közreműködésével. 

Elkészült az MLSZ által biztonsági feladatokra bevont személyek képzési szabályzata, melyben 
először kerül sor a szövetség biztonsággal kapcsolatos képzési feladatainak átfogó szabályozására. 

A MOB támogatásával második alkalommal szerveztük meg és vezettük le a kiemelt sportágak 
képviselőinek konferenciáját biztonsági kérdésekben. Ezúttal a fő téma a sport törvény végrehajtási 
tapasztalatainak feldolgozása volt. 

Megszervezésre került a labdarúgásban érintett szövetségi, sportszervezeti, rendőrségi és 
vagyonvédelmi szakemberek összehangolt felkészítése a vagyonőrtől a megyei rendőr főkapitányi 
szintig a biztonsági feladatok egységes értelmezése érdekében. 

2.4. A Szövetség biztonsági szolgáltató jellegének erősítése a klubok irányába 

A sportszervezetek biztonsági feladatai végrehajtásának támogatása érdelében a Szövetség 
együttműködési megállapodást kötött az Országos Polgárőr Szövetséggel. Az együttműködés fő 
kedvezményezettje a megyei szint. A Biztonsági Iroda az igazgatóságok segítése érdekében 
kidolgozta a megyei együttműködési megállapodások formáját és tartalmát és segítette azok 
megkötését. 

A Szövetség a szurkolókkal való kapcsolat formáját megújította. Ennek lényege, hogy segíti a 
klubokat a szurkolókkal való kapcsolat korszerű formáinak kialakításában, rendelkezésre áll a 
sportszervezetekkel közösen a szurkolókkal való párbeszédre. 

A Biztonsági Iroda országosan felvállalta a biztonságtechnikai ellenőrzések tervezését és 
koordinálását a hatóságok felé, hogy kiszámíthatóvá tegye a klubok számára az ellenőrzések idejét 
és biztosítsa az azonos elbírálás feltételeit. 

A sportszervezetek biztonsági feladatainak segítése és a szurkolókkal való kapcsolattartás erősítése 
érdekében a rendőrséggel végzett közös helyzetelemzés eredményeképpen országosan megújul a 
spottéri (klubrendőri) hálózat. 

2.4. A biztonsági szankciók és a mérkőzésszervezés biztonsági színvonala 

A biztonsági terület 2013. évben 114 nemzetközi és 12 hazai mérkőzés és 5 egyéb rendezvény 
biztonsági szervezését hajtotta végre. Az elmúlt évhez képest 62%-al nőtt a biztosítandó 
rendezvények száma. 

A 2013. év folyamán a Fegyelmi Bizottság az NB I és Magyar Kupa versenyrendszerekben a tavalyi 
évhez (31) képest több, összesen 38 rendezési hiányosság miatti elmarasztaló határozatot hozott a 
biztonsági területet érintően. 

A határozatokban szereplő fegyelmi döntések pirotechnikai eszközök működtetéséért 163 (110 db), 
bedobálásért 27 (21 db), rasszista megnyilvánulásért 36 (11 eset), nem engedélyezett 
transzparensért 6 (4 esetben), a hangosbemondó sportszerűtlen használatáért 3 (1 eset), a nézőktől 
elzárt területre való behatolásért 1 estben kerültek kiszabásra. 
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A biztonsági szabályok megsértéséért indított eljárások száma egyértelműen nőt. Különösen 
kiemelkedő növekedést mutat a rasszista megnyilvánulások (+327%) és a pirotechnikai eszközök 
használatáért (+148%) kiszabott büntetések száma. A számok növekedése mögött nem a szurkolói 
magatartás durvulása áll, hanem az ellenőrök és a fegyelmi terület határozottabb fellépése a 
szabályszegésekkel szemben. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az e területeken az elmúlt évben nagy 
visszhangot kiváltó szabályszegésekkel szemben a Szövetség egyértelműen fellépett. Egy 
mérkőzésen fordult elő sorozatos nézőtéri rendbontás, ahol a nézők nagy létszámban az elzárt 
területre hatoltak be. Az esemény széleskörű feldolgozása lehetővé tette, hogy ez után lényegesen 
javuljon a klubok mérkőzés előtti egyeztetésének színvonala, a hazai és vendégrendezők 
együttműködése. 

A biztonsági fejlesztések eredményeképpen a mérkőzés szervezés feltételei, valamint a 
jogszabályoknak való megfelelés színvonala emelkedett. A sportszervezetek azonban még mindig 
nem fordítanak kellő figyelmet a kizárás intézményének alkalmazására. Ennek következtében a 
sportrendészeti nyilvántartásban csak kis számban (13 fő) szerepel klubok által kizárt személy. 

Kiemelt figyelmet kapott a labdarúgó mérkőzések biztonsági szempontból történő minősítésének 
folyamata. Több sportszervezet azonban továbbra sem fordít megfelelő figyelmet a minősítési 
szempontrendszer elkészítésére. 

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

A Szurkolói Irodával való kapcsolathoz képest továbblépést jelentenek a klubok szervezésében 
történő, az összes szurkolói csoport képviselőivel megvalósuló szövetségi megbeszélések. Fő cél a 
sportszervezetek ösztönzése a szurkolókkal való korszerű együttműködési formák kialakítására és a 
közvetlen párbeszéd megteremtésének lehetősége a szurkolók számára a Szövetséggel. 

2.6. Mérkőzések nem megengedett eszközökkel történő befolyásolása elleni feladatok 

Az MLSZ a Versenyszabályzat módosítása mellet intézkedett a Fegyelmi Szabályzat módosítására 
is a fogadási csalássokkal kapcsolatban. Rögzítésre került a sportolók fogadási tilalma, valamint 
jelentési kötelezettsége. A szabályok megszegőivel szemben szigorú fegyelmi büntetések kerültek 
bevezetésre. Az Etikai kódex a fogadási csalások elleni rendelkezésekkel módosult. 

A fogadási csalások elleni szövetségi tevékenység szervezetté vált. A korábban kiépített 
együttműködési csatornák (rendőrség, BM, ügyészség, stb.) tovább bővültek a Szerencsejáték Zrt. 
és a Magyar Olimpiai Bizottság irányába. 

A nemzetközi együttműködésnek köszönhetően az UEFA szakemberei több magyarországi 
képzésen és konferencián vettek részt, illetve hozzájárultak a magyar játékvezetők, 
sportszakemberek, MLSZ munkatársak és szövetségi ellenőrök megfelelő felkészítéséhez. 

Az MLSZ ösztönzésére a fogadási csalásokkal szembeni rendelkezések módosultak. A BTK 
módosításának köszönhetően új tényállás (a sporteredmény tiltott befolyásolása) került bevezetésre, 
aminek értelmében a sportrendezvények eredményének és részelemének jogellenes befolyásolása 
is bűncselekménynek minősül. A jogalkotó a fegyelmi eljárásokkal kapcsolatban többek között 
módosította az elévülés, a kézbesítés, az eljárás megszüntetése és a fellebbezés szabályait. 

A szigorodó nemzetközi szabályozók miatt a Szövetség határozottabban érvényesíti a hivatalos 
személyek és játékosok fogadásával kapcsolatos tilalmat. A hatékonyabb fellépés érdekében a 
sportszervezeteket ösztönöztük belső bejelentési protokoll kialakítására, illetve az igazolási 
gyakorlatuk átgondolt kivitelezésére, a bejelentésekkel kapcsolatos kötelezettségük megfelelő 
határidőre történő végrehajtására. 

A legjobb nemzetközi gyakorlatok hazai implementációja érdekében kidolgozás alatt van egy, a 
sportágban közreműködő személyek részére szóló kézikönyv, illetve egy átfogó képzési program. 

3. Támogatási pályázatok 

3.1. 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. 



18 

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 az uniós szinten 
is szorgalmazott sportolói életpálya bevezetése, a magyar sporttehetségek kiválasztása és 
nyomon követése megvalósuljon; 

 az utánpótlás-nevelés, kiemelten a legnagyobb tömegbázissal 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 2013 évi akadémia és az utánpótlás-nevelési pályázat keretében 15 (2012-ben 29 db) nyertes 
pályázó részére megítélt támogatás együttes összege: 1 milliárd 556 millió Ft. Ebből a hat 
legnagyobb akadémia összesen 1 milliárd 15 millió Ft támogatásban részesült. 

3.2. Társasági adó támogatási pályázat 

A társasági adó kedvezményekkel kapcsolatos jogszabályok fejlesztésében a Szövetség aktívan 
részt vett, folyamatos egyeztetések folytak a minisztériummal, a projektben szerepet vállaló 
hatóságokkal, külső szakértőkkel. 

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

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy már a beadási határidő előtt jóval 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 
amatőr csapatok versenyeztetési költségeinek csökkentése és az infrastruktúra megújítása, bővítése 
jelentik a legfontosabb alappilléreket. 

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 adótámogatás rendszerében 2013. december 31-ig a sportszervezetekhez összesen 
51,0 milliárd forint támogatási forrás került, ezen felül a Szövetség központi programjai 11 milliárd 
forintot képviselnek. 

A 2013-2014-es évadhoz kapcsolódóan az MLSZ 1380 (2011: 1330) pályázatot bírált el, ebből 21 
(2012: 20) esetében miniszteri, és elnökségi döntésre volt szükség. A beadott pályázatok közül 1264 
(2012 : 1207) elfogadásra került. A projekt volumenét jól mutatja, hogy a teljes megítélt támogatás 
nagysága 22,8 milliárd forint (2012/13-ben 23,4 milliárd forint), melyből 9,4 milliárd forint (2012/13-
ben 10,3 milliárd) utánpótlásnevelés-fejlesztés, 12,5 milliárd forint (2012/13-ben 11,7 milliárd forint) 
infrastruktúra és tárgyi eszköz beruházás. A 2013/14-es évad vonatkozásában 17,7 milliárd forint 
(2012/13-ben16,0 milliárd forintnyi támogatási igazolás került jóváhagyásra, mely körülbelül 
négyezer határozat kiállítását jelentette. 

4. 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 indítása 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 – grundméretű, 
kisméretű, 40x60 méteres, valamint nagyméretű műfüves és élőfüves nagypályák kerülnek 
felépítésre.  

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. 
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Egyrészt a gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan (OTP Bank 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 2013. évi építések adatai alapján – átlag 15,7 millió Ft, míg a 
20x40-es méretű pálya teljes bruttó költsége 27,6 millió Ft. 

A műfüves félpálya (40x60 m) elsősorban utánpótlás tornák lebonyolítására alkalmas, az U11-es 
korosztály (mely tekintélyes arányt képvisel a versenyengedélyesek között) ilyen pályán játszik. 
Ezen kívül ki lehet alakítani rajta 2 db 20x40-es méretű pályát, mely az utánpótlás korosztályoknak 
megfelelő edzéslehetőséget biztosít. Egy ilyen pálya teljes bruttó költsége – a 2013. évi adatok 
alapján – 59,5 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 2013-as átlagár alapján 134,4 millió Ft. 

2013 őszén az önkormányzatoknak és a sportegyesületeknek lehetőségük volt élőfüves nagypályára 
is pályázniuk, így 2014-től már az élőfüves pályák építése is bekerül a programba. Egy világítással, 
öntözőrendszerrel ellátott élőfüves nagypálya becsült költsége bruttó 86,2 millió Ft. 

A helyszínek pályáztatás keretében, formai és tartalmi előértékelést követően, a megyei 
igazgatóság/elnökség javaslatát alapul véve, az MLSZ elnökség döntése alapján kerülnek 
kiválasztásra.  

2013-ban 115 darab (14 nagypálya, 5 félpálya, 82 kispálya, 14 grundpálya) új műfüves pálya került 
átadásra országszerte, melyek közül 20 kispálya egy kedvezményes pályaépítési konstrukció 
keretében valósult meg. A Kedvezményes Pályaépítési Program keretében 10% önerő 
biztosításával juthattak kispályához olyan hátrányos helyzetű települések, melyek rendelkeznek 
legalább egy utánpótlás csapattal.  

A 2013-as beruházások teljes bruttó költsége 4,66 milliárd Ft volt, mely költségből 30% önrész 
megfizetését az önkormányzatok és a sportszervezetek vállalták, 70% pedig TAO forrás. A 
kedvezményes pályák esetén, ahol az önkormányzat 10% önrészt bocsátott rendelkezésre, a 20% 
fennmaradó önerő a FIFA Goal Program keretében nyújtott támogatásából került finanszírozásra. 

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. 

A megépült pályák karbantartását az MLSZ folyamatosan ellenőrzi, a megyei igazgatóságok pedig 
segítik az önkormányzatokat és a sportszervezeteket abban, hogy megfelelő aktivitás, szakmai 
programok, tornák, versenyek, fesztiválok valósuljanak meg az új pályákon. 

2014-ben terveink szerint további 120 pálya kerül felépítésre, melyek közül 20 darab kispálya szintén 
a kedvezményes pályaépítési konstrukció keretében fog felépülni. 

2014-re vonatkozóan az anyagok szállítóit 5 termékcsoport vonatkozásában (palánk és háttérháló, 
kapuk és felszerelési tárgyak, műfű és kellékei valamint mobil lelátó és cserepad), 
megversenyeztettük, a nyertes szállítókkal megkötöttük a szerződéseket és februárban kiírásra 
került az első kivitelezői tender is. Az idei építkezések előreláthatólag március közepén kezdődnek. 

5. Sporttelep-felújítási Program 

A korábbi időszakok tapasztalatai alapján indítottuk 2013/14-ben az ún. sporttelep felújítási 
programot. A program első ütemének keretében 665 sportszervezet igényelt támogatást, ebből 584 
pályázatot hagyott jóvá a Szövetség, a beruházások 3,5 milliárd forint értékben valósulnak meg, a 
támogatás teljes összege 2,5 milliárd forint. 

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. július 1-i hatályba lépésével 
megnyílt az út a támogatási források lehívása előtt. A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2011/2012-es, 
valamint a 2012/2013-as sportfejlesztési programjában egyaránt szerepeltette az országos hatókörű 
pályaépítési programját, amely elsősorban a szabadidő-futball, azon belül is az iskolai labdarúgás 
feltételeinek javítását célozza. Az Elnökség a pályaépítési koncepciót 18/2012 (02.07) számú 
határozatával elfogadta. A pályaépítési program hatóköre nem terjed ki az amatőr (megyei első és 
annál alacsonyabb) osztályban szereplő egyesületek által használt sporttelepek, élőfüves pályák 
felújítására, ezért az MLSZ központi hivatala a megyei igazgatóságokkal együttműködve elkészítette 
a sporttelep felújítási program (a továbbiakban: program) koncepcióját. 
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A program első köre 2013 elején, míg a második köre 2013 végén került meghirdetésre.  

5.1. A 2013. évi pályázati körben (első ütem) nyertes pályázatok megvalósítása 

2013. elején első alkalommal meghirdetett sporttelep felújítási program keretében 573 db nyertes 
sportszervezet kb. 3,4 milliárd forint értékű beruházás megvalósítására kapott 2.449.297.626 forint 
TAO forrást. A fejlesztések legnagyobb része előfinanszírozású.  

A fejlesztések mielőbbi megvalósítása érdekében az MLSZ központ a megyei igazgatókkal 
együttműködve műszaki ellenőrök bevonásával, 2013. november óta nyomon követi a beruházások 
előrehaladását. A nyomon követés célja a megvalósított beruházás és a pályázat műszaki tartalma 
összhangjának ellenőrzése, valamint segítség nyújtás a megvalósítást nehezítő, az MLSZ 
hatásköréhez tartozó esetleges problémák megoldásában. 

Országos szinten a meg nem kezdett vagy esetleg visszalépett pályázatok száma minimális, 1-2%. 
Az egyszerűbb műszaki tartalmú pályázatok (pl.: gépbeszerzés) lényegében befejeződtek. A 
bonyolultabb (pl.: építés, pályakarbantartás) beruházások megvalósítása jelenleg is folyamatban 
van, ezek készültségi állapota átlagban az 60%-t meghaladja. Az első körös program megvalósítása 
várhatóan 2014. június 30-án zárul le teljes körűen. 

5.2. A második pályázati ütem (2014. évi) legfontosabb lépései, az értékelés szempontjai 

A második körös pályázat lebonyolítási rendszere az első körrel lényegében megegyezett. 

2014. február 14-ét követően a pályázatokat formai és tartalmi szempontból a megyei igazgatóságok 
ellenőrizték. Az értékelési szempontrendszer figyelembe veszi a sportszervezet bajnoki osztályát, az 
utánpótlás-nevelésben betöltött aktivitását, körzetközponti/alközponti szerepét és a beruházás 
prioritását az adott megyében. Tekintettel arra, hogy az egységesített értékelési rendszer sok 
esetben nem képes kezelni az egyedi sajátosságokat, a formailag megfelelő pályázatok közül a 
teljes megyei keret 30%-ig terjedő mértékben a megyei elnökségek egyedileg hozhatnak döntést.  

5.3. A 2014-es pályázat eredményei 

797 darab pályázat került benyújtásra, amely jóval magasabb szám a 2013-as évi 666 darabhoz 
képest. 

A legnagyobb pályázói kedv Győr-Moson-Sopron (74 db) és Pest (78 db) megyében volt. A 
legkisebb érdeklődés Hajdú-Biharban (22 db) és Budapesten (24 db) volt. A rendelkezésre álló 
megyei keretből több tízmillió forint megmaradt Budapesten, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Veszprém megyében. Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legnagyobb mértékű 
túligénylés. 

A március végéig meghozott döntések alapján 726 darab pályázat részesült támogatói döntésbe. A 
szétosztott támogatás meghaladja a 3 milliárd forintot. A megítélt támogatás eredményeként 4,3 
milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. 



21 

VII. fejezet 

Sporteredmények 

1. Férfi „A” válogatott 

2013 januárjában Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján a magyar válogatott a 32. 
helyet foglalta el, míg decemberre visszaesett a 44. helyre.  

A válogatott a 2013. évi mérkőzései alapján nem jutott ki a 2014-es Brazíliai világbajnokságra. 

Az MLSZ Elnöksége decemberben nevezte ki a férfi felnőtt nagypályás ’A’ válogatott Szövetségi 
Kapitányává Pintér Attilát, 2014. január 1. – 2016. június 30. időszakra. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.05 Magyarország Finnország Barátságos 1 - 2 

2013.10.15 Magyarország Andorra VB selejtező 2 - 0 

2013.10.11 Hollandia Magyarország VB selejtező 8 - 1 

2013.09.10 Magyarország Észtország VB selejtező 5 - 1 

2013.09.06 Románia Magyarország VB selejtező 3 - 0 

2013.08.14 Magyarország Csehország Barátságos 1 - 1 

2013.06.03 Magyarország Kuvait Barátságos 1 - 0 

2013.03.26 Törökország Magyarország VB selejtező 1 - 1 

2013.03.22 Magyarország Románia VB selejtező 2 - 2 

2013.02.06 Fehéroroszország Magyarország Barátságos 1 - 1 

2. U21/U20 válogatott 

A válogatott az EB selejtezőn nyújtott eddigi teljesítményével kizárta magát a 2016-os Rio-i Olimpia 
részvételéből, válogatottunknak nincs esélye a kijutásra. 

Az Elnökség a 2013. évi eredmények alapján döntött a szakmai vezetés átalakításáról. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.05 Skócia Magyarország Barátságos 2 - 2 

2013.11.18 Ausztria Magyarország EB selejtező 4 - 2 

2013.11.14 Magyarország Albánia EB selejtező 0 - 2 

2013.10.14 Spanyolország Magyarország EB selejtező 1 - 0 

2013.10.10 Magyarország Ausztria EB selejtező 0 - 2 

2013.09.05 Magyarország 
Bosznia-

Hercegovina 
EB selejtező 4 - 1 

2013.08.14 Magyarország Málta Barátságos 1 - 0 

2013.06.07 Albánia Magyarország EB selejtező 1 - 2 

2013.05.14 Magyarország Kecskeméti TE Barátságos 1 - 1 

2013.03.26 Magyarország Finnország Barátságos 2 - 0 

2013.03.22 Magyarország MVM Paks Barátságos 3 - 0 

2013.03.06 Szerbia Magyarország Barátságos 0 - 0 

2013.02.06 Magyarország Lombard Pápa Barátságos 2 - 1 

2013.01.29 Magyarország Csákvári TK Barátságos 3 - 0 
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3. U19 válogatott 

Válogatottunk 2013-ban tétnélküli mérkőzésekkel készült a 2014. évi U19-es EB döntőre, hiszen 
mint rendező ország válogatottja, kvalifikáció nélkül vesz részt a döntőben. 

A döntő július 19. és 31. között kerül megrendezésre. 

EB döntő helyszínei: 

 Szusza Ferenc Stadion, Budapest 

 Pancho Aréna, Felcsút 

 ETO Park Stadion, Győr 

 PERUTZ Stadion, Pápa 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.06. Magyarország Finnország Barátságos 4 - 0 

2014.03.04. Magyarország Finnország Barátságos 1 - 0 

2013.11.14 Magyarország Anglia Barátságos 1 - 4 

2013.10.14 Magyarország Spanyolország Nemzetközi torna 1 - 4 

2013.10.12 Magyarország Portugália Nemzetközi torna 3 - 3 

2013.10.10 Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 2 - 0 

2013.09.09 Magyarország Belgium Nemzetközi torna 1 - 5 

2013.09.07 Magyarország Franciaország Nemzetközi torna 3 - 1 

2013.09.06 Magyarország Izrael Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.08.14 Magyarország Németország Barátságos 3 - 2 

4. U18 válogatott 

Válogatottunk (a 2014-es U19 EB korosztályos csapata) az elmúlt időszakban jelentős skalpokat 
gyűjtött be. Cél volt a játékos keret minél több nemzetközi tapasztalat megszerzése, felkészülés az 
EB-re. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.19 Olaszország Magyarország Barátságos 2 - 0 

2013.10.14 Anglia Magyarország Barátságos 4 - 0 

2013.10.11 Anglia Magyarország Barátságos 2 - 1 

2013.09.26 Montenegró Magyarország Nemzetközi torna 3 - 1 

2013.09.24 Montenegró Magyarország Nemzetközi torna 2 - 4 

2013.08.24 Magyarország Románia Nemzetközi torna 0 - 0 

2013.08.21 Magyarország Törökország Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.08.20 Magyarország Ukrajna Nemzetközi torna 1 - 0 

2013.05.25 
Egyesült 
Államok 

Magyarország Nemzetközi torna 1 - 2 

2013.05.23 Csehország Magyarország Nemzetközi torna 0 - 0 

2013.05.21 Portugália Magyarország Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.04.10 Magyarország Olaszország Barátságos 5 - 2 

2013.03.14 Magyarország Macedónia Barátságos 4 - 2 

2013.03.12 Magyarország Macedónia Barátságos 0 - 1 

2013.02.13 Norvégia Magyarország Barátságos 4 - 0 

2013.02.11 Norvégia Magyarország Barátságos 1 - 1 
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5. U17 válogatott 

Válogatottunk a 2012. évi elitkörhöz hasonlóan ismét rendkívül peches körülmények között 
veszítette el a döntőbejutás lehetőségét, jobb gólkülönbségükkel a svédek végeztek az első helyen a 
csoportban, és vehettek részt a szlovákiai Európa Bajnokságon. Az őszi szlovéniai EB selejtező 
csoportból nem sikerült a továbbjutás, így az idei elitkörben a válogatott már nem vett részt. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.02.19 Olaszország Magyarország Barátságos 6 - 0 

2013.09.28 Magyarország Skócia EB selejtező  1 - 2 

2013.09.25 Szlovénia Magyarország EB selejtező  4 - 2 

2013.09.23 Magyarország Wales EB selejtező  5 - 5 

2013.08.29 Magyarország Montenegró Barátságos 3 - 0 

2013.08.27 Magyarország Montenegró Barátságos 1 - 2 

2013.08.04 Magyarország Albánia Nemzetközi torna 1 - 2 

2013.08.02 Magyarország Szerbia Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.07.29 Magyarország Izland Nemzetközi torna 2 - 3 

2013.03.31 Magyarország Svédország EB selejtező elitkör 1 - 1 

2013.03.28 Magyarország Fehéroroszország EB selejtező elitkör 3 - 0 

2013.03.26 Magyarország Finnország EB selejtező elitkör 3 - 2 

2013.03.14 Magyarország Szlovákia Barátságos 3 - 0 

2013.03.12 Szlovákia Magyarország Barátságos 1 - 0 

2013.02.28 Málta U19 Magyarország Barátságos 0 - 0 

2013.02.25 Málta U19 Magyarország  Barátságos 0 - 2 

6. U16 válogatott 

A csapat az elmúlt időszakban változatos eredményeket ért el. A nemzetközi mérkőzéseken 
megszerezhető tapasztalat, ellenfelek megismerése és az U17-es csapat felépítése tartozott a 
megfogalmazott célok között. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.13 Magyarország Finnország Barátságos 0 - 0 

2014.03.11 Magyarország Finnország Barátságos 2 - 3 

2013.08.17 Magyarország Bulgária Nemzetközi torna 2 - 1 

2013.08.16 Ukrajna Magyarország Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.08.14 Skócia Magyarország Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.08.13 Magyarország Ciprus Nemzetközi torna 1 - 0 

2013.05.24 Magyarország Svájc Nemzetközi torna 0 - 4 

2013.05.22 Magyarország Szlovénia Nemzetközi torna 3 - 1 

2013.05.21 Magyarország Örményország Nemzetközi torna 4 - 1 

2013.05.02 Magyarország Ausztria Barátságos 0 - 1 

2013.04.30 Ausztria Magyarország Barátságos 1 - 0 

2013.03.07 Spanyolország Magyarország Barátságos 0 - 0 

2013.03.05 Spanyolország Magyarország Barátságos 2 - 0 

7. U15 válogatott 

A válogatott a nemzeti válogatottakkal történő barátságos mérkőzések mellett hat klubcsapattal is 
összemérte erejét, a minél több nemzetközi tapasztalat megszerzése céljából. 
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Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2013.11.07 Magyarország Szlovákia Barátságos 1 - 3 

2013.11.05 Szlovákia Magyarország Barátságos 0 - 0 

2013.06.13 Magyarország Olaszország Barátságos 2 - 2 

2013.06.11 Magyarország Olaszország Barátságos 2 - 3 

2013.05.09 Magyarország Törökország Barátságos 1 - 0 

2013.05.07 Magyarország Törökország Barátságos 1 - 0 

2013.03.13 Ausztria Magyarország Barátságos 2 - 3 

8. Női A válogatott 

Válogatottunk 2013. évi célkitűzése volt, hogy a fiatal játékosok beépítése a válogatottba 
zökkenőmentesen történjen meg, illetve tisztes helytállás a világbajnoki selejtező mérkőzéseken. A 
világbajnoki csoportellenfeleink jelentős erőt képviselnek, ezáltal az olimpiai kvalifikáció a csapat 
számára nem elérhető. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.11 Lengyelország Magyarország Nemzetközi torna 1 - 4 

2014.03.09 Magyarország Egyesült Államok Nemzetközi torna 4 - 0 

2014.03.07 Horvátország Magyarország Nemzetközi torna 2 - 2 

2013.11.23 Magyarország Kazahsztán VB selejtező 4 -1 

2013.10.31 Magyarország Bulgária VB selejtező 4 - 0 

2013.10.26 Magyarország Ausztria VB selejtező 0 - 3 

2013.09.25 Magyarország Dánia Barátságos 0 - 4 

2013.09.05 Magyarország Románia Barátságos 5 - 1 

2013.09.03 Magyarország Románia Barátságos 3 - 2 

2013.08.22 Magyarország Csehország Nemzetközi torna 1 - 3 

2013.08.20 Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 2 - 3 

2013.06.02 Magyarország Wales Barátságos 2 - 1 

2013.05.31 Magyarország Wales Barátságos 4 - 0 

2013.04.17 Szlovénia Magyarország Barátságos 1 - 4 

2013.03.13 Izland Magyarország Nemzetközi torna 4 - 1 

2013.03.11 Magyarország Wales Nemzetközi torna 1 - 1 

2013.03.08 Magyarország Portugália Nemzetközi torna 2 - 0 

2013.03.06 Magyarország Mexikó Nemzetközi torna 0 - 1 

2013.02.24 Magyarország Slovan Bratislava Barátságos 3 - 0 

9. Női U19 válogatott 

Válogatottunk a tavaszi EB elitkör, valamint az őszi EB selejtező csoportokból nem tudott tovább 
jutni. A nemzetközi tapasztalatok megszerzésének eléréséhez számos barátságos mérkőzés és 
nemzetközi tornákon való részvétel került biztosításra a csapat számára. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.29 Magyarország Irán Nemzetközi torna 6 - 1 

2014.03.27 Magyarország Törökország Nemzetközi torna 1 - 1 

2014.03.25 Azerbajdzsán Magyarország Nemzetközi torna 1 - 2 

2014.03.24 Orosz regionális Magyarország Nemzetközi torna 2 - 2 
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válogatott 

2014.03.22 Magyarország Törökország Nemzetközi torna 0 - 2 

2014.03.20 Egyesült Államok Magyarország Nemzetközi torna 2 - 1 

2013.09.26 Magyarország Belgium EB selejtező 2 - 5 

2013.09.23 Magyarország Törökország EB selejtező 2 - 3 

2013.09.21 Magyarország Montenegró EB selejtező 4 - 1 

2013.08.30 Magyarország Ciprus Barátságos 3 - 1 

2013.08.28 Magyarország Ciprus Barátságos 9 - 1 

2013.08.11 Lengyelország Magyarország Barátságos 2 - 0 

2013.08.09 Lengyelország Magyarország Barátságos 1 - 0 

2013.06.13 Magyarország Moldávia Barátságos 4 - 2 

2013.06.11 Magyarország Moldávia Barátságos 5 - 1 

2013.05.16 Ciprus Magyarország Barátságos 0 - 4 

2013.05.14 Ciprus Magyarország Barátságos 2 - 1 

2013.04.09 Magyarország Szerbia 
EB selejtező 

elitkör 
4 - 3 

2013.04.06 Anglia Magyarország 
EB selejtező 

elitkör 
3 - 0 

2013.04.04 Norvégia Magyarország 
EB selejtező 

elitkör 
7 - 0 

2013.03.28 Magyarország Szlovénia Barátságos 2 - 2 

2013.03.27 Szlovénia Magyarország Barátságos 0 - 3 

10. Női U17 válogatott 

A válogatott Moldovában megrendezett Európa bajnoki selejtező mini tornáról az első helyen jutott 
tovább csoportjából, de az elitkörben az erőteljesebb válogatottakkal szemben alul maradt és nem 
jutott tovább a döntőbe. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.20 Magyarország Lengyelország Barátságos 1 - 1 

2014.03.18 Magyarország Lengyelország Barátságos 2 - 3 

2013.10.07 Magyarország Norvégia 
EB selejtező 

elitkör 
1 - 7 

2013.10.04 Finnország Magyarország 
EB selejtező 

elitkör 
3 - 0 

2013.10.02 Magyarország Skócia 
EB selejtező 

elitkör 
4 - 3 

2013.09.16 Görögország Magyarország Barátságos 1 - 6 

2013.09.14 Görögország Magyarország Barátságos 1 - 1 

2013.08.04 Magyarország Izland EB selejtező 2 - 2 

2013.08.01 Lettország Magyarország EB selejtező 0 - 8 

2013.07.30 Moldova Magyarország EB selejtező 0 - 5 

2013.07.18 Magyarország Észak-Írország Barátságos 3 - 1 

2013.07.16 Magyarország Észak-Írország Barátságos 3 - 4 

2013.06.29 Ukrajna Magyarország Nemzetközi torna 1 - 3 

2013.06.28 Skócia Magyarország Nemzetközi torna 3 - 2 

2013.05.29 Magyarország Svájc Nemzetközi torna 4 - 3 

2013.05.27 Magyarország Szlovénia Nemzetközi torna 4 - 2 
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2013.05.26 Magyarország Bulgária Nemzetközi torna 6 - 0 

2013.05.09 Portugália Magyarország Barátságos 6 - 1 

2013.05.07 Portugália Magyarország Barátságos 2 - 2 

2013.03.27 Szlovénia Magyarország Barátságos 2 - 3 

11. Futsal A válogatott 

Sito Rivera Szövetségi Kapitánnyal a válogatott 2013. évi célkitűzése volt megszerezni a kvalifikációt 
a belgiumi 2014-es Európa Bajnokságra. A csoport második hely alapján Play Off mérkőzés 
keretében Ukrajnával mérkőzött meg a döntőbe történő kijutásért, de a hazai győzelem ellenére a 
válogatott nem jutott ki az EB-re. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.03.17 Magyarország Görögország Barátságos 1 - 1 

2014.03.16 Magyarország Görögország Barátságos 4 - 2 

2014.01.07 Hollandia Magyarország Barátságos 4 - 1 

2014.01.06 Hollandia Magyarország Barátságos 6 - 3 

2013.12.04 Franciaország Magyarország Barátságos 6 - 4 

2013.12.03 Franciaország Magyarország Barátságos 2 - 3 

2013.11.27 Magyarország Kuvait Barátságos 3 - 2 

2013.09.24 Magyarország Ukrajna EB selejtező 5 - 4 

2013.09.17 Ukrajna Magyarország EB selejtező 2 - 1 

2013.09.04 Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 3 - 3 

2013.09.03 Magyarország Csehország Nemzetközi torna 2 - 4 

2013.09.02 Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 1 - 2 

2013.03.30 Olaszország Magyarország 
EB selejtező 

minitorna 
9 - 1 

2013.03.28 Magyarország Finnország 
EB selejtező 

minitorna 
5 - 2 

2013.03.27 Magyarország Montenegró 
EB selejtező 

minitorna 
4 - 3 

2013.03.20 Magyarország Horvátország Barátságos 2 - 1 

2013.03.19 Horvátország Magyarország Barátságos 2 - 2 

2013.02.13 Magyarország Szlovénia Barátságos 2 - 0 

2013.02.12 Magyarország Szlovénia Barátságos 2 - 4 

12. Futsal U21 válogatott 

A Szövetség fontosnak tartotta az elmúltévben is az U21 és U19 válogatottak versenyeztetését. Ennek 
keretében a Visegrádi Négyek Torna résztvevői a legutóbbi viadalon abban egyeztek meg, hogy új 
korosztályt vesznek be a programba, és az U21-es válogatottak mellett az U19-es csapatok számára is 
megrendezik a tornát. Ezúttal a szlovák szövetség vállalta a rendezést. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2013.12.01 Magyarország Csehország Nemzetközi torna 3 - 2 

2013.11.30 Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 4 - 0 

2013.09.04 Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 1 - 1 

2013.09.03 Magyarország Csehország Nemzetközi torna 3 - 5 

2013.09.02 Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 3 - 2 
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13. Futsal U19 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2013.12.01 Magyarország Csehország Nemzetközi torna 3 - 4 

2013.11.30 Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 6 - 1 

14. Női Futsal A válogatott 

Női válogatottunk az elmúlt évben és az idei esztendő elmúlt időszakában küzdelmes mérkőzéseket 
vívott ellenfeleivel. A válogatott 2010-es első mérkőzését követő időszakban jelentős trófeákat 
mondhat magáénak, úgymint az orosz, ukrán válogatottakkal szembeni pozitív eredményesség. 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2014.02.22 Magyarország Oroszország Barátságos 5 - 1 

2014.02.21 Magyarország Oroszország Barátságos 4 - 3 

2013.05.09 Magyarország Irán Nemzetközi torna 2 - 2 

2013.05.07 Magyarország Ukrajna Nemzetközi torna 0 - 0 

2013.05.06 Oroszország Magyarország Nemzetközi torna 8 - 0 

2013.02.06 Magyarország Oroszország Barátságos 2 - 2 

2013.02.05 Magyarország Oroszország Barátságos 3 - 2 
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VIII. fejezet 

Versenyek 

1. Versenyszervezés 

1.1.  Nagypályás bajnokságok és kupák 

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 kerültek meghatározásra. 

A 2013/2014. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok már az átszervezés keretében 
kerültek kiírásra. Az OTP Bank Liga NB I. 16 csapattal, a Ness Hungary NB II. 32 csapat helyett 16 
csapattal (egy csoportban), az NB III. 85 csapat helyett 48 csapattal (3 csoportban) kerül 
megrendezésre. 

Az NB III. osztályú bajnokság lebonyolításáért az MLSZ Versenyszervezési Osztálya felel. A korábbi 
területi versenybizottságok feladatait 2013 júliusától az MLSZ Versenybizottsága látja el. 

A középtávú tervben meghatározottak szerint az 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 2013/2014. évi férfi ifjúsági és fiú serdülő utánpótlás bajnokságok korosztályai az Elnökség által 
elfogadott középtávú tervben meghatározottak szerint módosításra kerültek. Az U19-es korosztályú 
bajnokság helyett U21-es bajnokság, az U13-as korosztályú bajnokság helyett U14-es bajnokság 
került kiírásra. Így a 2013/2014. bajnoki évben U21 és U17-es, illetve U15 és U14-es bajnokságok 
kerülnek lebonyolításra. Az U13-as korosztály az OTP Bank Bozsik program keretében versenyez 
tovább. A 6-12 éves korosztály versenyeztetése az előző évekhez hasonlóan zajlott. 

A megyei (budapesti) igazgatóságok 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 rendszer 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 pénteki, szombati és 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. 

Idén sem változott a televíziós társaságok közvetítési politikája. Ugyanúgy pénteki, szombati és 
vasárnapi napokon közvetíti az OTP bank Liga NB I. mérkőzéseit. A Ness Hungary NB II-ből 
közvetített mérkőzések péntek délután kerültek képernyőre. 

A Magyar Kupa és Liga Kupa mérkőzések közvetítésére is a szerződésben maghatározottak szerint 
kerül sor. A női labdarúgás fejlesztése érdekében átfogó fejlesztési terv készült. 

A 2013/2014. évi leány U15-ös bajnokságba bekapcsolódtak az OTP bank Liga NB I-es 
sportszervezetek leány U15-ös csapatai. Jövő évben már a Ness Hungary NB II. csapatainak is 
indítaniuk kell ilyen korosztályú csapatokat. 

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

A nemzeti bajnokságokban a tervezett utánpótlás korosztályú bajnokságok (U11-U19 
korosztályokban) megvalósultak, a versenyeztetés folyamatos. 

Az U19-es bajnokságban az NB I-es felnőtt csapatok utánpótlás csapatain kívül 8 NB II-es felnőtt 
csapat utánpótlása nevezett be és versenyez. Az U17-es bajnokság esetében 10 NB II-es csapat 
vesz részt a bajnokságban jelenleg is. 

Az MLSZ központilag a férfi futsal bajnokságokból az U19 és U17 korosztályú bajnokságokat 
bonyolítja. Idén 12 megyei igazgatóságnál indult fiú futsal utánpótlás bajnokság (U15, U13, U11 
korosztályban ). További megyék is lépéseket tettek, hogy a jövő bajnoki idénytől sportszervezeteik 
részére futsal bajnokságokat írjanak ki és rendezzenek meg. 

Örvendetes tény, hogy a futsalban résztvevő utánpótlás labdarúgók száma emelkedést mutat. 2014 
januárjában már 6.965 futsal versenyengedélyes labdarúgó volt. A futsal insrtuktorok az 
előírásoknak megfelelően segítik a megyei futsal bajnokságok beindítását és fejlesztést. 

1.3. Nemzeti strandlabdarúgó bajnokság 

Idén is Siófokon került megrendezésre a Nemzeti Strandlabdarúgó Bajnokság. 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. 

Nemzeti bajnokságunk, a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga csúcspontja a Super Final, melynek 
döntőjét, illetve a bronzmérkőzést élőben közvetítette a Digi Sport televíziós csatorna. 

2. Játékvezetés 

2.1. A szakterülethez kapcsolódó általános szövetségi feladatok 

A Szövetség folyamatosan 

 biztosítja a kijelölt játékvezetők részvételét az UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken; 

 végzi a hazai bajnoki és kupamérkőzések játékvezetői és ellenőri küldéseit; 

 ellátja a játékvezetők és játékvezető ellenőrök működésével és felkészülésével kapcsolatos 
pénzügyi elszámolást és ellenőrzést; 

 végrehajtja az UEFA Játékvezetői Konvencióban meghatározott feladatokat; 

 gondoskodik a játékvezetői utánpótlás-nevelés fejlesztéséről; 

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

 népszerűsíti a játékvezetést, törekszik minél több embert beiskolázni a játékvezetői 
alaptanfolyamokra. 

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

A játékvezetés területén a beszámoló időszakban a Szövetség: 

 az általa szervezett versenyekre, barátságos és mintegy száz nemzetközi (FIFA, UEFA, 
valamint meghívásos) mérkőzésre játékvezetőket, ellenőröket biztosított; 

 a Magyarországon játszott UEFA mérkőzésekre és tornákra, hivatalos és barátságos 
találkozókra negyedik játékvezetőket, kísérőket biztosított; 

 kidolgozta a hivatásos játékvezetők foglalkoztatásának jogi- és pénzügyi szabályozását; 

 a 2013/2014-es bajnoki rendszer átalakítása következtében átszervezte a játékvezetői és 
ellenőri kereteket. Az NB I-ben működő játékvezetők létszámát 12 főre, az NB II játékvezetői 
keretét 21 főre csökkentette? 

 kialakította az új bajnoki rendszerhez illeszkedő NB III-as játékvezetői és ellenőri keretet, ahol, 
jelentős szűkítés történt; 

 a 2013/2014-es bajnokság kezdetétől - Európában az elsők között - bevezette a hat 
játékvezetős rendszert, mely a játékvezetés színvonalát tekintve kedvező tapasztalatokat 
hozott; 
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 kidolgozta és bevezette az országban régiós szinten működő játékvezetők szezon előtti 
tesztelésének egységes fizikai és elméleti követelményrendszerét; 

 beindította a játékvezetők alapfokú akadémiai képzési rendszerét; 

 kidolgozta az mlsz.info-ba integrált, a játékvezetők képzését segítő, fejlesztő oktatási modult; 

 kidolgozta a 2013-2014 tanév tavaszi félévében Debreceni Tudományegyetemen elindításra 
került labdarúgó játékvezető képzést. 

2.3. A játékvezetők felkészítése 

Az MLSZ Játékvezető Bizottsága 2013. január 19-26 között rendezte téli edzőtáborát a törökországi 
Antalyában. Ezen az NB I-es játékvezetői, asszisztensi, ellenőri keret mellett a női FIFA kerettagok 
vettek részt, összesen 70 fő. A táborban napi 5,5 órában elméleti képzésben vettek részt a 
résztvevők, melynek során, többek között, az 2012. őszi szezon felvételei alapján elemezték 
döntéseiket, ítéleteiket. Emellett egy kötelező és egy fakultatív edzés szerepelt a napi programban. 

Korábban soha nem tapasztalt létszámban vehettek részt magyar elit játékvezetők az UEFA 
Rómában tartott összetartásán, hiszen Kassai Viktor és Vad II. István mellett Gaál Gyöngyi és 
Kulcsár Katalin is meghívást kapott az európai elit továbbképzésére, Kovács Gábor és Farkas 
Balázs pedig Gentben, az UEFA Futsal elit játékvezetőinek kurzusán képviselte a hazai 
játékvezetést. 

A nyártól 240 fősre duzzadt országos nagypályás játékvezető keret (illetve a 114 fős futsal keret) 
szakmai felkészítése, téli és nyári edzőtáborai, szezon közbeni frissítő kurzusai, elméleti és fizikai 
tesztelése rendben megtörtént. 

Az elmúlt évben fordult elő a magyar labdarúgó-játékvezetés honi történetében elsőként, hogy az 
átszerveződő bajnoki rendszerben az NBIII-as keret tagjainak központi edzőtábort szerveztek. A 
magasabb elvárások miatt megfelelő szakmai felkészítésükre kellő hangsúly került, melyre az öt 
napos edzőtábor jó lehetőséget biztosított. 

2.4.  Rangos játékvezetői sikerek 

Az Anglia – Kanada barátságos női válogatott mérkőzés játékvezetője Gaál Gyöngyi, asszisztensei 
Hima Andrea és Török Katalin voltak. 

Kassai Viktor vezette a későbbi csoportelsőség szempontjából is rendkívül fontos Franciaország - 
Spanyolország VB selejtező mérkőzést. Első számú játékvezetőnk munkáját Erős Gábor, Ring 
György és Bognár Tamás segítette. 

Kassai Viktor vezette a FC Bayern München – FC Barcelona Bajnokok Ligája elődöntőt. Az 
oldalvonal mellett Ring György és Kispál Róbert, a negyedik játékvezető Erős Gábor, az alapvonalon 
Bognár Tamás és Fábián Mihály asszisztáltak. 

Vad II István a Club Atletico de Madrid – FC Rubin Kazany és az FC Anzsi Mahacskala - Newcastle 
United FC Európa Liga találkozókon való bíráskodása után a Szerbia–Skócia találkozón fújta a sípot. 
Segítői Albert István, Tóth Vencel és Szabó Sándor voltak. 

Ifj. Tóth Vencel FIFA-asszisztens június 5-18-ig - egyedüli magyarként - az Izraelben rendezett U21-
es Európa-bajnokságon képviselte hazánkat, ahol a fináléban működött. 

A törökországi U20-as labdarúgó-világbajnokságra Kassai Viktor, valamint Erős Gábor és Albert 
István asszisztensek kaptak meghívást. 

Kulcsár Katalin játékvezető és dr. Kulcsár Judit asszisztens a női labdarúgó Európa-bajnokságon, az 
Olaszország – Németország negyeddöntőn bíráskodott. 

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. 

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. 
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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. 

2014 januárjában, a hatályos Sporttörvény módosításának következtében az MLSZ Elnöksége 
jóváhagyta azt a Klublicenc Szabályzat módosítást, mely lehetővé tette a licenc év közbeni kiadását, 
különféle feltételek teljesítése esetén, az MLSZ Elnökségének előzetes jóváhagyását követően. 

3.1. Projektek, kiemelt feladatok 

2013 február elején elfogadásra került a helyszíni ellenőrzések szakmai terve, melynek keretében 
elsősorban a lejárt tartozások kerülnek áttekintésre a következő főbb témakörökben: játékosok felé 
fennálló lejárt bértartozás, lejárt adó, illeték és bér járulék tartozás, játékost átadó klub felé fennálló 
lejárt tartozás, a licences üzleti tervének megalapozottsága, továbbá a kapcsolódó terv-tény 
összehasonlítás. 

A helyszíni ellenőrzések a licenc alapeljárás lezárultával megkezdődtek, 2013 decemberéig 
összesen kilenc klubnál végeztünk ellenőrzést. 

Az UEFA képviselői helyszíni ellenőrzés keretében az MLSZ Székházban vizsgálták a 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. 

Részt vettünk az UEFA képviselőinek licenc-megfelelőségi (complience visit) vizsgálatán is, melynek 
az volt a célja, hogy a Deloitte Kft. helyszíni vizsgálatba bevont magyar könyvvizsgáló kollégáinak 
segítségével az UEFA megbizonyosodjon arról, hogy a 2013/14-es licenceljárás, a három 
kiválasztott UEFA/NBI licenccel rendelkező klub (DVSC, Honvéd, Győr) esetében, a hatályos UEFA 
klublicenc szabályzatnak megfelelően zajlott-e le. Az előzetes záró jelentés alapján a vizsgálatot 
végző szakemberek nem azonosítottak jelentős hibát, hiányosságot. 

A Klublicenc Adminisztráció képviseltette magát Nyonban egy, az UEFA rendezésében megtartott 
műhelymunkán, ahol a már eddig is használt UEFA informatikai 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.  
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IX. fejezet 

Amatőr labdarúgás 

1. Versenyszervezés 

A 404/2011 (12.13.) számú elnökségi határozat alapján a 2012-2013. bajnoki év után végrehajtott 
csapatszámok csökkentés miatt a megyei (budapesti) bajnokságban résztvevő csapatok száma 37-
tel növekedett. A bajnoki rendszer nem változott. A 2013-2014. évi amatőr bajnokságok 
zökkenőmentesen elindultak. 

A kiváltott versenyengedélyesek száma 2014. április 10-i állapot szerint 165.902 fő. A 2013. január 
9-i 145.307 főhöz viszonyítva a növekedés 14,17%. 

Több mint egy éves előkészület után a 2014-2015. bajnoki évtől kezdődően bevezetésre kerül az 
amatőr licenc, melynek fő célkitűzése, hogy szakmailag felkészült érvényes licenccel rendelkező 
utánpótlás szakvezetők készítsék fel a 14-21 év közötti fiatalokat. 

2. Nevezési tapasztalatok 

A közgyűlési beszámoló Megyei labdarúgás adatai című mellékletből is kitűnik, hogy a 2012-2013. 
évi 8.076 csapattal szemben a 2013-2014. évben 9.709 csapat nevezett, melynek továbbra is 
jelentős többletét adják a Bozsik egyesületi programban résztvevő csapatok. A csapatszámok 
növekedésében a TAO támogatás továbbra is sokat segített. 

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. A megyék összesített 
2013. december 31-i  záró számlaegyenlege 862.633 eFt, amely az év eleji nyitó-egyenleghez 
képest 200 millió forint gyarapodást jelent (2013. január 1-i egyenleg: 662.826 eFt). 

4. Bizottságok működése 

A 2013. évi MLSZ közgyűlésen módosításra került az alapszabály azon része, melyben az megyei 
igazgatóságok társadalmi elnökségeinek hatásköre bővült. Ennek értelmében lehetőséget kaptak a 
megyei (budapesti) társadalmi elnökségek, hogy a szakbizottságok elnökeit és tagjait az 
igazgatósággal szorosan együttműködve nevezhetik ki, számoltathatják be működésükről. Ezzel a 
megoldással a gyakorlati munka végrehajtása stabilizálódott, ugyanis a működéshez szükséges 
szakbizottságok létszámának növelésére, a természetes személyi változások pótlására történő 
személycserék zökkenőmentesen, gyorsan kerültek végrehajtásra. 
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5. Megyei labdarúgás 

5.1. Bács-Kiskun megye labdarúgása 

5.1.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

Az NB I-ben a Kecskeméti TE stabilan őrzi a helyét, az NB III-ban a Bajai LSE szerepel. 

Felnőtt női 

A 2012/2013-as bajnoki évben a Kecskeméti NLE az NB II-ben szerepelt. 

Utánpótlás férfi 

Az U21, U17 II. osztályban szerepel jelenleg a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia csapata, mivel az 
előző bajnoki évben kiesett az I. osztályból. A kötelezően szerepeltetendő utánpótláscsapatok 
(Kecskeméti Labdarúgó Akadémia, Bajai LSE) mellett önálló utánpótlás-nevelő egyesületek 
(Kiskunhalasi Szilády RFC, Méhecskék SE Kalocsa) is részt vesznek az országos utánpótlás-
bajnokságokban. 

Utánpótlás női 

Az NB I-es Kecskeméti TE kötelezően működtetendő U15-ös leány csapata szerepel (Kecskeméti 
NLE-vel kötött megállapodás alapján). 

Futsal 

A női első és másodosztályban 1-1 csapat indult. A női utánpótláscsapatok száma az elmúlt évekhez 
képest emelkedett. 

5.1.2 Általános összefoglaló 

A 2012/2014-es versenyévben az MLSZ országos bajnokságaiban részt vevő csapatok száma 
először emelkedett (abszolút újonc NB III-as csapat, a HÍD SC megjelenésével) majd az idei évre 
csekély mértékben csökkent, amiben közrejátszott a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia U19-es 
(valamint ennek megfelelően az U17-es) csapatának kiesése a 2012/2013. évi bajnoki szezon 
végén. 

5.1.3 Megyei bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma szinte állandó. A most folyó bajnoki évben egy 
első osztályú és egy harmadosztályú csapat lépett vissza a bajnokság közben. A tartalékcsapatok 
„népszerűsége” megnőtt, a felnőtt bajnokságokban 5 sportszervezet is élt ezzel a lehetőséggel. 

Felnőtt női 

A női keresztfélpályás bajnokság létszáma évek óta stabil, jelenleg 9 csapat vesz részt, az elmúlt 
években több szomszéd megyéből is voltak indulók (Mórahalom, Nagykőrös, Szeged). 

Utánpótlás férfi 

Az U19-es csapatok száma állandónak mondható, az U16-os csapatok létszáma viszont a vizsgált 
időszakban növekedett. Az U13-as csapatok az idei bajnoki évtől kezdve a Bozsik-programban 
vesznek részt, a korábbi két évben külön bajnokságot szerveztünk a részükre. 

5.1.4 OTP Bank Bozsik-program 

Az egyesületi programban a kiindulási bázisévhez képest fokozatosan emelkedett a foglalkoztatott 
csapatok száma. 

5.1.5 Általános összefoglaló 

A megyében 119 település található. A felnőtt férfi csapatok száma állandónak mondható. Az 
utánpótláscsapatok száma a Bozsik-programban résztvevőkkel együtt évről évre növekszik. 
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5.1.6 Egyéb projektek 

5.1.7 Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban Bácsalmáson, Kalocsán, Kecskeméten és Soltvadkerten is épült műfüves 
pálya, jelenleg pedig Dunapatajon, Kecskeméten, Kelebián és Soltvadkerten folyik műfüves pályával 
kapcsolatos beruházás. 

5.1.8 Egyéb kiemelkedő projektek 

Bács Megyei Kupadöntő megrendezése minden évben. Nőnapi teremtorna megrendezése. Veterán 
foci: régiós tornákon vesznek részt a megye csapatai, jellemzően Békéscsaba és Szeged 
együtteseivel közösen. Futsal U11, U13 megyei döntők megrendezése. Utánpótlás megyei 
válogatottak részére mérkőzések szervezése. A megyei felnőtt válogatott részt vett 2013 nyarán a 
megyei válogatottak regionális selejtezőjén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász - Nagykun - 
Szolnok, Pest), amelyet Gyulán rendeztek meg. 
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5.2. Baranya megye labdarúgása 

5.2.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

Az NB-s férfi csapatok száma csökkent (6-ról 3-ra), ami az NB III átszervezésével és ennek 
következtében a baranyai NB III-as egyesületek számának csökkenésével magyarázható.  

Utánpótlás fiú 

Csökkenés mutatkozik a csapatszámban (24-ről 18-ra). Ennek jellemzően szintén az NB III-as 
csapatok számának a csökkenése az oka. Egy önálló utánpótlás-nevelő egyesület 2 csapattal, a 
többi kötelezően előírtként vesz részt a bajnokságban. 

Felnőtt női 

Minimálisan, de itt is csökkent a csapatszám 3-ról 2-re. Érdemes megjegyezni, hogy e csapatokat 
megyei I. osztályú egyesületek versenyeztetik. 

Utánpótlás lány 

A résztvevő csapatok száma 2 és 3 között ingadozik. A bajnokságokban az NB I-es felnőtt csapat 
kötelezően előírt U15-ös lánycsapata vesz részt, míg a másik 2 gárda a felnőtt női csapatot is 
működtető megyei I. osztályú egyesületek utánpótlás-együttesei. 

Futsal 

Az idei szezonban hosszú idő után újra van futsal csapata a megyének. 

Strandlabdarúgás 

Egy csapat képviselteti a megyét. 

Összegezve 

Az MLSZ központi szervezéséhez tartozó bajnokságokban szinte kivétel nélkül csökkent a baranyai 
csapatok száma, összességében 37-ről 28-ra. A csapatszám növelésére az NB-s csapatok női / 
leány labdarúgásának, valamint a futsal tekintetében van lehetőség. 

5.2.2 Megyei bajnokságok 

Felnőtt férfi 

Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve látható, hogy a felnőtt csapatok száma közel állandó 
(88–90 között mozog), jellemzően ahány településen újjáéled a labdarúgás, annyi településen meg 
is szűnik. 

Baranya az aprófalvas megyék közé tartozik, a települések 85%-ban a lakosság száma nem éri el az 
ezer főt, így pedig nehéz felnőtt és utánpótláscsapatot is szervezni. Az előrelépéshez a szomszédos 
települések közötti kapcsolatok és az összefogás erősítése szükséges. 

Utánpótlás fiú 

A Bozsik-programban a két évvel ezelőtt 38 csatlakozó egyesület létszámát sikerült 47-re emelni, 
azonban ez a szám már csak igen kis mértékben növelhető a jövőben. Az U15-ös fiú bajnokságot a 
2012/2013. évi szezonban írta ki első alkalommal az igazgatóság. Akkor 11 csapat nevezett, ez a 
szám nőtt idén 22-re. 

Problémát jelent, hogy az U17-es és U21-es megyei bajnokságban a ki nem állás, a létszámhiányos 
kiállás, az egy cserejátékossal, valamint a cserejátékos nélkül lejátszott mérkőzések aránya 
jelentősen megnőtt. 

Öregfiú 

Az öregfiú-bajnokságot a 2012/2013-as szezonban sikerült beintegrálni az MLSZ 
versenyrendszerébe. A korábbi 15-18-as csapatszám folyamatosan nő, jelenleg 25 csapat 
versenyez a bajnokságban. 
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Veterán 

Folyamatosan bővül a csapatszám (2-ről 5-re), ami azonban már nem igazán növelhető. 

Utánpótlás lány 

A 2013/2014-es szezonban első alkalommal írt ki az igazgatóság bajnokságot 12-15 éves lányok 
részére, melyben 8 csapat képviselteti magát. Cél, hogy a fiú U15-ös bajnoksághoz megközelítőleg 
hasonló előrelépést tudjunk elérni a közeljövőben. 

Összegezve 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

2011/2012.: 272 csapat 

2012/2013.: 315 csapat +43 csapat 116%-os növekedés 

2013/2014.: 375 csapat +60 csapat 119%-os növekedés 

A vizsgált időszakban (2011 és 2014 között) a csapatszám-növekedés 38%-os. 

TAO kiszorító hatása 

A megyei igazgatóságok által 2013-ban készített felmérés alapján megállapítható, hogy az 
önkormányzatok részéről támogatott megyei osztályú amatőr egyesületek száma és a támogatás 
mértéke is csökkent. Az önkormányzat folyamatosan kivonul a helyi sporttámogatásából a megyei I–
IV. bajnoki osztályok tekintetében. 

Az egyesületek véleménye, hogy amennyiben az MLSZ a TAO-támogatás formájában nem tudná a 
jelenlegi segítséget biztosítani, akkor tömegesen szűnnének meg a kistelepülések csapatai. Az 
önkormányzati feladatfinanszírozás bevezetése nagymértékű forráscsökkenést jelent az érintett 
önkormányzatok számára. A forráselvonás jelentősen érinti az – önkormányzatok kötelezően 
ellátandó feladatai között nem szereplő – sportfinanszírozást. 

A helyzetet tovább rontja, hogy a szponzorok által támogatott egyesületek száma és a támogatás 
mértéke szintén csökken. Nő azon amatőr egyesületek száma, amelyek sem önkormányzati, sem 
szponzori támogatásban nem részesülnek. 

5.2.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban 4 db 20x40 méteres műfüves pálya épült a megyében (Harkány, Villány, 
Szigetvár, Sellye). 

5.2.4 Egyéb kiemelkedő projektek 

Törpfoci program 

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság, a PMFC-Sport Kft. és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. közös 
programja 2013 tavaszán indult, melynek az volt a célja, hogy a pécsi óvodák bevonásával 
megismertessük és megszerettessük az ovisokkal a labdarúgást. Az eddigi négy tornán sikerült 
szinte az összes pécsi óvoda (50 óvoda) foci iránt érdeklődő ovisának (500 fő óvodás) lehetőséget 
biztosítani egy kis örömfocira. 

Középiskolai bajnokság 

Az igazgatóság a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel közösen a baranyai középiskolásoknak már a 
második labdarúgótornáját szervezte 2013-ban. A négyfordulós tornára (kettő tavasszal, kettő 
ősszel) 14 csapat jelentkezett, ebből 4 lánycsapat. 

Grund-program 

Grund Kupa elnevezéssel tornát írtunk ki, melyre 6 csapat nevezett. 2014-ben Pécsi Grund 
Bajnokság kiírása szerepel a megyei tervek között. 

Téli teremtornák 
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A csapatok téli felkészülését segítendő az igazgatóság téli teremtornákat rendezett a megyei I–IV. 
osztályú, az öregfiú, az U15-ös fiú és az U15-ös lánycsapatoknak, mely tornákra közel 90 megyei 
amatőr csapat nevezett. 

Téli nagypályás műfüves bajnokság 

Az idén első alkalommal írtunk ki nagypályás műfüves bajnokságot 16 megyei I. és II. osztályú 
csapat részére. 

Újonnan nevező egyesületek támogatása: az igazgatóság a 2013/2014-as bajnoki évben újonnan 
induló felnőtt, illetve a kötelezett csapatokon felül az előző bajnoki évhez képest plusz 
utánpótláscsapatot indító sportszervezeteket differenciált támogatásban részesíti. A támogatás 
mértéke csapatonként 30–60.000,- Ft, összesen 1,7 millió Ft. A támogatás formája: sporteszköz, 
sportfelszerelés, utazási költségtérítés. 

Biztonság 

A megyei amatőr egyesületeket idén februárban a Pályarendszabályokat tartalmazó (0,8x1 méteres) 
molinóval láttuk el. 

Élő internetes közvetítés 

A megyei amatőr labdarúgás népszerűsítése érdekében az érdeklődők élőben az interneten 
tekinthették meg a téli teremtornák és a téli nagypályás bajnokság döntőjét, több megye I. osztályú 
rangadót, a 2013. évi Baranya Megyei Kupa döntőjét, a megyei másodosztályba jutásért vívott 
összecsapást, valamint a 2013. évi NB III-as osztályozó mérkőzéseket. 

Megyei kiadvány 

Idén februárban „Helyzetben Baranya” címmel kiadott 36 oldalas A5-ös formátumú kiadványban 
mutatta be az igazgatóság a Baranya megyei amatőr labdarúgás elmúlt években elért eredményeit, 
kiemelt tekintettel a TAO-támogatás fejlesztő hatására. 

5.3. Békés megye labdarúgása 

5.3.1 Országos bajnokságok 

Az MLSZ szervezéséhez tartozó NB-s férfi csapatok száma felnőtt és utánpótlás-korosztályban is 
csökkent. Ennek oka az NB-s bajnokságok átszervezése volt, a Szarvasi FC kiesett, így utánpótlásai 
is a megyébe kerültek át, illetve a korosztály-korlátozás miatt önálló utánpótláscsapat is visszatért a 
megyébe (Berényi Gyermek FC). Sajnos továbbra sincs olyan egyesülete Békésnek, amely idén női 
nagypályás csapatot indított volna, ez 2014/2015-től talán megvalósulhat. Futsalban egy-egy férfi, 
illetve női NB II-es csapatunk szerepel. A nők – bár feljutó helyen végeztek – nem tudták vállalni a 
magasabb megmérettetést tavaly, a férfiak bekerültek a rájátszásba az idei évben. Tudatos 
munkájuknak köszönhetően utánpótlást is szerepeltetnek. 

5.3.2 Megyei bajnokságok 

Békés megye 75 települése immár 58 felnőtt csapatot állít ki, mely a jövőben még tovább 
emelkedhet. Sajnos egy vagy két olyan település van, ahol az utóbbi években volt labdarúgás, 
jelenleg nincs. Mára már csak a nagyon kis lélekszámú településeken nincs felnőtt labdarúgóélet. 
Örvendetes, hogy egyre több egyesület állít ki utánpótláscsapatot, legfőképpen a Bozsik-
korosztályokban szemmel látható a növekedés (143%). 

Az öregfiú korosztályban is bajnokságot tudott indítani az igazgatóság, míg női vonalon nehezebben 
lehet eredményeket elérni. Ennek oka, hogy leginkább kispályán szeretnek játszani a hölgyek, és 
főként szabadidős tevékenységként tekintenek saját játékukra, az idei évben azonban beindulni 
látszik integrációjuk. Futsalban mindenképpen pozitív a növekedés, köszönhetően a Grassroots 
koordinátor szerepvállalásának. 

5.3.3 Műfüves pályaépítés 

Békés megyében 1 nagypálya épült (Gyula), 1 keresztpálya (Körösladány), míg 6 kispálya 
(Kondoros, Újkígyós, Dévaványa, Sarkad, Mezőberény, Kevermes). További kispálya készül Gyulán 
2014 tavaszi átadással. 

5.3.4 Egyéb projekt 
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Közösségépítő, közösségformáló programokkal próbálja a megyei igazgatóság Békés megye amatőr 
társadalmát összetartó családdá formálni. Ennek érdekében Díjátadó Gálára került sor, ahol a 
csapatok megszavazzák az előző év legjobbjait. Ugyancsak ennek jegyében idén immár 20. 
alkalommal kerül sor a megyei polgármesterek labdarúgó találkozójára, május végén óvodásoknak 
gyermeknapi fesztivált szervez az igazgatóság, júliusban főzőversennyel egybekötött 
labdarúgónapot az egyesületekkel, decemberben pedig szakmai napot a szakembereknek az 
egyesületi elnöktől a játékvezetőkig bezárólag. 
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5.4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye labdarúgása 

5.4.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A nemzeti bajnokságokban szereplő csapatok száma jelentős változáson ment át a vizsgált 
időszakban. Amíg az előző években megfigyelhető volt a „piramis rendszer” Borsod megyében (1 
NB I-es, 2 NB II-es, 6 NB III-as csapat), addig az NB III-as bajnokság átszervezésével 
(Kazincbarcika kiesése, NB I-es tartalékok ide irányítása, megyei I. osztályba való kiesés) és a 
Mezőkövesd NB I-be jutásával jelenleg nincs NB II-es csapat a megyében. Jelenleg 2 NB I-es nulla 
NB II-es és 4 NB III-as együttes szerepel az országos felnőtt bajnokságokban. 

A felnőtt női mezőnyben sajnos nincs Borsod megyei képviselő. 

Utánpótlás férfi 

Az NB-s csapatok létszámának átalakulásával arányosan változott a létszám. 

Utánpótlás női 

A megyében lévő NB I-es felnőtt csapat kötelezően működtetendő U15-ös leánycsapata vesz részt. 

Futsal 

Jelenleg Ózd csapata képviselteti magát a férfi bajnokságban. Női NB I-es csapatunk a Miskolci 
Vénusz NFSE. Előző években ez a klub az NB II-ben is indított csapatot, de idén csak a kötelező 
utánpótlás-korosztályokra koncentrált. 

5.4.2 Megyei bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A Borsod megyei amatőr felnőtt versenyek három bajnoki osztályban folynak, melyekben a csapatok 
létszáma állandóságot mutat; minden évben van ugyan 2–3 visszalépő, de helyükre jellemzően 
újonnan nevező sportegyesületek lépnek. 

Felnőtt női 

Két évvel ezelőtt 6 csapatos szabadtéri keresztpályás bajnokságként működött, jelenleg 8 csapat 
futballozik versenyszerűen és télen bejelentkezett még egy egyesület, amely – a csapatok 100%-
ának beleegyezésével – bajnokságon kívül kapcsolódott a mezőnyhöz. Nyártól ez a csapat is teljes 
jogú tagként csatlakozik, ezen felül további 3 másik sportszervezet jelezte részvételi szándékát, így 
12 csapat várható a következő versenyévre. Ezzel egyidőben utánpótlás leány korosztály 
bevezetését tervezi Borsod megye. 

Utánpótlás férfi 

A csapatok létszámának emelkedése folyamatos. Ennek két fő oka: a megyei I. osztályban évek óta 
három korosztályos csapat üzemeltetése kötelező a Bozsik-programon kívül (tehát az országosan 
kötelezően előírtnál egyel több), valamint a megyei III. osztályban is kötelező az U19-es csapat 
szerepeltetése (korosztályos engedményekkel). 

Utánpótlás női 

A megyében jelenleg nem zajlik női utánpótlás-bajnokság. 

Futsal 

U11-es, U13-as és U15-ös fiú megyei bajnokságot rendezünk tornarendszerben. 

OTP Bank Bozsik-program: a Bozsik-program támogatásának köszönhetően folyamatos és igen 
jelentős növekedés mutatkozik (189%). 

Öregfiú 

Jelenleg nincs öregfiú-bajnokság a megyében. 
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5.4.3 Általános összefoglaló 

Borsod megyében 358 település található. Ebből 28 városi rangú, a többi település 34%-ának 
lakosságszáma 500 (ötszáz) fő alatti. A számokból látható, hogy a kis lélekszámú településekből 
adódóan – bár statisztikailag lenne merítési lehetőség újabb települések bevonására a labdarúgásba 
– nehéz megoldani a folyamatos csapatlétszám fenntartását, ennek áthidalására megoldásként több 
település együttes indulására kapacitáljuk a polgármestereket, de a „szomszédvárak” viszonya 
megnehezíti az együttműködést. Jelenleg 120 településen van megyei bajnokságokban induló 
sportszervezet. 

A Bozsik-program egyesületi és intézményi moduljában viszont szívesen vállalnak szerepet ezen 
kistelepülések, ezért a fejlődés ott jelentős (189%). Ez elősegítheti a későbbi felnőtt csapatok 
indulását, mely a megye hosszú távú stratégiai céljai között kiemelten szerepel. 

5.4.4 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A megyében a települések és a sportszervezetek jó arányban vettek részt az MLSZ műfüves 
pályaépítési pályázataiban, a megyére szabott kvótát sikerült minden pályázati kiírásban teljesíteni. 

2012: 

Sátoraljaújhely: 1 db nagypálya; Tokaj: 1 db kispálya, 1db grundpálya; Mályi: 1 db kispálya; 
Miskolc: 3 db grundpálya, 1 db kispálya. 

2013: 

Abaújszántó: 1 db nagypálya; Edelény: 1 db nagypálya; Mád: 1 db kispálya; Miskolc: 1 db 
kispálya; Bükkábrány: 1 db kispálya; Sárospatak: 1 db kispálya; Tarcal: 1 db kispálya; 
Hidasnémeti: 1 db kispálya; Borsodnádasd: 1 db kispálya. 

2014-ben támogatásra javasolt: 

Szuhogy: 1 db grundpálya; Edelény: 1 db kispálya, 1 db 40*60 méteres pálya; Hercegkút: 1 
db kispálya; Miskolc: 1 db kispálya. 

5.4.5 Egyéb kiemelkedő projektek 

Kispályás 5+1-es bajnokság 

Megvalósul a miskolci városi kispályás bajnokság bevonása a megyei igazgatóság rendszerébe. A 
bajnokság tavaszi–őszi menetrend szerint zajlik, 2014 tavaszán indul, a versenyt – játékosok, 
eredmények stb. – az MLSZ internetes rendszerében rögzítve. Ennek elősegítése érdekében az 
igazgatóság közreműködik a bajnokságok helyezettjeinek díjazásában. 

Utánpótlás U15, U17 

A megyei I. osztályban már több éve kötelező a Bozsik-korosztályokon kívül (U7, U9, U11, 2013-tól 
U13 is) további 3 utánpótláscsapatot üzemeltetni, így az U19-es bajnokság mellett az igazgatóság 
idén is kiírta az U15-ös és az U17-es bajnokságokat. Így a csapatok számára folyamatos 
korosztályos képzés elősegíti a fiatalok helyben maradását, hosszú távon megfelelő létszámú 
játékosállományt biztosítva a felnőtt csapatok részére. 

Biztonság 

Az MLSZ központi kezdeményezésére a megyei igazgatóság együttműködési megállapodást írt alá 
a megyei polgárőr-szövetséggel. Ezzel egyidejűleg megalakult a megyében a Biztonsági Bizottság. 
Kiemelten jó a kapcsolat a megyei rendőr-főkapitányság és a megyei igazgatóság között, amelynek 
keretében hosszú távú együttműködési megállapodás alapján a megye kiemelt kockázatúnak 
minősített mérkőzésein a helyi szervek járőröket biztosítanak a rendezvények zavartalan 
lebonyolítására. 

Pályahasználat 

Hamarosan aláírásra kerül – az elvi megegyezés már létrejött – egy üzemeltetési szerződés Miskolc 
megyei jogú városával az egyik – az MLSZ által építtetett – műfüves pályával és mellette még egy 
füves nagypályával rendelkező sporttelep hasznosításáról, így az igazgatóságnak egy állandó 
használatban lévő sporttelep áll majd a rendelkezésére rendezvényei lebonyolítására. 
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5.5. Budapest labdarúgása 

5.5.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A nemzeti bajnokságokban szereplő csapatok száma minimálisan csökkent a vizsgált időszakban. 
Ennek elsődleges oka bajnoki rendszer átszervezése volt, ide értve a tartalék csapatok indulási 
lehetőségét is. A 2012/13 bajnokság végén 5 NB III csapat esett ki a Budapest I. osztályba. A 
budapesti NB-s csapatok eloszlása a bajnoki osztályonként a következő volt: 2011/12: 4 NB I-es, 6 
NB II-es, 8 NB III-as csapat, 2012/13: 2011/12: 4 NB I-es, 5 NB II-es, 7 NB III-as csapat, 2013/14: 4 
NB I-es, 1 NB II-es, 9 NB III-as csapat. 

A felnőtt női nemzeti bajnokság két osztályában a létszám egy budapesti csapattal bővült. 

Országos utánpótlás férfi 

a felnőtt NB-s csapatok létszámának csökkenése ellenére növekedést sikerült elérni a budapesti 
csapatok számában az országos utánpótlás bajnokságokban. Ennek az az oka, hogy több 
egyébként nem erre kötelezett sportszervezet is az országos bajnokságban indítja korosztályos 
csapatait. 

Országos utánpótlás női 

A beindított u-15-ös bajnoksággal jelentős növekedést regisztrálhattunk a női utánpótlás csapatok 
létszámában a fővárosban. 

Futsal 

A felnőtt mezőny minimális növekedést mutatott a férfiaknál. Az utánpótlás csapatok csökkenése, az 
u-15-ös korosztály megyei versenyrendszerbe kerülésével változott. 

5.5.2 Megyei bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A Budapest felnőtt bajnokság 4 osztályban, 10 csoportban zajlik. A résztvevő csapatok száma 
emelkedik. Továbbra is a pálya bérlés szűk lehetőségei nehezítik az új csapatok belépését a 
rendszerbe. A tartalék csapatok száma, a IV. osztályban magasabb az országos átlagnál. Itt kell 
megemlíteni, hogy a felnőtt csapatok számára kiírt Budapest Kupa 38. kiírása zajlik a 2013/14-es 
bajnoki évben. 

Felnőtt női 

A felnőtt női bajnokság 11/12-es évben még 3/4 pályán zajlott. 2012/13-as bajnokságtól lett kiírva 
nagypályára. A létszám csökkenés ebből adódott. Azok a csapatok, amelyek nem tudták vállalni a 
nagypályás versenyeztetést, a Pest megyei női 3/4 pályás bajnokságban folytatták szereplésüket. Az 
előző évhez képest a létszám stabilizálódott. 

Utánpótlás férfi 

A csapatok száma a 2012/13-as bajnokságban jelentősen növekedett. A 2013/14 évi látszólagos 
visszaesés az U-12 és u-13-as korosztályok Bozsik programba való integrálásából ered. Ebben a két 
korosztályban az előző évek Budapest bajnokságaiban átlagosan 80-85 csapat szerepelt. Ezek a 
csapatok átkerültek a Bozsik program létszámában. Ha csak az u-14 és a fölötti csapatszámot 
nézzük, a növekedés 2013/14-es bajnokságban is kimutatható. 

Futsal 

2013 évben kiírásra került a felnőtt budapesti futsal bajnokság (egyetemek részére). Ebben tíz 
egyesület vesz részt. Az utánpótlásban U11-es, U13-as és U15-ös fiú és u-13-as leány megyei 
bajnokságot rendezünk. A fiúknál a budapesti döntők is lezajlottak. 

OTP Bank Bozsik-program 

a Bozsik-program támogatásának köszönhetően folyamatos növekedés jellemzi. Ez igaz mind az 
egyesületi programban, mind az intézményi programban résztvevő csapatokra. 
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Öregfiú, old boys, veterán bajnokságok 

A több mint 50 évre visszatekintő bajnoki rendszer három korosztályban zajlik. Öregfiúk (34 év 
fölötti) 3 osztályban, 6 csoporttal, old boys (44 év fölötti) 3 osztályban, 4 csoporttal, és veterán 2 
osztályban, 2 csoporttal. A bajnoki rendszer beintegrálása az MLSZ versenyrendszerébe és ezzel 
együtt a TAO kedvezmény jelentősen elősegítette a csapatok létszámának növekedését. Az öregfiúk 
és old boys bajnokság nagypályán zajlik, a veterán 3/4 pályán. Összességében a jelenlegi 137 
csapatos versenyrenszer, önmagában is egy kisebb önálló megyei bajnoki rendszerrel vetekszik 
méretében. 

Általános összefoglaló 

A budapesti amatőr futball sajátos viszonyok között zajlik. A pálya viszonyok nehézségei ellenére a 
TAO támogatás érzékelhetően javította a csapatok helyzetét, és ezzel párhuzamosan a nevező 
csapatok számát. Kiemelkedően nagy előrelépés a Bozsik program csapatainál, mint egyesületi, 
mint intézményi szinten. 

5.5.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A tulajdoni viszonyok nehézségei ellenére sikerült a budapeti tervezett kvótát kihasználni. Sajnálatos 
viszont, hogy a kerületek aktivitása a programban erősen heterogén. Vannak kiemelkedően aktív 
kerületek (XV., XVI., XVIII.) és sajnos vannak teljesen passzív kerületek a pályépítési program 
szempontjából. 

2012-2013-ban: 31 pálya épült meg a program keretében. (Ebből: 4 db nagyméretű, 2 db 3/4 pálya 
és 25 kispálya) 

2014-ben elfogadásra került: 26 pálya építése. (Ebből: 2 db nagyméretű, 2 db 3/4 pálya és 22 
kispálya) 

Egyéb kiemelkedő projektek 

Téli felnőtt term bajnokság: A téli holtidő kitöltésére, minden évben megrendezésre kerül a Budapesti 
nagypályás amatőr csapatok részére. (átlagosan 30-32 csapat részvételével.) 

Téli utánpótlás terem bajnokság: A bozsik program korosztályai részére kiírt hagyományos torna 6 
korosztályban. 

Pünkösdi gyermekfutball fesztivál 

Kiemelt utánpótlás tornája a budapesti igazgatóságnak. 2012-ben került először megrendezésre (72 
csapat). A főváros több helyszínén, 2 napon át összesen 8 korosztályban. 2013-ban a résztvevők 
száma már 107 csapara emelkedett. 
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5.6. Csongrád megye labdarúgása 

5.6.1 Nemzeti bajnokságok 

Csongrád megye súlyos „adóssággal” bír e téren, férfi felnőtt szinten egyetlen NB III-as csapattal 
rendelkezik, ráadásul az sem a megyében játszik, hanem Gyulán, Békés megyében. A felnőtt női NB 
I-ben a Szegedi Atlétikai Klub szerepel, míg az UTC a futsal NBI tagja. Kulcskérdés Szeged 
labdarúgása, ezen belül a stadionépítés is az lenne, ám sajnos az elmúlt hónapok politikai csatái 
hátráltatták mindkét fontos és jelentős programot. 

5.6.2 Megyei bajnokságok trendjei 

A megyei bajnokságok esetében a férfi felnőtt korosztályt tekintve 2012 és 2014 között tovább 
folytatódott a csapatszám-növekedés: míg 2012 elején 61 felnőtt csapat indult a megyei 
bajnokságban, addig ez a szám jelenleg 83. Potenciálisan már kicsi a növekedés esélye, reálisan 
még 5-10 csapat bővülését feltételezhetjük a következő egy-két évben. A bajnoki struktúra felnőtt 
szinten kialakult és véglegessé vált: 16 csapatos megyei I., 16 csapatos megyei II., két – területi 
alapon szerveződő – 16 csapatos megyei III. osztályú, és alatta szintén területi alapon szerveződő 
kétcsoportos negyedosztály; ez utóbbi elindítása 2014 őszén várható. 

A fiú utánpótlás labdarúgást Csongrádban stagnálás, illetve kismértékű visszaesés jellemezte az 
elmúlt években, amelynek több oka van, így a tehetségek megyéből történő elvándorlása, valamint 
az utánpótlás-nevelő egyesületek egészségtelen harca, rivalizálása. 

A női labdarúgás a legdinamikusabban fejlődő szakág. 2012-ben még nem szerepelt női együttes a 
megyében, jelenleg 18 keresztpályás utánpótláscsapat versenyez a megyei bajnokságban, s további 
bővülés várható: ősztől 30-35 csapattal kalkulálhatjuk a megyei potenciált. Nagypályás felnőtt és 
keresztpályás U17-es bajnokság elindítása várható. 

5.6.3 Bozsik-program 

A csapatszámok folyamatos (157-ről 171-re), de nem elég intenzív növekedést hoztak a 2012 és 
2014 közötti, vizsgált időszakban a megyében, ahol a következő években további intenzívebb 
bővülést remél az igazgatóság. 

5.6.4 Futsal 

2014 elején 20 csapattal sikerült beindítani a futsal U11-es, U13-as és U 15-ös bajnokságot. 
Jelentős még az átfedés s nagypályás labdarúgás és a futsal szakág között, utóbbinak ugyanakkor 
várhatóan fontos szerepe lesz a megyei futball további erősödésében. A futsal szakág további 
dinamikus fejlődését várja a megyei igazgatóság, az utánpótlás mellett felnőtt bajnokság beindítása 
is napirenden van. 

5.6.5 Infrastruktúra-fejlesztés 

17 műfüves és 4 élőfüves új nagypálya épült, illetve épül a vizgált időszakban, amely fejlesztések azt 
a nagyfokú infrastrukturális deficitet csökkentették valamelyest, ami az elmúlt évtizedekben 
felhalmozódott. A megyék közötti virtuális infrastrukturális fejlesztési versenyt vélhetően Csongrád 
nyerné. Következhet a helyi labdarúgás mennyiségi és minőségi fejlesztési szakasza. 

5.6.6 A következő időszak stratégiai céljai 

A még meglévő fehér foltok felszámolása – ilyen a strandlabdarúgás, a kispályás megyei bajnokság 
és a női futsal – szerepel a közeljövő terveiben. Néhány hónapja kezdődött tárgyalás a megyei 
igazgatóság és a Szegedi Tudományegyetem között, ahol 40 ezer egyetemi polgár él és dolgozik, 
valamint 113 csapat részvételével kispályás belső bajnokságot szerveznek. Rövidesen a rektor és a 
megyei társadalmi elnök közötti megállapodással együttműködés kezdődhet a két szervezet között. 

Csongrád megye célja a régiós válogatottak május elsejei döntőjének megnyerése, azt követően 
pedig az Európa-bajnoki csoportmérkőzések őszi megrendezése. 
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5.7. Fejér megye labdarúgása 

5.7.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A korosztályban jelentős változás nem történt a vizsgált időszakban. Az NB III-ban az átszervezés 
miatt egy csapattal lett kevesebb. A harmadosztály korábban sem volt „népszerű” a megyei bajnokok 
számára, akik többnyire nem vállalták a feljutást. 

Felnőtt női 

Az NB II-es női bajnokságban egy csapattal vesz részt a megye, amely a megyei ¾ pályás 
bajnokságból nőtte ki magát. 

Utánpótlás férfi: a megyei felnőtt NB-s csapatokhoz hasonlóan szinte állandó számú gárda vesz 
részt az utánpótlás-bajnokságokban. Egy önálló utánpótlás-nevelő egyesület két csapattal, a többi 
kötelezően szerepeltetendően vesz részt. 

Utánpótlás női 

A Fejér megyében lévő két NB I-es felnőtt csapat kötelezően működtetendő U15-ös leány csapata 
vesz részt. 

Futsal 

A másodosztályban szerepel Dunaújváros és Székesfehérvár egy-egy felnőtt férfi csapata. A női 
másodosztályban Újbarok csapata versenyez. A csapatok száma jelentősen nem változik. 

5.7.2 Megyei bajnokságok 

A megyei férfi felnőtt bajnokságokban indulók száma szinte állandó. A most folyó bajnoki évben 
három harmadosztályú csapat lépett vissza a bajnokság közben. A visszalépések okai: „elfogytak” a 
játékosok eligazolás, eltiltás, külföldi munkavégzés miatt. 

Felnőtt női 

A két éve 12 csapattal működő ¾ pályás bajnokságba a szomszéd megyéktől is vannak résztvevők. 

Utánpótlás férfi 

A folyamatosan növekvő – bajnokságokban szereplő – utánpótláscsapatok száma ebben az évben 
látszólag megrekedt, sőt csökkenést mutat. Ennek oka az utánpótlás-korosztályok átszervezése, a 
Bozsik-program korosztályának U13-as korosztályig való „megemelése”, kibővítése. 

Utánpótlás női 

Félpályás leány U15-ös bajnokság ebben a versenyévben indult el, melyben hat csapat vesz részt. 

Futsal 

Felnőtt bajnokság nincs. Fejér megye utánpótláscsapatai a Pest Megyei Igazgatóság által szervezett 
területi bajnokságban szerepelnek. 

OTP Bank Bozsik-program 

Az egyesületi programban fokozatosan emelkedő, jelentős számú csapattal képviselteti magát a 
megye. A csapatok száma a vizsgált időszakban 90-nel nőtt, amely 141%-os változást jelent. 

Öregfiúk 

A második éve működő bajnokságban több mint félszáz csapat szerepel. Számuk emelkedést mutat, 
közöttük a szomszéd megyékből is találunk együtteseket. 

Általános összefoglaló 
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Fejér megyében 108 település található, amely behatárolja a felnőtt férfi csapatok számának 
növelését. Az utánpótláscsapatok száma a Bozsik-programban résztvevőkkel együtt jelentős, 
folyamatos emelkedést mutat. A labdarúgásban résztvevők számának növelése érdekében öregfiú, 
női, és leány bajnokságot is működtet az igazgatóság. 

5.7.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban az Országos Pályaépítési Programban 1db nagypálya (Mór), 1db félpálya 
(Gárdony) és 5 db kispálya (Baracs, Szabadegyháza, Lajoskomárom, Iváncsa, Sárbogárd) épült. 

5.7.4 Egyéb kiemelkedő projektek 

Kispályás 5+1 bajnokság 

Alba Liga néven a székesfehérvári kispályás bajnokságot 72 csapattal, 1.131 fő játékossal az MLSZ 
rendszerében működteti az igazgatóság. 

Utánpótlás U16-os, U19-es megyei válogatott 

a régióban – Komárom-Esztergom és Veszprém megyével közösen – rendszeresen, évente két 
alkalommal tornán vesznek részt ezen korosztályos megyei válogatottak. 

Biztonság 

az igazgatóság az utóbbi két évben rendezői mellényekkel, és a pályarendszabályokat tartalmazó 
molinóval látta el. 

Műsorfüzet 

minden bajnoki félévre igényes kivitelű műsorfüzetet ad ki az igazgatóság a sportszervezetek 
részére, amely tartalmazza valamennyi megyei csapat sorsolását (NB I-től a női és öregfiú-
bajnokságon keresztül az U14-ig). 
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5.8. Győr-Moson-Sopron megye labdarúgása 

5.8.1 Országos bajnokságok 

Férfiak 

Az MLSZ szervezéséhez tartozó NB-s férfi csapatok száma csökkent felnőtt és utánpótlás-
korosztályban is. Ennek oka vélhetően az NB-s bajnokságok átszervezése volt, konkrétan az NB III-
as egyesületek létszámcsökkenése. A megyében a két NB III-as egyesület (MTE 1904 és Csorna 
SE) közül az MTE maradt az osztályban, míg a Csorna SE a megyei bajnokságban folytatta 
szereplését. 

Nők 

Az NB-s női futball a felnőtteknél változatlan csapatszámmal működik, míg a női utánpótlás 
csapatszámok némi emelkedést mutatnak. 

Futsal 

Férfi és női vonalon is a Rába ETO futsal csapatainak a szereplése jelenti a megyei képviseletet az 
országos bajnokságokban. A csapatok száma évről évre nem mutat kiugróan változó értéket. 

5.8.2 Megyei szervezésű bajnokságok 

Általános értékelés 

A megyei bajnokságokban induló csapatok összesített száma évről évre fokozatosan növekvő 
tendenciát mutat. A vizsgált időszakban (2012 és 2014 között) a csapatszám növekedése 25%! 

versenyév csapatszám változás változás %-ban 

2011/2012: 540 

2012/2013: 599 +53 111% 

2013/2014: 683 +81 114% 

Jellemzők 

A felnőtt férfi bajnokságokban szereplő csapatok számának a növekedése nem jellemző. 

Az utánpótláscsapatok számának növekedése viszont erőteljes, ez kiváltképpen a bozsik-os 
korosztályoknál figyelhető meg. Az itteni fejlődés egyértelmű: 

versenyév csapatszám változás változás %-ban 

2011/2012: 173 

2012/2013: 208 +35 120% 

2013/2014: 279 +71 134% 

A fiú futsal csapatok száma a regionális U11-es, U13-as és U15-ös bajnokságok beindulásával 
emelkedett, s a felnőtt női csapatok száma is nőtt a ¾ pályás bajnokság beindításával. 

5.8.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban a megyében 4 db nagypálya (Csorna, Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr-
Gyirmót) és 7 db kispálya (Kapuvár, Rajka, Nyúl, Hegykő, Győr-Ménfőcsanak, Győrszentiván, Győr) 
épült. 

Egyéb kiemelkedő projekt 

A megyei I. osztály bajnoka évente részt vesz a nemzetközi Amatőr Mitropa Kupán, amelynek 
résztvevői a Győr-Moson-Sopron és a Vas megyei bajnok, valamint a burgenlandi és a nyugat-
szlovák bajnok. 
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2013 februárjában az igazgatóság sporteszköz-támogatásban részesítette a megyei 
sportszervezeteket 8.2 millió forint értékben. A támogatás elosztásánál kiemelten kezelve az 
utánpótlásképzésben élenjáró amatőr egyesületeket. 
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5.9. Hajdú-Bihar megye labdarúgása 

Az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága a 2013-as évben az MLSZ szabályzatainak, 
előírásainak megfelelően végezte munkáját. Az országos bajnokságban induló nagypályás felnőtt 
csapatok száma eggyel csökkent, az utánpótláscsapatok száma pedig néggyel. A megyei 
bajnokságokban induló csapatok száma felnőtt szinten 4 csapattal növekedett, az 
utánpótláscsapatok száma 47 csapattal növekedett, amely döntően a bozsikos korosztályoknak 
köszönhető. 

Az országos futsal csapatok száma nem mutat eltérést, a megyei bajnokságban szereplő csapatok 
száma a tavalyihoz képest megduplázódott. 

Az országos női bajnokságban megyei sportszervezet csak az U15-ös korosztályban indult egy 
csapattal, a megyei U17-es, U15-ös bajnokságban ebben az évben először 20 csapat versenyez. 

Az országos pályaépítési program keretében 2013-ban a megyében 7 db kisméretű (40x20 méteres) 
és 1 db műfüves nagypályát adtak át. 

A TAO-program keretében működési és tárgyi eszköz beruházás címszó alatt a megye 1.152 millió 
forintot nyert, ez biztosítja a megyei sporttelepek felújítását, valamint a sportszervezetek működését. 
A TAO-program indulása óta minden évben növekedést sikerült elérni, remélhetőleg ezen 
támogatási forma az elkövetkezendő időszakban is megmarad, mert ha nem, az jelentős 
finanszírozási problémát jelent majd a sportszervezeteknek. 



49 

 

5.10. Heves megye labdarúgása 

5.10.1 Országos bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A korosztályban az NB III-ban két megyei csapattal lett kevesebb az átszervezés miatt. Női csapat 
nem szerepelt a vizsgált időszakban. 

Utánpótlás férfi 

Az NB III-ból kiesett csapatok az utánpótlást továbbra is a kiemelt bajnokságban szerepeltetik, ezért 
ott csökkenés nem volt. 

5.10.2 Megyei bajnokságok 

A felnőtt férfi bajnokságban és a nagypályás fiú utánpótlás-bajnokságokban szereplő csapatok 
száma jelentősen nem változott. Újdonság, hogy a 2013/2014-es versenyévben 7 csapattal 
keresztpályás női bajnokság indult. 

A Heves megyei bajnokságban jelentős növekedés a Bozsik-programban szereplő, valamint a fiú 
futsal bajnokságban szereplő csapatok létszámában következett be. A most folyó versenyévben 
felnőtt női futsal bajnokság indult 8 csapattal. 
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5.11. Jász-Nagykun-Szolnok megye labdarúgása 

5.11.1 Országos bajnokságok 

Férfiak 

Az MLSZ szervezésű országos bajnokságokban szereplő megyei csapatok számában nem 
mutatkozik változás. A Szolnoki MÁV FC az egyetlen csapat, mely stabil NB II-es szerepléssel 
képviseli a megyét. A megyei NB III-as részvétel hosszú évek óta alacsony képviseletet mutat, 
egyetlen számú csapattal: a 2011-ben NB III-as Jánoshidát a Jászapáti váltotta. 

Utánpótlás 

A kötelező NB-s előírásokon felül megyei csapatok is megjelentek az országos bajnokságokban. 
Kiemelendő a Karcag és a Jászberényi SE szakmai munkája. 

Nők 

Kettőre emelkedett a csapatok száma, a két NB II-es női csapat a Szolnoki MÁV és a Jászberény. 

Futsal 

A férfiak között az NB II-ben szereplő Bábolna csapata az egyetlen megyei egyesület országosan. 

5.11.2 Megyei szervezésű bajnokságok 

A megyei bajnokságokban szereplő csapatok számában a 2010/2011-es évre megindult a 
csökkenés. A TAO-támogatás megjelenésével azonban kezdetben megállt a csökkenés, majd 
emelkedni kezdett a megyei amatőr részvétel. A megyei csapatok száma a 2013/2014-es 
versenyévre az elmúlt öt év legmagasabb számait mutatják: 2011-ben 287 csapat; 2012-ben 297 
csapat; 2013-ban pedig már 344 labdarúgócsapat szerepel Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
versenyekben. 

2014 februárjában 58 egyesület összesen 57 felnőtt csapattal (ebből jelenleg 6 női, és ez a szám 
emelkedik) vesz részt a megyei versenyekben. Négy osztályból áll a felnőtt megyei versenyrendszer, 
az első, másod- és harmadosztályú klubok számára az ifjúsági korosztály szerepeltetése is kötelező. 
Azok a felnőtt csapatok, akik nem rendelkeznek ifjúsági korosztállyal, a megyei IV. osztályban 
szerepelnek. 

Kiemelten magas az utánpótlás-nevelés aránya, a korosztályos csapatok számának növekedése 
nagyon erőteljes, főképp a Bozsik-korosztályoknál. A megyében aktívan működő 58 egyesület közül 
50 indított csapatokat az U7-es, az U9-es, az U11-es és az U13-as korosztályokban, ami 86%-os 
aktivitást jelez. A magasabb korosztályokban (U14; U17; U21) 88 csapat versenyez. 

5.11.3 A TAO-díjcsökkentés hatásai 

2010-ben egy megyei első osztályú csapatnak a versenyeztetés érdekében 1–1,5 millió Ft-ot kellett 
kifizetnie, hogy részt vehessen a bajnokságokban. A 90%-os díjcsökkentés lehetővé tette, hogy 
ugyanezek a klubok mindezt 100–150 ezer Ft-os költségvállalással teljesíthessék, ezáltal jelentős 
összegeket csoportosíthatnak át utánpótlásuk fejlesztésére. 

5.11.4 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítések 

A megyében 1 db kis műfüves pálya (Zagyvarékas), és 1 db 40x60 méteres műfüves pálya 
(Jászberény) épült. Kisújszállás és Rákócziújfalu településeken (1-1 db kispálya) jelenleg folynak a 
kivitelezési munkálatok, Cibakháza a kedvezményes pályaépítési program keretében várja 1 db 
20x40 méteres kispálya megépülését. 

Előminősítéses pályázatok 

2013-ban – biztonságtechnikai prioritással – 20 egyesület pályázott és nyert összesen 103.156.411,- 
Ft támogatást a TAO előminősítéses pályázatán létesítmény-fejlesztésre a megyében. Az elnyert 
támogatásból 30%-os önrésszel kiegészítve fejlődtek az öltözők, szépültek a pályák, és erősödtek a 
biztonságtechnikai feltételek. A februári központi ellenőrzés komoly fejlődést tapasztalt az ellenőrzött 
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létesítményekben. 2014-ben – szintén biztonságtechnikai prioritással – már 28 egyesület nyújtott be 
pályázatot. 27 érvényes pályázat összesen 132.518.770,- Ft támogatáshoz juthat. Az idei pályázatok 
jelentős részben már öltöző-, és pályafelújításra irányultak. 

Polgárőr-szövetségi együttműködés 

2014 februárjában az igazgatóság együttműködést kötött a megyei polgárőr-szövetséggel. Az elmúlt 
években bevezetett szigorú és következetes sportbarát-rend megteremtése jelentősen 
meghatározza a bajnoki mérkőzések hangulatát. A 2011-es őszi idény óta működik a megyében a 
vendégrendező intézménye, amely kiválóra vizsgázott. Azzal, hogy az utazó csapatnak is 
biztosítania kell minimum egy (maximum három) rendezőt – aki a saját közönségére felügyel –, 
jelentősen javult a pályák körül a hangulat. Sikerült visszaszorítani a kiállítások számát a felnőtt 
bajnokságban, és csak elenyésző volt a kirívó nézői cselekedet. A polgárőrség jelenléte a megyei 
pályákon látványosabb, kiegyensúlyozottabb fegyelemfenntartást tesz lehetővé. Kijelenthető, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnok megye labdarúgópályáin megszűnt az agresszió, a játékvezetők és a 
játékosok testi épség biztosított. Az egyesületektől érkező visszajelzések pozitívak. A sportpályák 
környékéről a veszélyes elemek kiszűrése kiemelten fontos célja a megyei futballtársadalomnak. 

Edzőképzés 

Az új tanfolyami rendszerben 2013 őszén a „C” licences tanfolyam 24 fő részvételével zajlott. 17 fő 
tett eredményes vizsgát, ami igen jó eredménynek mondható a megyék viszonylatában. 2014 
márciusában elindult a második tanfolyami kurzus. 

A megyei társadalmi elnökség komoly eredménynek tartja, hogy az örökölt nehézségek ellenére 
sikerült visszaállítani a klubok bizalmát, és mindeközben sikerült bevezetni az MLSZ által felvázolt 
központi irányvonalakat is. Négy férfi felnőtt bajnoki osztályt, valamint egy női bajnokságot 
versenyeztet az igazgatóság, az utánpótláscsapatok száma pedig folyamatosan emelkedik. 
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5.12. Komárom-Esztergom megye labdarúgása 

5.12.1 Országos bajnokságok 

Férfiak 

A megyének egy NB II-es csapata van (FC Tatabánya). Az átszervezésnek köszönhetően csökkent 
az NB III-as csapatok száma, jelenleg csak a Dorogi FC harmadosztályú. A felnőtt csapatszám-
csökkenésből adódóan kis mértékben csökkent az NB-s utánpótláscsapatok száma, de biztató a 
jövőre nézve, hogy több megyei klub (Lábatlan, Oroszlány stb.) nevez NB-s utánpótlás-bajnokságba. 

Nők 

A megyének egy stabil NB II-es női csapata van (Dorogi Diófa SE). Az utánpótlás-nevelésben 
fejlődés tapasztalható az U15-ös korosztályok indításában. 

Futsal 

Egy női NB II-es futsal csapat indult (Oroszlányi UFC) a megye képviseletében, de a bajnokság 
közben ez a csapat visszalépett. 

5.12.2 Megyei bajnokságok 

Megyei felnőtt férfi 

Nagy ugrás volt tapasztalható 2011 nyarán, amikor az addig úgynevezett „kalózbajnokságokban” 
szereplő Bakonyalja csapatai visszatértek az MLSZ-es versenyrendszerbe. Ez csapat- és 
játékosszám-növekedéssel járt. 

Az átszervezésnek köszönhetően volt NB III-as csapatok zuhantak vissza a megyei I. osztályba, ami 
az első osztály színvonal-emelkedésével járt. A díjcsökkentésnek köszönhetően az elmúlt években 
több településen újraindult a labdarúgás (Pilismarót, Almásfüzitő, Tata stb.). 

Utánpótlás fiú 

Komárom-Esztergom megye mindig is szigorúan vette a kötelezően indítható utánpótláscsapatok 
számát. A megyei I. osztályban U19-től U12-ig három kötelező korosztályt kellett indítani. Az elmúlt 
évben annyi változás történt, hogy az eddig bajnokságban szereplő U12-es csapatok 2013 nyarától 
az U13-as Bozsik-programban szerepelnek. 

Öregfiúk 

2012-ben tíz csapattal indult Komárom-Esztergom megyében az öregfiú-bajnokság. Előtte az MLSZ-
versenyrendszeren kívül működtek. 

Futsal 

Télen indított az igazgatóság utánpótlás futsal tornát. 

Női felnőtt 

A megyében négy női felnőtt csapat működik. Ebből a Dorogi Diófa NB II-es, a másik három 
egyesület pedig a Fejér Megyei Igazgatóság által bonyolított regionális bajnokságban szerepel. 

Bozsik egyesületi program 

 2012-ben jelentős ugrás történt, akkor 44-ről 60-ra emelkedett a csapatlétszám. 

Strandlabdarúgás 

tavaly U12-es és U14-es korosztályban rendezte meg az igazgatóság strandlabdarúgó tornáját a 
Tatabányai Gyémántfürdőben. 

Általános összefoglaló 

Komárom-Esztergom megyében 76 település van. Az elmúlt évek fejlődésének köszönhetően alig 
van olyan település, ahol nincs foci. Folyamatosan emelkedik a versenyengedéllyel rendelkező 
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labdarúgók száma. A kiegészítő versenyrendszer (öregfiú) adataival együtt 7.000 fő igazolt 
labdarúgója van a megyének, amely tekintve Komárom-Esztergom megye összlakosságának 
számát, jó adatnak (megye lakosságának 2,2%-a) mondható. 

5.12.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban a megyében 2 db nagypálya (Komárom, Oroszlány), 4 db kispálya ( 
Oroszlány, Nagyigmánd, Vértesszőlős, Ács) és 4 db grundpálya (Tatabánya 3 db, Bábolna) épült 
meg. Mellette a TAO-pályázat keretein belül megépült egy 60x40 méteres műfüves pálya 
Nyergesújfalun, és egy nagyméretű pálya Tatabányán. 

5.12.4 Egyéb kiemelkedő projektek 

Rajnai Labdarúgó Szövetséggel húsz éve tartó partnerkapcsolat 

A német Rajnai Labdarúgó Szövetséggel húsz éve tartó partnerkapcsolata van a megyének, 
amelynek korosztályos válogatott csapatai minden évben megmérkőznek a német 
utánpótláscsapatokkal. A Galántai Labdarúgó Szövetséggel (Szlovákia) is hasonlóképpen működtet 
partnerkapcsolatot az igazgatóság. 

Sporteszköz-támogatás 

2012-ben a megyei igazgatóság sporteszköz-támogatásban részesítette sportszervezeteit (1,2 millió 
Ft értékben kaptak labdákat a klubok). 

Fritz Walter Kupa 

Minden év novemberében egy U13-as megyei csapat vesz részt a német Fritz Walter Kupán 
Kaiserslauternben. 

Utánpótlás U16-os, U19-es megyei válogatott 

Rendszeresen megmérkőzik a régióhoz tartozó megyék (Fejér, Veszprém) csapataival. 
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5.13. Nógrád megye labdarúgása 

5.13.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A vizsgált időszakban Nógrád megye csapatai elmaradtak a nemzeti bajnokság harmadik vonalának 
küzdelmeitől (Salgótarjáni BTC, Balassagyarmati VSE, Nagybátonyi BSC). Az átszervezés végleg 
egyértelművé tette a helyzetet, ma a realitás – az ismert gazdasági környezetet tekintve – egy NB III-
as sportszervezet, amely képviseli a megyét országos szinten. 

Utánpótlás férfi 

A nógrádi csapatok száma, eredményessége a II. osztályban jelentősen nem változott. Salgótarján 
és Balassagyarmat utánpótláscsapatai helyezésben és színvonalban tartják évek óta az élmezőny 
szintjét. A 2013/2014-es versenyévben a Pásztói ULC csatlakozott az U15 és U14 küzdelmeihez. 

Futsal 

A másodosztályban szerepel a férfiaknál a Salgótarján és a Romhány csapata, míg a nőknél szintén 
egy salgótarjáni csapat. Az említett csapatok számában jelentősen nem várható változás. Újdonság, 
hogy a Romhány csapata U19-es utánpótláscsapatot is üzemeltet. 

5.13.2 Megyei bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban indulók száma lassan csökkenő tendenciát mutat. A most folyó bajnoki 
évben még nem történt visszalépés, azonban az előző években bajnoki idényenként 3-3 csapat is 
feladta a küzdelmeket a bajnokság közben. A visszalépések okai: „elfogytak” a játékosok eligazolás, 
eltiltás, külföldi munkavégzés miatt. 

Felnőtt női 

A két éve 8 csapattal működik a bajnokság, emellett a nógrádi csapatok közül kettő csapat a 
szomszéd Heves megyei bajnokságban is szerepet vállal. Vészjósló azonban, hogy a női 
csapatoknál a létszám megtartása szüntelenül gondot okoz. 

Utánpótlás férfi 

A folyamatosan növekvő – bajnokságokban szereplő – utánpótláscsapatok száma a felnőtt 
mezőnyhöz igazodva csökken. Ennek oka az utánpótlás-korosztályok átszervezése, a Bozsik-
program korosztályának megemelése, kibővítése. 

Futsal 

Felnőtt bajnokság a megyében nincs. Az utánpótláscsapatok a Heves Megyei Igazgatóság által 
szervezett regionális bajnokságban szerepelnek. 

OTP Bank Bozsik-program 

Az egyesületi programban fokozatosan emelkedő, a Nógrád megyei lélekszámhoz viszonyítva 
jelentős számú csapat, település vesz részt a programban. Ez köszönhető a kötelezően indított U13-
as korosztálynak, de emellett 38-ról 45-re emelkedett az általános kiírásban szereplő egyesületek 
száma is. 

Általános összefoglaló: Nógrád megye 200 ezer fős lélekszáma korlátok közé szorítja a 
csapatlétszám jelentős növekedését. A cél a jelenlegi csapatok megtartása, utánpótlásuk 
fejlesztése. Az utánpótláscsapatok száma a Bozsik-programban résztvevőkkel együtt jelentős, 
folyamatos emelkedést mutat. A labdarúgásban résztvevők számának növelése érdekében indította 
el az igazgatóság a női bajnokságot. 

5.13.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 
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A vizsgált időszakban az Országos Pályaépítési Programban 1db  nagypálya (Salgótarján), 4 db  
kispálya (Balassagyarmat, Salgótarján, Szécsény, Bátonyterenye) és 3 db grundpálya 
(Balassagyarmat, Szügy, Patak) épült. 

5.13.4 Egyéb kiemelkedő projektek 

Megyei válogatott 

2013 nyarán megalakult a megyei felnőtt válogatott, amelyet a megyék közötti amatőr válogatottak 
kiválasztási folyamatán kívül barátságos felkészülési mérkőzéseken is szerepeltet az igazgatóság. 

Biztonság 

A sportszervezetek a pályarendszabályokat tartalmazó molinóval látta el az igazgatóság. 

Műsorfüzet 

Minden bajnoki félévre igényes kivitelű műsorfüzetet készítünk az igazgatóság a klubok részére, 
amely tartalmazza valamennyi megyei csapat sorsolását. 
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5.14. Pest megye labdarúgása 

5.14.1 Nemzeti bajnokságok 

Pest megye 2007 óta nem rendelkezik férfi felnőtt NB I-es csapattal. A nemzeti bajnokság második 
és harmadik vonalában a megye képviselete ugyanakkor jónak mondható, annak ellenére is, hogy 
2013 nyarán a felnőtt versenyrendszer átalakítása következtében a csapatszám 56%-ra, 18-ról (NB 
II: 3; NB III: 15 csapat) 10-re csökkent (NB II: 2; NB III: 8 csapat). 

Az NB-s utánpótlás-bajnokságokban mutatott csapatlétszám a 2012/2013-as időszakhoz képest – 
éppen az NB-s felnőtt bajnokságok reformja miatt – kismértékben ugyan csökkent (71-ről 64-re), de 
a 2011/2012-es versenyévben mutatott létszám 2013/2014-re 7%-kal emelkedett (60-ról 64-re). 

A női csapatok NB-s részvétele a 2013/2014-es verseny évben létszámban – a megye 
lakosságszáma szempontjából – csekélynek mondható (2 felnőtt és 3 utánpótláscsapat), arányaiban 
mindez mégis emelkedést mutat a két évvel korábbi helyzethez képest (1-ről 2-re a felnőtt, 2-ről 3-ra 
az utánpótlás esetében). 

Futsal szakágban mindkét nem esetében mind felnőtt, mind utánpótlás vonalon nőtt az aktivitás az 
egy évvel korábbihoz képest, összességében 19-ről 26 csapatra, azaz 137%-ra. 

Strandlabdarúgásban jelenleg 3 együttes vesz részt az országos versenyeken, az előző két 
versenyévben az ezen szakágban szereplő csapatok száma nulla volt. 

5.14.2 Megyei bajnokságok 

Férfi felnőtt 

Az NB III-ból rekord számú sportszervezet (8 db) esett ki 2013 nyarán a megyei versenyrendszerbe, 
rajtuk kívül az NB II-ből visszalépett Vác is gyarapította a Pest megyei amatőr felnőtt futball 
mezőnyét, amelynek bővülése összesen 113%-ot mutat 2012 nyara és 2014 februárja között. 

Fiú utánpótlás 

A vizsgált időszak változásait legpontosabban akkor láthatjuk, ha az U21 és az U7 közötti 
korosztályokat együttesen vizsgáljuk; mindezt az U13-as korosztály 2013 nyarán történt Bozsik-
programba sorolása indokolja (előtte csak az U11 és az U7 közötti korosztályok vettek részt a 
Bozsik-program egyesületi moduljában). Eszerint tehát a 2012 nyarán versenyző 523 csapat 2014 
februárjára 763-ra, vagyis 146%-ra bővült. 

Az öregfiúcsapatok száma kis ingadozás után stagnálást mutat, igaz, ebben a korcsoportban közel 
másfél tucat Pest megyei együttes vendégszerepel a fővárosi és a Fejér megyei pontvadászatokban. 

A női és leány csapatok száma emelkedő tendenciát (129%) mutat, ezen a területen bőven van még 
kapacitás. 

Pest megyében 2002 és 2008 között 5+1-es, 2009-től pedig futsal lebonyolítás szerint volt, illetve 
van lehetősége a megyei klubok felnőtt és ifjúsági csapatainak tornarendszerű kispályás 
bajnokságban részt venniük az igen közkedvelt Futball7vége-sorozat keretein belül. A felnőtt 
csapatok létszáma a vizsgált időszakban 17 és 24 között ingadozott, az utánpótlás-korosztályokban 
szereplők viszont megtízszerezték részvételüket: 9-ről 104-re nőtt a téli időszakban szervezett futsal 
bajnokságban résztvevő gárdák száma, köszönhetően elsősorban az U11-es és az U13-as, majd 
2013/2014-ben az U15-ös futsal verseny elindításának. A hölgyekből és az idősebb férfiakból álló 
futsal csapatok létszáma egyelőre csekélynek mondható, aktivitásuk mindenképpen növelhető. 2012 
és 2014 között a futsal csapatok száma 508%-kal, 26-ról 132-re emelkedett. 

A strandlabdarúgás megyei szinten nem működik, a jövőben ez szintén fejlesztésre váró terület. 

A Pest megyei labdarúgó-, futsal- és strandfoci csapatok száma a vizsgált 2011/2012-es és 
2013/2014-es időszak közel két esztendeje alatt 147%-kal nőtt, ami a legnagyobb emelkedés az 
ország megyéi között (Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye egyaránt 140–140%-kal 
következik ebben a sorrendben). 

5.14.3 Műfüves pályaépítés 

Az Országos Pályaépítési Program keretében megépült és átadott pályák az elmúlt időszakban. 

2012-ben: 
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4 db 20x40 méteres pálya (Csomád, Halásztelek, Páty, Sülysáp). 

2013-ban: 

8 db 20x40 méteres pálya (Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunavarsány, Kistarcsa, Piliscsaba, 
Püspökszilágy, Veresegyház: 2); 2 db nagypálya (Dunaharaszti, Veresegyház); 2 db 
grundpálya (Budaörs: 2); 1 db 44x64 méteres pálya (Budaörs). 

5.14.4 Egyéb projektek 

Szakmai Nap 

Január első hétvégéjén ismét Gödöllőn találkoztak a Bozsik-program Pest megyei körzeteinek 
edzőiből álló válogatottak, hogy délelőtt kispályás műfüves focitornával, közös ebéddel, majd kora 
estébe nyúló szakmai fórummal köszöntsék az új esztendőt. Az igazgatóság a szakma – a Bozsik-
programot vezető megyei szakmai igazgató vezetésével – véleménye alapján immár negyedízben 
osztotta ki szakmai kategóriáinak elismeréseit az előző esztendő legjobbnak vélt edzői, kapusai, 
játékosai és csapatai vonatkozásában. 

Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgótorna 

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő tornának idén – története során nyolcadik 
alkalommal – Vác adott otthont. A négycsapatos U15-ös viadalt a házigazda Pest megyei válogatott 
nyerte meg a Vasas Kubala Akadémia, a Dunaszerdahelyi területi válogatott és a Tatran Presov 
(Eperjes) együttesei előtt. Az esemény egyúttal 12. ízben állított emléket a PMLSZ néhai 
főtitkárának, Turóczi Bélának. 

RAIKER Pest Megyei Kupa-döntő 

2012 nyarán az azóta újjáépült Albert Flórián-stadion, 2013-ban pedig Nagykáta adott otthont a 
megyei kupadöntőnek, amelyet a Nagykőrösi Kinizsi drámai csatában, 120 percnyi játék után – 
akárcsak egy évvel korábban a Diósd ellen, ezúttal is – büntetőpárbajban nyert meg a 
Dunaharasztival szemben. Az izgalmas finálét 500 néző tekintette meg a helyszínen. 

Decathlon családi sportnap 

A népszerű sportáruház dunakeszi egységének Vitálsport elnevezésű családi sportnapján működött 
közre az igazgatóság szakmai hálózata grassroots- és egyesületi Bozsik-koordinátora révén, 
focifoglalkozást szervezve a kilátogató gyerekeknek. 

Gólkirályi gála 

A 2013/2014-es versenyév rajtja előtt immár másodízben rendezte meg a Pest Megyei Igazgatóság 
a Gólkirályok Gáláját, amelyen a megyei U13-astól az öregfiú-bajnokságokig összesen 38 gólkirály 
vehette át jutalmait Répási László korábbi NB I-es gólkirálytól, több mint száz résztvevő előtt a 
Megyeháza Dísztermében. Ugyancsak ezen alkalommal vették át a 2012/2013-as versenyév Fair 
Play-díjas egyesületei díjaikat. A jutalmazásból a játékvezetők sem maradtak ki, a Sportszeletben 
megjelent edzői osztályzatok alapján a 2. Sportszelet-sípmester-díjat Szalai Zoltán – előző évi 
sikerét megismételve – korábbi országos kerettag játékvezető érdemelte ki. A futsaljátékvezetők 
rangsorában Laczkó Zoltán végzett az élen, elnyerve a Spori-Szelet-díjat. 

Grassroots szervezői tanfolyam 

November végén tizennyolc hallgató részvételével szervezte meg első szervezői tanfolyamát az 
MLSZ Pest Megyei Igazgatósága. 

Pest megyei Amatőr Aranylabda 

Ugyancsak második alkalommal ítélte oda az igazgatóság a közép-magyarországi sportlap, a 
Sportszelet szerkesztőségével közösen a Pest megyei Amatőr Aranylabdát, amelyet az ünnepi 
évzárón Csank János mesteredző, korábbi szövetségi kapitány nyújtott át a szakma képviselőitől 
legtöbb pontot begyűjtő turai támadónak, Less Krisztiánnak. 

Pest megyei éremtáblázat 

A Versenyiroda a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség égisze alatt még a 2007/2008-as 
versenyévben készítette el először a Pest megyei éremtáblázatot a megyei bajnokságok 1–3. 
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helyezettjei alapján. Az azóta minden évben összeállított rangsorban 2013-ban a Vác VLSE végzett 
toronymagasan az élen a Taksony és a Veresegyház előtt. 

Kommunikáció 

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2012-ben indította el Facebook-oldalát, amely azóta közel ezer 
követővel rendelkezik. Az igazgatóság december közepén jelentette meg – 2012 után másodszorra 
– „A Pest megyei labdarúgás Kalendáriuma” című 32 oldalas, A4-es formátumú kiadványát, amely 
statisztikai kimutatásokkal, fényképekkel, tabellákkal, góllövőlistákkal, beszámolókkal nyújt lényegre 
törő összefoglalót a 2013-as esztendő legfontosabb Pest megyei labdarúgó-eseményeiről. 
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5.15. Somogy megye labdarúgása 

A vizsgált időszakban 5 db műfüves kispályát adtak át a megyében. Somogyban első ízben – a 
megyei amatőr klubok felkészülését segítendő – rendezett az igazgatóság műfüves nagypályás 
bajnokságot a WINNER támogatásával, amelyben 28 csapat szerepelt két helyszínen 2014 év 
elején. A jelentkezések számának a megyében levő műfüves nagypályák száma szabott csak határt. 
A megye adottságaiból adódóan az egyesületek száma stagnál, ezen csak az utazási költség 
központi segítséggel – szerepvállalással – történő csökkentése tud változtatni. 

Kaposváron rendezték 2013-ban is az ország talán legnagyobb nemzetközi utánpótlás Grassroots 
rendezvényét is, 30 ország több mint 200 csapatának a részvételével, a Somogy Megyei 
Igazgatóság jelentős támogatásával. A Bozsik-program keretén belül versenyző gyermekek száma 
évről évre jelentősen növekszik, ezzel párhuzamosan a csapatszámok is emelkednek. 
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5.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgása 

Az NB III-as csoportok összevonása a megyét különösen hátrányosan érintette, hiszen a néhai 
„Tisza-csoportban” elég markánsan képviselte magát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2013 őszétől 
azonban már sajnos csak egy NB III-as csapata van a megyének. Az NB III-as felnőtt csapatlétszám 
drasztikus lecsökkentése az országos bajnokságban szereplő utánpótláscsapatokra is hatással van, 
hiszen az országos másodosztályú U17-es és U19-es bajnokságokban a harmadosztályú 
egyesületek korosztályos csapatai képviseltették magukat. Itt ezért csökkent drasztikusan a létszám 
a 2013/2014-es bajnokságra. 

A megyei igazgatóság által indított bajnoki típusú versenyekben résztvevő csapatok száma azonban 
folyamatosan növekszik. A felnőtt megyei első és másodosztályú együttesek száma változatlan, ám 
a harmadosztály létszáma évről évre nő. 2013 őszén egy csoporttal többet kellett létrehozni a 
harmadosztályban a megnövekedett nevezések miatt. Az U16-os bajnokságban résztvevők száma is 
jelentősen megnövekedett, akárcsak az – immár az OTP Bank Bozsik-programba bevitt – U13-as 
együttesek száma. A Bozsik-program egyesületi moduljában 2013 őszére sikerült lefedni az egész 
megyét, így most már minden gyerek számára adott a felfelé áramlási lehetőség Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. 

2013 őszén két új bajnokságot is indított az igazgatóság. Hat csapat részvételével rajtolt az öregfiú-
bajnokság, amely jóllehet gördülékenyen zajlik, időközben egy gárda visszalépett. Ugyancsak 2013 
őszén indult el a férfi felnőtt futsal bajnokság, amelybe 9 csapat nevezett, innen a téli egyhónapos 
szünetben az egyik csapat sajnos visszalépett, de 8 csapattal rendben be is fejeződött a bajnokság, 
amely minden valószínűség szerint az egyetlen megyei felnőtt futsal verseny, amely bajnoki, nem 
pedig tornarendszerben zajlik. 

Az igazgatóság a fiú U15-ös korosztályban is kiírt megyei tornát idén, amelyen végül – jóllehet az 
érdeklődés sokkal intenzívebb volt – 9 csapat állt rajthoz. (A szükséges adminisztrációs változásokat 
és futsal szakosztály létrehozása és annak a megyei bíróságra való bejelentése, a futsal verseny 
engedélyek kiváltása – több klub nem kívánta felvállalni…) Az U11-es korosztályban a Bozsik-
program téli tornáinak köszönhetően idén 84 csapat játékosai ismerkedtek meg a futsallal. 
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5.17. Tolna megye labdarúgása 

5.17.1 Nemzeti bajnokságok 

Felnőtt férfi 

Jelentős változás történt a vizsgált időszakban. A Paksi FC Kft. egyik osztályban sem indított 
tartalékcsapatot, az NB III-ban három csapattal lett kevesebb az átszervezés miatt (Bonyhád, 
Dombóvár, Tolna). 

Felnőtt női 

A megye nem képviselteti magát női csapattal. 

Utánpótlás fiú 

A csapatok száma szinte állandónak mondható. 

Utánpótlás leány 

A Paks NB I-es felnőtt csapatának kötelező szerepeltetnie U15-ös leánycsapatot. 

Futsal 

A Tolna-Mözs Nonprofit Kft. és a Tolna-Mözs FSE adja az országos bajnokságokban szereplő 
futsalcsapatok száz százalékát. 

Strandlabdarúgás 

A Bonyhád-Börzsöny SE indít egy-egy csapatot. 

5.17.2 Megyei bajnokságok 

Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma állandónak mondható. 

Utánpótlás fiú 

Az idei évben csökkent, mivel az U13-as korosztály beépült az OTP Bank Bozsik-programba. 

Futsal 

Utánpótlás-bajnokságokat indított az igazgatóság U11-es, U13-as és U15-ös korosztályban. 

Általános összefoglaló 

Tolna megyében 109 település található, ebből a rendkívül alacsony lélekszámok miatt mindössze 
51 településen van labdarúgás. 

- 10 ezer fő feletti települések száma:   5 (Szekszárd, Dombóvár, Paks, Bonyhád, Tolna) 

- 5 ezer fő feletti települések száma:   3 (Dunaföldvár, Tamási, Bátaszék) 

- 2 ezer fő feletti települések száma: 16 

- 2 ezer fő alatti települések száma: 85 

Tolna megye lakosságszáma (2013. január elsejei adatok alapján) 229.942 fő. 

5.17.3 Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban az Országos Pályaépítési Program keretében 4 db kispálya (Bonyhád, 
Györköny, Dunaszentgyörgy, Gyulaj) épült. 
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5.18. Vas megye labdarúgása 

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság munkáját társadalmi elnökség (9 fő), öt állandó bizottság (23 fő) 
és központi hivatal (3 fő munkavállaló) végzi. Vas megye 216 településsel (alapvetően „aprófalvas 
jelleggel”), a 2012. évi KSH-adatok alapján 256.215 fő lakossal hagyományosan sport- és 
labdarúgást szerető megye, amelyet a 2012-es és 2014-es esztendő közötti három bajnoki 
időszakának a beszámolót megalapozó statisztikai adatai is alátámasztanak. 

5.18.1 Országos bajnokságok 

Kevés megye büszkélkedhet azzal, hogy az MLSZ országos szervezésű I. osztályainak 
mindegyikében szerepel csapata. Az NB III átszervezése miatt ugyanakkor csökkent a szövetség 
központi versenyszervezésében, a 2013/2014. évi bajnokságban indítható vasi csapatok (Répcelak 
SE, Sárvár FC) száma. 

5.18.2 Megyei szervezésű bajnokságok 

A megyei bajnokságokban induló csapatok összesített száma a vizsgált időszakban növekvő 
tendenciát (2011/2012: 375, 2012/2013: 387, 2013/2014: 416) mutat, a 2014. év 2012-hez 
viszonyított aránya 111%. Annak ellenére, hogy a felnőtt férfi 104% (109-ről 113-ra) és a 
hozzákapcsolódó utánpótlás 111% (98-ról 109-re), valamint a futsal utánpótlás-bajnokság 
csapatainak száma nőtt, a növekedés igazi oka a Bozsik-programos csapatszám 120%-os (137-ről 
165-re) emelkedése. (Az utánpótlás futsalcsapatok számára a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Igazgatóság regionális versenyt bonyolít, ezért az abban korosztályonként résztvevő 1-1 gárda nem 
szerepel a Vas megyei csapatszámok között). 

5.18.3 Egyéb projektek 

Az Országos Pályaépítési Program Vas megyei eredményei: 2013 év végéig 2 db átadott nagypálya 
(Celldömölk, Bük) és 3 db átadott kispálya (Celldömölk, Sárvár, Vasvár). 2014-ben további 1 db 
nagypálya (Szentgotthárd) és 1 db kispálya (Jánosháza) építése valósul majd meg. 

A MLSZ TAO-pályázatain a megyei sportszervezetek aktívan vesznek részt, ezáltal az infrastruktúra-
fejlesztés (sporttelep-felújítás) területén jelentős megyei javulás indult el. 

Kiemelkedően nélkülözhetetlen jelentőségűvé vált az egyesületek számára a versenyeztetés 
költségeinek MLSZ általi – ugyancsak a TAO által realizálható – díjcsökkentése. Vas megye éves 
támogatásai: 2012: 102 m Ft, 2013: 105 m Ft). 

A megyei I. osztály bajnoka évente részt vesz a nemzetközi Amatőr Mitropa Kupán, amelynek 
résztvevői a Győr-Moson-Sopron és a Vas megyei bajnok, valamint a burgenlandi és a nyugat-
szlovák bajnok. 
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5.19. Veszprém megye labdarúgása 

5.19.1 Országos bajnokságok 

Férfiak 

Az MLSZ központi szervezéséhez tartozó NB-s férfi csapatok száma változatlan felnőtt és 
utánpótlás-korosztályban is. A megyét az átszervezés csak az NB II-es csapatok csökkenése révén 
jelentette. A megyeszékhely csapata kiesett az NB III-as bajnokságba. 

Nők 

Az NB-s női futball a felnőtteknél változatlan csapatszámmal működik, míg a női utánpótlás 
csapatszámok némi emelkedést mutatnak. 

Futsal 

A megyének csak férfi futsalcsapata van, NB II-es, majd NB I-es szereplése a megyei utánpótlás-
nevelésben jelentett bővülést. 

5.19.2 Megyei szervezésű bajnokságok 

Általános értékelés 

A megyei bajnokságokban induló csapatok összesített száma évről évre fokozatosan növekvő 
tendenciát mutat. A vizsgált időszakban (2012 és 2014 között) a csapatszám növekedése 30%! 

Jellemzők 

A felnőtt férfi bajnokságokban szereplő együttesek számának növekedése nem jellemző, mondhatni, 
hogy változatlan. Az utánpótláscsapatok számának növekedése viszont erőteljes, ez kiváltképpen a 
bozsikos korosztályoknál figyelhető meg. Az itteni fejlődés egyértelmű: a fiú futsalcsapatok száma a 
regionális U11-es, U13-as és U15-ös bajnokságok beindulásával emelkedett (a versenyt a Győr-
Moson-Sopron Megyei Igazgatóság bonyolítja, ezért az abban korosztályonként résztvevő 2-2 gárda 
nem szerepel a Veszprém megyei csapatszámok között), s a felnőtt női csapatok száma is nőtt, az 
igazgatóságnak sikerült elindítania a ¾ pályás bajnokságot. 

5.19.3 Egyéb projektek 

Műfüves pályaépítés 

A vizsgált időszakban Veszprém megyében 2 db nagypálya épült (Ajka, Pét), Veszprémben 
felújították a műfüves nagypályát, így a megyében 5 db műfüves nagypálya áll a csapatok 
rendelkezésére. Veszprémben megépítettek egy 40x60 méteres pályát, 9 db kispálya (Litér, 
Balatonfüred 2 db, Csetény, Tihany, Tapolca, Gyulafirátót, Várpalota) épült meg jellemzően TAO-s, 
illetve a klubok saját, és egyéb támogatásokból összeszedett forrásokból. 

Az 5 db nagypályán 44 csapattal Téli Kupa elnevezéssel rendezett az igazgatóság versenyeket, így 
biztosítva a megfelelő téli felkészülést a klubok részére. 
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5.20. Zala megye labdarúgása 

Az igazgatóság munkáját a társadalmi elnökség, 5 állandó bizottság és 4 konzultatív bizottság 
segítette. Az elnökségben és a bizottságokban összesen 60 fő kinevezett társadalmi aktivista 
tevékenykedett. Az igazgatóság biztosította a bizottságok működésének feltételeit. 2013-ban a 
versenybizottság 595, a Fegyelmi Bizottság 984 határozatot hozott, a Játékvezetői Bizottság 162 
játékvezetőt foglalkoztatott. 

Az igazgatóság által szervezett megyei bajnokságokban 2012/2013-ban 117, 2013/2014-ben 116 
sportszervezet csapatai vettek, vesznek részt. 

5.20.1 Országos bajnokságok 

Férfiak 

Az MLSZ központilag szervezett bajnokságaiban induló zalai csapatok száma csökkent a felnőtt és 
az utánpótlás-korosztályokban is. Ennek oka az NB III-as bajnokság átszervezése volt. Két NB III-as 
csapatunk a megyei bajnokságba került, az utánpótláscsapataikkal együtt. 

Nők 

A felnőtteknél változatlan, az utánpótlásnál eggyel nőtt a csapatszám. 

Futsal 

Két év kihagyás után ismét nevezett zalai csapat az NB II-es bajnokságba. 

5.20.2 Megyei szervezésű bajnokságok 

Általános értékelés 

A megyei bajnokságokban induló csapatok összesített száma évről évre emelkedő tendenciát mutat. 
A 2013/2014-es versenyév jelentős növekedését a futsal U11-es és U13-as bajnokságainak 
elindítása magyarázza. 

versenyév csapatszám változás változás %-ban 

2011/2012: 393  

2012/2013: 403 +10   2% 

2013/2014: 467 +64 14% 

Felnőtt férfi 

A bajnokságokban szereplő csapatok száma gyakorlatilag változatlan, az utánpótláscsapatok száma 
a gyermek korosztályoknak köszönhetően folyamatosan emelkedik. 

Fiú futsal 

Az utánpótlás-bajnokságban 49 csapat szerepel. 

Női bajnokság 

Az induló csapatok száma a 2013/2014-es bajnokságban 5-ről 9-re nőtt. 

5.21. Egyéb programok 

Műfüves pályaépítés 

Zala megyében összesen 12 pálya készült el, 2 db nagypálya, 6 db kispálya és 4 db grundpálya 
méretű. 

Szakemberképzés 

Az igazgatóság 2013-ban egy Grassroots „C” edzőképzést (27 fő részvételével) és két Grassroots 
szervezői tanfolyamot (35 fő részvételével) szervezett. 



65 

Nemzetközi kapcsolatok 

Az igazgatóság 2008 óta együttműködik a romániai Maros megye, a horvátországi Varasd és 
Muraköz megyék, valamint a szlovéniai Lendva körzet labdarúgó-szövetségeivel. Ennek keretében 
rendszeresek a játékvezetők mérkőzésvezetései egymás mérkőzésein, illetve az edzők részvétele a 
partner megyék által szervezett továbbképzéseken. 
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X. 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 2013-as év Grassroots Programjának vonatkozásában meghatározó volt az UEFA minősítési 
tekintetében való előrelépés.  

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 volt.  

Az UEFA végrehajtó Bizottsága 2013 decemberében jóváhagyta az MLSZ pályázatát, az UEFA 
Grassroots Charta második csillagára vonatkozóan. Az első csillag megtartásához alapvető feltétel 
volt a Grassroots Szervező (Önkéntes) képzés folytatása, valamint a szünidei labdarúgó táborok 
megszervezése és támogatása is. 

2. Kiemelt programok 

2.1. Grassroots szervező (önkéntes) tanfolyamok 

2013 tavaszán elkészítettük a Grassroots Önkéntes szervezőképzés tananyagának frissített 
változatát, amit gyakorlatban 2 kísérleti (pilot) tanfolyamon teszteltünk. Helyszínek: Zalaegerszeg és 
Szigetszentmiklós. 

A 2013 nyarán felálló Grassroots Koordinátorok tagjaival konferencián ismertettük az anyagot és a 
tanfolyamokkal kapcsolatos szervezői tevékenységeket. 2013 őszén a Grassroots Koordinátorokkal 
közös szervezésben, minden megyében 1 tanfolyamot tartottunk. Kiértékelésük 2014.január-február 
hónapokban történtek meg. 

2.2. Szünidei táborok szervezése és támogatása 

A Szövetség 2013-ban 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 18 megyében, 98 megrendezett tábor, 43 ellenőrzött és 
elbírált sportszervezet esetében 2767 gyermeket jelentett 2013-ban, a következő években a 
program fejlesztése és növekedése várható. 

2.3. Szociális programok 

Az MLSZ három év óta együttműködési megállapodás alapján támogatja a fogyatékkal és a 
szociálisan hátrányos helyzetben élők labdarúgását. Hat speciális terület került bevonásra. 

A szociális programban résztvevők létszáma: 4657 fő. 

2.3.1 Fogyatékkal élők 

Látássérültek 

A vakfoci programban speciálisan kialakított pályán, speciális labdával játszanak.  
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Regionális tornák rendezése (tavasszal és ősszel négy), a legtávolabbi helyeken élők, focizni akarók 
integrálása, bemutató tornák megrendezése, nemzetközi tornákon való részvétel, a labdarúgás 
népszerűsítése. A vakfoci olimpiai sportág, a résztvevők száma évről-évre növekszik hazánkban. 

Hallássérültek 

Teremben és nagy pályán egyaránt játszanak. 

Rendszeres labdarúgó tevékenység mellett (heti két edzés), tavaszi, és őszi- téli regionális tornákat 
rendez, nemzetközi tornákon vesz részt. Az ország minden területéről bevonják a hallássérült 
embereket.  

Középsúlyos értelmi fogyatékosok 

Fogyatékosságukból adódóan az ebben a közegben folytatott labdarúgó tevékenység a nevelő-
felkészítő tanár részéről speciális felkészültséget és képzettséget, a játék megvalósítása speciális 
technikai megoldásokat igényel.  Tavasszal és ősszel 5 - 5 regionális torna kerül megrendezésre. A 
helyszínek kiválasztásánál a bevont csapatok területi közelsége és a megfelelő létesítmény a 
mérvadó.  

A fiatalok lányok – fiúk mellett felnőtt férfiak és nők is részt vesznek a programban.  

Az esélyegyenlőség biztosítása, az elfogadottságuk, személyiségfejlődésük fontos eszköze a 
labdarúgás.  

Enyhe értelmi fogyatékosok 

Ők a tanulásban akadályozott tanulók (TANAK). A velük való foglalkozás is speciális felkészültségű 
nevelőt igényel. Minden megyében megtalálható ez a populáció.  

Részükre a 2013-as évben regionális tornák (nyolc helyszínen) kerültek megrendezésre. A győztes 
csapatok az Országos döntőn küzdöttek egymással. Többségükben fiúk, viszont egyre több lány is 
kapcsolódik a programba. 

2.3.2 Szociálisan hátrányos helyzetben élők 

Gyermek - és lakásotthonokban élők 

Az állami gondoskodásban élő fiatalok nagy létszámban vannak jelen, elhelyezkedésük országosan 
egyenetlen.  

Az őszi időszakban, az otthonokban (három hónapon keresztül) folytatnak labdarúgó tevékenységet, 
az időszak végén házi bajnokságokat rendeznek. Tavasszal a házi bajnokság győztesei 
részvételével 7 helyszínen regionális labdarúgó tornák kerültek megrendezésre. A helyszín 
kiválasztásánál elsődleges szempont a létesítmény megfelelőség mellett az utazó csapatok 
közelsége. 

Hajléktalanok labdarúgása 

A rendszeres edzések (heti 2-3) mellett havonta egy regionális tornát játszanak. Minden esetben 
más helyszínen. Rendszeresen részt vesznek nemzetközi tornákon.  

A résztvevők között egyaránt megtalálható női és férfi játékos. A regionális tornáikat külföldi 
csapatok részvétele is színesíti. 

Kiemelkedő események 

 II. Esély Fesztivál 

A szociális programban részt vevő valamennyi szociális terület részvételével zajló 
nagyszabású esemény (huszonnégy csapat) 2013. június 25-én, Telkiben. 

 Nyári Grassroots Labdarúgó Tábor (öt nap, tizenhat csapat) 2013. július 1-től július 5-ig, 
Tiszaújvárosban. 

 Gyermekotthonokban Élők Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntője 

(tizenkét külföldi, négy magyar csapat) 2013. július 29-től augusztus 2-ig, Kecskeméten. 

 Elismerés, 2013. áprilisban az Oslo-i UEFA Grassroots Konferencián 

az UEFA „Best Grassroots Projekt” kategóriában 
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(Gyermek és Lakásotthonokban élők Grassroots Labdarúgó Programja) 

2.4. Középiskolai kispályás bajnokság (Coca-Cola Cup) 

2012/2013-as szezon lezárásaként került megrendezésre június elején az országos döntő 
Budapesten, 20 fiú és 20 leány csapat részvételével. Az egész napos torna remek hangulatban 
zajlott, a résztvevő csapatok értékes ajándékokkal, a győztes csapatok pedig különleges fődíjjal 
gazdagodtak. 

A 2012/2013-as szezon központi anyagi támogatásai rendben lezárultak. 

2013 őszén, szeptembertől novemberig másfél hónapos regisztrációs szakaszt követően 373 
középfokú oktatási intézmény 724 csapata 6519 résztvevővel indult a Coca-Cola Cup 2013/2014-es 
szezonjában. 

A megyei körzeti tornákat két fordulóban került megrendezésre: decembertől-január végéig a téli 
teremtornák, majd márciustól-április végéig a tavaszi tornák kerültek lebonyolításra. Február elejére 
minden megye, minden körzetében sikeresen zajlottak le a téli tornák, amelyek alkalmával az összes 
nevezett csapat pályára lépett. 

Az OPT Bank-program 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. 

2.5. Egyetemi kispályás bajnokság (Telekom Liga) 

A Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban felvette Grassroots programja keretébe az Egyetemi 
Kispályás Labdarúgó Bajnokságot. 2013-ban is 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 2013 nyarán. Az országos döntő a Debreceni Egyetem és az MLSZ 
közös szervezése, az utóbbi támogatási szerződés alapján járul hozzá a költségekhez. 

2013 elején a Magyar Telekommal megkötött szponzori megállapodás értelmében a felsőoktatási 
intézményekben már működő egyetemi-főiskolai bajnokságok szorosabb együttműködés keretében 
egyesülnek. Az MLSZ, mint szakmai lebonyolító partner a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Sportszövetséget (MEFS) is bevonja a programba. 

2.6. Veterán labdarúgás 

A veterán programban (60 éven felüliek labdarúgása) eddig résztvevők száma: 636 fő. 

Szlogen: „Egy életen át kell játszani” 

Ötödik éve zajló program, évről évre növekvő létszám és játék gyakoriság. 

A tornasorozat tizenkét régióban, régiónként hat fordulóval (három tavaszi és három őszi) kerül 
megrendezésre. Célja a rendszeres labdarúgó tevékenység végzése mellett az idős korosztály 
inaktív állapotából történő kiemelése, mozgás gazdag életmód biztosítása. A hat forduló alapján 
alakul ki minden régióban a sorrend.  

Kiemelkedő esemény: V. Országos Veterán Labdarúgó Fesztivál 

(Tizenkét regionális győztes csapat két meghívott csapat részvételével) 
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XI. fejezet 

Képzés 

1. Általános feladatok 

A Szövetség képzéssel kapcsolatos feladatait, illetve lehetőségeit az UEFA Edzői Konvenció, a 
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az UEFA Edzőképző Konvenció és a 
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 feltételek dokumentálása; 

 továbbképzések szervezése; 

 oklevelek, diplomák kiadása, nyilvántartása, archiválás; 

 UEFA licenckártyák nyilvántartása, aktualizálás, archiválás; 

 konferenciák szervezése; 

 az intézet minőségirányítási rendszerének működtetése; 

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 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 alapfokú játékvezetői tanfolyamra országos szinten 752 fő jelentkezett.  Első körben ebből 649 fő 
tett sikeres vizsgát, 63 fő jelentkezett pótvizsgára. 

A tanfolyamok indulása előtt új elemként jelent meg azon követelmény a jelentkezőkkel szemben, 
hogy alapfeltétel volt az erkölcsi bizonyítvány beszerzése, felmutatása. Ezáltal, mint egy elvárható 
erkölcsi szakmában, alap elemként mint elsődleges szűrő helyeztük a folyamatba, ennek 
eredményeképpen várható, hogy komolyabb szellemi és megfelelő erkölcsi tulajdonságokkal 
felvértezett bázissal dolgozhatunk. 

A 2013. április 25-én megrendezésre került pótvizsgán a 63 fő jelentkezőből csak 45 fő jelent meg. 
Ebből 28 fő eredményesen szerepelt, a maradék 17 fő sikertelenül pótvizsgázott. Az MLSZ JB az 
összes megyei záróvizsgára delegált vizsgabiztost. 

Az MLSZ JB az UEFA „A” tanfolyamon résztvevőknek is megszervezte a labdarúgás 
játékszabályainak oktatását és a játékvezetői vizsgáztatást. 

A sportmenedzser képzésen két alap tanfolyam indult 17 fővel, valamint középfokon egy tanfolyam 
20 fővel. 

3. Kiemelkedő események 

Február közepén lebonyolításra került az UEFA PRO tanfolyam felvételi folyamatát. Az eredmények 
és az ismert körülmények miatt szeptemberre új felvételi került kiírásra és a tanfolyam kezdését az új 
tervezetnek megfelelően a következő év elejére módosult. 

Március elején UEFA „A” Licenc megújító továbbképzésre került sor Telkiben. 
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Április elején megrendezésre került az első utánpótlás konferencia Telkiben, ahová sikerült az 
Anderlecht, AC Milan és a Tromsö szakembereit meghívni. Nagy érdeklődés mellett közel 200 – 
főként a Bozsik programban tevékenykedő - utánpótlás edző vett részt az egész napos jól sikerült 
programon. Az írásos visszajelzések minden várakozást felülmúltak. 

Májusban új tematikával és előadásokkal kialakított MLSZ Grasroots C tanfolyam került 
akkreditálásra. A tanfolyam szakmai tematikája az UEFA és a FIFA Grassroots iránymutatásainak és 
elvárásainak megfelelően került kidolgozásra. A tanfolyamokat a megyék hirdetik és szervezik, az 
oktatást az Edzőképző Központ irányítja. Jelen pillanatban az ország 19 megyéjében és Budapesten 
is zajlanak a tanfolyamok. 

Május végén Gödöllőn megszervezésre és lebonyolításra került a második utánpótlás konferencia. A 
téma és a meghívottak köre újra a 6-14 éves korosztályokhoz kapcsolódott, a Coerver módszer és a 
Hertha képzési modelljének bemutatása volt a program. Közel 500 utánpótlás edző vett részt a 
konferencián, amelynek jó helyszíne volt a gödöllői Szent István Egyetem. Magyarországon még 
soha nem vett részt ennyi utánpótlás szakember ilyen rendezvényen. 

Május végén Telkiben lebonyolításra került az elméleti és gyakorlati felvételi a következő UEFA A 
Licenc tanfolyamra. Összesen 109 edző jelent meg és ebből alakult ki az eredmények alapján a 
felvett 24 fő. Nagyon jó szellemiségű fiatal tanfolyami csoport került kiválasztásra és már zajlik a 
tanfolyam Telki helyszínen. 

Zalaegerszegen június elején lebonyolításra került az első MLSZ Grassroots C tanfolyam. 

Edzőképzésünk szakmai vezetése Tatán részt vett és előadással, valamint gyakorlati bemutatóval 
képviselte a sportágat a TAO látványsportágak konferenciáján, amelynek címe „ Mozgáskoordináció 
fejlesztése a csapat sportágakban” volt. 

Június 17-én Kaposváron „B” licenc megújító továbbképzésre került sor. 

Kialakításra került az indításra váró tanfolyamok pontos időrendjét, teljes és részletes napi beosztást 
készített a különböző szintű tanfolyamok számára 2015 végéig, így tervezhetővé vált a részvétel az 
edzőjelöltek számára. 

Kialakításra került az edzőképzés új webes szakmai megjelenésének struktúrája, január elejétől 
megkezdődött a szakmai anyagok tematikus feltöltése és a nagyközönség általi használatba vétel. 

Lebonyolításra került egy speciálisan a női labdarúgás fejlesztése érdekében létrehozott, csak női 
résztvevők számára próba jelleggel elindított Női MLSZ Grassroots C tanfolyam. 

UEFA ellenőrzés mellett sikeresen lebonyolításra került a válogatott játékosok számára kiírt 
összevont UEFA A+B tanfolyam. Az UEFA ellenőr kitűnőnek minősítette a tanfolyam szervezését és 
a hallgatók felkészültségét is. Így 11 volt válogatott játékos szerezhetett közel másfél év alatt UEFA 
A Diplomát. 

Elkészült futball specifikus, utánpótlás és felnőtt felkészítést is magába foglaló Futball Erőnléti Edző 
képzési tematika. A tervek szerint 2014 őszén beindul a képzés Telki helyszínnel. 

Decemberben Telkiben az utánpótlás edzők számára megtartott harmadik szakmai konferencia is 
sikerrel zárult, ahol bemutatásra kerültek az erőnléti és kondicionális fejlesztés új irányai. 

3.1. UEFA és nemzetközi kapcsolatok 

Április elején sikeresen lebonyolításra kerül az UEFA akkreditálásra és minősítés elfogadásra váró 
első Elite Youth A és Goalkeeper Coach záróvizsga. Az UEFA Jira Panel megbeszélése után döntés 
született, hogy az öt kandidáló országból egyedül a magyar Elite Youth A képzés kapta meg az 
UEFA diploma kiadásának jogát. 

Edzőképzésünk vezetése április közepén személyes találkozón Nyonban egyeztetett a 
magyarországi edzőképzés további irányairól az UEFA testület vezetőivel, akik teljes segítségükről 
és támogatásukról biztosították, valamint egyeztettek az októberben Budapesten lebonyolított UEFA 
Coach Education Konferencia szervezési feladatairól is. 

Áprilisban személyes találkozó és szakmai megbeszélés folyt Nagykanizsán a horvát és a szlovén  
edzőképzés vezetőjével az országaink utánpótlás nevelési és edzőképzési együttműködési 
lehetőségeiről. 

Május közepén edzőképzésünk 8 edzővel részt vett Hennefben a következő UEFA Study Tour 
Group programon, ahol a német edzőképzés különböző szintjeinek szakmai követelményeivel és 
tanfolyami rendjével ismerkedett meg, majd szakmai vezetőnk és erőnléti instruktora augusztusban 
Isztambulban vett részt az UEFA Erőnléti Konferenciáján. 
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Októberben sikeresen lebonyolításra került az UEFA kétévente megrendezett Edzőképzési Szakmai 
Konferenciája Budapesten. Európa 54 országának közel 200 edzőképző szakembere vett részt az 
egy hetes programon. 
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XII. fejezet 

Sportegészségügy 

1. Törzsizom-erősítő program 

2013.-ban befejeződött a hat utánpótlás centrum részvételével bonyolított “Törzsizom-erősítő” 
program. Ennek lényege a „core” izomzat erősítésére irányuló edzés módszerek megismertetése és 
hazai elterjedésének támogatása volt. Hatékonyságvizsgálatához a nemzetközileg is validált FMS 
rendszert alkalmaztuk, annak használatát a program keretében akkreditált tanfolyamon 18 hazai 
szakember számára biztosítottuk.  A vizsgált utánpótlás korosztálynál bizonyítottan javult a 
dokumentálható erőkifejtés, a mozgáskoordináció, az egyensúlyozó képesség, a teljes 
neuromuszkuláris kontroll, valamint a teljes fizikai teljesítmény. A projekt rendkívül sikeresnek 
minősíthető.  

A program záróeseményeként az MLSZ utánpótlás-programjaiban résztvevő labdarúgó 
szakemberek számára szervezett konferencián Telkiben mintegy 130 fő vett részt. Itt a módszerek 
és az eredmények a résztvevő szakemberek által módszertani jelleggel bemutatásra kerültek, s a 
hallgatóság részvételével a szélesebb hazai bevezetés kérdéseit is megvitatásra került. Maga a 
törzsanyag edzésmódszertani anyaga beépítésre került az edzőképzés most induló új rendszerébe. 
Későbbiekben az iskolai testnevelésbe való beépítésére is ajánlás kerül megfogalmazásra. A 
programból készült tudományos előadást befogadta a 2014 nyarán Seattle-ben megrendezésre 
kerülő Labdarúgó Sporttudományok Világkonferencájának szakmai bíráló bizottsága.  

2. FIFA 11+ sérülés prevenciós program 

2013-ban és 2014 első hónapjaiban 300 résztvevővel 3 regionális rendezvény került 
megszervezésre a prevenciós program elméleti alapjainak ismertetésével és gyakorlati 
bemutatásával, amiben a teljes hallgatóság is részt vett. E program terjesztésével kiemelt cél az 
amatőr, Grassroots és utánpótlás szegmensek számára megismertetni a megfelelő (strukturált) 
bemelegítés szükségességét, kiemelt figyelemmel a sérülés prevenció elemeinek megismertetése, 
országos elterjesztésére. 

Mintegy két és féléves előkészítő munka után véglegesítésre került az UEFA nemzetközi futball-
egészségügyi továbbképző tanfolyamainak anyagával teljes összhangban levő orvosi licenc képzés 
tematikája, részletes programja. A tematika a megfelelő egyetemi akkreditáció céljából benyújtásra 
került a Semmelweis Egyetemre. 

Összetett szakmai egyeztetések után elkészült az első lépésben az utánpótlás nevelő centrumoknál 
bevezetendő “sérülésregiszter” sporttudományi megalapozottságú szakmai tartalma. A részletek 
egyeztetése mellett már az informatikai fejlesztés zajlik. 

3. Egészségügyi vízum 

Elkészült és az U 19 válogatott vonatkozásában már kísérleti jelleggel alkalmazásra is került az 
“egészségügyi vízum” nevű dokumentum. Ez lényegében olyan kísérő levél, ami részletes 
információkat tartalmaz a labdarúgó egészségi és erőnléti állapotáról, sérülésekről, kezelésről, 
gyógyszerekről, vagy dopping kérdésben esetleg kritikus tényezőkről a különböző keretekhez való 
érkezéskor. Ez a dokumentum fontos kommunikációs kapcsolat a klubok és a válogatottak szakmai 
stábja között, aminek kiemelt célja a labdarúgók egészségügyi biztonsága, valamint a válogatott 
szakmai stábja számára lehetőséget ad érkezéskor a játékos általános állapota mellett a pillanatnyi 
egészségi és erőnléti állapot megismerésére is. 

Az U19-es válogatott EB felkészülését támogatóan „Egészségügyi és Erőnléti Program” címmel 
önálló projekt fogalmazódott meg. A program (amely lényegében megegyezik az MLSZ OB 2011 
májusában benyújtott és az Elnökség által elfogadott komplex programja irányelveivel) érdemi 
működése is megindult. A projekt az Európa Bajnokság végéig tart, s folyamatosan monitorozzuk 
annak megvalósulását, az azt segítő, illetve akadályozó momentumokat. A kezdeti tapasztalatok 
rendkívül biztatóak, remélhetőleg a pályán elért eredmények is alá fogják támasztani e projekt 
eredményességét.  

Elindult az NSK Sporttudmányi és Diagnosztikai Intézetében (az MLSZ OB korábbi részletes 
kardiológiai ajánlása alapján) az akadémiák játékosállományának központi kardiológiai 
szűrővizsgálata. A továbbiakban az MLSZ utánpótlás-programjainak kardiológiai háttere, s a 
centrális adatbázis kezelője az intézet Kardiológiai Osztálya lesz. 
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XIII. fejezet 

Egyéb támogató tevékenységek 

1. Marketing 

A marketing osztály feladatait öt tevékenységre csoportosítható:  

 márka/brand kommunikáció, márkaépítés  

 online plattformok fejlesztése (web, social media csatornák) 

 szponzoráció 

 eseményszervezés/események támogatása (B2B és B2C) 

 protokoll 

1.1.1 MLSZ hivatalos webshop indulás 

A hivatalos kereskedelmi csatorna bevezetésével egy időben bevezetésre került a Szövetség 
szurkolói mezei is. A mezeken felül számos szurkolói eszközt lehet megvásárolni. 

1.1.2 MLSZ Fantasy Futball Liga 

Ősszel indítottuk el az MLSZ hivatalos Fantasy Futball játékát az mlsz.hu-n. A játék az OTP Bank 
Liga küzdelmeinek objektíven mért statisztikáira épül, s minden szurkoló számára teljesen 
ingyenesen elérhető. 

Az MLSZ és a játékot fejlesztő Statzup megállapodása alapján az MLSZ Fantasy Futball Liga a 
szezon végéig, folyamatosan bővülő funkciólistával üzemel majd, s a felek kölcsönös elégedettsége 
esetén 2017 nyaráig meghosszabbítható a megállapodás. 

1.1.3 MLSZ weboldal új funkciói 

A felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük az oldal funkcionalitását és 
struktúráját. Ennek a munkának a fő vonalvezetője az egyszerűsítés: a tartalmainkat szeretnénk 
minél könnyebben és gyorsabban eljuttatni a felhasználóinkhoz. Ezért átalakítottuk a TAO 
programmal kapcsolatos oldalainkat; szűkítettünk a menün és új struktúrába rendeztük a 
tartalmakat; a jobb átláthatóság kedvéért leszűkítettük a főoldal elemeit; az eredménykommunikáció 
erősítése érdekében kialakítottunk egy kezdőlapot a legfontosabb üzeneteinkkel. Kiemelt projektünk 
a „Futballtérkép” applikáció, amely látványos grafikai megoldással mutatja be Szövetség 
futballfejlesztési programjait és a magyar futball adatait (TAO-program, Országos Pályaépítési 
Program, OTP Bank Bozsik-program, egyesületek és játékosok száma a labdarúgásban, stb.). 

Rövid távú terveink között szerepel az angol nyelvű weboldal elindítása, egy, a magyar futball 
történelmét feldolgozó applikáció elkészítése, a mobil weboldal kifejlesztése, illetve a megyei 
igazgatóságok honlapjainak integrálása a központi weboldalba. Ezeknek a projekteknek az 
előkészületei megtörténtek, a fejlesztések az utolsó fázisban járnak.  

2. Sajtó és kommunikáció 

2.1. 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 
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 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. 

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

Az A válogatott VB selejtező sorozatának utolsó szakaszában valamennyi mérkőzést fokozott 
figyelemmel kísért, a sajtómunka komoly terhet rótt a kommunikációs osztályra. Az utánpótlás 
szakágban, a női szövetségi kapitányi poszton és az A válogatottnál lezajló személyi változásokat 
kiemelt érdeklődés kísérte. Ezeknek a változtatásoknak a kommunikációja nehéz szakmai feladat 
volt, melyet szakszerűen, az elvárt színvonalon teljesítettünk. Mindezek mellet kiemelkedő 
feladatunk az U19 Eb kommunikációs munkáinak előkészítése, színvonalas elvégzése. Az U19-es 
válogatott kommunikációs feladataira, a csapat imázs-építésére kiemelt figyelmet fordítunk. 
Rendszeresek az élő közvetítések a futsal válogatott mérkőzéseiről, a Sport TV csatorna élőben 
közvetítette a férfi Magyar Kupa-döntőt. Ugyancsak a Sport TV-ben rendszeresen sugárzásra 
kerülnek a női első osztályú mérkőzések összefoglalói. 

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. Külön említést érdemel a kommunikációnk új 
csatornái, a social média tevékenységünk: a facebook-oldalaink, és a twitter bevezetése után, 
szignifikáns látogatószám emelkedést produkáltak. 

Folytattuk a korábban pozitív fogadtatásra találó, a szurkolói kultúraváltást elősegítő, „A gyűlölet nem 
pálya” kampányunkat, a bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó társadalmi célú hirdetések és 
szórólapok formájában. 

Szakmai támogatást nyújtottunk a „Magyarok a Barcáért” című dokumentumfilm elkészítéséhez, 
amely ugyancsak a magyar labdarúgás hagyományainak ápolását szolgálta 

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 és működtetünk, amely biztosítja a játékosok 
nyugodt felkészülését és a média igényeit is kielégíti. 

Olyan sajtóeseményeket, beszélgetés-sorozatokat szervezünk, amelynek segítségével a helyi és az 
országos sajtó közvetlen, személyes benyomásokat szerezhet a fejlesztési programjaink 
eredményeiről. Strukturált információgyűjtést folytatunk a megyékről az utóbbi időszak eredményei 
kapcsán a megyei igazgatóink bevonásával. 

Folytattuk 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. 

2.3. MLSZ TV 

Folytattuk az együttműködést a YouTube internetes videó csatornát üzemeltető Google-lal amelynek 
eredményeként az MLSZ saját YouTube-csatornája egyre nézettebb.. E csatornán tekinthetőek meg 
– az MLSZ TV saját videói mellett – az NB I-es bajnoki mérkőzések igen keresett és nézett 
összefoglalói is.  
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2.4. Saját kiadású könyvek 

Az MLSZ több színvonalas, reprezentatív kiadványt készített az elmúlt időszakban (Királyok, 
hercegek, grófok; Berci; Válogatott gyűjtemény), hogy emléket állítson a magyar futball sikereinek, 
kiemelkedő személyiségeinek, aranykorának. Ebbe a sorba illeszthető az „Otthon zöld füvén” 
megjelent könyvünk és az 1938-as világbajnoki ezüstéremnek emléket állító „A párizsi ezüst 
története” címen megjelent kiadványunk. 
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Összesített adatok a vizsgált versenyévek (2011/2012., 2012/2013., 2013/2014.) vonatkozásában a bajnoki típusú 
versenyek és az abban résztvevő csapatok száma alapján 
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BÁCS-KISKUN MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 3 4 2 133% 50% 67% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 12 16 14 133% 88% 117% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 1 0 --- 0% --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 1 1 --- 100% --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 15 22 17 147% 77% 113% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 2 4 2 200% 50% 100% 

I futsal leány utánpótlás   0 2 6 --- 300% --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 2 6 8 300% 133% 400% 

K strandlabda vegyes vegyes   2 0 0 0% --- 0% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 19 28 25 147% 89% 132% 

B
Á

C
S-

K
IS

K
U

N
 M

EG
Y

E
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 92 93 93 101% 100% 101% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   81 90 80 111% 89% 99% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 129 168 194 130% 115% 150% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   9 8 9 89% 113% 100% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 311 359 376 115% 105% 121% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 311 359 376 115% 105% 121% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 330 387 401 117% 104% 122% 
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BARANYA MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 6 5 3 83% 60% 50% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 24 24 18 100% 75% 75% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 3 2 2 67% 100% 67% 

D labdarúgás leány utánpótlás   3 2 3 67% 150% 100% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 36 33 26 92% 79% 72% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 1 --- --- --- 

K strandlabda vegyes vegyes   1 1 1 100% 100% 100% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 37 34 28 92% 82% 76% 

B
A

R
A

N
Y

A
 M

EG
Y

E
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 88 90 89 102% 99% 101% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   68 78 71 115% 91% 104% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 114 120 177 105% 148% 155% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 27 30 --- 111% --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 8 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 270 315 375 117% 119% 139% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 270 315 375 117% 119% 139% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 307 349 403 114% 115% 131% 
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BÉKÉS MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 4 3 3 75% 100% 75% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 30 30 24 100% 80% 80% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   1 1 1 100% 100% 100% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 35 34 28 97% 82% 80% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 1 1 --- 100% --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 1 1 --- 100% --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 2 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 0 2 5 --- 250% --- 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 35 36 33 103% 92% 94% 

B
ÉK

ÉS
 M

EG
Y

E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 56 57 58 102% 102% 104% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   63 68 72 108% 106% 114% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 147 178 210 121% 118% 143% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 7 7 --- 100% --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   12 10 10 83% 100% 83% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 278 320 357 115% 112% 128% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 16 32 --- 200% --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 16 32 --- 200% --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 278 336 389 121% 116% 140% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 313 372 422 119% 113% 135% 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 9 9 6 100% 67% 67% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 34 36 30 106% 83% 88% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 43 45 36 105% 80% 84% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 1 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 2 2 1 100% 50% 50% 

I futsal leány utánpótlás   0 1 2 --- 200% --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 2 3 4 150% 133% 200% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 45 48 40 107% 83% 89% 

B
O

R
SO

D
-A

B
A

Ú
J-

ZE
M

P
LÉ

N
 M

EG
Y

E
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 123 117 120 95% 103% 98% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   122 157 162 129% 103% 133% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 141 171 266 121% 156% 189% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   6 6 8 100% 133% 133% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 392 451 556 115% 123% 142% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 17 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 17 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 392 451 573 115% 127% 146% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 437 499 613 114% 123% 140% 
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BUDAPEST 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 18 16 14 89% 88% 78% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 100 106 112 106% 106% 112% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 7 8 8 114% 100% 114% 

D labdarúgás leány utánpótlás   9 12 15 133% 125% 167% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 134 142 149 106% 105% 111% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 11 14 14 127% 100% 127% 

G futsal fiú utánpótlás   23 22 15 96% 68% 65% 

H futsal női felnőtt NB-s 9 10 7 111% 70% 78% 

I futsal leány utánpótlás   0 1 8 --- 800% --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 43 47 44 109% 94% 102% 

K strandlabda vegyes vegyes   5 0 3 0% --- 60% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 182 189 196 104% 104% 108% 

B
U

D
A

P
ES

T
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 128 128 141 100% 110% 110% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   149 163 96 109% 59% 64% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 249 270 419 108% 155% 168% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   127 97 137 76% 141% 108% 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   14 10 10 71% 100% 71% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 667 668 803 100% 120% 120% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 10 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 20 41 --- 205% --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 4 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 20 55 --- 275% --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 667 688 858 103% 125% 129% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 849 877 1 054 103% 120% 124% 

 

CSONGRÁD MEGYE 

ve
rs

e
n

ys
ze

rv
e

ző
 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 

LA
B

D
A

R
Ú

G
Ó

 

SZ
Ö

V
ET

SÉ
G

 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 4 5 1 125% 20% 25% 
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B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 20 30 26 150% 87% 130% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

D labdarúgás leány utánpótlás   2 2 2 100% 100% 100% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 27 38 30 141% 79% 111% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 2 2 2 100% 100% 100% 

G futsal fiú utánpótlás   3 3 2 100% 67% 67% 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 5 5 4 100% 80% 80% 

K strandlabda vegyes vegyes   7 0 0 0% --- 0% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 39 43 34 110% 79% 87% 

C
SO

N
G

R
Á

D
 M

EG
Y

E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 61 74 83 121% 112% 136% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   82 83 73 101% 88% 89% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 157 153 170 97% 111% 108% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 8 18 --- 225% --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 300 318 344 106% 108% 115% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 20 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 20 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 300 318 364 106% 114% 121% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 339 361 398 106% 110% 117% 

 



83 

FEJÉR MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 6 6 5 100% 83% 83% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 24 26 24 108% 92% 100% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 1 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   1 0 2 0% --- 200% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 31 32 32 103% 100% 103% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 1 2 --- 200% --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 1 1 --- 100% --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 0 2 3 --- 150% --- 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 31 34 35 110% 103% 113% 

FE
JÉ

R
 M

EG
Y

E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 90 90 87 100% 97% 97% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   124 136 113 110% 83% 91% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 219 239 309 109% 129% 141% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 52 54 --- 104% --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 12 18 --- 150% --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 433 529 581 122% 110% 134% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 433 529 581 122% 110% 134% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 464 563 616 121% 109% 133% 
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 6 6 5 100% 83% 83% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 34 34 30 100% 88% 88% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 2 2 2 100% 100% 100% 

D labdarúgás leány utánpótlás   5 5 6 100% 120% 120% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 47 47 43 100% 91% 91% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 1 1 2 100% 200% 200% 

G futsal fiú utánpótlás   5 5 2 100% 40% 40% 

H futsal női felnőtt NB-s 1 2 1 200% 50% 100% 

I futsal leány utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 7 8 6 114% 75% 86% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 54 55 49 102% 89% 91% 

G
Y

Ő
R

-M
O

SO
N

-S
O

P
R

O
N

 M
EG

Y
E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 194 141 196 73% 139% 101% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   107 171 123 160% 72% 115% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 173 208 279 120% 134% 161% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   12 12 10 100% 83% 83% 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 8 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 486 532 616 109% 116% 127% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 12 18 --- 150% --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 12 18 --- 150% --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 486 544 634 112% 117% 130% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 540 599 683 111% 114% 126% 
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 7 7 6 100% 86% 86% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 26 32 28 123% 88% 108% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 33 39 35 118% 90% 106% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 3 3 3 100% 100% 100% 

G futsal fiú utánpótlás   6 6 4 100% 67% 67% 

H futsal női felnőtt NB-s 2 3 3 150% 100% 150% 

I futsal leány utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 11 12 11 109% 92% 100% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 44 51 46 116% 90% 105% 

H
A

JD
Ú

-B
IH

A
R

 M
EG

Y
E

 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 57 63 67 111% 106% 118% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   89 91 96 102% 105% 108% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 200 194 236 97% 122% 118% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 20 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 346 348 419 101% 120% 121% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 40 80 --- 200% --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 40 80 --- 200% --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 346 388 499 112% 129% 144% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 390 439 545 113% 124% 140% 
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HEVES MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 5 5 3 100% 60% 60% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 14 19 16 136% 84% 114% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 19 24 19 126% 79% 100% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

G futsal fiú utánpótlás   5 5 5 100% 100% 100% 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 6 6 6 100% 100% 100% 

K strandlabda vegyes vegyes   4 0 3 0% --- 75% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 29 30 28 103% 93% 97% 

H
EV

ES
 M

EG
Y

E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 54 53 55 98% 104% 102% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   60 65 65 108% 100% 108% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 110 127 159 115% 125% 145% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 7 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 224 245 286 109% 117% 128% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 11 13 --- 118% --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 8 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 11 21 --- 191% --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 224 256 307 114% 120% 137% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 253 286 335 113% 117% 132% 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 3 2 2 67% 100% 67% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 14 14 20 100% 143% 143% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 17 16 22 94% 138% 129% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

G futsal fiú utánpótlás   1 2 0 200% 0% 0% 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 2 3 1 150% 33% 50% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 19 19 23 100% 121% 121% 

JÁ
SZ

-N
A

G
Y

K
U

N
-S

ZO
LN

O
K

 M
EG

Y
E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 49 49 51 100% 104% 104% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   86 91 86 106% 95% 100% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 152 152 201 100% 132% 132% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 5 6 --- 120% --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 287 297 344 103% 116% 120% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 24 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 24 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 287 297 368 103% 124% 128% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 306 316 391 103% 124% 128% 

 



88 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 3 4 2 133% 50% 67% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 16 20 16 125% 80% 100% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 2 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 20 25 21 125% 84% 105% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 1 1 0 100% 0% 0% 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 1 1 0 100% 0% 0% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 21 26 21 124% 81% 100% 

K
O

M
Á

R
O

M
-E

SZ
TE

R
G

O
M

 M
EG

Y
E

 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 75 78 80 104% 103% 107% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   93 99 78 106% 79% 84% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 132 179 204 136% 114% 155% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 10 10 --- 100% --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 300 366 372 122% 102% 124% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 300 366 372 122% 102% 124% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 321 392 393 122% 100% 122% 

 



89 

NÓGRÁD MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 2 2 0 100% 0% 0% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 8 10 10 125% 100% 125% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 10 12 10 120% 83% 100% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 1 1 2 100% 200% 200% 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 2 2 4 100% 200% 200% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 12 14 14 117% 100% 117% 

N
Ó

G
R

Á
D

 M
EG

Y
E

 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 81 74 78 91% 105% 96% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   63 65 59 103% 91% 94% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 115 148 162 129% 109% 141% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 8 8 --- 100% --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 259 295 307 114% 104% 119% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 259 295 307 114% 104% 119% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 271 309 321 114% 104% 118% 
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PEST MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 19 18 10 95% 56% 53% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 60 71 64 118% 90% 107% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 1 1 2 100% 200% 200% 

D labdarúgás leány utánpótlás   2 2 3 100% 150% 150% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 82 92 79 112% 86% 96% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 7 7 8 100% 114% 114% 

G futsal fiú utánpótlás   12 10 12 83% 120% 100% 

H futsal női felnőtt NB-s 1 1 2 100% 200% 200% 

I futsal leány utánpótlás   0 1 4 --- 400% --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 20 19 26 95% 137% 130% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 3 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 102 111 108 109% 97% 106% 

P
ES

T 
M

EG
Y

E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 126 129 143 102% 111% 113% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   208 215 204 103% 95% 98% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 315 354 559 112% 158% 177% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   56 49 59 88% 120% 105% 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 14 18 --- 129% --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 705 761 983 108% 129% 139% 

S futsal férfi felnőtt   17 24 17 141% 71% 100% 

T futsal fiú utánpótlás   9 73 104 811% 142% 1156% 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 8 7 --- 88% --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 4 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 26 105 132 404% 126% 508% 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 731 866 1 115 118% 129% 153% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 833 977 1 223 117% 125% 147% 
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SOMOGY MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 8 7 3 88% 43% 38% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 26 24 20 92% 83% 77% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 34 31 23 91% 74% 68% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

K strandlabda vegyes vegyes   1 1 2 100% 200% 200% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 35 32 25 91% 78% 71% 

SO
M

O
G

Y
 M

EG
Y

E
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 91 95 90 104% 95% 99% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   102 112 103 110% 92% 101% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 159 170 234 107% 138% 147% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   6 10 16 167% 160% 267% 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 6 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 358 387 449 108% 116% 125% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 358 387 449 108% 116% 125% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 393 419 474 107% 113% 121% 
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 11 8 3 73% 38% 27% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 30 30 18 100% 60% 60% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 1 1 2 100% 200% 200% 

D labdarúgás leány utánpótlás   1 1 0 100% 0% 0% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 43 40 23 93% 58% 53% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 43 40 23 93% 58% 53% 

SZ
A

B
O

LC
S-

SZ
A

TM
Á

R
-B

ER
EG

 M
EG

Y
E

 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 120 125 131 104% 105% 109% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   130 129 101 99% 78% 78% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 213 216 293 101% 136% 138% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 5 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   8 8 9 100% 113% 113% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 471 478 539 101% 113% 114% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 8 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 9 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 17 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 471 478 556 101% 116% 118% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 514 518 579 101% 112% 113% 

 



93 

TOLNA MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 7 7 3 100% 43% 43% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 20 22 20 110% 91% 100% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

D labdarúgás leány utánpótlás   1 2 1 200% 50% 100% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 28 31 24 111% 77% 86% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

G futsal fiú utánpótlás   3 2 1 67% 50% 33% 

H futsal női felnőtt NB-s 2 2 2 100% 100% 100% 

I futsal leány utánpótlás   1 1 4 100% 400% 400% 

J FUTSAL ÖSSZESEN 7 6 8 86% 133% 114% 

K strandlabda vegyes vegyes   3 3 3 100% 100% 100% 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 38 40 35 105% 88% 92% 

TO
LN

A
 M

EG
Y

E
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 48 51 51 106% 100% 106% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   58 63 48 109% 76% 83% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 133 136 157 102% 115% 118% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 239 250 256 105% 102% 107% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 17 24 --- 141% --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 4 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 17 28 --- 165% --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 239 267 284 112% 106% 119% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 277 307 319 111% 104% 115% 
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VAS MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 5 5 3 100% 60% 60% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 18 20 14 111% 70% 78% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

D labdarúgás leány utánpótlás   1 2 3 200% 150% 300% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 25 28 21 112% 75% 84% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 2 2 1 100% 50% 50% 

G futsal fiú utánpótlás   3 3 2 100% 67% 67% 

H futsal női felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

I futsal leány utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 6 6 5 100% 83% 83% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 31 34 26 110% 76% 84% 

V
A

S 
M

EG
Y

E
 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 109 112 113 103% 101% 104% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   98 107 109 109% 102% 111% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 137 132 165 96% 125% 120% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 344 351 387 102% 110% 113% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 344 351 387 102% 110% 113% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 375 385 413 103% 107% 110% 
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VESZPRÉM MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 4 4 4 100% 100% 100% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 22 20 18 91% 90% 82% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

D labdarúgás leány utánpótlás   1 1 2 100% 200% 200% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 28 26 25 93% 96% 89% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 1 1 1 100% 100% 100% 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 1 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 1 1 2 100% 200% 200% 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 29 27 27 93% 100% 93% 

V
ES

ZP
R

ÉM
 M

EG
Y

E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 133 132 131 99% 99% 98% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   69 70 92 101% 131% 133% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 164 164 253 100% 154% 154% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   8 8 8 100% 100% 100% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 374 374 484 100% 129% 129% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 0 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 374 374 484 100% 129% 129% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 403 401 511 100% 127% 127% 
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ZALA MEGYE 
ve

rs
e

n
ys

ze
rv

e
ző

 bajnokság / verseny résztvevő csapatok számának alakulása 

ssz. szakág nem korosztály 
szint / osztály / 

jelleg 

csapatszám összesen %-os változás 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 

2013-
ra 

2012-
ről 

2014-
re 

2013-
ról 

2014-
re 

2012-
ről 

M
A

G
Y

A
R

 L
A

B
D

A
R

Ú
G

Ó
 S

ZÖ
V

ET
SÉ

G
 

A labdarúgás férfi felnőtt NB-s 4 4 2 100% 50% 50% 

B labdarúgás fiú U21-U14 I-II. osztály 20 18 14 90% 78% 70% 

C labdarúgás női felnőtt NB-s 2 2 2 100% 100% 100% 

D labdarúgás leány utánpótlás   3 2 3 67% 150% 100% 

E LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 29 26 21 90% 81% 72% 

F futsal férfi felnőtt NB-s 0 0 1 --- --- --- 

G futsal fiú utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

H futsal női felnőtt NB-s 0 0 0 --- --- --- 

I futsal leány utánpótlás   0 0 0 --- --- --- 

J FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 1 --- --- --- 

K strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

L NEMZETI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 29 26 22 90% 85% 76% 

ZA
LA

 M
EG

Y
E 

M labdarúgás férfi felnőtt területi 140 130 128 93% 98% 91% 

N labdarúgás fiú U21-(U14-)U12   74 94 85 127% 90% 115% 

O labdarúgás gyermek (U13-)U11-U7 Bozsik 174 174 196 100% 113% 113% 

P labdarúgás férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

Q labdarúgás 
női, 

leány 
vegyes   5 5 9 100% 180% 180% 

R LABDARÚGÁS ÖSSZESEN 393 403 418 103% 104% 106% 

S futsal férfi felnőtt   0 0 0 --- --- --- 

T futsal fiú utánpótlás   0 0 49 --- --- --- 

U futsal férfi öf/ob/veterán   0 0 0 --- --- --- 

V futsal 
női, 

leány 
vegyes   0 0 0 --- --- --- 

X FUTSAL ÖSSZESEN 0 0 49 --- --- --- 

Y strandlabda vegyes vegyes   0 0 0 --- --- --- 

Z MEGYEI BAJNOKSÁGOKBAN RÉSZTVEVŐK: 393 403 467 103% 116% 119% 

CSAPATOK SZÁMA MINDÖSSZESEN: 422 429 489 102% 114% 116% 

 

 


