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BEVEZETÉS

A stratégiai időszak feléhez közelítve a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a törvényi előírásoknak 
megfelelően minden évben áttekinti a Magyar Labdarúgó Szövetség által az adott időszakban végrehajtott 
feladatokat, mely áttekintés eredményét szakmai beszámolójában küldi meg a Küldöttközgyűlés részére.
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Jelen beszámoló szöveges formában mutatja be a Szövetségben folyó munkát, a 2014. év legfontosabb, kiemelt 
projektjeit, valamint felsorolja a 2015-ös évben, a beszámoló készítésének időpontjáig történt eseményeket.
Jelen beszámolót részben alátámasztja, részben kiegészíti az Elnökség által a Küldöttközgyűlés számára benyújtott 
egyszerűsített éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés.

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

• a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítését;

• a nők aktív bevonását a magyar futball vérkeringésébe;

• a magyar utánpótlás erősítését, a fi atal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítását;

• infrastrukturális háttér biztosítását;

• magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelését;

• a sportegészségügy szerepének erősítését;

• a labdarúgás gazdasági modernizációját;
• a magyar elit labdarúgás elismertségének emelését;

• a szakmai célok elérését és az alaptevékenységeket hatékonyan támogató szervezeti-, működési- és informatikai 
rendszer és adatbázis felépítését.
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I. fejezet

SZÖVETSÉGI ÉLET 
ÉS TÁRSADALMI 
KAPCSOLATOK

1. Küldöttközgyűlés

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2014. május 20-án tartotta meg éves Küldöttközgyűlését az MLSZ telki 
edzőközpontjában.

A Küldöttközgyűlés elfogadta az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámolót, a Számviteli törvény 
szerinti éves beszámolót, valamint az Elnökség soron következő évi szakmai és pénzügyi tervét, döntött az Alap-
szabály egyes pontjainak módosításáról, majd jóváhagyta a Szövetség egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére 
kötendő szerződéseket.

A Küldöttközgyűlés a könyvvizsgáló megválasztásával és díjazásának megállapításával zárta munkáját.

2. Elnökség

Az Elnökség 2014-ben 17 alkalommal ülésezett és 241 határozatot hozott. A határozatok közül kiemelkednek 
a versenyszervezéssel, a társasági adótámogatási programmal, a pályaépítéssel, a stadionbiztonsággal, a verseny-
szervezéssel kapcsolatos határozatok, valamint az NB I-es és NB II-es sportszervezetek vagyoni értékű jogainak 
értékesítésével kapcsolatos döntések.
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3. Bizottságok

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

A bizottsági munka az elmúlt évben is szerves részét képezte az MLSZ alaprendeltetésének, többek között 
a versenyeztetés működésének biztosításában. Valamennyi bizottság és valamennyi bizottsági tag a kötelezet t-
ségének eleget téve végezte önként vállalt társadalmi feladatait. Ez irányú tevékenységükért köszönet illet 
minden személyt, akik a labdarúgás érdekében bármilyen társadalmi feladatot végez.

Bizottságaink (megyéket nem számítva) 172 alkalommal üléseztek, és 3270 határozatot hoztak, 
illetve javaslatot fogalmaztak meg.

4. Magyar Labdarúgás Napja

A Magyar Labdarúgás Napján, november 25-én az emlékezés és az ünneplés állt a válogatott játékosok 
találkozójának fókuszában. A Szövetség immár 22. alkalommal ünnepelt az 1953-as londoni 6:3 napján.

5. Magyar Válogatottak Klubja

A Magyar Labdarúgó Szövetség régi tervét valósította meg azzal, hogy elindította az egykori és mai válogatott 
labdarúgók klubját, és mostantól rendszeres lehetőséget biztosít a nemzeti csapat nagyságainak a rendszeres 
összejövetelekre.

A klub első összejövetelét április 7-én tartották meg a Gellért Hotelben, a válogatott játékosok közül mintegy 
nyolcvanan jelezték, hogy belépnek a klubba, az első találkozón több mint hatvan fő vett részt.

Második alkalommal Mészöly Géza, az U19-es válogatott szövetségi edzője tartott érdekes prezentációt 
a hazai Eb-re készülő együttesről, a harmadik alkalommal Szalai László, az edzőképzésért felelős igazgató tartott 
előadást az edzőképzés elmúlt 1,5 évben történt átalakításáról.
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6. Véradás az MLSZ-ben

A Magyar Labdarúgó Szövetségnél immár hagyományosnak mondható a munkatársak szervezett véradása. 
A szeptember 24-i eseményen a Székház munkatársain kívül csatlakozott a Merkantil Bank NB II-ben szereplő
SZTK-Erima férfi  és női játékos kerete és a klub dolgozói is.

7. Utánpótlás nevelési szakmai fórum

Bánki Erik elnökségi tag kezdeményezésére február 3-án a hazai labdarúgás fejlesztésének stratégiai irányairól 
rendeztek konferenciát Telkiben, ahol téma volt többek között a futball-egészségügy, a Grassroots program 
és az akadémiai elitképzés is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a magyar utánpótlás-nevelésben eddig 
hozott fejlesztési, átalakítási döntések megalapozzák a sportág hosszútávú fejlődését, továbbá megvitatták 
az ezen a területen előttünk álló további feladatokat.

8. Polgárőrök segítenek a megyei egyesületek 
rendezőinek

Az MLSZ 2013 őszén kötött együttműködési megállapodást az Országos Polgárőr Szövetséggel, melynek 
alapján a Szövetség tagjai segítik a megyei igazgatóságok, illetve sportszervezetek mérkőzéseinek lebonyolítását.

A megegyezés értelmében a megyei igazgatóságok külön is megállapodtak a Polgárőr Szövetséggel, 
a megállapodások megkötése folyamatos.

9. Grassroots csillag

Miután a 2013-as évben az UEFA jóváhagyta a második csillagra vonatkozó pályázatunkat a szociális programok 
(látás- és hallássérültek, fogyatékkal élők, gyermekvédelmi központok labdarúgó programjai) tekintetében, 
2014-ben az MLSZ elérte a Grassroots Charta harmadik és negyedik csillag szintjét a regisztrált résztvevők száma 
és a regisztrált női játékosok létszáma vonatkozásában. 

2015. január 1-jétől módosult az UEFA Grassroots Charta korábbi hét csillagos értékelési rendszere, 
így a jövőben három szinten (arany, ezüst, bronz) értékeli az UEFA a tagállamok Grassroots programjait. 
Ennek értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots programja jelenleg az ezüst fokozatba kapott 
besorolást.

SZÖVETSÉGI ÉLET ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
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10. Szociális tornák a Fogyatékosok Világnapján

A Fogyatékosok Világnapján került megrendezésre (az MLSZ és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség közös szervezé-
sében) az értelmileg akadályozott tanulók, fi atalok és felnőttek regionális labdarúgótornája Nyíregyházán és Győrben.

11. Új könyv az MLSZ gondozásában

A Magyar Labdarúgás Napja alkalmából jelent meg a Dénes Tamás, Hegyi Iván és Lakat T. Károly trió alkotta 
„Helyünk a kupanap alatt” című könyve, mely a magyar klublabdarúgás legfontosabb kupameccseiről, illetve 
legendás túrákról, gálamérkőzésekről szól.

12. Futsal edzőképző tanfolyam

A Szövetség Felnőttképzési Intézete futsal labdarúgó edzőképző tanfolyamot indított Telkiben. 
A tanfolyam az UEFA Edzőképzési Konvenció szerinti nemzeti futsal edzőképzés követelményeire 
vonatkozó képzési tartalommal indul.

13. Egyetemi szintű játékvezető képzés 

Többéves előkészítő munka után, a Debreceni Egyetemen, a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának 
és a Debreceni Egyetem Sportirodájának közreműködésével a világon egyedülálló felsőoktatási képzés indult. 
Az érdeklődő hallgatók egyetemi szintű labdarúgó játékvezető képzésben vehetnek részt. A cél az, hogy növekedjen 
a felsőfokú végezettséggel rendelkező labdarúgó játékvezetők száma Magyarországon.
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II. fejezet

NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK

1. Győztes MLSZ pályázat a 2020. évi EB-re

2013-ban az UEFA Elnök, Michel Platini budapesti látogatása során több jelentős bejelentés is történt, ezek közül 
is kiemelkedett, hogy a Kormány támogatásával a Magyar Labdarúgó Szövetség  pályázik a 2020-as labdarúgó 
Európa-bajnokság egyik helyszínére.

Az UEFA döntése alapján a 2020-as EB mérkőzéseit Európa tizenhárom országának egy-egy városában rendezik 
meg. A rendezési jogot elnyerő városok közül tizenkettő három csoportmérkőzés és egy nyolcad- vagy negyed-
döntő, míg egy város a két elődöntő és a döntő házigazdája lehet.

Ennek megfelelően a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalosan is benyújtotta pályázatát Budapest fővárossal 
a három csoportmérkőzés és egy nyolcad- vagy negyeddöntő megrendezésére.

Az UEFA kihirdette a nyertes pályázókat, melynek értelmében London, Baku, München, Róma, Szentpétervár, 
Koppenhága, Bukarest, Amszterdam, Dublin, Bilbao, Brüsszel és Glasgow mellett Budapest is rendező város lehet 
három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő erejéig.

2. UEFA U19 Európa-bajnokság döntő fordulója 
Magyarországon 2014-ben

Az MLSZ 2012-ben elnyerte a rendezési jogot a 2014. évi UEFA U19 Európa-bajnokságra, amire 2014. július 19-31. 
között került sor nyolc csapat (Ausztria, Bulgária, Izrael, Németország, Portugália, Szerbia, Ukrajna és Magyarország) 
részvételével. A mérkőzéseket két négyes csoportban játszották Budapesten (a Szusza-stadionban), Felcsúton, 
Győrben és Pápán. A magyar válogatott a harmadik helyen végzett a csoportban, összességében a hatodik 
helyet érte el, és ezáltal lehetőséget kapott a részvételre a 2015. május-júniusban sorra kerülő új-zélandi FIFA U20 
világbajnokságon való részvételre.
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3. 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, folytatódik a közös munka a Spanyol Labdarúgó Szövetséggel 
és a visegrádi négyek országaival, illetve Ausztriával számos területen.

4. FIFA Fair Play Napok 2014

Megrendeztük szeptemberben a FIFA Fair Play napokat válogatott és hazai mérkőzéseken, melynek során felhívtuk 
a sportág minden érintettjének fi gyelmét arra, hogy fenn kell tartanunk a sportszerűség szellemének értékeit 
és szüntelenül fáradoznunk kell annak előmozdításán.

5. UEFA EURO 2016

2014. február 23-án Nizzában került sor a 2016-ban, Franciaországban megrendezendő Európa-bajnokság 
selejtezőinek sorsolására. Magyarország Románia, Görögország, Észak-Írország, Finnország és a Feröer-szigetek 
válogatottjával került egy csoportba.

6. UEFA és FIFA Kongresszus 

Az MLSZ vezetése részt vett az UEFA Kongresszuson 2014 márciusában Asztanában (Kazahsztán), 
majd a FIFA Kongresszuson Sao Paulo-ban 2014 júniusában.

7. FIFA Aranylabda Gála 2014

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

8. FIFA ranglista

Dárdai Pál, az új szövetségi kapitány 2014 októberében vette át a magyar válogatottat. Ekkor nemzeti csapatunk 
a FIFA ranglista 54. helyen állt.
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9. UEFA Fair Play rangsor

A magyar válogatott csapatok és klubcsapatok a 22. helyen végeztek az UEFA Fair Play rangsorában a 2013-14. évi 
szezonban lejátszott 49 nemzetközi mérkőzés alapján.

10. Strandlabdarúgás

A magyar strandlabdarúgó-válogatott története legsikeresebb évét zárta 2014-ben, hiszen kiharcolta a részvételt 
a 2015-ös Európai Olimpiai Játékokon és feljutott a kontinens legjobb válogatottjai közé, az Euroliga A-divíziójába.

11.  UEFA fegyelmi döntés

A Románia – Magyarország mérkőzést követően az UEFA Fegyelmi Bizottsága rasszista viselkedés, petárdadobálás 
és tűzijátékok, illetve szurkolói rendbontás miatt eljárást indított a Szövetség ellen és pénzbírsággal, valamint 
részleges szektorbezárással büntetett.

12.  Nemzetközi labdarúgó tornák Magyarországon

2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség több UEFA utánpótlás Európa-bajnoki selejtező minitornának adott 
otthont.

Szeptemberben női U19 válogatottunk a 2014/15 Európa-bajnokság első selejtező körében hazai pályán fogadta 
Belgium, Szlovákia és Észtország válogatottjait. Csapatunk a harmadik helyen végzett.

Október közepén a 2014/15 UEFA Régiók Kupájának középselejtező körében a Keleti Régió amatőr válogatottja 
hazai pályán (Szeged, Mórahalom) fogadta Írország, Litvánia és Izrael amatőr csapatait és harmadik helyen zárta 
a tornát, így sajnos most nem sikerült megismételni a két évvel ezelőtti sikert és kijutni a döntőre.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
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A 2014/15 UEFA női U17 EB selejtező októberi, itthoni tornáján a magyar válogatott Svájc, Azerbajdzsán 
és Portugália ellen játszott, és második helye a 2015. áprilisi írországi elit körbe való bejutást eredményezte.

Szintén októberben, Telkiben és Tatabányán került sor az évi U17 Európa-bajnokság selejtező körének 
minitornájára, ahol a horvát, kazah és izraeli válogatottakkal sikeresen küzdöttünk meg, és léptünk tovább 
a 2015. márciusi elit körbe.

13. Együttműködés az Arab Emirátusokkal

Az Egyesült Arab Emirátusok Labdarúgó Szövetsége és az MLSZ által kötött megállapodás alapján a jövőben a két 
ország lehetőséget biztosít egymás számára edzőtáborozások megszervezésére. A nyári időszakban az emirátusok 
csapatai látogathatnak Telkibe, a téli időszakban a magyar csapatok edzőtáborozhatnak a közel-keleti országban. 
Emellett utánpótlásszinten is együttműködik a két szövetség, ennek keretében a korosztályos válogatottak rendsze-
resen mérkőzhetnek egymással a jövőben.
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III. fejezet

KIEMELT 
PROJEKTEK

1. OTP Bank Bozsik-program

A Szövetség OTP Bank Bozsik-programjának vonatkozásában meghatározó volt a 2014-es év. A program fő célkitű-
zése az 5-14 éves korosztályban a játék megszerettetése, az intézményi tömegbázis további szélesítése, a tehetsé-
ges gyermekek áramoltatása a sportszervezetekbe.

1.1. Intézményi Program

A 2014/2015-ös tanévben országosan 19 megye és Budapest részvételével, 187 körzetben, 2.255 intézmény, 
6.195 sportcsoport, 78.085 gyerek került bevonásra a programba. 2010 óta az óvodai és iskolai labdarúgás fejlődése 
töretlen. Kiemelkedően növekedett a bevont óvodák (1.003) az 5-7 évesek (20.000) és az 5-14 éves lányok (16.000) 
száma. A közreműködő óvodapedagógusok és pedagógusok az MLSZ Önkéntes Szervező tanfolyami képzésén 
vesznek részt.

Az Intézményi Program kiszámíthatósága, kiegyensúlyozott, stabil működése, a megbízható pénzügyi támogatás, 
a regisztrációs díjak elengedése, valamint a megyei igazgatóságok aktív, sokrétű feladatvállalása nagymértékben 
pozitívan hatnak a résztvevők számának folyamatos emelkedésére. Az OTP Bank Bozsik-program évről-évre egyre 
népszerűbb a közoktatási intézmények körében.
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1.2. Elért eredmények

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

Időszak Versenyengedéllyel rendelkező, illetve regisztrált labdarúgók
2010/2011 szezon tény 28.503 fő
2011/2012 szezon tény 50.431 fő
2012/2013 szezon tény 60.350 fő
2013/2014 szezon terv 65.000 fő
2013/2014 szezon tény 67.378 fő
2014/2015 szezon tény 78.085 fő

1.3. Tanévzáró és tanévindító fesztivál

2014. június 14-15-én búcsúztattuk a 2013/2014-es tanévet az OTP Bank Bozsik-program Tanévzáró Gyermeklabda-
rúgó Fesztivállal. Az MLSZ Telki Edzőközpontban hét korosztályban 1.480 gyermek futballozott. Az első nap a fi úk, 
a második napon a lányok tornarendszerben játszottak a nagyobb korosztályokban, a kisiskolások és az óvodások 
Grassroots Fesztiválon vettek részt. Elsődleges célunk a játéköröm biztosítása, ráadásként minden résztvevő 
gyermeknek ajándékot adtunk. A csapatok mez garnitúrát és egy futball labdát kaptak ajándékba. Díszvendégeink 
díjátadóként a női A válogatott, a férfi  U19-es válogatott játékosai, Lévay Andrea, Gelei József, Izsvák Zsolt, 
Mészöly Kálmán és Nyilasi Tibor voltak.

2014. október 4-én Telkiben került sor a 2014/2015-ös tanév első hivatalos rendezvényére „OTP Bank Bozsik-prog-
ram Tanévnyitó Gyermeklabdarúgó Fesztivál” elnevezéssel, melynek során hat intézményi és négy egyesületi 
korosztályban 600 gyereket láttunk vendégül. Nyilasi Tibor elismeréseket adott át az elmúlt tanévben kiemelkedően 
dolgozó sportcsoportvezetőknek és körzeti szervezőknek. Díszvendég, egyben díjátadó volt Dr. Fenyvesi Máté.
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KIEMELT PROJEKTEK

2. Stadion Biztonsági Projekt

A Magyar Labdarúgó Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával összhangban, kormányzati támogatással, 
a sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájának színvonalát érdemben javító biztonságtechnikai fejlesztési 
programot indított 2011-ben. Míg a Stadion Biztonsági Projekt első  üteme 2013-ban már lezárult, addig 
az Stadion Biztonsági Projekt második üteme 2014. december 31-ig került befejezésre. A Stadion Biztonsági 
Projekt második ütemének célja az volt, hogy az első ütembe bevont stadionok mellett további létesítmények 
biztonsági infrastruktúrája is megújuljon, illetve megtörténjen az egyes stadionok integrált fejlesztése.

A fejlesztéseknek köszönhetően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megteremtődött az egységes, 
központi, névre szóló jegyértékesítés, ami a szurkolói anonimitás felszámolását minden érintett stadion 
és sportszervezet esetében megteremtette. Kialakításra került a klubkártya rendszere, amely a szurkolók 
és a sportszervezetek közötti kapcsolatok fejlesztését, valamint a jegyértékesítés gyorsítását szolgálja. 
A névre szóló jegyértékesítéshez kapcsolódóan beléptető-rendszerek is telepítésre kerültek. A jogsértők 
azonosítása érdekében magas követelményeknek megfelelő kamerarendszerek kerültek kiépítésre, valamint 
a rendszerek megfelelő működtetése érdekében vezetési pontok kerültek kialakításra, illetve központi 
és stadionszerverek kerültek telepítésre. A stadionok egységes biztonsági protokoll alapján működnek, 
lehetővé téve azt, hogy a rendőrség által üzemeltetett sportrendészeti nyilvántartásban szereplő el- és kitiltottak, 
valamint a klubok által kizárt személyek a lelátókról távoltartásra kerüljenek.

Az év végéig huszonegy jegy- és bérletértékesítési rendszer került átadásra a klubok részére, amelyhez kapcsoló-
dóan tíz helyszínen a jegyértékesítés infrastruktúrája is megújult. Az egységes jegyértékesítő felületnek köszön-
hetően minden első osztályú és négy másodosztályú stadionban elindult az egységes, online jegyelővétel.

Tíz stadionba került telepítésre kamerarendszer, továbbá nyolc létesítményben embermagas forgókapuk, 
valamint hét esetben mobil beléptető rendszer került kiépítésre. A rendszer megfelelő működtetése érdekében 
kilenc stadionban kiépültek a vezetési pontok is. Ezen kívül három új stadion (FTC, DVSC, Puskás Akadémia) 
épült a fenti elemeket magába foglaló biztonsági infrastruktúrával.

A Stadion Biztonsági Projekt alapjaiban változtatta meg a Magyarországon alkalmazott stadionbiztonsági fi lozófi át. 
A rendbontások kizárólag rendészeti erővel történő kezelését egy olyan összetett biztonsági rendszer váltotta fel, 
amely a biztonságos környezetet, a rendbontások megelőzését és a dinamikus kockázatértékelést helyezi előtérbe.
A névre szóló jegyek értékesítésének zökkenőmentessé tétele érdekében, a szurkolók beléptetésének meggyorsítá-
sára, valamint a hazai, a semleges és a vendégszurkolók elválaszthatóságának elősegítésére kötelezően bevezetésre 
került a klubkártya és a futballkártya. A kibocsájtott kártyák száma január végéig 136.866 db volt. A kiadott 
futballkártyák száma ebből 20.471 db.
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Az MLSZ célja a futballkártya bevezetésével az volt, hogy:

• felgyorsítsa a jegyértékesítési folyamatot a válogatott mérkőzéseken;

• alternatívát kínáljon azon szurkolók számára, akik elsősorban vagy kizárólag válogatott mérkőzések látogatásához 
kívánnak kártyát kiváltani;

• lehetővé tegye, hogy a válogatott szurkolói bázisához erősebb kapcsolatot építsünk, bővítsük azt („brand” építés, 
marketing akciók);

• rugalmasabbá tegye a szurkolói helyfoglalást (egymás melletti helyek lefoglalása).
A különböző szurkolói csoportok jobb kiszolgálását hivatott elősegíteni az az elnökségi döntés is, amely előírta 
a kluboknak legalább 250 fő befogadására alkalmas semleges szektor/szektorrész kijelölését.
Az adatvédelmi kérdések teljes körű és megnyugtató kezelése érdekében folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. Adatvédelmi szakértő bevonásával előkészítésre 
került a folyamatok és a rendszer adatvédelmi auditálása. A hatóság a jegyértékesítés és a kamerával történő 
megfi gyeléssel kapcsolatos MLSZ rendszert auditálta, a klubkártya rendszer auditálása jelenleg van folyamatban.
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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 fi nanszírozása.
 2014-ben az előző évi tapasztalatokat felhasználva újra meghirdetésre került ezen program. 2014-ben 
15 akadémia jutott összesen 1,71 mrd forint támogatáshoz.

A Nemzeti Együttműködés Programja kiemelt fi gyelmet 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-nevelésben, kiemelten a legnagyobb tömeg-bázissal rendelkező labdarúgás sportág után-
pótlás-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.



21

3.2. Társasági adó támogatási pályázat

2014-ben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy már a beadási határidő előtt jóval kezdjük elkészíteni azt a sportág-
fejlesztési 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 követ-
kezetesen betartva, ugyanakkor ügyfélbarát módon végzi a tevékenységét, a stratégiában megfogalmazott szakmai 
célok elérését segítve.

A társasági adótámogatás rendszerében, a konstrukció indulásától számítva 2014. december 31-ig bezárólag a 
sportszervezetekhez összesen 72 milliárd forint támogatási forrás jutott el, ezen felül a Szövetség központi program-
jai 27 milliárd forint támogatásban részesültek.

A 2014/15-ös évadhoz kapcsolódóan az MLSZ 1365 (2013-ban: 1380) pályázatot bírált el, ebből 78 pályázat 100 millió, 
29 pályázat pedig 300 millió forint fölötti programértékkel került beadásra. Végül 18 sportfejlesztési program 
(2013-ban: 21) esetében miniszteri és elnökségi döntésre volt szükség. A beadott pályázatok közül 1310 
(2013-ban: 1246) elfogadásra került. A projekt volumenét jól mutatja, hogy a teljes megítélt támogatás nagysága 
26,2 milliárd forint (2013/14: 22,3 milliárd forint), melyből 11,8 milliárd forint (2013/14: 9,3 milliárd) utánpótlás nevelés-
fejlesztés, 13,3 milliárd forint (2013/14: 12,7 milliárd forint) infrastruktúra és tárgyi eszköz beruházás.

A 2014/15-ös évad vonatkozásában 16,0 milliárd forint (2013/14-ben 17,1 milliárd forint) támogatási igazolás került 
jóváhagyásra, mely körülbelül 4500 határozat kiállítását jelentette.

A korábbi időszakok tapasztalatai alapján indítottuk el 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 2014/15-ös támogatási évad vonatkozásában szintén kiírásra került a fent említett pályázat, melynek keretében 
a 797 beadott pályázatból, 723 sportegyesület programja részesült részben vagy teljes egészében pozitív 
elbírálásban, mindösszesen 4,4 milliárd forint beruházási értéken, illetve 3,1 milliárd forint támogatási összegben.
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4. Társasági adó támogatások 
felhasználásának ellenőrzése

2014. január 1-jétől, jogszabályi változás következtében a Nemzeti Sport Intézet (NSI) látvány-csapatsportok támoga-
tásával összefüggő közigazgatási, hatósági és szolgáltatási feladatait részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(a továbbiakban: EMMI), részben a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el.

Ennek értelmében az MLSZ, korábbi hatósági jogkörei mellett, a támogatások felhasználásának ellenőrzési 
feladatait is megkapta. Az MLSZ 2014. január 1-jétől a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek vonatkozásában 
(kivéve a jelenértékén legalább 300 millió forintot meghaladó sportfejlesztési programokat) ellenőrzi a támogatások 
rendeltetésszerű, szabályszerű felhasználását.

A feladatok átvételével szükséges volt megteremteni a működési és szabályozási kereteket. 2014 első felében 
kidolgozásra és elfogadásra került az ügyintézési feladatok eljárásrendje, a sportfejlesztési programok helyszíni 
ellenőrzésének módszertana, kidolgozásra került az Útmutató a Költségek Elszámolhatóságáról. Az MLSZ szervezeti 
keretein belül felállításra került a TAO Ellenőrzési Osztály.

Az MLSZ az NSI-hez korábban, a sportszervezetek által a támogatás felhasználásáról benyújtott, mintegy 
2000 darab, részben vagy egészében feldolgozatlan elszámolást vett át, melynek jogszabályi ellenőrzési 
határideje lejárt (ügyhátralékos elszámolások).

Fontos célkitűzés volt ezeknek a tételeknek a feldolgozása, mely 2015 elejéig a 2011/12-es évad esetében csaknem 
teljes egészében teljesült, a 2012/13-as évad estén pedig 70%-os teljesítést mutat.

További feladatot jelentett az időközben már az MLSZ-hez benyújtott, 2013/14-es évad nagyságrendileg 1000 darab 
elszámolásának feldolgozása, mely jelenleg 16%-os teljesítést mutat és teljes körűen várhatóan az első félév végéig 
kerül feldolgozásra.

A tételes, dokumentum alapú ellenőrzések végzése mellett elindultak a helyszíni ellenőrzések, év végéig ország-
szerte 50 helyszínen 92 sportfejlesztési program helyszíni ellenőrzése történt meg.

A lefolytatott ellenőrzések eredményeként mintegy 242 millió forint szabálytalanul felhasznált, el nem számolt, 
vagy fel nem használt támogatás visszafi zetése került felterjesztésre a minisztériumhoz.

KIEMELT PROJEKTEK
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A szabálytalan felhasználást és ezáltal szankciót eredményező, leggyakoribb és legjelentősebb esetek 
a következők voltak:

• a sportszervezet a támogatás felhasználásáról nem küldött be elszámolást,

• nem a sportfejlesztési programban jóváhagyott beszerzést valósította meg,

• a piaci árnál magasabb áron történt a beszerzés,

• a beszerzés fi zikai teljesítése nem került alátámasztásra,

• számlák záradékolása (annak igazolása, hogy a támogatás terhére elszámolásra került) hiányzott 
vagy utólagosan történt,

• személyi ráfordítások között edzőként egyéb alkalmazottak, vagy ténylegesen munkát nem végzők 
kerültek elszámolásra,

• bérbeadó harmadik féltől térítésmentes használatra kapott létesítményt adott bérbe 
és ezt számolta el a sportszervezet támogatásként,

• valóságban használt eszközt új eszközként szerzett be,

• hivatásos játékost számolt el a sportszervezet egyéb alkalmazottjaként feltüntetve,

• utánpótlás jogcímen felvett támogatásnál az edzőtábor vagy egyéb esemény nem volt valós, 
vagy nem támasztotta alá hitelt érdemlően, 

• utánpótlás jogcímen beszerzett sporteszközök és edzőtáborok költségei esetén a szülőkkel is 
kifi zettette az eszközöket és a felmerült költségeket.
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5. Országos Pályaépítési Program

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

A program alapja, hogy az önkormányzatok, a sportszervezetek, vagy az iskolák által biztosított területeken – 
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, viacolor járdával körülvett 
és világítással ellátott, 12x24 és 20x40 méter méretű futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni. 
Egyrészt a gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan (OTP Bank Bozsik-program, mindennapos iskolai testnevelés), 
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 2014. évi építések adatai alapján – átlag 15,2 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 2014. évi adatok alapján – 58,7 millió forint.

A szabvány méretű, műfüves borítású nagypályák építése esetén a cél a régiós központokban a jobb 
edzéslehetőségek megteremtése és a téli szezon kihasználása. Egy-egy ilyen pálya teljes költsége a 2014-es 
átlagár alapján 130,4 millió forint.

2013 őszén az önkormányzatoknak és a sportegyesületeknek lehetőségük volt élőfüves nagypályára is pályázni, 
így 2014-től már az élőfüves pályák építése is bekerült a programba. Egy világítással, öntözőrendszerrel ellátott 
élőfüves nagypálya költsége – a 2014. évi adatok alapján – bruttó 84,9 millió forint.

KIEMELT PROJEKTEK
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2014-ben 93 darab (7 műfüves nagypálya, 4 élőfüves nagypálya, 8 félpálya, 61 kispálya, 13 grundpálya) új futball-
pálya került átadásra országszerte, melyek közül 9 kispálya egy kedvezményes pályaépítési konstrukció kereté-
ben valósult meg. A Kedvezményes Pályaépítési Program keretében 10% önerő biztosításával juthattak kispályához 
olyan hátrányos helyzetű települések, melyek rendelkeznek legalább egy utánpótlás csapattal. 2014 őszén elkezdő-
dött a 93 pályán felül további 2 élőfüves nagypálya építése is, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt ezek befejezé-
sére és műszaki átadására 2015 tavaszán fog sor kerülni.

A 2014-es beruházások teljes bruttó költsége 3,79 milliárd forint volt, mely költségből 30% önrész megfi zetését 
az önkormányzatok és a sportszervezetek vállalták, 70% pedig TAO forrás. Az idei évben lehetősége nyílt 
az önkormányzatoknak és a sportegyesületeknek arra, hogy az általuk közvetített cégen keresztül a pályájukhoz 
megszerezzék a szükséges TAO forrást. Azoknál az önkormányzatoknál, akik éltek ezzel a lehetőséggel, egyrészt 
soron kívül került sor az építkezésre, másrészt 5%-kal csökkent az önrész a hozott cég által adott kiegészítő sport-
fejlesztési támogatásnak köszönhetően.

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.

2015-ben terveink szerint további 100 pálya kerül felépítésre, melyek közül 15 darab kispálya szintén a kedvezmé-
nyes pályaépítési konstrukció keretében fog megvalósulni. Az idei építkezések előreláthatólag március végén 
kezdődnek.
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IV. fejezet

SPORTEREDMÉNYEK

1. Férfi „A” válogatott

Az MLSZ Elnöksége 2013 decemberében nevezte ki a férfi  felnőtt nagypályás ’A’ válogatott Szövetségi Kapitányává 
Pintér Attilát a 2014. január 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. Az első EB-selejtező mérkőzés után az Elnökség fel-
mentette Pintér Attilát, és Dárdai Pált nevezte ki utódjául. Válogatottunk négy EB-selejtező mérkőzés után harmadik 
(rájátszást érő) helyen áll a csoportjában.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.11.18. Magyarország Oroszország Barátságos 1-2

2014.11.14. Magyarország Finnország EB selejtező 1-0
2014.10.14. Feröer Magyarország EB selejtező 0-1
2014.10.11. Románia Magyarország EB selejtező 1-1
2014.09.07. Magyarország Észak-Írország EB selejtező 1-2
2014.06.07. Magyarország Kazahsztán Barátságos 3-0
2014.06.04. Magyarország Albánia Barátságos 1-0
2014.05.22. Magyarország Dánia Barátságos 2-2
2014.03.05. Magyarország Finnország Barátságos 1-2
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2. U21 válogatott

A csapat az EB csoport harmadik helyén végzett, nem kvalifi kálta magát a rájátszásra.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.10.10. Magyarország Oroszország Barátságos 1-1

2014.09.08. Bosznia-Hercegovina Magyarország EB selejtező 1-4
2014.09.04. Magyarország Spanyolország EB selejtező 0-1
2014.03.05. Skócia Magyarország Barátságos 2-2

3. U20 válogatott

Pintér Attila egy mérkőzésen irányította a csapatot, melyet Szalai László vett át. Az új-zélandi világbajnokságra 
készülő U20-as válogatott két felkészülési mérkőzést játszott a vezetésével.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2004.11.13. Magyarország Finnország Barátságos 1-0

2014.10.13. Norvégia U21 Magyarország Barátságos 2-1
2014.04.30. Magyarország Moldova Barátságos 6-0
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4. U19 válogatott

Az U19-es (1995) EB-döntőn, ahol a csapat a rendező ország jogán szerepelt, Izrael legyőzésével megszerezte 
csoportjában a harmadik helyet és ezzel kvalifi kálta magát a 2015. évi új-zélandi U20-as világbajnokságra.
Az U19 (1996) válogatott a hazai rendezésű EB-selejtezőn csoportjában két döntetlennel nem tudta megszerezni 
a még továbbjutást jelentő második helyet, így kiesett a további küzdelmekből.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.11.15. Magyarország Szlovákia EB selejtező 0-3
2014.11.12. Szlovénia Magyarország EB selejtező 1-1
2014.11.10. Magyarország Azerbajdzsán EB selejtező 1-1
2014.09.08. Magyarország Ukrajna Nemzetközi torna 2-5
2014.09.06. Belgium Magyarország Nemzetközi torna 0-0
2014.09.05. Izrael Magyarország Nemzetközi torna 3-0
2014.07.25. Izrael Magyarország EB döntő 1-2
2014.07.22. Magyarország Portugália EB döntő 1-6
2014.07.19. Magyarország Ausztria EB döntő 1-3
2014.07.12. Magyarország Üzbegisztán Barátságos 2-2
2014.07.11. Magyarország Üzbegisztán Barátságos 1-2
2014.05.28. Magyarország Anglia “C” U23 Barátságos 4-2
2014.05.21. Szerbia Magyarország Barátságos 4-3
2014.05.14. Magyarország Ukrajna Barátságos 4-1
2014.04.23. Magyarország Törökország Barátságos 5-2
2014.04.10. Magyarország Ciprus Barátságos 2-1
2014.04.08. Magyarország Ciprus Barátságos 1-0
2014.03.06. Magyarország Finnország Barátságos 4-0
2014.03.04 Magyarország Finnország Barátságos 1-0

SPORTEREDMÉNYEK
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1. U18 válogatott

Cél, hogy minél több nemzetközi tapasztalatot szerezzen a korosztály.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.10.30. Magyarország Macedónia Barátságos 1-0
2014.10.28. Magyarország Macedónia Barátságos 2-1
2014.10.02. Svájc Magyarország Barátságos 2-1
2014.09.30. Svájc Magyarország Barátságos 3-0
2014.08.23. Magyarország Japán Nemzetközi torna 0-3
2014.08.20. Magyarország Egyesült Államok Nemzetközi torna 1-3
2014.0819. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 4-1
2014.05.21. Magyarország Ausztria Barátságos 3-3
2014.04.16. Gibraltár Magyarország Barátságos 2-2

2014.03.19. Olaszország Magyarország Barátságos 2-0
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6. U17 válogatott

A csapat a hazai rendezésű EB-selejtezőn a csoport második helyén végzett és kvalifi kált az elit körre.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.10.26. Magyarország Horvátország EB selejtező 1-2
2014.10.23. Kazahsztán Magyarország EB selejtező 0-1
2014.10.21. Magyarország Izrael EB selejtező 1-0
2014.09.25. Magyarország Svájc Barátságos 0-2
2014.09.23. Magyarország Svájc Barátságos 2-0
2014.08.09. Magyarország Málta Nemzetközi torna 3-0
2014.08.07 Magyarország Szerbia Nemzetközi torna 1-0
2014.08.05. Magyarország Írország Nemzetközi torna 1-0
2014.02.19. Olaszország Magyarország Barátságos 6-0

7. 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 közé. 

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.11.13. Románia Magyarország Barátságos 1-1-
2014.11.11. Magyarország Románia Barátságos 2-3

2014.10.09. Magyarország Oroszország Barátságos 1-1
2014.10.07. Magyarország Oroszország Barátságos 0-1
2014.0810. Lettország Magyarország Barátságos 3-1
2014.08.08. Lettország Magyarország Barátságos 2-2
2014.06.24. Ukrajna Magyarország Nemzetközi torna 0-1
2014.06.22. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 0-1
2014.06.21. Szlovénia Magyarország Nemzetközi torna 0-2
2014.05.03. Magyarország Dánia Barátságos 3-3
2014.05.01. Magyarország Dánia Barátságos 2-2
2014.03.13. Magyarország Finnország Barátságos 0-0
2014.03.11. Magyarország Finnország Barátságos 2-3

SPORTEREDMÉNYEK
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8. U15 válogatott

A válogatott hat barátságos mérkőzésen mérette meg magát, a minél több nemzetközi tapasztalat 
megszerzése céljából.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.10.02. Szlovákia Magyarország Barátságos 2-1
2014.09.30. Szlovákia Magyarország Barátságos 2-2
2014.05.13. Szerbia Magyarország Barátságos 2-1
2014.04.10. Törökország Magyarország Barátságos 3-3
2014.04.08. Törökország Magyarország Barátságos 1-2
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9. Női „A” válogatott

Válogatottunk 2014. évi célkitűzése volt, hogy a fi atal játékosok beépítése a válogatottba zökkenőmentesen 
történjen meg, illetve tisztes helytállás a világbajnoki selejtező mérkőzéseken. A világbajnoki csoportellenfeleink 
jelentős erőt képviseltek, ezáltal az olimpiai kvalifi káció a csapat számára nem volt elérhető.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.11.26. Magyarország Macedónia Barátságos 8-0
2014.09.17. Bulgária Magyarország VB selejtező 0-7
2014.09.13. Ausztria Magyarország VB selejtező 4-3
2014.08.20. Magyarország Franciaország VB selejtező 0-4
2014.08.05. Magyarország Horvátország Nemzetközi torna 3-1
2014.08.03. Magyarország Románia Nemzetközi torna 1-2
2014.07.25. Székelyudvarhely Magyarország Barátságos 0-5
2014.07.23. Románia Magyarország Barátságos 5-1
2014.06.14. Kazahsztán Magyarország VB selejtező 1-2
2014.05.07. Franciaország Magyarország VB selejtező 4-0
2014.04.10. Finnország Magyarország VB selejtező 4-0
2014.04.05. Magyarország Finnország VB selejtező 0-4
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

SPORTEREDMÉNYEK
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10. Női U19 válogatott

Válogatottunk az őszi EB-selejtező csoportokból nem tudott továbbjutni. A nemzetközi tapasztalatok 
megszerzésének eléréséhez számos barátságos mérkőzés és nemzetközi tornákon való részvétel került 
biztosításra a csapat számára.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.09.18. Magyarország Belgium EB selejtező 1-2
2014.09.15. Szlovénia Magyarország EB selejtező 1-0
2014.09.13. Magyarország Észtország EB selejtező 4-0
2014.08.28. Magyarország Görögország Barátságos 0-3
2014.08.26. Magyarország Görögország Barátságos 1-1
2014.08.14. Magyarország Lengyelország Barátságos 1-0
2014.08.12. Magyarország Lengyelország Barátságos 0-8
2014.07.10. Magyarország Kazahsztán Nemzetközi torna 6-0
2014.07.08. Szlovénia Magyarország Nemzetközi torna 0-6
2014.07.07. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 0-2
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 

válogatott
Magyarország Nemzetközi torna 2-2

2014.03.22. Magyarország Törökország Nemzetközi torna 0-2
2014.03.20. Egyesült Államok Magyarország Nemzetközi torna 2-1
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11. Női U17 válogatott

A válogatott a Magyarországon megrendezett Európa bajnoki selejtező mini tornáról továbbjutott csoportjából, 
így az áprilisban, Írországban rendezendő elit kör vár a csapatra.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.10.16. Magyarország Svájc EB selejtező 0-3
2014.10.13. Azerbajdzsán Magyarország EB selejtező 1-3
2014.10.11. Magyarország Portugália EB selejtező 2-0
2014.09.24. Magyarország Csehország Barátságos 0-1
2014.09.22. Magyarország Csehország Barátságos 2-6
2014.08.07. Magyarország Ausztria Barátságos 1-1
2014.06.29. Ukrajna Magyarország Nemzetközi torna 0-2
2014.06.27. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 0-2
2014.06.26. Szlovénia Magyarország Nemzetközi torna 0-3
2014.05.15. Románia Magyarország Barátságos 4-3
2014.05.13. Magyarország Románia Barátságos 3-1
2014.03.20. Magyarország Lengyelország Barátságos 1-1
2014.03.18. Magyarország Lengyelország Barátságos 2-3

SPORTEREDMÉNYEK
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12. Futsal „A” válogatott

A futsal válogatott 2014. évi programját a 2015-ös év világversenyeire történő felkészülése határozta meg. 
Közvetlen cél a megfelelő keret kialakítása, melyet különböző erősségű ellenfelekkel való mérkőzéseken keresztül, 
illetve edzőtáborokon keresztül valósítottunk meg.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.12.02. Magyarország Ciprus Barátságos 1-0
2014.12.01. Magyarország Ciprus Barátságos 6-4
2014.10.29. Magyarország Fehéroroszország Barátságos 1-3
2014.10.28. Magyarország Fehéroroszország Barátságos 2-3
2014.09.17. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 0-2
2014.09.16. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 5-3
2014.09.15. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 6-0
2014.06.05. Magyarország Szlovákia Barátságos 5-6
2014.06.04. Magyarország Szlovákia Barátságos 5-5
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
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13. Futsal U21 válogatott

2018-ban az UEFA ismét megrendezi a hivatalos U21-es (vagy U19-es) EB-döntőt. 2014-ben a fi atal korosztályok 
nemzetközi tapasztalatszerzése volt a cél, úgy az U21-es, mint az U19-es korosztályokban.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.09.17. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 4-6
2014.09.16. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 2-3
2014.09.15. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 3-0
2014.04.10. Románia Magyarország Barátságos 3-3
2014.04.09. Magyarország Románia Barátságos 4-2

14. Futsal U19 válogatott

2018-ban az UEFA ismét megrendezi a hivatalos U21-es (vagy U19-es) EB-döntőt. 2014-ben a fi atal korosztályok 
nemzetközi tapasztalatszerzése volt a cél, úgy az U21-es, mint az U19-es korosztályokban.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.12.09. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 1-4
2014.12.08. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 1-4

15. Női futsal „A” válogatott

A női futsal válogatottak részére a nem hivatalos VB-n való részvétel lehetősége mellett, a 2016-ra tervezett 
EB-döntőre való felkészülés volt cél. Két nagy tornán vettünk részt az évben, a májusi moszkvai és a decemberi 
visegrádi tornán.

Mérkőzések
Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény

2014.12.09. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 1-4
2014.12.08. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 1-6
2014.11.05. Magyarország Spanyolország Barátságos 0-10
2014.11.04. Magyarország Spanyolország Barátságos 0-7
2014.05.09. Magyarország Irán Nemzetközi torna 0-4
2014.05.07. Magyarország Spanyolország Nemzetközi torna 0-5
2014.05.06. Oroszország Magyarország Nemzetközi torna 3-1
2014.04.17. Magyarország Ukrajna Barátságos 2-3
2014.04.16. Magyarország Ukrajna Barátságos 2-6
2014.02.22 Magyarország Oroszország Barátságos 5-1
2014.02.21 Magyarország Oroszország Barátságos 4-3

SPORTEREDMÉNYEK
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16. Strandlabdarúgás
Mérkőzések

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény
2014.05.07. Magyarország Franciaország Barátságos 2-5
2014.05.08. Magyarország Franciaország Barátságos 4-5
2014.07.17. Svájc Magyarország Barátságos 7-2
2014.07.25. Portugália Magyarország Mundialito; Espinho 5-0
2014.07.26. Magyarország Japán Mundialito; Espinho 1-4
2014.07.27. USA Magyarország Mundialito; Espinho 2-5
2014.08.02. Magyarország Japán Felkészülési 

mérkőzés
4-3

2014.08.08. Andorra Magyarország EBSL 1-4
2014.08.09. Magyarország Anglia EBSL 7-6
2014.08.10. Csehország Magyarország EBSL 5-6

2014.08.14. Észtország Magyarország EBSL SuperFinal 0-1
2014.08.15. Magyarország Anglia EBSL SuperFinal 4-5
2014.08.16. Törökország Magyarország EBSL SuperFinal 2-6
2014.08.17. Magyarország Lengyelország EBSL SuperFinal 6-4
2014.08.22. Svájc Magyarország Barátságos 6-2
2014.08.28. Spanyolország Magyarország EBSoccer Cup 6-4
2014.08.29. Magyarország Oroszország EBSoccer Cup 3-4
2014.08.31. Azerbajdzsán Magyarország EBSoccer Cup 3-4
2014.09.06. Románia Magyarország VB selejtező 4-2
2014.09.08. Lengyelország Magyarország VB selejtező 3-2
2014.09.09. Magyarország Ausztria VB selejtező 4-1
2014.09.10. Magyarország Svájc VB selejtező 3-6
2014.09.11. Anglia Magyarország VB selejtező 2-5
2014.09.12. Azerbajdzsán Magyarország VB selejtező 3-4
2014.09.13. Magyarország Fehéroroszország VB selejtező 1-4
2014.09.14. Románia Magyarország VB selejtező 7-15
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V. fejezet

VERSENYEK

1. Versenyszervezés

AZ MLSZ Versenyigazgatóságán belül 2004. január elejétől két osztály került kialakításra: Nyilvántartási Osztály, 
valamint Versenyszervezési Osztály.

1.1. Nagypályás bajnokságok és Kupák

A 2013/2014. évi bajnokságokat, kupákat az MLSZ Versenyigazgatósága az Elnökség által elfogadott Szabályzatok 
és Versenykiírások alapján bonyolította le.

A 2014/2015. évi férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok az előző bajnoki évnek megfelelően kerültek 
kiírásra: OTP Bank Liga NB I. 16 csapattal, a Merkantil Bank Liga NB II. 6 csapattal, az NB III. 48 csapattal (három  
csoportban) került megrendezésre.

A 2014/2015. évi Magyar Kupa mérkőzései továbbra is megyei (budapesti) selejtezőkkel kezdődtek. Az országos 
küzdelmeket 128 csapattal bonyolítottuk le.

A 2014/2015. évi MLSZ férfi  felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek kötelezően indítandó utánpótlás 
csapatai részére két osztályban (első- és másodosztály) írt ki bajnokságot. A bajnokságok korosztályai U21 és U17, 
illetve U15 és U14. Az OTP Bank Liga NB I-ben szereplő csapatoknak U18 és U16 korosztályban is kell csapatot 
versenyeztetniük.

Az MLSZ Versenyigazgatóság munkájának köszönhetően jelentősen javult a sportszervezetek pénzügyi fegyelme 
a képzési kártalanítás és a szolidaritási mechanizmus megfi zetésével kapcsolatban. Az MLSZ folyamatosan ellenőrzi 
a szerződésekben foglaltak végrehajtását, ezáltal biztosítva, hogy az amatőr sportszervezetek az őket megillető 
összegekhez hozzájussanak.

Az U13-as korosztály az OTP Bank Bozsik-program keretében versenyez tovább. A 6-12 éves korosztály 
versenyeztetése az előző évekhez hasonlóan zajlott.

Az amatőr férfi  felnőtt bajnokságokat a megyei (budapesti) igazgatóságok bonyolították le. A megyékben 
szereplő sportszervezetek részére utánpótlás bajnokságok is kiírásra kerültek. Több megyében nagypályás női 
felnőtt és utánpótlás bajnokságok kerültek lebonyolításra.
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Idén is, az előző évekhez hasonlóan az MLSZ szakmai bizottságai közös értekezletet tartottak 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 félévenként sorra kerülő szakmai továbbképzést, amely a versenykiírás és a hatályos szabályzatokban 
meghatározott részterületek értelmezésére, egyeztetésére terjed ki.

A televíziós társaságok közvetítési politikája nem változott. Pénteki, szombati és vasárnapi napokon közvetítik 
az OTP Bank Liga NB I. mérkőzéseit. A Merkantil Bank Liga NB II-ből közvetített mérkőzései péntek délután 
kerültek képernyőre. A Magyar Kupa és Liga Kupa mérkőzések közvetítésére is a szerződésben maghatározottak 
szerint került sor.

A 2013-ban a női labdarúgás fejlesztése érdekében elfogadott fejlesztési tervben meghatározottak folyamatosan, 
időarányosan teljesülnek.

A 2014/2015. évi leány U15-ös bajnokságban az OTP Bank Liga NB I-es és a Merkantil Bank Liga NB II-es sportszer-
vezetek csapatai is részt vesznek. A sportszervezetek dönthették el, hogy nagypályán vagy félpályán versenyeztetik 
leány csapatukat. A 2015/2016-os bajnoki évtől az OTP Bank Liga NB I-es sportszervezeteknek már U17-es korosztá-
lyú leány csapatot is versenyeztetniük kell.

A 2014/2015. bajnoki évtől kezdődően országos és megyei (budapesti) szinten a regisztrációs kártya rendszer 
a sportszakemberek részére szakszerűen lett bevezetve.

Az MLSZ informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a sportszervezetek egyre több ügyüket 
tudják elektronikusan elintézni.
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1.2. Futsal felnőtt és utánpótlás bajnokságok

A futsal felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek száma 2014. évben is emelkedett. 
A 2014/2015. évi NB I. 10 csapattal, az NB II. három csoportjában 14-14 csapattal kerül megrendezésre.

A 2014/2015 évben az NB I-ben szereplő csapatoknak az előző évhez képest nem U19-es, hanem U20-as 
korosztályú csapatot kell versenyeztetniük. Az NB I-es csapatok U20-as és U17-es csapataik már nem 
tornarendszerben versenyeznek, hanem külön-külön bajnokságban vesznek részt. A két csapat sorsolása 
párhuzamos, így együtt tudnak a mérkőzéseikre utazni.

Az NB II-es csapatok és a felnőtt csapattal nem rendelkező futsal utánpótlás csapatok részére tornarendszerű 
bajnokságok (fi úknak U20, U17 korosztályban, leányoknak U17, U15 korosztályban) kerültek kiírásra.
A fi ú futsal utánpótlás bajnokságokat (U15, U13, U11 korosztályban) a megyei igazgatóságok bonyolítják le. 
Az MLSZ csak a korosztályos döntőket rendezi meg.

1.3. Nemzeti strandlabdarúgó bajnokság

Idén is Siófokon került megrendezésre a Nemzeti Strandlabdarúgó Bajnokság. A nemzeti strandlabdarúgó 
bajnokság férfi  felnőtt bajnoksága mellett az U19-es, illetve az U17-es korosztályú bajnokság is megrendezésre 
került. A résztvevő csapatok fordulóról fordulóra javuló játékkal rukkoltak elő, egyre szervezettebb és taktikusabb 
mérkőzéseket láthatott a szép számú közönség.

Nemzeti bajnokságunk, a Nemzeti Strandlabdarúgó Bajnokság 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 /nagypályás, futsal, 
strandlabdarúgó bajnokságok/;

• 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.

VERSENYEK
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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;

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

• a világon egyedülálló kezdeményezésként elindította a Debreceni Tudományegyetemen a labdarúgó játékvezető 
képzést, mely iránt több hazai felsőoktatási intézmény is érdeklődést mutatott;

• kidolgozásra került az MLSZ felnőttképzési rendszerébe integrált futsal alapfokú játékvezetői képzéssel 
kapcsolatos tematika, valamint az oktatás során alkalmazott előadások anyagai, és bekerült a programba 
a gyakorlati képzés és a gyakorlati vizsga is, ezzel a futsal szakág játékvezetői alapképzése (is) országos szinten 
teljesen egységessé vált;

• folyamatosan értékelte a hivatásos játékvezetők foglalkoztatásának szakmai tapasztalatait, jogi- és pénzügyi 
szabályozását;

• a 2013/2014-es bajnokság kezdetétől – Európában az elsők között – működteti a hat játékvezetős rendszert, 
mely a játékvezetés színvonalát tekintve kedvező tapasztalatokat hozott;

• sajáterős informatikai fejlesztés az NB I., NB II. és NB III. játékvezetői/asszisztensi keretek szakmai 
értékelése céljából;

• a Játékvezetői Bizottság eltökélt azon újítások alkalmazását illetően, melyekre a labdarúgás játékszabályai 
lehetőséget biztosítanak, és mindemellett segítik, megkönnyítik a játékvezetők feladatát. Erre tekintettel 
az NB I-es bajnokságban bevezette a brazíliai labdarúgó-világbajnokság egyik legszembetűnőbb újdonságát, 
a játékvezetők által alkalmazott eltűnő sprayt, mely a „fair play” szerves részét is képezi, hiszen használatával 
elkerülhetőek a játékosok és a játékvezetők közötti konfrontációk, és rövidebb idő alatt végezhetők el 
a szabadrúgások is, növelve a tényleges játékidőt.
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2.3.  A játékvezetők felkészítése

A futsal játékvezetők kezdték az évet a legkorábban. A honi futsal játékvezetés történetében először volt kétnapos 
a téli edzőtábor.

A korábbi évekhez képest új forgatókönyv alapján készültek a nagypályás országos játékvezetői keret tagjai a tava-
szi szezonra. Januárban Törökországban edzőtáboroztak egy hetet, február közepén Vecsésen folytatták a képzést, 
utóbb pedig a Puskás Stadion rekortánján fi zikai felmérőn vettek részt. A 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 fi zikai tesztelése rendben megtörtént. Mindezen túlmenően a hivatásos játékvezetők a bajnoki 
szezon alatt folyamatosan, minden részletre kiterjedően elemezték döntéseiket, ítéleteiket.

A hazai NB I-es, NB II-es és NB III-as játékvezetői és asszisztensi keret tagjai először teljesítették az úgynevezett 
yo-yo és ARIET tesztet, ezáltal is követve a játékvezetők fi zikai felkészültségét mérni célzó nemzetközi trendet.

2.4. Rangos játékvezetői sikerek

A 2014-es évben jelentős nemzetközi sikereket ért el a magyar játékvezetés.

Huszonkettedszer rendezett téli kurzust a legjobb európai játékvezetőknek az Európai Labdarúgó Szövetség. 
A lisszaboni konferencián hazánkból négyen (Kassai Viktor, Vad II István, valamint Gaál Gyöngyi és Kulcsár Katalin) 
képviselték Magyarországot.

Kassai Viktor továbbra is a nagypályás elit keret tagja maradt egyedüli magyarként.

Nagyszerű hír, hogy Bognár Tamás felkerült az UEFA első kategóriába, oda, ahol eddig már ott volt Vad II István. 
Új FIFA-játékvezető Farkas Ádám lett, az asszisztenseknél Bozó Zoltán és Buzás Balázs, illetve a Beach Soccer 
játékvezetőknél Baghy Csaba először veheti át 2015-ben a FIFA-jelvényt.

A női játékvezetést tekintve nagyszerű eredménynek számít, hogy Urbán Esztert is előre sorolták, női vonalon 
immár ő is az UEFA első kategóriájának a honi képviselője. A hölgyeknél Gaál Gyöngyi komoly jubileum előtt áll: 
a 2002 óta FIFA-kerettag játékvezető idestova tíz esztendeje tagja az UEFA női elit keretének, 
ahol Kulcsár Katalinnal együtt folytathatják pályafutásukat a jövőben is.

A futsalban Kovács Gábor részese a legelőkelőbbek exkluzív listájának, Farkas Balázs pedig a „fi rst” kategóriában 
kapott továbbra is helyet.

Nagy sportdiplomáciai megtiszteltetésnek számít, hogy a korábbi két ország (Skócia és Szlovénia) mellé újabb 
három nemzetet (Észak-Írország, Izrael és Németország) bízott az Európai Labdarúgó Szövetség vezetése 
prof. Hegyi Péterre, annak érdekében, hogy a Játékvezetői Konvenció követelményei ezekben az országokban 
is magas színvonalon teljesüljenek

A FIFA meghívására 2014 végén strandlabdarúgó instruktor szemináriumon vett részt Dubai-ban Mészáros István, 
amelyre öt földrészről tizenöten kaptak meghívást (az Európán kívüli résztvevők a jövőben strandlabdarúgó és futsal 
instruktorként is tevékenykedni fognak). 

A fenti tények is bizonyítják, hogy 2014-ben sikerült előrelépni a magyar játékvezetés nemzetközi megítélésében.

VERSENYEK
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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 licenc eljárás lebonyolítása.

Az UEFA 2011-től vezette be az ún. „monitoring rendszer” kötelező alkalmazását, mely az általa szervezett klub-
versenyeken indulási jogot szerző sportszervezeteket érinti, függetlenül attól, hogy ténylegesen részt vesznek-e 
ezeken a versenyeken, illetve függetlenül az ott elért sporteredményeiktől.

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

3.2. Projektek, kiemelt feladatok

A klublicenc alapeljárás 2014. február 9-től 2014. május 31-ig tartott. Az alapeljárás során 42 klub kért licencet, 
ebből 9 kapott UEFA/NB I., 12 klub NB I., 20 klub pedig NB II-es licencet. A 42 licenckérelmezőből egy klub 
visszavonta a licenckérelmét, így azt az Elsőfokú Licencadó Bizottság nem tárgyalta.

Az MLSZ Elnöksége 2014. november 4-én új, jelentősen átalakult, egységes struktúrában fogadta el a 2015/16-os 
Klublicenc Szabályzatot. A szabályzat jóváhagyását kéthónapos, minden érintett bevonásával lefolytatott egyeztető, 
előkészítő munka előzte meg, melynek eredményeképpen kialakultak azok a módosítási javaslatok, amelyeket 
az MLSZ Elnöksége elfogadott.

Az MLSZ Elnöksége által 2013 februárjában bevezetett helyszíni ellenőrzések keretében 2013-ban és 2014-ben 
összesen 17 NB I-es klub ellenőrzése valósult meg, ez azt is jelenti, hogy a 2014/15-ös szezon összes NB I-es 
klubjának helyszíni ellenőrzése megtörtént 2014. december 31-ig. Az ellenőrzések során nem került rögzítésre 
olyan megállapítás, aminek következtében az érintett klub licencét meg kellett volna vonni.

A Klublicenc Adminisztráció és az NB I-es klubok sikeres együttműködésében teljesítésre kerültek az UEFA által 
előírt feladatok. Ennek értelmében az érintett kluboknak angol nyelvű éves beszámolót és fedezetipont 
számítást kellett készíteniük, amelyek az MLSZ Klublicenc Adminisztráció ellenőrzése és jóváhagyása után 
az UEFA Adminisztráció részére továbbításra kerültek.
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4. Stadionbiztonság

4.1. A biztonsági szabályzó rendszer fejlesztése

A szabályszegő nézők sportrendezvények látogatásától történő távoltartásának jogintézménye átalakult, lehetővé 
téve a klubok számára a rendbontók sportrendezvények látogatásából történő kizárását, a szabálysértési hatóság 
részére a kitiltását, és a bírósági eljárások keretében az eltiltását. A biztonsági vezetők és rendezők felkészültségi 
előírásainak szigorításával megteremtődött a feltétele a nézők jobb kiszolgálásának és az új infrastruktúra hatéko-
nyabb igénybevételének. 

A szövetségi biztonsági szabályzó rendszer aktualizálása három témakör köré csoportosítva jelent meg a biztonsági 
szabályzatban:

• a biztonságtechnikai ellenőrzések helyének és szerepének jogszabályhoz igazítása, rendszerbeli elhelyezése, 
valamint a megyei/budapesti igazgatóságok ezzel kapcsolatos feladatainak meghatározása;

• a 10 %-ot meghaladó vendégjegy igény esetében az egyeztetésekkel kapcsolatos kötelezettségek bevezetése, 
és a vendég szektorok bővíthetőségének kivitelezése; 

• a klubkártya rendszerének bevezetése és ehhez kapcsolódóan a semleges szektor, valamint a klubkártya 
paraméterezésének rendszere.

A módosítások magukba foglalják többek között:

• a megyei és budapesti igazgatóságok sportrendészeti feladatok végrehajtásában történő aktívabb 
közreműködését;

• a versenyrendszer működőképességének fenntartása érdekében a center pályák mellett tartalék pályák kijelölését 
és azok mérkőzések megrendezésére történő alkalmassá tételét;

• a licenc feltételrendszerének átalakítását annak érdekében, hogy a sportrendészeti feladatok a jogszabályoknak 
megfelelően kerüljenek végrehajtásra és adminisztrálásra;

• a transzparensek engedélyezési rendszerének átalakítását, a rendőrség szerepének csökkentését;

• a biztonsági igazgatók (felelősök) együttműködési feladatainak rögzítését és azok végrehajtásának szabályozását;

• a 10 %-ot meghaladó vendégszurkolói érdeklődés esetén a vendégszurkolók eredeti kapacitásokat meghaladó 
elhelyezésének szakszerű és biztonságos biztosítását, a keletkező többletköltségek fi nanszírozásának kialakítását;

• a semleges szektor, továbbá a semleges szurkoló fogalmának bevezetését, a semleges szektor biztosításának 
kivitelezését, illetve a jegyértékesítés rendjének nézőszám növelésének megfelelő szabályozását.

4.2.  A biztonsági képzési rendszer megerősítése

A jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kiadásra került a Biztonsági Képzési, Továbbképzési és Vizsga 
Szabályzat, amely az NB I-es és NB II-es klubok biztonsági igazgatóinak (biztonsági felelőseinek), valamint az MLSZ 
és a klubok rendezvényeinek biztosításába bevont rendezők képzési és képzettségi kötelezettségeit szabályozza. 
A Szabályzat hatályba lépésével a cél az volt, hogy országosan egységes, a labdarúgás elvárásainak és stratégiai 
céljainak megfelelő gyakorlat alakuljon ki a nézők, a sportszervezetek és a biztosítással érintett minden további 
szervezet számára, csökkentve a biztosításokkal kapcsolatos negatív véleményeket, növelve a szakszerű és jogszerű 
intézkedések számát. 

2014-ben 974 fő személy- és vagyonőr labdarúgás-specifi kus elméleti, gyakorlati felkészítése és vizsgáztatása történt 
meg a Szövetség biztonsági szakembereinek szervezésében és közreműködésével.

VERSENYEK
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4.3. A Szövetség biztonsági szolgáltató jellegének erősítése a klubok irányába

4.3.1 A sportrendészeti feladatok végrehajtásával kapcsolatos szervezetrendszer fejlesztése

Az összetett és szerteágazó biztonsági szakmai feladatok végrehajtása, a 2020-as Európa-bajnokságra való 
felkészülés, valamint a további létesítményfejlesztési feladatok támogatására, szervezeti elemként létrehozásra 
került a Biztonsági Iroda. A jogszabályban rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében emelkedett a biztonsági 
ellenőrök létszáma is. A fejlesztéseknek köszönhetően a biztonsági beruházások hatásfokának rendszeres ellenőrzé-
sének feltételei is megteremtődtek. A hatékonyság növelése érdekében átalakult a Biztonsági Bizottság össze tétele, 
aminek köszönhetően a sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos feladatok támogatásának lehetősége 
is megteremtődött.

4.3.2 Együttműködés az Országos Polgárőr Szövetséggel

A sportszervezetek biztonsági feladatai végrehajtásának támogatása érdekében az MLSZ együttműködési 
megállapodást kötött az Országos Polgárőr Szövetséggel. Az együttműködés fő kedvezményezettje a megyei szint.

Az együttműködésnek köszönhetően a polgárőrök szervezetten működhetnek közre a rendezvények helyszínének 
biztosításában, a közrend és közbiztonság fenntartásában, a kulturáltabb szurkolási feltételek megteremtésében, 
a biztonsági kihívások kezelésében.

4.3.3 Együttműködés a csapatokkal a szurkolói kapcsolatok fejlesztéséért

Az MLSZ a szurkolókkal való kapcsolattartás formáját megújította. A felülről kezdeményezett együttműködés 
helyett – a haladó európai és UEFA gyakorlatnak megfelelően – segítette a klubokat a szurkolókkal való kapcsolat 
korszerű formáinak kialakításában.

A korábban folytatott együttműködési gyakorlathoz képest továbblépést jelentenek a klubok szervezésében 
történő, a szurkolói csoport képviselőivel megvalósuló szövetségi megbeszélések. Fő cél a sportszervezetek 
ösztönzése a szurkolókkal való korszerű együttműködési formák kialakítására és ezen keresztül a közvetlen 
párbeszéd megteremtésének lehetősége a szurkolók számára a Szövetséggel.

Az MLSZ a Magyar Olimpiai Bizottság fi nanszírozása mellett harmadik alkalommal szervezte meg a „Szövetségek 
a szurkolók biztonságáért, szurkolók a biztonságért” címet viselő konferenciát, amelynek ez alkalommal a nézőkkel 
való kapcsolattartás volt a fő témája.
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4.3.4  A rendőrséggel való együttműködés fejlesztése

Megszervezésre került a labdarúgásban érintett szövetségi, sportszervezeti, rendőrségi és vagyonvédelmi 
szakemberek összehangolt felkészítése a vagyonőrtől a megyei rendőr-főkapitányi szintig. Az új típusú 
együttműködés segítette a biztonsági feladatok egységes értelmezésének kialakítását, kialakulását. 

A rendőrséggel folytatott minőségi és kellő hatékonyságú együttműködésnek köszönhetően rendszeressé váltak 
az Országos Rendőr-főkapitányság, az MLSZ és az első osztályú csapatok közötti egyeztetések. Az ORFK munkájának 
köszönhetően megszervezésre került két rendőr-főkapitányi értekezlet is, ahol az MLSZ, a megyei rendőrfőkapitányok, 
a Készenléti Rendőrség és az ORFK munkatársai egyeztettek az eddigi időszak végrehajtott munkájáról és a következő 
év feladatairól és kihívásairól. A szoros együttműködés operatív szinten is folyamatos volt, aminek köszönhetően több 
képzés került megszervezésre a biztonságtechnikai ellenőrzések végrehajtása tekintetében. 

A sportszervezetek biztonsági feladatai végrehajtásának támogatása, valamint a szurkolói kapcsolattartás erősítése, 
fejlesztése, továbbá a rendőrséggel végzett közös helyzetelemzés eredményeképpen országosan megújult és meg-
kezdte működését a klubrendőri hálózat, amely nagyban hozzájárulhat a jogsértést elkövető szurkolók azonosításá-
hoz, a joghátrányok azonnali érvényesítéséhez.

4.3.5  Biztonságtechnikai ellenőrzések

A Szövetség a biztonságtechnikai ellenőrzések végrehajtásának az időpontját a licenc eljáráshoz igazította 
annak érdekében, hogy a pályahitelesítések és a licenc adás feltételei egymásra épüljenek. Az új gyakorlatnak 
megfelelően a kluboknak elegendő idő áll rendelkezésre az esetleges hiányosságok pótlására.

A Biztonsági Iroda országosan felvállalta a biztonságtechnikai ellenőrzések tervezését és koordinálását a hatósá-
gok felé, hogy kiszámíthatóvá tegye a klubok számára az ellenőrzések idejét és biztosítsa az azonos elbírálás felté-
teleit. Az ellenőrzések – az ORFK hatékony támogatásának és a megszervezett képzéseknek köszönhetően – sokkal 
szervezettebben kerültek lebonyolításra. Az egységes és országosan összehangolt biztonságtechnikai ellenőrzések 
hatékonyan segítik a versenyrendszer jogszabályoknak megfelelő megszervezését.

4.3.6  A biztonsági szankciók és a mérkőzésszervezés biztonsági színvonala

2014-ben az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az NB I. és a Magyar Kupa, illetve Liga Kupa versenyrendszerekben a tavalyi 
évhez (38) képest jóval több, összesen 82 különféle rendezési hiányosság miatt szabott ki fegyelmi büntetést, rendezői 
feladatokhoz, illetve szurkolói jogsértéshez kapcsolódóan. A határozatokban szereplő fegyelmi döntések alapján 
pirotechnikai eszközök meg nem engedett használatára harmincöt mérkőzésen került sor, amelyeken összesen 
271 db pirotechnikai eszközt hoztak működésbe. Kilenc mérkőzésen került sor a játéktérre különböző tárgyak bedobására, 
hat esetben nem engedélyezett transzparens használatára. A hangosbemondó sportszerűtlen és szabályellenes 
használatát négy ízben rögzítették az ellenőrök. A legsúlyosabbnak számító szabálysértésre, vagyis a nézőktől elzárt 
területre történő belépésre, a korábbi évek negatív gyakorlatától eltérően, mindössze egy alkalommal került sor.

A sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető szurkolói megnyilvánulás összesen 47 mérkőzésen került 
rögzítésre, összesen 328 alkalommal. A rasszista megnyilvánulások száma csökkent, összesen tizenhat alkalommal 
került rögzítésre, ez 50 %-os csökkenést jelent.

VERSENYEK
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A biztonsági szabályok megsértéséért indított fegyelmi eljárások száma 215 %-os növekedést mutat. Ezen belül két 
és félszeresére nőtt az engedély nélkül működésbe hozott pirotechnikai eszközök száma.

A számok növekedése mögött azonban nem a szurkolói magatartás jelentős durvulása, hanem az ellenőrzés 
hatékonysága és ez alapján a fegyelmi terület mind határozottabb fellépése áll.

A biztonsági fejlesztések eredményeképpen a mérkőzésszervezés feltételei, valamint a jogszabályoknak való 
megfelelés színvonala egyértelműen emelkedett. A sportszervezetek jó része azonban még mindig nem tulajdonít 
kellő jelentőséget és nem is fordít kellő fi gyelmet a kizárás intézményének alkalmazására.

4.4. Mérkőzések nem megengedett eszközökkel történő 
befolyásolása elleni feladatok

Az MLSZ a Versenyszabályzat módosítása mellett intézkedett a Fegyelmi Szabályzat ismételt módosítására 
is, a fogadási csalássokkal kapcsolatban. Rögzítésre került a sportolók és sportszakemberek 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 
tovább bővültek a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Olimpiai Bizottság irányába. 

A korábbi felvilágosítási, bűnmegelőzési folyamatok kibővültek. A Magyarországon megrendezett UEFA 
rendezvények keretében felvilágosító előadások kerültek a hivatalos személyek és a labdarúgók részére 
megszervezésre. A közeljövőben egy egységes bűnmegelőzési és felvilágosító kampány kerül meghirdetésre, 
amely a fogadási csalással szembeni legfontosabb lépéseket határozza meg. A legjobb nemzetközi 
gyakorlatok hazai implementációja érdekében kidolgozás alatt van egy, a sportágban közreműködő személyek 
részére szóló kézikönyv is. 

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 jogszabály gyakorlati alkalmazására még nem került sor, ami szükségessé teszi a nyomozó hatóságokkal 
és az igazságszolgáltatási szervekkel az együttműködés formájának átgondolását.

A szigorodó nemzetközi szabályozókkal összhangban a Szövetség határozottan érvényesíti a hivatalos személyek 
és játékosok fogadásával kapcsolatos tilalmat. A hatékonyabb fellépés érdekében a Szövetség ösztönzi 
a sportszervezetek belső bejelentési protokolljának kialakítását, illetve az igazolási gyakorlatok átgondolt 
kivitelezését, a bejelentésekkel kapcsolatos kötelezettségük határidőre történő végrehajtását.
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VI. fejezet

MEGYEI 
LABDARÚGÁS

1. Bács-Kiskun megye labdarúgása

1.1. Általános összefoglaló

Az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága operatív munkáját az MLSZ vonatkozó szabályzatainak, előírásainak 
megfelelően, zökkenőmentesen végzi. A megyei versenyrendszer színvonalas működtetéséhez szükséges 
gazdasági háttér magas szinten biztosított. A megyei bizottságok az SZMSZ-nek megfelelően végzik munkájukat, 
tartják üléseiket.

1.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

1.2.1 Felnőtt férfi 

Az NB I-ben a Kecskeméti TE stabilan őrzi a helyét, az NB III. Közép csoportjában a Bajai LSE képviseli a megyét.

1.2.2 Utánpótlás férfi 

Az U21, U18 első osztályban szerepel jelenleg a Mercedes-KLA (Kecskeméti Labdarúgó Akadémia) csapata, mivel 
az előző bajnoki évben sikerült visszakerülnie az első osztályba. A kötelezően szerepeltetendő utánpótláscsapatok 
(Kecskeméti Labdarúgó Akadémia, Bajai LSE) mellett önálló utánpótlás-nevelő egyesület (Kiskunhalasi Szilády RFC) 
is részt vesz az országos utánpótlás-bajnokságokban.

1.2.3 Utánpótlás női

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

A fi ú futsal U20 másodosztályban a Félegyházi Térségi Sportiskola csapata, leány futsal U17 első osztályban 
a Kiskunfélegyházi HTK vesz részt.

1.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

1.3.1 Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma stabil. A tartalékcsapatok indításának lehetősége továbbra is 
népszerű, a felnőtt bajnokságokban négy sportszervezet élt is ezzel a lehetőséggel.

1.3.2 Utánpótlás férfi 

Az U21-es csapatok száma állandónak mondható, az U17-es és U14-es bajnokságokban örömteli tény, 
hogy a kötelezően induló csapatokon (megyei első osztály) felül a megyei másod- és harmadosztályú 
csapatok is indítanak korosztályos utánpótlás csapatokat, valamint az önálló utánpótlás-nevelő 
sportszervezetek is részt vesznek a megyei korosztályos utánpótlás bajnokságokban.

1.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

1.4.1 Országos leány U15 nagypályás női bajnokság

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

1.4.2 Leány futsal U17 első osztály

A Kiskunfélegyházi HTK indított csapatot.

1.4.3 Felnőtt megyei női bajnokság

A női keresztfélpályás bajnokság létszáma évek óta stabil, jelenleg tíz csapat vesz részt, az elmúlt évekhez 
hasonlóan továbbra is van szomszéd megyei induló (Mórahalom). Nőnapi teremtornát minden évben rendez 
a megye a női csapatok részére.
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1.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

1.5.1 Futsal

A fi ú futsal U20 másodosztályban a Félegyházi Térségi Sportiskola csapata, leány futsal U17 első osztályban 
a Kiskunfélegyházi HTK vesz részt.

A megyei Versenybizottságon belül külön Futsal, Kispályás és Strandlabdarúgó Albizottság is tevékenykedik.

1.6. OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-programban a 2014/15-ös évadban 56 egyesület vesz részt 64 csapattal, ezek túlnyomó 
része mind a négy korosztályban szerepeltet csapatokat (az U7-9-11-es korosztályokban minden egyesület 
részt vesz minden korosztállyal, míg az U13-ban 34 egyesület szerepel 37 csapattal).

A megyében kiemelkedő egyesület a KLC-KTE SI, ami korosztályonként három csapatot szerepeltet. 
Bács megyében az 57 egyesületet 5 alközpont és 10 csoport foglalja magába.

1.7. Pályaépítési program

A korábbi időszakban Bácsalmáson, Dunapatajon, Kalocsán, Kecskeméten, Soltvadkerten épült műfüves pálya, 
jelenleg pedig Baján, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Tiszakécskén folyik műfüves pályával kapcsolatos 
beruházás.

1.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

A látvány-csapatsportokkal kapcsolatos adótámogatásokra rendszeresen pályáznak a megyei sportszervezetek, 
például Izsákon, Lakiteleken, Soltvadkerten nemrégiben történt meg az öltöző felújítása.

1.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

A megújult edzőképző rendszerben – amit az MLSZ két évvel ezelőtt vezetett be – jelenleg a negyedik tanfolyam 
zajlik. Az elmúlt három tanfolyamra felvételt nyert 72 hallgató, akik közül 65 MLSZ C végzettséggel rendelkező edzőt 
tudtunk munkába engedni.

Grassroots önkéntes szervező tanfolyamokból hármat rendezett eddig a megye. Ezeken a tanfolyamokon 
56 önkéntes végzett, akik többsége az Intézményi Programban tud segíteni a gyerekek felkutatásában, 
mindennapos labdarúgó foglalkozások megtartásában.

A megyei felnőtt válogatott részt vett 2014 decemberében a megyei válogatottak országos nagypályás tornájának 
regionális selejtezőjén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest), amelyet Cegléden rendeztek, 
és végül a harmadik helyet szerezte meg kiélezett küzdelemben, egy nagyon jól szervezett tornán.

1.9.1 Veterán foci

A régiós tornákon vesznek részt a megye csapatai (Kecskemét, Kiskunfélegyháza), jellemzően Békéscsaba 
és Szeged együtteseivel közösen.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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2. Baranya megye labdarúgása

2.1. Általános összefoglaló

A bajnokságokban induló csapatok száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

Baranya az aprófalvas megyék közé tartozik – a települések 85 százalékában a lakosság száma nem éri el az 1.000 főt 
– ami megnehezíti felnőtt és utánpótláscsapatok szervezését. Az elmúlt éveket fi gyelembe véve látható, 
hogy a felnőtt csapatok száma közel állandó (88-90 között mozog), jellemzően ahány településen újjáéled 
a labdarúgás, annyi településen meg is szűnik.

A csapatszám-bővülés tehát szinte teljes mértékben az utánpótlás csapatoknak köszönhető. További fejlődési 
lehetőségre a leány- és a futsal bajnokságok tekintetében mutatkozik esély. A csapatszám növekedése mellett 
a játékos-létszámban is jelentős előrelépés következett be. A labdarúgók számának további növelésével párhuza-
mosan az Igazgatóság kiemelt jövőbeli célja a minőségi képzés erősítése.

2.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

A nemzeti bajnokságban szereplő férfi  csapatok számában nem következett be változás. Az utánpótlás játékosok 
felfelé áramlásának esélyét a korábbi csapatszám-csökkenésen túl tovább rontja az is, hogy az NB I-es PMFC 
mellett nincs már képviselője a megyének a másodosztályban, mivel a másik két egyesület az NB III. küzdelmeiben 
vesz részt.

2.2.1 Utánpótlás fi ú

Az előző években tapasztalt csökkenő tendencia megfordult, a 2014/2015 évi szezonban tízzel több megyei 
utánpótlás csapat szerzett jogot az országos bajnokságban történő indulásra. Míg a 2013/2014 évi szezonban 
jelentősen csökkent a baranyai csapatok száma a 2012/2013 évi szezonhoz viszonyítva (37-ről 28-ra), addig 
a 2014/2015-ös szezonban 12 csapattal több szerepel a nemzeti bajnokságban (40). Ez főként annak köszönhető, 
hogy nagymértékben nőtt az utánpótlás fi ú, valamint kisebb mértékben a lány és a futsal utánpótlás fi ú bajnoksá-
gokban szereplő megyei csapatok száma. A jelenleg részt vevő csapatok száma (37) eggyel haladja meg 
a 2011/2012-es szezon csapatszámát (36).



52

2.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

2.3.1 Felnőtt férfi 

Az elmúlt évekhez képest nem mutatkozik változás a csapatszámban.

2.3.2 Utánpótlás fi ú

A megye bajnokságban szereplő utánpótlás csapatok számában az előző szezonhoz képest csak minimális 
növekedés következett be, ennek oka, hogy tíz megyei utánpótlás csapat is az országos bajnokságba nevezett. 
Az Igazgatóság emiatt a megyei U17 és U19 bajnokságokat 14 csapattal tudta elindítani. Az U15-ös fi úbajnokságot 
a 2012/2013-as szezonban írta ki első alkalommal az Igazgatóság. Akkor 11 csapat nevezett, ez a szám nőtt 
az idei szezonban 29-re.

2.3.3 Öregfi úk

Az öregfi úk bajnokság a 2012/2013-as szezonban beintegrálódott az MLSZ versenyrendszerébe, 
jelenleg 24 csapatos a bajnokság.

2.3.4 Veterán

A csapatszám stabil, az előző szezonhoz képest nem változott.

2.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

2.4.1 Nemzeti bajnokság – Felnőtt női

Az előző évekhez képest nem történt változás, továbbra is két csapat képviseli a megyét.

2.4.2 Utánpótlás lány

A résztvevő csapatok száma háromról négyre nőtt. A bajnokságokban az NB I-es felnőtt csapat kötelezően előírt 
U15 lány csapata mellett, megyei első osztályú egyesületek utánpótlás csapatai a bajnokság résztvevői.

2.4.3 Megyei bajnokság – utánpótlás leány

Az Igazgatóság 2013/2014-es szezonban első alkalommal írt ki U15 leány bajnokságot, melyben jelenleg kilenc 
csapat versenyez.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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2.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

2.5.1 Futsal

A nemzeti felnőtt bajnokságban továbbra sem szerepel megyei csapat, ellenben az utánpótlás bajnokságban 
szereplő csapatok száma egyről kettőre nőtt. Az Igazgatóság által a 2014/2015-ös szezonban első ízben kiírt megyei 
futsal bajnokságba 32 csapat adta le nevezését.

2.5.2 Strandlabdarúgás

Baranyát továbbra is egy csapat képviseli.

2.6. OTP Bank Bozsik–program

A két évvel ezelőtti 114-es csapatszámot sikerült 170-re felemelni, a bevonható csapatok száma várhatóan 
már csak kismértékben növelhető a jövőben.

2.7. Pályaépítési program

A pályaépítési program keretében a vizsgált időszakban 6 db (20x40 m) műfüves pálya épült, Sellyén, Harkányban, 
Szigetváron, Villányban Pécsváradon és Bikalon, valamint a TAO program keretében két nagyméretű műfüves 
pálya került átadásra Mohácson és Pécsett (PVSK).

2.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

A megyei egyesületek igen nagy részének (közel 80 százalékának) nyílt módja infrastruktúrájának fejlesztésére. 
Megye szerte megszépültek az öltözők, javult a játéktér minősége, villanyvilágítást kapott számos helyen a játéktér.
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2.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

2.9.1 Törpfoci program

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága, a PMFC-Sport Kft. és a Pécsi Sport Nonprofi t Zrt. közös programja 
2013 tavaszán indult azzal a céllal, hogy a pécsi óvodások megismerjék és megszeressék a labdarúgást. 

A programban jelenleg az összes pécsi óvoda (ötven) részt vesz. Cél a program kiterjesztése más nagyobb 
megyei városokba. Az első pécsi Ovifoci pálya megépítését a Megyei Igazgatóság anyagilag is támogatta.

2.9.2 Középiskolai bajnokság

A Pécsi Sport Nonprofi t Zrt.-vel közösen a baranyai középiskolásoknak már a harmadik labdarúgó tornáját 
szervezte meg az Igazgatóság 2014-ben. A résztvevő csapatok száma folyamatosan bővül, jelenleg 17 csapat 
versenyez, melyből 8 csapat lány.

2.9.3 Grund Program

Grund Kupa elnevezéssel az Igazgatóság 2014-ben több tornát, 2015-ben pedig többfordulós 
Grund Bajnokságot írt ki.

2.9.4 Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság

Igen népszerű a 2015-ben második alkalommal megrendezett nagypályás műfüves bajnokság, melyre 
(a tavalyi 16 után) 44 megyei csapat nevezett.

2.9.5 Megye Utánpótlás Labdarúgásáért Díj

Az Igazgatóság immár második éve ismeri el és díjazza a kiemelkedő munkát végző megyei utánpótlás edzőket.

2.9.6 Élő internetes közvetítés

A megyei amatőr labdarúgás népszerűsítése érdekében az érdeklődők – élőben – az interneten tekinthettek meg 
több megye első osztályú rangadót, így a Baranya Megyei Kupa döntőjét, a megyei másodosztályú feljutásért vívott 
összecsapást, a Himesháza KSE-Újpest FC Magyar Kupa mérkőzést, valamint a téli teremtornák és a téli nagypályás 
bajnokság döntőjét.

2.9.7 Video riportok a megye labdarúgásáról

A megye labdarúgó életének bemutatása céljából, havi rendszerességgel készülnek videó riportok 
az Igazgatóság megbízásából.

2.9.8 Megyei kiadvány

A „Helyzetben Baranya” címmel, az Igazgatóság gondozásában félévente megjelenő, 36 oldalas kiadvány 
a Baranya megyei amatőr labdarúgás elmúlt években elért eredményeit és aktualitásait mutatja be. 

MEGYEI LABDARÚGÁS
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2.9.9 Kommunikáció

Az Igazgatóság a szélesebb körű kommunikáció érdekében 2015 januárjában elindította Facebook oldalát.

2.9.10 Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetemmel

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával 2015 januárjában kötött együttműködési megállapodást az Igaz-
gatóság, melynek célja a felsőoktatási intézménnyel való kapcsolat szorosabbá fűzése és egymás kölcsönös segítése.

2.9.11 Igazgatóság Focitornája

Az Igazgatóság a megye labdarúgó sportszakemberei kapcsolatának ápolása, javítása érdekében immár negyedik 
alkalommal rendezett tornát, ahol az edzők, a játékvezetők, a sportvezetők, valamint az Igazgatóság csapatai mérték 
össze erejüket.

2.9.12 Hónap legsportszerűbb csapata díj

A Pécsi Sörfőzde Zrt-vel közösen kiírt díjjal a felnőtt bajnoki osztályokban az adott hónapban legkevesebb fegyelmi 
vétséget elkövető csapatok teljesítményét ismeri el az Igazgatóság.

2.9.13 Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása

A játékvezetés színvonalának javítása érdekében az Igazgatóság támogatja azon aktív, 25 év feletti megyei 
labdarúgókat, akik játékvezetői tanfolyamra jelentkeznek és sikeres játékvezetői vizsgát tesznek.

2.9.14 Számítástechnikai támogatás

Az elektronikus jegyzőkönyv használatának elősegítése érdekében az Igazgatóság 2014-ben 32 megyei 
első osztályú egyesületet részesített laptop és nyomtató támogatásban.

2.9.15 Újonnan nevező egyesületek támogatása

Az Igazgatóság az előző évekhez hasonlóan, az újonnan induló felnőtt, illetve a kötelezett csapatokon felül 
az előző bajnoki évhez képest plusz utánpótlás csapatot indító sportszervezeteket differenciált támogatásban 
részesíti. A támogatás mértéke csapatonként 30.000-60.000 Ft.

A támogatás formája: sporteszköz, sportfelszerelés, utazási költségtérítés.
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3. Békés megye labdarúgása

3.1. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Az NB II-es nagypályás bajnokságban szerepel a megye legmagasabban jegyzett 
csapata, a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt., továbbá az NB III-as bajnokságot erősíti 
a Várfürdő-Gyulai Termál FC és az Orosháza FC Kft. felnőtt csapata.

3.2. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A megyei első és másodosztályban továbbra is 16-16 csapat vesz részt, míg a megye harmadosztály 
két csoportjában összesen 26 egyesület verseng, öregfi ú bajnokságukban 6 csapat vitézkedik.

A 2014/2015-ös bajnoki évet alapvetően meghatározta az első ízben alkalmazott amatőr licenc eljárás a megye 
első osztályú jogot illetően. A Békéscsabai MÁV és a megye másodosztályból az Elek csapata nem adott be
 licenc kérelmet, így a Nagyszénás visszalépése nyomán egy helyet kellett feltölteni, melyre két olyan csapat 
jöhetett szóba, aki rendelkezik érvényes licenc-szel. A Mezőberény, mint legjobb kieső nem vállalta a megye 
első osztályt, így utolsó pillanatban a megye másodosztályban 4. helyen végzett Békési FC vállalta el a megye 
első osztályú tagságot.

Új csapatként indult el 2014/2015-ben Végegyháza csapata, akik a felnőtt csapat mellett 
az OTP Bank Bozsik-programba is beneveztek. Hozzáállásuk, tenni akarásuk és az összefogás 
a településen példamutató lehet minden csapat számára.

Utánpótlás bajnokságaink az előző évekhez képest hasonlóan működnek (U20, U17), mind szerkezetét, 
mint csapatszámát tekintve. Ebben az évben – az MLSZ rendelkezéseinek betartásával – újra indult 
az U14-es bajnokság, viszont az OTP Bank Bozsik-program U13-as tornáinak időjárás miatti csúszásai 
miatt megszervezése problémákat idézett elő.

3.3. Megye részvétele a női labdarúgásban

A női labdarúgásban kétfelé vált a megye. Míg az egyik oldalról a többre vágyás, magasabb célok elérése vezérel, 
addig a másik oldalt a jelenlegi helyzet kielégíti, létszámbővülést nem tudnak elérni. Így a korábbi keresztpályás 
bajnokság megszűnt, igény hiányában. A Gyulai Amazonok beneveztek az NB II-es nagypályás bajnokságba, míg 
ellenfelek hiányában a Mezőberényi FC a Csongrád megyei csökkentett pályaméretű bajnokságba nevezett be.

A többi csapatunknak az MLSZ műfüves pályáit igénybe véve műfüves futsal megyei bajnokságot szervezünk, 
ahol tornarendszerben kilenc csapat küzd a végső győzelemért.

Az utánpótlás korosztálynak (U15) időszakonként tornákat szervezünk. Egyelőre négy csapat részvételével, 
de remélhető a hosszútávú előrelépés.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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3.4. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A megye egyetlen férfi  NB II-es futsal csapata 2013/2014. év végén feljutott az NB I-be, ahol igyekszik megragadni. 
Sajnos – egyelőre – nem adatik meg, hogy olyan labdarúgók alkossák a csapatot, akik csak futsaloznak. Utánpótlás 
csapataik (U20 és U17) az NB-s utánpótlás bajnokságban indulnak.

A megyében felnőtt futsal bajnokság nincs, viszont – az országban egyedülálló módon – a nagypályás versenyidő-
szakban, kihasználva az MLSZ által épített műfüves pályákat, U16 korosztályú műfüves futsal bajnokságot indítot-
tunk, melynek a futsal népszerűsítése mellett célja az is, hogy településeink csapatai megismerjék az MLSZ műfüves 
pályáit. Ebben a bajnokságban 25 csapat szerepel.

Természetesen a klasszikus téli futsal időszakban az utánpótlás korosztály részére – az előző évekhez képest – folya-
matosan bővülő korosztályokkal zajlanak a megyei bajnokságok.

Az U11, U13, U15 és U17 korosztályokban összesen 30 csapat szerepel.

Strandlabdarúgásban nincs megyei bajnokság.

3.5. OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Alprogramjában, ha minimálisan is, de tovább nőtt csapataink száma.

Az U7-es korosztályban 57-ről 60-ra, U9-ben 57-ről 61-re emelkedett a szám. U11-ben a tavalyi 57 csapat megmaradt 
erre az évre is. Sajnos az U13-ban kettő csapattal kevesebb indult.

Az intézményi programban egyértelműen előrelépés tapasztalható Nagyszénás, Gyula, Mezőberény körzetekben.

3.6. Pályaépítési program

Az MLSZ pályaépítési programja sikernek örvend a megyében, hiszen több, mint tíz településen épült már 
valamilyen formában MLSZ játéktér. A korábbi években a műfüves kispályák voltak népszerűek, 2014-re azonban 
az új kiírású élőfüves nagypálya építése került első helyre. Rövidesen átadásra kerül Körösladányban az új pálya, 
míg Szeghalmon elfogadott pályázattal várják a kivitelezőt.
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3.6.1 Létesítmény felújítás, fejlesztés

Az MLSZ előminősítéses infrastruktúra-fejlesztési projektje nagy népszerűségnek örvendett 
2014-ben is a megyében.

A program keretén belül szinte valamennyi sportegyesület olyan mértékű beruházást tudott megvalósítani, 
amelyre már nagyon nagy szükség volt annak érdekében, hogy a mai elvárt színvonalú létesítmények tudják 
kiszolgálni a sportolni vágyó felnőtteket és fi atalokat. Örvendetes lenne, ha tovább folytatódhatna a program, 
amely hosszútávon meg tudná alapozni a labdarúgás megfelelő körülményeit a kistelepüléseken.

3.7. Egyéb jelentős esemény, projekt

A Megyei Igazgatóság egyik fontos célja, hogy a megyei amatőr labdarúgó társadalmat összefogja, a benne 
aktívan résztvevő szereplőket közelítse egymáshoz. Ennek érdekében az Igazgatóság közösségépítő, közösség-
formáló programokat szervez.

Minden naptári év elején kerül megrendezésre a Díjátadó Gála, ahol a csapatok szavazatai alapján kerülnek 
kihirdetésre az előző év legjobbjai, illetve kerülnek díjazásra az utánpótlás programban és a csapatok mellett 
dolgozó támogatók, aktivisták.

Másik nagy rendezvény – az immár XXI. alkalommal megrendezésre kerülő – megyei polgármesterek labdarúgó 
találkozója, melynek 2014-ben Csabacsűd volt a házigazdája, 2015-ben pedig Lökösháza vállalta a házigazda szere-
pét. A rendezvény népszerűségét jelzi, hogy a 2016-os rendezvényre is már több település jelentkezett.

A 2014-es év új – hasonlóan közösségépítő rendezvénye volt – a Csabai Kolbászfesztiválhoz köthető Kolbász Kupa 
teremlabdarúgó torna, ahol az edzők, játékvezetők, polgármesterek, támogatók és az Igazgatóság csapata mér-
ték össze erejüket egy baráti rendezvény keretén belül. A kupát 2015-ben is megrendezzük, hiszen annak sikere erre 
kötelez bennünket.

Igazgatóságunk 2014-ben felvette a kapcsolatot a Békés megyében fogyatékkal élő fi atalokkal foglalkozó 
szervezetekkel, melynek eredményeként, 2015 márciusában elindult hosszú távú együttműködés keretében 
a fogyatékkal élők labdarúgó bajnoksága is, természetesen speciális szabályokkal.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye labdarúgása

4.1. Általános összefoglaló

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 358 település található, ebből 28 városi rangú. A többi helység 34 százalékának 
lakosságszáma 500 fő alatti. A számokból látható, hogy a kis létszámú 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.

Az OTP Bank Bozsik-programban viszont szívesen vállalnak szerepet ezen kis létszámú települések, ezért a fejlődés 
ott jelentős (ez elősegítheti a későbbi felnőtt csapatok indulását, mely a megye hosszú távú stratégiái között kiemel-
ten szerepel).
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4.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

4.2.1 Felnőtt férfi 

Borsod megyében jelenleg egy NB I-es, egy NB II-es és négy NB III-as csapat szerepel az országos felnőtt 
bajnokságokban. Az NB I-ben országosan is kiemelhető a Diósgyőr szereplése, mind az elért eredményeket 
tekintve, mind a nézőszámok alakulásában. NB II-ben a tavaly kiesett Mezőkövesd csapata ismét a legmagasabb 
osztályba való feljutást tűzte ki célul. NB III-ban négy olyan sportszervezet szerepel, melyek régóta tagjai 
a harmadik vonalnak. Stabil szakmai hátterű, a bajnokságban az élvonalhoz tartozó csapatokról beszélhetünk, 
mind Kazincbarcika, Putnok, Cigánd és Tiszaújváros esetében is.

4.2.2 Utánpótlás férfi 

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

4.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

4.3.1 Felnőtt férfi 

Megyénkben a bajnokság három osztályban folyik, melyekben a csapatok létszáma állandóságot mutat, 
minden évben van két-három visszalépő, de újonnan nevező sportegyesületek lépnek a helyükbe.

Első osztályban 16 csapat, másodosztályban, 3 csoportban 48 csapat, míg a harmadik osztályban, 
5 csoportban 58 csapat versenyez.

4.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

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

A megyei női bajnokság három éve hat csapatos szabadtéri keresztpályás bajnokságként működött, tavalyi 
szezonban keresztpályán nyolc, jelenleg tíz csapat futballozik versenyszerűen. A télen bejelentkezett 
még egy egyesület, mely – a csapatok 100%-ának beleegyezésével – bajnokságon kívül beszállt a játékba.

Nyártól ez a csapat is teljes jogú tagként csatlakozik hozzánk, valamint még három másik sportegyesület 
jelezte részvételi szándékát, így 14 csapatra tervezünk, ezzel egy időben utánpótlás leány korosztály bevezetését 
kezdeményezzük csapatainknál.
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4.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Jelenleg az Ózd csapata képviselteti magát a férfi  bajnokság második osztályában. A megye női NB I-es csapata 
a Miskolci Vénusz NFSE. Előző évekhez hasonlóan ez a csapat idén is kiemelten az utánpótlás nevelésre koncentrál. 
U11, U13, U15 fi ú tornarendszerű megyei bajnokság került lebonyolításra.

4.6. OTP Bank Bozsik-program

Fontos eredmény, hogy a megye kiemelkedően teljesítette az MLSZ azon sportágfejlesztési célkitűzését, 
miszerint az utánpótlás nevelésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A 14 év alatti korosztályokban 
több mint 3.400 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó szerepel az Egyesületi Programban.

Az Intézményi Program keretében 10 körzetben, 137 intézményben (iskola, óvoda) folyik a több mint 
4.700 gyerek folyamatos oktatása és tornákon való szerepeltetése. Külön kiemelést érdemel, hogy ebből 
a számból közel 1.000 lány rúgja a labdát hétről-hétre.

A OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Programban U13 korosztályban 50 csapat, U 7-9-11 éves korosztályban 
74 csapat szerepel.

4.7. Pályaépítési program

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. Borsodban 
22 pálya épült fel a 2012-2014 közötti időszakban. 3 nagyméretű 110x70 méteres, 1 60x40 m, 11 20x40 m 
és 7 12x24 m méretű.

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, Mikóháza 1 db grundpálya

2014:
Szuhogy: 1 db grundpálya; Edelény: 1 db kispálya, 1 db 40*60 méteres pálya; Nyékládháza 1 db kispálya.

4.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

A 2013-as évben a Sporttelep Felújítási Program keretében 39 sportpálya és öltöző újulhatott meg, 
míg a 2014. évi pályázaton 43 sikeres és elfogadott pályázat született.

MEGYEI LABDARÚGÁS



61

4.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

4.9.1 Utánpótlás férfi 

Folyamatos a csapatok létszámának emelkedése. Ennek két fő oka, hogy a megyei első osztályban évek óta 
három korosztályos csapat üzemeltetése kötelező az OTP Bank Bozsik-programon kívül, valamint a megyei 
harmadosztályban is kötelező az U19 csapat szerepeltetése (korosztályos engedményekkel).

4.9.2 Biztonság

Az MLSZ központi kezdeményezésére aláírásra került az együttműködési megállapodás 
a Megyei Polgárőr Szövetséggel. Ezzel egyidejűleg megalakult a megyében a Biztonsági Bizottság.

Kiemelten jó a kapcsolat a Megyei Rendőr Főkapitánysággal, melynek keretében egy hosszú távú 
együttműködési megállapodás alapján a megye kiemeltnek minősített mérkőzésein a helyi szervek 
járőröket biztosítanak a rendezvények zavartalan lebonyolítására.

4.9.3 Kispályás 5+1 bajnokság

Aláírt megállapodás született a Miskolc városi kispályás bajnokság üzemeltetőjével, így elkezdődött az 5+1 
játékrendszer bevonása a Megyei Igazgatóság rendszerébe, a bajnokság fordított évadokkal kerül megrendezésre, 
tehát idén tavasszal indul, már az MLSZ info rendszerében rögzítve a csapatokat, játékosokat, bajnokságokat, 
eredményeket.

A program elősegítése érdekében az igazgatóság a bajnokságok helyezettjeinek díjazásában közreműködik.
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5. Budapest labdarúgása

5.1. Általános összefoglaló

A budapesti amatőr futball sajátos adottságok között zajlik. A pályaviszonyok nehézségei ellenére a TAO 
támogatás számottevően javította a csapatok helyzetét, és ezzel párhuzamosan a nevező csapatok számát is. 
A legjelentősebb fejlődés továbbra is az OTP Bank Bozsik-program csapatainál, mind egyesületi, mind 
intézményi szinten tapasztalható.

5.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

5.2.1 Felnőtt férfi 

A nemzeti bajnokságokban szereplő budapesti csapatok száma változatlan maradt a 2013/2014 és a 2014/2015 
évi bajnokságok összevetésében. Az NB I-ben továbbra is négy fővárosi csapat szerepel. Az NB II-ben a Soroksár 
feljutásával két csapatunk lett. A Budapest bajnok III. Kerületi TVE feljutott az NB III-ba. Az NB III-ban egy csapattal 
csökkent a létszám, mivel a Ferencváros nem indította tartalék csapatát. A nemzeti bajnokságban szereplő 
budapesti csapatok eloszlása a bajnoki osztályonként a következő volt: 2013/2014-ben: négy NB I-es, egy NB II-es, 
kilenc NB III-as csapat, 2014/2015-ben: négy NB I-es, két NB II-es, nyolc NB III-as csapat.

5.2.2 Országos utánpótlás férfi /fi ú bajnokságokban

Ezekben a versenyekben 116 budapesti csapat szerepel, ami 4 csapatos növekedés a 2013/2014 évi bajnoksághoz 
képest. Továbbra is több, erre nem kötelezett sportszervezet az országos bajnokságban indítja korosztályos 
csapatait a játékosaik jobb fejlődése érdekében.

5.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

5.3.1 Felnőtt bajnokságok

Ezek a versenyek négy osztályban, összesen kilenc csoportban zajlanak. Megyei első és másodosztály 16-16 csapat-
tal működik. A harmadosztály három csoportban kerül megrendezésre, 3x14 csapat részvételével. A negyedosztály-
ban négy csoportban szerepelnek a csapatok. Továbbra is a pályabérlés szűk lehetőségei nehezítik az új csapatok 
belépését a rendszerbe. A tartalék csapatok száma a negyedosztályban magasabb az országos átlagnál.

5.3.2 Öregfi ú, old boys, veterán bajnokságok

A több mint 50 évre visszatekintő bajnoki rendszer tradicionális, fontos része és értéke a főváros amatőr 
futballjának. Három korosztályban zajlanak a küzdelmek. Öregfiúk (34 év fölötti) három osztályban, 
hat csoporttal, old boys (44 év fölötti) három osztályban négy csoporttal, és veterán két osztályban két csoporttal. 
A TAO kedvezmény jelentősen elősegítette a csapatok fennmaradását és működését. Az öregfi úk és old boys 
bajnokság nagypályán zajlik, a veterán 3/4 pályán. Összességében a jelenlegi 131 csapatos versenyrenszer 
önmagában is egy kisebb, önálló megyei bajnoki rendszerrel vetekszik méretében.
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5.3.3 Utánpótlás férfi 

A budapesti utánpótlás bajnokságokban U19, U17, U16, U15 és U14-es korosztályokban zajlanak a küzdelmek. 
Az itt induló csapatok száma minimálisan csökkent, mivel az U21-es bajnokságot a kevés jelentkező miatt nem 
tudtuk elindítani, így ezek a csapatok Pest megyében versenyeznek, továbbá vannak, akik az országos bajnokság-
ban folytatták a szereplésüket.

5.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

5.4.1 Felnőtt női

A felnőtt női nemzeti bajnokság két osztályában továbbra is nyolc budapesti csapat vesz részt. A felnőtt női 
Budapest bajnokság nagypályán zajlik. 2013/2014-es és a 2014/2015-ös bajnokságban is tíz csapat vett részt. 
A női nagypályás labdarúgás egyre fontosabb értéke a budapesti amatőr futballnak, amely középtávon alapja 
lehet egy NB III-as női bajnoki osztály beindításának. A csapatok számára a téli időszakban teremtorna került 
megrendezésre. Az esemény „retro” női tornával is kiegészült, a rutinosabb korú hölgyek számára.

5.4.2 Országos Utánpótlás női

Az országos U17-es és U15-ös bajnokságban összesen 13 fővárosi csapat vesz részt.

5.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

5.5.1 Futsal országos bajnokságban

A felnőtt férfi  mezőnyben tovább nőtt a budapesti csapatok száma (17 csapat). Az utánpótlás csapatok csökkenése, 
az U15-ös korosztály megyei versenyrendszerbe kerülésével változott.

5.5.2 Futsal bajnokságok

2013/2014 évben kiírásra került a felnőtt budapesti futsal bajnokság (egyetemek részére). Ebben tíz egyesület vett 
részt. A bajnokságot 2014/2015 évben is sikerült kiírni nyolc csapat részvételével. Az utánpótlásban U11-es, U13-as 
és U15-ös fi ú budapesti bajnokságot rendezünk. A három korosztályban 2013/2014-ben 41, míg a 2014/2015-ös 
bajnokságban 49 csapat szerepel. A budapesti döntő egy teljes hétvégét átfogó futsal program keretében 
került lebonyolításra 2014-ben. A regionális döntőt is megrendeztük az U11-es korosztályban.
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5.6. OTP Bank Bozsik-program

A Programot a szövetségi támogatásnak köszönhetően továbbra is folyamatos növekedés jellemzi. Ez igaz mind 
az egyesületi programban, mind az intézményi programban résztvevő csapatokra. 2014/2015-ben az egyesületi 
program 6 alközpontban, 13 körzetben, összesen 482 csapat szerepel, a 2013/2014 évi 419-hez képest ez 115%. 
Az intézményi programban 2014 őszén 16 kerület 200 intézménye vett részt a fővárosban.

5.7. Pályaépítési program

A fővárosban a program elindulása óta 47 pálya került átadásra (ebből 6 nagypálya). 2014-ben kiírt pályázaton 
5 kerület 18 pályájának megépítése került elfogadásra, ezek megvalósítása folyamatban van. A programban 
döntő részben kispályák épülnek a fővárosban, elsősorban oktatási intézmények területén.

5.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

2013-as évben a sporttelep felújítási programban 16 amatőr egyesület jutott 175 milliós támogatási összeghez, 
ez a szám 2014-ben 21 egyesületre és 210 milliós támogatási összegre emelkedett. Meg kell jegyezni, 
hogy a létesítmények tulajdonviszonyainak rendezetlensége továbbra is nehézséget okoz a fejlesztésben.

5.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

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

Téli utánpótlás terem bajnokság
2014-ben is megrendezésre került. Az OTP Bank Bozsik-program 5 korosztálya részére kiírt hagyományos 
tornán 80 csapat vett részt.

Pünkösdi Gyermekfutball Fesztivál
Kiemelt utánpótlás tornája a Budapesti Igazgatóságnak. 2014-ben harmadik alkalommal került megrendezésre. 
A főváros több helyszínén, két napon át, összesen nyolc korosztályban (U7-től U14-ig) 103 csapat lépett pályára.

Budapest amatőr felnőtt válogatott
A 2013-tól újra életre hívott budapesti felnőtt válogatott 2014-ben hét felkészülési 
és négy hivatalos mérkőzésen szerepelt.

Budapest kupa döntő
A fővárosi amatőr labdarúgás nagy hagyományokkal rendelkező sorozata. Ennek döntője a Budapesti Igazgatóság 
kiemelt rendezvényeinek egyike. 2014-ben a 38. döntő került megrendezésre.

A minden évben megrendezésre kerülő négy főváros tornáján az U16-os Budapest válogatottunk 
képviselte fővárosunkat.
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6. Csongrád megye labdarúgása

6.1. Általános összefoglaló

Csongrád megye labdarúgása súlyos defi cittel kezdte a 2011-től kezdődő időszakot, mind a labdarúgók száma, 
mind a labdarúgás infrastruktúrája és a megyei foci megítélése tekintetében. Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága, 
valamint Társadalmi Elnöksége kihasználva a kedvező külső adottságokat – az MLSZ sportágstratégiájának szellemében – 
szisztematikus munkába kezdett, melyet a megyei labdarúgás újradefi niálásának és a sportágmenedzselés meghonosí-
tásának nevezhetünk. Először a pénzügyi helyzetet stabilizáltuk, majd a labdarúgók és a labdarúgócsapatok számának 
növelését, valamint az infrastruktúra jelentős bővítését végeztük el. Mára a minőségi labdarúgás szegmensébe való 
belépés időszaka jött el.

6.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele a férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Stagnáltunk az időszakban, nagy vesztesei voltunk az NB III. átszervezésének, mind a négy megyei csapatunk 
kiesését hozta a szűkítés. Azóta a 2013/2014-es bajnokságban adtunk feljutót az NB III-ba, és ez valószínűleg ebben 
az idényben is így lesz. Az igazi áttörést a Szeged 2011. évi stadionépítése, Szegedre hazaköltözése és a várható 
NB I-es szereplés fogja jelenteni.

6.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság

Munkánk kezdetén 48 csapattal rendelkeztünk, míg jelenleg 87 csapat indul bajnokságainkban. Véglegesen 
kialakult a bajnokságok struktúrája a megyei negyedosztály 2014-es színre lépésével. A csapatszám az elmúlt 
évek boomja után várhatóan már alig fog növekedni, a megye felnőtt labdarúgása elérte a potenciális csúcspontját.

6.4. A megye részvétele a női labdarúgásban

A dinamikus növekedési szakasz közepén tartunk. Két év előkészítés után a 2013/2014-es bajnokság hozta az áttörést, 
amikor is jelentős csapatszám-növekedést értünk el. A keresztpályás bajnokságok után a 2014/2015-ös idényben 
11 csapattal elindítottuk a csökkentett pályaméretű felnőtt bajnokságot, mely a 2015/2016-os idényben már teljes 
nagypályán fog zajlani. Jelenleg 31 női csapatot foglalkoztatunk a megyei felnőtt és utánpótlás bajnokságokban.
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6.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A férfi  futsal szakágban folyamatos NB I-es szereplés mellett kiépítettük a megyei utánpótlás bajnokságokat, 
melyben a csapatszámok folyamatosan és dinamikusan bővülnek. A női futsal szakág fehér folt volt megyénk 
labdarúgótérképén. Az idei évben sikerült elindítanunk U15 és U17 leány futsalcsapatot az országos bajnokságban, 
és tervek szerint a 2015/2016-os szezonban jelentkezünk a nemzeti bajnokság másodosztályába is.

A strandlabdarúgó-bajnokság 2014-ben került először kiírásra. Óriási sikert aratott a szakág, Algyő és Vásárhely 
között új pálya épült, és terveink szerint a közeljövőben a Szeged melletti Sziksósfürdőn szintén épül egy pálya, 
és így egész nyáron két helyszínen tudjuk űzni a strandlabdarúgást. A futsal és a strandlabdarúgás 
meggyökerezésével a megye a labdarúgás minden szegmensében képviselteti magát.

6.6. OTP Bank Bozsik-program

A programban részt vevő csapatok száma a 2011/2012-es idényben 157, míg a 2014/2015 évben 209 csapat.

A Programban messze nem értünk potenciálunk csúcsára, bőven van még fejlődési lehetőségünk. 
A következő idényekben a programban részt vevők számának jelentős bővülésével számolunk.

6.7. Pályaépítési program

Az ötéves ciklus egyik legfontosabb feladata a pályaépítés volt. Itt értük el a legnagyobb eredményeket, 
hisz a legtöbb pálya Csongrád megyében épült fel, és a területi allokációt is optimálisnak mondhatjuk.

Műfüves nagypálya épült: Szentesen, Algyőn, Kiskundorozsmán, Mórahalmon.

Műfüves kispálya épült: Balástyán, Kisteleken, Szeged-Baktón, Üllésen, Szeged-Szentmihályon, 
Szeged-Kecskés István-telepen, Szeged-Móravároson, Szeged-Szőregen, Újszentivánon, Csongrádon 
és 2 db Szegeden, az SZVSE-pályán.

Műfüves Grund épült: Röszkén.

Élőfüves nagypálya: Mórahalmon, Szeged-Móravároson, Szeged-Szentmihályon.

Építés előtt: Szeged-Gyálarét, Csengele, Szeged-Tápé (műfüves kispálya), Mórahalom (élőfüves nagypálya). 

6.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

Ebben az időszakban több mint 800 millió forintot költöttek egyesületeink infrastruktúráik fejlesztésére, nagyon 
szép sporttelepek szépültek/épültek meg ezen időszakban. Elsősorban az öltözők és a játékterek minősége javult. 
Büszke lehet – a teljesség igénye nélkül – Hódmezővásárhely, Mórahalom, Székkutas, Üllés, Kistelek, Csengele, 
Bordány települések vezetése és labdarúgó-társadalma megújított sportpályájára, munkájára. Legalább ennyire 
büszkék vagyunk azon településekre, ahol 20-30 év után szervezték újra a labdarúgást, és tették játékra alkalmassá 
sporttelepüket: Dóc, Szikáncs, Pusztaszer, Nagylak.
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6.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

A Déli Labdarúgó Alszövetség – mely az MLSZ után a magyar labdarúgás második legrégebbi intézménye – 
1912-ben alakult meg. A Centenáriumot méltóképpen megünnepeltük tisztelegve dicső elődeink emléke előtt. 
Szintén fontos eseményünk volt a szegedi labdarúgás legnagyobb alakjának, Baróti Lajosnak 100. születésnapja 
2014-ben.

7. Fejér megye labdarúgása

7.1. Általános összefoglaló

Fejér megyében 108 település található, ami behatárolja a felnőtt férfi csapatok számának növelését. 
Az utánpótláscsapatok száma az OTP Bank Bozsik-programban résztvevőkkel együtt folyamatos emelkedést 
mutat. A labdarúgásban résztvevők számának növelése érdekében öregfi ú, női és leány bajnokságot is működtet 
az igazgatóság. Jelentős számban nőtt a műfüves pályák száma a megye településein.

7.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

A felnőtt férfi  korosztályban jelentős változás történt az első osztály tekintetében. Fejér megye három 
első osztályú felnőtt csapattal rendelkezik. A nemzeti bajnokság másodosztályában egy megyei csapatunk van. 
A nemzeti bajnokság harmadosztályában az egyik első osztályú csapatunk tartalék csapata szerepel.

Felnőtt női
Az NB II-es női bajnokságban kettő csapattal vesz részt a megye, amely a megyei 3/4 pályás bajnokságból 
nőtte ki magát.

Utánpótlás férfi 
A megyei felnőtt nemzeti bajnokságbnan szereplő csapatokhoz tartozó, utánpótlás korú labdarúgókon kívül 
önálló utánpótlás-nevelő egyesület és megyei felnőtt bajnokságban szereplő sportszervezet utánpótlás csapatai 
is szerepelnek a nemzeti utánpótlás bajnokságokban. Ebben a bajnoki évben jelentősen megemelkedett 
a csapataink száma a nemzeti utánpótlás bajnokságokban.

Utánpótlás női
A Fejér megyében lévő három NB I-es és egy NB II-es felnőtt csapat kötelezően működtetendő U15-ös 
leány csapata vesz részt.
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Futsal
Az első osztályban szerepel Dunaújváros, míg a második osztályban Székesfehérvár egy-egy felnőtt férfi  csapata. 
A női másodosztályban Újbarok csapata versenyez. A csapatok száma nem változik.

7.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A megyei férfi  felnőtt bajnokságokban indulók száma szinte állandó. Az első osztály mellett két másodosztályú 
és három harmadosztályú felnőtt bajnokságot szervezünk.

7.3.1 Öregfi úk

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

7.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

A megyei női felnőtt 3/4 pályás bajnokság harmadik éve működik. Jelenleg kilenc csapat vesz részt a küzdelmek-
ben. Ebből a bajnokságból nőtte ki magát két csapat, akik a nemzeti másodosztályú bajnokságban szerepelnek. 
Lány U15 megyei bajnokságunkat torna rendszerben rendezzük, jelenleg négy csapattal. Ebben a korosztályban 
szintén négy csapatunk vesz részt a nemzeti bajnokságban.

7.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Felnőtt megyei futsal és strandlabdarúgó bajnokság nincs. Két férfi  és női csapatunk vesz részt a nemzeti bajnokság-
ban. Fejér megye utánpótláscsapatai a Pest Megyei Igazgatóság által szervezett területi bajnokságban szerepelnek.

7.6. OTP Bank Bozsik-program

Az egyesület programban a korábbi évek jelentős csapat és játékos szám emelkedése megtorpant, néhány 
korosztályban kis mértékben csökkent. Jelenleg 61 sportszervezet, több mint kettőezer-ötszáz fővel vesz részt 
az egyesületi programban. Az intézményi programban 140 intézményben 3.860 gyermekkel veszünk részt.

7.7. Pályaépítési program

Műfüves pályaépítés: a vizsgált időszakban az Országos Pályaépítési Programban 1db nagypálya (Mór), 
1db félpálya (Gárdony), és 11 db kispálya (Baracs, Szabadegyháza, Lajoskomárom, Iváncsa, Sárbogárd, Cece, 
Csákberény, Iszkaszentgyörgy, Besnyő, Aba, Aba-Bodakajtor) épült.

Folyamatban van egy nagypálya (Martonvásár) és kettő kispálya (Székesfehérvár, Gánt) építése.

7.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

Sportszervezeteink az előminősítéses pályázatból legutóbb 126 millió forint összegben részesültek. 
A saját sportfejlesztési programjukban további 257 millió forint összeget használhatnak infrastruktúra fejlesztésre. 
A pályák biztonságát szolgáló korlátok és kerítések, az öltözök és pályák megújultak, újak épültek, épülnek.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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7.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

A téli felkészülési időszakban három helyszínen, hat héten keresztül, 36 csapattal felnőtt műfüves bajnokságot 
szervezünk. A Coca-Cola Cup programban 16 intézmény, több mint négyszáz fővel vesz részt. Téli teremtornákat 
rendezünk három korosztályban a női felnőtt és a lány U15 korosztálynak, valamint az öregfi úknak.

7.9.1 Kispályás 5+1 bajnokság

Alba Liga néven a székesfehérvári kispályás bajnokságot 73 csapattal, 1100 fő játékossal, az MLSZ rendszerében 
működteti az Igazgatóság.

7.9.2 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.

8. Győr-Moson-Sopron megye labdarúgása

8.1. Országos bajnokságok

8.1.1 Férfi ak

Az MLSZ szervezéséhez tartozó nemzeti bajnokságban szereplő férfi  csapatok száma gyakorlatilag változatlan 
maradt az elmúlt bajnoki évhez viszonyítva felnőtt és utánpótlás korosztályban is. Az egyetlen NB I-es egyesületünk 
(Győri ETO FC) mellett két NB II-es (Gyirmót FC, SVSE), és két NB III-as csapatunk (MTE 1904 és Győri ETO FC 
tartalék) szerepel az országos bajnokságokban.

8.1.2 Nők

A női NB I-ben nincs megyei képviseletünk, az NB II-ben viszont három csapatunk is szerepel (Győri ETO FC, 
DAC Unió, SFAC), és az utánpótláscsapatok száma is emelkedést mutat.

8.1.3 Futsal

Férfi  és női NB I-ben a Rába ETO, míg a férfi  NB II-ben a Baráti FC futsal csapata adja az országos bajnokságokban 
a képviseletet. A csapatok száma évről évre növekszik.
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8.2. Megyei szervezésű bajnokságok

8.2.1 Általános értékelés

A megyei bajnokságokban induló csapatok összesített száma évről-évre fokozatosan növekvő tendenciát mutat. 
A 2012-2015 időszakban a csapatszám-növekedés 30%-os.

8.2.2 Jellemzők

A felnőtt férfi  bajnokságokban szereplő csapatok száma stabil.

Az utánpótlás csapatok száma továbbra is emelkedik, növekedési tendenciát mutat. Ez a fejlődés leginkább 
az OTP Bank Bozsik-program korosztályainál fi gyelhető meg. Az itteni csapatszám növekedés ugyan az elmúlt 
évben kissé visszafogottabb lett, de még mindig egyértelmű.

A 2012-15 időszakban az OTP Bank Bozsik-program résztvevőinek a csapatszám növekedése 65%.

A fi ú futsal csapataink száma a regionális U11, U13, U15 bajnokságok működtetésével tovább emelkedett, 
s ez igaz a megyei bajnokságban szereplő felnőtt női csapataink számára is.

8.3. Egyéb projektek

8.3.1 Műfüves pályaépítések

Az elmúlt években már megépült négy nagypálya és hét kispálya mellé további három új 
műfüves pálya épült 2014-ben.

Dunakilitin félpályát (60x40 m), míg Győrben 2 db kispályát adtunk át.

8.3.2 Létesítményfejlesztés, pályafelújítások

A megyei bajnokságokban szereplő amatőr labdarúgó egyesületeink létesítményhelyzete tovább javult. 
Míg 2013-ban 140 millió, 2014-ben már 197 millió forint TAO-s fejlesztési támogatást nyertek el csapataink 
a létesítményeik felújítására, korszerűsítésére kiírt MLSZ pályázaton.

8.4. Egyéb kiemelkedő projekt

A megyei első 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.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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9. Hajdú-Bihar megye labdarúgása

9.1. Általános összefoglaló

Hajdú-Bihar megyében 82 település található, ebből 58 település vesz részt az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgató-
sága által megszervezett bajnokságok és/vagy az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Program keretében.

Ezen kívül több kisebb település szerepel az OTP Bank Bozsik-programban. Így összességében elmondható, 
hogy megyénkben nagy az érdeklődés a futball iránt.

9.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás nemzeti 
(NB I, NB II, NB III) bajnokságban

9.2.1 Férfi ak

Az NB I-ben a DVSC-TEVA, míg NB II-ben a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapata képviseli a megyét az országos 
bajnokságban. NB III-ban a bajnoki év elején 3 csapat indult, a DVSC-DEAC, a Hajdúböszörményi TE, valamint 
a Létavértes SC 97’ csapata, viszont ez utóbbi visszalépett a bajnokságból.

9.2.2 Futsal

Az MVFC Berettyóújfalu a futsal férfi  felnőtt NB I-es és NB II-es bajnokságban is szerepelteti csapatait, 
míg a debreceni DEAC a másodosztályban indult. Az országos női futsal bajnokság első osztályában 
a Hajdúböszörményi TE képviseli a megyét. A női másodosztályban 3 csapat szerepel, a DEAC, az MVFC, 
valamint a Hajdúböszörményi TE.

A férfi  első osztályú és első osztályú U20-as és U17-es bajnokságban is 1-1 csapattal veszünk részt, 
míg a női U15-ös futsal bajnokságban 2 csapatunk játszik.

9.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A 2013/2014-es bajnoki évhez képest hasonlóan alakult a megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 
csapatlétszáma. A megyei másodosztályban egy csapattal kevesebb indult ebben a bajnoki évben. A megye első 
osztályban 16 csapat, a megye másodosztályban 2 csoportban 31 csapat, a megye másodosztályban szintén 
2 csoportban, összesen 19 csapat szerepel.
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9.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

Az idei bajnoki szezonban 17 női csapat vesz részt a megyei női labdarúgó bajnokságban, három korosztályban 
(U21, U17, U15).

Az MLSZ által szervezett első osztályú U15-ös nagypályás bajnokságban 1 csapat, míg az első osztályú 
bajnokságban szintén 1 csapat indult.

9.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A megyei futsal bajnokság résztvevőinek száma egyértelmű növekvő tendenciát mutat a korábbi bajnoki évekhez képest.

9.6. OTP Bank Bozsik-program

A csapatok létszáma a 2012/2013-as bajnoki évhez képest 140 %-os növekedést mutat, szinte évről évre 
növekedés fi gyelhető meg.

9.7. Pályaépítési program

A tavalyi évben Hajdú-Bihar megyében 3 db kisméretű (20x40) műfüves pályát adtak át az alábbi helyszíneken: 
Nyíradony, Nagyhegyes, Ebes. Valamint egy nagyméretű műfüves pálya is átadásra került Balmazújvároson.

9.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

A tavalyi évben számos megyei település sportpályáján végeztek felújítást. Öltöző felújítás volt Hajdúsámsonban, 
Derecskén és Nyíradonyban. Telepítették, illetve korszerűsítették az öntözőberendezéseket Hajdúnánáson, 
Derecskén, Nyíradonyban, Kabán, Sárrétudvariban, Püspökladányban, Esztárban, Álmosdon, Hajdúhadházon 
és Józsán is. Hajdúnánáson, Tégláson, Kabán, Sárrétudvariban, Püspökladányban, Álmosdon, Hajdúhadházon 
és Józsán a játéktér is felújításra került. Ezen kívül modern oktatási központtal bővült a Hajdúböszörményi 
Városi Sportcsarnok, lelátót építettek Hosszúpályiban és külső kerítést kapott Komádi sportpályája.

9.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

2014 nyarán kéthónapos Grund-foci programot szerveztünk a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
műfüves pályáján. A pályát grundfelügyelő ellenőrzése mellett, a hét minden napján, bármely érdeklődő használ-
hatja. A program keretében bajnokságot is szerveztünk három korosztályban, melyre számos helyi csapat nevezett.

A Coca-Cola Cup középiskolai program keretében az előző évhez képest több csapat nevezett, szám szerint 
20 intézményből összesen 45 csapat méretteti meg magát.

Ebben a bajnoki évben is indítottunk téli műfüves felkészülési bajnokságot, mely jelenleg is zajlik. 
Tavaly 32 csapat nevezett, míg idén 28 érdeklődő sportszervezettel indítottuk el a bajnokságot.

9.10. Utánpótlás bajnokságok

A megyei első osztályú U21-es bajnokságban összesen 47 csapat játszik ebben a bajnoki szezonban. 
U18-ban 18, míg U15-ben 21 csapat részvételével indítottunk bajnokságokat.
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10. Heves megye labdarúgása

10.1. Általános összefoglaló

2014 február hónapban a megye legnagyobb csapata, az üzemeltető gazdasági társaság felszámolása miatt törlésre 
került az MLSZ versenyrendszeréből, így Heves megye megyeszékhelyén, Egerben a minőségi felnőtt labdarúgás 
gyakorlatilag megszűnt. A 2014/2015 évi bajnokságban Egerből egy csapat megyei másodosztályban és egy csapat 
megyei negyedosztályban vesz részt.

10.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

NB I. bajnokságban Heves megyei sportszervezet nem vesz részt. NB II-ben bajnokságban Heves megyei 
sportszervezet nem vesznek részt. NB III-ban bajnokságban három megyei sportszervezet vesz részt (FC Hatvan, 
Felsőtárkány SC, Gyöngyösi AK).

10.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A felnőtt csapatok száma stabil. A megyei férfi  utánpótlás bajnokságokban (U14- U21) 89 csapat vesz részt. 
A 2013/2014-es bajnoki évben szereplő 65 csapathoz képest jelentős, 36%-os növekedés volt tapasztalható. 
Az utánpótlás csapatszám-növekedés a TAO támogatással összefügg.

10.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

Heves megye 2013/2014 után sorrendben második évben rendez női felnőtt korosztályú keresztpályás labdarúgó 
bajnokságot (2014/2015-ben hat csapattal), melyben négy Heves megyei csapat vesz részt (ebben a bajnokságban 
szerepel egy Nógrád megyei és egy Pest megyei csapat is). Továbbá egy Heves megyei női csapat a Pest Megyei 
Igazgatóság által szervezett női felnőtt korosztályú labdarúgó bajnokságban vesz részt.
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10.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A 2014/2015 évi megyei futsal bajnokságokban összesen 13 sportszervezet 38 csapata vesz részt (7 Heves megyei, 
2 Nógrád megyei, 3 budapesti, valamint 1 Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportszervezet).

Strandlabdarúgó szakágban egy megyei sportszervezet vesz részt az NB I-es felnőtt, 
valamint az U19-es bajnokságban.

Heves megye korábban nem szervezett strandlabdarúgó bajnokságot, de 2014/2015-ben tervezésre kerül 
strandlabdarúgó versenyünk is. Előzetes jelzések alapján igény mutatkozik férfi felnőtt bajnokságra, 
fiú U19-es bajnokságra, női felnőtt bajnokságra, illetve valamelyik (U15 vagy U13) lány korosztályos 
strandlabdarúgó bajnokságra is.

10.6. OTP Bank Bozsik-program

A 2014/2015 évben a különböző korosztályok számára előírt torna, illetve fesztivál számok jelentősen megnövekedtek.

10.7. Pályaépítési program

2012-2014 között 21 megyei pályázat került beadásra, amely 16 településen 22 létesítményt tartalmaz. 
Önerő hiánya miatt 9 létesítményre a pályázat visszavonásra került.

10.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

Az előminősített TAO pályázat Heves megyei keretösszege 2013/2014 évben 104 millió Ft volt, amire 19 megyei 
bajnokságban szereplő sportszervezet 116 millió Ft összeget igényelt. A pályázati évben Heves megyében 
a biztonságtechnikai beruházásoknak volt prioritása, a pályázati összeg 72%-a erre a célra lett fordítva. 
A pályázatok között két pályafelújítás és három sportöltöző felújítás szerepelt, a beruházások elkészültek.

2014/2015 évben a megyei keretösszeg 111 millió forint volt, amire 43 sportszervezet 189 millió forint összegben 
nyújtott be pályázatot. A pályázati évben a funkcionalitás fejlesztésének volt prioritása és a pályázatok több mint 85%-ban 
erre a feladatra készültek el. A pályázatok között hét sportöltöző felújítás és három sportpálya felújítás szerepelt.

10.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

10.9.1 Téli műfüves bajnokság

Az Igazgatóság első alkalommal írta ki a téli műfüves bajnokságot. A verseny 24 felnőtt csapat részvételével, 
két helyszínen, Egerben és Gyöngyösön kerül lebonyolításra. A torna kitűnő lehetőség a tavaszi felkészülésre, 
elsősorban azoknak a csapatoknak, akik a téli körülmények mellett játékra alkalmas pályával nem rendelkeznek.

10.9.2 Megyei válogatottak rendezvényei

2014 évben Heves megye és Hargita megye férfi  utánpótlás válogatott csapatai U15 és U17 korosztályban, 
illetve a két megye női válogatottjai játszottak egy-egy mérkőzést Hatvanban.

Az amatőr válogatottak regionális selejtezőjén Tiszaújvárosban szerepelt a Heves megyei felnőtt férfi  válogatott.
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11. Jász-Nagykun-Szolnok megye labdarúgása

11.1. Általános összefoglaló

Jász-Nagykun-Szolnok megye, mind területi nagysága, mind településszáma miatt az alacsonyabb egyesület-
számú megyék közé tartozik. 54 egyesület adja a megye 390 labdarúgó csapatatát. A megye egyik komoly ered-
ménye, hogy a megyei harmadosztályunkban is kötelező U21-es utánpótlás szerepeltetése, és a legalacsonyabb 
felnőtt megyei osztályunk a negyedosztályú bajnokság. Működik női bajnokságunk, melynek létszáma évről-évre 
emelkedik. A megyei első és másodosztályokban kötelező a részvétel az OTP Bank Bozsik-program, a megyénkben 
működő 54 egyesület közül 45 indított csapatokat az U7, U9, U11, illetve U13 korosztályokban, ami 83%-os aktivitást 
jelez. A bevezetett szigorú, de sportbarát rend megteremtése, valamint a polgárőrökkel való együttműködés jelen-
tősen meghatározta a bajnokság hangulatát. A nézői magatartást jelentősen sikerült javítanunk. 

A megye adottságainknak köszönhetően aktív az egyesületeink együttműködése a Megyei Igazgatósággal. 
Bizottságaink hatékonyságának köszönhetően visszaszorítottuk a felnőtt bajnokságban a kiállítások számát, 
és csak elenyésző volt a kirívó játékos cselekedetek száma. A tavalyi évhez képest javult az ifjúsági korú 
játékosok fegyelmi statisztikája. Csapatvezetőink és játékvezetőink visszajelzései alapján élhetőbbé vált 
a megyei bajnokságunk.

11.2. Nemzeti bajnokságok, megyei részvétel

11.2.1 Férfi ak

Az MLSZ szervezésű országos bajnokságokban felnőtt korosztályban a Szolnoki MÁV FC. az egyetlen csapat, 
mely stabil NB II-es szerepléssel képviseli a megyét. Az NB III-as részvételünket a Jászberényi FC biztosítja.

11.2.2 Utánpótlás

A Szolnoki Máv Utánpótlás FC Kft., a Jászberényi FC, a Jászberényi SE, a Karcag SE, valamint a Szanda Focisuli szerepel.

11.2.3 Női labdarúgás

Országosan a Szolnoki MÁV – Stadler Rail és a Jászberényi FC versenyez.

11.2.4 Futsal férfi  bajnokság

Az NB II-ben szereplő Bábolna – Natural Meat csapata az egyetlen országos bajnokságokban szereplő megyei egyesület.
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11.3. Megyei szervezésű bajnokságok

11.3.1 Megyei csapataink 2014/15-ben

Megyei első osztályban 16 csapat, megyei másodosztályban 16 csapat, megyei harmadosztályban 9 csapat, 
megyei negyedosztályban 7 csapat szerepel. Női csapataink száma 8.

11.3.2 Megyei utánpótlás versenyeink

U21-es (ifjúsági) bajnokság: megyei első, másod- és harmadosztályokban kötelezően. 
U17-es korosztályú serdülő bajnokság 23 csapattal. U14-es, csökkentett pályás serdülő bajnokság 27 csapattal. 
Az OTP Bank Bozsik-programban 45 egyesületünk vesz részt. A fi ú futsal csapataink száma 30.

11.4. Egyéb projektek

11.4.1 Műfüves pályaépítés

Megyénkben három kispálya (20x40m: Zagyvarékas, Kisújszállás, Kunhegyes), és egy félpálya 
(40x60m: Jászberény) épült.

Rákócziújfalu és Cibakháza településeken zajlanak a kivitelezési előkészületek (egy-egy kispálya, 20x40m).

11.4.2 A sporttelep felújítási program

A megye létesítményeiben jelentős fejlődés mutatkozik. A pályáink, öltöző épületeink egészségesebbé 
és komfortosabbá váltak.

12. Komárom-Esztergom megye labdarúgása

12.1. Általános összefoglaló

Az amatőr labdarúgás presztizse 2014-ben tovább nőtt. A bajnokságok átszervezésével (NB III) az amatőr 
labdarúgás kirakata a megyei első osztály lett. A tavalyi évben sikerült csapat és játékos létszámban tovább bővülni, 
az infrastrukturális fejlesztések pedig tovább folytatódtak. Az amatőr labdarúgás helyzete a díjcsökkentésnek 
és a TAO pályázatoknak köszönhetően nagymértékben javult az elmúlt években.

12.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Az FC Tatabánya NB II-ből történő kiesésével nem maradt megyénknek NB II-es klubja. Az NB III-ban két megyei 
csapat, a Dorogi FC és az FC Tatabánya vitézkedik. Tatabányán a jövőbeli cél a visszakerülés. Korábban több nagy 
tradícióval rendelkező klub (Oroszlány, Komárom, Tata) szerepelt magasabb osztályokban, ezeknek a kluboknak 
rövid- és középtávú terveik között szerepel a magasabb osztályban való indulás.

MEGYEI LABDARÚGÁS



77

12.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A bajnokságok átszervezésével (NB III szűkítése) a megyei bajnokságok színvonala emelkedett. Komárom-Esztergom 
megyében 16 csapatos megyei első és megyei másodosztály működik, és 2x13 csapatos megyei harmadosztály, 
területi alapon elosztva.

A bajnokságok színvonala évről évre emlekedik, köszönhető a magasabb osztályból érkező (sok esetben akadémiákról 
visszakerülő) játékosoknak. Egyre jobban átrendeződnek a bajnokságok, értjük ez alatt azt, hogy a városok és nagyobb 
települések csapatai erősödnek, a kisebb falvak csapatai pedig (egy-egy kivételtől eltekintve) a megnövekvő személyi 
és infrastruktúra feltételek miatt nem tudnak versenyezni az anyagilag stabilabb sportszervezetekkel. A 2014/2015-ös 
megyei bajnokságban bevezetésre került az amatőr licenc, ami a megyei első osztályú bajnokságban való indulás alapfeltétele.

12.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

A Dorogi Diófa felnőtt női csapata idén feljutott az NB I-be. Több megyei klub (Fortuna Komárom, Amazonok 
Tatabánya, Környe SE) szerepel régiós bajnokságokban Fejér megyében. Nagy lépés megyénk női labdarúgásának 
fejlesztése terén, hogy Igazgatóságunk 2014-ben elindította az U15-ös kispályás megyei bajnokságot, melyre 
8 csapat nevezett. Célunk, hogy ezt a számot egy év alatt a duplájára növeljük.

12.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A Megyei Igazgatóság télen futsal tornát szervez a megyei csapatoknak U11, U13 és U15 korosztályokban. 
A futsal sportág megyei fejlődéséhez infrastruktúra fejlesztésekre van szükség, ugyanis a megyei telpülések 
nagy részében nincsen szabványméretű sportcsarnok. Idén 67 csapat nevezett a megyei futsal tornára.
Terveink között szerepel a nyári utánpótlás strandfoci torna megrendezése.

12.6. OTP Bank Bozsik-program

Komárom-Esztergom megye nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre. Jól mutatja ezt, hogy nem csak 
a kötelezően indítandó csapatok neveznek az OTP Bank Bozsik-programra, hanem több, kisebb lélekszámú település 
is aktív résztvevője a tornáknak. Az intézményi programba is nagyon sok intézmény kapcsolódott be az évek során. 

12.7. Pályaépítési program

Az MLSZ pályaépítési program keretein belül 2012 óta 13 projekt valósult meg megyénkben. Hat kispálya, 
négy grund pálya és három nagypálya épült meg. A fejlesztések 2014-ben tovább folytatódtak, Vértesszőllősön 
egy 20x40-es, valamint Tatán egy élőfüves nagypályát adtunk át.
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12.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

2013-ban és 2014-ben is nettó 91-91 millió forint támogatást szavazott meg a Megyei Társadalmi Elnökség az elő-
minősítési pályázaton induló kluboknak. Főleg öltöző és sportpálya felújításokra kaptak támogatást az amatőr klubok. 
Ezen túl az egyedi TAO támogatás keretein belül további infrastruktúra fejlesztések valósultak meg megyénkben.

Az elmúlt négy évben közel 1 milliárd forint infrastruktúra beruházás valósult meg Komárom-Esztergom megyében. 
Sportöltözők, sportpályák, kiszolgáló létesítmények épültek vagy újultak meg megyeszerte. Az elmaradottabb 
régiókat is próbáljuk felhozni, így Kisbéren egy sportcentrum (nagypálya, öltöző, műfüves pálya) kialakítása van 
folyamatban, ami Bakonyalja térségének nagy előrelépést jelent.

12.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

A német Rajnai és a szlovák Galántai Labdarúgó Szövetségekkel megyénk több mint 20 éve tartó partnerkapcsola-
tot ápol. A kapcsolatok nyertesei a gyerekek, hiszen minden évben megmérkőzhetnek a német és szlovákiai korosz-
tályos csapatokkal. A nemzetközi mérkőzések segítik gyerekeink fejlődését.

2014-ben is megrendeztük szakmai napunkat Tatán, az Olimpiai Központban, melyen 80 megyei edző, sportvezető 
vett részt. Előadó volt Bánki Erik MLSZ elnökségi tag, Sipos Jenő MLSZ szóvivő, Dénes Ferenc sportközgazdász 
és Bordán Csaba edző.

Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága minden megyei sportegyesületet taktikai táblával 
ajándékozott meg. Együttműködési megállapodást kötöttünk a megyei polgárőr szövetséggel, elősegítve 
ezzel a mérkőzések biztonságos lebonyolítását.

A Coca-Cola Cup középiskolai program terén megyénk előkelő helyet foglal el, hiszen 22 intézmény 456 játékosa 
vesz részt a tornákon.

13. Nógrád megye labdarúgása

13.1. Általános összefoglaló

Nógrád megye lakosainak száma megközelítőleg 198.000 fő. 131 település van összesen, melyből egy megyei jogú 
város 36.000 fővel, öt település városi ranggal és 125 kistelepülés, jellemzően 1.000 fő vagy annál kevesebb lakossal. 
Településszerkezete és lakosságszáma a megyének behatárolja a sportban is a lehetőségeit. Az utóbbi három évben 
a labdarúgás közel maximumon teljesített a csapatlétszámokat tekintve. A gazdasági mutatókat és tényezőket fi gye-
lembe véve továbbra is megállapítható, hogy jelentős előrelépés nem történt, labdarúgásunk országos szinten nem 
meghatározó.

A megye infrastruktúrális helyzete a labdarúgás területén nagy mértékben fejlődött, de a lakosságszámon kívül 
a szakemberek száma és végzettsége döntően befolyásolja az előbbre jutást.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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13.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Férfi  felnőtt
A vizsgált időszakban Nógrád megyét nemzeti szinten a megyeszékhely csapata képviselte. A Salgótarjáni BTC 
az NB III. keleti csoportjában változó sikerrel vette fel a küzdelmet a csoportbéli riválisaival szemben, jelenleg 
a 12. helyen áll. A télen a szponzor távozott a csapattól, feladatait a megyei jogú város önkormányzata biztosítja 
az idény végéig.

Utánpótlás
Az előző évekhez hasonlóan a másodosztályban szerepelnek korosztályos csapataink. Salgótarján és Balassagyarmat 
sportszervezetei U21, U17, U15 és U14 korosztályban versenyeztetik az utánpótlásukat, hol meghatározó dobogós 
szerepet, hol a középmezőnyt teljesítve a bajnokságban. A Pásztói ULC U21 és U17 kategóriában biztosítja az utánpótlást, 
szintén értékelhető teljesítménnyel.

Futsal
A másodosztályban szerepel a férfi aknál a Romhány csapata, mely csapat U19 -es futsal csapattal is rendelkezik. 
A nőknél továbbra is a Salgótarjáni Skorpiók SE vállalta az indulást magasabb szinten.

Strandlabdarúgó nemzeti első osztályban a megyénkből a Héhalom SE csapata szerepel.

13.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

13.3.1 Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságtól a szezon indulása óta egy sportszervezet visszalépett, így a megyei első osztályban 14, 
a megyei másodosztályban 26, míg a megyei harmadosztályban 35 csapat szerepel. A megyei magyar kupában 
minden sportszervezet képviselteti magát.

13.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

A megyei első osztályú női kispályás bajnokság az idén hét csapattal indult, míg egy sportszervezet a szomszédos 
megyében indítja csapatát. Tiszteletet érdemel minden női labdarúgásban tevékenykedő sportvezető, edző és játékos.
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13.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal
A megyei bajnokság az idén sem került megrendezésre a nevezési érdektelenség miatt. Szomszéd megyében 
szerepel a ZISE csapata utánpótlás kategóriában.

A nőknél a Héhalom SE csapata képviseli a megyét a küzdelmekben a Heves megyei bajnokságban.

13.6. OTP Bank Bozsik-program

A megyében két alközpontban, 38 sportszervezet nevezésével indítottuk el az OTP Bank Bozsik-programot U7, U9 
és U11 korosztályban, míg az U13 megyei rendezésű korosztály 26 csapattal rajtolt el.

Változás a programban a tavalyihoz képest, hogy két sportszervezetünk (Salgótarjáni BTC, Balassagyarmati PF USE) 
a regionális U13 tornarendszerű lebonyolításban is részt vesz. Általános vélemény, hogy a változtatás komoly 
szakmai szintet képvisel.

13.7. Pályaépítési program

Az Országos Pályaépítési Program keretein belül Nógrád megyében az eddig megépült nyolc különböző 
méretű műfüves pálya mellé, az említett időszakban további négy kiváló minőségű labdarúgópálya épült. 
Három 20x40 m-es műfüves pálya készült el Salgótarján, Borsosberény és Vanyarc településeken. Egy műfüves 
grundpálya pedig Bátonyterenyén épült. Az ingatlanok megépítéséhez szükséges önerőt a helyi önkormányzatok 
és esetenként az egyházmegye biztosította.

13.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

Nógrád megyében programértéken 280 millió forint lett beütemezve a sportpályák, öltőzőépületek és biztonsági 
berendezések fejlesztésére. A prioritást az első ütemben a pályafelújítás élvezte. Összesen 36 helyszínen fejeződtek 
be a munkálatok és újultak meg a sporttelepek.

Jelenleg a második ütemben 44 érvényes pályázó van, értékét tekintve 312 millió forint összegű nyertes 
beruházással, mely fejlesztéseket 2015. június 30-ig kell befejezni.

13.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

Tovább folytatódik a felnőtt férfi  megyei válogatott program, amely lehetőséget nyújt a megyei bajnokságokban 
szereplő játékosoknak a szakmai fejlődésre, a tapasztalatszerzésre, javítva a programmal a megyék közti kapcsolatok 
további fejlődését.

A megelőzésre hangsúlyt fektetve, a Megyei Igazgatóság együttműködési megállapodást kötött a megyei 
polgárőrszövetséggel és a megyei rendőr főkapitánysággal, bízva a fegyelmi helyzet javulásában, a sportpályák 
nyugalmának megőrzéséért.

Tárgyieszköz-fejlesztés kapcsán az Igazgatóság közel 1 millió forint értékben osztott ki sportszervezetei 
között labdákat.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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Az edzőképzés területén immár a harmadik „C” tanfolyamot rendezi meg az Igazgatóság az MLSZ Edzőképző Központ 
hatékony támogatásával, amely programtól várjuk a megyei illetékességű, a megyében dolgozni, tevékenykedni akaró 
szakemberek számának növekedését.

A középiskolás Coca-Cola Cup bajnokság megyénkben nagy népszerűségnek örvend, az idén is további 
létszámnövekedést produkálva tudtunk lehetőséget biztosítani mind fi ú, mind leány csapataink részére.

14. Pest megye labdarúgása

14.1. Általános összefoglaló

A labdarúgás három szakágában – labdarúgás, futsal, strandfoci – aktívan résztvevő személyek és csapatok számát 
tekintve is szembeötlő a megyében tapasztalható kiemelkedő aktivitás. Igaz viszont, hogy a futsal, az 5+1-es 
kispályás labdarúgás felkarolása, a női labdarúgás és a strandfoci területén lehet és kell is még növelni az aktivitást. 
A tömegesítésnek elsődleges célja, hogy felszínre kerüljön minél több gyerek és abból minél több ügyes kerüljön 
be a szakszerű utánpótlás-nevelés keretei közé; a másodlagos jelentősége a futball népszerűsítésének, hogy 
a labdarúgást szeretők, támogatók, pártfogók bázisa – akikből a nézők is kikerülnek majd – minél szélesebb 
pilléreken nyugodjon, a labdarúgást megkedvelőket a sportág számára egy életen át meg lehessen tartani. 
Ennek elérése, fokozása és fenntartása érdekében az Igazgatóság is számos erőfeszítést tesz a maga eszközeivel.

14.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Pest megye változatlanul, immár 2007 óta nem rendelkezik férfi  felnőtt NB I-es csapattal. A nemzeti bajnokság 
második és harmadik vonalában a megye képviselete kifejezetten markáns: az NB II-ben két klub (Cegléd 
és Szigetszentmiklós), míg az NB III-ban 9 sportszervezet (Budaörs, Dabas, Diósd, Dunaharaszti, Maglód, Monor, 
Tököl, Vác, Veresegyház) képviseli Pest megyét a 2014/2015-ös versenyévben.
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14.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság

A Pest megyei felnőtt bajnokságokban tapasztalt csapatszám-növekedés nem csupán a 2013 nyarán végbement 
versenyrendszer átalakításnak köszönhető. Mert igaz ugyan, hogy a 2013/2014-es versenyévre az NB III-ból rekord-
számú sportszervezet (8 db) esett ki a megyei versenyrendszerbe – (sőt ekkor az NB II-ből visszalépett Vác is gyara-
pította a Pest megyei amatőr felnőtt futball mezőnyét), de a növekedés 2014/2015-re tovább fokozódott, további 
107%-os gyarapodást mutatva, 151 csapatra emelkedett. Ami a sok szép sikert megélt váci labdarúgás számára 
keserűséget, a Pest megyei amatőr labdarúgás számára valamelyest büszkeséget okozott: az 1994-ben NB I-es 
bajnoki címet szerzett klub az NB II-ből történt visszalépése után a megyei első osztályban tudott elindulni és baj-
noki első helyet szerezni. A felnőtt csapat az amatőr osztályban is professzionális mentalitással és szakmai munkával 
nyerte meg a Pest megyei első osztályú bajnokságot és a Pest Megyei Kupa döntőjét, s ezzel egyszersmind a Pest 
Megyei Szuperkupát is.

14.4. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok

A Pest megyei utánpótlás versenyrendszer a 2013/2014-es „úttörő versenyévet” követően a 2014/2015-ösre 
is meghagyta legmagasabb korosztályaként az U21-es bajnokságot, változatlanul erősorrendes lebonyolításban 
(az ifjúsági csapatok saját eredményeik alapján, nem pedig a felnőtt együttes osztályba sorolása szerint versenyez-
nek). Az ifjúsági bajnokság kétszintes, első és másodosztályú. Az U21-es megyei csapatok száma a verseny két évvel 
ezelőtti bevezetése óta 77-ről 83-ra emelkedett. Úgyszintén gyarapodott az U18-as pontvadászatban szereplő 
gárdák száma (28-ról 31-re), míg az egy évvel korábban indított U15-ös bajnokság (2013/2014-ben 34 résztvevő) 
mellett a 2014/2015-ös évben az U16-os bajnokságot is kiírta az Igazgatóság (U15: 25; U16: 22 induló).

14.5. Megye részvétele a női labdarúgásban

A női nemzeti első osztályban változatlanul egy élvonalbeli csapat (Astra HFC) képviseli Pest megyét, míg a másod-
osztályban ismét eggyel gyarapodva, immár kettőre nőtt a megyei együttesek száma (Kóka, Veresegyház).

14.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Valamennyi nemzeti futsalbajnokságot tekintve – mindkét nem vonatkozásában – nőtt a Pest megyei aktivitás 
az előző idényhez viszonyítva, 26 csapatról 33-ra (127%). Kifejezetten örömteli az NB II-es felnőtt alakulatok számá-
nak 6-ról 9-re, valamint az utánpótlás-együttesek 12-ről 14-re történt gyarapodása A megyei szintű futsalversenyek 
változatlanul tornarendszerű lebonyolításban zajlanak, az erősebbik nem képviselői számára az U11-től az öregfi úig 
összesen 7 korosztályban, valamint a nőknél vegyes korcsoportban. A megyei futsal aktivitás az elmúlt évben stabil, 
holott ezen a területen még bőven van növekedési potenciál. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva az Igazga-
tóság megkezdte a megyei szintű, bajnoki rendszerű felnőtt futsalbajnokság indításának előkészületeit, amelyet két 
ütemben vezet be: 2015 tavaszán félidényes, majd a 2015/2016-os versenyévre hagyományos lebonyolításban.

A strandlabdarúgásban a képviselet minimális, ezen a téren ugyancsak van hova előrelépni. Ehhez elsősorban 
infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.
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14.7. OTP Bank Bozsik-program

A program célja nem módosult, a törekvés továbbra is az egyesületi tömegbázis kialakítása, a sportághoz kötődés 
megszilárdítása, technikai alapok megteremtése, a játékkészség alapjainak lerakása, a kreativitás ösztönzése. Pest 
megyében a 2013/2014-es versenyévben is 12 alközpont 24 csoportjában versenyeztek az U7-es, U9-es, U11-es 
és U13-as korosztályok. Szakmai változást jelentett, hogy az U11-eseket az U13-asokhoz csatolták, és az eddigi négy 
helyett, ősztől ők is hat tornán vettek részt, az U9-eseknek pedig fesztiváljellegű tornák kerültek megrendezésre. Ez 
utóbbi mindössze azt jelenti, hogy a hétévesekhez hasonlóan ebben a korosztályban sincs cserejátékos, 
mindenki focizik.

Az OTP Bank Bozsik-program keretében tavasszal folytatódtak a 2013-ban megkezdett kiválasztó foglalkozások. 
A válogató edzések után összeállt a Münchenbe, egy nemzetközi kupára utazó U14-es keret. A csapat öt győzelem-
mel és egy döntetlennel zárt, így megnyerte a Bayern Cup küzdelmeit. A siker után a fi atalok önbizalommal telve 
érkeztek meg a Telki Edzőközpontban megrendezésre került Országos Kiválasztó Tornára, melynek tétje az U15-ös 
válogatott bő keretébe való kerülés volt. Hogy Pest megye nem szűkölködik tehetségekben, mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a 18 fős keretből hárman is bekerültek az elitbe, valamint azóta többen is különböző akadémiáknál 
pallérozódnak.

14.8. Pályaépítési program

Az Országos Pályaépítési Program keretében megépült és átadott pályák az elmúlt időszakban. 2012-ben: 
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). 2014-ben: 6 db 20x40 méteres 
pálya (Hernád, Szob, Vecsés, Veresegyház: 3 db), 1 db nagypálya (Dunakeszi).
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14.9. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

2014-ben az alábbi jelentősebb létesítmény-fejlesztések valósultak meg Pest megyében.

Bugyi: felújított öltözőépület; Csomád: új öltözőkomplexum; Csővár: új kis műfüves pálya; Diósd: sportcentrum; 
Dunakeszi: új nagy műfüves pálya; Erdőkertes: felújított öltözőépület; Galgahévíz: felújított öltözőépület; Hernád: 
új kis műfüves pálya; Ócsa: új lelátó és felújított nagy füves pálya; Pilis: új fedett lelátó; Pomáz: új nagy műfüves 
pálya; Rád: új öltözőépület; Szentendre: felújított öltöző és nagyméretű füves pálya; Szob: új kis műfüves pálya; 
Tököl: új műfüves 3/4 pálya; Törtel: új lelátó; Újszilvás: új öltözőépület és új fedett lelátó; Vác: új műfüves 3/4 pálya; 
Vecsés: új kis műfüves pálya; Veresegyház: új kis műfüves pályák és új lelátó; Zsámbok: felújított öltözőépület.

A felsoroltak közül csak a csomádi, a galgahévízi és a zsámboki épületprojekt, valamint a csővári műfüves pálya 
és az újszilvási lelátó nem TAO-s beruházás, a többi kivétel nélkül MLSZ-program keretében valósult meg.

14.10. Egyéb jelentős esemény, projekt

A Pest Megyei Igazgatóság által szervezett kiemelt rendezvények 2014-ben:
8. Szakmai Nap 16 csapat részvételével és Szalai László edzőképzésért felelős igazgató előadásával 
(Gödöllő, január 4.); 9. Országos Sípmester Fesztivál (Budakalász és Szentendre, január 11–12.); 8. Pest Megyei 
Kupa-döntő és 2. Pest Megyei Női Kupa-döntő (Monor, június 8.), a férfi aknál a Vác FC, míg a hölgyeknél 
a Heves megyei Heves együttese nyerte a serleget; 2. Pest Megyei Grund Road Show októberben négy helyszínen: 
Dunakeszin (repülőtéren), Vecsésen, Vácon és Pomázon (valamennyi helyszínen száznál több – Pomázon 
179 /!/ gyermek focizott együtt egykori NB I-es és válogatott labdarúgókkal); 3. Pest megyei Gólkirályok Gálája, 
ahol a díjakat Kabát Péter válogatott labdarúgó, egykori NB I-es gólkirály adta át 40 Pest megyei gólkirálynak 
(Megyeháza, november 4.); Megyei Válogatottak Közép- és Délkelet-Magyarországi Regionális Torna 
selejtezőcsoportja (Cegléd, december 6–7.); ünnepi évzáró a (Megyeháza, december 19.), ahol ifjabb Albert Flórián 
adta át a 3. Pest Megyei Amatőr Aranylabdát. Az Igazgatóság két Grassroots szervezői tanfolyamot tartott: 
májusban a Megyeházán, novemberben Monoron, összesen közel félszáz hallgató részvételével.

Pest megyei éremtáblázat
A Versenyiroda még a 2007/2008-as versenyévben készítette el először a Pest megyei éremtáblázatot valamennyi 
megyei bajnokság 1-3. helyezettjei alapján. Az azóta minden évben összeállított rangsorban 2014-ben a Taksony SE 
végzett toronymagasan az élen (6  aranyéremmel) a Nagykáta SE-t és a Tápiószecső FC-t megelőzve.

Kommunikáció
Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2012-ben indította el Facebook-oldalát, amely azóta több mint másfélezer 
követővel rendelkezik. Az Igazgatóság a december 19-i ünnepi évzárójára jelentette meg (2012 után harmadszorra) 
„A Pest megyei labdarúgás Kalendáriuma” című 32 oldalas, A4-es formátumú kiadványát, amely statisztikai kimu-
tatásokkal, fényképekkel, tabellákkal, góllövőlistákkal, beszámolókkal nyújt lényegre törő összefoglalót a 2014-es 
esztendő legfontosabb Pest megyei labdarúgó-eseményeiről. A kiadványt rendhagyó módon egy 8 oldalas színes 
melléklet tette teljessé, amely a Pest megyei felnőtt amatőrválogatott regionális, majd országos tornagyőzelméről 
számolt be részletesen.
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15. Somogy megye labdarúgása

15.1. Általános összefoglaló

A vizsgált időszakban 4 db műfüves kispályát adtak át a megyében. Somogyban másodízben – a megyei amatőr 
klubok felkészülését segítendő – rendezett az Igazgatóság műfüves nagypályás bajnokságot, amelyben 28 csapat 
szerepelt két helyszínen 2015 év elején. A jelentkezések számának a megyében levő műfüves nagypályák száma 
szabott csak határt.

A megye adottságaiból adódóan az egyesületek száma stabil.

15.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Kettő NB II-es klub (Siófok, Kaposvár) és egy NB III-as klub (Nagyatád) szerepel a nemzeti bajnokságban.

15.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

92 klub 94 felnőtt csapata versenyez a 2014/2015-ös megyei bajnokságban.

15.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

Az első teljes, őszi/tavaszi rendszerű megyei bajnoki idény a 2014/2015-ös. 9 csapatban 200 női játékos szerepel.

15.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Nyaranta a Balaton part nagyobb településein strandlabdarúgó rendezvényeken több csapat szerepel Somogyból, 
eredményességben és a helyszín miatt, a siófoki csapatok és helyszín országosan is egyedülálló.

15.6. OTP Bank Bozsik-program

A megyei első és másodosztályban kötelező az egyesületi programban résztvenni, összesen 67 egyesület 
szerepel a programban.
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15.7. Pályaépítési program

A műfüves program keretében a pályák száma újabb négy kispályával nőtt 2014-ben, várhatóan 2015-ben 
Nagyatádon megkezdődik egy műfüves nagypálya építése is, szintén ennek a programnak a keretében.

15.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

Az előminősítéses sporttelep felújításban 24 projekt 240 millió forint értékben valósult meg, vagy történik 
jelenleg is kivitelezés.

15.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

Kaposváron rendezték 2014-ben is az ország talán legnagyobb nemzetközi utánpótlás Grassroots rendezvényét is, 
30 ország több mint 200 csapatának a részvételével, a Somogy Megyei Igazgatóság jelentős támogatásával.

Az OTP Bank Bozsik-program keretén belül versenyző gyermekek száma évről évre jelentősen növekszik, 
ezzel párhuzamosan a csapatszámok is emelkednek.

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgása

16.1. Általános összefoglaló

Az esztendő első elnökségi ülésén jóváhagytuk a szabolcsi csapatok TAO pályázatát. Továbbra is nagyon kedvező 
a támogatások és a díjcsökkentések visszhangja, e nélkül nehezen tudnának boldogulni az önkormányzati támoga-
tásokat egyre inkább nélkülöző csapataink.

A tavaszi szezon előtt – az MLSZ iránymutatása alapján – szerződést kötöttünk a megyei polgárőr 
szövetséggel, ezzel is segítve a mérkőzések sikeres megrendezését, amely közel sem olyan egyszerű feladat 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

A bajnokság tavaszi fordulói rendben, különösebb problémák nélkül zajlottak.

Nyáron tovább nőtt a különböző bajnokságainkba nevező csapataink száma, immár két éve tart ez a rendkívül 
kedvező folyamat.

16.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Nagy örömünkre négy év után, 2014 nyarától ismét képviselteti magát a megye a Nyíregyháza Spartacus FC révén 
az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Ez nagyon fontos a megyei labdarúgásnak és a labdarúgásért rajongóknak 
egyaránt. Ugyan az ősz nem sikerült tökéletesen a Spartacusnak, ám bízunk benne, hogy tavasszal sikerül kiharcolni 
a bennmaradást és egy stabil csapatunk lesz a legfelsőbb osztályban.

A 2013/2014-es pontvadászatban még két NB II-es megyei együttes volt, a Nyíregyháza feljutott, 
a Kisvárda kiesett az NB III-ba.
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A harmadosztály Keleti-csoportjában a Várda SE mellett még a Nyírbátori FC képviseli régiónkat. Az igen erős 
harmadosztályban mindkét megyei csapatunk tisztességesen helyt áll, sőt a Kisvárda célja a bajnoki cím 
megszerzése, egyben az NB II-be való visszajutás elérése. Elsősorban a nyírbátori csapatban több tehetséges 
fi atal megyei labdarúgó is rendszeres játéklehetőséghez jut.

16.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A Megyei Igazgatóság által indított megyei felnőtt pontvadászatokban tovább nőtt a résztvevő csapataink száma. 
A tavalyihoz képest héttel nőtt a megyei harmadosztályban résztvevők száma, így összesen 138 egyesület verseny-
zik a háromosztályos bajnokságunkban. Az egy csoportos első osztályban továbbra is 16, a három csoportos másod-
osztályban 48 csapat található, míg az öt csoportos harmadosztályban 74 csapat vesz részt. Ez a szám tartható, sőt 
növelhető is. Ezt igazolja, hogy idén januárban egy olyan település jelezte részvételi szándékát ősztől a harmadosz-
tályban, ahol már 8 éve megszűnt a labdarúgás.

16.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

Élvonalbeli csapat jelenleg nincs, két egyesületünk – a Nyírség NSC és Pap SE – az NB II-es női bajnokságban 
képviselteti magát. Emellett az NB II-es félpályás leány U15-ös pontvadászatban három csapatunk szerepel.

A megyében tavaly még 9 csapat alkotta a megyei pontvadászatot, ám a 2014/2015-ös szezonban immár 
11 csapat részvételével zajlik a 3/4 pályás felnőtt női bajnokság, azaz bővült a létszám. Ősszel és tavasszal is 
10-10 fordulót rendezünk, így minden csapatnak 20 mérkőzése van egy szezonban. Emellett mind a 11 megyei 
csapat részvételével a téli holtszezonban 4 darab kispályás tornát rendezünk, a téli játéklehetőség biztosítása miatt.

A szükséges előkészületi lépéseket megtéve 2015 áprilisában indul az U15-ös leány megyei bajnokságunk, 
ami idén még csak kísérlet jelleggel félszezonos lesz. A jelentkezések alapján 6-8 csapat indulására lehet 
számítani. Itt tornarendszerben szervezzük a mérkőzéseket. A pontvadászat keresztpályás lesz, az NB II-es 
U15-ös bajnoksághoz hasonlóan.

A cél, hogy 2015 őszén egy egész szezonos U15-ös bajnokság induljon 6-8 csapat részvételével. 2-3 éven belül 
szeretnénk elérni, hogy valamennyi felnőtt női csapatunknak lenne U15-ös leány csapata, hiszen így lehetne biztosí-
tani a fejlődésüket a lányoknak. Ez természetesen leginkább a tavaszi tapasztalatoktól függ.

A női csapatok edzőinek oktatását is fontosnak tartjuk. Az új MLSZ C edzőképzés valamennyi megyei tanfolyamán 
voltak olyan szakemberek, akik a női labdarúgásban dolgoznak. Emellett a közeljövőben speciális edzésanyagokkal 
is segíteni kívánjuk a női csapatok edzőinek munkáját.
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16.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

2013 októberében úttörőként a megyében beindult a férfi  felnőtt megyei bajnokság, amit a 2014/2015-ös 
szezonban is megrendezünk 8 csapat részvételével. Hétfő esti játéknapokkal játszunk, Csengerben és Újfehértón 
különösen nagy érdeklődésnek, népszerűségnek örvend. Fontos megemlíteni, hogy a játékosok 90 százaléka 
a nagypályán is aktív labdarúgó.

A megyei bajnok Csenger csapata 2014 őszétől elindult az NB II-ben is, akárcsak a Nyírgyulaj KSE együttese. Ők 
ketten képviselik a megyét az országos bajnokságokban. Ez a két egyesület az NB II-ben U20 és U17-es csapatokat 
is versenyeztet.

Utánpótlás szinten 2014-ben az U15-ös korosztályban rendeztünk tornákat 9 csapat részvételével. Őket területi 
alapon egy ötös és egy négyes csoportra osztottuk. A januári és februári tornákat követően március elején 
a legjobb négy csapatnak egy megyei döntőt szerveztünk. Rendkívül pozitív volt a visszhangja az U15-ös futsal 
tornáknak. 2015-ben már U13-ban és U11-ben is tudunk futsal tornákat szervezni.

16.6. OTP Bank Bozsik-program

16.6.1 Egyesületi Program

A 2013/2014-es szezonban 75 sportegyesületünk 84 csapata vett részt az egyesületi programban, az U7, U9, U11-es 
korosztályban. A 75 egyesület közül 42 az U13-ban is tudott csapatot indítani. 2014 őszén a megváltozott kiírás miatt – 
egy körzetben minimum hat egyesületnek kell lennie – két körzetünk megszűnt, így a most folyó Egyesületi Programban 
12 körzetre van osztva a megyénk. Sikerült a megye valamennyi régióját bevonni az OTP Bank Bozsik-programba. 
Jelenleg 70 sportegyesület 80 csapata vesz részt a programban, valamivel több mint 2.300 játékossal. Pozitív változás, 
hogy a tavalyinál jóval több egyesület indított csapatot az U13-as korosztályú tornákon. 2014 őszén 55 csapat szerepelt 
rendszeresen ezeken a tornákon.

16.6.2 Intézményi Program

Minden évben vannak új belépő megyei intézmények a programba. 2014 őszén 12 új belépő intézményt 
regisztráltunk, így immár 153 megyei iskola és óvoda vesz részt az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban. 
Megyénk 11 körzetre van osztva. Az ország legnagyobb és legtöbb gyermekét felvonultató óvodás körzete 
a nyíregyházi körzet. Megyeszékhelyünk 38 óvodájából 36 vesz részt a programban. Az egész megyében összesen 
7.400 gyerek van beregisztrálva a programba, közülük 1.900 leány.

16.7. Pályaépítési program

Nagyon jó konstrukciónak bizonyult, ösztönzőleg hatott a pályaépítési támogatási rendszer. A nagyon kedvező 
10%-os önrésszel két helyszínen is valósult meg pálya, Fehérgyarmaton és Nyírbogáton. Többségében 70%-os 
TAO támogatással és 30%-os önrésszel valósultak meg a pályák.
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16.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

A megyében 2014-ben több mint 715 millió forint értékben, mintegy 501 milliói forint támogatással valósultak meg 
pályafelújítások és fejlesztések. Többek között biztonsági beruházások, karbantartást szolgáló eszközök, talajcsere, 
hordozható pálya-tartozékok, biztonsági kerítések kerültek megvalósításra, illetve beszerzésre, 51 egyesületnél. 
A legjelentősebb beruházások a Nyíregyháza Örökösföldi műfüves pályák felújítása és építése, valamint ezen kívül 
Nyírbátorban volt.

16.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

2014 őszén beindítottuk az U14 és U17-es megyei bajnokságokat, ahol a megyei első osztályú klubok mellett 
több megyei másodosztályú egyesület is elindította utánpótlás csapatait. Területi alapon két csoportra osztva 
24 egyesület vesz részt a bajnokságban, emellett 10 csapattal U16-os pontvadászatot is üzemeltetünk.

Öt csapat részvételével öregfi úk bajnokságot is működtetünk. Számukra tornarendszerben szervezzük a bajnokságot.

2013 óta minden év elején megrendezzük a téli nagypályás műfüves labdarúgó felkészülési tornát a megyei csapa-
tok számára. Nem volt ez másképp 2014-ben sem. 20 csapat vett részt a nyírbátori műfüves pályán lebonyolított ren-
dezvényen. 

Szintén minden év elején megrendezzük a megyei teremtornát. A három hétvégén át tartó rendezvényen 2014-ben 
36 csapat indult el.

Február közepén hagyományosan megszervezzük az úgynevezett „Szövetség Kupát”, ahol a megyei labdarúgásért 
dolgozók mérettetik meg magukat egy kellemes hangulatú rendezvényen. Itt össze tudjuk hozni az edzőket, játék-
vezetőket, bizottsági dolgozókat és a média munkatársait is.
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17. Tolna megye labdarúgása

17.1. Általános összefoglaló

Megyénkben 109 település található, 51 településen van labdarúgás. Nagyon jó lenne, ha például Nagydorogon, 
Váralján, Pincehelyen, Bogyiszlón, Harcon, Ozorán ismét újraindulna a futballélet, ha a következő években ezeket 
a településeket vissza tudnánk csatolni a megyei futball vérkeringésébe.

17.2. Nemzeti bajnokságok

17.2.1 Felnőtt férfi 

Jelentős változás történt a vizsgált időszakban. A Paksi FC Kft. a nemzeti bajnokság első osztályában szerepel. 
A másodosztályban három csapattal lett kevesebb az átszervezés miatt (Bonyhád, Dombóvár, Tolna). Jelenleg 
Szekszárd és Bölcske csapata játszik NB III-ban. Az előző két év megyei első osztályú bajnoka (Majosi SE, Bátaszék 
SE) sajnos nem tudta vállalni az NB III-as szereplést.

17.2.2 Felnőtt női

Nem szerepel női csapat Tolna megyéből.

17.2.3 Utánpótlás fi ú

A csapatok száma szinte állandó.

17.2.4 Utánpótlás leány

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

17.2.5 Futsal

A Tolna-Mözsi Nonprofi t Kft., a Tolna-Mözsi FSE valamint a Szekszárdi UFC adja az országos bajnokságokban 
szereplő futsal csapatokat.

17.2.6 Strandlabdarúgás

A Bonyhád-Börzsöny SE indít egy-egy csapatot.

17.3. Megyei bajnokságok

17.3.1 Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma állandónak mondható. A 2014/2015-ös szezonban 54 csapat 
nevezett a három megyei osztályba.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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17.3.2 Felnőtt női

Ez évi versenyévadban kettéválasztottuk a szabadtéri labdarúgást és a futsalt. Létrehoztuk a 3/4 pályás bajnokságot, 
melyet őszi-tavaszi fordulókkal, tornarendszerben bonyolítunk le. Az elmúlt két évben a Tolna-Mözsi FSE és az ASE 
után újabb fellegvárak jöttek létre. Nagymányokon egyre erősebb a sportág, és a Szekszárdi UFC is megerősödött 
ezen a területen. Üde színfoltja a futsal bajnokságnak a Faddi SE női csapata, akik óriási lelkesedéssel láttak neki 
a versenyzésnek.

17.3.3 Futsal

Utánpótlás bajnokságokat indítottunk U11, U13, U15 és U17 korosztályú gyermekek számára. Felnőttek számára 
kísérleti jelleggel tornát írtunk ki, melyre 32 csapat nevezett be.

17.3.4 OTP Bank Bozsik-program

Egyesületi Program
Tolna megyében 35 egyesület indult. 3 alközpontot és 6 csoportot alakítottunk ki.

Az U7 és U9-es korosztályú gyerekek fesztivál tornákon vettek részt ősszel négy alkalommal.

Az U11 és U13-as korosztályú gyerekek alközponti, megyei kiemelt és régiós kiemelt tornákon szerepeltek 
hat alkalommal.

Alközponti tornákon hat és tíz csapat közötti létszámmal szerepeltek az egyesületek.

Nagyobb részvételi arány az U11-es korosztályban volt.

Intézményi Program
2014 őszén 49 intézmény jelezte indulási szándékát a programban, az előző évben 24 intézmény indult. 
A tavalyi három körzet (Szekszárd, Bonyhád, Iregszemcse) mellé sikerült indítani egy új körzetet Dunaföldváron. 
Öt korcsoportban zajlanak a küzdelmek, éves szinten négy fesztiválon és tornán.
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17.4. Egyéb projektek

17.4.1 Műfüves pályaépítés

A vizsgált időszakban az Országos Pályaépítési Program keretében Tolna megyében 5 db kispálya (20x40 m) épült 
Bonyhádon, Györkönyben, Dunaszentgyörgyön, Gyulajon és Szakályban. Tavasszal Döbröközön és Kaposszekcsőn 
épülhetnek kispályák.

17.4.2 Spottelep felújítási program

A pályázat első körében 17 megyei egyesület részére 52.779.393 Ft támogatást, a második körben pedig 22 megyei 
pályázó számára 88.000.000 Ft támogatást hagytunk jóvá. A TAO adta lehetőségekkel egyre több megyei csapat 
tud élni, megújult az öltöző például Tevelen, Tolnán, Bátaszéken, Bonyhádon.

18. Vas megye labdarúgása

18.1. Általános összefoglaló

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság a 2014-es év munkáját Megyei Társadalmi Elnökség (9 fő), öt állandó bizottság 
(23 fő) és központi hivatal (3 fő munkavállaló – megyei igazgató, titkár és ügyintéző) által végezte, az MLSZ szabályzata-
inak, előírásainak megfelelően. Az Igazgatóság és a megyei tagszervezetek együttműködése zökkenőmentes volt.

Vas megye 216 településsel (alapvetően „aprófalvas jelleggel”), 256.215 fő lakossal (2012. évi KSH-adatok alapján) 
hagyományosan sport, és különösen labdarúgást szerető megye. Ennek legjellemzőbb mutatószáma, a kiadott 
versenyengedélyek és a megye lakosságszámának aránya, ami 2,66 % országos szinten is kiemelkedő.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy Vas megyében is a sportszervezetek eddigi alapbevételét 
jelentő helyi önkormányzati sporttámogatások mértéke csökkenő tendenciát mutat (az önkormányzatok kötelezően 
ellátandó feladatai között nem szerepel sportfi nanszírozás). Az MLSZ a TAO támogatás formájában megjelent 
segítsége az egyesületeket életben tudta tartani.

Kiemelkedően nélkülözhetetlen jelentőségűvé vált az egyesületek számára a versenyeztetés költségeinek 
MLSZ általi díjcsökkentése (megyei szinten évente 100-105 millió forintos összeget jelent).

18.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

Az MLSZ 2014/2015. évi országos szervezésű bajnokságaiban az első osztályban egy egyesület (Szombathelyi 
Haladás Kft), a másodosztályban az NB III. átszervezése miatt egy vasi csapat (Sárvár FC) vett/vesz részt. 
Az NB III-as csapatok létszámának változásával arányosan változott az utánpótlás létszám.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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18.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

2014 júliusában az Igazgatóság Versenybizottsága a megyei bajnoki struktúrát, a megfelelő csapatlétszámú verse-
nyeztetés érdekében, a változatlan megyei első és másodosztály mellett a megyei harmadosztályt három csoportos 
bajnoksággá szervezte át.

A megyei férfi  felnőtt nagypályás csapatok létszáma az előző bajnokságokban az alábbiak szerint alakult: 2011/2012: 
109, 2012/2013: 112, 2013/2014: 110, 2014/2015: 109. 

Az éves adatok szerint a megyei férfi  felnőtt nagypályás csapatok létszáma mellett, a kapcsolódó utánpótlás 
csapatok száma is közel állandó szinten szerveződött, a megyei sajátosságok miatt (többek között ausztriai 
átigazolás lehetősége) növekedésre kevés lehetőség van.

18.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

A női felnőtt nagypályás nemzeti bajnokság első osztályában vas megyei csapatként a Viktória FC szerepelt, 
a hozzá kapcsolódó három utánpótlás korosztályú csapatával.

18.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A férfi  felnőtt futsal nemzeti bajnokság első osztályában megyei csapatként a Szombathelyi Haladás VSE vett részt. 
A kapcsolódó utánpótlás korosztályú csapatai: országos bajnokságban 2 csapat (U20, U17) és regionális szervezésű 
bajnokságban 3 csapat (U15, U13, U11). 

18.6. OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-program támogatásának köszönhetően az előző évek statisztikai adatai alapján kijelenthető, 
hogy csapatszám és létszám vonatkozásában folyamatos növekedés mutatkozott (2013-ban a részt vevő 
egyesületek száma 165, 2014-ben 168).

2014-ben az OTP Bank Bozsik-program egyesületi program létszámai korosztályonként: U7 – 269 fő, U9 – 434 fő, 
U11 – 497 fő, U13 – 435 fő, összesen 1635 fő (ez a létszám 2013-ban 1222 fő volt).

Az OTP Bank Bozsik-program intézményi program megyei statisztikai adatai mutatják, hogy a program fejlesztését 
megyei szinten erősíteni kell.
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18.7. Pályaépítési program

Az Országos Pályaépítési Program Vas megyei eredményei: 2014 év végéig 2 db átadott csökkentett méretű 
(Jánosháza, Vasvár) és 2 db 2014 évben elfogadott és 2015 évben megvalósuló pályák (Szentgotthárd – nagypálya, 
Szakonyfalu – kispálya).

18.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

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

A TAO előminősítéses pályázaton 2014-ben – biztonságtechnikai prioritással – 49 egyesület nyert összesen 
145.966.802,- Ft támogatást, létesítmény-fejlesztésre a megyében.

18.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

Biztonság
A Megyei Igazgatóság kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége, valamint a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ezen megállapodások alapján a megye kiemelt 
kockázatúnak minősített mérkőzésein a helyi szervek járőröket, polgárőröket biztosítanak a rendezvények 
zavartalan lebonyolítására. Érezhető pozitív hatását a fegyelmi területen megtapasztaltuk. 

Az Igazgatóság minden megyei felnőtt csapatot működtető egyesület részére az előírásoknak megfelelő rendezői 
mellényt ajándékozott.  

Edzőképzés
Az MLSZ Grassroots „C” licences tanfolyami rendszerben 2014 évben a megye kettő tanfolyamot szervezett, 
ahol tavasszal 18 fő, ősszel pedig 21 fő szerzett edzői képesítést.

Grassroots önkéntes szervezői tanfolyam az Igazgatóság szervezésében 2014 évben kettő indult, átlag 
18 fő/tanfolyam részvételével.  

A középiskolai intézmények részére megrendezett a Coca-Cola Cup programban aktívan 15 intézmény vett részt. 

Vas megye első osztályú bajnoka részt vett a nemzetközi Amatőr Mitropa Kupán Parndorfban (Ausztria), amelynek 
mindenkori résztvevői a Győr-Moson-Sopron, a Vas, a burgenlandi (osztrák) és a nyugat-szlovák megyei bajnokok. 

Vas megye képviseltette magát a Megyei Válogatottak Országos Nagypályás Tornájának regionális selejtezőjén, Lipóton.

Az Igazgatóság megrendezte az utánpótlás Bajnokok Tornája (U21, U18, U15) megyei döntőit.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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19. Veszprém megye labdarúgása

19.1. Általános összefoglaló

A Megyei Igazgatóság végzi a megyei bajnokságok kiírását, lebonyolítását. Az amatőr licence bevezetésével 
átgondoltabb tervezésre és gazdálkodásra lettek serkentve a klubok. 

Segítettük a DIA EURO EB lebonyolítását Balatonfüreden.

Az U19 EB Pápa helyszínnel lehetőséget teremtett a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásra. 
A gyermek futballistáinkat nézőként eljuttattuk a magyar csapat mérkőzéseire. Az eddigi évek takarékos gazdálkodása 
lehetővé tette, hogy minden csapatunk számára laptop nyomtatót biztosítsunk támogatásként, így elvárható lesz 
a megyében a mérkőzések teljes digitális rögzítése a mérkőzés helyszínén. Idén is megszerveztük a megyei U16-U19 
csapatainknak a Fejér és Komárom megyei válogatottakkal történő versenyzését. Idén Pápa adta a helyszínt. 
Szintén Pápa helyszínnel megrendeztük (hagyományteremtő gondolattal) a Megyei Magyar Kupa megyei döntőjét, 
amelyet felvettünk TV közvetítéssel. Elindítottuk az 5+1 kispályás bajnokságok integrációját. Bizottságaink 
a terveiknek megfelelően végzik munkájukat.

19.2. Nemzeti bajnokságok, a megye részvétele férfi  felnőtt nagypályás 
nemzeti (NB I, NB II, NB III) bajnokságban

NB I-es csapatunk a Lombard Pápa Thermál FC. Utánpótlását a Pápai ELC utánpótlás egyesület adja. 
NB II-es csapatunk az FC Ajka, utánpótlását a helyi sportegyesület biztosítja.

NB III-as csapataink:

A Balatonfüred FC utánpótlását a Veszprémi USE illetve a helyi Balatonfüredi KFC adja;
Veszprém P2 Kft csapata, utánpótlását a VFC USE biztosítja.Futsal NB I-es csapatunk a Veszprém Sport FC, 
utánpótlását a helyi Szilágyi DSE adja.
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19.3. Megyei férfi  felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

Megyei első, másod-, harmad- és negyedosztályú bajnokságokat bonyolítunk.

Jelenleg a megyei első osztályban U21-U17, valamint a U14 és az OTP Bank Bozsik-program szerinti 
korosztályok a kötelezőek.

A megyei másodosztályban az utánpótlás U21 korosztályú csapat indítása kötelező, egyéb utánpótlás 
csapat indítása ajánlott.

A megyei harmadosztályban tartalék csapat indítása kötelező.

A megyei negyedosztályban csak egy felnőtt csapat indítása kötelező, az utánpótlás csapatok szintén ajánlottak.

19.4. Megye részvétele a női labdarúgásban

Megyei női labdarúgásban 10 csapat vesz részt. Kiemelt U15-ös bajnokságban vesz részt a Veszprém, Pápa, Ajka 
és Balatonfüred csapata. Amennyiben tavasszal sikerül U15 korosztályban elég megyei csapatot szervezni, elindítjuk 
a megyei utánpótlás bajnokságot is.

19.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Nemzeti  bajnokságban vesz részt a Veszprém csapata. U20, U17, U13, U11 bajnokságban indulnak az utánpótlás 
csapataik. A futsal gálamérkőzések, programok hozzájárulnak a labdarúgás népszerűsítéséhez. Évről évre látható 
bővülés az utánpótlásban is.

Strandlabdarúgásban nem veszünk részt csapattal, de korosztályos válogatottunk három fő volt.

19.6. OTP Bank Bozsik-program és utánpótlás bajnokságok

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi programban U7 korosztályban 66 csapat, U9 korosztályban 66 csapat, 
U11 korosztályban 65 csapat, U13 korosztályban 36 csapat indult.

Elmondható, hogy a kiváló szakmai és koordinátori munkának köszönhetően a kisebb egyesületek is részt vesznek 
az OTP Bank Bozsik-programban és magukénak érzik az utánpótlás-nevelést. 

Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban 73 intézmény vesz részt, 4.440 gyermekkel. A Balaton parti 
településeket is szeretnénk nagyobb létszámban bevonni az intézményi programba.

A megyei utánpótlás-nevelés főbb helyszínei Veszprém, Pápa, Ajka, Tapolca, Balatonfüred. Ezeken a helyszíneken 
folyik komoly intenzív utánpótlás-nevelő munka, amely a felfele áramoltatott labdarúgók számában is megmutat-
kozik. A megyében két U21, két U17 és két U14 korosztályú bajnokságokat versenyeztetünk. A megyei első osztályú 
bajnokságainkban tartalékcsapat indítását írtuk elő. Itt korhatár nélkül futballozhatnak a játékosok. Előmérkőzést 
játszanak a csapatok a felnőttek előtt.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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19.7. Pályaépítési program

2014-ben: 6 db 1 nagypálya 1 félpálya 2 db kispálya 2 db grundpálya

19.8. Létesítményfelújítás, -fejlesztés

TAO támogatások megyénkben a kiemelt projektek nélkül

2011-ben: 485.808.512 Ft

2012-ben: 793.962.380 Ft

2013-ban: 926.661.313 Ft

Összesen: 2.206.432.205 Ft

A nemzeti bajnokságban szereplő csapataink részesültek az MLSZ fejlesztési elképzeléseiből. 
Az egyeztetések, folyamatosak és a megvalósulás a tervek szerint folyik.

Az infrastruktúrafejlesztések a megyei bajnokságainkban is folynak. 
Öltözők szépülnek, pályarekonstrukciók zajlanak.
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19.9. Egyéb jelentős esemény, projekt

A Balatonfüreden megrendezésre kerülő DIA EURO EB támogatásában Igazgatóságunk aktívan részt vett. 
Az U19 EB-re kimagasló létszámmal vittünk gyermekeket. Laptop nyomtatót adtunk csapatainknak több mint 
10 millió Ft értékben. Az eszközök használatához kedvezményes mobilinternet hozzáférést biztosítunk. Az U16-U19 
korosztályban hárommegyés tornát rendeztünk Pápán, Fejér és Komárom megye részvételével. Először rendeztük 
meg a Megyei Magyar Kupa megyei döntőjét TV közvetítéssel együtt. Elindítottuk a kispálya integrációját 
az MLSZ Info rendszerébe.

Balatonfüred ad otthont a női Balaton Kupának, amely immár hagyományosnak mondható rendezvénye 
a női szakágnak.

A Grassroots önkéntes tanfolyamaink megfelelő létszámban és színvonalon zajlanak kiváló előadókkal.

Koordinátorunk bonyolítja a megyei „C” licences edzőképzést. Visszajelzések alapján megfelelő magas színvonalon.

A Coca-Cola Cup programjaiban emelkedő csapatszámokkal veszünk részt. A középiskolásokat így reményeink 
szerint sikerül a futball vérkeringésébe bevonni.

Felvettük a kapcsolatot a Veszprém Pannon Egyetem sport tanszékével is, és a kispályás egyetemi labdarúgás 
eseményeit folyamatosan segítjük.

Aláírtuk mind a megyei polgárőrséggel, mind a Megyei Rendőr Főkapitánysággal az együttműködési megállapo-
dást a pályák biztonságával kapcsolatban. A részletek kidolgozása még folyamatban van, de egyre több településen 
részt vesznek a polgárőrszervezetek a biztosításban.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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20. Zala megye labdarúgása

Az Igazgatóság munkáját a Megyei Társadalmi Elnökség, 5 állandó bizottság és 5 konzultatív bizottság segítette. 
Az Elnökségben és a Bizottságokban összesen 62 fő kinevezett társadalmi aktivista dolgozott. Az Igazgatóság 
biztosította a bizottságok működésének feltételeit. 

Az Igazgatóság által szervezett megyei bajnokságokban 2013/2014-ben 116 SE, 2014/2015-ben 114 SE csapatai 
vettek, vesznek részt.

20.1. Országos bajnokságok

20.1.1 Férfi ak

Az MLSZ szervezésű bajnokságokban induló zalai csapatok száma csökkent a felnőtt korosztályban. 
Egy NB III-as csapat a bajnokságban elért 4. helyezés ellenére nem vállalta az indulást, a megyei bajnokságba 
nevezett. Az utánpótlás korosztályokban kettővel nőtt a csapatok száma.

20.1.2 Nők

Nem változott a csapatszám.

20.1.3 Futsal

A férfi  felnőtt csapatok száma változatlan maradt. Jelentős változás történt női vonalon. A női felnőtt bajnokságban 
egy csapat, az utánpótlás bajnokságban három csapat indult.



100

20.2. Megyei szervezésű bajnokságok

20.2.1 Általános értékelés

A megyei bajnokságokban induló csapatok összesített száma csökkent a tavalyihoz képest. A női és az utánpótlás 
csapatok száma nőtt, viszont az OTP Bank Bozsik-programban induló csapatok száma a megnövelt tornaszám 
miatt csökkent. A bajnokságok színvonala minden osztályban emelkedett.

20.2.2 Felnőtt férfi  bajnokság

A csapatok száma gyakorlatilag változatlan.

20.2.3 Utánpótlás bajnokságok

A csapatok száma összesen 11-gyel emelkedett. Az U17-ben 1-gyel csökkent, viszont az U15-ben 12-vel több 
csapat indult. Az U21-es és az U19-es korosztályokban nem történt változás.

20.2.4 OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Program

A résztvevő csapatok száma csökkent.

20.2.5 Intézményi program

A résztvevők száma emelkedett.

20.2.6 Fiú futsal utánpótlás bajnokság

A tavalyinál több, 53 csapat szerepel.

20.2.7 Női bajnokság

Az induló csapatok száma a 2014/2015-ös bajnokságban az előző évi 9-ről 12-re nőtt.

MEGYEI LABDARÚGÁS
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20.3. Egyéb programok

20.3.1 Pályaépítési program

A megyében 2014-ben 3 db 40x20 m-es pálya épült meg. 11 db 40x20 m-es műfüves, 2 db 105x68 m-es 
élőfüves és 1 db 105x68 m-es műfüves pálya építése 2015. évre halasztódott.

20.3.2 Létesítményfelújítás, -fejlesztés

Jelentős fejlesztések, felújítások történtek a megyében. 2013-2014-ben 126 millió Ft, 2014-2015 évben 155 millió Ft 
keretre pályáztak az egyesületek.

20.3.3 Szakemberképzés

Az igazgatóság 2014-ban egy Grassroots „C” edzőképzést (21 fő) és két Grassroots önkéntes képző tanfolyamot 
(29 fő) szervezett.

20.3.4 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, az edzők részvétele a partnermegyék által szervezett továbbképzéseken, 
a korosztályos válogatottak mérkőzései.

20.3.5 Coca-Cola Cup (középiskolai kispályás bajnokság)

Tavalyhoz képest jelentősen emelkedett a résztvevők száma, 46 csapat nevezett a rendezvényre. 
Különösen a női csapatok nevezése növekedett meg.
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VII. 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 ratifi kálta 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.

Miután a 2013-as évben az UEFA jóváhagyta a második csillagra vonatkozó pályázatunkat a szociális programok 
(látás- és hallássérültek, fogyatékkal élők, gyermekvédelmi központok labdarúgó programjai) tekintetében, 
2014-ben az MLSZ elérte a Grassroots Charta harmadik és negyedik csillag szintjét a regisztrált résztvevők száma 
és a regisztrált női játékosok létszáma vonatkozásában. 

2015. január 1-jétől módosult az UEFA Grassroots Charta korábbi hét csillagos értékelési rendszere, 
így a jövőben három szinten (arany, ezüst, bronz) értékeli az UEFA a tagállamok Grassroots programjait. 
Ennek értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots programja jelenleg az ezüst fokozatba 
kapott besorolást.
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2. Kiemelt programok

2.1. Grassroots szervező (önkéntes) tanfolyamok

2014 tavaszától a Grassroots Önkéntes Szervezőképzésen résztvevők létszámának súlypontja 
a OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programjában dolgozók irányába tolódott. Megyénként 
évi 2 tanfolyamot szerveztek a Grassroots koordinátorok, így ebben az évben jelentősen növekedett 
a végzettek száma: 786 fő. 

A Grassroots Igazgatóság negyedévente operatív megbeszéléseket tartott a tanfolyamszervezők részére 
a felmerülő tapasztalatok, problémák összegzése céljából. 2014 őszén a program két területén kezdődtek 
el az egyeztetések: 

• 1. a felsőoktatási intézményekben zajló önkéntes képzések integrálása az MLSZ programba

• 2. a várhatóan 2015 őszén induló alapfokú sportvezető képzés és az önkéntes képzés kapcsolatának kiépítése 
(tananyagok egymásra épülése).

2.2. Szünidei táborok szervezése és támogatása

A Szövetség 2014-ben is meghirdette a sportszervezetek között megyénként a szünidei táborok szervezését, 
mely programmal a Szövetség támogatja – a tömegbázis kiépítését elősegítve – a szünidei labdarúgó táborok 
szervezését, a regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében. 

A Szövetség vissza nem térítendő összeggel támogatja a sportszervezeteket. A támogatás azon gyermekek 
után is járt, akik még nem voltak regisztrált labdarúgók, valamint még nem vettek részt a Szövetség bajnoki 
versenyrendszerében, továbbá az OTP Bank Bozsik-program Intézményi, illetve Egyesületi Programokban. 
A statisztika szerint ez 19 megyében, 146 megrendezett tábort, 76 ellenőrzött és elbírált sportszervezet esetében 
3930 gyermeket jelentett 2014-ben, a következő években a program további fejlesztése és növekedése várható.
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2.3. Szociális programok

Az MLSZ negyedik éve 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 (Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete – LÁSS)
A vakfocit speciálisan kialakított pályán, speciális labdával játsszák. 
Regionális tornák kerültek megrendezésre (tavasszal és ősszel négy), ahol a legtávolabbi helyeken élő, 
focizni akaró látássérültek is részt vehettek. 
Bemutató tornákon népszerűsítették a vakfocit, bizonyítva, hogy a vakfoci által nyújtott élmény sokkal nagyobb, 
mint a játékkal járó kockázat. 
Nemzetközi megmérettetésre is volt lehetőségük itthon és külföldön egyaránt.
A vakfoci olimpiai sportág, a résztvevők száma évről-évre növekszik hazánkban.

Hallássérültek (Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége – MHLSZ)
Teremben és nagypályán egyaránt játszanak. 
Rendszeres labdarúgó tevékenység mellett (heti két edzés), tavaszi és őszi- téli regionális tornákat rendeztek, 
nemzetközi tornákon vettek részt. Az ország minden területéről vontak be hallássérült embereket. 
A férfi ak és nők mellett 2014-ben a diákok bevonása is megkezdődött. 

Középsúlyos értelmi fogyatékosok (Magyar Speciális Olimpia Szövetség – MSOSZ)
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 került megrendezésre. A helyszínek kiválasztásánál a bevont csapatok 
területi közelsége és a megfelelő létesítmény volt a mérvadó. A fi atal lányok – fi úk mellett felnőtt férfi ak és nők 
is részt vettek a programban. Az esélyegyenlőség biztosítása, az elfogadottságuk, személyiségfejlődésük fontos 
eszköze a labdarúgás.

Enyhe értelmi fogyatékosok (Fogyatékos Diákok Országos Szabadidő és Sport Szövetsége – FODISZ)
Ők a tanulásban akadályozott tanulók (TANAK). A velük való foglalkozás is speciális felkészültségű nevelőt igényel. 
Minden megyében megtalálható a program. Részükre a 2014-es évben regionális tornák (nyolc helyszínen) 
kerültek megrendezésre. A győztes csapatok az Országos Döntőn – Zánkán – küzdöttek egymással. Többségükben 
fi úk, viszont egyre több lány is kapcsolódik a programba.

GRASSROOTS
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2.3.2 Szociálisan hátrányos helyzetben élők

Gyermek- és Lakásotthonokban élők (Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány)
Az állami gondoskodásban élő fi atalok nagy létszámban vannak jelen, elhelyezkedésük országosan egyenetlen. 
Az őszi időszakban, az otthonokban (három hónapon keresztül) folytattak labdarúgó tevékenységet, az időszak 
végén házi bajnokságokat rendeztek. Tavasszal a házi bajnokság győztesei részvételével 9 helyszínen rendeztek 
regionális labdarúgó tornákat. A helyszín kiválasztásánál elsődleges szempont volt a létesítmény megfelelőség 
mellett az utazó csapatok közelsége.

Hajléktalanok labdarúgása (Oltalom Sport Egyesület – OSE)
A rendszeres edzések (heti 2-3) mellett havonta egy regionális tornát játszottak. Minden esetben más helyszínen. 
Rendszeresen részt vettek nemzetközi tornákon és a „Homeless World Cup”-on.
A résztvevők között egyaránt megtalálható női és férfi  játékos. A regionális tornáikat külföldi csapatok 
részvétele is színesítette.

2.3.3 Kiemelkedő rendezvények

III. Esély Fesztivál
A szociális programban részt vevő valamennyi szociális terület részvételével megrendezett nagyszabású esemény 
(huszonnégy csapat). Budapest, Pasaréti Sportcentrum, 2014. május 30.

Nyári Grassroots Labdarúgó Tábor
(Öt nap, tizenhat csapat) 2014. június 23-27., Tiszaújváros, Sportcentrum.

Gyermekotthonokban Élők Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntője 
(Tizennégy külföldi, négy magyar csapat) 2014. augusztus 2-8., Kecskemét.
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2.3.4. Középiskolai kispályás bajnokság, Coca-Cola Cup

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Coca-Cola 2012-ben indította el azt az országos méretű középiskolai 
Grassroots labdarúgó programot, amelyet az idei szezonban immáron harmadik alkalommal hirdettünk ki. 
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programjából kikerülő 15 éves korosztály számára páratlan lehetőség 
a Coca-Cola C versenysorozat, hiszen amatőr (Grassroots) szinten folyamatos játéklehetőséget biztosít 
a 15-19 éves tanulóknak az adott tanévben, köszönhetően a tanévi menetrendhez igazított versenynaptárnak.

A megyei körzeti tornákat két fordulóban rendezik: novembertől decemberig az őszi tornák, majd márciustól 
április végéig a tavaszi tornák kerülnek lebonyolításra. Ezt követően minden megyében sor kerül a megyei döntőre, 
ahol a körzetek legjobb csapatai mérik össze tudásukat. Az idei szezonban új elem a regionális döntők beiktatása 
a versenynaptárba, ami azt jelenti, hogy tovább tudjuk növelni a programon belüli aktivitások számát, még több lehető-
séget biztosítva ezzel a nevezett csapatoknak a játékra, szem előtt tartva a Grassroots egyik legfontosabb alapelvét.

A megyei szintű rendezvények felelősei a központi iránymutatások, versenykiírás alapján a megyei Grassroots 
koordinátorok 2013 szeptembere óta. A szezon záróeseménye az Országos Döntő megrendezése egy központi 
helyszínen 16 csapat (8 fi ú, 8 lány csapat) részvételével, ahol egy egész napos rendezvényen dől el, hogy ki kapja 
az értékes fődíjat, ami az eddigi években minden alkalommal egy külföldi út volt labdarúgás témakörben.

Az idei, 2014/15-ös tanévben jelenleg 436 középfokú oktatási intézmény, 831 csapata, 8052 regisztrált fővel vesz 
részt a programban, amelyből 2581 fő lány. A program indulása óta minden szezonban folyamatos növekedés 
tapasztalható mindhárom mutató (bevont iskolák, csapatok és regisztrált játékosok száma) kapcsán.

2.4. Egyetemi kispályás bajnokság, Telekom Liga

A Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban felvette Grassroots programjába az Egyetemi Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságot. 2014 előtt 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 minden évben (jellemzően a győztes csapatok) 
Debrecenben a Campus Fesztivál keretei között rendezett Campus Grassroots Cup elnevezésű országos 
döntőn vehetnek részt. Az országos döntő a Debreceni Egyetem és az MLSZ közös szervezése, az utóbbi 
támogatási szerződés alapján járul hozzá a költségekhez.

2014 elején a Magyar Telekommal megkötött szponzori megállapodás értelmében a felsőoktatási intézményekben 
már működő egyetemi-főiskolai bajnokságok szorosabb együttműködés keretében egyesültek. Az MLSZ, mint 
szakmai lebonyolító partner a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséget (MEFS) is bevonta a programba. 

GRASSROOTS
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2.5. Veterán labdarúgás

(Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület – OVLSE)
A veterán programban eddig résztvevők száma: 636 fő. A Veterán labdarúgás a 60 éven felüliek labdarúgása, 
melynek szlogenje: „Egy életen át kell játszani”.

2014-ben már 12 régióban, régiónként 6 játéknappal zajlottak a tornák, amelyen több mint 600 labdarúgó vett részt. 
Az augusztusban rendezett országos szabadtéri fesztiválon 16 csapat 250 játékosa futballozott. A tornasorozat célja 
a rendszeres labdarúgó tevékenység végzése mellett az idős korosztály inaktív állapotából történő kiemelése, 
mozgás gazdag életmód biztosítása. 

2.6. A labdarúgás útja a köznevelésbe

„A labdarúgás útja a köznevelésbe” címmel indított közös projektet a Magyar Labdarúgó Szövetség 
és a Magyar Diáksport Szövetség 2014-ben, amelynek célja a sportág integrációja a Nemzeti Alaptantervbe.

2014-ben a folyamat, az egyeztető tárgyalások mellett, a jogi és törvényi szabályozási háttér áttekintésével 
kezdődött. Ezt követően megtörtént a projektszerződés megkötése, majd a projekt bemutatásra került 
az MLSZ novemberi elnökségi ülésén. Az Elnökség a projektet elfogadta, majd elkezdődött a gyakorlati munka. 
Ennek első fázisában az Alternatív Kerettanterv került kidolgozásra az 1-12. évfolyamban. 2015. januártól pedig 
elindult a pedagógus továbbképzések előkészítése. ‚A labdarúgás útja a köznevelésbe” című 6 éves projekt 
ezt követően a projektterv szerint folytatódik tovább.
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VIII. fejezet

KÉPZÉS

1. Általános feladatok

2. Felnőttképzési Intézet – 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 képzése, 
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 a 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 együtt-
működik a Felnőttképzési Intézettel (felnőttképzési szerződések, tanfolyami dokumentációk, tanúsítványok kiadása).

A Felnőttképzési Intézet akkreditációs előírásokban meghatározott adminisztrációs tevékenysége folyamatos. 
A Felnőttképzési Intézethez négy terület: az edzőképzés, a játékvezető-képzés, a sportmenedzser-képzés 
és az ún. „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.
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3. Edzőképzés

3.1. Az Edzőképző Központ

• január elején elindította az új PRO licences tanfolyamot, melyen 12 hallgató kezdte meg tanulmányait, 
a tanfolyam befejezése 2015 májusában várható;

• folytatta a második UEFA ELITE YOUTH A tanfolyamot Telkiben, a kurzus hallgatói a külföldi tanulmányút 
és a diplomadolgozat után kapták meg diplomájukat;

• elindította új továbbképzési sorozatát „Emeljük a szintet” címmel;

• Telkiben szakmai napot rendezett a kapusedzők számára;

• tárgyalásokat kezdeményezett a megújuló Testnevelési Egyetemmel esetlegesen létrejöhető szakmai együtt-
működés lehetőségeiről;

• megszervezett és lebonyolított egy tanulmányi utat az UEFA PRO képzés hallgatóinak és a hazai utánpótlásban 
dolgozó szakembereknek Berlinbe, a HERTHA BSC klubhoz;

• megszervezte és közel 120 fő részvételével sikeresen lebonyolította az UEFA PRO diplomás edzők 
kétnapos licenc megújító továbbképzését Budapesten, melyen több más külföldi előadó mellett részt vett 
Ioan Lupescu, az UEFA Technikai Igazgatója is.

• vezetőjét (Szalai László) az UEFA beválasztotta Technical Observer mérkőzéselemző csoportjába és megbízta 
az Europa League és utánpótlás tornák mérkőzéseinek elemzési feladataival.
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IX. fejezet

SPORTEGÉSZSÉGÜGY

1. Magyar sporttudományi siker az USA-ban

2013-ban befejeződött a hat utánpótlás centrum részvételével bonyolított „Törzsizom-erősítő” program. 
Ennek lényege a „core” izomzat erősítésére irányuló edzésmódszerek megismertetése és hazai elterjedésének 
támogatása volt. Hatékonyságvizsgálatához a nemzetközileg is validált FMS rendszert alkalmaztuk, annak haszná-
latát 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 fi zikai teljesítmény. A projekt rendkívül sikeresnek minősíthető. 

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. 

Zalai Dávid úr, aki az Orvosi Bizottság projektjei végrehajtásának aktív résztvevője, részt vett az Egyesült Államok-
ban rendezett labdarúgó-sporttudományi világkonferencián. Előadása az MLSZ törzsizom-erősítő programjáról nagy 
sikert aratott.

2. Klub orvosi licenc, tanfolyam és vizsga

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 prog-
ramja. A tematika a megfelelő egyetemi akkreditáció céljából benyújtásra került a Semmelweis Egyetemre.
2014 második félévében a tanfolyam tananyagának Semmelweis Egyetem által történő akkreditálása megtörtént. 
A tanfolyam 2015 februárjában került lebonyolításra és a végzettség sikeres vizsgához kötött. A tanfolyamon részt 
venni nem tudó sportszervezetek orvosai részére pót tanfolyam kerül elindításra.

3. Sérülésregiszter bevezetése

Összetett szakmai egyeztetések után elkészült az első lépésben az utánpótlás-nevelő centrumoknál bevezetendő sérülés-
regiszter sporttudományi megalapozottságú szakmai tartalma. A részletek egyeztetése mellett már az informatikai 
fejlesztés zajlik. Megtörtént a sérülésregiszter informatikai rendszerének kimunkálása és a tesztverziójának pontosítása.



111

4. 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 (struktúrált) bemelegítés szükségességét, kiemelt fi gyelemmel a sérülés prevenció elemeinek 
megismertetésére, országos elterjesztésére.

Két helyszínen folytatódott a FIFA 11+ sérülés prevenciós programjának bemutatása, oktatása. Február 10-én 
Hódmezővásárhelyen, majd február 22-én Dombóváron várták a szervezők a régió edzőit.

A nemzetközi szakértők által kifejlesztett, amatőr futball csapatoknak ajánlott bemelegítő program a hagyományos 
bemelegítés helyett rendszeresen (heti legalább két alkalommal) alkalmazva jelentősen csökkenti a leggyakoribb 
ún. non-kontakt sérülések előfordulását.

5. Egészségügyi vízum

Elkészült és az U19 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 tényezők-
ről a különböző keretekhez való érkezéskor. Ez a dokumentum fontos kommunikációs kapcsolat a klubok és a válo-
gatottak 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 
keretében az Európa Bajnokság végéig folyamatosan monitoroztuk annak megvalósulását, az azt segítő, illetve 
akadályozó momentumokat, a tapasztalatok rendkívül biztatóak.

6. Kardiológiai szűrés

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 utánpót-
lás-programjainak kardiológiai háttere, s a centrális adatbázis kezelője az intézet Kardiológiai Osztálya lesz.
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X. fejezet

EGYÉB TÁMOGATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

1. Marketing

Az MLSZ marketing tevékenysége a 2014-es esztendőben négy csoportra volt osztható: 

• márka/brand kommunikáció, márkaépítés 

• szponzoráció

• eseményszervezés/események támogatása 

• protokoll 

1.1. Márka/brand kommunikáció, márkaépítés

U19 EB
Az Európa Bajnokság szervezése a 2014-es évben az MLSZ egyik kiemelt eseménysorozata volt. Fontos volt, 
hogy a bajnokságnak ismertséget, rangot biztosítson a szövetség, ezen felül a nagyközönség számára meg kellett 
ismertetni a játékosokat. Összességében a rendezvénysorozatot külön márkaként kezelte a szövetség, aminek 
márkaismertségéhez a következő marketing feladatokra volt szükség:

• kampányok lebonyolítása;

• nézők toborzása;

• sorsolás megszervezése és lebonyolítása;

• stadion dekorálása;

• szponzori felületek kialakítása;

• VIP fogadás megszervezése és felügyelete;

• díjátadás lebonyolítása.
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1.2. Szponzoráció

A szponzorációs területen a 2014-es esztendő stabilitást hozott. Az MLSZ fő támogatói továbbra is az Adidas 
és az OTP Bank maradt. A fő támogatói státuszú szponzorokon kívül névadói státuszú szponzorokkal is megállapo-
dást kötött a szövetség, ezen eseménysorozatok a következők:

1.2.1 OTP Bank Liga

Az első osztályú nemzeti bajnokság névadó szponzorával, az OTP Bankkal közösen azon dolgozott a szövetség, 
hogy a szponzorációs együttműködés tartalmilag és látványilag tovább fejlődjön. Ilyen együttgondolkodás eredmé-
nyeképpen hozta létre a bank az új facebookos alkalmazást, a „Csapattag” oldalt, ahol fordulóról fordulóra tippel-
hetik meg a szurkolók a mérkőzések eredményeit izgalmas nyereményekért. 

Az OTP Bankkal és a Sport Tv-vel együttműködve jött létre a csatorna „Családbarát mérkőzések” projektje, amelyet 
az MLSZ is támogatott. Az eseményeken a gyerekek és kísérőik családbarát-szektorban szurkolhatnak, a félidei sor-
soláson a legszerencsésebb családok nyereményekben részesülhettek. 

1.2.2 Coca-Cola Cup

2014 tavaszán valamennyi megyében befejeződtek a tavaszi körzeti tornák és a megyei döntők. Az országos döntő 
a Vasas Fáy utcai Sportcentrumában került megrendezésre 2014. június 1-jén, egy nagyszabású, egész napos torna 
keretében, amely eseményt a Coca-Cola és az MLSZ közösen szervezett.

A nyári szünetet követően ősszel elindult a 2015/2016-os szezon toborzása. A középiskolások részére kiírt amatőr 
sorozat harmadik évadjára rekordszámú nevezés érkezett. 430 intézmény, 818 csapata (243 leány) 7904 (2526 leány) 
fővel jelentkezett a versenyrendszerben.
 
1.2.3 OTP Bank Bozsik-program

A program szponzorációs tartalom szempontjából két fő eseménnyel rendelkezik: a Tanévnyitó Fesztivál és a Tanév-
záró Fesztivál. Színes programokkal és ajándékok szervezésével támogattuk az eseményt a névadó szponzor közre-
működésével.

1.2.4 Jet-Sol Liga

A női futball fejlesztése az MLSZ számára stratégiai célú feladat. A női foci imidzsének, ismertségének támogatásá-
hoz a Jet-Sol immár két éve partnerünk.
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1.2.5 Merkantil Bank Liga

A 2014-es esztendő új szponzora a Merkantil Bank volt. A szponzorációs megállapodás megkötését követően 
a bank az NB II. férfi  felnőtt bajnokság névadó szponzora lett.

1.3. Eseményszervezés/események támogatása

1.3.1 RangAdó-díjátadó

2014-ben harmadik alkalommal került megrendezésre a díjátadó, amely most is teltházas rendezvény volt. 
10 kategóriában adták át az elismeréseket, a díjátadásokat pedig látványos produkciók színesítették. Fellépők 
között említhetjük az Experidance tánccsapatot, Tóth Gabi énekesnőt, illetve itt debütált az U19-es EB hivatalos 
dala is a Honey Beast előadásában.

1.3.2 Budapesti Nagy Sportágválasztó

A marketing osztály a labdarúgás népszerűsítése céljából kitelepülést szervezett a 2014. május 23-24-ei Budapesti 
Nagy Sportágválasztó rendezvényre, melyen több, mint 22.000 látogató vett részt. Az MLSZ képviseletében részt 
vett a rendezvényen Nyilasi Tibor és Mészöly Kálmán is.

2. Protokoll

Az MLSZ több olyan eseményt is szervez, ahol a kiemelt vendégek számára külön fogadást/találkozót rendez. 
A protokoll feladatok ellátásához minden válogatott eseményen szükség van, utánpótlás csapatoktól kezdve 
egészen az A válogatott mérkőzésekig. 

Protokoll feladatok a szövetség életében: a VIP fogadás lebonyolítása, protokoll találkozók szervezése, szövetségi 
ajándékozáshoz csomagok biztosítása.

3. Egyéb projektek támogatása

3.1. Stadionbiztonsági projekt 

A szövetség egyik kiemelt feladata a Stadionbiztonsági projekten belül főleg a jegyvásárláshoz kapcsolódó tevé-
kenységek voltak. A 2014-es esztendő fejlesztései eredményeképpen mára már elővételben, online lehet jegyeket 
vásárolni. Az MLSZ a fejlesztés előkészítése során igyekezett körültekintően eljárni, sorozatos teszteléseket hajtott 
végre, hogy meggyőződjön a rendszer megbízható működéséről. 

EGYÉB TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK
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4. Az informatikai rendszer fejlesztésére tett 
intézkedések

2014. évben az MLSZ tevékenységeinek és programjainak kiszolgálására szinte minden esetben jelentős alkalmazás-
fejlesztés történt. Ennek keretében megvalósult a játékos-regisztrációs kártya bevezetése, elkészült a pályák 
és stadionok adatbázisa, szoftveres alapon elérhető a játékosok sportorvosi engedélye (közvetlen kapcsolat 
az OSEI nyilvántartásával), elkészült a nemzetközi mérkőzéseket nyilvántartó szoftveres alkalmazás és a Szövetség 
fotó adatbázisa, megtörtént a TAO támogatási rendszer továbbfejlesztése.

Megjelenésében, tartalmilag és műszaki megoldásaiban jelentős fejlődésen ment keresztül a www.mlsz.hu honlap.

Fentiek mellett a Stadion Biztonsági rendszerhez kapcsolódóan klubkártya rendszert alakítottunk ki. 

Megkezdődött a Szövetség ügyviteli rendszerének újraírása, az Integrált Futball Alkalmazás fejlesztése 
jelenleg is zajlik.
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5. Gazdasági tevékenység

5.1. Központi irányítás

A 2011-es évben megkezdődött megyei integráció kezdeti nehézségei mára már teljes mértékben megoldódtak, 
a központ és a megyék pénzügyi-számviteli folyamatai megfelelő együttműködés mellett, zavartalanul működnek. 
2013. január 1-jével lecseréltük a pénzügy-számviteli tevékenységek rögzítésére használt integrált számítástech-
nikai rendszert, melynek következtében a korábbiaknál gyorsabbá és pontosabbá vált az adatszolgáltatás, jelenté-
sek készítésének folyamata. Ennek szemléletes bizonyítéka, hogy a mérlegkészítés időpontja egy hónappal korábbi 
dátumban került meghatározásra és az MLSZ éves beszámolója és közhasznúsági jelentése a szokásosnál több mint 
egy hónappal, február végén elkészült, különösebb nehézségek nélkül sikerült a folyamatot menedzselni. 

5.2. Leányvállalatok menedzselése

A Szövetség két leányvállalattal rendelkezett. Az MLSZ Edzőcentrum Kft. ügyvezetőjével rendszeres egyeztetés 
zajlik a társaság pénzügyi helyzetéről, tervezéséről, banki kapcsolatairól, esetleges bővítéséről és a várhatóan 
szükségessé váló tőkeemelésről. A társaság havi jelentést küld a gazdasági terület részére, amelyet együtt elemzünk 
és szükség esetén döntéseket hozunk. 2014-ben jelentős beruházásokat hajtottunk végre az edzőközpont területén, 
melynek keretében mennyiségi és minőségi fejlesztés is történt a rendelkezésre álló pályák tekintetében és egy korszerű 
wellness részleg kialakítására is sor került. A projekt fi nanszírozásban az MLSZ jelentős szerepet vállalt a társasági 
adótámogatási rendszer keretein belül gyűjtött támogatás felhasználásával. Az érdemi tevékenységet évek óta nem 
végző OLLÉ Kft. végelszámolása befejeződött, a társaság cégbírósági törlése megtörtént.

EGYÉB TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK
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6. Kommunikáció

Feladatköre szerteágazó, valamennyi egyéb szervezeti egységgel van érintkezési pontja, a többi hivatali egységgel 
szorosan együttműködve végzi feladatát. A napi ügymenetben jelentkező, azonnali reagálást igénylő kommuniká-
ciós feladatok ellátása mellett a Szövetség hosszú távú kommunikációs stratégiájának végrehajtása, közösségépítő 
tevékenysége (internetes platformok segítségével), valamint az eseményeken a kulturált sajtókiszolgálás feltétele-
inek megteremtése is a feladatkörébe tartozik. Az elmúlt időszakban a különböző szakterületek és projektek haté-
kony kommunikációs támogatása mellett a reaktív és a proaktív kommunikáció arányának az utóbbi felé való jelen-
tős elmozdulása volt a jellemző. A sajtó magas színvonalú és professzionális kiszolgálása területén jelentős haladást 
értünk el. Az akkreditációs folyamatok és a pontos, naprakész információk átadása a korábbiaknál hatékonyabban 
működő rendszerben történik. A nyilatkozati rend elkészítése, bevezetése és alkalmazása transzparenssé és haté-
konnyá tette a szervezeten belüli folyamatokat, tervezhetőbbé és effektívebbé az MLSZ számára fontos üzenetek 
átadását, a sajtó kiszolgálását. Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a szakmai jellegű információk megjelenése 
a sajtóban. Intenzív kapcsolatot tartunk fent a médiával, a legmeghatározóbb orgánumokkal napi kapcsolatban 
állunk, tematizáljuk a párbeszédet. Prioritást élveznek az orgánumok, amelyek rendszeresen számolnak be a straté-
giailag fontos fejlesztéseinkről. A válogatottal való kapcsolattartásba olyan rendszert működtetünk, amely biztosítja 
a játékosok nyugodt felkészülését és a média igényeit is kielégíti. Sajtóeseményeket (sajtótájékoztató, háttérbeszél-
getés) szervezünk, amelynek segítségével a helyi és az országos sajtó közvetlen, személyes benyomásokat szerez-
het a pályaépítési programról, a TAO programról, az edzőképzés megújításáról és egyéb kiemelt stratégiai fejleszté-
seink eredményeiről. Az MLSZ központi kommunikációja mellett, megyei sajtófelelősi hálózat felállításával jelentős 
előrelépést értünk el a regionális, megyei, helyi kommunikációban. Ez a sajtómegjelenések számában és minőségé-
ben egyaránt jelentős pozitív változást eredményezett. Mindezek mellett számottevő haladást értünk el a felhaszná-
lók közvetlen elérése területén is a digitális stratégia megvalósításával (honlap, MLSZ TV, archívum stb.). A közösségi 
médiumok kiterjedt és intenzív használatával, valamint az internetes felületeink kommunikációba történő bevoná-
sának köszönhetően a korábbinál nagyságrendekkel több felhasználóhoz juttattuk el az MLSZ tevékenységét illető 
legfontosabb információkat. A klubok kommunikációját a korábbiaknál nagyobb energiaráfordítással és hatékony-
sággal támogattuk. Az elmúlt esztendőben is folytattuk a magyar labdarúgás gazdag hagyományainak ápolását 
kiadványaink elkészítésével és a felhasználók igen széles körében elérhetővé tett – több éves munka eredménye-
ként létrehozott – videóarchívum létrehozásával. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően folyamatosan elkészí-
tettük az európai szövetség „UEFA Direct” című magazinjába a magyar vonatkozású beszámolókat, cikkeket, tartjuk 
a kapcsolatot az uefa.com és a fi fa.com hazai tudósítóival.




