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Vezetői összefoglaló 

 

A legutóbbi küldöttközgyűlés (2016. május. 6.) óta eltelt időszakban sok munkát végeztünk, számos 
eredményt ért el a Magyar Labdarúgó Szövetség. A stratégiánkat követve, tervezett és szisztematikus 
munka folyt a sportágban a megyei igazgatóságok és a központi hivatal hathatós irányítása és 
közreműködése mellet. 

Ennek köszönhetően tovább erősödött a futball gazdasági háttere, a társasági adókedvezmény 
rendszere biztosította lehetőségeknek, a normatív támogatások és a szövetség hatékony 
gazdálkodásának köszönhetően több forrást került bevonásra, ezeknek köszönhetően minden 
korábbinál szilárdabb a sportág, kiemelten az amatőr és utánpótlás terület háttere. 

Folytatódott a stratégiában meghatározott és elfogadott infrastruktúra-fejlesztés folyamata, tovább 
szélesedett az amatőr labdarúgás tömegbázisa, erősödött a Grassroots. 

A humánerőforrás fejlesztése, a szakemberképzés területén is jelentős előrehaladásról tudunk 
beszámolni, csakúgy, mint az akadémiai rendszer átalakítása és az utánpótlás-képzés kiemelten 
fontos területén. Külön említést érdemel az OTP Bank Bozsik-program és a női szakág dinamikus 
fejlődése is. 

A legnagyobb feladat, a legtöbb kihívás és komplex együttgondolkodás a sportágfejlesztés területén 
tapasztalható, elmúlt időszakban itt is komoly átalakításokat hajtott végre szövetségünk. 

Kiemelkedő sportszakmai sikereket értünk el, és a sportdiplomáciában is rendkívül sikeres időszakot 
tudhatunk magunk mögött. 2016 nyarán 44 év szünet után ismét Eb-résztvevő volt a Bernd Storck 
vezette férfi A-válogatottunk, és hosszú idő után először fordult elő, hogy valamennyi korosztályos 
válogatottunk kvalifikálta magát az elitkörbe. A futsal együttesünk is Eb-szereplőnek vallhatta magát, és 
a női A-válogatott is szállítottak szép eredményeket. 

A tartalmas időszakról szóló beszámolóban a magyar labdarúgás teljes keresztmetszetéről ad átfogó 
képet és valamennyi részterületre kiterjedő tájékoztatást. 
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I. fejezet 

Szövetségi élet, jelentős események 

1. Küldöttközgyűlés 

A Szövetség május 6-án tartotta éves rendes Küldöttközgyűlését, ahol a küldöttek elfogadták a 
jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó beszámolókat, illetve terveket. 

2. Elnökség 

Az Elnökség 2016-ban 15 alkalommal ülésezett és 199 határozatot hozott, köztük a 
versenyszervezéssel, a bajnokságok átalakításával, a társasági adótámogatási programmal, a 
pályaépítéssel, stadionbiztonsággal kapcsolatos határozatok, valamint a nemzeti bajnokságban 
résztvevő sportszervezetek vagyoni értékű jogainak értékesítésével kapcsolatos döntéseket. 

3. Bizottságok 

Az MLSZ bizottságai az adott szakterületen szövetségi feladatokat látnak el. A bizottsági munka az 
elmúlt évben is szerves részét képezte a Szövetség alaptevékenységének, többek között a 
versenyeztetés működésének biztosításában. A Központi Hivatal mellett működő Bizottságok 187 
alkalommal üléseztek, és 2437 határozatot hoztak, illetve javaslatot fogalmaztak meg. 

Bizottság Létszám Ülések száma Ügy/döntés/javaslat 

Amatőr Bizottság 5 fő 8 12 

Biztonsági Bizottság 5 fő 7 21 

Elsőfokú Licencadó Bizottság 5 fő 2 67 

Fegyelmi Bizottság 10 fő 66 1286 

Fellebbviteli Bizottság 7 fő 12 19 

Fellebbviteli Licencadó Bizottság 5 fő 1 1 

Futsal Bizottság 5 fő 4 25 

Igazolási és Átigazolási Bizottság 5 fő Kérelem nem érkezett ------------------ 

Játékvezetői Bizottság 6 fő 6 134 

Jogi Bizottság 8 fő 12 15 

Grassroots, Fair-Play és Kisebbségi Bizottság 5 fő 3 4-5 

Marketing és Média Bizottság 6 fő 4 8 

NB I-es Bizottság 24 fő 4 27 

NB II-es Bizottság 5 fő 4 17 

Női Bizottság 6 fő 4 15-20 

Orvosi Bizottság 9 fő 2 12  

Szakmai Bizottság 10 fő 6 10-12 

Versenybizottság 8 fő 56 888 

4. Magyar Labdarúgás Napja 

A Magyar Labdarúgás Napját a mindenkori férfi válogatottak mellett a korábbi és jelenlegi női 
válogatottak is együtt ünnepelték a budapesti Aréna Hotelben, ahol megemlékeztek a jelenlegi 
válogatottak sikereiről. Külön köszöntötték Király Gábort 100. válogatottsága alkalmából. 

5. Szakmai nap a női labdarúgásban 

Egy frissen indult kezdeményezés első lépéseként szakmai nap került megrendezésre a hazai női 
csapatok mellett dolgozó szakemberek számára. A szakmai program vezérelve a kluboknak történő 
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segítségnyújtás, így az első alkalom során az erőnléti edzés került fókuszba. A sorozat következő 
állomását januárban tartották, amikor az élettani felmérések szerepe és a játékosok helyes 
táplálkozása került középpontba. 

6. Visegrádi országok találkozója Bécsben 

A szövetségek irányítói áttekintették az együttműködés megalakulása óta eltelt években elért közös 
eredményeket. Ezek közül a leglátványosabb, hogy utánpótlásban, női labdarúgásban és a 
játékvezetés területén is jóval intenzívebbé vált a tagországok közötti kapcsolat. A megbeszéléseken a 
FIFA és az UEFA aktuális helyzetéről is tárgyaltak a résztvevők. 

7. Országos Pályaépítési Program: új pályázati kör indult 

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretén belül ismét lehetőség nyílt pályázni 
önkormányzatoknak s sportegyesületeknek, 12x24 méteres műfüves grundpálya, valamint 20x40 
méteres műfüves kispálya építésére. 

8. Megállapodás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 

Megállapodás született a Szövetség és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között. A 
két szervezet szakemberei tanfolyamokkal és oktatóanyagokkal segítik egymás felkészítését, a hazai 
stadionok biztonsága érdekében közös fórumokat, felkészítéseket, továbbképzéseket is szerveznek. 
Együttműködnek a labdarúgó-mérkőzések biztonságos lebonyolításában, újragondolják például a 
stadionokban tartózkodók veszélyhelyzetek esetén történő tájékoztatásával kapcsolatos tennivalókat 
is. 

9. Női labdarúgás fejlesztéséről szóló szakmai találkozó az UEFA részvételével 

A szakág hazai főszereplői, élvonalbeli és alacsonyabb osztályú klubok képviselői vettek részt a 
kétnapos rendezvényen, ahol előadások hangoztak el a női szakág jelenlegi helyzetéről és arról, hogy 
milyen fejlesztési segítségre van szüksége a szakágnak a további előrelépéshez. 

10. Rangadó Díjátadó 

A Magyar Labdarúgó Szövetség ötödik alkalommal rendezte meg a Rangadó Díjátadó gálát, amelyen 
az idény legjobbjai 9 kategóriában vették át kiérdemelt elismeréseiket. 

11. Csik Ferenc Díj 

Mészöly Kálmán, 61-szeres válogatott labdarúgó, volt szövetségi kapitány, kiemelkedő 
sportteljesítményének és sportolói életművének elismeréseként Csik Ferenc Díj elismerésben 
részesült. 

12. Bon Voyage Fesztivál 

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a ’Soproni’ sör gyártója a könnyűzene krémjével karöltve május 22-
re tető alá hozott egy koncertet, amely útravalóul szolgált a magyar válogatott számára a júniusi 
kontinensviadal előtt. A projekt két részből áll, a ’Soproni bemutatja: Bon Voyage, Válogatott Dalok 
Utazáshoz’ című CD-megjelenésből, amelyen a magyar könnyűzene nagyjai adták meg a szurkolói 
hangulatot, valamint egy nagyszabású koncertből, amelynek a Budapest Park adott otthont. 

13. MLSZ Szurkolói Klub 

Az MLSZ az NB I-es klubokkal közösen létrehívta a Szurkolói Klubot, melynek bárki tagja lehet, aki 
érvényes klubkártyával vagy futballkártyával rendelkezik és a szurkoloiklub.mlsz.hu oldalon belép a 
Klubba. A Szurkolói Klub tags ága különböző kedvezmények igénybevételére jogosít, így a válogatott 
mérkőzéséire, valamint az NBI-es bajnoki találkozókra szóló jegyek vásárlásánál is kedvezményben 
részesülnek. A klub tagjai rendszeresen hírleveleket, videókat, üzeneteket kapnak, játékokban 
vehetnek részt. 

https://szurkoloiklub.mlsz.hu/
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14. Tehetségfejlesztő program 

Az MLSZ idén elindított megyei tehetségfejlesztő programjának legügyesebb labdarúgói két napon 
keresztül futballoztak Telkiben, ahol négy regionális csapatba került beosztásra a száz meghívott fiatal, 
akik egymás elleni mérkőzéseken bizonyíthattak. A találkozókat a szövetségi edzők mellett a megyei 
szakmai igazgatók és a tehetségközpontok edzői is megtekintették. 

15. Ifjúsági Eb 1976 - megemlékezés 

1976-ban Magyarország rendezte az Ifjúsági Európa-bajnokságot, amelyen csapatunk második 
helyezést ért el. A negyvenéves jubileum apropóján az Aréna Hotelben gyűltek össze az akkor 
ezüstérmet szerző csapat tagjai, hogy újra felidézzék a szép emlékű torna legemlékezetesebb 
pillanatait. 

16. Strandlabdarúgás - Talent Cup 

Hatalmas siker, egyben hatalmas elismerés is a Strandlabdarúgó Szakág számára, hogy a világon 
elsőként rendezhetett a szakág Magyarországon, a sportág hazai központjában (a siófoki MLSZ Beach 
Arénában) négycsapatos U21-es nemzetközi tornát, amit a magyar csapat meg is nyert. 

17. Szociális tábor Tiszaújvárosban 

Ötödik alkalommal találkoztak a Szövetség szociális programjaiban résztvevő csapatok 
Tiszaújvárosban. A labdarúgó táborban 18 csapat vett részt, döntő többségében a gyermek- és 
lakásotthonokban élők csapatai, valamint a tanulásban akadályozott és értelmi fogyatékos labdarúgók. 

18. Tehetségközpontok szakembereinek továbbképzése 

Az U12-es, U13-as és U14-es korosztályokat célzó utánpótlásprogram 2016 elején indult el, fő eleme, 
hogy kétheti rendszerességgel egységes foglalkoztatást biztosít a megyék legtehetségesebb fiataljai 
számára. A program részeként szeptember 12-13-án kétnapos szakmai konferencián és 
továbbképzésen vettek részt a Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Tehetség Kiválasztási 
Programjában dolgozó szakemberek. 

19. Játékvezetői képzés 

A világon egyedülálló módon labdarúgó-játékvezetői képzést indított tavalyelőtt a Debreceni Egyetem, 
és 2016. szeptember 5-től a szabolcsi megyeszékhelyen is beindult a képzés: a Nyíregyházi 
Egyetemen bekerült a C típusú, azaz szabadon választható tárgyak közé a játékvezetés. 

20. Női labdarúgás szakmai nap 

Markó Edina női szövetségi kapitány kezdeményezésére immár harmadszor gyűltek össze a női 
csapatokkal dolgozó edzők, hogy közösen gyarapítsák tudásukat. 112 szakember kísérte figyelemmel 
a vezető erőnléti edzők előadását, illetve bemutatóját, melyek fókuszában az utánpótláskorú játékosok, 
bemelegítések, valamint a sérülésmegelőzés álltak. 

21. M4 Sport-Év Sportolója Gála 

Akárcsak tavaly, idén is a magyar labdarúgó-válogatott lett az „Év Csapata” a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazáson. Az Európa-bajnokságon nyolcaddöntőbe jutó nemzeti 
csapat kapusa, Király Gábor, az „Év Labdarúgója” lett. 

22. Találkozó az angol szövetség elnökével 

Magyarországra látogatott Greg Clarke úr, az angol szövetség nemrégiben megválasztott elnöke. A két 
szövetség elnöke a budapesti találkozón tájékoztatást adott egymásnak a szövetségek működéséről, 
legfőbb tevékenységeiről, aktuális fejlesztéseikről, hosszabb távú stratégiáikról. 



8 

 

23. Doppingellenes együttműködés 

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (MACS) 
és a Magyar Labdarúgó Szövetség. 

A Szövetség elkötelezett a sportág tisztasága mellett, így a doppingellenes fellépésben is. A két 
szervezet között létrejött megállapodás alapján, a doppingellenes harc részeként, a MACS rendszeres 
ellenőrzéseket végez az MLSZ versenyrendszeréhez tartozó eseményeken, annak érdekében, hogy 
kiszűrje a tiltott teljesítményfokozó szereket esetlegesen használó labdarúgókat. 

24. „Emeljük a Szintet” Konferencia 

A Szövetség Edzőképző Központja folytatta az „Emeljük a Szintet” címmel indított szakmai 
konferenciasorozatát, a gödöllői képzési napra 660 regisztráció érkezett. 

A program két részre oszlott: délelőtt a pedagógia, pszichológia és a motiváció témakörében 
hallgathattak előadásokat az edzők, délután a gyakorlati anyag és a fizikai felkészítés került a 
középpontba, többek között edzés bemutatóval. 

25. Pályafenntartó képzés 

Az elnökségi határozat alapján 2017 februárjában elindult a pályafenntartó szakemberek képzése. A 
képzésre jelentős túljelentkezés volt, ezért az NBIII-as klubok részére várhatóan újabb képzés indul, az 
őszi-téli időszak fordulóján. 

26. U21 Eb selejtező 

A 2019-es U21-es Eb vonatkozásában a magyar válogatott a negyedik kalapból várta a nyoni 
sorsolást, miután az előző selejtező sorozatban csak az ötödik helyen végzett csoportjában, és ezzel 
némileg visszacsúszott a kalapbeosztás alapjául szolgáló koefficiens-ranglistán. 

Csoportellenfelek: Svédország, Belgium, Törökország, Málta, Ciprus. 
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II. fejezet 

Nemzetközi kapcsolatok 

1. FIFA Gála 

A hagyományosan Zürichben megrendezett FIFA Gálán a Szövetség vezetése is részt vett. 2016 
legszebb találatáért a malajziai Mohd Faiz bin Subri kapta a FIFA Puskás-díjat a január 11-i 
ünnepségen. 

2. Az MLSZ elnöke a FIFA pénzügyi bizottságában 

Fontos sportdiplomáciai siker a Szövetség számára, hogy (egyedüli európai tagként) a FIFA pénzügyi 
bizottsága tagjává választották Dr. Csányi Sándort. 

3. Visegrádi Ötök csúcstalálkozója 

A Visegrádi Ötök évente megrendezett konferenciájának célja, hogy minden résztvevő fél 
profitálhasson a szakmai együttműködésből, a szövetségek egymás tapasztalatait is felhasználva 
adhassanak választ a sportág aktuális kihívásaira, adott esetben közös fellépéssel erősítve 
labdarúgásukat. 

2016. február 8-án Bécsben, 2017. január 10-11-én pedig Varsóban folytatódott a közös munka a 
visegrádi országok labdarúgó szövetségeinek (lengyel, cseh, szlovák, osztrák és magyar) vezetői 
között, melyen a résztvevők megtárgyalták a felek előtt álló nemzetközi és hazai feladatokat. 

A 2015-öshöz hasonlóan a 2016-os és 2017-es csúcstalálkozón is részt vett a német, svájci és 
liechtensteini labdarúgó szövetségek vezetése is. 

A szövetségek irányítói áttekintették az együttműködés kialakítása óta eltelt években elért közös 
eredményeket. Az együttműködés az utóbbi évben jóval intenzívebbé vált a tagországok között. 

4. Magyar-mongol együttműködés 

A Mongol Labdarúgó-szövetség elnöke, Ganbaatar Amgalanbaatar látogatást tett Budapesten. A felek 
a találkozón áttekintették, hogy milyen együttműködési lehetőséget tudnak kialakítani a szakmai 
tapasztalatok megosztására. 

5. UEFA Rendkívüli Kongresszusa Zürichben 

A Szövetség vezetése részt vett a zürichi FIFA kongresszust megelőző rendkívüli UEFA 
Kongresszuson, 2016. február 25-én. 

6. FIFA Rendkívüli Kongresszusa Zürichben 

A Szövetség vezetése részt vett a rendkívüli FIFA kongresszuson Zürichben 2016. február 26-án, 
melyen elfogadták a megújított FIFA Alapszabályt és megválasztották Gianni Infantinot a FIFA új 
elnökének. 

7. UEFA Rendes Kongresszusa Budapesten 

Az UEFA tíz évvel ezelőtt, 2006-ban tartott legutóbb rendes kongresszust a magyar fővárosban, azóta 
egyszer, 2012-ben már a FIFA is tartotta Budapesten éves csúcstalálkozóját. 2016-ban ismét 
Budapestre érkeztek az UEFA vezetői. Május 3-án a kontinens 450 sportvezetője ülésezett 
Magyarországon, ez volt az európai szövetség 40. kongresszusa. Május első napjaiban az UEFA 
bizottságai, köztük a szervezet irányító testülete, a Végrehajtó Bizottság is fővárosunkban ülésezett. 

Palotai Károly a budapesti kongresszuson megkapta az európai szövetség legmagasabb kitüntetését, 
az UEFA Érdemrendjének Gyémánt fokozatát. 

8. UEFA Kongresszus Helsinkiben 
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A 2017. április 5-én Helsinkiben tartott UEFA Kongresszuson Dr. Csányi Sándort beválasztották a FIFA 
Tanácsba, így 23 év után ismét van magyar tagja a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vezető 
testületének. 

9. Budapesten üléseztek a kibővített visegrádi országok labdarúgó szövetségeinek vezetői 

Az augusztus 24-i tanácskozáson a megszokott visegrádi országok (Lengyelország, Szlovákia, 
Szlovénia, Magyarország) mellett Ausztria, Liechtenstein és Svájc tisztségviselői is jelen voltak a 
Budapesten rendezett szakmai konferencián. 

Az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára aspiráló jelöltek (a spanyol Ángel María Villar, a 
szlovén Aleksander Čeferin, valamint a holland Michael van Praag) írásos és szóbeli prezentációval 
mutatták be elképzeléseiket a résztvevő labdarúgó szövetségek vezetői számára. 

10. UEFA Rendkívüli Kongresszusa Athénban 

Az UEFA kongresszuson az MLSZ által is támogatott Aleksander Čeferint választották meg az 1954-
ben alapított európai szövetség hetedik elnökévé. 

11. Az Eb 2020 logójának bemutatása Budapesten 

Az UEFA döntése alapján a 2020-as Eb mérkőzéseit Európa tizenhárom országának egy-egy 
városában rendezik meg. London, Baku, München, Róma, Szentpétervár, Koppenhága, Bukarest, 
Amszterdam, Dublin, Bilbao, Brüsszel és Glasgow mellett Budapest is rendező város lesz, három 
csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendezünk. 

Az Eb 2020 hivatalos logójának bemutatására 2016. november 16-án került sor Budapesten. Az 
ünnepségen részt vett Tarlós István, Budapest Főváros Főpolgármestere, valamint az UEFA új elnöke, 
Aleksander Čeferin és Theodore Theodoridis, az UEFA Főtitkára is. 

12. UEFA Fair Play rangsor 

A magyar válogatott csapatok és klubcsapatok a 25. helyen végeztek az UEFA Fair Play rangsorában 
a 2015-16. évi szezonban lejátszott 86 nemzetközi mérkőzés alapján, 8.128 átlag pontszámmal. 

13. UEFA „Certificate in Footbal Management” kurzus 

A 2016-os és 2017-es évben a Magyar Labdarúgó Szövetség rendezi az UEFA futball menedzsment 
képzését, a svájci lausanne-i Egyetem közreműködésével, melyen huszonöt szakember vesz részt a 
Szövetségtől és hazai kluboktól, valamint tíz fő egyéb UEFA tagszövetségektől. 

A lausanne-i, valamint több más neves egyetem professzora tartott előadást az egyes 
szemináriumokon, valamint az UEFA részéről Thierry Favre, az UEFA Nemzeti Szövetségek 
Fejlesztési Osztályának vezetője is közreműködik. 

14. FIFA vezetői csúcstalálkozó Miamiban 

A Szövetség vezetése is részt vett a 2017. január 17-19 -i FIFA találkozón, melynek fő témái az 
alábbiak voltak: 

 a FIFA támogatási rendszerének megújítása; 

 a labdarúgás fejlesztésének jövője; 

 áttekinthetőség, elszámoltathatóság az FIFA-n belül az új FIFA Alapszabály értelmében; 

 a 2026. évi FIFA Világkupa rendezési formája;  

 a FIFA versenyeinek jövője. 

15. Az UEFA kerekasztal tárgyalásai a szövetségek vezetőivel 

Az UEFA székházban került sor 2017. január 23-24-én az európai szövetség, illetve 12 nemzeti 
szövetség vezetőinek egyeztetésére, melyen az MLSZ vezetése is részt vett. 

Fő témák az alábbiak voltak: 

 az UEFA megújított szervezete;  

 terminus korlátozás az UEFA elnök és az UEFA Végrehajtó Bizottság tagjai számára;  
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 irányítási kérdések; 

 európai klubtornák 2018-2021 között;  

 nemzeti válogatottak versenyei (UEFA Nemzetek Ligája és a centralizált barátságos 
mérkőzések). 

16. Szövetségi elnökök varsói találkozója 

Lengyelországban folytatódott a közép-kelet-európai térség immáron hagyományosnak mondható 
labdarúgó-szövetségi egyeztetése, melyen az MLSZ is képviseltette magát. A csúcstalálkozón 
Németország és Svájc küldöttsége is részt vett, a megbeszélés célja a térség együttműködésének 
elősegítése volt. 

17. „Német Futball Nagykövete” jelölés 

Bernd Storck úr, a magyar labdarúgó válogatott Szövetségi Kapitánya 2017. február 24-énTelkiben 
vette át azt az oklevelet, ami a „Német Futball Nagykövete” díjra történt jelöléséért jár. 
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III. fejezet 

Kiemelt projektek 

1. OTP Bank Bozsik-program 

A Program vonatkozásában kiemelkedő volt a 2016-os év. Továbbra is fő célkitűzés az 5-14 éves 
korosztályban a játék megszerettetése, az intézményi tömegbázis további szélesítése, a tehetséges 
gyermekek áramoltatása a sportszervezetekbe. 

1.1. Intézményi Program 

A 2015/2016-os tanévben országosan 19 megye és Budapest részvételével, 198 körzetben, 2.577 
intézmény, 7.230 sportcsoport, 89.354 gyerek került bevonásra a Programba. 2010 óta az óvodai és 
iskolai labdarúgás fejlődése töretlen. Kiemelkedően növekedett a bevont óvodák (1.222), az 5-7 
évesek (24.466) és az 5-14 éves lányok (20.111) száma. A közreműködő óvoda pedagógusok és 
pedagógusok az Önkéntes Szervező tanfolyami képzésén vesznek részt. 

A regisztrációs időszak lezárultát követően a 2016-17-es tanévben 20 megyében, 230 körzetben, 2.945 
intézményben, 8.443 sportcsoportban, 102.356 gyerek vesz részt. Ezek az adatok is érzékeltetik a 
program további töretlen fejlődését. 

Az Intézményi Program kiegyensúlyozott működése, a stabil pénzügyi támogatás, valamint a megyei 
igazgatóságok sokrétű feladatvállalása pozitívan hatnak a résztvevők számának folyamatos 
emelkedésére. Az OTP Bank Bozsik-program évről-évre egyre népszerűbb a közoktatási intézmények 
körében is. 

1.1.1 Elért eredmények 

A programok eredményeként jelentősen nőtt az előző évekhez képest a regisztrált labdarúgók száma. 

Időszak Regisztrált labdarúgók 

2010/2011 szezon  28.503 fő 

2011/2012 szezon  50.431 fő 

2012/2013 szezon  60.350 fő 

2013/2014 szezon  67.378 fő 

2014/2015 szezon  78.085 fő 

2015/2016 szezon  89.354 fő 

2016/2017 szezon  102.356 fő 

1.1.2 Tanévzáró fesztivál 

2016. május 28-án került megrendezésre az OTP Bank Bozsik-program Tanévzáró Gyermeklabdarúgó 
Fesztivál. A telki Edzőközpontban mintegy ezer (5-14 éves) lányt és fiút láttunk vendégül. A 
rendezvény népszerűségét, rangját mutatja, hogy minden évben új településekről érkeznek csapatok, 
gyerekek az ország különböző pontjairól. A 11-14 éves fiúk és lányok tornarendszerben játszottak a 
nagyobb korosztályokban, a 7-10 éves kisiskolások és az óvodások Grassroots Fesztiválon vettek 
részt. 

Elsődleges cél a játéköröm és egy feledhetetlen élmény biztosítása, ezen kívül minden résztvevő 
gyermek ajándékban részesült, illetve a csapatok mez garnitúrát és egy futball labdát kaptak 
ajándékba. 

1.2. Egyesületi Program 
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2016 nyarán született a döntés, miszerint a Program megyei struktúrája regionálissá alakul, 2017. 
március 1. dátummal. A 2016/17 évadban, az őszi szezonban még nyolc régióba soroltuk a 19 megyét 
és Budapestet, melyekben 94 alközpont működött, 259 tornaszervezési csoporttal. 2016 első félévéhez 
képest tovább emelkedett a résztvevő sportszervezetek száma, hiszen az új évadra 1.200 
sportszervezet részvételével készült a költségvetést. A 2017 tavaszi szezon az újonnan kialakított, 
országos szinten tizenkét regionális központtal indul. A regionális központok alatt hat-hat alközpont lett 
kijelölve, majd a közel 1.200 sportszervezetet a regionalitás elvének megfelelően az alközpontok alá 
került. A tornarendszerben három szinten zajlanak az események. A regionális „A” szinten a régió 
központvezető akadémiákat találjuk, a regionális „B” szinten az alközpontok csapatait szerepeltetjük, 
illetve a regionális „C” szinten kistelepülések sportszervezeteit soroltuk be. Ezzel megvalósult a 
háromszintű szakmai alapú differenciálás a rendszerben, amely a legnagyobb szerkezeti átalakítás az 
OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Programjának kezdete óta. 

Az egyesületi torna rendszerben négy korcsoportra fókuszálva zajlottak az éves események. 

Az 5-6 éves korosztály (U7) esetében a már bevált Grassroots fesztivál rendszer működik. Az 
események száma négy fesztivál/ félév. 

A 7-8 éves korosztály (U9) esetében az U7-hez hasonlóan a fesztiváljellegű lebonyolítás folytatódik. 
Alapvető célkitűzés, hogy ezekben a korosztályokban a módszer segítségével maximalizálni tudjuk a 
rendezvényeinken a bevonható játékosok számát és ne legyenek „cserejátékosok” az oldalvonalak 
mellett, valamint növeljük a labdaérintések számát. Az események száma négy fesztivál/félév. 

A 9-10 éves korosztály (U11) és a 11-12 éves korosztály (U13) esetében az előző évben kialakított 
struktúrát megtartottuk, így a nyolc régióban nyolc U11 és nyolc U13-as csoport került kialakításra, 
amelyekhez régiónként (három megye alkot egy régiót, míg Budapest, illetve Pest megye önálló régió) 
hat-hat csapat került besorolásra. Az alközpontokon belül a megyei vezetők további differenciált 
csoportokat alkotnak a sportszervezetek potenciálja szerint. Ennek eredményeképpen a szakmai 
szempontok kerültek előtérbe az érintett korosztályok tornarendszerénél a kizárólagos területi 
szempontok helyett. Az események száma hat torna/félév a regionális kiemelt csapatok esetében, öt 
torna/félév az alközponti csapatok esetében. A 2016 őszi szezonban már több önálló leánycsapatot is 
bevonásra került a programba, számukra külön csoport és megyei tornák kerültek kialakításra. 

2016. decemberben egy, majd 2017. január és február hónapokban két futsal tornát rendeztünk az U9-
U11-U13-as korosztályok számára. Elsődleges célkitűzés az volt, hogy a képzési folyamatban 
eszközként használjuk fel a futsal szakágban tapasztalható sorozatos játékhelyzet megoldásokat és az 
egy-egy elleni játékszituációkat, tovább növelve a labdaérintések számát. Ennek megfelelően 
kívántunk lehetőséget biztosítani a téli időszakban is a foglalkoztatásra. 

 

2. Stadion Biztonsági Projekt 

A Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával összhangban, kormányzati támogatással, a 
sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájának színvonalát érdemben javító biztonságtechnikai 
fejlesztési program (Stadion Biztonsági Projekt) indult 2011-ben. A projekt első üteme 2013-ban zárult 
le, a második üteme 2014. december 31-ig került befejezésre. A Stadion Biztonsági Projekt második 
ütemének lezárása után a fő cél a Stadion Biztonsági rendszer finomhangolása, a rendszer 
üzemeltetésének konszolidációja, valamint az újonnan feljutó klubok csatlakoztatása voltak. 

2.1. Finomhangolások, rendszer továbbfejlesztések 

Az év folyamán a jegy- és bérletértékesítő rendszer stabilizációja volt a legfontosabb feladat, kiemelten 
az online jegyértékesítési rendszer kapacitásának, rendelkezésre állásának vizsgálata és szükséges 
fejlesztése által. Ezen feladatokkal párhuzamosan folyamatosan zajlottak a rendszer védelmének 
megerősítésére és az adatvédelmi megfelelésre irányuló fejlesztések is. 

Az online jegyértékesítő rendszer komplex tesztelése több fázisban jelenleg is zajlik, a belső fejlesztői 
tesztek mellett külső szakértő bevonásával. A tesztek kiértékelése után megfogalmazott javaslatok 
beépítésétől, a szükséges fejlesztések elvégzésétől a rendszer stabilitásának, rendelkezésre állásának 
növekedése várható. 

2.2. Üzemeltetés, oktatás, klubok 

A Stadionbiztonsági Projekt második ütemének lezárása után, a rendszer a fenntartás, üzemeltetés 
szakaszába lépett. A minél átláthatóbb és költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében a kialakított 
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üzemeltetési struktúra konszolidációja történt meg. A változások hosszú távon képesek támogatni, 
segítenek előkészíteni a Szövetség kivonulását az üzemeltetésből, a feladatok klubokhoz történő 
allokálásával. A változások a szerződéses rendszerek felülvizsgálata és konszolidációja mellett 
magukkal hozták a hiba és fejlesztési igény bejelentés folyamatának, valamint a mérkőzés előtti 
feladatokkal kapcsolatos folyamatok felülvizsgálatát, illetve átalakítását, a felhasználói hozzáférés 
igénylés és kezelés folyamatának megújítását, az üzemeltetői kártyák használatának egységesítését, a 
jegyinformációs kérdőív megújítását is. 

A stadionbiztonsági rendszer részét képező online jegyértékesítő rendszer hatékony működését 
elősegítendő a folyamatokhoz kapcsolódó működésfolytonossági terv készül. Az üzletfolytonosság 
biztosítása kiemelkedő feladat a versenyrendszer működőképességének megőrzése érdekében. A terv 
a sportesemények zavartalan lebonyolítása érdekében a kiemelt jegyértékesítési folyamat, 
zökkenőmentes, áthidaló megoldások révén történő működésfolytonosságára koncentrál. 

3. Támogatási pályázatok 

3.1. Kiemelt utánpótlás központok és utánpótlás-nevelési pályázat 

A Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott Utánpótlás-
nevelési Programban foglaltaknak megfelelően, valamennyi sportágfejlesztési program egységes 
rendszerben, azonos alapelveken nyugszik. A fentiek kapcsán a legfontosabb feladatok közé tartozik a 
labdarúgás sportág „iskolai” rendszerű utánpótlás-nevelési program támogatása. 2011-re új feladatként 
jelentkezett az utánpótlás-nevelési centrumok, illetve akadémiák megszervezése, az utánpótlás-
nevelési műhelyek kijelölése és finanszírozása. 2016-ban az előző évi tapasztalatokat felhasználva 
újra meghirdetésre került ezen program. 2016-ban 15 kiemelt utánpótlás nevelő központ részére 
összesen 1,8 milliárd forint támogatást ítélt meg az MLSZ Elnöksége. Ennek egésze továbbadott állami 
támogatás volt. Ezen felül további 0,6 milliárd forint felosztásáról döntött az MLSZ az utánpótlás-nevelő 
alközpontok részére. 

Az állami szakpolitikai irányítás kiemelt figyelmet szentel az egészséges életmód jegyében a sport 
szerepének fontosságára a társadalom különböző szféráiban, különösen a felnövekvő generációk 
tekintetében. 

A támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásával biztosítható, hogy megvalósuljon 

 a kiemelt utánpótlás-nevelési központok professzionális fejlesztése, ezáltal az uniós szinten is 
szorgalmazott sportolói életpálya bevezetése, a magyar sporttehetségek kiválasztása és 
nyomon követése; 

 megújuljon az utánpótlás-nevelés, kiemelten a legnagyobb tömeg-bázissal rendelkező 
labdarúgás utánpótlás-nevelési rendszerében új alapokra helyezett utánpótlás-nevelési 
tevékenység a Magyar Labdarúgó Szövetség központi ellenőrzése és szakmai felügyelete 
mellett; 

 váljon biztossá és kiszámíthatóvá a sportági utánpótlás nevelésben a finanszírozás, ami alapot 
teremt a sportági eredményesség elérésében. 

3.2. Társasági adó támogatási pályázat 

A Szövetség nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy már a beadási határidő előtt jóval megkezdődjön az 
előkészítése annak a sportágfejlesztési programnak (mérföldkövekkel, keretszámokkal), melyben 
áttekintésre kerül 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 Szövetség a megfogalmazott szigorú elveket következetesen 
betartva, ugyanakkor ügyfélbarát módon végzi a tevékenységét, a stratégiában megfogalmazott 
szakmai célok elérése érdekében. 

A társasági adótámogatás rendszerében a konstrukció 2011 évi indulásától számítva 2016. december 
31-ig bezárólag a sportszervezetekhez összesen 131,2 milliárd forint forrás jutott el, ezen felül a 
Szövetség központi programjai 40 milliárd forint támogatásban részesültek. 

A 2016-2017-os évadhoz kapcsolódóan az MLSZ-hez 1.290 (2015: 1.252) pályázatot nyújtottak be a 
sportszervezetek, ebből 107 pályázat 100 millió és 300 millió forint programérték közé esett, 59 
pályázat (2015: 43) pedig 300 millió forint fölötti program értékkel került beadásra. Az elbírálás során 
végül 25 sportfejlesztési program (2015: 27) miniszteri egyetértést és elnökségi döntést igényelt. A 
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beadott pályázatok közül 1.250 (2015: 1.159) elfogadásra került. Az egyes projektek projekt 
volumenének növekedését jól mutatja, hogy a teljes megítélt támogatás nagysága 35,1 milliárd forint 
volt (2014/15: 28,7 milliárd forint), melyből 11,5 milliárd forint (2015/16: 10,9 milliárd) 
utánpótlásnevelés-fejlesztés, 22,6 milliárd forint (2015/16: 13,8 milliárd forint) infrastruktúra és tárgyi 
eszköz beruházás jogcímen kerülhet felhasználásra. 

A 2016/17-es évad vonatkozásában 21,9 milliárd forint (2015/16: 13,1 milliárd forint) támogatási 
igazolás került jóváhagyásra, mely körülbelül négyezer-ötszáz határozat kiállítását jelentette. 

3.3. Társasági adó támogatások felhasználásának ellenőrzése 

Az MLSZ a 2014-es jogszabályi változás következtében a korábbi hatósági jogkörei mellett a társasági 
adó támogatások felhasználásnak ellenőrzési feladatait is ellátja. Az MLSZ TAO Ellenőrzési Osztálya 
így a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek vonatkozásában - kivéve a jelenértékén legalább 
300 millió forintot meghaladó sportfejlesztési programokat - ellenőrzi a támogatások szabályos és 
rendeltetésszerű felhasználását. 

Az MLSZ 2014-ben a sportszervezetek által a támogatás felhasználásáról benyújtott, mintegy kétezer, 
részben vagy egészében feldolgozatlan elszámolást vett át a megszűnő NSI-től (Nemzeti Sport 
Intézet), melyeknek jogszabályi ellenőrzési határideje lejárt volt (ügyhátralékos elszámolások). 

A dokumentumalapú ellenőrzések végzése mellett folytatódtak a helyszíni ellenőrzések, az évben 
országszerte 121 sportfejlesztési program helyszíni ellenőrzése történt meg, melyből 33 kapcsolódott 
nemzeti bajnokságban szereplő, a fennmaradó 88 pedig alacsonyabb osztályú szervezethez. 

2016-ban jelentős változást jelentett, hogy a végrehajtott fejlesztések következtében az elszámolási 
folyamat a benyújtástól az ellenőrzésig már teljes egészében elektronikus úton, papírmentesen 
történik, amiből számos előny származik mind a támogatotti, mind az ellenőrzési oldalon. 

Az elmúlt időszakban az ellenőrzési tapasztalatok folyamatosan kiértékelésre kerültek, és ezek alapján 
számos változtatás történt az ellenőrzési rendszerben (jogszabályi módosítások kezdeményezése, 
Elszámolási Szabályzat módosítása).  

Egyebek mellett ez is magyarázhatja, hogy a támogatások szabálytalan felhasználásának aránya 
2016-ban csökkent. Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt időszakban az elszámolási fegyelem 
(elszámolások minősége, a határidők betartása) javulást mutat. Ez a szabályozási változások mellett 
köszönhető az elektronizált elszámolás benyújtásnak, valamint a helyi szintű tájékoztató 
tevékenységnek. 

3.4. 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 támogatási források lehívása előtt. 

A program alapja, hogy az önkormányzatok, sportszervezetek, illetve iskolák által biztosított területeken 
- az MLSZ általi szervezésben és kivitelezésben - különböző méretű és típusú pályák kerülnek 
felépítésre.  

A 2016 tavaszán kiírt X. pályázati ütemben az önkormányzatok és a sportszervezetek öt féle 
pályatípusra (műfüves és élőfüves nagypálya, műfüves félpálya, kispálya és grundpálya) nyújthatták be 
pályázataikat, ezt követően pedig lezajlott a Kedvezményes Pályaépítési Program (10%-os önrész) és 
a Rekortán Pályaépítési Program pályáztatása is. A Megyei Társadalmi Elnökségek javaslata alapján 
az MLSZ Elnöksége június 6-án döntött a 2016-17. évi pályaépítések helyszíneiről. 

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 2016. évi építések adatai alapján – átlag 14 millió Ft, míg a 20x40-es méretű pálya teljes bruttó 
költsége átlag 27,5 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 
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kívül ki lehet alakítani rajta két 20x40-es méretű pályát, mely az utánpótlás korosztályoknak megfelelő 
edzéslehetőséget biztosít. 

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 
2016-os átlagár alapján 131,4 millió, míg egy világítással, öntözőrendszerrel ellátott élőfüves nagypálya 
költsége átlag bruttó 81 millió forint. 

A rekortán, többfunkciós pályák a labdarúgás mellett kézilabdázásra és kosárlabdázásra is alkalmasak, 
így azokra elsősorban iskolákban merül fel igény. A műszaki tartalom a borítást leszámítva azonos egy 
műfüves kispályáéval, a teljes bruttó átlag költsége pedig 39,8 millió forint. 

2016-ban 114 új pálya került átadásra (hét műfüves nagypálya, három élőfüves nagypálya, egy 
műfüves félpálya, 85 műfüves kispálya és 16 műfüves grundpálya, valamint két rekortán pálya), melyek 
közül 110 pálya MLSZ által biztosított TAO-ból, 4 pálya pedig az 
önkormányzatokkal/sportegyesületekkel kapcsolatban álló cégek által biztosított TAO-ból került 
felépítésre. Az önkormányzatoknak/sportegyesületeknek 30% önrészt kellett biztosítaniuk, 20 kispálya 
azonban 10% önrész biztosításával és 20% MLSZ támogatásból épült fel hátrányos helyzetű 
településen. A teljes nettó beruházási költsége a 114 pályának 3 Mrd Ft volt, a TAO támogatási igény 
2,1 Mrd Ft.  

Az EMMI és az MLSZ közös projektje keretében 2015-2016-ban további tíz, az EMMI által kiválasztott 
helyszínen rekortán burkolatú, többfunkciós pálya építésére is sor került. A pályák állami támogatásból, 
TAO támogatásból, valamint a pályázók által biztosított önrészekből kerültek finanszírozásra. A felépült 
rekortán pályák teljes nettó költsége 218,5 millió Ft volt. A beruházásokat teljes egészében az MLSZ 
Beruházási Igazgatósága bonyolította. 

2012 és 2016 között a rekortán pályákkal együtt összesen 483 pálya került már felépítésre, 2017-ben a 
tervek szerint további 120 pálya kerül átadásra, melyek közül 20 darab kispálya a kedvezményes 
pályaépítési konstrukció keretében fog megvalósulni. 

Fenti adatok az MLSZ Pályaépítési Programjában épült pályákat jelentik. A sportszervezetek egyedi 
TAO programja keretében épült pályákat nem tartalmazzák a számok. 

4. Tehetségek Kiválasztásának Megyei Programja 

A Sportigazgatóság 2016. márciusában indította be a programot, amelynek fő célja az OTP Bank 
Bozsik-program utánpótlás korosztályaiban a legtehetségesebb játékosok azonosítása és rendszeres 
foglalkoztatása. A korábbi megyei kiválasztási és tehetség-gondozási metódushoz képest a lényegi 
különbség a foglalkozások rendszerességén van: kétheti periodizáció jellemzi a foglalkoztatási 
rendszert. Egy központilag meghatározott gyakorlat szerinti, irányított kiválasztással, valamint 
egységes edzésanyag használatával és a megyei labdarúgó foglalkozások időbeni sűrítésével a 
mindenkori U15-ös nemzeti utánpótlás válogatott csapat leendő játékosainak azonosítása és minőségi 
foglalkoztatása is célja a programnak. 

Előre meghatározott válogatási szempontok alapján került összeállításra a megyénként ötfős szakmai 
stáb (két edző, egy erőnléti edző, egy kapusedző és egy fizioterapeuta/masszőr), akik a program 
megyei gyakorlati megvalósításáért felelnek. 

A program az U12, U13 és U14-es korosztályban biztosítja a megyék legtehetségesebb gyerekeinek 
minőségi foglalkoztatását, kétheti rendszerességgel. Az edzések helyszíne az ún. megyei 
tehetségközpont, amely általában a megyében legjobb infrastruktúrával és központi elhelyezkedéssel 
bíró egyesület, illetve kiemelt utánpótlás központ. 

Országosan összesen 22 tehetségközpont kialakítása történt meg. A foglalkoztatott gyerekek 
összlétszáma 1.474 fő (megyénként átlagosan 70 fő, kivétel: Budapest és Pest megye, ahol két-két 
megyei válogatott csapat van mindhárom korosztályban). 

5. Regionális Utánpótlás Központok 

Az Elnökség 2016. nyarán fogadta el a 2017-2022 időszakra vonatkozó regionális fejlesztési 
koncepciót, a tizenkét Regionális Utánpótlás Központ (RUK) besorolási elveit, listáját. A RUK-ok 
véglegesítésének feltételeként meghatározásra került, hogy az előírt határidőig minden kijelölt 
sportszervezet készítsen egyéves, illetve hároméves szakmai fejlesztési- és erőforrástervet. 

A döntésének megfelelően a klubokkal történt folyamatos egyeztetés mellett kialakult a régiók területi 
felosztása, amely a sportszervezetek hatékony szakmai együttműködését teszi lehetővé. 
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Minden régióban a struktúra csúcsán a Regionális Utánpótlás Központok állnak, ezekhez alközpontok 
csatlakoznak. Az alközpontokat a régiós RUK-okhoz szerződéses kapcsolat köti, amelynek értelmében 
a RUK-ok az alközpontok felett szakmai felügyeletet gyakorolnak, közöttük olyan finanszírozási 
ösztönzők kerülnek megállapításra, amelyek mentén az alközpontoknak érdekükben áll a kiemelkedő 
tehetségeket a RUK-oknak „feladni”. 

A folyamatos fejlődés biztosítása érdekében – a tervek szerint – a belga Double Pass tanácsadó cég 
veszi górcső alá a központokat. 

2016 tavaszától az MLSZ képviselői szinte havi rendszerességgel találkoztak, egyeztettek a központok 
képviselőivel. Minden régióban közel azonos létszámú utánpótlás labdarúgó van regisztrálva, így 
gyakorlatilag versenyhelyzet alakul ki a RUK-ok között. A régiókban lévő csapatok piramis rendszerben 
történő elhelyezkedése a tehetségek felfelé áramoltatását szolgálja, úgy, hogy közben egyetlen 
labdarúgót sem veszíthetnek szem elől a régió szakemberei. A piramis tetején található RUK a 
régiójában 5-6 alközponttal dolgozik együtt. A harmadik szint az alközpontok körül elhelyezkedő, egyéb 
kategóriájú kisebb klubok, amelyek az alközponttal állnak elsődlegesen szakmai kapcsolatban. 
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IV. fejezet 

Válogatottak eredményei 

1.  Férfi nagypályás válogatottak eredményei 

1.1. Csodálatos évet zárt a férfi felnőtt nagypályás válogatott 

2016-ban a magyar labdarúgó-válogatott 44 év elteltével szerepelt újra Európa-bajnokságon, és ötven 
év után először jutott tovább csoportjából nagy nemzetközi tornán. 

A magyar válogatott a selejtezők után Norvégia kétszeri legyőzésével kvalifikálta magát a 2016-os 
franciaországi Európa-bajnokságra. A felkészülés során három erős válogatottat választott ellenfélnek 
Bernd Storck Szövetségi Kapitány, melyek közül a horvátokkal találkoztunk először, és hazai pályán 1-
1-es döntetlent értünk el. A válogatott különösen a második félidőben nyújtott remek teljesítményt. 

A magyar válogatott februárban és márciusban öt-öt napot tudott együtt készülni, majd május 8-tól két 
héten keresztül Ausztriában edzőtáborozott, aztán május 23. és június 2. között újabb edzőtábor 
következett, ekkor már kevesebb játékossal, végül a gárda június 5-én indult útnak a franciaországi 
Európa-bajnokságra 23 labdarúgóval.  

A június 10-én rajtoló Eb-n a csapat sorrendben Ausztriával (június 14., Bordeaux), Izlanddal (június 
18., Marseille) és Portugáliával (június 22., Lyon) csapott össze az F csoportban. 

Az Eb bemutatkozó mérkőzésén a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte az esélyesebbnek tartott, 
fantasztikus kvalifikációt produkáló, a svédeket idegenben is leiskolázó osztrák csapatot. 1966 után ez 
volt az első eset, hogy a magyar csapat európai ellenfelet győzzön le világversenyen. 

Következő ellenfelünk az az izlandi válogatott volt, amely a nyitókörben döntetlent játszott 
Portugáliával.  

A mérkőzésen Izland szerzett vezetést, a magyar válogatott azonban óriási szível küzdve az utolsó 
percekben kiharcolta az egyenlítést.  

Mint később kiderült, az Izland ellen megszerzett pont elégnek bizonyult a biztos továbbjutáshoz, 
vagyis az 1966-os világbajnokság után újra túljutott a magyar válogatott egy nagy torna csoportkörén. 
Portugália ellen már csak az volt a kérdés, hányadik helyen megy tovább a csapat.  

Portugáliát az előző tíz összecsapásunk alkalmával nem sikerült legyőzni, és bár az átkot nem sikerült 
megtörnünk, az Eb egyik legjobb mérkőzését játszottuk a későbbi Európa-bajnokkal.  

Ez a döntetlen egyben azt is jelentette, hogy a magyar válogatott megnyerte az Európa-bajnokság F 
csoportját, és készülhetett a Belgium elleni nyolcad döntőre. Az egyenes kieséses szakaszra a 
cserekapusok kivételével minden játékosunk pályára lépett már az Eb-n, így senkinek sem kellett hideg 
lábbal futballozni a belgák ellen.  

A mérkőzés rosszul kezdődött a magyar csapat számára, mert a bemelegítés során kiderült: 
Kleinheisler László sérülése miatt nem állhat a csapat rendelkezésére. Az összecsapáson a korán 
hátrányba kerülő magyar csapat a 78. percig küzdött az egyenlítésért, ám Eden Hazard fantasztikus 
teljesítménye eldöntötte a meccset.  

Az Európa-bajnokság alatt 75.000 magyar szurkolt a helyszínen. A magyar csapat első meccsét 
Bordeaux-ban játszotta, ahol 15 ezer drukker foglalt helyet a lelátón, Marseille-ben 30 ezren 
buzdították a válogatottat. Lyonban zárult a csoportkör közel 20 ezer drukkerrel, Toulouse-ban pedig 
10 ezer magyar volt a lelátón. Ünnepi köszöntőjében Bernd Storck köszönetet is mondott a magyar 
csapat fantasztikus szurkolóinak. 

Eredmények 

Férfi „A” válogatott 

2016.11.15. Magyarország Svédország Barátságos 0 - 2 

2016.11.13. Magyarország Andorra vb-selejtező 4 - 0 

2016.10.10. Lettország Magyarország vb-selejtező 0 - 2 

2016.10.07. Magyarország Svájc vb-selejtező 2 - 3 

2016.09.06. Feröer szigetek Magyarország vb-selejtező 0 - 0 
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2016.06.26 Magyarország Belgium Eb-döntő 0 - 4 

2016.06.22. Magyarország Portugália Eb-döntő 3 - 3 

2016.06.18. Izland Magyarország Eb-döntő 1 - 1 

2016.06.14. Ausztria Magyarország Eb-döntő 0 - 2 

2016.06.04. Németország Magyarország Barátságos 2 - 0 

2016.05.20. Magyarország Elefántcsontpart Barátságos 0 - 0 

2016.03.26. Magyarország Horvátország Barátságos 1 - 1 

1.2. Férfi utánpótlás nagypályás válogatottak eredményei 

U21 válogatott 

2016.10.10. Görögország Magyarország Eb-selejtező 3 - 1 

2016.10.06. Magyarország Portugália Eb-selejtező 3 - 3 

2016.09.06. Lengyelország Magyarország Barátságos 1 - 1 

2016.09.01. Magyarország Liechtenstein Eb-selejtező 4 - 0 

2016.03.28. Albánia Magyarország Eb-selejtező 2 - 1 

2016.03.24. Magyarország Izrael Eb-selejtező 0 - 0 

U19 válogatott 

2016.11.15. Örményország Magyarország Eb-selejtező 0 - 4 

2016.11.12. Magyarország Olaszország Eb-selejtező 1 - 2 

2016.11.10. Svájc Magyarország Eb-selejtező 0 - 1 

2016.10.13. Magyarország Görögország Barátságos 0 - 1 

2016.10.11. Magyarország Görögország Barátságos 1 - 0 

2016.09.05. USA Magyarország Nemzetközi torna 2 - 1 

2016.09.03. Magyarország Ukrajna Nemzetközi torna 1 - 0 

2016.09.02. Izrael Magyarország Nemzetközi torna 3 - 0 

2016.08.11. Magyarország Szlovénia Barátságos 0 - 2 

2016.08.09. Magyarország Szlovénia Barátságos 1 - 0 

U18 válogatott 

2016.08.20. Japán Magyarország Nemzetközi torna 2 - 0 

2016.08.19. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 2 - 0 

2016.08.17. USA Magyarország Nemzetközi torna 3 - 1 

2016.08.16. Oroszország Magyarország Nemzetközi torna 1 - 0 

2016.06.02. Írország Magyarország Barátságos 3 - 1 

2016.05.31. Svédország Magyarország Barátságos 0 - 0 

2016.04.21. Szerbia Magyarország Barátságos 1 - 1 

2016.04.19. Szerbia Magyarország Barátságos 1 - 2 

2016.03.17. Magyarország Dánia Barátságos 2 - 2 

2016.03.15. Magyarország Dánia Barátságos 3 - 0 

U17 válogatott 

2017.02.13. Írország Magyarország Barátságos 2 - 0 

2017.02.09. Magyarország Románia Barátságos 1 - 0 

2016.12.14. Olaszország Magyarország Barátságos 1 - 2 

2016.11.17. Magyarország Szlovákia Barátságos 0 - 4 

2016.11.15. Magyarország Szlovákia Barátságos 2 - 1 

2016.10.03. Hollandia Magyarország Eb-selejtező 4 - 0 

2016.09.30. Magyarország Dánia Eb-selejtező 3 - 1 

2016.09.28. Magyarország Liechtenstein Eb-selejtező 3 - 0 

2016.08.25. Wales Magyarország Barátságos 1 - 2 

2016.08.23. Wales Magyarország Barátságos 2 - 2 

2016.08.03. Magyarország Szerbia Nemzetközi torna 2 - 0 

2016.08.01. Magyarország Csehország Nemzetközi torna 0 - 2 
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2016.07.30. Magyarország Skócia Nemzetközi torna 5 - 1 

2016.03.31 Magyarország Norvégia Barátságos 4 - 0 

2016.03.29. Magyarország Norvégia Barátságos 0 - 1 

U16 válogatott 

2017.02.23. Írország Magyarország Barátságos 0 - 3 

2017.02.21. Írország Magyarország Barátságos 2 - 1 

2016.10.27. Magyarország Ukrajna Barátságos 0 - 4 

2016.10.25. Magyarország Ukrajna Barátságos 1 - 1 

2016.09.29. Dánia Magyarország Barátságos 3 - 2 

2016.09.27. Dánia Magyarország Barátságos 2 - 1 

2016.06.26. Mali Magyarország Nemzetközi torna 3 - 0 

2016.06.24. Magyarország Mexikó Nemzetközi torna 2 - 0 

2016.06.22. Japán Magyarország Nemzetközi torna 4 - 1 

2016.05.06. Magyarország Ausztria UEFA torna 1 - 0 

2016.05.04. Magyarország Szlovákia UEFA torna 3 - 0 

2016.05.02. Magyarország Írország UEFA torna 1 - 2 

2016.04.03. Magyarország Norvégia Nemzetközi torna 1 - 3 

2016.04.01. Svájc Magyarország Nemzetközi torna 3 - 3 

2016.03.30. Portugália Magyarország Nemzetközi torna 1 - 0 

U15 válogatott 

2017.02.28. Magyarország Csehország Barátságos 6 - 7 

2016.11.03. Montenegró Magyarország Barátságos 3 - 4 

2016.11.01. Montenegró Magyarország Barátságos 0 - 2 

2016.09.15. Magyarország Törökország Barátságos 0 - 3 

2016.09.13. Magyarország Törökország Barátságos 2 - 2 

2016.05.26. Svájc Magyarország Barátságos 3 - 1 

2016.05.24. Svájc Magyarország Barátságos 0 - 1 
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2. Női nagypályás labdarúgó válogatottak 

2.1. Női felnőtt nagypályás válogatott 

2016 novemberében harmadik alkalommal szerveztünk (közel 100 fő részvételével) női labdarúgással 
foglalkozó klubedzők számára Szakmai Napot. Az előadásokon hallott szakanyagokat, gyakorlati 
anyagokat megkapták a szakemberek. A legújabb tesztelési eljárásunk (Omegawawe) bevezetésével 
pedig napi szinten tudunk segítséget nyújtani a válogatott játékosok edzésterhelésének kialakításában. 

2016-ban a népszerűsítés és a média megjelenés terén is óriási előrelépés történt. 

Az áprilisban megrendezésre került Női Labdarúgás Napja az év egyik kiemelt eseményeként szintén 
elérte célját, megmozgatta az egész női futball-társadalmat és a népszerűsítésben is komoly szerepe 
volt. 

Az Eb-selejtező csoportunkban a reálisan elvárt harmadik helyezést értük el, de közel voltunk a 
bravúrhoz is, de ez, ebben a kiírásban még nem sikerült. A szeptemberi, Németország elleni utolsó 
selejtező mérkőzés viszont megmutatta, hogy bárkivel képesek vagyunk szoros, jó mérkőzést játszani 
és bárki ellen lehet esélyünk a vb-selejtezőkön. 

Eredmények 

Női A válogatott 

2016.11.23. Magyarország Szerbia Barátságos 4 - 3 

2016.10.19. Ukrajna Magyarország Barátságos 0 - 4 

2016.09.20. Magyarország Németország Eb-selejtező 0 - 1 

2016.07.30. Magyarország Szerbia Nemzetközi torna 0 - 0 

2016.07.28. Magyarország Fehéroroszország Nemzetközi torna 1 - 4 

2016.06.06. Törökország Magyarország Eb-selejtező 2 - 1 

2016.05.31. Magyarország Bosznia Hercegovina Barátságos 0 - 0 

2016.04.26. Magyarország Albánia Barátságos 6 - 0 

2016.04.12. Oroszország Magyarország Eb-selejtező 3 - 3 

2016.04.08. Magyarország Horvátország Eb-selejtező 2 - 0 

2016.03.09. Magyarország Wales Nemzetközi torna 2 - 1 

2016.03.07. Írország Magyarország Nemzetközi torna 0 - 1 

2016.03.04. Ausztria Magyarország Nemzetközi torna 2 - 1 

2016.03.02. Magyarország Olaszország Nemzetközi torna 0 - 2 

2.2. U19-es női válogatott 

Az U19-es női válogatott a tavalyi évben első alkalommal vett részt - néhány felnőtt játékossal 
kiegészülve - „B”- válogatott néven, a felnőtt csapatok részére kiírt Isztria kupán, Horvátországban. A 
torna hasznos volt jól szolgálta felkészülésünket, nagy intenzitású mérkőzéseket játszottunk. Az 
idősebb játékosok jelenléte minden szempontból jó volt, pályán ás pályán kívül is sokat tanultak a fiatal 
játékosaink.  

Az áprilisi, hazai rendezésű elit kör eredményei nem a reményeink szerint alakultak, teljesítményünk 
három mérkőzésen egy döntetlen és két vereség, a megszerezhető 9 pontból 1 pont (gólkülönbségünk: 
1-6).  

Az őszi selejtezőben, Montenegróban ismét sikerült kivívni az elitkörbe jutást, ráadásul egy bravúr 
eredményt is el tudtunk érni, az utolsó mérkőzésen 2-0-ra vertük Dániát, így csoportelsőként jutottunk 
tovább. A 2017-es elitkörre nehéz sorsolást kaptunk (Spanyolország, Belgium, Oroszország). 

Eredmények 

Női U19 válogatott 

2016.10.25. Magyarország Dánia Eb-selejtező 2 - 0 

2016.10.22. Magyarország Montenegró Eb-selejtező 6 - 0 

2016.10.20. Szlovákia Magyarország Eb-selejtező 1 - 1 
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2016.09.21. Magyarország Ausztria Barátságos 0 - 0 

2016.09.19. Ausztria Magyarország Barátságos 3 - 0 

2016.08.11. Magyarország Skócia Barátságos 1 - 2 

2016.08.09. Magyarország Skócia Barátságos 0 - 0 

2016.04.10. Magyarország Norvégia Eb elitkör 0 - 1 

2016.04.07. Svájc Magyarország Eb elitkör 4 - 0 

2016.04.05. Oroszország Magyarország Eb elitkör 1 - 1 

2016.03.07. Magyarország Észak-Írország Nemzetközi torna 2 - 0 

2016.03.04. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 1 - 0 

2016.03.02. Magyarország Horvátország Nemzetközi torna 0 - 1 

2.3. U17-es válogatott 

Az U17-es válogatott 2016 márciusában Franciaországba volt hivatalos az elitkörre. 

Mindhárom mérkőzésen vereséget szenvedtünk, a csoportkört a negyedik helyen zártuk, 1:6-os 
gólkülönbséggel. 

Az őszi selejtezőkön ismét bizonyítottak a lányok, hiszen a hazai rendezésű selejtező tornán a 
lengyelek mögött (rosszabb gólkülönbséggel csupán) a második helyen jutott tovább az elitkörbe. 

Eredmények 

Női U17 válogatott 

2017.02.23. Lengyelország Magyarország Barátságos 1 - 1 

2017.02.21. Lengyelország Magyarország Barátságos 2 - 1 

2017.02.16. Wales Magyarország Barátságos 1 - 2 

2017.02.14. Wales Magyarország Barátságos 1 - 4 

2016.10.13. Magyarország Lengyelország Eb-selejtező 2 - 2 

2016.10.10. Magyarország Észtország Eb-selejtező 3 - 1 

2016.10.08. Azerbajdzsán Magyarország Eb-selejtező 0 - 3 

2016.09.15. Horvátország Magyarország Barátságos 2 - 4 

2016.09.13. Magyarország Horvátország Barátságos 2 - 2 

2016.09.01. Szlovákia Magyarország Barátságos 5 - 2 

2016.08.30. Magyarország Szlovákia Barátságos 3 - 2 

2016.03.24. Magyarország Csehország Eb elitkör 0 - 2 

2016.03.31. Franciaország Magyarország Eb elitkör 2 - 0 

2016.03.19. Írország Magyarország Eb elitkör 2 - 1 

2016.02.25. Azerbajdzsán Magyarország Barátságos 0 - 1 

2016.02.23. Azerbajdzsán Magyarország Barátságos 0 - 3 

2016.02.11. Magyarország Észak-Írország Barátságos 0 - 0 

2016.02.09. Magyarország Észak-Írország Barátságos 3 - 0 
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3. Futsal válogatottak eredményei 

A 2016. év az Európa-bajnoki szereplésről marad emlékezetes a férfi futsal válogatottnál. Az eddigi tíz 
futsal Európa-bajnokságból a magyar válogatott kettőre tudta kiharcolni a részvételt: a 2005-ös 
kontinenstorna után a 2016. évi volt a második EB, amelyet ezúttal a selejtezők sikeres megvívásával 
ért el a csapat (2010-ben rendezőként voltunk tagja a torna mezőnyének). 

A februári, szerbiai viadalon a kontinens két topcsapata, a későbbi győztes Spanyolország és Ukrajna 
ellen kellett helytállnia a Sito Rivera vezette magyar válogatottnak. A helytállás sikerült, a pontszerzés 
nem: a spanyolok 5-2-re, az ukránok 6-3-ra győztek ellenünk, öt gólunkból négyet Dróth Zoltán 
szerzett, akit ma már egyértelműen Európa legjobbjai között tartanak számon. 

Az Eb után is fontos feladat várt a mieinkre, világbajnoki selejtező egy újabb európai topcsapattal, 
Olaszországgal. A miskolci első mérkőzésen a szünetig egyenrangú ellenfelei voltunk a kétszeres Eb-
győztesnek, de a fordulás után ellenfelünk - némi szerencsével - érvényre juttatta nagyobb tudását, és 
3-0-ra nyert. A visszavágó - az eltiltott Dróth Zoltán nélkül - sajnos már csak formalitás volt, így máris a 
következő, 2017-es Európa-bajnokság került fókuszba. 

Az őszi felkészülés kezdetén, a viadal 14 éves történetében először, sikerült megnyernünk a Visegrádi 
Négyek Tornát (a felnőttek mellett az U21-es csapat is az élen végzett a szlovákiai Homonnán), majd a 
horvátok és a spanyolok elleni vesztes felkészülési mérkőzésekkel zártuk az évet. 

Az eredmények mellett érdemes kiemelni, hogy Sito Rivera több új játékost is igyekezett beépíteni idén 
a csapatba, számos fiatal kopogtat a válogatott ajtaján arra várva, hogy a jövő évben minél többször 
megkapja az esélyt a bizonyításra. 

Utánpótlás vonatkozásában az elmúlt két év bebizonyította az U21-U19 szerepeltetésének 
fontosságát, így a 2018-ban megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiai Játékokra való felkészülést az 
egyik legfontosabb területnek tekintjük. 

Eredmények 

Futsal A válogatott 

2017.02.22. Magyarország Szlovénia Barátságos 0 - 5 

2017.01.29. Magyarország Szlovákia Barátságos 1 - 3 

2017.01.28. Magyarország Belgium Barátságos 7 - 6 

2016.12.06. Magyarország Spanyolország Barátságos 1 - 6 

2016.12.05. Magyarország Spanyolország Barátságos 1 - 5 

2016.11.02. Magyarország Horvátország Barátságos 2 - 4 

2016.11.01. Magyarország Horvátország Barátságos 0 - 4 

2016.09.25. Magyarország Csehország Nemzetközi torna 4 - 3 

2016.09.24. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 3 - 2 

2016.09.23. Lengyelország Magyarország Nemzetközi torna 1 - 3 

2016.08.25. Olaszország Magyarország Barátságos 4 - 1 

2016.08.24. Olaszország Magyarország Barátságos 3 - 1 

2016.06.21 Katalónia Magyarország Barátságos 4 - 3 

2016.06.20 Katalónia Magyarország Barátságos 5 - 2 

2016.04.13. Olaszország Magyarország vb-selejtező 6 - 0 

2016.03.22. Magyarország Olaszország vb-selejtező 0 - 3 

2016.03.15. Magyarország Hollandia Barátságos 2 - 0 

2016.02.04. Magyarország Ukrajna Eb döntő 3 - 6 

2016.02.02. Spanyolország Magyarország Eb döntő 5 - 2 

2016.01.23. Magyarország Libanon Barátságos 4 - 2 

2016.01.22. Magyarország Libanon Barátságos 4 - 1 

Futsal U21 válogatott 

2016.11.09. Magyarország Szlovénia Barátságos 4 - 4 

2016.11.08. Szlovénia Magyarország Barátságos 1 - 3 

2016.10.20. Románia Magyarország Barátságos 3 - 2 

2016.10.19. Magyarország Románia Barátságos 7 - 1 

2016.09.25. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 4 - 5 
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2016.09.24. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 2 - 3 

2016.09.23. Lengyelország Magyarország Nemzetközi torna 2 - 0 

2016.03.20. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 2 - 3 

2016.03.20. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 1 - 0 

2016.03.20. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 3 - 2 

2016.03.19. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 2 - 1 

2016.03.19. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 5 - 2 

Futsal U19 

2016.12.11. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 6 - 2 

2016.12.10. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 4 - 4 

2016.12.09. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 7 - 2 

2016.06.16 Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 4 - 1 

2016.06.14. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 4 - 3 

2016.06.13. Magyarország Lengyelország Nemzetközi torna 2 - 7 

2016.03.03. Portugália Magyarország Barátságos 3 - 1 

2016.03.02. Portugália Magyarország Barátságos 3 - 1 
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4. Strandlabdarúgó válogatottak 

A magyar strandlabdarúgás soha nem volt olyan szervezett, mint 2016-ban, a struktúra erősödése, 
valamint a sportági fejlesztések eredményeképpen. 2016 júliusában a világon először rendeztek 
hivatalos, a nemzetközi szövetség (BSWW) által elismert és saját rendezvénynek minősített U21-es 
nemzetközi strandlabdarúgó tornát, amelynek helyszíne Magyarországon, az európai strandlabdarúgó 
élet egyik kiemelt központjában, Siófokon volt. Az, hogy éppen itt rendezték a Talent Cup-ot, jelképes 
is egyben, elismerése annak a munkának, amelyet az utánpótlás fejlesztésében a magyar szövetség 
évekkel ezelőtt elkezdett. 

Eredmények 

Strandlabdarúgás felnőtt 

2016.09.11. Magyarország Moldova vb-selejtező 4 - 4 

2016.09.10. Magyarország Görögország vb-selejtező 0 - 6 

2016.09.09. Olaszország Magyarország vb-selejtező 5 - 2 

2016.09.08. Magyarország Csehország vb-selejtező 4 - 2 

2016.09.07. Magyarország Németország vb-selejtező 2 - 4 

2016.09.06. Magyarország Franciaország vb-selejtező 7 - 8 

2016.09.04. Magyarország Azerbajdzsán vb-selejtező 3 - 7 

2016.09.02. Bulgária Magyarország vb-selejtező 5 - 5 

2016.08.28. Magyarország Azerbajdzsán EBSL Superfinal 5 - 5 

2016.08.27. Észtország Magyarország EBSL Superfinal 3 - 5 

2016.08.26. Moldova Magyarország EBSL Superfinal 4 - 5 

2016.08.25. Magyarország Románia EBSL Superfinal 9 - 4 

2016.08.14. Magyarország Azerbajdzsán EBSL 0 - 3 

2016.08.13. Magyarország Bulgária EBSL 7 - 3 

2016.08.12. Dánia Magyarország EBSL 5 - 9 

2016.06.26. Magyarország Oroszország Euro Beach Soccer Cup 0 - 8 

2016.06.25. Magyarország Olaszország Euro Beach Soccer Cup 2 - 7 

2016.06.24. Szerbia Magyarország Euro Beach Soccer Cup 0 - 6 

Strandlabdarúgás U21 

2016.07.31. Magyarország Franciaország Talent Cup 4 - 2 

2016.07.30. Magyarország Fehéroroszország Talent Cup 3 - 1 

2016.07.29. Lengyelország Magyarország Talent Cup 2 - 3 
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V. fejezet 

Versenyeztetés 

1. Nemzeti férfi felnőtt nagypályás bajnokságok (NBI, NBII és NBIII) 

A 2015/2016. évi OTP Bank Liga NB I férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 12 csapattal került 
lebonyolításra. A bajnokság rendszere megváltozott, 3 x 11 forduló keretében került megrendezésre a 
pontvadászat, így a résztvevő sportszervezetek a bajnoki év során három alkalommal játszottak 
egymás ellen. 

A Merkantil Bank Liga NB II férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 16 csapattal került 
megrendezésre, majd a 2016-2017. bajnoki évtől a bajnokság létszáma 20 csapatra emelkedett. 

A 2015/2016 évi NB III férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság három csoportban 17-17 csapattal 
került megrendezésre. A 2016-2017. bajnoki évben három csoportban 18-18 csapat vesz részt a 
bajnokságban. A következő bajnokságban már csak 3 x 16 csapat vehet részt. 

A 2016/2017. bajnoki évben új lebonyolítás került bevezetésre. A 2015/2016. évi Magyar Kupa 
mérkőzései továbbra is megyei (budapesti) selejtezőkkel kezdődtek. Az előző években megszokott 
kétéves lebonyolítás helyett egy év alatt kerül megrendezésre a Magyar Kupa. A Kupába benevező 
sportszervezetek az 1-5. fordulóban a megyéjükből benevezett sportszervezetek között rendezett 
mérkőzéseken döntötték el, mely csapat jut a 6. fordulóba, amikor már az nemzeti bajnokságokban 
szereplő csapatok is bekapcsolódtak a Kupa küzdelmeibe. 

2. Férfi utánpótlás nagypályás bajnokságok 

A 2015/2016. évi férfi felnőtt bajnokságokban részt vevő sportszervezetek kötelezően indítandó 
utánpótlás csapatai részére két osztályban (első- és másodosztály) írt ki bajnokságot a Szövetség. A 
bajnokságok korosztályai U19, U17 és U16, illetve U15 és U14. másodosztályú U19, U17, U16, U15 és 
U14 került megrendezésre, illetve harmadosztályú U19 és U17. 

A 2016/2017 -es bajnoki évtől az U16, U17 és U19 korosztályokban nyolc csapat szerepel az első 
osztályban és tizenhat sportszervezet a második osztályban. 

A bajnokságok rendben lezajlottak, a versenykiírásnak megfelelően a kijelölt sportszervezetek 
elindultak az utánpótlás sportszervezetek nemzetközi megmérettetésén. 

3. Nemzeti strandlabdarúgó bajnokság 

2016-ban is Siófokon kerültek megrendezésre a nemzeti strandlabdarúgó bajnokságok. A férfi felnőtt 
strandlabdarúgó bajnokság mellett U19-es, U17-es és U15-ös korosztályú bajnokságok is indultak. 

A férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság döntőjét (Super Final), illetve a bronzmérkőzést élőben 
közvetítette az M4 televíziós csatorna. 

Az országos férfi bajnokságok mellett több megyében felnőtt és utánpótlás bajnokságok is sikeresen 
megrendezésre kerültek. 

2016-ban 

 az U13-as korosztályban Grastroots jellegű fesztiválokon 63 csapat vett részt; 

 az U15, U17, U19-es bajnokságokban korosztályonként közel 50 klub nevezett, már területi 
középdöntőket is szervezni kellett; 

 az iskolai Diákolimpián két korosztályban összesen 47 iskolai csapat indult; 

 a diákolimpiákkal és az utánpótlás bajnokságokkal együtt összesen 554 hivatalosan regisztrált 
utánpótlás mérkőzést rendezett a magyar szövetség; 

 a felnőtt bajnokságban induló csapatok száma kettővel nőtt; 

 a nemzetközi kapcsolatokat kihasználva három magasan képzett és jegyzett brazil edző (Eric 
Bomfim, Luiz Escobar, Alex Fabiano Dutra) érkezett a magyar bajnokság három csapatához; 

 elindult a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos edzőképző programja keretében a 
strandlabdarúgó edzőképzés, amelyen komoly szakmai előadásokat tartottak a brazil 
szakemberek is; 



27 

 

 a fejlődés elengedhetetlen feltétele az infrastruktúra fejlesztése, szükséges, hogy az 
elkövetkező három évben valamennyi kiemelt régióban legyen egy nemzetközi akkreditációjú 
strandlabdarúgó pálya; 

 várhatóan a következő három évben is Siófokon lesz a nemzetközi szövetség egyik kiemelt 
tornája; 

 szinte biztos, hogy a Talent Cup, amely „magyar védettséget” kap, 2017-ben nem négy, hanem 
nyolc csapattal zajlik majd. 

4. Futsal felnőtt és utánpótlás bajnokságok 

A 2015-2016. évi férfi bajnokságok lebonyolításában nem voltak nagy változások, az előző években 
kialakult versenyeztetés szerint zajlottak az események. A férfi felnőtt futsal NB I-ben 10 csapat, míg az 
NB II-ben három csoportban 42 csapat versenyzett. Az elsőosztályú csapatok kötelező 
utánpótláscsapatai U20-as és U17-es korosztályokban párhuzamos versenyeztetéssel bajnoki 
lebonyolítású rendszerben játszottak, míg a második osztályú U20-as, U17-es bajnokság torna 
rendszerű bajnokságok voltak. Az U15, U13 és U11 korosztályok versenyeztetését a megyei 
igazgatóságok bonyolítják le, a Központi Hivatal a korosztályos döntőket rendezi. 

A 2016 őszén a Futsal Bizottság (a szakág vezetésének támogatásával) a szakmai fejlődés érdekében 
a bajnokságok és a lebonyolítások átalakítása mellett döntött, így a 2016-2017. évtől folyamatosan 
átalakul, megújul a bajnoki lebonyolítás. 

A női felnőtt futsal bajnokság a 2015-2016. évben két osztályban 22 csapattal zajlott, míg az utánpótlás 
korosztályok (U18, U16, U14) torna rendszerű bajnokságokban versenyeztek. Évről-évre növekszik a 
futsal bajnokságokban részt vevő csapatok száma, ez pozitívan hat a színvonal emelkedésére, ami 
miatt szükséges a bajnoki osztályok, lebonyolítások megújítása is. Nagyon fontos cél, hogy a futsal az 
utánpótlás korosztályokban (6-13 év) a labdarúgó képzés részévé váljon egy egységes versenyeztetési 
formában. 

Elmondható, hogy a 2016. évben a futsal tovább erősödött, mind szakmai, mind morális értelemben, 
ami a szakág további fejlődését vetíti elő. 

5. Női nagypályás bajnokságok 

A női csapatok számára a Szövetség 2016-ban két felnőtt országos bajnokságot (Jet-Sol Liga Női NB I 
és Női NB II) írt ki. Előbbiben 8, utóbbiban 12 csapat vett részt. 

A korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a korosztályos bajnokságokban versenyző 
sportszervezetek száma. Az U18-as bajnokságban egy kiemelt (9 csapat) és három területi alapon 
szervezett (30 csapat) bajnokságot írtunk ki. Az U15-ös bajnokságban két pályaméreten versenyeznek 
női csapatok. A nagypályás U15-ös bajnokságban 14 csapat, a félpályás (területi alapon szervezett, 
mini-torna rendszerű) bajnokságban 64 csapat. 

A megyei igazgatóságok egyre több saját női bajnokságot írnak ki. A 2016-2017-es bajnoki évben már 
19 megyei igazgatóság írt ki valamilyen – felnőtt vagy korosztályos – női bajnokságot. 

Összességében a különböző női bajnokságokban versenyző csapatok száma már meghaladja a 
háromszázat. 

6. Nemzetközi átigazolás 

A nemzetközi átigazolások száma évről évre növekszik. Több mint kétezer amatőr labdarúgó 
nemzetközi átigazolása bonyolódott le a nyári és a téli átigazolási időszakban, melynek mintegy 20 %-a 
kiskorú játékos engedélyeztetése a FIFA-n keresztül történt, amely szám szintén folyamatosan 
növekszik. 

A 2015/2016-os szezont érintő átigazolási időszakokban a hivatásos labdarúgók nemzetközi 
átigazolásának aránya nem volt eltérő az eddig megszokottaktól. 

A bevezetett támogatási rendszer - miszerint a hazai játékosokat foglalkoztató sportszervezetek anyagi 
támogatásban részesülnek - arra ösztönözte a sportszervezeteket, hogy magyar felmenőkkel 
rendelkező labdarúgókat igazoljanak. Az átigazolási ügyintézés zavartalan működése érdekében a 
FIFA TMS rendszerbe történő új belépő sportszervezetek részére a Versenyigazgatóság munkatársai 
egyéni oktatást szerveztek. 

7. Szerződés nyilvántartás 
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A Szövetség 2016 júliusától kizárólag a profi labdarúgói szerződések nyilvántartását végzi, ezáltal a 
feldolgozandó szerződések száma jelentősen csökkent. A nyilvántartásba vett szerződések számát az 
is csökkentette, hogy a 2016. év második félévétől csak az NB I-es és NB II-es sportszervezetek 
számára volt kötelező a felnőtt korosztályú labdarúgóikkal szerződést kötni, az NB III-as 
sportszervezetek közül csak néhányan szerződtettek labdarúgókat. A szerződések nyilvántartása a 
2016. év első félévében még papír alapon való megküldéssel történt, míg a második félévtől a 
szerződéseket kizárólag elektronikus úton veszi a Versenyigazgatóság nyilvántartásba. 

A Versenyigazgatóság - a klubokkal és a Hivatásos Labdarúgók Szervezetével együttműködve - 2016. 
év második félévétől kidolgozott egy egységes munkaszerződés-mintát. 

8. Fegyelmi ügyek 

A Fegyelmi Bizottság a 2016-os évben a korábbiakhoz hasonlóan heti rendszerességgel ülésezett. Az 
elrendelt vagy elrendeltnek minősülő ügyekben a határozatokat a Bizottság Elnöke által kijelölt 
háromtagú tanács hozta meg. A Fegyelmi Bizottság Elnöke által kijelölt Fegyelmi Biztosok hoztak 
határozatokat az MLSZ Fegyelmi Szabályzatában szereplő rendelkezéseknek megfelelő fegyelmi 
ügyekben. 

A 2015-16-os bajnoki évben több mint hat százalékkal kevesebb határozat született, mint az azt 
megelőző bajnoki idényben. A Fegyelmi Bizottság büntetéseit az előző évi bajnokság során 
tapasztaltakkal egyezően, főképpen a szurkolók megbotránkoztató magatartása, a szurkolói rasszista 
megnyilvánulások, pirotechnikai eszközök alkalmazása, a játékvezetők személyének sértegetése, a 
labdarúgók egymás elleni sportszerűtlen magatartása miatt szabta ki. 

A kiszabott pénzbüntetések mértéke elmaradt a korábbi években tapasztaltaktól, ami magyarázható a 
csökkenő ügyszámmal, illetve a szurkolók magatartásának javulásával. 

A Fellebbviteli Bizottsághoz 2016-ban fegyelmi ügyben tizenkét alkalommal fordultak a jogosultak. 

9. Játékvezetés 

9.1. 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 
és strandlabdarúgás 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, igyekszik növelni a játékvezetői alaptanfolyamokra beiskolázottak 
számát. 

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

A játékvezetés területén a beszámoló időszakban a Szövetség illetékes szervezeti egysége 

 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 2014-ben elindította a Debreceni 
Tudományegyetemen a labdarúgó játékvezető képzést, mely után 2016-ban a Nyíregyházi 
Egyetem is adaptálta a játékvezetői képzést, továbbá a pécsi, szombathelyi, szolnoki, 
zalaegerszegi felsőoktatási intézményekkel is előrehaladott tárgyalások folytat a játékvezetői 
képzés integrációját illetően; 

 sikeres UEFA Convention ellenőrzésen esett át, a dán Jørn West Larsen három napos 
látogatása végén elismerően szólt tapasztalatairól; 
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 a jelentős szabálymódosítások okán (az IFAB 2016.március 5-ei cardiffi Éves Közgyűlésén 
elfogadta a játékszabályok teljes felülvizsgálatát, mely talán a legátfogóbb volt az IFAB 130 
éves történetében) elkészítette a magyar nyelvre lefordított 205 oldalas, teljesen új struktúrájú 
és szövegezésű szabálykönyv elektronikus, valamint nyomtatott verzióját; 

 biztosította a honi klubok tájékoztatását és felkészülését angol és magyar nyelvű szakmai 
anyagokkal; 

 külön szakmai nap keretében felkészítette a megyei játékvezetői bizottságok instruktorait, 
akiknek a megyei játékvezetők oktatásához biztosította a szabályváltozásokkal kapcsolatos 
szakmai prezentációkat, módszertani ajánlásokat, illetve az ún. Practical Session foglalkozások 
tervezéséhez, lebonyolításához összesen 66 db játékhelyzetet, képes illusztrációval, a feladat 
leírásával és helyes ítélettel ellátott, 11 db video jelenettel kiegészített feladatgyűjteményt; 

 átdolgozta és országos szinten egységesítette az alapfokú játékvezetői tanfolyamok során 
alkalmazott szakmai előadások anyagait; 

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

9.3. A játékvezetők felkészítése 

A korábbi évekhez hasonlóan készültek a nagypályás országos játékvezetői keret tagjai a tavaszi és 
őszi szezonra. A szabályváltozások okán külön elméleti és gyakorlati foglalkozással kiegészített 
edzőtáborokban készült a teljes országos játékvezetői és ellenőri keretet. 

A 266 fősre duzzadt országos nagypályás játékvezetői keret (illetve a 93 fős futsal, 63 fős 
strandlabdarúgó keret) szakmai felkészítése, téli és nyári edzőtáborai, szezon közbeni frissítő kurzusai, 
elméleti és fizikai tesztelése rendben megtörtént. Mindezen túlmenően a hivatásos játékvezetők a 
bajnoki szezon alatt folyamatosan, a TV felvételek alapján 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 új 
FIFA Intervall (75m - 25m) és az úgynevezett dinamikus yo-yo tesztet, ezáltal is követve a játékvezetők 
fizikai felkészültségét mérni célzó nemzetközi trendet. 

9.4. Rangos játékvezetői sikerek 

A 2016-os évben jelentős nemzetközi sikereket ért el a magyar játékvezetés. 

 Kassai Viktor továbbra a nagypályás férfi, Gaál Gyöngyi és Kulcsár Katalin pedig a női elit 
keret tagja maradt. UEFA „first” kategóriásaink Vad II. István, Bognár Tamás és Urbán Eszter. 
Új FIFA-játékvezető Karakó Ferenc lett. Futsalban eddig két kvótával rendelkeztünk, ezúttal 
viszont háromra bővült a keret, így Kovács Gábor top játékvezetőnk és Farkas Balázs mellett 
Szilágyi Norbert vehette át 2016-ban a FIFA-jelvényt. 

 A futsalban Kovács Gábor részese a legelőkelőbbek exkluzív listájának, Farkas Balázs pedig a 
"first" kategóriában kapott továbbra is helyet. 

 Kassai Viktor, Ring György, Tóth Vencel, Bognár Tamás és Farkas Ádám képviselték a hazai 
játékvezetést a franciaországi Eb-n. A magyar játékvezetői csapat kapta a nyitómérkőzést. 
Kassai Viktor és Ring György a döntőn tartalékok voltak. 

 Kovács Gábor csúcsmeccset kapott a futsal Eb-n (Spanyolország-Portugália). 

 Vad II István vezette a Manchester United EL- mérkőzését, az ellenfél a dán FC Midtjylland 

 Kulcsár Katalin irányításával magyar női játékvezetői team vezette Barcelonában a női BL-
negyeddöntőt (Barcelona – Paris Saint Germain). 

 Gaál Gyöngyi sípjelére kezdődött az angol-belga Eb-selejtező. 

 Kulcsár Katalin dirigálta a női BL-döntőt. 

 Baghy Csaba vezetett a Beach Soccer Eb- döntőben és a vb-selejtezőn. 

10. Klublicenc rendszer 

10.1. Általános fejlemények 

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

2015. július 7-én került bevezetésre a Pénzügyi Monitoring Rendszer („PMR”), amelynek keretében az 
NB I-es és NB II-es kluboknak havonta kell pénzügyi jelentéseket benyújtania a Klublicenc 
Adminisztráció részére. 

10.2. Projektek, kiemelt feladatok 

A klublicenc eljárás 2016. február 8-tól 2016. május 31-ig tartott. Az eljárás során 44 klub kért licencet, 
ebből 10 kapott UEFA/NBI, 6 klub NB I, 19 klub pedig NB II-es licencet. A 44 licenckérelmezőből 
visszautasításra került egy NB II–es (Szigetszentmiklós) licenckérelem, valamint 8 NB II-es 
licenckérelmező visszavonta a licenckérelmét, így azokat az Elsőfokú Licencadó Bizottság nem 
tárgyalta. 

Az MLSZ Elnöksége 2016. december 14-én fogadta el a 2017-18-as bajnoki évre vonatkozó Klublicenc 
Szabályzatot. A szabályzat jóváhagyását kéthónapos, minden érintett bevonásával lefolytatott 
egyeztető, előkészítő munka előzte meg, melynek eredményeképpen kialakultak azok a módosítási 
javaslatok, amelyek később elfogadásra kerültek. 

Az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) rendszer klublicenc moduljának üzemszerű indulása, valamint a 
rendszer működésének bemutatása a klubok részére 2017. januárban megtörtént, a 2017/18-as 
klublicenc alapeljárás már az IFA-ban kerül lefolytatásra.  

A 2013 februárjában bevezetett helyszíni ellenőrzések keretében 2016-ban és 2017 első két 
hónapjában 5 NB II-es klub ellenőrzése valósult meg. 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. 

A 2016/17-es bajnoki évben, az UEFA elvárásainak megfelelően a Klublicenc Adminisztráció helyszíni 
ellenőrzés keretében tekintette át a beadott utánpótlás fejlesztési programok megvalósulását a BL-ben 
és EL-ben induló klubok esetében. Az ellenőrzések során jelentős hiányosság nem került 
megállapításra. 

11. Biztonság 

11.1. UEFA 2016 - biztonsági feladatok végrehajtása és eredményei 

A több hónapos felkészülést igénylő biztosítási feladatok végrehajtását széleskörű nemzeti és 
nemzetközi egyeztetés előzte meg a kormányzati szereplőkkel, az UEFA-val, a Szervező Bizottsággal 
és a francia hatóságokkal. A nemzetközi és nemzeti egyeztetéseknek köszönhetően a Szövetség 
felkészült a szurkolók kiszolgálására és megteremtette a feltételeit annak, hogy a bajba jutott magyarok 
azonnal helyszíni támogatást kapjanak, továbbá körültekintően előkészítette a magyar válogatott által 
igénybe vett területek biztosítását. 

A magyar válogatott biztonságával és biztosításával kapcsolatos feladatok vonatkozásában a 
Szövetség a rendőri szervekkel megfelelő kapcsolatokat alakított ki, ami nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a biztosítási feladatok végrehajtásáról az UEFA és a Szervező Bizottság (ERUO2016) 
elismerően, kiemelkedő színvonalúnak minősítve nyilatkozott. 

11.2. Bajnoki és kupamérkőzések minősítése, biztosítása 

A Szövetség aktívan közreműködik a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság 
ülésein, ahol a sportszervezetek és az illetékes rendőrkapitányságok által készített 
szempontrendszerek véleményezése zajlik. A Minősítő Bizottság 2016-ban 348 mérkőzést minősített, 
amelyek közül 24 esetben kiemelt és 8 esetben fokozott biztonsági kockázatú minősítésről döntött a 
labdarúgás sportágban. 

2016. év során 88 mérkőzésen tevékenykedett szövetségi biztonsági ellenőr.  
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Az értékelt időszakban a biztonsági ellenőrzésének száma 12,8 %-kal nőtt. Az ellenőrzések során az 
ellenőrök a szurkolói jogsértések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a szervezők és rendezők 
tevékenységének szabályzatoknak megfelelő ellenőrzésére. A szervezési kérdések mellett 
célellenőrzések keretében a stadion biztonsági eszközök működtetése és az azokhoz kapcsolódó 
incidenskezelés is ellenőrzésre került. 

Az elmúlt évben a Fegyelmi Bizottság a biztonsági ellenőrzések alapján a korábbi évekkel ellentétben 
(77 eset - 2015) már csak 53 esetben marasztalta el a sportszervezeteket biztonsági vonatkozású 
mulasztások miatt, melyekre a tavaszi szezonban 20 alkalommal (2015 – 19 alkalom), az őszi 
versenyévadban 33 (2015 – 58 alkalom) alkalommal került sor. Az elmarasztalások között (a biztonsági 
ellenőrök célellenőrzéseiknek köszönhetően) egyre több a szervezéssel, infrastrukturális 
hiányossággal, a sportrendészeti infrastruktúra üzemeltetési hiányosságaival, továbbá az 
infrastrukturális szabályok megszegéséért kirótt fegyelmi szankció. 

Az ellenőrzések statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy a sportszervezetek a jogszabályokat és 
a mérkőzések rendezésével és szervezésével kapcsolatos szabályokat a korábbi évekhez képest 
jobban betartják, hiszen a biztonsági ellenőri jelentések alapján megindított fegyelmi eljárások száma 
77-ről 53-ra csökkent. 

A Szövetség által szervezett hazai mérkőzéseken nem került sor a nézők általi súlyos szabálysértésre. 
Saját rendezvényeinken következetes gyakorlatot folytattunk és a pályarendszabályokat megsértő 
személyekkel szemben éltünk a jogszabályok által adott lehetőséggel. A kizárási határozatok száma az 
értékelt időszakban 27 volt. 

11.3. Fogadási csalások elleni fellépés 

A Szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Szerencsejáték Zrt-vel szoros 
együttműködésben folyamatosan nyomon követi a nemzetközi jogalkotást és részt vesz az EU 
Tanácsa „Match Fixing Expert Group”-jának működtetésében. Az ügyészséggel és a rendőrséggel már 
kiépültek az együttműködés csatornái, amelyek segítik a fogadási csalásokkal kapcsolatos 
információcserét, a nyomozások és a fegyelmi eljárások megfelelő támogatását. 
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11.4. Infrastruktúrafejlesztés 

2015 tavasza óta működik a Szövetség szervezetén belül az a munkacsoport, melynek egyik fő 
feladata a Nemzeti Stadionfejlesztési Program sportszakmai koordinálása. Ennek keretében az állami 
forrásból történő infrastrukturális fejlesztések erősebb sportszakmai kontroll mellett valósulnak meg. A 
munkacsoport folyamatosan részt vesz a beruházási koncepciók, tervek véleményezésében, kiemelt 
figyelemmel a vonatkozó hazai, illetve nemzetközi (UEFA és FIFA) előírások betartatására. A 
folyamatos közreműködés elősegíti a projektet irányító munkacsoport döntéseinek sportszakmai 
előkészítését és alátámasztását is. 

A szervezeti változással sikerült elérni, hogy a sportfejlesztési programban szereplő érintettek már az 
előkészítés idején közvetlen segítséget kaphassanak az új létesítmények jövőbeli hitelesítéséhez 
szükséges szabályzatoknak való megfelelőség érdekében. Ennek köszönhetően a Szövetség időben 
be tudott kapcsolódni a programban szereplő stadionok tervezésébe. 

A tervezői és beruházói egyeztetések tapasztalatai is elősegítették az Infrastruktúra Szabályzat teljes 
megújítását, amely így tömörebb, átláthatóbb lett, és struktúráját tekintve megfelel a szabályozási 
projekt követelményeinek is. 

A Budapesti Pályafejlesztési Program koncepciója és előzetes műszaki tartalma – mely a budapesti 
létesítmények felméréséről készített részletes jelentés alapján készült - korábban elfogadásra került. 
Az előkészületek és az egyeztetések eredményeképpen a Program műszaki és előzetes műszaki 
tartalma kibővült az előkészítés alatt lévő harmadik ütem fejlesztéseivel (új pályák kialakítása, zöld 
mezős beruházások), melyhez a szükséges költségkeretet, valamint a Projekt Irányító Bizottság 
összetételét és hatáskörét az MLSZ Elnöksége hagyta jóvá. A szükséges forrás biztosítása a 
1348/2016. (VII.6.) Kormány határozat alapján történik. 

A Program fejlesztéseinek eredményeként Budapesten új nagyméretű élőfüves és új nagyméretű 
műfüves nagypályák kerülnek kialakításra a szükséges kiszolgáló létesítményekkel, valamint számos 
nagyméretű labdarúgó pálya újul meg, illetve bővül szabványos méretűre. Az új nagypályák építése 
mellett, további helyszíneken bővül, illetve javul az öltözőállomány. 

A folyamatosan változó és megújuló környezet, esetenként az ismeretek hiánya szükségessé tette, 
hogy a sportszervezetek vezetői és munkatársai részleteiben is megismerjék a Szövetség honlapján 
bárki számára elérhető Infrastruktúra Szabályzatot, ezáltal az adott és a magasabb hitelesítési 
osztályokkal szemben támasztott követelményeket. A Szövetség munkafolyamatainak korszerűsítése 
szükségessé tette a létesítmények hitelesítésének egyszerűsítését, ezáltal a folyamat 
hatékonyságának növelését is. Ezen problémák megoldásaként készült egy elektronikus tanulmányi 
keretrendszer, amely az internetről elérhető. A tavalyi év végéig elkészült a kiszolgáló infrastruktúra és 
a tesztsor, amelynek elvégzése 100%-os pontosság esetén sikeres. 2016 novemberében a klubok 
részére egy prezentáció keretében bemutatásra került a tanulástámogató rendszer. Az e-learning 
keretében történő kérdéssor kitöltésére minden sportszervezettől (NB I, NB II, NB III) egy főt 
(infrastruktúra felelős) szükséges delegálni, akinek sikeres (100%-os) vizsgát kell tennie. Ez a személy 
lesz jogosult és köteles, hogy a saját létesítményében elvégezze a szükséges felméréseket, és ennek 
eredményét rögzítse a Szövetség rendszerében, amit a Szövetség ellenőriz. A Szabályzatnak történő 
megfelelés esetén a hitelesítés jóváhagyása rögzítésre kerül az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) 
meghatározott részébe. 
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VI. fejezet 

Megyei labdarúgás 

A megyei szintű futballaktivitás alakulása országosan a kiadott labdarúgó, futsal és strandlabdarúgó 
versenyengedélyek száma alapján a 2014/15 és a 2015/16-os versenyévek vonatkozásban. 

2014 / 2015 
KIADOTT VERSENYENGEDÉLYEK SZÁMA ÉS AKTÍV SZEMÉLYEK SZÁMA MEGYEI BONTÁSBAN 
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I. Kiadott LABDARÚGÓ VERSENYENGEDÉLYEK száma 

férfi / fiú 7 180 6 031 6 170 
10 

542 
14 

285 
6 450 8 056 

10 
597 

7 526 
5 

283 
5 013 6 128 

4 
610 

17 
601 

6 800 
10 

262 
4 

202 
6 

662 
7 017 6 776 

157 
191 

női / leány 341 363 343 468 935 714 492 432 459 249 281 492 188 1 109 329 516 204 179 507 443 9 044 

ÖSSZESEN 7 521 6 394 6 513 
11 

010 
15 

220 
7 164 8 548 

11 
029 

7 985 
5 

532 
5 294 6 620 

4 
798 

18 
710 

7 129 
10 

778 
4 

406 
6 

841 
7 524 7 219 

166 
235 

II. Kiadott FUTSAL VERSENYENGEDÉLYEK száma 

férfi / fiú 419 484 398 267 1 634 882 196 353 1 788 328 271 734 64 2 265 24 653 394 217 168 653 12 192 

női / leány 17 0 94 36 249 92 17 38 138 102 2 19 40 236 0 2 130 13 1 95 1 321 

ÖSSZESEN 436 484 492 303 1 883 974 213 391 1 926 430 273 753 104 2 501 24 655 524 230 169 748 13 513 

III. Kiadott STRANDLABDARÚGÓ VERSENYENGEDÉLYEK száma 

férfi / fiú 124       22 228       59       26 119   78       656 

női / leány 0       0 0       0       0 0   0       0 

ÖSSZESEN 124 0 0 0 22 228 0 0 0 59 0 0 0 26 119 0 78 0 0 0 656 

IV. KIEGÉSZÍTŐ versenyrendszer(ek)ben kiadott versenyengedélyek száma 

férfi / fiú 0 704 155 0 3 340 0 2 657 341 0 0 342 338 0 1 467 522 0 0 0 0 0 9 866 

női / leány 0 0 148 0 0 0 0 201 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 384 

ÖSSZESEN 0 704 303 0 3 340 0 2 657 542 0 0 342 338 35 1 467 522 0 0 0 0 0 10 250 
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V. INTÉZMÉNYI PROGRAMBAN REGISZTRÁLT valamennyi gyermek száma 

férfi / fiú 2 560 1 886 2 326 3 759 5 703 2 114 3 111 2 336 5 466 
2 

356 
3 559 1 749 

1 
744 

9 879 2 510 5 468 
1 

321 
1 

154 
1 841 1 545 62 387 

női / leány 672 464 790 977 699 436 759 661 1 227 652 1 206 282 636 2 391 868 1 925 266 305 447 541 16 204 

ÖSSZESEN 3 232 2 350 3 116 4 736 6 402 2 550 3 870 2 997 6 693 
3 

008 
4 765 2 031 

2 
380 

12 
270 

3 378 7 393 
1 

587 
1 

459 
2 288 2 086 78 591 

VI. KÖZÉPISKOLAI PROGRAMBAN REGISZTRÁLT, versenyengedéllyel nem rendelkező diákok száma 

férfi / fiú 398 196 131 211 896 214 238 179 335 213 227 298 130 296 192 720 155 104 207 240 5 580 

női / leány 144 132 84 114 140 115 178 69 74 141 92 156 135 114 68 288 118 78 153 222 2 615 

ÖSSZESEN 542 328 215 325 1 036 329 416 248 409 354 319 454 265 410 260 1 008 273 182 360 462 8 195 

REGISZTRÁLT 
MIND-
ÖSSZESEN 

3 774 2 678 3 331 5 061 7 438 2 879 4 286 3 245 7 102 
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5 084 2 485 
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3 638 8 401 
1 

860 
1 

641 
2 648 2 548 86 786 

TELJES VOLUMEN 
(A+B) 

11 
855 

10 
260 

10 
639 

16 
374 

27 
903 

11 
245 

15 
704 

15 
207 

17 
013 

9 
383 

10 
993 

10 
196 

7 
582 

35 
384 

11 
432 

19 
834 

6 
868 

8 
712 

10 
341 

10 
515 

277 
440 

C
) 

A
K

TÍ
V

 S
ZE

M
É-

LY
EK

 

SZ
Á

M
A

 

VII. LEGALÁBB 1 (EGY) - labdarúgó / futsal / strandlabdarúgó / kiegészítő - VERSENYENGEDÉLLYEL rendelkező személyek száma 

férfi / fiú 7 168 6 619 6 268 
10 

510 
17 

070 
6 457 9 937 

10 
871 

7 591 
5 

385 
5 025 6 357 

4 
665 

18 
973 

7 145 
10 

239 
4 

238 
6 

716 
7 032 6 817 

165 
083 

női / leány 343 363 474 469 1 050 718 524 642 538 279 282 484 244 1 197 329 516 243 190 491 465 9 841 

ÖSSZESEN 7 511 6 982 6 742 
10 

979 
18 

120 
7 175 

10 
461 

11 
513 

8 129 
5 

664 
5 307 6 841 

4 
909 

20 
170 

7 474 
10 

755 
4 

481 
6 

906 
7 523 7 282 

174 
924 

VIII. INTÉZMÉNYI PROGRAMBAN résztvevő, VERSENYENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ gyermekek száma 

vegyes 2 579 1 969 2 466 4 144 5 673 2 053 3 095 2 517 5 697 
2 

450 
4 041 1 527 

2 
010 

10 
386 

2 611 6 348 
1 

120 
965 1 829 1 726 65 206 

AKTÍV SZEMÉLYEK 
(VI.+VII.+VIII.) 

10 
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15 
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13 
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8 
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9 667 8 822 
7 

184 
30 

966 
10 

345 
18 

111 
5 

874 
8 

053 
9 712 9 470 

248 
325 
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2015 / 2016 
KIADOTT VERSENYENGEDÉLYEK SZÁMA ÉS AKTÍV SZEMÉLYEK SZÁMA MEGYEI BONTÁSBAN 
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I. Kiadott LABDARÚGÓ VERSENYENGEDÉLYEK száma 

férfi / fiú 7 627 6 092 5 807 9 942 
14 

192 
6 324 7 704 

10 
831 

7 468 
5 

290 
4 687 6 128 

4 
676 

17 
798 

6 406 
10 

712 
4 

106 
6 

443 
6 824 6 708 

155 
765 

női / leány 369 341 446 472 1 049 654 408 390 518 231 242 447 227 1 116 359 577 182 161 562 453 9 204 

ÖSSZESEN 7 996 6 433 6 253 
10 

414 
15 

241 
6 978 8 112 

11 
221 

7 986 
5 

521 
4 929 6 575 

4 
903 

18 
914 

6 765 
11 

289 
4 

288 
6 

604 
7 386 7 161 

164 
969 

II. Kiadott FUTSAL VERSENYENGEDÉLYEK száma 

férfi / fiú 634 848 567 213 1 905 1 231 360 522 2 042 409 236 1 135 60 3 044   757 736 325 141 72 15 237 

női / leány 56 24 81 34 209 214 23 34 289 140 28 141 69 277   24 156 0 0 72 1 871 

ÖSSZESEN 690 872 648 247 2 114 1 445 383 556 2 331 549 264 1 276 129 3 321 0 781 892 325 141 144 17 108 

III. Kiadott STRANDLABDARÚGÓ VERSENYENGEDÉLYEK száma 

férfi / fiú   34 12   90 253 11   0 67 5     172 105   162       911 

női / leány   48 24   69 4 9   19 0 0     0 41   0       214 

ÖSSZESEN 0 82 36 0 159 257 20 0 19 67 5 0 0 172 146 0 162 0 0 0 1 125 

IV. KIEGÉSZÍTŐ versenyrendszer(ek)ben kiadott versenyengedélyek száma 

férfi / fiú 0 752 344 0 3 447 0 3 608 346 0 0 245 356 0 1 492 306 0 0 0 701 0 11 597 

női / leány 0 0 93 0 0 0 194 183 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 3 0 501 

ÖSSZESEN 0 752 437 0 3 447 0 3 802 529 0 0 245 356 28 1 492 306 0 0 0 704 0 12 098 

VERSENY-
ENGEDÉLYES 
MIND-
ÖSSZESEN 

8 686 8 139 7 374 
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V. INTÉZMÉNYI PROGRAMBAN REGISZTRÁLT valamennyi gyermek száma 

férfi / fiú 3 224 1 952 2 426 4 427 6 261 2 805 3 491 2 562 5 618 
2 

592 
3 986 1 956 

1 
952 

11 
457 

2 426 5 892 
1 

285 
1 

412 
1 927 1 592 69 243 

női / leány 1 049 501 878 1 203 1 057 621 860 815 1 530 897 1 553 350 655 3 111 703 2 498 400 470 466 494 20 111 

ÖSSZESEN 4 273 2 453 3 304 5 630 7 318 3 426 4 351 3 377 7 148 
3 

489 
5 539 2 306 

2 
607 

14 
568 

3 129 8 390 
1 

685 
1 

882 
2 393 2 086 89 354 

VI. KÖZÉPISKOLAI PROGRAMBAN REGISZTRÁLT, versenyengedéllyel nem rendelkező diákok száma 

férfi / fiú 327 181 141 209 424 237 302 164 220 201 217 322 136 197 144 563 183 69 210 259 4 706 

női / leány 200 137 91 69 121 133 202 48 107 127 93 192 109 131 81 349 104 76 162 211 2 743 

ÖSSZESEN 527 318 232 278 545 370 504 212 327 328 310 514 245 328 225 912 287 145 372 470 7 449 

REGISZTRÁLT 
MIND-
ÖSSZESEN 

4 800 2 771 3 536 5 908 7 863 3 796 4 855 3 589 7 475 
3 

817 
5 849 2 820 

2 
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3 354 9 302 
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VII. LEGALÁBB 1 (EGY) - labdarúgó / futsal / strandlabdarúgó / kiegészítő - VERSENYENGEDÉLLYEL rendelkező személyek száma 

férfi / fiú 7 657 6 719 6 070 9 931 
17 

141 
6 426 

10 
171 

11 
130 

7 558 
5 

441 
4 704 6 366 

4 
703 

19 
217 

6 600 
10 

668 
4 

175 
6 

495 
7 190 6 744 

165 
106 

női / leány 395 354 517 473 1 138 670 551 570 593 287 255 446 286 1 213 359 574 299 159 564 483 10 186 

ÖSSZESEN 8 052 7 073 6 587 
10 

404 
18 

279 
7 096 

10 
722 

11 
700 

8 151 
5 

728 
4 959 6 812 

4 
989 

20 
430 

6 959 
11 

242 
4 

474 
6 

654 
7 754 7 227 

175 
292 

VIII. INTÉZMÉNYI PROGRAMBAN résztvevő, VERSENYENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ gyermekek száma 

vegyes 3 437 1 993 2 666 4 893 6 470 2 775 3 550 2 832 6 162 
2 

919 
4 838 1 711 

2 
091 

12 
300 

2 383 7 144 
1 

247 
1 

349 
1 923 1 658 74 341 

AKTÍV SZEMÉLYEK 
(VI.+VII.+VIII.) 

12 
016 

9 384 9 485 
15 

575 
25 

294 
10 

241 
14 

776 
14 

744 
14 

640 
8 

975 
10 

107 
9 037 

7 
325 

33 
058 

9 567 
19 

298 
6 

008 
8 

148 
10 

049 
9 355 

257 
082 

 

                      

 

A következő bekezdések összefoglaló jelleggel mutatják be egy-egy megye futball aktivitását. 
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1. Baranya megye labdarúgása 

1.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

A nemzeti bajnokságban szereplő férfi csapatok száma eggyel nőtt, az által, hogy a PMFC (PSN Zrt.) 
csapata a megye bajnokság megnyerését követően immár a harmadosztályban szerepel. A pécsi 
csapaton kívül a Komlói BSK Kft. és a Szentlőrinci SE csapata szerepel az NB III-ban. Az utánpótlás 
játékosok felfelé áramlásának esélyét az előző évhez képest javítja, hogy a Kozármisleny (Gold-Sport 
Kft.) csapata kivívta az NB II-es tagságot, így a megyének van a másodosztályban is képviselője. 
Érdemes megemlíteni, hogy az előző években a megyei elsőosztály bajnokai vállalták az osztályozót 
és a feljebblépést a nemzeti bajnokságba. 

1.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Az országos bajnokságokban szereplő csapatok számában folyamatos csökkenése figyelhető meg, 
jelenleg 21 csapat szerepel a nemzeti bajnokságban. A megyei osztályú csapatok az U19 és U17 
korosztályú játékosokat nehezebben tudják megtartani (iskolaváltás, környékbeli felnőtt csapatokba 
átigazolás), így a megyei felnőtt bajnokságokban szereplő egyesületek utánpótlás csapatai egyre 
kevésbé tudják vállalni az országos bajnokságban történő indulást. 

1.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A 2016-2017. bajnoki évben 81 egyesület vesz részt a megyei bajnokság négy osztályában. Jelenleg 
négy csapat (Szászvári SE, Beremendi ÉSK, Szentlőrinci SE, Sellye VSK) indít tartalék csapatot is a 
megyében. A 2016-2017. évi szezonban a megyei elsőosztály csak 14 csapattal tudott elindulni, itt az 
igazgatóság célja a résztvevő csapatok számát újra 16-ra emelni. Örvendetés, hogy a megyei második 
osztály 2015-2016. évi bajnokai (Ócsárd SE, Harkányfürdő SE) tudták vállalni a kötelezően előírt 
utánpótlás csapatok indítását és ez által a megyei első. osztályban való szereplést. 

1.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyében szereplő utánpótlás csapatok száma 71, ebből 30 csapat szerepel az U19-es, 14 csapat 
az U16-os bajnokságokban. Pozitív, hogy a megyei másod- és harmadosztályú egyesületek közül 
többen is vállalják a kötelezőn felüli csapatok indítását a megyei U19 és U16 bajnokságba. A megyei 
U15 bajnokságban 14, az U14 bajnokságban 13 csapatversenyez. Problémát jelent viszont, hogy több 
csapat a mérkőzésekre sokszor cserejátékosok nélkül, vagy maximum 1-2 cserejátékossal állt ki a 
bajnokság során. 

1.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A felnőtt női nemzeti bajnokságban a megyét egyedüliként a PMFC (MLE) csapata képviselteti. Az 
utánpótlás lány nemzeti bajnokságban a PMFC-Gold Sport Kft. U18, és U15 csapata szerepel. 

Az Igazgatóság 2013-2014. szezonban első alkalommal írt ki megyei U15 leány bajnokságot, a részt 
vevő csapatok száma állandónak tekinthető, jelenleg 10 csapatversenyez a bajnokságban. Az 
igazgatóság célja egy erős pécsi női labdarúgó központ kialakítása a megyében. 

1.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A nemzeti felnőtt futsal bajnokság másodosztályú küzdelmeiben egy férfi megyei csapat mellett egy női 
csapat is szerepel. Az utánpótlás fiú bajnokságban szereplő csapatok száma továbbra is kettő. 

A megyei futsal bajnokság dinamikusan fejlődik, jelenleg a fiúk az U9, U11, U13, U15, U17 és U19 
korosztályokban, a leányok az U13, U15 és U18 korosztályokban, összesen 91 csapatban 
versenyeznek. 

Az igazgatóság 2016. évben első ízben írt ki női strandbajnokságot az U15 és U17, valamint a felnőtt 
korosztály számára, ezen bajnokságokban összesen 5 baranyai női csapat vett részt. 

1.7. OTP Bank Bozsik-program 
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Az egyesületi programban 174 csapat szerepel 3 alközpontban. A bevonható csapatok és játékososok 
száma várhatóan már csak kismértékben növelhető a jövőben. Bővülésre leginkább Pécsett, az önálló 
utánpótlás nevelő egyesületek révén, valamint a hátrányos helyzetű településeken van lehetőség. 

Az intézményi programba nevező intézmények száma folyamatosan nő, jelenleg 108 intézmény 212 
csoportjában 2.830 gyermek vesz részt a programban. A növekedést többek közt az újonnan bevont 
pécsi óvodák eredményezték. 

1.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megyei tehetségközpont a PMFC központi irányításával működik. A szakmai stábot a PMFC 
Labdarúgó Akadémia kiválóan felkészített edzői, illetve magasan képzett orvosi személyzet alkotja. A 
tehetségközpontban közel 80 labdarúgó felkészítése folyik. 

1.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

A középiskolai Fair Play Cup küzdelmeiben résztvevők száma folyamatosan nő, jelenleg 35 csapat (17 
fiú, 18 leány) 350 fő (169 fiú, 181 leány) szerepel a versenysorozaton. 

Az öregfiúk bajnokság az előző évekhez hasonlóan 24 csapatos, alapszakaszát az igazgatóság három 
csoportban bonyolítja le. Az igazgatóság az öregfiúk csapatok részére téli terembajnokságot ír ki évek 
óta, melyen legutóbb 14 csapat szerepelt. A veterán bajnokság csapatszáma stabil, továbbra is 5 
csapat indul a megmérettetésen. 

1.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A pályaépítési program keretében a vizsgált időszakban két (20x40 m) műfüves pálya épült a 
megyében, Siklóson és Lovászhetényben, valamint egy pálya (14x26 m) Pécsudvardon. 

1.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

A baranyai egyesületek közel 80%-a tudott pályázni az elmúlt években tárgyi eszköz beruházás 
jogcímen. Infrastruktúra fejlesztés tekintetében a megyében jellemzően az öltözők és a játéktér 
felújítása, valamint a villanyvilágítás kiépítése történt meg. A vizsgált időszak kiemelkedő fejlesztése a 
siklósi stadion felújítása. 

1.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

1.12.1 Törpfoci program 

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. közös programja négy éve 
indult azzal a céllal, hogy a pécsi óvodások megismerjék és megszeressék a labdarúgást. A 
programban jelenleg az összes pécsi óvoda (52) részt vesz. 

1.12.2 Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság 

Igen népszerű az immár negyedik alkalommal megrendezett nagypályás műfüves bajnokság, melyen 
52 megyei csapat vett részt a téli felkészülési időszakban. A megyei első- és másodosztályú 
egyesületek küzdelmében 24, a megyei harmad- és negyedosztályú egyesületek küzdelmében idén 28 
csapat mérkőzött. 

1.12.3 Megye Utánpótlás Labdarúgásáért Díj 

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

1.12.4 Élő internetes közvetítés 

A megyei amatőr labdarúgás népszerűsítése érdekében az érdeklődők az interneten - valós időben - 
tekinthettek meg több megye elsőosztályú rangadót, valamint a megyei kupadöntőt. 

1.12.5 Video magazin műsor 

„Helyzetben Baranya” címmel indított 2016 februárjában video-magazinműsort az Igazgatóság, a 
megye labdarúgó életének bemutatása céljából. 



37 

 

1.12.6 Facebook 

Az igazgatóság a szélesebb körű kommunikáció érdekében 2015 januárjától működteti Facebook 
oldalát (728 kedvelés, 715 követő, 4315 bejegyzés). 

1.12.7 Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetemmel 

Az Igazgatóság immár harmadik éve működik együtt a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Karával, mely együttműködés célja a felsőoktatási intézménnyel való kapcsolat szorosabbá fűzése és 
egymás kölcsönös segítése. 

1.12.8 Együttműködési megállapodás a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetségével 

Az immár négy éve köttetett együttműködés célja versenyzési lehetőségek biztosítása a fogyatékkal 
élő diákok és felnőttek számára labdarúgás sportágban. 

1.12.9 Hónap legsportszerűbb csapata díj 

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

1.12.10 Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása 

A játékvezetés színvonalának javítása érdekében az Igazgatóság támogatja azon aktív, 20 év feletti 
megyei labdarúgókat, akik játékvezetői tanfolyamra jelentkeznek és sikeres játékvezetői vizsgát 
tesznek. 

1.12.11 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. 
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2.  Bács-Kiskun megye labdarúgása 

2.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NBI, NBII, NBIII) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Bács-Kiskun megyének a 2015/2016-os bajnoki szezon óta nincs csapata nemzeti bajnokságokban. 

2.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

A Kecskeméti LC KTE SI csapatai Mercedes-KLA (Kecskeméti Labdarúgó Akadémia) néven jelenleg 
az U19 másodosztály, U17 másodosztály, U16 másodosztály, U15 elsőosztály és az U14 
elsőosztályban szerepelnek. Az országos utánpótlás versenyrendszerben vesz részt még a Bajai LSE 
(U19 harmadosztály, U17 harmadosztály, U15 másodosztály és U14 másodosztály). 

2.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma évről-évre stabilnak mondható. Megyei 
elsőosztályban 15, megyei másodosztályban 31, megyei harmadosztályban 50 csapat indult a 
2016/2017-es bajnoki szezonban. A tartalékcsapatok indításának lehetősége továbbra is „népszerű”, a 
felnőtt bajnokságokban 4 sportszervezet élt ezzel a lehetőséggel. 

2.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Az U19-es bajnokságokban 43 csapat, az U16-os bajnokságokban pedig 32 csapat indult a 2016/2017-
es bajnoki szezonban. Örömteli tény, hogy a kötelezően indítandó csapatokon (megyei elsőosztály) 
felül a megyei másod- és harmadosztályú csapatok is indítanak U16-os csapatokat, valamint az önálló 
utánpótlás-nevelő sportszervezetek is részt vesznek a megyei korosztályos utánpótlás 
bajnokságokban. 

2.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A Kecskeméti LC KTE SI csapata Mercedes-KLA (Kecskeméti Labdarúgó Akadémia) néven a leány 
U18 közép csoport bajnokságban szerepel. A Bács-Kiskun megyei női bajnokság ¾ pályán zajlik. 

2.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

2.6.1 Futsal 

Bács-Kiskun megyét a férfi futsal NBII Közép-Keleti csoportjában a Score-Goal Kecskeméti Futsal Club 
képviseli, ez a második bajnoki szezonja a nemrégiben alakult egyesületnek. 

Fiú futsal másodosztály U20 Dél-nyugati csoportban a Score-Goal Kecskeméti Futsal Club, a fiú futsal 
másodosztály U17 Közép 1. csoportban pedig a Score-Goal Kecskeméti Futsal Club és a Szilády RFC 
Kiskunhalas vesz részt. 

Futsal csapatok a 2016-os Bács-Kiskun megyei versenyeken: 

 U11: 18 csapat; 

 U13: 17 csapat; 

 U15: 11 csapat; 

 U15 lány: 4 csapat. 

Futsal csapatok a 2017-es Bács-Kiskun megyei versenyeken: 

 U11: 18 csapat; 

 U13: 20 csapat; 

 U15: 13 csapat; 

 U17: 8 csapat; 

 U19: 5 csapat; 

 U15 leány: 7 csapat. 

2.6.2 Strandlabdarúgás 
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Strandlabdarúgó csapatok a 2016-os Bács-Kiskun megyei versenyeken: 

 U11: 4 csapat; 

 U13: 5 csapat; 

 U17: 4 csapat; 

 U19: 4 csapat. 

2.7. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-program egyesületi moduljában 2016 őszén 5 alközpont és 10 csoport működött. 
U7, U9, U11-es korosztályban 59 egyesület vett részt, U13-ban pedig 40 egyesület. 

Az intézményi modulban 11 körzet, 138 intézmény, 395 sportcsoport, 4.925 nevezett gyermek (3.746 
fiú, 1.179 lány) szerepelt. 

2.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A Bács-Kiskun megyei tehetségközpont Kecskeméten működik. A foglalkoztatott gyermekek létszáma: 
U12: 32 fő, U13: 31 fő, U14: 31 fő. 

2.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

Középiskolás amatőr bajnokság (Fair Play Cup) 60 csapat (36 férfi, 24 női), 328 férfi, 222 női játékos. 
Veterán fociban Kecskemét csapata vesz részt régiós tornákon. 

2.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Az utóbbi időszakban Baján, Kecskeméten, Kiskunmajsán, Lakitelken, Tiszakécskén épült műfüves 
pálya, jelenleg Csátalján folyik műfüves pályával kapcsolatos beruházás. 

Kiskunhalason pedig többfunkciós rekortán pálya került átadásra. 

2.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

A látvány-csapatsportokkal kapcsolatos adó támogatásokra rendszeresen pályáznak a megyei 
sportszervezetek. Érsekcsanádon, Jánoshalmán, Soltvadkerten nemrégiben újították fel a 
sportlétesítményeket, Kerekegyházán pedig jelenleg is folyamatban van a létesítmény felújítása. A 
Kecskeméti Labdarúgó Akadémia kollégiumának modernizálása is megkezdődik a közeljövőben. 

2.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

Folyamatosan indulnak edzőképző tanfolyamok (MLSZ Grassroots C, MLSZ Amatőr C) a megyében, 
valamint népszerűek a Grassroots önkéntes szervezői képzések is. 
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3. Békés megye labdarúgása 

3.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

A megye legmagasabban jegyzett csapata a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. az NB II-ben szerepel, 
az NB III-as bajnokságot erősíti a Várfürdő-Gyulai Termál FC illetve a Békéscsaba 1912 Előre Futball 
Zrt. második csapata, és 2016/17-es újoncként a Mékheréki SE csapata. 

3.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A megyei elsőosztályban ebben a bajnoki évben 13 csapat szerepel, a megye másodosztályban 
továbbra is 16 csapat vesz részt. A megye harmadosztály két csoportjában összesen 25 egyesület 
verseng, a megyei igazgatóság által támogatott öregfiú bajnokságban pedig 12 csapat vitézkedik. A 
kevés megyei elsőosztályú licenccel rendelkező egyesület közül sem a feljutók, sem kiesők nem 
vállalták a megye elsőosztályú megmérettetést. 

3.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei utánpótlás bajnokságok az előző évekhez képest átalakultak. Önálló ifjúsági (U19) 
korosztályú bajnokság került kiírásra. Az őszi szezonban zajlott a kvalifikáció, így minden megye i 
ifjúsági csapat lehetőséget kapott arra, hogy a pályán harcolja ki a tavasszal már megyei elsőosztályú 
kiemelt csoportban való részvételt. Ezzel a lépéssel az alacsonyabb osztályú felnőtt csapattal 
rendelkező települések fiataljai is megkaphatták a lehetőséget arra, hogy a legmagasabb megyei 
szinten játszhassanak. Ezzel még megyei harmadosztályú csapat is tudott élni. 

A kiemelt csoportban, ahol a legjobbak szerepelnek, 13 egyesület vesz részt, míg a területi 
csoportokban összesen 25 egyesület U19 korosztályú csapat játszik. 

A bajnokság kiesés/feljutás rendszerben működik. Ebben a rendserben alacsonyabb osztályú felnőtt 
csapattal rendelkező települések fiataljai is megkaphatták a lehetőséget arra, hogy a legmagasabb 
megyei szinten játszhassanak. 

3.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

A korábbi keresztpályás bajnokság megszűnt, igény hiányában, ezért a megyében a pályaépítési 
programban megépült műfüves pályákon zajlik műfüves futsal bajnokság, torna rendszerben. 
Szerencsére több csapat a Csongrád megye által szervezett régióssá érett nagypályás 
bajnokságokban játszik. 

Futsal NBII-ben a Gyulai Amazonok és ugyancsak a Wanted csapatai szerepelnek. 

3.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Sajnos a megye egyetlen felnőtt férfi futsal csapata megszűnt. A megyében felnőtt futsal bajnokság 
nincs, viszont utánpótlás szinten négy korosztályban indítottunk tornarendszerű bajnokságot a 
klasszikus téli futsal időszakban Az U11, U13, U15 és U17 korosztályokban összesen 48 csapat 
szerepel. 

Strandlabdarúgásban tornarendszerű utánpótlás bajnokságot tervez szervezni a megyei igazgatóság, 
az U17, U15 és U13 korosztályokban. 

3.6. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Programjában, az U7-es korosztályban 56, U9-ben 56, az 
U11-ben 56, míg az U13-ban 54 csapat indult, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az előző évi 
adatokat hozzávetőleg meg tudta ismételni Békés megye. 

Az intézményi programban egyértelműen előrelépés tapasztalható Békéscsaba, Gyula, Mezőberény 
körzetekben, így a tavalyi emelkedést újra meg tudtuk ismételni. 

3.7. Pályaépítési program 
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A pályaépítési program sikernek örvend a megyében, hiszen több mint tíz településen épült már 
valamilyen formában játéktér. 2016-ban Szeghalmon élőfüves nagypálya került megépítésre, míg a 
műfüves pályák tekintetében Békéscsabán, Gyomaendrődön és Köröstarcsán került játéktér átadásra. 

3.7.1 Létesítmény felújítás, fejlesztés 

A program keretén belül szinte valamennyi sportegyesület olyan mértékű beruházást valósít meg, 
amelyre már nagyon nagy szükség volt annak érdekében, hogy a mai elvárt színvonalú létesítmények 
tudják kiszolgálni a sportolni vágyó felnőtteket és fiatalokat. 

A megye elsőosztályú sporttelepeinek szinte mindegyike nagymértékű fejlődésen ment keresztül, de az 
alacsonyabb osztályú sportegyesületek is igyekeznek előteremteni az önerőt és felkutatni a megfelelő 
nagyságrendű társasági adót fizető támogatókat is. 

3.8. 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, közösségformáló programokat szervez. 

Minden naptári év elején kerül megrendezésre a Díjátadó Gála (immár ötödik alkalommal), 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 XXIII. alkalommal megrendezésre kerülő - megyei polgármesterek 
labdarúgó találkozója, melynek 2016-ben Tótkomlós volt a házigazdája, 2017-ben pedig Körösladány 
vállalta a házigazda szerepét. 

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 csapatai mérték össze erejüket egy baráti rendezvény keretén belül. A kupa azóta is 
hagyományosan megszervezésre kerül. 

Az Igazgatóság 2014-ben felvette a kapcsolatot a Békés megyében fogyatékkal élő fiatalokkal 
foglalkozó szervezetekkel, aminek eredményeként 2015 márciusában elindult a hosszú távú 
együttműködés keretében a fogyatékkal élők labdarúgó bajnoksága is, természetesen speciális 
szabályokkal. 2016/17-es évben is rendszeresen, torna jelleggel találkoznak egymással a csapatok, 
mely rendezvényeket az öröm és a jókedvű játék jellemez. 
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4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye labdarúgása 

4.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Borsod megyében a 2015/2016 bajnoki évad tavaszán egy NB I-es, egy NB II-es és hat NB III-as 
csapat szerepelt 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 Mezőkövesd csapata ismét a legmagasabb osztályba 
való feljutást tűzte ki célul. NB III-ban hat olyan sportszervezet szerepel, melyek régóta tagjai a 
harmadik vonalnak. Stabil szakmai hátterű, a bajnokságban az élvonalhoz tartozó csapatokról 
beszélhetünk, mint a Kazincbarcika, Putnok, Cigánd, Tiszaújváros esetében is, valamint új feljutóként a 
Tállya csapata mérettette meg magát. Tartalék csapatként a Diósgyőr csapata is indul az NB III Keleti 
csoportjában. 

A 2016/2017 bajnoki évadban az előző időszak sikeres szereplései alapján az NB I-ben indulási jogot 
szerzett a Mezőkövesd Zsóry csapata (2. hely), míg a Cigánd (3. hely) kivívta az NB II-es indulást. A 
magyar labdarúgás harmadik vonalában pedig sikerrel bent maradt a Tiszaújváros (15. hely), a 
Kazincbarcika (6. hely), a Putnok (4. hely), a Tállya (13. hely) és a Diósgyőr tartalék (12. hely) 
együttese is. Így Borsod megye a magyar nemzeti bajnokságokban szereplő csapatainak (86 csapat) 
több mint 10 %-át adja, ami a húsz megye átlagát tekintve (4,3%) kiemelkedőnek mondható. 

4.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

A Nemzeti Bajnokságokban részt vevő felnőtt csapatok létszámának átalakulásával, és az országos 
utánpótlás bajnokságok átszervezését követően, arányosan változott a létszám. Míg a 2015-2016-os 
bajnoki évben az NBI-es Diósgyőr korosztályos csapatai az országos U19, U17 és U16-os 
bajnokságok elsőosztályában szerepelt, valamint a második osztályban U19 Észak-kelet csoportban 
játszott a Mezőkövesd Zsóry, a Tállya, a Kazincbarcika, a Tiszaújváros, a Cigánd csapata. Ezen kívül a 
Sajóvölgye Focisuli sportegyesülete, mint a Putnok csapatával együttműködési szerződésben álló, az 
utánpótlás csapatokat biztosító sportszervezet. Az országos U17 másodosztályában szintén ez a hat 
csapat adta a korosztályos labdarúgókat. 

Alacsonyabb korosztályban, U15 és U14, az elsőosztályban a Diósgyőr csapatai viaskodtak, míg az 
országos másodosztályban az önálló utánpótlás nevelő Borsod-Volán Sportegyesület is csatlakozott a 
mezőnyhöz. 

A 2016-2017-es bajnoki évben, az országos utánpótlás bajnokságok átszervezése és a harmadik 
osztály életre hívása okán a csapatok bajnoki osztályokban való szereplése átszerveződött. A 8 
csapatos elsőosztályú U19, U17 és U16 bajnokságokban nem indult megyei csapat, a 
másodosztályban a Diósgyőr korosztályos csapatai szerepelnek, akik közül mindhárom korosztály 
2016-2017 évad őszi tabelláján az első öt helyezett között várhatja a tavaszi folytatást. 

A Mezőkövesd Zsóry, a Cigánd és az öt NBIII-as sportszervezet korosztályos csapatai az országos 
másodosztály U19 és U17 bajnokságaiban szerepelnek. 

Alacsonyabb korosztályokban az U14 és U15 elsőosztályban szintén a Diósgyőr csapatai mérik össze 
tudásukat az országos élvonallal, míg másodosztályban a Mezőkövesd Zsóry, Cigánd, Sajóvölgye, 
Kazincbarcika, Tállya, Miskolc Népkert Volán és Tiszaújváros utánpótlás labdarúgói szerepelnek. 

4.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyében a férfi felnőtt bajnokság három különböző osztályban folyik, melyekben a csapatok 
létszáma állandóságot mutat, minden évben van két-három visszalépő, de újonnan nevező 
sportegyesületek állnak a helyükbe. 

A 2015-2016-os bajnoki évad végén 106 sportszervezet felnőtt csapata fejezte be sikerrel a megyei 
bajnokságokat, megyei elsőosztályban 15 (Sátoraljaújhely visszalépett), megyei másodosztályban 46 
(Dubicsány és Kiskinizs visszalépett), míg megyei hjarmad osztályban 45. 

2016-2017 bajnoki évben az Igazgatóság által szervezett megyei elsőosztályú férfi felnőtt 
bajnokságában 16 sportszervezet, a másodosztályban 3 csoportban 48, míg a harmadosztályban 5 
csoportban 46 csapat (összesen 110 csapat) adta be nevezését. Sajnos a nevezések elfogadása és a 
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sorsolások elkészítése után, Nagybarca csapata jelezte visszalépését, feltöltésre már nem nyílt 
lehetőség, így a megyei másodosztály Északi csoportja 15 csapattal kezdte meg az őszi fordulókat. 

A megyei harmadosztályban a Versenybizottság által elkészített versenykiírások alapján a felnőtt 
csapatok mellet kötelezően indítandó egy úgynevezett tartalék csapat, melyben kötelező 5 fő 
utánpótlás korú játékos szerepeltetése is, az indulás alól kedvezményt az újonnan induló – az előző 
bajnoki évben nem szereplő – sportszervezetek részére biztosított az Igazgatóság. Így a felnőtt 
bajnokságokban szereplő egyesületek száma még 31-el nőtt. 

4.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

2015-2016 évadban a megye az OTP Bank Bozsik-program korosztályai felett három utánpótlás 
bajnokságot rendez, U19 korosztályban a megyei első és másodosztályú csapatok kötelezően 
indítandó utánpótlás csapatai versenyeznek. A megyei elsőosztályú sportszervezeteknek kötelező, de 
több, alacsonyabb osztályú csapat is nevezett az U16-os bajnokságba, csapatszám 22. Kiírásra került 
egy tornarendszerű, nagypályás U14-es korosztályos bajnokság is, melynek keretében 2 csoportban 
11 csapat méri össze erejét. 

2016-2017-ben, az U19-es korosztályban a megyei első és megyei másodosztályokba benevezett 
sportszervezetek indulása kötelező, így 63 csapat vágott neki a bajnoki évnek. 

U-16 korosztály szerepeltetése kötelező a megyei elsőosztálynak, de a bajnokság nyitott, így 
alacsonyabb osztályú szervezetek is nevezhettek, ennek eredményeként, 2 csoportban 23 csapat 
versenyez egymással. 

U14-es bajnokság is kiírásara került, melybe a sportszervezeteknek lehetősége nyílt nevezni az adott 
korban lévő labdarúgóikat, ennek eredményeként három csoportban, torna jelleggel – minden 
sportszervezett ősszel és tavasszal egy-egy tornát rendez – 16 csapat versenyez. 

4.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A megyében a Diósgyőr DVTK-Vénusz néven indít az országos kiemelt elsőosztályban leány 
nagypályás csapatot, míg az U18 Keleti csoportban a Cigándiak szerepelnek. 

A folyamatos utánpótlás játékosok biztosítására mindkét sportszervezet az országos félpályás 
korosztályos leány bajnokságokban is indítja csapatait. 

4.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A 2015-2016 bajnoki évadban az Ózd csapata képviseltette magát a férfi bajnokság második 
osztályában. A megye női NBI-es futsal csapata a Miskolci Vénusz NFSE.  

Előző évekhez hasonlóan ebben a bajnoki évben is az Igazgatóság kiemelten az utánpótlás képzésre 
koncentrált. U11, U13, U15 fiú tornarendszerű megyei bajnokság került lebonyolításra. 

A 2016-2017 bajnoki évben már három sportszervezet nevezett az országos másodosztály 
versenyeibe, az Ózd mellé a Kazincbarcikai Ördögök és a Miskolci Egyetem futsal férfi felnőtt csapatai 
is csatlakoztak. 

Az Igazgatóság versenybizottsága ebben az évadban kiírta a megyei férfi felnőtt futsal bajnokságot, de 
a sportszervezetek körében még nem kellően népszerű a szakág, így a két nevezni kívánó 
sportszervezet, a Cigánd és a Mád csapatai, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futsal bajnokságban 
szerepelnek. 

4.7. OTP Bank Bozsik-program 

4.7.1 Egyesületi Program: 

2015/16 fontos eredménye, 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 3.300 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó szerepel az Egyesületi 
Programban. 

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Programban U13 korosztályban 52 csapat, U7, U9, és U11 
éves korosztályban 81 csapat szerepel. 

2016-2017 őszétől a megyei Értekezlet 30 fő részvételével – 2016 ősz teendőinek kihirdetése. 
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A nevezési lapok beérkezése szerint a megyei struktúra kialakítása megtörtént 

 7 alközpont, 

 14 csoport  

 78 sportszervezet (7 kilépő, 7 belépő egyesület) 

Elkészült az OTP Bank Bozsik-program megyei eseménynaptár összeállítása – 56 csoport fesztivál, 70 
csoport torna, 12 régiós torna. 

Őszi fesztivál U6/7 és U8/9 korosztály számára csoport szinten 4 alkalommal, 2 hetente 

Őszi torna U10/11 és U12/13 korosztály számára csoport szinten 5 alkalommal, 2 hetente + 1 futsal 
torna decemberben 

 régiós „A” után idén régiós „B” csoport kialakítása U10/11 és U12/13 korosztályok számára 
szintén 6 csapattal, 6 alkalommal 

 őszi táborok U11 (20+3fő) és U12/13 (20+3 fő) korosztályok számára az őszi szünetben – 2x3 
nap, bentlakással – Sajóvölgye Focisuli SE rendezésében (edzések-Múcsony, szállás-
Kazincbarcika) 

4.7.2 Intézményi Program 

2015/16-ban az Intézményi Program keretében 12 körzetben, 153 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. 

Ebben a tanévben egy új körzettel bővült a körzetek száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 
Miskolc II.-es körzetet azért kellett létrehoznia az Igazgatóságnak, mert bővült azon intézmények 
száma, amelyek Miskolc vonzáskörzetében találhatók, de az intézmények utazási költségeit figyelembe 
véve a tornáikat a felsőzsolcai sportközpontban kerültek lebonyolításra. 

31 új intézmény csatlakozott megyei szinten a programhoz, így az összes résztvevő intézmény száma 
179, ez az előző évadhoz képest 17%-os létszámemelkedést mutat. 

77 óvoda, 102 iskola, összesen 534 sportcsoporttal delegálja a megyét az országos palettán. A fiúk és 
lányok összlétszáma 6513 fő. Mivel a körzetek élén rutinos szervezők dolgoznak, a program 
beindítása, a fesztiválok, tornák szervezése és lebonyolítása zökkenőmentes volt ebben a szezonban 
is. 

4.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tehetségkiválasztó-program központja a Diósgyőri Akadémia. 
Mind személyi feltételekben, mind a létesítmények területén kimagasló minőségben szolgálják a 
program lebonyolítását. 

4.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

4.9.1 Fair Play Cup 

Rekordszámú nevezéssel vágott neki az Igazgatóság a 2016-17-es tanévnek. Összesen 45 csapattal 
bonyolította le a megye az őszi körzeti tornákat. A 35 fiú és a 10 lány csapatban összesen 452 fiatal, 
labdarúgást szerető tanuló szerepel. 

Körzetek: Miskolc, Kazincbarcika, Encs,Tokaj. 

4.9.2 Grassroots önkéntes tanfolyam 

Erre a tanévre három tanfolyamot tervezett az Igazgatóság Grassroots területe. Az elsőn 26 fő 
óvodapedagógus, testnevelő vett részt. Közel 40 fő csoportvezető maradt, akiknek kötelező vizsgát 
tenni a tananyagból 2017.június 15-ig. 

Azon csoportvezetők, akik nem az önkéntes Grassroots szervezői tanfolyamot választják, lehetőségük 
lesz a második félév során egy akkreditált képzés teljesítésére, melyet a Magyar Diákszövetség és az 
MLSZ közösen szervez. 

4.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 
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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. 
Borsod megyében a program keretén belül jelenleg 33 pálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére, 
ebből 5 pálya nagyméretű (110x70 méter), 19 kispálya (20x40 méter) és 7 darab grund pálya (12x24). 
Minden felépült és átadott pálya világítással rendelkezik. 

4.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

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. A látvány csapatsportok társasági 
adó támogatási rendszerének köszönhetően, minden évben számos sportszervezet pályája, öltözője 
újul meg, mely mind a sportágban résztvevők, mind a közönség kényelmét szolgálja. 

4.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

4.12.1 Kispályás 5+1 bajnokság 

Aláírt megállapodás született a Miskolc városi kispályás bajnokság üzemeltetőjével, így elkezdődött az 
5+1-es játékrendszer bevonása a megyei igazgatóság rendszerébe, a bajnokság fordított évadokkal 
kerül megrendezésre, tehát idén tavasszal indul, már az MLSZ elektronikus nyilvántartó rendszerében 
(IFA) rögzítve a csapatokat, játékosokat, bajnokságokat, eredményeket. 

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

4.12.2 Biztonság 

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. 
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5. Budapest labdarúgása 

5.1. Részvétele a nemzeti bajnokságban 

5.1.1 Felnőtt férfi 

A 2016/2017-es évadban az NB I-ben öt fővárosi csapat – Ferencvárosi TC, MTK Budapest, Újpest 
FC, Budapest Honvéd, Vasas FC – szerepel. Az NB II-ben a Soroksár képviseli Budapestet, míg az NB 
III három csoportjában 12 fővárosi gárda lép pályára hétről hétre. Az NB III-ból 2016-ban nem esett ki 
budapesti csapat, viszont a budapesti elsőosztályból való feljutást bajnokként kiharcoló ASR Gázgyár 
nem vállalta a magasabb osztályú szereplést. 

5.1.2 Országos utánpótlás férfi/fiú bajnokságokban 

Az országos utánpótlás versenyrendszerében 151 budapesti csapat szerepel. Több, erre nem 
kötelezett sportszervezet indítja itt korosztályos csapatait a játékosaik jobb fejlődése érdekében. Az 
előző évhez képest jelentős a változás, akkor 116 volt ez a szám. 

5.2. Budapesti férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

5.2.1 Felnőtt bajnokságok 

Ezek a versenyek négy osztályban, összesen kilenc csoportban zajlanak. A budapesti első és 
másodosztály 16-16 csapattal működik. A harmadosztály három csoportban került megrendezésre 
3x14 csapat részvételével. A pálya bérlés korlátozott lehetőségei nehezítették az új csapatok belépését 
a rendszerbe. A tartalék csapatok felfelé áramlása figyelhető meg. 

5.2.2 Öregfiúk, old boys, veterán bajnokságok 

A főváros labdarúgó életében fontos szerepet betöltő, tradicionális bajnokságok. Három korosztályban 
zajlanak a küzdelmek. Öregfiúk (34 év fölötti) három osztályban, öt csoporttal, old boys (44 év fölötti) 
három osztályban négy csoporttal és veterán (54 év fölötti) két osztályban két csoporttal. A TAO 
kedvezmény jelentősen elősegítette a csapatok fennmaradását és működését. Az öregfiúk és old boys 
bajnokság nagypályán zajlik, a veterán 3/4 pályán. Összességében a jelenlegi 142 csapatos 
versenyrendszer önmagában is egy kisebb, önálló megyei bajnoki rendszerrel vetekszik méretében. Az 
előző szezonhoz képest 2016-ban 6 csapattal nőtt a résztvevők száma. A felnőtt bajnokságból 
kiöregedő játékosok sportágban tartásának legjobb lehetősége. 2016-ben több mint 3.300 
versenyengedély került kiváltásra a három korosztályban. A korosztályok első osztályaiban 
rendszeresen pályára lépnek volt válogatott és egykori élvonalbeli labdarúgók. 

5.3. Megyei utánpótlás férfi labdarúgó bajnokságok 

A budapesti utánpótlás bajnokságokban U19, U17, U16, U15 és U14-es korosztályokban zajlanak a 
küzdelmek. Az itt induló csapatok száma 79, amely bár 5 csapattal kevesebb, mint az előző évben, a 
szám megítélésénél figyelembe kell venni, az országos utánpótlás bajnokságban szereplő budapesti 
csapatok létszáma jelentősen növekedett. 

5.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

5.4.1 Felnőtt női 

A felnőtt női nemzeti bajnokság két osztályában hét budapesti csapat vesz részt. A felnőtt női Budapest 
bajnokság nagypályán zajlik, egyedüli nagypályás női területi bajnokságként az országban. A 2016/17-
es bajnokságban 9 csapat vesz részt. 2016-ban a ¾ pályás női bajnokság is ismét kiírásra került, 6 
csapat nevezett. 2016-ban második alkalommal került kiírásra a Női Budapest Kupa. A csapatok 
számára a téli időszakban női teremtorna került megrendezésre. 

5.4.2 Országos Utánpótlás női 

Az országos U17 és U15-ös bajnokságban összesen 18 fővárosi csapat vesz részt.  

5.5. Budapest részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 
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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 

2016-ban már negyedik alkalommal került kiírásra a felnőtt budapesti egyetemi futsal bajnokság. 
Ebben tíz egyesület vett részt. A bajnokság a 2015/16 évad során is 10 csapatos volt. Az alapszakasz 
után egy négycsapatos döntő került megrendezésre, amely sikeres rendezvény volt, a Gabányi 
Sportcsarnokban az egyetemi hallgatók nagy létszámban jöttek el buzdítani iskolájuk csapatát. Az 
utánpótlásban U11-es, U13-as és U15-ös fiú budapesti bajnokságot rendezünk. A három korosztályban 
2014/15-ben 49, 2015/16-os bajnokságban 67 csapat szerepelt. A budapesti döntő egy teljes hétvégét 
átfogó futsal program keretében került lebonyolításra 2016-ban. A 2016/17-es évadra 97 csapat 
nevezett be. 

5.6. OTP Bank Bozsik-program 

A programot továbbra is folyamatos növekedés jellemzi. Ez igaz mind az egyesületi programban, mind 
az intézményi programban résztvevő csapatokra. A 2015-ös évhez képest az intézményi programban 
folytatódott a benevezett óvodák és iskolák számának növekedése. Az óvodák száma az előző évben 
131, 2016-ban 191-re nőtt. Az U7 és U9 esetében kisebb mennyiségi megtorpanás tapasztalható. Az 
U11-es és az U13-as korosztály esetében viszont továbbra is tart a növekedés. 

5.7. Az országos pályaépítési program budapesti eredményei 

A Fővárosban a program részeként 2016-ban összesen 16 műfüves pálya került átadásra. Ebből 
22x42-es 7 db, 14x26-os 4 db, 104x59 1 db. 2016-ban kiírt pályázaton három kerület 4 pályájának 
megépítése került elfogadásra, ezek megvalósítása folyamatban van. A programban döntő részben 
kispályák épülnek, elsősorban oktatási intézmények területén. 

5.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

2015 évben az MLSZ elnöksége által elfogadásra került a budapesti pályafejlesztési program. Ez a 
következő években további előrelépést jelenthet a főváros amatőr labdarúgó pályáinak fejlesztése 
szempontjából. A TAO infrastruktúrafejlesztési összegekből több mint 30 budapesti amatőr egyesület 
tudott beruházást, felújítást végrehajtani. Továbbra is nehézséget okoz a létesítmények tulajdon 
viszonyainak rendezetlensége a fejlesztések megvalósíthatóságában. 

5.9. Egyéb jelentős esemény, project 

5.9.1 Téli felnőtt terembajnokság 

A téli holtidő kitöltésére minden évben megrendezésre kerül a budapesti nagypályás amatőr csapatok 
részére. Az elmúlt évi küzdelmekben 24 csapat vett részt összesen 6 játéknapon. A torna a női 
csapatok részére is megrendezésre került. 

5.9.2 Téli utánpótlás terembajnokság 

2016-ban is megrendezésre került. Az OTP Bank Bozsik-program 5 korosztálya részére kiírt 
hagyományos tornán 80 csapat vett részt. Összesen 5 hétvégén zajlottak a küzdelmek. 

5.9.3 Budapest amatőr felnőtt válogatott 

2016-ban 4 barátságos mérkőzésen szerepelt Budapest férfi amatőr válogatottja. A női válogatott egy 
megyék közti tornán vett részt Komáromban, és egy barátságos mérkőzésen lépett pályára. 

A minden évben megrendezésre kerülő négy főváros tornáján az U16-os Budapest válogatott 
képviselte a Fővárost. 

5.9.4 Budapest Kupa-döntő 

A fővárosi amatőr labdarúgás nagy hagyományokkal rendelkező sorozata. Ennek döntője a Budapesti 
Igazgatóság kiemelt rendezvényeinek egyike. 2016-ban a 40. döntő került megrendezésre. A finálé 
remek hangulatú volt és egy egész délutános program keretében zajlott. A Női Budapest Kupadöntő 
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után az Írók és Művészek gálamérkőzése következett, majd jött a férfiak fináléja a 40. Budapest Kupa- 
döntő, amit az M4sport.hu élőben közvetített. 
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6. Csongrád megye labdarúgása 

6.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Immár 6 év óta a megyei bajnok mindig vállalta a nemzeti bajnokságba való fellépést, a 2015/2016-os 
szezon megyei bajnoka a Mórahalom VSE az osztályozót is sikeresen megvívta és feljutott az NB III-
ba. A SZEOL SC Kft. szintén tavaly nyáron második lett a Nemzeti Bajnokság harmadosztályában és 
ez által jogot nyert a Nemzeti Bajnokság másodosztályában a szereplésre, melyet el is vállalt. A megye 
jelenleg két NB II-es és két NB III-as labdarúgó csapattal rendelkezik, ez közel jár az elképzelt 
optimumhoz és mivel a megyei bajnokság jelenlegi élcsapatai közül Makó vállalná a továbblépést a 
következő idényre is remélhetjük a feljutási trend folytatását. 

6.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás Nemzeti Bajnokságokban 

Az országos utánpótlás bajnokság az U15-U14-es korosztályban NB I-es csapatokkal rendelkezik a 
megye (SZEAC), U19-ben a másodosztály a legmagasabb szint (SZEOL), Harmadosztályban is 
jelentős bázisokkal rendelkezik a megye, melyből kiemelhető Hódmezővásárhely, mint a létszámában 
és szakmai munkájában erős, magasabb céloknak is megfelelő műhelyt. 

6.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság 

2010-ben 48 csapattal rendelkezett a megye, míg jelenleg 91 csapat indul a bajnokságban. Várhatóan 
évente már csak 2-3 csapattal fog növekedni a felnőtt mezőny, mert ez a szegmens elérte potenciális 
határait.  

6.3.1 Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Kialakult a hosszú távú struktúra, melynek specifikuma, hogy a felnőtt és U19-es bajnokságok 
különváltak, azaz önálló feljutót ad a megyei másodosztályú ifjúsági bajnokság, értelemszerűen ez 
megyei elsőosztály kiesésnél is így van. Az U16-os bajnokság első- és másodosztályra tagolódik, 
feljutással és kieséssel. A 2016/2017-es szezon feladata, hogy az OTP Bank Bozsik-program 
korosztályaiból kiöregedőket pályán tartsuk, és minél erősebbé tegyük az U14-es és U16-os 
bajnokságainkat. A következő egy-kétévben ezeket a korcsoportokat fogjuk preferálni, ennek oka, hogy 
jóval nagyobb tömeget ad fel a Bozsik, mint az előző években. Így lehet stabilizálni, mely folyamat 
remélhetőleg tovább gyűrűzik az U19 és a felnőtt bajnokságok irányába. 

6.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A megye a dinamikus növekedési szakasz utáni állapotban van. A 2016/2017-es idényben először 
került kiírásra a megyei nagypályás bajnokság, mely nem hozta meg a remélt eredményt. Az a 
növekedés és erős motiváció, amely eddig jellemezte a megyei női labdarúgásunt, visszafogottabbá 
vált. A megyei nagypályás bajnokság 7 csapattal indult, és megmaradt a csökkentett pálya 
népszerűsége. A fentiek ellenére a megye továbbra is élenjáró a női labdarúgásban. A minőségi női 
labdarúgás új szereplővel bővült, a St. Mihály FC megkapta a női kiemelt utánpótlás státuszt, és mind 
az NBII-es női labdarúgásban, mind az utánpótlás nevelésben megújult lendülettel, szervezeti 
formákkal dinamikusan növekvő létszámmal szolgálja a város, a megye és az ország női labdarúgását. 

6.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Kiépültek a megyei utánpótlás bajnokságok, melyekben a csapatszámok folyamatosan és dinamikusan 
bővülnek. A női futsal szakág fehér folt volt a megye labdarúgótérképén. A tavalyi évben sikerült 
indítani U15 és U17 leány futsal csapatot az országos bajnokságban, a 2015/16-os szezonban a 
Nemzeti Bajnokság másodosztályában is. A 2016/2017-es megyei futsal bajnokságokba 106 nevezés 
érkezett, minden eddigi rekordot megdöntve. A nagy létszám talán túl is fűtötte a bajnokságokat, ezért 
a következő idényben a versenykiírások szigorításával, a mennyiségi fejlődés után minden téren a 
minőség kerül preferálásra.  

A megyei strandlabdarúgó-bajnokság 2014-ben került először kiírásra. Óriási sikert aratott a szakág, 
Algyő és Vásárhely között új pálya épült, és tavaly nyáron Mórahalom is pályát avatott, így két 
helyszínen is lehet élvezni a strandlabdarúgást. 2016/2017-szezonban tovább folytatódott a csapat- és 
létszámnövekedés.  
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6.6. OTP Bank Bozsik-program 

A programban részt vevő csapatok száma a 2011/12-es idényben 157, míg 2015/2016-os 
bajnokságban 258, 2016/2017-es bajnokság közel 300 csapat vetélkedik. 

A program messze nem ért potenciálja határára, van még további fejlődési lehetősége. A következő 
idényekben a programban résztvevők számának jelentős bővülésével lehet számolni. 

6.7. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megye földrajzi helyzete, infrastrukturális lehetőségei és szakember ellátottsága együttesen 
indokolták és meghatározták, hogy a tehetségközpont Hódmezővásárhelyen legyen. Az első év 
tapasztalatai azt mutatják, hogy mind a szakember kiválasztással, mind a tehetségek menedzselésével 
jó és eredményes év zárult. 

6.8. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

A Fair Play Cup óriási népszerűségnek örvend. Több mint 20 iskolai intézmény csatlakozott a 
versenyrendszerhez és több száz - a labdarúgással más intézményes formában nem találkozó diák - 
vesz részt a küzdelmekben. Nagyon népszerűek különféle városi szervezetek által rendezett kispályás 
tornák, bajnokságok, 2017 tavaszának feladata lesz ezek integrálása a megyei labdarúgásba. 

6.9. Országos pályaépítési program megyei eredményei 

A megyei igazgatóság egyik legfontosabb feladata a pályaépítés. Itt is jelentős eredményeket ért el a 
megye, hisz az országban a legtöbb pálya Csongrád megyében épült fel, és a területi allokáció is 
optimálisnak mondható. 

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

Műfüves kispálya épült: Balástyán, Kisteleken, Szeged-Baktón, Üllésen, Szeged-Szentmihályon, 
Szeged-Kecskés István-telepen, Szeged-Móravároson, Szeged-Szőregen, Újszentivánon, Csongrádon 
és 2 db Szegeden, a SZVSE pályán, Csengelén, Szeged-Gyálaréten, Szeged-Tápén, Kistelek  

Műfüves grund épült: Röszkén. 

Élőfüves nagypálya: Mórahalmon 2 db, Szeged-Móravároson, Szeged-Szentmihályon. 

Építés előtt: Apátfalvi Futsal Csarnok, Kiszombor műfüves kispálya, Maroslele műfüves kispálya, 
Magyarcsanád műfüves kispálya, Hódmezővásárhely műfüves kispálya, Makó műfüves kispálya, Makó 
öltöző épület. 

6.10. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

Ebben az időszakban több mint 1 milliárd forintot költöttek egyesületeink infrastruktúrájuk 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. 

Reményünk van arra, hogy az öltözővel nem rendelkező pályák (Domaszék, Nagylak) önkormányzatai 
pályázni fognak a minimális infrastruktúrájuk megteremtésére. 

6.11. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

A Déli Labdarúgó Alszövetség – mely az MLSZ után a magyar labdarúgás második legrégebbi 
intézménye – 1912-ben alakult meg. A Centenáriumot méltóképpen megünnepelte a megye, 
tisztelegve dicső elődeink emléke előtt. Szintén fontos esemény volt a szegedi labdarúgás legnagyobb 
alakjának, Baróti Lajosnak 100. születésnapjának megünneplése. 2016 év végének jelentős eseménye 
volt az a kormányhatározat, mely egy szegedi ifjúsági centrum finanszírozásáról szól, napjaink (2017. 
február) eseménye, hogy a közbeszerzés folyamatában van a beruházás, várhatóan 2017 áprilisában 
várható aszerződéskötés és a tavasz végén indulhat a több éve várt szegedi stadionépítésre. 
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7. Fejér megye labdarúgása 

7.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

A felnőtt férfi korosztályban a beszámolási időszak kezdetén a csökkentett létszám ellenére (12 csapat) 
Fejér megye kettő elsőosztályú felnőtt csapattal rendelkezett, a Videoton FC és a Puskás Akadémia 
FC. A nemzeti bajnokság másodosztályában kettő megyei csapat volt, a Csákvár és a Dunaújváros. A 
nemzeti bajnokság harmadosztályában a két elsőosztályú csapat tartalék csapata szerepelt. A 
beszámolási időszak második felére egy elsőosztályú csapat, a Videoton FC, és kettő másodosztályú 
csapat a Csákvár FC és a Puskás Akadémia FC szerel a legmagasabb osztályokban. Mindkét osztályt 
Fejér megyei csapat vezeti. A harmadik vonalban a megye három csapattal képviselteti magát. A 
Videoton FC és a Puskás Akadémia második számú csapata mellett a Dunaújváros is ebben az 
osztályban jeleskedik. A nemzeti bajnokságokban szereplő sportszervezetek és a megyei igazgatóság, 
valamint a megyei csapatok között kiváló a kapcsolat. Megyei kiemelkedő események, megyei 
utánpótlás rendezvények helyszínéül rendre a profi klubok biztosították a létesítmény hátteret. 

7.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Az elsőosztályú U19, U17 és U16 korosztályú 8-8 csapatos bajnokságban a Puskás Akadémia 
csapataival képviselteti magát Fejér megye. 

A másodosztályú 16 csapatos U19, U17 és U16 korosztályú bajnokságokban a Videoton FC csapatai 
vesznek részt. 

Az elsőosztályú U15 és U14 bajnokságban a fenti két klub csapatai szerepelnek eredményesen. 

A harmadosztályú U19 és U17 korosztályú bajnokságokban a felnőtt nemzeti bajnokság másod, és 
harmadosztályú bajnokságában versenyző sportszervezetek utánpótlás csapatain kívül, megyei felnőtt 
bajnokságainkban szereplő - eredményes utánpótlás nevelő munkát végző - szervezetek utánpótlás 
csapatai, és önálló utánpótlás nevelő sportszervezetek csapatai vesznek részt. Ezekben a 
bajnokságokban 6-6 Fejér megyei csapat szerepel. 

A másodosztályú U15 és U14 korosztályban megyénk 5-5 csapattal vesz részt. 

Az utánpótlás férfi nemzeti nagypályás bajnokságokban, összesen 32 Fejér megyei csapat játszik. 

7.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei férfi felnőtt bajnokságokban indulók száma szinte állandó. Az elsőosztály mellett két 
másodosztályú és három harmadosztályú felnőtt bajnokság zajlik. A megyei elsőosztályban és a kettő 
csoportos másodosztályban egyaránt 16-16 csapat játszik. A harmadosztály mindhárom csoportjában 
13-13 csapat részvételével bonyolódik a bajnokság. Az alacsonyabb osztályú megyei felnőtt 
bajnokságainkban több tartalék, második csapat is részt vesz. 

7.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Fejér megyében kettő utánpótlás korosztályban zajlik nagypályás pontvadászat. Az U19 korosztály 
erősorrendes lebonyolításban - az utánpótláscsapatok saját eredményeik alapján, nem pedig a felnőtt 
együttes osztályba sorolása szerint – versenyeznek. Külön napon kerülnek az ifjúsági mérkőzések 
megrendezésre a felnőtt csapattokétól. Így a tehetséges fiatalok játék lehetőséget kaphatnak a felnőtt 
csapatban is. A megyei U19 elsőosztályú bajnokságban tizenhat, míg a másodosztályba kettő, területi 
elvek figyelembe vételével kialakított csoportban huszonnyolc csapat mérkőzik. Az U16 bajnokság 
három területi csoportban harminchárom csapat részvételével zajlik. 

7.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A Nemzeti Bajnokság női nagypályás másodosztályú bajnokságban egy csapattal, a Videoton FC vesz 
részt a megyéből. Az országos leány U18 bajnokságban a három profi klub csapatai vesznek részt. Az 
U15 korosztályú félpályás bajnokságban négy Fejér megyei csapat küzd. A korábbi tíz-tizenkét 
csapatos megyei női bajnokság - a profi klubok kötelező női csapatok szerepeltetése óta - sajnos 
megfogyatkozott. A tehetséges játékosok magasabb osztályba igazolása után a helyben maradók nem 
folytatták a küzdelmeket. A megmaradó megyei felnőtt női csapataink a szomszéd megyék 
pontvadászatában küzdenek. Női bajnokságot az Alba Liga 5+1-es kispályás bajnokságban 



52 

 

szervezünk hat csapat részvételével. Leány U16 megyei bajnokság torna rendszerben zajlik négy 
csapat közreműködésével. 

7.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A férfi felnőtt futsal nemzeti bajnokság elsőosztályában a Dunújvárosi Főiskola csapata szerepel Fejér 
megyéből. A női felnőtt futsal nemzeti bajnokság másodosztályában egy csapattal, az Újbarok SE 
lányaival vesz részt a megye. A nemzeti bajnokság U20 és U17 elsőosztályú bajnokságban egy – egy 
csapat szerepel Dunaújvárosból. A megyei felnőtt futsal bajnokság a téli időszakban 16 csapat 
részvételével zajlik. Utánpótlás szinten U13 és U11 korosztályban összesen huszonhárom csapat 
közreműködésével van megyei bajnokság. Strandlabdarúgásban nincs megyei bajnokság. 

7.7. OTP Bank Bozsik-program 

7.7.1 Egyesületi Program 

A beszámolási időszak kezdetén a folyamatosan emelkedő csapat és játékos létszám a legmagasabb 
szintet érte el. Ebben az időszakban több mint ötezer-kettőszáz gyerek vett részt a programban, 470 
csapatban. Az időszak második felében azonban jelentősen csökkent mind a csapat, mind a játékos 
létszám. Az időszak eleji – addigi - legmagasabb megyei részvételi arány, az időszak végére közel a 
felére csökkent csapat és játékos létszám tekintetében. 

7.7.2 7.2. Intézményi Program 

Az intézményi program kezdeti látványos emelkedése után idén is (kisebb mértékben) nőtt. Ennek oka, 
hogy nagyon sok intézményt sikerült bevonni, és csökken azok száma, akik még nem vettek részt. A 
beszámolási időszakban 181 intézmény több mint négyezer-hétszáz nebulója részese a programnak. 

7.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megyei tehetségközpont a megyeszékhelyen, Székesfehérváron, a Videoton FC-nél került 
létrehozásra. A három korosztályt összevetve gyakorlatilag ötven – ötven százalékban a Puskás 
Akadémia és a Videoton FC játékosai adják. Korosztályonként egy-két fő szintén a Székesfehérvári 
Főnix FC játékosai kerülnek még be a programba. A tehetséges gyerekek már korábban bekerültek a 
két nagy klubba. A játékosokat autóbusszal szállíttatja az igazgatóság Felcsútról az edzések 
helyszínére. A képzéseken szinte kivétel nélkül teljes a létszám. A programok végén mindig biztosított 
a meleg étkezés. 

7.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

7.9.1 9.1 Fair Play Cup 

A középiskolások számára kiírt programban folyamatosan emelkedett a csapatok és a résztvevők 
száma. A beszámolási időszakban ötvenöt csapatban 570 fő vesz részt. Örvendetes, hogy a 
résztvevők több mint negyven százaléka leány játékos. 

7.9.2 9.2 Öregfiúk bajnokság 

Ötödik éve zajlik öregfiú bajnokság a megyében. Négy csoportban ötven csapat játszik bajnoki 
rendszerben. A szomszéd megyékből is vannak résztvevő csapatok a Fejér megyei bajnokságban. 

7.9.3 9.3 Kispályás 5+1 bajnokság 

A Szövetség ügyviteli rendszerében nyilvántartott, és szabályzata szerint Székesfehérváron Alba Liga 
néven több mint hetven, Dunaújvárosban Duna Liga néven hasonló létszámmal zajlik kispályás 
bajnokság. Ezekben a városi bajnokságokban női és öregfiú bajnokságok is vannak. A Fejér megyei 
kispályás bajnokságokban több mint kettőezer-kettőszáz fő vett részt. 

7.10. Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A beszámolási időszakban az alábbi műfüves pályák kerültek átadásra Fejér megyében: 

 Grund (14 × 26 m) pálya: Alcsútdoboz, Jenő  

 Kis (22 × 44 m) pálya: Mezőszilas, Mór, Pátka 
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 Nagy (72 × 111m) pálya: Martonvásár 

7.11. Megyei létesítmény-felújítások, - fejlesztések eredményei 

A TAO infrastruktúra fejlesztés programjára soha nem látott igény jelentkezett az amatőr csapatok 
részéről. Több mint 3.3 milliárd forint igény mellett a megyei keret 660 millió forint volt. A pályák, 
öltözők felújítására, öntözés kiépítésére, pályakarbantartó gépek és kisbuszok beszerzésére is 
fordították a fejlesztési összeget. 

7.12. Egyéb jelentős esemény, futball esemény projekt 

7.12.1 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. 

7.12.2 Nemzetközi utánpótlás kapcsolat 

A nyugat-szlovák területi szövetség U13 és U14 korosztályával évi kétszeri találkozó van. A 
mérkőzések váltva, Fejér megyei és Szlovákiai pályákon zajlanak. 

7.12.3 Bozsik-program élményeim rajzpályázat 

A programban részvevők számára korosztályonként és program elemenként (intézményi és egyesületi) 
rajzpályázatot hirdetett az igazgatóság. A beérkezett mintegy kettőszázötven pályaműre a Facebookon 
is lehetett szavazni. A helyezettek sportszer, serleg és oklevél díjazásban részesültek. 

7.12.4 Megyei igazgatóságok labdarúgó tornája 

A második alkalommal megrendezésre kerülő megyei igazgatóságok aktivistáinak kiírt labdarúgó 
tornát, a Fejér megyei igazgatóság rendezte Székesfehérváron. A két napos sikeres eseményen 
tizenhárom megye csapata vett részt. 
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8. Győr-Moson-Sopron megye labdarúgása 

8.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

A nemzeti bajnokságban szereplő férfi csapataik száma gyakorlatilag változatlan maradt az elmúlt 
bajnoki évhez viszonyítva. Az NB I-es Gyirmót FC Győr mellett kettő NB II-es csapat - SVSE; MTE 
1904 -, valamint három NB III-as csapat - ETO FC Győr, Csornai SE; Gyirmót FC II. - szerepelt az 
országos bajnokságokban. 

A nemzeti utánpótlás bajnokságokban hét egyesület képviseli a megyét. Az ETO FC Győr, a Gyirmót 
SE, az MTE 1904, Csornai SE és Kapuvári SE mellett két önálló utánpótlás nevelő egyesület, az SC 
Sopron és a győri Üstökös UFC csapatai szerepelnek különböző korosztályokkal. 

8.2. Megyei nagypályás labdarúgó bajnokságok 

Felnőtt férfi csapatok száma továbbra is kiemelkedően magas. Az ország többi megyéjéhez viszonyítva 
a megye bajnokságaiban szerepelt a legtöbb (192) felnőtt férfi csapat. 

8.3. Megyei utánpótlás labdarúgó bajnokságok 

Az utánpótlás csapatok száma továbbra is emelkedik, de az elmúlt években tapasztalt növekedés 
mértéke lelassult. A fejlődés leginkább az OTP Bank Bozsik-program korosztályainál volt 
megfigyelhető, de az utánpótlás csapatszám emelkedés az U16 és U14 korosztályú bajnokságainkban 
is jelentős. Az U19 bajnokságokban szereplő csapatok száma nem változott. 

8.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A nemzeti bajnokságokban a felnőtt női NB I-ben az ETO FC Győr, az NB II-ben pedig az SC Sopron 
képviselte a megyét a hozzájuk tartozó utánpótlás csapatokkal. A nemzeti utánpótlás-bajnokságokban 
a Gyirmót FC Győr és az MTE 1904 is szerepeltetett csapatokat. 

A megyei felnőtt női bajnokságban 12 csapatunk versenyzett. 

8.5. A megye részvétele a futsalban és strandlabdarúgásban 

A nemzeti felnőtt férfi NB I-es futsal bajnokságban a Rába ETO FC és a Bőny-Szavill Consulting 
képviselte a megyét, a férfi futsal NB II- ben a Baráti FC csapata. 

A megyei szervezésű futsal utánpótlás-bajnokságokban részt vett fiú futsalcsapatok (U11; U13; U15) 
száma emelkedett. 

Megfelelő létesítmény hiányában a megyében nincs strandlabdarúgó csapat. 

8.6. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-program egyesületi modulban a csapatszám változatlanul magas. (76 egyesület, 
3.100 fő). 

Az OTP Bank Bozsik-program intézményi moduljában tapasztalt növekedés 9%-os (118 intézmény, 
265 sportcsoport, 3.487 fő) volt. 

8.7. Megyei Tehetség Központ 

A megyei Tehetség Központ foglalkozásait a győri ETO stadionban tartják. 

Az U12-es és az U13-as korosztályban 21-21 játékosnak az U14-es korosztályban 25 tehetséges 
labdarúgónak tartottak edzéseket. 

8.8. Grassroots a megyében 

8.8.1 Középiskolai labdarúgás 
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A középiskolai intézmények részére szervezett Fair Play Cup programban 17 intézmény 22 csapattal 
vett részt. A megyei igazgatóság szervezte meg a Győr Városi Középiskolai Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságot 19 csapat részvételével. 

8.8.2 Kispályás labdarúgás 

Győrben a Városi Kispályás Bajnokságban 90 csapat, Sopronban 66 csapat vett részt. 

8.8.3 Öregfiú bajnokság 

A megyei bajnokság 11 csapattal került megrendezésre. 

8.9. Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Az elmúlt években már átadott öt nagypálya és tizenkettő kispálya mellé 2016-ban további öt kisméretű 
műfüves pálya került megépítésre (Sopron, Lövő, Halászi, Dénesfa, Bőny). 

8.10. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

A bajnokságainkban szereplő amatőr labdarúgó egyesületek létesítményhelyzete tovább javult. Míg 
2013-ban 140 millió, 2014-ben 197 millió, 2015-ben 350 millió forintot, a 2016-os pályázaton már 1.100 
millió forint TAO-s fejlesztési támogatást nyertek el csapataink a létesítményeik felújítására, 
korszerűsítésére kiírt pályázaton. 

8.11. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

8.11.1 Nemzetközi kapcsolatok 

A megyei elsőosztály bajnoka részt vett a nemzetközi Amatőr Mitropa Kupán, amelynek résztvevői a 
Győr-Moson-Sopron és a Vas megyei bajnok, valamint a burgenlandi és a nyugat-szlovák bajnok. Az 
eseményt 2016-ban a Nyugat-Szlovák Szövetség rendezte Nagysurányban. 

A megyei utánpótlás válogatottak több korosztályban (U14; U15 és U17) szerepeltek nívós nemzetközi 
tornákon. 

8.11.2 Képzések, tanfolyamok 

Az MLSZ Grassroots ’C’ licences edzőképzési rendszerében kettő tanfolyamon 52 fő szerzett edzői 
képesítést. 

Az Amatőr ’C’ edzői tanfolyamot 13 fő végezte el. 

Az önkéntes szervezői tanfolyamokon 38 fő vett részt. 
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9. Hajdú-Bihar megye labdarúgása 

9.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságba 

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 2 csapat indult, a DVSC-DEAC valamint a 
Hajdúböszörményi TE csapata. 

9.2. A megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

A nemzeti bajnokságokon szereplő sportszervezeteken kívül alacsonyabb osztályú, illetve önálló 
utánpótlás nevelő sportszervezetek is indítottak csapatokat az országos utánpótlás bajnokságokban. A 
Debreceni Sportcentrum KN Kft. U15, U14 országos másodosztály, U19, U17 országos harmadosztály, 
ezen kívül az U19, és U17-es harmadosztályban indított csapatot a DEAC, és a DASE 
sportszervezetek. 

9.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei igazgatóság három bajnoki osztályban szervez felnőtt bajnokságot. A megyei elsőosztályú 
bajnokságba 16 csapat nevezett, a megyei másodosztályú bajnokság két csoportjába 24 csapat 
nevezett, a megyei harmadosztályú bajnokság két csoportjába 25 csapat nevezett. Az elmúlt évekhez 
képest a megyei másodosztályú bajnokságban a létszám csökkent, mivel a kisebb települések nem 
tudnak ifjúsági csapatot kiállítani, ellenben ezen csapatok a harmadosztályú bajnokságba beneveztek, 
így a felnőtt csapatok száma nem csökkent. 

9.4. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei U19-es bajnokságban 29 csapat, az U16-os bajnokságban 32 csapat, valamint a megyei 
U14-es bajnokságba 12 csapat nevezett. Az utánpótlás csapatok száma az elmúlt időszakban is 
növekedett, ez a növekedés alapvetően az OTP Bank Bozsik-programnak köszönhető. 

9.5. A megye részvétele a női labdarúgásban 

Az országos kiemelt U18-as bajnokságban indult a DEAC csapata, ezen kívül részt vesz az U15-ös 
bajnokságban is, ahova nevezett még a Hajdúböszörményi TE és a Balmazújvárosi FC is. 

Az idei bajnoki szezonban 16 női csapat vesz részt a megyei női labdarúgó bajnokságban, három 
korosztályban (U19, U17, U14). 

9.6. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

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

A férfi elsőosztályú U20-as és U17-es bajnokságban is egy-egy csapattal, a másodosztályú 
bajnokságban két-két csapattal veszünk részt, míg a női U17-es elsőosztályú futsal bajnokságban egy 
csapatunk, az U15-ös bajnokságban két csapatunk játszik. 

Az Igazgatóság a bajnoki évben 5 férfi és 2 női utánpótlás korosztályban szervezett megyei futsal 
bajnokságot 162 csapat részvételével. Ez a szám az elmúlt évihez képest 30 csapatos növekedést 
mutat. 

Strandlabdarúgásban az országos bajnokságban egy megyei csapat szerepelt. Megyei szervezésben 5 
korcsoportban 21 csapat szerepelt. 

9.7. OTP Bank Bozsik-program 

Az egyesületi versenyben 59 egyesület 3.340 játékosa vesz részt. Az intézményi programban 204 
intézmény 7.566 játékosa vesz részt. 
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9.8. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A megyei társadalmi elnökség három kisméretű műfüves pálya építését hagyta jóvá. 

9.9. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

A megyei felújítási keret 450 millió forint, melyet pályafelújításra, öltöző építésére, felújítására hagyott 
jóvá a megyei társadalmi elnökség. 

9.10. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

2016 nyarán két hónapos Grund-foci programot szervezett a debreceni Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola és a Dózsa Általános Iskola, műfüves pályáján. A pályát grundfelügyelő ellenőrzése mellett, a 
hét minden napján, bármely érdeklődő használhatja. 

A Fair Play Cup középiskolai program keretében, 15 intézményből összesen 42 csapat méretteti meg 
magát. 

Ebben a bajnoki évben is szervezett az Igazgatóság téli műfüves felkészülési bajnokságot 26 csapat 
részvételével. 

A Grassroots program keretében 3900 játékos szerepel a megyei kispályás bajnokságokban. 
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10. Heves megye 

10.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

NB I és NB II bajnokságban Heves megyei sportszervezet nem vett részt 2016 tavaszától 2017 
tavaszáig. A 2015/2016. évi NB III bajnokságban három megyei sportszervezet felnőtt csapata vett 
részt. A 2016/2017. évi NB III bajnokságban egy megyei sportszervezet vett részt. 

A nemzeti bajnokságok mellé kötelezően szerepeltetendő utánpótlás csapatok mellett több megyei 
elsőosztályú sportszervezet utánpótlás csapatai is részt vettek az U14, U15, U17 és U19 
versenyekben. (Eger Labdarúgó Kft, Gyöngyösi AK, Felsőtárkány SC) 

10.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A felnőtt csapatok számának alakulása az egyes bajnokságokban: 

verseny neve 2015/2016 2016/2017 

elsőosztály 16 15 

másodosztály 16 31 

harmadosztály 14 13 

negyedosztály 14 - 

összesen: 60 59 

A felnőtt csapatok számára kiírt bajnokságok közül a másodosztályú bajnokság felépítése 
megváltoztatásra került. Az előző évi bajnokságból U19 csapattal is rendelkező sportszervezetek 
területi alapon két csoportba kerültek besorolásra. Így az addigi negyedosztály megszűnt, és a 
harmadosztályú bajnokságban azok a sportszervezetek vettek részt, melyek csak felnőtt csapattal 
neveztek. 

10.3. Megyei férfi utánpótlás nagypályás labdarúgó bajnokság 

verseny neve 2015/2016 2016/2017 

U19 bajnokságok 41 44 

U16 bajnokságok 24 20 

U14 bajnokságok 23 17 

A 2015/2016. bajnoki év tavaszán a megyei másodosztályú felnőtt bajnokság mellé kötelezően 
szerepeltetendő volt U19 korosztályú csapat, valamint egy U16 vagy U14 korosztályú csapat is. 

A 2016/2017. bajnoki évtől kezdődően a megyei másodosztályú sportszervezeteknek csak U19 
korosztályú utánpótlás csapat szerepeltetése volt kötelező. 

Az U16 és U14 bajnokságokba a megyei elsőosztályú sportszervezetek csapatai kötelező jelleggel, az 
attól alacsonyabb osztályú sportszervezetek csapatai önálló nevezés alapján vettek részt. 

10.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

Heves megye sem a 2015/2016., sem a 2016/2017. bajnoki évben női felnőtt labdarúgó bajnokságot 
nem rendezett. Ennek egyik fő oka, hogy a korábbi években általunk megrendezett keresztpályás 
bajnokságunkból három sportszervezet is nagyobb pályás (3/4), így egyszerre több játékos szereplését 
lehetővé tévő bajnokságba nevezett Pest megyébe. Ennek következtében gyakorlatilag nehezen 
megoldhatóvá vált, hogy a keresztpályás bajnokságunk kellő csapatszámmal rendelkezzen, főleg úgy, 
hogy a két verseny időpontjainak, játéknapjainak összehangolása is szükségeltetett volna, ami így 
párhuzamos versenyzést vont volna maga után. 

A 2016/2017. bajnoki évben leány U16 korosztályú bajnokság került megszervezésre hét csapattal. 
Örömteli, hogy Borsod-, és Nógrád megyei csapatok is részt vettek a versenyekben. 
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10.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

10.5.1 Futsal 

A 2015/2016 évi Heves megyei futsal bajnokságokban összesen 16 sportszervezet 44 csapata vett 
részt. (10 Heves megyei, 3 Nógrád megyei, 1 Pest megyei, valamint 2 Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
sportszervezet). 

A 2016/2017 évi Heves megyei futsal bajnokságokban összesen 21 sportszervezet 86 csapata vett 
részt. (14 Heves megyei, 2 Nógrád megyei, 1 Pest megyei, valamint 4 Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
sportszervezet). 

A 2016/2017. évi bajnokságra a csapatszámok gyakorlatilag megduplázódtak. 

10.5.2 Strandlabdarúgás 

2016-ban 3-3 illetve 5 csapat részvételével került megrendezésre bajnokság U19, U17 és U15 fiú 
korosztályokban.  

Előzetes jelzések alapján igény mutatkozik női felnőtt bajnokságra, illetve valamelyik (U15 vagy U13) 
lány korosztályos strandlabdarúgó bajnokságra is. 

10.6. OTP Bank Bozsik-program 

A beszámolási időszakban a korábbi évekhez képest a különböző korosztályok számára előírt torna, 
hiánytalanul megrendezésre került.  

2016/2017 évben az egyesületi Bozsik-tornákon és fesztiválokon, egyaránt 46 sportszervezet 206 
csapata vett illetve vesz részt, 2306 gyermek részvételével. 

Intézményi Bozsik-programban 2016/2017 évben 100 intézmény 306 sportcsoporttal vett részt, 3876 
gyermek részvételével. 

10.7. Pályaépítési program 

 A megyéből Eger és Hatvan pályázott a 8. ütemben nagyméretű műfüves pályára, aminek a 
kivitelezése 2016/2017 évre ütemezett. A pályaépítési program 9. ütemére 22X44 műfüves pályára hat 
jóváhagyott Heves megyei pályázat van. 

10.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

Heves Megyéből 47 sportszervezet adott be TAO pályázatot.  

Utánpótlás nevelés: 405 680 576 

Tárgyi eszköz, beruházás: 495 331 996 FT 

Személyi jellegű: 15 818 308 FT. 

Összes jóváhagyott támogatás: 916 150 304 FT 

10.9. Egyéb jelentős esemény, projekt 

10.9.1 Téli műfüves bajnokság 

Az Igazgatóság 2015/2016, majd ezt követően a 2016/2017. évi bajnokság téli időszakára írta ki a téli 
nagypályás műfüves bajnokságot. A verseny 25 illetve 24 csapat részvételével került megrendezésre. 
A torna kitűnő lehetőség volt a tavaszi felkészülésre, elsősorban azoknak a csapatoknak, akik a téli 
körülmények mellett játékra alkalmas pályával nem rendelkeznek. 

2025/2016 évi versenynél 2 játéktér (Eger, Gyöngyös), 2016/2017. évi versenynél 3 játéktér (Eger, 
Gyöngyös, Hatvan) állt rendelkezésre. 

10.9.2 Megyei válogatottak rendezvényei 

Felnőtt férfi válogatott: 

A felnőtt férfi nagypályás megyei válogatottnak nem volt versenye 2016-tól. 
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A megyei felnőtt nagypályás csapatok válogatottja kispályás versenyen vett részt. A Heves megyei 
válogatott 2016. januárban 3.,2017. évben pedig 1. helyezést ért el a Heves megyei Hírlap kupán, mely 
főleg megyei elsőosztályú sportszervezetek csapatainak került megrendezésre. 

Utánpótlás- és női válogatott: 

2016 év június végén Heves megye és Hargita megye U15 és U17 korosztályú férfi utánpótlás 
válogatott csapatai, továbbá a két megye női válogatottjai játszottak egymással egy-egy mérkőzést 
Egerszalókon a korábbi években kialakított rend szerint. 

A Heves megyei utánpótlás válogatottak folyamatosan központi edzéseken vesznek részt a 
Tehetségközpont szervezésén belül. 
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11. Jász-Nagykun-Szolnok megye labdarúgása 

11.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Jász- Nagykun- Szolnok megyében a 2015/2016 bajnoki évad tavaszán egy NB II-es és egy NB III-as 
csapat szerepelt az országos felnőtt bajnokságokban. A Szolnoki MÁV FC az egyetlen csapat, mely 
stabil NB II-es szerepléssel képviseli a megyét, az NB III-as részvételt a Jászberényi FC biztosítja. A 
két klub szakmai húzóereje komoly hatással van az amatőr egyesületekre. 

11.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Az országos utánpótlás bajnokságok átszervezését követően átrendeződött megyénk országos 
utánpótlás aktivitása. 

A 2016-2017-es bajnoki évben, az országos másodosztályú U19-es, U17/U16-os, U15/14-es 
bajnokságban a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft., valamint az U15/14-es másodosztályú 
bajnokságban a Karcagi Se, a Jászberényi FC, a Jászberényi SE, és a Szanda Focisuli SE szerepel. 
Az országos harmadosztályú U19/17-es bajnokságban a Jászberényi FC csapatai képviselik a megyét. 

11.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyében a férfi felnőtt bajnokság három különböző osztályban folyik, melyekben a csapatok 
létszáma állandónak mondható. 2016-2017 bajnoki évben az Igazgatóság által szervezett megyei első 
és másodosztályú férfi felnőtt bajnokságában 15 sportszervezet adta be nevezését. Sajnos, a 2017-es 
tavaszi szezon indulása előtt a másodosztályban induló Kunmadaras KSE csapata bejelentette 
visszalépését. 

A megye egyik nagy erénye, hogy szétválasztásra került a felnőtt bajnokságról az utánpótlás 
korosztályok versenye, így külön napon, teljesen elkülönülve zajlik a megyében az utánpótlás 
versenyrendszer. 

11.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A felnőtt korosztálytól különvált utánpótlás bajnokságokban jelentős változások következtek be. 

Hét csoportba sorolva zajlik az utánpótlás korosztályaink versenyeztetése: 2 csoport az U19/16 –os 
korosztályban 20 csapattal; 2 csoport a területi U19–es korosztályban 17 csapattal; 3 csoport az U14-
es korosztályban 15 csapattal. 

A különválasztott utánpótlás versenyrendszer komoly szakmai és fegyelmi javulást okozott: 
felértékelődött az ifjúsági korosztály szerepe, saját korosztályos edzők jelentek meg a csapatok mellett, 
és az ellentétes játéknapok miatt feljátszási lehetősége van a tehetséges ifjúsági játékosnak a felnőtt 
korosztályba. 

11.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A leány U18-as korosztályú bajnokságban a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft, szerepel. Az országos 
félpályás U15-ös korosztályos leány bajnokságban a megyében a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft, 
valamint a Jászberényi FC indított csapatot. A megyei szervezésű félpályás női bajnokságban 7 csapat 
szerepel. 

11.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A 2016-os NB I-es strandlabdarúgó bajnokságában a Jászfényszaru Goldwin+ csapata bajnoki címet 
szerzett. 

Országos futsal aktivitás a megyében nincsen, az Igazgatóság kiemelten kezeli az utánpótlásképzésre 
koncentráló (U11, U13, U15-ös) futsal tornarendszerű megyei bajnokságok lebonyolítását. 

11.7. OTP Bank Bozsik-program 

11.7.1 Egyesületi Program 
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A megye kimagasló eredménye, hogy az 54 megyei egyesületből 43 egyesület szerepel az OTP Bank 
Bozsik-program Egyesületi Programban teljes korosztályokkal (7, 9, 11, 13): 

 4 alközpont, 

 8 csoport  

 43 sportszervezet  

11.7.2 Intézményi Program 

Országos viszonylatban a megye (annak ellenére, hogy kis megyéről van szó) az ötödik helyen van az 
intézményi aktivitás tekintetében. 9 körzetben, 151 intézményben (iskola, óvoda) 6.886 gyerek focizik. 

11.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megyében a Tehetség Kiválasztó program központja a Szolnoki MÁV. Mind személyi feltételekben, 
mind a létesítmények területén kimagasló minőségben szolgálják a program lebonyolítását. TK 
Programban: U12/13 korosztályban (2x18+3 fő); U14 korosztályban (22+3 fő). 

11.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

11.9.1 Fair Play Cup 

Összesen 34 csapattal bonyolította le a megye az őszi körzeti tornákat. Négy körzetben. A 26 fiú és 8 
lánycsapatban összesen 316 fiatal, 232 fiú és 84 leány. 

Körzetek: Jászberény, Szolnok, Törökszentmiklós, Tiszafüred. 

11.9.2 Grassroots önkéntes tanfolyam 

Erre a tanévre kettő tanfolyamot tervezett az Igazgatóság. Egyet a Jászságban, egyet a Kunságban. 
Az Önkéntes tanfolyam megindulása óta 7 tanfolyamot tartottunk 162 hallgatóval. 

11.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A megyében egy félpálya méretű (60x40 méter), 12 kispálya (20x40 méter) épült. Egy darab 
nagyméretű pálya (110x65)., valamint 3 darab kispálya (20x40 méter) vár a kivitelezésre. Minden 
felépült és átadott pálya, világítással rendelkezik. 
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12. Komárom-Esztergom megye labdarúgása 

12.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Komárom-Esztergom megyének jelenleg egy NBII-es és két NB III-as csapata van. A Dorogi FC a 
másodosztályban, a Komáromi VSE és az FC Tatabánya a harmadosztályban játszik. A megye 
labdarúgásának fontos, hogy legyenek a nemzeti bajnokságban szereplő felnőtt és utánpótlás 
csapatai. Jelenleg a nagy tradíciókkal bíró, NB II-es Dorogi FC a megye zászlóhajósa. A nemzeti 
bajnokságokban szereplő klubok és a megyei sportszervezetek között jó együttműködés alakult ki, a 
felfelé áramlás biztosított.  

12.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Négy utánpótlás csapat szerepel a nemzeti bajnokságokban. A Tatabányai FCE, a Dorogi FC, a 
Komáromi VSE és az Esztergomi FC az NB III-ban U19 és U17, az NB II-ben pedig U15 és U14-es 
csapatokat indít. 

12.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Komárom-Esztergom megyében 14 csapatos a megyei elsőosztály. A megyei másodosztály 16 
csapattal indult. Mellette területi alapon 15 és 14 csapatos harmadosztály működik. 2016 nyarán a 
Komáromi VSE feljutott az NB III-ba, a Banai SK pedig nem vállalta az elsőosztályt, így 14 csapattal 
indult el az elsőosztály. A másod és harmadosztály létszáma évek óta stabil. A megyei felnőtt tartalék 
bajnokság 11 csapattal működik. 

12.4. Megyei utánpótlás nagypályás bajnokságok 

Megyei első és másodosztályú U19, U16 és U14-es utánpótlás bajnokság indult Komárom-Esztergom 
megyében. Az elsőosztályú U19-ben 13 csapat, a másodosztályban 16, az U16-os bajnokság pedig 
területi alapon 27 csapat nevezett. Az U14 szintén területi alapon (észak-dél csoportokra bontva) 23 
sportegyesülettel indult. Az U14-es bajnokság ¾ pályán zajlik, a többi nagypályás bajnokság.  

12.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

Komárom-Esztergom megyében három felnőtt női nagypályás csapat üzemel. A Fortuna SE Komárom, 
a Tatabányai Amazonok és a Környe SE budapesti és pesti igazgatóság által szervezett 
bajnokságokban vesznek részt. A női labdarúgás fejlesztésének köszönhetően a megyében két éve 
indult el női utánpótlás bajnokság. A 2016/17-es bajnoki évtől U18 és U16-os ¾ és ½ pályás megyei 
bajnokságot szervez az igazgatóság. A két korosztályban összesen 15 csapat nevezett. Az 
igazgatóság célja, hogy 2-3 éven belül önálló felnőtt bajnokságot is meg tudjon rendezni. 

12.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A megyei igazgatóság minden télen futsal tornát szervez a megyei utánpótlás csapatoknak U11-U13 
és U15-ös korosztályokban. 2017 telén az igazgatóság tovább bővítette a kört, hiszen U11-U13-U15 
mellett U19 és női U16 és U18-as korosztályokban írta ki a tornát. A futsal szakágmegyei fejlődéséhez 
infrastruktúra-fejlesztésekre van szükség, ugyanis a megyei települések nagy részében nincsen 
szabvány méretű sportcsarnok. A TAO-program keretein belül várhatóan idén két településen is 
elkészül strandlabdarúgó pálya, így a jövőben megyei utánpótlás és felnőtt strandlabdarúgó 
bajnokságot is fog tudni szervezni az igazgatóság. 

12.7. OTP Bank Bozsik-program 

Az igazgatóság kiemelten kezeli az OTP Bank Bozsik-program egyesületi és intézményi programot. A 
megye településszámához és a csapatlétszámhoz viszonyítva nagy létszámú sportszervezet nevezett 
az OTP Bank Bozsik-programba. Összesen 4 alközpont (Dorog, Tatabánya, Komárom, Oroszlány) és 
8 körzet (Dorog, Tatabánya, Komárom, Oroszlány, Nyergesújfalu, Tata, Bábolna, Kisbér) működik a 
megyében.    

Az Intézményi Program is évről évre bővül. A 2016/17-es tanévtől már 109 intézmény regisztráltatta 
magát és vesz részt a programokon.  
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12.8. A megyében működő tehetségközpontról 

Komárom-Esztergom megyében a tehetségközpont Tatabányán a Grosics Gyula Stadionban van. Két 
műfüves edzőpálya áll rendelkezésre.   

Létszámok: 

 U12: 18+3 fő 

 U13: 18+3 fő 

 U14: 22+3 fő 

12.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái megye labdarúgásában 

Nagyon magas a középiskolai Fair Play Kupában szereplő intézmények és gyerekek száma. 58 csapat 
538 játékosa vesz részt a programokon, ezzel országos viszonylatban a harmadik helyen áll Komárom-
Esztergom megye. A téli időszakban utánpótlás futsal tornák kerülnek megrendezésre, valamint 2013 
óta működik az öregfiúk bajnokság. A létszámuk évről évre emelkedik, az idei bajnokságba már 13 
csapat nevezett.  

12.10. Országos pályaépítési program eredményei 

Komárom-Esztergom megyében eddig összesen 21 pálya épült meg. 11 db 22x42 méteres, 7 db 
14x26-os és 2 db nagyméretű műfüves pálya, valamint egy nagyméretű élőfüves pálya valósult meg 
70%-os MLSZ támogatással. További 8 különböző méretű pálya építése várható a közeljövőben. 

12.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

Nagyon sok megyei amatőr sportszervezet pályája, öltözője újult meg az elmúlt öt évben. 2012 óta 20 
egyesület öltözője újult meg, és 25 klubnál végeztek különféle felújítást (pl. pályarekonstrukció). Az 
elmúlt időszakban a prioritás az öltöző és pályafelújítás volt.  

12.12. Egyéb jelentős esemény, project 

A megye 25 éve tartó partnerkapcsolatot ápol a német Rajnai és a szlovák Galántai Labdarúgó 
Szövetségekkel Az igazgatóság U14-U15 korosztályos válogatott csapatai minden évben 
megmérkőznek a német, az U15 és U16-os korosztályokban valamint felnőtt amatőr válogatott szinten 
pedig a szlovák válogatott csapatokkal. A nemzetközi találkozók a játékosok fejlődését szolgálják. 2016 
nyarán Németországban és Galántán jártak korosztályos válogatott csapataink. 

A Megyei Igazgatóság 2016-ban is megrendezte szakmai napját Tatán az Olimpiai Központban, 
melyen 80 megyei edző, sportvezető vett részt. 

Az igazgatóság 2016-ban módszertani könyveket vásárolt az OTP Bank Bozsik-programban résztvevő 
egyesületeknek, ezzel is segítve az edzők tudásanyagának a bővülését. 

2016-ban négy megye (Veszprém, Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom) részvételével női felnőtt 
válogatottak tornáját rendezett az Igazgatóság Tatabányán a Földi Imre Sportcsarnokban. 

Minden év őszén a német Fritz Walter Alapítvány csapatát látja vendégül az igazgatóság. Ilyenkor 
megrendezésre kerül Dorogon a Buzánszky Jenő utánpótlás labdarúgó torna az U13-as korosztály 
számára. Az U13-as megyeválogatott minden év decemberében részt vesz a Firtz Walter tornán 
Kaiserslauternben. Fejér és Veszprém megyével közösen évi két alkalommal megrendezzük a 
regionális tornát az U19 és U16-os megyeválogatottak részére. 
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13. Nógrád megye labdarúgása 

13.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III.) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

A Nógrád megyei sportszervezetek nem képviseltették magukat a magyar első- és másodosztályban. 
Az NB III. keleti csoportjában a STC Futball Kft. labdarúgócsapata a középmezőnyben végzett. 

13.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Az országos utánpótlás bajnokság harmadosztályában szerepeltek a megye sportszervezetei közül az 
U19 és az U17-es korosztályban az SBTC Sport Kft., Balassagyarmati PF USE, Pásztói ULC és a 
Somos SE utánpótláscsapatai, míg az U15 és U14-es korosztályban az SBTC Sport Kft., 
Balassagyarmati PF USE és a Somos SE utánpótláscsapatai. 

13.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei bajnokságokat a megyei igazgatóság három szinten írta ki. A megyei elsőosztályú 
bajnokságban 14 csapat szerepelt. A megyei másodosztály keleti és nyugati csoportjában összesen 27 
csapat képviseltette magát. A megyei harmadosztály keleti, közép és nyugati csoportjában 33 
sportszervezet indított csapatot a versenyrendszerben. Összesen 74 csapat részvételével zajlottak a 
különböző szintű bajnoki küzdelmek. 

13.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei elsőosztály U19-es korosztályában 11 sportszervezet indított csapatot, mivel az országos 
harmadosztályban szerepelt az SBTC Sport Kft., Pásztói SK képviseletében a Pásztói ULC, a 
Balassagyarmati VSE képviseletében a Balassagyarmati PF USE korosztályos csapata. A megyei 
másodosztály keleti csoportjában 16 csapat szerepelt, köszönhetően a Vanyarc KSE 
sportszervezetének, akik megyei harmadosztályú sportszervezetként vállalták az utánpótlás csapatuk 
magasabb osztályban való indítását. A megyei másodosztály nyugati csoportjában 14 sportszervezet 
indított ifjúsági csapatot. 

A megyei elsőosztályú U16-os bajnokságban 15 csapat szerepelt. 

13.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A megye nem delegált nagypályás női labdarúgó csapatot a nemzeti versenyrendszerbe. 

13.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A nemzeti futsal bajnokság második vonalában a közép csoportban szerepelt a férfiaknál a Romhány 
csapata. A felnőtt csapat mellett a sportszervezet indított U20-as futsal fiú csapatot is.  

A salgótarjáni Skorpió SE a nemzeti női futsal bajnokság másodosztályában képviselte eredményesen 
Nógrád megyét.  

Strandlabdarúgás nemzeti elsőosztályában megyénk képviseletében a Héhalom SE csapata szerepelt. 

13.7. OTP Bank Bozsik-program 

Nógrád megyében, két alközpontban, 5 csoportban 33 sportszervezet nevezésével indítottuk el az OTP 
Bank Bozsik-programot az U7, U9 és U11 korosztályokban. A 33 nevező és induló sportszervezetből 
az U7, U9, U11 korosztályok mellet az U13-as korosztály indítását 26 csapat vállalta. 

Az OTP Bank Bozsik-program intézményi moduljában 84 intézmény vett részt összesen az iskolai és 
óvodai szinten. 

13.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

Nógrád megyében Balassagyarmat adott helyet a tehetségközpontban elvégezendő feladatoknak. A 
helyszín megyei viszonylatban kiemelkedő infrastrukturális lehetőségeivel töltötte be a megfelelő 
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házigazda szerepét. Heti rendszerességgel egy előre meghatározott szakmai program keretében 
zajlottak az U12, U13 és az U14-es korosztályok számára a megyei foglalkozások.  

13.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

A megyei női kispályás bajnokság 7 sportszervezet részvételével zajlott, a sportág népszerűsítése 
céljából a megye több helyszínén megrendezett fordulókkal került megrendezésre. 

13.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Az Országos Pályaépítési Program keretében a megjelölt időszakban Pásztó Város Önkormányzata, 
Héhalom Község Önkormányzata és Szuha Község Önkormányzata nyert az MLSZ Elnöksége által 
támogatott, kis- és grund méretű műfüves pályát, amely pályák kivitelezése különböző stádiumban van.  

A kedvezményes műfüves pályaépítési program keretén belül Mohora Község Önkormányzata által 
megnyert pályázat keretében készült el egy 20X40-es műfüves kispálya. 

13.11. Megyei létesítmény-felújítások, - fejlesztések eredményei 

A beszámoló időszakában folytatódtak a megyei sportszervezetek által a TAO-pályázati lehetőségeket 
felhasználva a megye labdarúgópályáinak korszerűsítései. Szendehelyen élőfüves pálya, 
Balassagyarmaton élőfüves gyakorlópálya, Szécsényben élőfüves gyakorlópálya, Berkenyén lelátó és 
több helyszínen kisebb beruházások valósultak meg, amelyek mind-mind a kilátogató nézők vagy a 
játékosok, sportszakemberek kényelmét hivatottak szolgálni. 

13.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

Tovább folytatódott a felnőtt férfi megyei válogatott program, amely lehetőséget nyújtott a megyei 
bajnokságokban szereplő játékosoknak és játékvezetőknek további sportszakmai fejlődésre. 

Az edzőképzés területén tovább folytatódtak a tanfolyamok, mátraházai képzési helyszínnel Nógrád, 
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye közösen rendezett MLSZ C edzői végzettséget nyújtó 
képzést. 

Az megyei igazgatóság U12 és U13 korosztályok részére ismét megrendezte a Gótai Gyula 
Nemzetközi Labdarúgó Utánpótlás Tornát, mellyel egy régi hagyományt állított vissza, lehetőséget 
adva a nevezett korosztályok labdarúgóinak a nemzetközi megmérettetésre. 
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14. Pest megye labdarúgása 

14.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Pest megyének immár 2007 óta nem szerepel képviselője a hazai élvonal mezőnyében, ugyanakkor a 
felnőtt férfi NB II, illetve NB III vonatkozásában a 2016/2017-es évadban is markánsnak mondható 
szerepe van a megye csapatainak. Az egycsoportos második vonalban három klub, a Budaörs, a 
Cegléd és a Vác reprezentálja Pest megyét a 2016/2017-es versenyévben. A harmadosztály három 
csoportjában összesen hét együttes (Keleti csoport: Monor; Közép-csoport: Dunaharaszti, Dabas, 
Dabas-Gyón, Szigetszentmiklós; Nyugati csoport: Érd, Diósd) szerepel. 

14.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Pest megyét a legnagyobbak korosztályában, az U19-eseknél egyedüli „hírmondóként” a Vác VLSE 
képviseli a másodosztályban, ugyanez igaz ez az U17-es és az U16-os korosztályok hasonló osztályú 
pontvadászatára. Az U19-eseknél a piros-kékek a középmezőny megbecsült tagjainak számítanak, az 
őszi idényt ugyanis a 9. helyen zárták a Duna-partiak. Ugyanez az U17-eseknél a 10.,míg az U16-
osoknál sajnos csupán a sereghajtó, azaz 16. pozíciót jelentette félévkor a VVLSE számára. Az U19-
esek és az U17-es korosztályok harmadosztályú versengésében Pest megyét összesen 17-17 
együttes képviseli. Többeknek (Ferihegy-Sportakadémia-Vecsés, Nagykáta, Törökbálint, 
Százhalombatta, Taksony, Veresegyház, Viadukt-Biatorbágy) a felnőtt csapata megyei szinten 
versenyez ugyan, de a kluboknál folyó színvonalas utánpótlás-nevelő munkának köszönhetően egyes 
ifjúsági csapataik megállják a helyüket nemzeti szinten is. Ami pedig a legkisebbeket, U15-eseket és az 
U14-eseket illeti, esetükben korosztályonként egyaránt 12-12 együttes képviseli Pest megyét a 
2016/2017-es versenyévadban. 

14.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei felnőtt versenyrendszer jelenleg háromszintes, a 2016/2017. évi versenyévtől az 
elsőosztályban 16 (ebből 1 tartalék), a másodosztályban immáron négyről három csoportra szűkítve 48 
(közülük kettő tartalék), míg a harmadosztályban most már hét csoportban 94 (köztük 22 tartalék) 
csapat szerepel. 

A 2015/2016-os megyei elsőosztályú pontvadászat élén a Dabas-Gyón végzett, a 10. Pest Megyei 
Kupát a Tura nyerte, kettejük újszilvási szuperkupadöntőjén 2016 augusztusában a Dabas-Gyón 
diadalmaskodott. 

14.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei utánpótlás-bajnokságok csúcsa az U19-es korosztály, ahol évek óta bevált módon, külön 
erősorrend szerint szerepelnek a felnőtt együttesektől, így az osztályba-sorolás sem a felnőtt gárda 
besorolásától függ. Ugyanezen elv szerint kerülnek lebonyolításra az U16-os és U14-es bajnokságok 
is. Az U19-es bajnokságban 74 (elsőosztály: 11; másodosztály: 63), az U16-osban 56 (elsőosztály: 8; 
másodosztály: 48), míg az U14-es korosztályos pontvadászatban 74 (elsőosztály:10; másodosztály: 
64) csapat szerepel a 2016/2017-es szezonban. 

14.5. Megye részvétele a női labdarúgásban 

A 2015/2016-os versenyévhez hasonlóan a 2016/2017-es szezonban is két Pest megyei alakulat 
képviseli Pest megyét a nemzeti elsőosztályú nagypályás bajnokságban; az Astra HFC és a Kóka 
FNLA. Az NBII-es küzdelmekben szintén két Pest megyei csapat szerepel, a Monori SE és a budaörsi 
illetőségű Kelen-Budaörs. 

A Pest megyei ¾ pályás bajnokság továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a csapatok körében, a 
2015/2016-os nevezési létszámmal megegyező, 30 csapat részvételével indult el szeptemberben a 
2016/2017-es versenyév. A területi elven három csoportra osztott bajnokságba ezúttal sem csak Pest 
megyei egyesületek jelentkeztek, Fejér, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Budapest is 
képviselteti magát a sorozatban. Az előző évi kiírás csoportjaiban a Zuglói Kinizsi SE, a Dabas-Gyón 
FC és a Környe SE diadalmaskodott, a 4. Pest Megyei Női Kupát – a felnőtt férfi döntő 
előmérkőzéseként – a címvédő Monor hódította el, miután 1–1-es rendes játékidőt követően 
büntetőkkel múlta felül a Környe csapatát. 
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14.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A 2015/2016-os NB I-es férfi futsal bajnokságban – akárcsak egy évvel korábban – a budaörsi Aramis 
és a Rubeola FC-Csömör képviselte a Pest megyei színeket. A második vonalban kettővel nőtt a 
megye együtteseinek száma az egy esztendővel korábbi időszakhoz képest: tizenkét gárda küzdött 
hétről hétre a pontokért. A női NB I-ben az Astra megvédte bajnoki címét, a másodosztályban a 
Veresegyház szerepelt. Az országos futsal utánpótlás-bajnokságokban szereplő csapatok száma nem 
változott, 2016-ban is 23 volt. 

2016 év elején immáron 15. alkalommal került sor a Pest Megyei Futsal7vége (korábban Futball7vége) 
futsal teremtorna-sorozatra. Ezúttal is hét korosztályban (U11, U13, U15, U17, U19, felnőtt és öregfiú), 
valamint a hölgyeknél zajlottak a küzdelmek. A kiírás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a 2015-ös 132 nevezett csapat után 2016-ban 196 gárda vett részt a megmérettetéseken. A 
Pest megyei fiatal bajnokok az országos viadalokon is remekül szerepeltek, az U11-es Aramis-SUPE 
és az U15-ös Dunakeszi Kinizsi FK második, míg az U13-as Váci Futsal SE első helyet szerzett. 

Mint arról a tavalyi közgyűlési beszámolóban már számot adtunk, az igazgatóság a 2015/2016-os 
versenyévben újdonságként – a megyék közül (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után) másodikként – 
hagyományteremtő célzattal férfi felnőtt megyei futsal bajnokságot hirdetett. A pontvadászatban 19 
csapat szerepelt. A hagyományteremtés szerencsére bevált, mert 2016 novemberében 17 egyesülettel 
elrajtolt a második megyei futsalbajnokság. 

Strandlabdarúgásban a nemzeti bajnokságban három Pest megyei együttes szerepelt, az Aramis, a 
Garvittax és az Újhartyán. A Pest Megyei Igazgatóság fennállása során először 2016 nyarán 
jellemzően többfordulós strandlabdarúgó-tornákat rendezett. A versenyekre 5 korcsoportban (U11, 
U13, U15, U17 és U19), összesen 29 alakulat részvételével került sor. 

14.7. OTP Bank Bozsik-program 

Pest megyében 145 sportszervezet nevezett a 2016/2017-es OTP Bank Bozsik-program Egyesületi 
Programba. Ősszel az U7-es és az U9-es fesztiválok száma változatlanul 4-4 volt, míg az U11-es és 
U13-as korosztály számára a régiós csapatoknak 6-6, alközponti szinten pedig 5-5 tornára került sor. A 
2016-os ősz folyamán körülbelül 250 eseményen vehettek részt Pest megyében a gyerekek. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik Intézményi Program résztvevőinek jelentős 
hányadát – a 19 megye és Budapest mellett –16 százalékát adta Pest megye a 2016-os esztendő 
zárása után (az adatok 2017. februáriak). Vagyis az országosan regisztrált 102 ezer gyermekből 16 és 
fél ezren Pest megyében vesznek részt a programokon. A második legaktívabb Budapest, közel 9 ezer 
fővel. A 2015/2016-os tanévhez képest a regisztrációkat tekintve jelentős előrelépés történt országosan 
és Pest megyében egyaránt. Egy évvel ezelőtt országosan 89 és fél ezer, míg Pest megyében 14 és 
fél ezer volt ez a szám. 

Pest megyében a 2016/2017-es tanévben29 körzetben 422 intézmény vesz rész hétről hétre a 
legkisebb korosztályok képzésében. 

14.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A Magyar Labdarúgó Szövetség új, megyei szinten működő tehetségfejlesztő programot indított el 
2016 tavaszán. A program megyei szinten folyik, Budapesten és Pest megyében két-két, a többi 
megyében egy-egy tehetségközpont működik. Pest megyében Monoron, a Balassi Bálint utcai 
Stadionban, illetve Gödöllőn, a Gödöllői SK Táncsics Mihály utcai sporttelepén zajlanak a 
foglalkozások. 

A foglalkoztatott gyermekek létszáma: 2016 decemberéig 240 fő Pest megyei labdarúgó vett részt a 
programban az alábbi megoszlásban. 2015/2016-os évadban: U14: 56 fő; 2016/2017-es évadban: 
U14: 66 fő; 2016/2017-es évadban: U13: 53 fő; 2016/2017-es évadban: U12: 65 fő. 

A gyermekek tavasszal és ősszel is kéthetente egy-egy hétköznapon vettek részt a központilag 
szervezett foglalkozásokon, amelyekre az igazgatóság szervezőmunkájával koordináltan külön 
buszjárattal érkeztek a délelőtti iskolai tanórák után, majd az edzést követő vacsora végeztével 
valamennyi gyermeket a lakhelyére szállították vissza a buszok. 

14.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 
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A Középiskolai Labdarúgó Program, a Fair Play Cup küzdelmeiben az előző versenyév 32 csapatához 
képest (20 fiú, 12 lány) emelkedett a létszám, a 2016/2017-es szezonra ugyanis 38 együttes (26 fiú, 12 
lány) regisztrált. 

A Pest megyei öregfiú-bajnokság idei és előző évi létszáma gyakorlatilag megegyezik; míg a 
2015/2016-os versenyévben 55, a 2016/2017-es szezonban 56 alakulat nevezett. A csapatok területi 
elven, öt csoportba osztva küzdöttek a helyezésekért. 

2016-ban két Grassroots Szervezői Tanfolyamot tartott az igazgatóság, március 25-26-án Cegléd, 
június 24-25-én Halásztelek adott otthont a kurzusoknak, melyeken összesen 131 hallgató vett részt, s 
vált a sikeres vizsga után önkéntessé. 

14.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Pest megyében 2012, a program indulása óta 2014 végéig összesen 29 pálya épült meg; ebből kettő 
12x24 méteres, huszonkettő 20x40 méteres, egy 42x62 méteres és három nagyméretű műfüves 
játéktér és további egy élőfüves nagypálya. 

2015-ben újabb tizemhárom pálya készült el: három 12x24-es (Halászteleken kettő is, Ócsán egy), 
nyolc 20x40-es (Halásztelek, Herceghalom, Dabas /2/, Szada, Tura, Újszilvás, Vecsés), egy 1 
nagyméretű műfüves (Érd) és egy élőfüves (Páty). 

2016-ban újabb 15 pálya épült: három 12x24-es (Maglód, Piliscsaba, Törtel), kilenc 20x40-es (Fót, 
Gyál, Hévízgyörk, Páty, Perbál, Tápiógyörgye, Tápiószecső, Tápiószőlős, Telki), egy 42x50-es (Göd) 
és egy nagyméretű (Dabas), illetve elkészült az első 20x40 méteres rekortán borítású pálya is 
Vecsésen. 

14.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

2016-ban több kisebb-nagyobb infrastrukturális fejlesztés mellett három igazán jelentős – több 
versenyévre „széthúzott” – beruházás fejeződött be a megyében. Dabason közel félmilliárd forintból 
utánpótláscentrum épült, amelynek átadására júniusban került sor. 

Augusztus végén került sor Dunakeszin a Fóti úti sporttelep felújított öltözőépületének és 
tartalékpályájának ünnepélyes átadására. A nagyszabású fejlesztések a Magyar Labdarúgó Szövetség 
TAO-pályázatának keretében, Dunakeszi Város Önkormányzata 30%-os önerejéből valósultak meg, 
összesen közel kilencvenmillió forintból. 

Sülysáp Malom utcai sporttelepén ugyancsak a nyáron adták át a felújított és kibővített sportöltözőt: a 
beruházás az MLSZ TAO-támogatásából és az önkormányzat által biztosított önerő felhasználásával 
valósult meg a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület pályázata nyomán. 

14.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

Az igazgatóság rendhagyó és hagyományteremtő jelleggel február 29-én tartotta ünnepi Idénynyitó-
Évzáró rendezvényét, ahol többek között díjat vehettek át a jubiláló sportszervezetek, az éremtáblázat 
alapján az élmezőnyben végzett csapatok, a szakmai díjazottak, az MLSZ OTP Bank Bozsik-
programban kiemelkedő munkát végző csoportvezetők, a legjobb nagypályás- és futsal játékvezetők, 
az Év Pest megyei futballkrónikásai, a „Pest megye labdarúgásáért” kitüntetettek, valamint a 4. Pest 
Megyei Amatőr Aranylabda-szavazás első három helyezettje. 

Június 12-én az impozáns Üllői Sporttelep látta vendégül a Pest megyei labdarúgó-társadalmat a 2016. 
évi Pest Megyei Kupanapon. A hölgyeknél a címvédő Monor a Környével csapott össze és végül 
büntetőpárbajban hódította el újra a trófeát. A férfiaknál a Viadukt-Biatorbágy zsinórban másodszor 
jutott el a fináléba, ám ezúttal sem sikerült megszereznie az aranyérmet, a Tura ugyanis egy 
színvonalas mérkőzésen 2–1-re győzött, így története során először ünnepelhetett kupasikert. 

Július 31-én, a 7. Pest Megyei Szuperkupa-döntőn a minden igényt kielégítő Újszilvási Sporttelepen 
csapott össze az előző évad Pest megyei elsőosztályának bajnoka, a Dabas-Gyón FC, valamint a Pest 
Megyei Kupa-győztes Tura VSK a Pest Megyei Szuperkupáért. A találkozó rendes játékidejében nem 
született gól, a vándorserleg és az aranyérmek sorsát így büntetőrúgásokkal döntötték el a csapatok, s 
végül dabasi sikerrel zárult a Pest megyei fociünnep. 

A nyár elején a labdarúgás játékszabályaiban történt változásokkal kapcsolatban igazgatóságunk 
oktatásokat tartott a megyei labdarúgás résztvevői, főként a Pest megyei labdarúgóedzők, játékosok és 
klubvezetők számára; augusztusban öt helyszínen, Monoron, Szigetszentmiklóson, Budapesten, 
Gödöllőn és Pomázon hallgathatták meg az előadásokat az érdeklődők. 
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Óriási érdeklődés fogadta Tápiószőlősön szeptember 30-án a Pest Megyei Igazgatóság Grund Road 
Show rendezvénysorozatának 2016-os állomását, ahol csaknem 150 gyermek focizott együtt a Vác FC 
egykori és jelenlegi kiválóságaival – ifjabb Nyilas Elekkel, Sipeki Istvánnal és Zsolnai Richárddal, 
valamint Keresztúri Andrással, Nyilas Elekkel, Simon Antallal és a mesteredző Csank Jánossal. Az 
időjárás is kegyes volt a programhoz, verőfényes napsütés és nyárias meleg tette tökéletessé kicsik és 
nagyok közös szórakozását. A Pest megyei Grund Road Show után került sor az Országos 
Pályaépítési Program segítségével megépült kisméretű műfüves pálya átadására. Az avatóünnepséget 
egy háromcsapatos gálatorna követte, melyen a Tápiószőlősi Öregfiúk, a Magyar Közút és a Pest 
Megyei Igazgatóság mérte össze erejét. 

A megyei futballvezetés köreiből származó ötlet alapján, Pataky Attila és Gömöry Zsolt – akik több mint 
négy évtizede alkotnak maradandót a magyar rockzenében az EDDA Művek tagjaiként – zenei 
munkásságának köszönhetően elkészült a Pest megyei futballinduló, a „Piros-fehér-zöld”. 

A produkció közel negyven megyei település és sportklub összefogásának köszönhetően valósult meg. 
A dalt 2016. október 19-én délben, a nyáron elkészült modern, minden igényt kielégítő Dabasi 
Utánpótláscentrumban mutatták be a megye labdarúgó-társadalma, valamint a sajtó képviselői 
számára. 

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága november 7-én, immáron ötödik alkalommal rendezte meg 
ünnepélyes keretek között a pesti Megyeháza Dísztermében „Gólkirályi Gála” elnevezésű 
rendezvényét, melyen a 2015/2016-os versenyszezon legeredményesebb labdarúgó és futsal női, 
utánpótlás, felnőtt és öregfiú labdarúgóit jutalmazta. Összesen 54 gólkirály(nő)i cím talált gazdára, 
melyeket a megjelent mesterlövészek a Ferencváros és a ciprusi Omonia Nicosia egykori kiváló 
gólkirályától, Dzurják „Csöpi” Józseftől; Détári „Döme” Lajostól, háromszoros magyar gólkirálytól, 
korábbi 61-szeres magyar és 7-szeres világválogatott labdarúgótól, valamint a 42 éves EDDA Művek 
énekes-frontemberétől, Pataky Attilától vehettek át. 
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15. Somogy megye labdarúgása 

15.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Somogy megyében a BFC Siófok szerepel a nemzeti bajnokság második vonalában (NBII).A Kaposvári 
Rákóczi FC pedig a nemzeti bajnokság harmadik vonalában (NBIII). A megye két régiójában vezető 
szerepet betöltő klubok mintaként szolgálnak a kisebb amatőr egyesületek felé. 

15.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

A megyében 15 csapat érintett az országos versenyrendszerben. Utánpótlás 14, 15-ös korosztályban 
1+1 csapat az elsőosztályban, utánpótlás 14, 15 korosztályban 2+2 csapat a második osztályban, 
16,17,19 korosztály 1+1+1 csapat a második osztályban, utánpótlás 17, 19 korosztályban 3+3 csapat 
van a harmadik osztályban. 

15.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megye területi nagyságát figyelembe véve a régiós elveket szem előtt tartva kerülnek lebonyolításra 
a bajnokságok. Megyei elsőosztályban 16 csapat, megyei másodosztályban két csoportban 2x13 
csapat, megyei harmadosztályban szintén két csoportban 2x7 csapat, megyei negyedosztályban 3 
csoportban 3x10 csapat folytat küzdelmet. Öregfiúk korosztályában kiegészítő versenyrendszerben 10 
csapat található. Ez összesen 96 felnőtt nagypályás csapat. 

15.4. Megyei utánpótlás nagypályás bajnokságok 

Területi elveket figyelembe véve a 19 éves korosztályban, 3 csoportban 55 csapat szerepel. Somogy 
megyében ez a korosztály közvetlenül a felnőtt csapatok előtt játssza le a mérkőzéseit. 16 éves 
korosztályban két csoportban 19 csapat, a 14-es korcsoportban 2 csoportban 14 csapatunk van. Ez 
összesen 88 utánpótlás csapat.  

15.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

Nemzeti bajnokság 18 éves korosztályában a Kaposvári Rákóczi BFLA és a Siófoki Bányász SE 
képviselteti magát. 15 éves korosztály Nyugati csoportjában a Kaposvári Rákóczi BFLA, a Balaton „A” 
csoport országos félpályás bajnokságában a Siófoki Bányász SE szerepel. 

A megyei női bajnokság folyamatos fejlődésen megy keresztül. A kezdeti kispályás bajnokságot az idei 
évben már a félpályás bajnokság váltotta fel. Felnőtt korosztályban 10 csapat, míg utánpótlás szinten 8 
csapat van. Teljes körös őszi-tavaszi fordulókkal kerülnek lebonyolításra a mérkőzések. Örömre ad 
okot, hogy a kiadott versenyengedélyek száma évről-évre permanens növekedést mutat. Látványosan 
és dinamikusan fejlődik a szakág. A megyei válogatott minden országos felkérésnek eleget tesz, és 
aktívan részt vesz az ilyen jellegű rendezvényeken. 

15.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A futsal szakág ebben az évben (2016/17) került be hivatalosan a megyei versenyrendszerbe. Hosszú 
előkészületi munkák után az idei évadban 59 csapat nevezett a sorozatra. A felmenő rendszerben lévő 
11 évesek 12 csapattal, a 13 évesek 12 csapattal, a 15 évesek 10 csapattal küzdöttek. A 19 éves fiú 
korosztály 12 csapattal, a leány 15 évesek 7 csapattal, a női felnőtt korosztály 6 csapattal indult el.  

Strandlabdarúgásban szintén a 2016-os év volt az, amikor hivatalos megyei bajnokság került kiírásra. 
Fiú 11, 13, 15, 17, 19 éves korosztályban huszonegy csapat, leány 15 éveseknélnégy, felnőtteknél hét 
csapat játszott. Infrastruktúrában erős a megye a siófoki két hitelesített helyszín miatt. 

15.7. OTP Bank Bozsik-program 

Megyei első és másodosztályban kötelező volt az egyesületi programban részt venni. Összesen 58 
egyesületet érintett. 4 alközpont 11 csoportjában folyt a szakmai munka. 2017.január 1-től ez a típusú 
munka a régiós utánpótlás központok feladata lett. 
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Intézményi modult nézve jelentős növekedés tapasztalható. A körzetek száma kilencről 13-ra 
emelkedett. A növekedési bázist az óvodai körzetek és csoportok aktivitása okozta.130 intézményben 
295 sportcsoport 3671 tanulója munkálkodott.(1.037 fő óvodás). 

15.8. Megyében működő tehetségközpontokról 

2016 őszén, igazodva a sportigazgatóság országos előírásaihoz, új stábbal és struktúrával folytatódott 
a program. Kaposváron a Bene Ferenc Akadémia ad otthont a megyei tehetségeknek. Utánpótlás 12 
és 13 éves korosztályban az előírt 18+3 fővel a 14-es korosztályban 20+3-as kerettel készülnek a 
stábtagok. Két meghatározó egyesület mellett (Kaposvári Rákóczi BFLA, Siófoki Bányász SE) a 
Marcali, Nagyatád, Barcs is ad játékosokat. 

2016 tavasza után ősszel is Somogy megye rendezte meg az 5 megye régiós tornáját. 

Tavalyi évben egy fő ragadt meg az 15 éves korosztályos utánpótlás válogatottnál. 

15.9. Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

Középiskolai bajnokság lebonyolításában, mint társszervezet vesz részt a megyei igazgatóság. 
Tradicionálisan Kaposvár megyei jogú város a torna szervezője. 

Fair Play Cup középiskolai labdarúgásban 17 fiú csapat és 9 leány csapat vágott neki a megyei 
küzdelmeknek. 

Öregfiúk bajnokságban 10 csapat játszik a Balaton déli régiójában. 

Középiskolai diákolimpiai bajnokságokban V.-VI. korcsoportos fiú futsal 20 csapattal, V.-VI. fiú 
kispályás 14 csapat, V.-VI korcsoport leány kispályás 10 csapattal képviselteti magát. 

Általános Iskola első korcsoportjában 39 csapat, második korcsoportban 43, harmadik korcsoportban 
49, negyedik korcsoportban 39. Harmadik-negyedik korcsoport leány 19, negyedik korcsoport fiú futsal 
51 csapattal nevezett. 

15.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A megye hátrányos helyzete miatt továbbra is igény van a 10%-os önrésszel megvalósuló pályaépítési 
projektekre. A Szövetség két pályázatot hagyott jóvá a társadalmi elnökség ajánlása alapján ebben a 
kategóriában. Törökkoppány és Somogyvár településen átadásra kerültek a 22x42-es műfüves 
kispályák. 

A 30%-os önrészű megyei projektekben három 22x42-es pályázat kapott támogatást és jóváhagyást a 
társadalmi elnökségtől és a Központi Hivatal illetékeseitől (Somogysárd, Juta, Kaposvár). Fonyódon 
komplex beruházás történik mintegy 186 millió Ft értékben (élőfüves nagypálya és 44x64-es műfüves 
pálya készül. 

15.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

Sportpályákkal kapcsolatos támogatási igény 16 projektet jelent mintegy 163 millió forint értékben. 
Működési és tárgyi eszközökre ebben a tárgyévben 50 projekt mintegy 610 millió forint értékben kapott 
támogatást. Kiemelt projekt a Kaposvári Rákóczi BFLA 322 millió forintos fejlesztése. 

15.12. Egyéb jelentős megyei futballesemény, projekt 

Kaposváron rendezték meg 2016-ban is az ország egyik legnagyobb nemzetközi utánpótlás 
Grassroots rendezvényét (YOUTH Football Festival) 30 ország több mint 200 csapatának a 
részvételével jelentős megyei igazgatóság támogatással zajlik az egy hetes rendezvény. 

Megyei műfüves bajnokság indítása a téli felkészülési időszakban 28 csapat részvételével. 
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16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgása 

16.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok szerepe és hatása a megyei labdarúgóéletben 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három csapattal képviseltette magát a férfi felnőtt nemzeti 
bajnokságokban. Másodosztályú a Kisvárda és a Nyíregyháza Spartacus FC, míg NB III-as a 
Nyírbátori FC. A két NB II-es csapat mérkőzéseire szép számmal járnak a környező települések 
megyei osztályú labdarúgói, szurkolói is. A megyei labdarúgóélet számára az lenne a legjobb, ha 2017 
őszétől a nemzeti bajnokságok mindhárom osztályában lenne csapata Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyének, amire reális esély mutatkozik. Mindhárom klubnak van olyan „fiókcsapata” a megyében, 
ahol a tehetséges, ám a magasabb osztályra még nem érett fiatal labdarúgóját oda tudja adni a 
rendszeres játéklehetőség és az esetleges fejlődés érdekében. 

16.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Kiemelt elsőosztályban csak a nyíregyházi Bozsik Akadémia U15-ös és U14-es együttesei szerepeltek 
a 2016/2017-es szezonban. Másodosztályban nyolc, míg harmadoszályban hat megyei egyesület 
képviselteti magát több korosztályban. A legtöbb csapattal a Bozsik Akadémia vett részt a nemzeti 
utánpótlás bajnokságokban. 

16.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A Megyei Igazgatóság által indított megyei felnőtt pontvadászatok 2016 augusztusában az elmúlt 
évhez hasonló résztvevő létszámmal indultak, 132 együttessel. Az egy csoportos elsőosztályban 16, a 
három csoportos másodosztályban 48 csapat található, míg az öt csoportos harmadosztályban 68 
egyesület adta le a nevezését. Sajnos a szezon kezdet óta, február közepéig hat egyesület lépett 
vissza. A bajnokságban részt vevők száma tovább már nem növelhető, sőt a megtartása sem lesz 
egyszerű a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések folyamatos elnéptelenedése, illetve 
elöregedése miatt. 

16.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A 2016/17-es szezonban három korosztályban írt ki a Megyei Igazgatóság utánpótlás bajnokságokat. 
Az U19-ben összesen 64 csapat vett részt. A megyei első és másodosztályú csapatoknak kötelező volt 
indítani ezt a korosztályt, az ifik a felnőttek előtt játszottak. Az U16-os korosztályú pontvadászatban 28 
egyesület nevezett, akiket területi alapon két csoportba osztottak. A legfiatalabbak bajnokságában, az 
U14-ben 26 csapat nevezett, akiket szintén területi alapon három csoportba osztott a Megyei 
Igazgatóság, és akik ¾ pályán játszottak.  

16.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

Nagypályás bajnokságban szereplő női csapata a 2016/2017-es szezonban nem volt Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyének, az NB II-es félpályás leány U15-ös pontvadászatban viszont négy csapat 
szerepelt a megyéből. Emellett a már több mint tíz éve működő ¾ pályás megyei felnőtt bajnokságban 
8, míg a második alkalommal kiírt félpályás megyei leány U15-ben 6 csapat nevezett be és vett részt 
az őszi fordulókban.   

16.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A nemzeti férfi felnőtt bajnokságokban két csapat képviselte a megyét, a Nyírgyulaj az élvonalban, míg 
a Csenger a másodosztályban. Az együttesek utánpótláscsapatai is országos bajnokságban 
szerepeltek. 

2016 októberében már negyedik alkalommal került kiírásra a megyei férfi felnőtt futsalbajnokság. A 
hétfői játéknapokkal lebonyolított pontvadászatra 10 csapat nevezett, köztük két Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei egyesület.  

A futsal megyei utánpótlás-bajnokságokban folyamatosan nő a csapatok részvétele. A 2017-es 
tornákra 58 csapat adta be a nevezését. A legtöbben, 20 egyesület az U11-be nevezett, az U13-ban és 
az U15-ös korosztályban egyaránt 19 csapat adta le jelentkezését.  

16.7. OTP Bank Bozsik-program 
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16.7.1 Egyesületi Program 

A 2016/2017-es szezonban 74 sportegyesület csapatai vettek részt az U7, U9, U11-es korosztályban. 
Közülük közel ötven az U13-ban is tudott csapatot indítani. Sikerült a megye valamennyi régióját 
bevonni az Egyesületi Programba, nincs már “fehér folt” a térképen. 

16.7.2 Intézményi Program 

Minden évben vannak új belépő megyei intézmények a programba, 2016 őszén több mint húsz új 
regisztrált, így immár 186 megyei iskola és óvoda vett részt az OTP Bank Bozsik-program Intézményi 
Programban. Új körzetek jöttek létre, az ország legnagyobb és legtöbb gyermekét felvonultató óvodás 
körzete a nyíregyházi. Az egész megyében összesen 9.826 gyerek van beregisztrálva a programba, 
közülük 3.331 leány. 

16.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megyei központ helyszíne a Nyíregyházi Városi Stadion. A gyerekek létszáma: U14-ben 22 fő, U13-
ban 21 fő, U12-ben 20 fő. 

16.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

A középiskolás diákok számára rendezett országos kispályás futballtornára (Fair Play Kupa) az előző 
két szezonhoz hasonlóan a 2016/2017-es évadban is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkezett 
magasan a legtöbb csapat, kereken 100 (67 férfi és 33 női csapat). 

Több éve működik a félpályás öregfiúk bajnokság is, 2016 őszén 5 csapat adta le nevezését. 

16.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A pályaépítési támogatási rendszer ösztönzőleg hatott a megyei egyesületekre, önkormányzatokra. 
2016-ban a megyében Kemecsén (44x64m) és Csengerben (22x42m) készült el műfüves kisebb 
méretű pálya kiépítése. A X. pályaépítési programban 2017-ben Kótajban és Biriben valósulhat meg 
kisebb méretű műfüves pálya megépítése.  

16.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

A megyében 2016-ban is többszáz millió forint támogatással valósultak meg pályafelújítások és 
fejlesztések. Többek között öltöző felújítások, kispadok korszerűsítése, karbantartást szolgáló 
eszközök, talajcsere, hordozható pálya-tartozékok, biztonsági kerítések kerültek megvalósításra, illetve 
beszerzésre. A legjelentősebb beruházás a Nyíregyházi Városi Stadion műfüves játékterének teljes 
korszerűsítése, valamint a tarpai sportpályán történt többlépcsős beruházás, melynek köszönhetően 
egy többfunkciós új öltözőépület és egy nagyméretű műfüves labdarúgópálya megépülése is 
megvalósult. 

16.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

2013 óta minden év elején a megyei igazgatóság megrendezte a téli nagypályás műfüves labdarúgó 
felkészülési tornát a megyei csapatok számára. Idén minden eddiginél több, összesen 35 csapat vett 
részt a nyírbátori, kisvárdai és tarpai műfüves pályákon lebonyolított rendezvényen.  

Szintén minden év elején megrendezik a Nyírerdő Kupa megyei teremlabdarúgó-tornát. A három 
hétvégén át tartó rendezvényen 2017-ben 36 csapat indult el. 

Február közepén hagyományosan megrendezésre került az úgynevezett „Szövetség Kupa”, ahol a 
megyei labdarúgásért dolgozók méretteték meg magukat egy kellemes hangulatú rendezvényen. Itt az 
igazgatóság munkatársai mellett, a megyei edzők, játékvezetők is jelen voltak, akárcsak a megyei 
média munkatársai. 
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17. Tolna megye labdarúgása 

17.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

A Paksi FC Kft. a nemzeti bajnokság elsőosztályban szerepel. Az NB III-ban a Paks II. és a Szekszárdi 
UFC képviseli a megyét. Az elmúlt három év megyei elsőosztályú bajnoka (Majosi SE, Bátaszék SE, 
Bonyhád VLC) sajnos nem vállalta az NB III-as megmérettetést. 

17.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

Az elsőosztályú U19, U17 és U16 korosztályú 8-8 csapatos bajnokságban Tolna megye nem 
képviselteti magát. 

A másodosztályú U19, U17 és U16 korosztályú bajnokságokban a Paksi FC Kft. csapatai vesznek 
részt. 

A harmadosztályú U19 és U17 korosztályú bajnokságokban a Holler UFC, a Bonyhád VLC és a 
Szekszárdi UFC csapatai versenyeznek. 

A másodosztályú U15 és U14 korosztályban megyénk 4-4 csapattal vesz részt (Holler UFC, Dombóvári 
FSE, Paksi FC Kft. és Szekszárdi UFC). 

17.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma állandónak mondható. A 2015/2016-os szezonban 
52 csapat nevezett a három megyei osztályba. A 2016/2017-es szezonra 54 csapat nevezett. 

17.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Tolna megyében kettő utánpótlás korosztályban (U16 és U19) zajlik nagypályás pontvadászat. 

U19-es korosztályban 31 csapat vesz részt három csoportban, az U16-os korosztályban 12 csapat 
szerepel. 

17.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A Nemzeti Bajnokság női nagypályás másodosztályú bajnokságban egy csapattal, az ASE Paks vesz 
részt a megyéből. Az U15 korosztályú félpályás bajnokságban három Tolna megyei csapat küzd 
(Tolna-Mözsi Nonprofit Kft, ASE Paks, Szekszárdi UFC). A megyében nők részére az alacsony létszám 
miatt nincs nagypályás bajnokság. 

17.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

17.6.1 Férfi Futsal 

A megyéből a Tolna-Mözsi Futsal SE hosszú évek óta szereplője a nemzeti bajnokság 
másodosztályának, ez évtől a Tolna VFC is bekapcsolódott ebbe a versenyrendszerbe. 

A megyében harmadik éve van megyei férfi futsalverseny, ez évben 8 csapat nevezett a 
versenyrendszerbe. 

17.6.2 Női futsal 

A megyét három csapat képviseli a női futsal nemzeti bajnokságokban. Az elsőosztályban szerepelnek 
a Tolna-Mözsi Nonprofit Kft, valamint az Agenta Girls Szekszárd FC csapatai, míg a másodosztályban 
ez évtől a Gerjeni SK képviseli a megyét. 

A megyei bajnokságban nyolc csapat versenyez két csoportban, a bajnokság háromszakaszos (ősz - 
tél - tavasz), alapszakaszból, valamint rájátszásból áll. 

A női futsal fejlődése töretlen a megyében. 

17.6.3 Futsal utánpótlás 
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A megye legdinamikusabban fejlődő szakága, évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. A 
szakemberek egyre inkább felismerik a futsal jelentőségét a labdarúgás utánpótlás képzésében. 

A bajnokság specialitása, hogy U13 korosztályig lányok is részt vehetnek a bajnokságban, akár önálló 
lánycsapatokkal is. 

Az országos U20 másodosztályban a megyét a Tolna VFC csapata képviseli. 

17.6.4 Strandfoci 

2016 nyarán harmadik alkalommal került megszervezésre Bonyhádon a regionális bajnokság U15, U17 
és U19 korosztályokban. Első alkalommal rendeztek U13 korosztály részére fesztivált. 

17.7. OTP Bank Bozsik-program 

17.7.1 Egyesületi Program 

Tolna megyében 35 egyesület indult. 3 alközpont és 6 csoport került kialakításra. 

Alközpontok: Paksi SE, Dombóvári FE, Szekszárdi UFC 

Csoportok: Dunaföldvár FC, Tolna VFC, Paksi SE, Dombóvári FE, Bonyhád VLC, Szekszárdi UFC 

U7, U9 korosztály négy fesztiválon vett részt ősszel, kettő csoportszinten és kettő alközponti 
fesztiválon. 

U11, U13 korosztályos csapataink régiós, megyei és alközponti szinten léptek pályára. 

Régiós kiemelt (6 torna): Szekszárdi UFC, Paksi SE 

Megyei kiemelt (5 torna): Dombóvári FE, Szekszárdi UFC, Paksi SE, Dunaföldvár FC, Tolna VFC, 
Tamási 2009 FC 

Alközponti torna: 5 torna alközpontonként. 

17.7.2 Intézményi Program 

A 2015/2016-os idényben 58 intézmény szerepelt 4 csoportban (Szekszárd, Iregszemcse, Bonyhád, 
Dunaföldvár). 

A 2016/2017-es szezonban már 65 intézmény kapcsolódott be a programba, közel 2.000 gyermek vesz 
részt a foglalkozásokon. Ebben a sorozatban már 6 csoportot alakítottunk ki. 

Csoportok: Szekszárd, Iregszemcse, Bonyhád, Dunaföldvár, Szekszárd OVI, Paks OVI. 

Öt korcsoportban éves szinten négy fesztiválon/tornán vesznek részt a gyerekek. 

17.8. 8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A tehetségközpont helyszíne Tolna megyében: Szekszárdi UFC Sporttelepe. 

Korosztályi létszám: 

 U12: 18+3 fő 

 U13: 18+3 fő 

 U14: 22+3 fő 

17.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

17.9.1 Fair Play Cup 

A versenyrendszer egyre népszerűbb a megyében, a nevező intézmények, csapatok és játékosok 
száma folyamatosan emelkedik. 

A körzeti tornákat a megye több pontján (Dombóvár, Bonyhád, Szekszárd, Paks, Gyönk/Tamási), a 
megyei döntőt négy lány és nyolc fiú csapattal rendezzük meg egy fesztivál keretében. 

17.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 
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Az elmúlt két évben az Országos Pályaépítési Program keretében Tolna megyében 6 db kispálya 
(20x40 m) épült. 

2015-ben Döbröközön és Kaposszekcsőn. 

2016-ban Faddon, Tamásiban, Dunaföldváron és Simontornyán. 

17.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

A TAO adta lehetőségekkel egyre több megyei csapat tud élni, megújult az öltöző vagy új öltöző épült 
például Szekszárdon, Bonyhádon, Majoson, Őcsényben, Szedresen, Tevelen, Faddon, Zombán, 
Szakályban, Simontornyán és Györkönyben. Felújították a pályát Madocsán, Tamásiban és 
Györkönyben. 
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18. Vas megye labdarúgása 

18.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NB I, NB II, NB III) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Az országos, központi szervezésű bajnokságokban elsőosztályban a Szombathelyi Haladás Kft 
csapata a SWIETELSKY Haladás, a nemzeti harmadosztály Nyugati csoportjában egy vasi csapat, a 
Sárvár FC vett/vesz részt. Az NB I osztályú csapat jelenléte, annak eredményessége alapvetően 
meghatározza a vas megyei labdarúgó szurkolók, a felnőtt és utánpótláskorú játékosok magyar 
labdarúgáshoz való szoros kapcsolatát, elkötelezettségét. 

18.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

A Szombathelyi Haladás Kft., az Illés Sportalapítvány és a Szombathelyi Haladás VSE között meglévő 
együttműködési megállapodás, valamint a harmadosztályú Sárvár FC és a megyei elsőosztályú Király 
SZE megteremti kiemelt szinten a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban történő fiú 
csapatok részvételét, szerepeltetését.  

Kiemelendő a megyében működő Illés Akadémia eredményes utánpótlásképzési munkája, amellyel 
hosszútávon nagy segítséget nyújt nemcsak a magyar labdarúgás utánpótlás fejlesztésében, hanem a 
megyei amatőr egyesületek működéséhez is. 

18.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A Vas Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a megfelelő csapatszámú versenyeztetés érdekében az 
egy csoportos megyei első- (16 csapat), három csoportos másod- (40 csapat) mellett a megyei 
harmadosztályt (48 csapat) három csoportos bajnokságokkal szervezte meg. 

A megyei férfi felnőtt nagypályás bajnokságokba nevező csapatok száma az előző bajnokságokban az 
alábbiak szerint alakultak: 2011/2012: 109, 2012/2013: 112, 2013/2014: 110, 2014/2015: 109. 
2015/2016: 101,  2016/2017: 104 

18.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

2016/2017 bajnoki évben nevező 104 felnőtt csapathoz megyei szinten kiírt U19 (56 db), U16 (22 db), 
U14 (30 db) utánpótlás bajnokságokban 108 db csapat szerepel. 

18.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A nemzeti bajnokság női felnőtt nagypályás első osztályában Vas megyei csapatként a Viktória FC 
szerepel. Együttműködési megállapodással a Viktória FC és Szombathelyi Haladás Kft. közösen 
Haladás - Viktória FC néven kettő utánpótlás korosztályú csapatával vesznek részt a leány U18 
Kiemelt, valamint a leány U15 nagypályás Nyugati csoportban. 

18.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A férfi felnőtt futsal nemzeti bajnokság első osztályában megyei csapatként a Szombathelyi Haladás 
VSE vett/vesz részt. A kapcsolódó utánpótlás korosztályú csapatai: országos bajnokságban két csapat 
(U20, U17), a megyei szervezésű utánpótlás futsal bajnokságokban a 2015/2016-os szezonban 19 
csapat (U15- 8db, U13- 8db, U11- 8db), a 2016/2017 szezonban 24 csapat (U15- 6db, U13- 7db, U11- 
6db) nevezett. 

18.7. OTP Bank Bozsik-program 

2016. évben az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Program létszámai korosztályonként: U7- 81 fő, 
U9 – 408 fő, U11 - 566 fő, U13 - 613 összesen 1668 fő. 

Az OTP Bank Bozsik Gyermek Intézményi Programban Vas megyében a 2015/2016. évadban az 
intézmények száma 64 (33 óvoda), gyermekek létszáma 1882 fő (632 óvodás). A 2016/2017 bajnoki 
évadra vonatkozó intézményi szám 73 (ebből 39 óvoda), a regisztrált gyermekek száma 2.245 fő 
(ebből 814 fő óvodás). 
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18.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megyei tehetségközpont helyszíne Szombathelyen az Illés Akadémia központja, ahol az előírt 
szakmai programmal és stábbal, 64 kiválasztott tehetséges fiatal labdarúgót képeznek. A 
foglalkoztatott gyermekek létszáma korosztályonként: U12/ U13 – 40 fő, U14 – 22 fő. 

18.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

2016-ban a Vas megyei középiskolai intézmények részére kiírt Fair- Play Cup intézményeinek száma 
11 db, csapatszám 19 db (ebből 8 db női), a regisztrált játékosok száma 195 fő (ebből 86 fő női). A 
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség által kiírt kispályás 5+1 bajnokság 2016. évi csapatainak 
száma 82 db, amelyek a férfi öregfiúk, szenior és női kategóriában szerepelnek. 

2016-ban megszervezett Grassroots önkéntes tanfolyam résztvevőinek száma 44 fő.  

18.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Az Országos Pályaépítési Program keretén belül 2016 évben Vas megyében Celldömölkön kisméretű 
műfüves pálya került átadásra. 

18.11. Megyei létesítmény- felújítás,- fejlesztés eredményei 

A Vas megyei sportszervezetek a sportfejlesztési programjukban infrastruktúra-fejlesztésre a 
2015/2016 bajnoki évben 71 projekt 624 millió forint a 2016/2017 bajnoki évben 73 projekt 848 millió 
forint támogatás lehetőségét kapták meg. A fejlesztési összegeket pályák biztonságát szolgáló korlátok 
és kerítések, az öltözök és pályák felújítására, újak építésre, pályakarbantartó gépek és kisbuszok 
beszerzésére igényelték és használták fel. 

18.12. Egyéb jelentősebb futballesemény, project 

A Megyei Igazgatóság kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Vas Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetséggel, 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. Pozitív hatása a 2016/2017 bajnoki évtől 
fegyelmi területen megtapasztalható volt.  

2016 évben az MLSZ Grassroots „C” licence tanfolyami rendszerben kettő tanfolyamon összesen 50 fő 
szerzett edzői képesítést, továbbá az MLSZ Amatőr „C” labdarúgó edzőképző tanfolyamon 23 fő kapott 
edzői diplomát. 

Vas megye elsőosztályú bajnoka hagyományosan részt vesz a nemzetközi Amatőr Mitropa Kupán a 
szlovákiai Surányban, amelynek mindenkori résztvevői a Győr-Moson-Sopron és Vas megye, valamint 
a burgenlandi (osztrák) és a nyugat-szlovák megyei bajnokai. 

Megrendezésre kerültek a megyei utánpótlás Bajnokok Tornája (U16, U14) megyei döntői. 
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19. Veszprém megye labdarúgása 

19.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NBI, NBII, NBIII) szerepe és hatása a megyei 
labdarúgóéletben 

Jelenleg kettő nemzeti harmadosztályú csapat van a megyében. Az FC Ajka és a VLS Veszprém. Az 
FC Ajka kiváló infrastrukturális háttérrel rendelkezik. Terveik között szerepel visszakerülni az NB II-be. 
Megfelelő számú pályával öltözővel, világítással rendelkezik. Téli időszakra fedett létesítményt 
terveznek felépíteni. Az új régiós OTP Bank Bozsik-program egyesületi alprogramjában a 
sportszervezet alközponti szerepet kapott. Az utánpótlásprogramokban megfelelő csapatlétszámokkal 
folyamatosan részt vettek a megye életében. 

A VLS Veszprém jelenleg nehéz helyzetben van. A kiesés ellen küzdenek tavasszal. Az 
infrastrukturális háttér fejlesztés alatt van. Új területeket kapnak pályák építésére. Jelenleg egyeztetés 
alatt van a program. Az utánpótlás területén szintén alközponti szerepet töltenek be. Színvonalas 
szakmai munka folyik, amit a több válogatott és NBI-s labdarúgó kinevelése bizonyít. 

19.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

16 fiú és 4 leány csapat vesz részt a kiemelt utánpótlás-bajnokságban. Egyéb tornákkal segíti az 
igazgatóság, hogy a női, illetve leány futball népszerűbb legyen és emelkedjen a női labdarúgók száma 
a megyében. A csapatok a megyei osztályban felmentést kapnak utánpótláscsapatok szerepeltetése 
alól, amennyiben azonos korosztályban kiemelt bajnokságban kívánnak indulni. 

19.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Megyei elsőosztályban 16 csapat, megyei másodosztályban 16 csapat, megyei harmadosztályban 
5x14 (70) csapat, megyei harmadosztály tartalék bajnokságban 4 csapat vesz részt A Veszprém 
Megyei Kupában mind a 106 csapat részt vesz és a legjobb 32 között pénzdíjjal honorálja a megyei 
igazgatóság a csapatok erőfeszítéseit. Harmadik éve döntőt is rendeznek, élő közvetítéssel a megye 
YouTube csatornáján. 

19.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Két U16 bajnokságot rendeznek nagypályán, valamint két U14 bajnokságot 60x40 pályaméreten. A 
csapatok területi elvek alapján kerülnek csoportokba. A bajnokságok jól szolgálják a fiatalok 
megtartását és fejlődési lehetőségét. 

19.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

Jelenleg a megyének nincs nemzeti bajnokságban szereplő női csapata. Utánpótlás-bajnokságokban 
négy csapattal vesznek részt. Elindult a megyei bajnokság, már harmadik éve. Idén kilenccsapatos a 
bajnokság. Örvendetes, hogy az előző évekhez képest nőtt a létszám és a más megyében szereplő 
csapatok is visszatértek. 

19.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A Futsal Club Veszprém az NB I-ben indul, országos utánpótlás bajnokságban 9 csapat indult. Megyei 
bajnokságban 40 csapat indult. Második éve rendezik meg télen a futsalbajnokságot. A felnőtt 
csapatok nem indultak futsal szakágban megyei szinten, mert a téli teremtornákban inkább az 5+1-es 
mini focit részesítik előnyben. 

19.7. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-program egyesületi részében 72 egyesület 244 csapata vesz részt, az intézményi 
részében 5 alközponton belül 85 iskola és óvoda vesz részt. A tornák, fesztiválok megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező helyszíneken zajlanak rendezett körülmények között. 

19.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

Veszprém ad helyszínt a tehetség központnak. 27 fő U14; 24 fő U13; 22 fő UP12 létszámmal.  
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19.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

A Fair Play Cup csapatainak száma 36. Kiegészítő versenyrendszerként a Veszprémi, a Balatonfüredi, 
Ajkai Kispályás rendszer is integrálásra került a megyei versenyszervezésbe. A veterán labdarúgásban 
a megye csapata rendszeresen részt vesz az országos versenyrendszerben. Leány futballkupa került 
megszervezésre a női futball népszerűsítésére. 

19.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

2012-ben 3 pálya, 2013-ban 3 pálya 2014-ben 4 pálya 2015-ben 2 pálya, 2016-ban 2 pálya lett átadva 
a megyében központi támogatással. A pályák folyamatos használat alatt vannak. 

19.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

A Tao-programon belül pályafelújítások, ezen belül öntözőrendszerek kialakítása, öltözőfelújítások 
ezen belül vezetékcserék, szigetelések zajlottak. Több pályázatban szerepel új öltöző kialakítása, új 
pálya építése. 

2016-ban 1 milliárd 220 millió forintnyi TAO támogatás került jóváhagyásra a megyében. 

A TAO pályázat mellett vannak példák egyéb források felhasználására, például belügyminisztériumi 
pályázatokból öltözők építésére. 
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19.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

Idén két támogatóval kötött a megyei igazgatóság szerződést. Az MTD Hungária Kft. 14 bajnokság 
névadó szponzora lett, a helyi médiával (nyomtatott Napló, és a veol.hu), amely a Pannon Lapok 
Társaságának tagja. A megyei igazgatóság és a szponzorok kölcsönösen támogatják egymást, 
átadásra kerül minden lényeges információ (pl. linkek). 

Balatonfüred ad otthont a Balaton Kupának, az immáron hagyományos női kupának. 

A futsal Magyar Kupa fináléját Veszprém rendezte. 

Minden hétvégén a megyei elsőosztályban egy mérkőzést élőben közvetítenek a megyei igazgatóság 
YouTube csatornáján. Ezen kívül készülnek még összefoglalók is. 

Minden év végén központi díjátadó ünnepséget szervez a megyei igazgatóság, melynek keretén belül 
kapják meg a csapatok a kupákat, okleveleket. 

Ebben az évben az IFA rendszerre való átállás megkönnyítésére, a már korábban kiadott laptop, illetve 
nyomtató mellé szkennert biztosított a megyei igazgatóság minden csapat részére.  

A megyei igazgatóság fokozottan figyel a mérkőzések biztonságára is. Együttműködési megállapodás 
van a Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével. Közös 
sajtótájékoztatót tartottak, ahol az együttműködés részletei is bemutatásra kerültek. A polgárőrség és a 
rendőrség megjelennek mérkőzéseken, így nagyobb a nézőtéri biztonság. Az egységes rendezői kép 
kialakításához a megyei igazgatóság minden csapat számára biztosított 10-10 db feliratozott, logózott 
rendezői mellényt. 

A megyei igazgatóság támogatta a veszprémi hátrányos helyzetű fiatalok rendezvényeit, tárgyi 
eszközökkel és a jótékonysági bálukon való részvétellel, illetve a jótékonysági árverésre dedikált mez 
felajánlásával. 

A megyei igazgatóság 

 részt vesz a speciális olimpiai szervezet labdarúgással kapcsolatos megyei rendezvényein. 

 együttműködik a Magyar Diáksport Szövetséggel, a futballesemények támogatásában.  

 részt vett futsalbemutatóval a Veszprémi Arénában rendezett Sportágválasztón. 

 elindította Facebook, Twitter, illetve Instagram közösségi oldalait. 
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20. Zala megye labdarúgása 

20.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok (NBI, NBII, NBIII) szerepe és hatása a megye 
labdarúgóéletében 

A nemzeti bajnokságokban szereplő csapatok száma növekedett a 2016/17-es bajnoki évben. Egy 
csapat szerepel az NB II-ben és két csapat az NB III-ban. A ZTE FC meghatározó szerepet tölt be a 
megye labdarúgásában. A nemzeti bajnokságokban szereplő csapatoknak a megyei bajnokságban 
szereplő csapatokkal jó az együttműködésük, ami elősegíti a tehetségek felfelé áramlását. 

20.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban 

A 2015/16 évi bajnokságokban 21 csapat szerepelt, a 2016/7. évi bajnokságokban 19 csapat indult.  A 
csökkenést a bajnokságok átszervezése okozta. A másodosztályban a ZTE, a harmadik osztály U19-
U17-ben a Hévíz, az Andráshida SC és a Nagykanizsai ULE, az U15-U14-ben az előzőek mellett a 
ZTE és a Keszthelyi Haladás indított csapatokat. 

20.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei bajnokságokban indult csapatok száma összesítve kismértékben csökkent a 2016/2017-es 
versenyévben az előző évihez képest. Az elsőosztályban 15, a másodosztály két csoportjában 27, a 
harmadosztályban 75, a tartalékbajnokságban 8 csapat indult. Évente megrendezzük a Téli Műfüves 
Labdarúgó-bajnokságot. 

20.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A csapatok száma csökkent az előző évihez képest. A 2016/2017. évben az elsőosztály U19-ben 
eggyel nőtt, a másodosztály U19-ben néggyel csökkent a csapatok száma a felnőttben induló csapatok 
számának csökkenése miatt. Az U16-ban indulók száma eggyel nőtt, 19 csapat nevezett. A nem 
kötelező U14-ben 8 csapat indult, öttel kevesebb, mint az előző bajnokságban. Ennek oka, hogy az 
elsőosztályú csapatoknak csak két korosztályban kellett kötelezően csapatot szerepeltetni. 

20.5. A megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban 

A 2016/17-es bajnoki évben a ZTE csapata indult az NB II-ben, a nagykanizsai NTE 1866 csapata a 
megyei bajnokságba nevezett. A megyei felnőtt bajnokságban változatlanul 11 csapat indult. A nemzeti 
bajnokságokban két csapat szerepel. 

20.6. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A felnőtt futsal csapataink száma változatlan volt. A Göcsej SK férfi felnőtt és női felnőtt csapata 
2016/17-ben az NB I-ben indult.  Az utánpótlás-bajnokságokban az egyesület fiú csapatai az 
elsőosztályú U20 és U17 bajnokságában, a lány csapata az elsőosztályú U15 bajnokságában szerepel.  
Nagykanizsán új egyesület alakult, nyáron beneveznek az országos bajnokságba. 

Strandlabdarúgásban három éve kiírásra kerül a megyei bajnokság, de a nevezések hiánya miatt nem 
tudta a megye megrendezni. 

20.7. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik Egyesületi Programban 2016 első félévben 42 egyesület 42 csapattal, második 
félévben 40 egyesület 41 csapattal vett részt. Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban 
résztvevők száma emelkedett.  2016 első félévben 67 intézmény (ebből 26 óvoda) 162 sportcsoport 
(ebből 43 óvodai), második félévben 71 intézmény (ebből 31 óvoda) 179 sportcsoport (ebből 55 
óvodai) vett részt a programban. 

20.8. A megyében működő tehetségközpontokról 

A megyében Zalaegerszegen, a ZTE FC-nél működik a Tehetségközpont. A megyei szervező mellett a 
szakmai stábot két fő labdás edző, egy fő kapusedző, egy fő koordinációs, erőnléti edző, egy fő 
masszőr alkotja. Három korosztályban, U12, U13 és U14 vannak foglalkozások, központilag 
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meghatározott 20+3 fős létszámokkal. A ZTE FC kitűnő feltételeket biztosított az edzésekhez. A felelős 
szervező, az igazgatóság segítségével gondoskodott a kiválasztott gyerekek szállításáról, 
étkeztetéséről, a felszerelések kiadásáról. 

20.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában 

20.9.1 Grassroots Önkéntes képzés 

A beszámoló időszakában tartott tanfolyamokon 28 fő vett részt, kapott képesítést. 

20.9.2 Fair Play Cup 

A megyében a középiskolai labdarúgó program népszerűsége töretlen, a 2015/2016. tanévben 17 
intézmény 28 fiú és 20 lány, összesen 48 csapat nevezett, a 2016/2017. tanévben 19 intézmény 29 fiú 
és 24 lány, összesen 53 csapat nevezett. A játékosok száma is emelkedett: 2015/2016-ban 259 fiú és 
211 lány, 2016/2017-ben 273 fiú és 240 lány szerepelt. 

20.9.3 Női labdarúgás 

A női labdarúgás népszerűsítése érdekében a megye megrendezte a leány teremlabdarúgó tornát az 
általános iskolai és középiskolai csapatok részvételével. Az általános iskolák mezőnyében 16 csapat, a 
középiskoláknál 12 csapat vett részt. 

20.9.4 Kispályás labdarúgás 

A megye három városában, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Lentiben van szervezett bajnokság, 
amelyeket ottani szervezetek szerveznek, összesen 362 regisztrált játékossal. 

20.9.5 Tornák, kupák 

A megyei igazgatóság közreműködött a Pannon Egyetem Georgikon Kupa, a zalaegerszegi 
teremlabdarúgó Csarnok Kupa, a teremlabdarúgó Szív Kupa, a Németh Ferenc teremlabdarúgó 
emléktorna megrendezésében.  

20.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A megyében 2016 évben hét 40x20 m-es műfüves pálya került átadásra. A program indulása óta 28 
pálya épült a megyében. 2016. évben fog megépülni Zalaegerszegen a megye első rekortán borítású 
pályája. A pályák kihasználtsága nagyon jó. 

20.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei 

Jelentős felújítások, fejlesztések történtek a megyében. 2015/2016. évben 218 millió Ft, 2016/2017 
évben 311 millió Ft keretre pályáztak az egyesületek. Ennek eredményeként a megyei bajnokságokban 
szereplő csapatok létesítményein jelentős javulás tapasztalható az öltözők, a játékterek minőségében, 
sok helyen épült lelátó, számos helyen villanyvilágítást kapott a játéktér.  Befejeződött a ZTE Stadion 
rekonstrukciója, az edzőpályák felújítása, bővítése. 

20.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

20.12.1 Együttműködés 

Az igazgatóság több éve, megállapodás alapján együttműködik a Zala Megyei Polgárőr Szövetséggel 
és a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal a megyei bajnoki mérkőzések biztosítása érdekében.  

20.12.2 Nemzetközi kapcsolatok 

Az igazgatóság 2008 óta együttműködik a romániai Maros megye, a horvátországi Varasd és Muraköz 
megyék, valamint a szlovéniai Lendva labdarúgó szövetségeivel. 
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VII. fejezet 

Grassroots labdarúgás 

1. Általános feladatok 

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

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

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. 

2. Kiemelt programok 

2.1. Grassroots szervező (önkéntes) tanfolyamok 

2016-ban a Grassroots Önkéntes Szervezőképzésen résztvevők létszámának súlypontja az OTP Bank 
Bozsik-program Intézményi Programjában dolgozók irányába tolódott. Megyénként évi két tanfolyamot 
szerveztek a Grassroots koordinátorok, így ebben az évben jelentősen növekedett a végzettek száma, 
összesen már 2.333 fő végezte el a tanfolyamot az országban. 

A Grassroots Igazgatóság negyedévente operatív megbeszéléseket tartott a tanfolyam szervezők 
részére a felmerülő tapasztalatok, problémák összegzése céljából.  

2016 őszén a legnépszerűbb célcsoport az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban 
résztvevő óvodapedagógusok csoportja lett. 

2016-ban a 20 megyében 52 tanfolyamon 1242 hallgató végezte el az önkéntes képzést. 

2.2. Szünidei táborok szervezése és támogatása 

A Szövetség 2016-ban is meghirdette a sportszervezetek között megyénként a szünidei táborok 
szervezését, mely programmal a Szövetség támogatja - a tömegbázis kiépítését elősegítve - a szünidei 
labdarúgó táborok szervezését, a regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében. 

A Szövetség vissza nem térítendő összeggel támogatja a sportszervezeteket. A támogatás azon 
gyermekek után is járt, akik még nem voltak regisztrált labdarúgók, valamint még nem vettek részt a 
Szövetség bajnoki versenyrendszerében, továbbá az OTP Bank Bozsik-program Intézményi, illetve 
Egyesületi Programokban. A statisztika szerint ez 557 megrendezett tábor, 252 ellenőrzött és elbírált 
sportszervezet esetében 8.879 regisztrált és 3.361 nem regisztrált gyermeket jelentett 2016-ban. 

2.3. Szociális programok 

A Szövetség hatodik éve együttműködési megállapodás alapján támogatja a fogyatékkal és a 
halmozottan hátrányos helyzetben élők labdarúgását. Hat speciális terület került bevonásra, a szociális 
programban résztvevők létszáma: 3.855 fő. 

2.3.1 Látássérültek (Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete – LÁSS) 

A vakfocit speciálisan kialakított pályán, speciális labdával játsszák. Regionális tornák rendezésével 
(tavasszal és ősszel négy-négy) a legtávolabbi helyeken élő, focizni akaró látássérültek is lehetőséget 
kapnak a futballozásra. 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. 
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A Budapesti Vakok Iskolájával jó kapcsolat alakult ki, ezáltal a látássérült diákok is lehetőséget kapnak 
a futballozáshoz.  

Az együttműködési megállapodás egy éves időintervallumra szól és évente újratárgyalás után kerül 
megkötésre. A vakfoci paraolimpiai sportág, a résztvevők számának megtartása a cél. 

2.3.2 Hallássérültek (Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége – MHLSZ) 

A hallássérültek labdarúgását nagymértékben segíti a Grassroots program. A játékosok heti 
rendszerességgel tudnak edzeni, és a regionális tornák megrendezésével újabb lehetőséget kaptak a 
futballozásra. Örvendetes, hogy a hallássérült diákok között is egyre népszerűbb a labdarúgás, és női 
csapatok is rendszeresen fociznak. 

Az őszi-téli rendszeres edzések és regionális tornák nagyszerű lehetőséget biztosítanak a futball 
gyakorlásához. A tornákon korosztály és nem szerint külön csoportokban vesznek részt (felnőtt, 
szenior férfi, női, diák). A Grassroots program népszerűségét jelzi, hogy már jelnyelvi kifejezést is 
találtak rá. 

Rendszeresen meghívást kapnak nemzetközi tornákra, résztvevői voltak a hallássérült Eb-nek, ahol 
helyet kapott néhány Grassroots programban rendszeresen futballozó játékos is.  

Az együttműködési megállapodás egy éves időintervallumra szól és évente újratárgyalás után kerül 
megkötésre. 

2.3.3 Középsúlyos értelmi fogyatékosok (Magyar Speciális Olimpia Szövetség - MSOSZ) 

Fogyatékosságukból adódóan ebben a célcsoportban a labdarúgás 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 
meghatározó a költséghatékonyság, ezért olyan helyszíneken zajlottak a tornák, ahol megfelelő volt a 
létesítmény és a résztvevő csapatok könnyen meg tudták közelíteni.  

A fiatal lányok és fiúk mellett felnőttek is részt vettek a programban.  

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

Nagy az érdeklődés a Grassroots labdarúgó tornák iránt. Egy-egy helyszínen a résztvevő csapatok 
száma 8-12 között van, de volt már 15 csapatos találkozó is. 

Az egyesített csapatok szerepeltetése egyre népszerűbb és elfogadottabb, amikor a pályán a 
fogyatékos játékosok az ép játékosokkal játszanak speciális szabályok mentén.  

Az együttműködési megállapodás egy éves időintervallumra szól és évente újratárgyalás után kerül 
megkötésre. 

2.3.4 Értelmileg akadályozottak (Magyar Speciális Olimpia Szövetség – MSOSZ) 

A tanulásban akadályozott tanulók területén korosztályos csere történt a programban részt vevőket 
illetően. Egy új célcsoportból - speciális szakiskolák tanulói – kerültek be az MLSZ Grassroots 
programjába. Ez a 14-18 éves korosztályt foglalja magába. Regionális tornákon találkoznak más 
megyebeli sorstárs csapatokkal. A 2016-os év bebizonyította, hogy sikeres volt a speciális szakiskolai 
tanulók bevonása, mert számukra kevés lehetőség adódik a futballozásra, örömmel fogadták a 
program nyújtotta lehetőséget. 

Az együttműködési megállapodás a bevezető év után újra megkötésre került, amely az újabb speciális 
szakiskolák bevonásával létszámnövekedést eredményez. 

2.3.5 Gyermek - és lakásotthonokban élők (Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány) 

Az állami gondoskodásban élő fiatalok nagy létszámban vannak jelen, elhelyezkedésük országosan 
egyenetlen. Az őszi időszakban az otthonokban (három hónapon keresztül) heti rendszerességgel 
futball edzéseken vesznek részt, és a szomszédos megyék csapataival regionális tornákon mérkőznek 
meg. Tavasszal 11 helyszínen 8-10 csapatos regionális labdarúgó tornán mérték össze tudásukat. 

A helyszínek kiválasztásánál a költséghatékonyságot szem előtt tartva az volt a cél, hogy viszonylag 
közelről érkezzenek a csapatok és jó körülmények között futballozhassanak (Sárbogárd, Somogyvár, 
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Sopron, Szombathely, Baja, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Komádi, Kecskemét, Monor). A tornákon 
kiemelt figyelmet kapott a Fair Play szellemisége. 

2.3.6 Hajléktalanok labdarúgása (Oltalom Sport Egyesület - OSE) 

A rendszeres edzések (heti 2-3) mellett havonta egy regionális tornán vettek részt. A „Fair Play Road 
Show” állomásai mindig más helyszínen zajlottak. A csapatok rendszerint különböző társadalmi réteget 
képviseltek. A mérkőzések előtt megbeszélt szabályok szerint, bíró nélkül futballoztak a Fair Play 
szellemiségének megfelelően. A résztvevők között egyaránt megtalálható női és férfi játékos. 

Rendszeresen részt vettek nemzetközi tornákon és a „Homeless World Cup”-on. 

A hazai tornákat is színesítették külföldi csapatok. 

2.4. Kiemelkedő rendezvények 

2.4.1 V. Esély Fesztivál 

A szociális programban résztvevő valamennyi szociális terület részvételével megrendezett 
nagyszabású esemény (huszonnégy csapat). Kecskemét 2016.05.21. 

2.4.2 Nyári Grassroots Labdarúgó Tábor 

Négy nap, tizennyolc csapat, 2016.június 20-24., Tiszaújváros, Sportcentrum. 

2.4.3 Gyermekotthonokban Élők Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntője 

Tizennégy külföldi és négy magyar csapat, 2016. augusztus 01-05. Kecskemét. 

2.5. Fair Play Cup – középiskolai labdarúgó program 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2012-ben indította el azt az országos méretű középiskolai Grassroots 
labdarúgó programot, amely az idei szezonban immáron ötödik alkalommal került kiírásra. Az OTP 
Bank Bozsik-program Intézményi Programjából kikerülő 14-15 éves korosztály számára páratlan 
lehetőség a Fair Play Cup versenysorozat, hiszen amatőr (Grassroots) szinten játéklehetőséget biztosít 
a 14-19 éves tanulóknak az adott tanévben, köszönhetően a tanévi menetrendhez igazított 
versenynaptárnak. 

A 2015/16-os szezon 2016 májusában zárult, így ennek a tanévnek a részeként 2016 márciusától már 
folyamatosak voltak a körzeteken belüli újabb fordulók, amelyek keretében minden csapat újra pályára 
lépett az őszi fordulók után, és a két torna összesített eredményei alapján április közepéig kialakult a 
körzeteken belüli sorrend (az 1-3. helyezett csapatok éremdíjazásban részesültek). Időben ezt 
követően kerültek megrendezésre minden megyében a megyei döntők (április végéig), ahol már az 
oklevelek, érmek mellé serlegdíjazást is kaptak a megye legjobb csapatai, valamint a megyei 
győztesek kivívták maguknak a jogot, hogy regionális döntőn képviseljék megyéjüket, és más megyék 
győztes csapataival versengjenek az országos döntőbe kerülésért. 

2016. május közepéig 6 helyszínen kerültek megrendezésre a regionális döntők, ahol a győztesek 
delegálhatták magukat az országos döntőre. Mivel a legtöbb résztvevő csapatot komoly utazási költség 
terhelte a regionális döntők helyszínére történő utazás kapcsán, így ezen csapatok utazási költségeit 
átvállalta az MLSZ. Minden résztvevő csapat értékes komplett mérkőzés felszerelést, oklevél-, érem- 
és serlegdíjazást kapott a regionális döntőkön. 

2016. május 28-án, a Telki Edzőcentrum centerpályáján került megrendezésre az országos döntő 16 
csapat (8 lány – 8 fiú) részvételével, először együtt (egy időben és helyszínen) a Bozsik Intézményi 
Program Tanévzáró Fesztivállal, melynek a nagy sikerre való tekintettel folytatása is lesz. Az eseményt 
erős marketing- és reklámmegjelenés jellemezte, az egész napos kispályás labdarúgótorna mellett 
számos más, kiegészítő program várta a résztvevőket és érdeklődőket, a díjak átadásában 
közreműködött Bogdán Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa is. Az értékes díjak, különdíjak 
mellett a torna fődíja az országos döntő győztes csapatai számára a portugálok elleni EB mérkőzés 
élőben való megtekintése volt. A fődíj már a tavaszi körzeti fordulók után kihirdetésre került, a 
várakozásoknak megfelelően nagyon hamar elterjedt és téma lett az intézményekben, városokban. A 
csapatok egyre többet gyakoroltak, edzettek együtt az intézményekben, de a szabadidejükben is a 
nagy cél elérése érdekében. Így a fődíj maximálisan elérte a célját, többet futballoztak a gyerekek és 
többet is beszéltek a fociról a tavasszal. 
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A 2016/17-es tanévben 448 intézmény 836 csapata, 8.381 fővel (3.024 lány) képviselteti magát a 
tornákon, az őszi-téli fordulók már minden megyében lezajlottak. 

2.6. Campus Fesztivál - egyetemi kispályás bajnokság 

A Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban felvette Grassroots programjába az Egyetemi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokságot. 2015 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 campus-ok 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 a Szövetség 
közös szervezése volt, az utóbbi támogatási szerződés alapján járult hozzá a költségekhez. 

A Szövetség, mint szakmai lebonyolító partner a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséget 
(MEFS) is bevonta a programba. 

2.7. Veterán labdarúgás 

Az Európában is kuriózumnak számító projekt hazánkban 2008-ban indult és folyamatosan fejlődött. A 
programban eddig 635 hatvan éven felüli labdarúgó vett részt. A fejlődés elsősorban az országos 
lefedettségben (2008-ban csupán Észak-Magyarországon voltak tornák) és a versenysorozat alatt 
lejátszott fordulók számában mutatkozott. 

Az első évben 8 helyszínen évi egy játéknap volt, 2016-ban 10 régióban, 42 csapat évi hat alkalommal 
lép pályára. Ki kell emelni, hogy vannak olyan csapatok, amelyek játékosai a kezdetektől a mai napig 
játszanak, rendszeresen futballoznak. 

A 8 év alatt a „60 éven felüliek tornája” eljutott arra a szintre, hogy a még fiatalabb játékosok alig 
várják, hogy a veterán tornasorozatba „öregedjenek”. 

A 6 fordulós tornasorozat csúcs eseménye minden évben az Országos Veterán Labdarúgó Fesztivál, 
ahol a 10 régió győztes, 2 legjobb második csapat vesz részt, valamint játszik egy VIP csoport.   

A tornasorozat a média körében egyre népszerűbb, ebben nagy szerepe van a jórészt régi nagynevű 
játékosokból álló nagyköveti rendszernek (pl.: Dr. Fenyvesi Máté, Id. Dárdai Pál, Csank János, Szűcs 
Lajos). 

2.8. 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 2020-ig. 

2014-ben a folyamat az egyeztető tárgyalások mellett a jogi és törvényi szabályozási háttér 
áttekintésével kezdődött. A projekt első fázisában az Iskolai Labdarúgás Alternatív Kerettanterve került 
kidolgozásra az 1-12. évfolyamon, amelyet 2016. június 14-én hagyott jóvá az illetékes miniszter. 
Akkreditálásra került 2 darab 30 órás tanfolyam tanítók és testnevelő tanárok részére, valamint 
kidolgozásra került ezen tanfolyamok teljes tananyaga. 2016 őszén elindultak a pedagógus 
továbbképzések az ország középső régiójában. 2017 januárjától elindultak a tanfolyamok országszerte, 
amely a következő években kb. 7.500 pedagógus folyamatos bevonásával kerül lebonyolításra. A 
képzők kiválasztását 2016 tavaszán az Magyar Diáksport Szövetség pályázati úton, a vizsgáztatási 
folyamatba a Szövetség szakértőinek bevonásával bonyolította le, majd a képzések az EU-s, UEFA, 
MLSZ források rendelkezésre állását követően indultak el. 
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VIII. fejezet 

Képzés 

1. Általános feladatok 

A Szövetség képzéssel kapcsolatos feladatait, illetve lehetőségeit az UEFA Edzői Konvenció, a 
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az UEFA Edzőképző Konvenció és a 
minőségbiztosítási előírások határozzák meg. 

A Szövetség felnőttképzéséhez a dokumentációk vezetése és törvényes működése, ellenőrzése 
körében az edzők, a játékvezetők, a sportmenedzserek, a csapatorvosok, Grassroots szervezők, 
valamint a pályafenntartó szakemberek tartoznak. 

A felnőttképzés a napi működési körében az alábbi feladatokat látta el: 

 a tanfolyamok indításához szükséges dokumentumok elkészítése, az instruktorok félévenkénti 
továbbképzése a dokumentumok pontos vezetéséről; 

 UEFA tanfolyami anyagok előkészítése, a tanulmányi dokumentációk teljes körű ellenőrzése, 
archiválása; 

 MLSZ szintű tanfolyamok megszervezése, tanulmányi dokumentációk elkészítése, archiválása;  

 MLSZ és UEFA tanfolyamok hallgatói képzési szerződéseinek megkötése; 

 MLSZ tanfolyamok oktatóira vonatkozó szerződések elkészítése, óraadói díjak kifizetésének 
előkészítése; 

 oklevelek, diplomák kiadása, nyilvántartása, archiválás; 

 továbbképzések szervezése; 

 továbbképzések tanulmányi dokumentációinak archiválása; 

 elveszett hallgatói dokumentumok másolati pótlása; 

 UEFA licenckártyák nyilvántartása, aktualizálás, archiválás; 

 ügyfélszolgálat, mint tanulmányi hivatal működtetése; 

 az intézet minőségirányítási rendszerének működtetése. 

Az Intézet továbbra is ellátta - „A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013 (VIII. 28.) 
sz. Korm. rendeletben” kapott felhatalmazás alapján - a labdarúgás szakirányhoz tartozó OKJ-s 
szakmák vizsgák törvényességi felügyeletét, a vizsgabizottságban való MLSZ képviseletet. 

2. 2016-ben lezajlott képzések 

A év során a Felnőttképzési Intézet minden területen indított képzést, amelynek során az alábbi számú 
hallgató vett, illetve vesz részt: 

 UEFA Elite Youth ’A’ (16 fő) 

 UEFA ’A’ (27 fő) 

 UEFA ’B’ (138 fő) 

 MLSZ Grassroots ’C’ (44 fő) 

 MLSZ Amatőr ’C’ (190 fő) 

 MLSZ Fitnesz edző (13 fő) 

 futsal edző (55 fő); 

 Grassroots szervező (1242 fő); 

 sportmenedzser alapfok (43 fő); 

 sportmenedzser középfok (14 fő) 

 pályafenntartó (43 fő); 

 csapatorvos (15 fő) 

 strandlabdarúgó edző (17 fő) 

 ’Emeljük a szintet’ edzői licence továbbképzés (7.445 fő) 

3. Új képzések 

3.1. Elindított képzések 
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3.1.1 Strandlabdarúgó-edzők képzése 

2016. július 08-31-ig Siófokon lebonyolításra került az első MLSZ strandlabdarúgó-edzőképző 
tanfolyam. A tanfolyamon 17 edző szerzett tanúsítványt. 

3.1.2 Labdarúgópálya-fenntartó képzés 

Az MLSZ licencszabályzata szerint az NB I-es és NB II-es klubok számára kötelezően előírt végzettség 
a pályakarbantartó szakemberek számára. 

Az MLSZ Elnökségének határozata alapján, a FIFA tematika felhasználásával kidolgozásra került a 
képzési program. A tanfolyam 2017 februárjában indult. 

3.2. Előkészítés alatt álló képzések 

3.2.1 Futsal edzőképzés középfok 

A futsal edzőképzés alapfokú programjára építve kidolgozásra került a futsal edző középfokú 
tanfolyamok képzési tematikája. Ez a képzési program szolgálhat alapul arra, hogy az MLSZ 
akkreditációt szerezzen a futsal képzések UEFA elismerésére. Az erre vonatozó szándéknyilatkozatot 
a Szövetség már megküldte az UEFA részére. 
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IX. fejezet 

Sportegészségügy 

1. Előzmények 

2015 óta működési struktúrájában jelentősen megújult az MLSZ Orvosi Bizottsága. A felállított 
prioritások mentén az Orvosi Bizottságon belül „Csapatorvosi Albizottság”, „Utánpótlásfejlesztési 
Albizottság”, „Teljesítményfejlesztési Albizottság” jött létre. 

AZ Orvosi Bizottság hosszú távú stratégiai elképzeléseit még 2010-ben rögzítette, és annak fő 
hangsúlyai továbbra is érvényesek. Ennek megfelelően (természetesen az azóta eltelt változások és 
aktualitások figyelembe vételével) zajlik az MLSZ keretein belüli sportegészségügyi munka. 

2. Csapatorvosi Albizottság tevékenysége 

Megalakult a Csapatorvosi Albizottság, melyben az NB I-ben és a NB II -ben dolgozó orvosok kaptak 
helyet a válogatottban dolgozó kollégák mellett. 

Az Albizottság kialakításánál a fő törekvés az volt, hogy mind a kisebb, mind a nagyobb hagyománnyal 
és anyagi lehetőséggel rendelkező klubok, mind a vidék, mind pedig a főváros, valamint a válogatottak 
is megfelelően képviselve legyenek. 

Az Albizottság tárgyalt a válogatott és a klubcsapatok közötti viszonyról, amelyben kiemelt jelentőséget 
kapott a klubok és a válogatottak közötti adatáramlás súrlódás mentes üzemeltetésének biztosítása. 

Az Albizottság fontosnak tartja, hogy a paramedikus területen is tiszta viszonyokat alakítson ki a 
Szövetség, mindenhol a magyar végzettségnek megfelelő kompetenciák jöjjenek létre. 

Az Albizottság támogatását fejezte ki a paramedikus területen indítandó oktatásnak, amit inkább a 
gyógytornászok továbbképzésével képzelne el. Ehhez csatlakozhatna természetesen a masszázs 
terapeuták képzése is. 

3. Az utánpótlásképzés támogatása, módszertani intézet alapítása, adatbázis építés 

Kulcskérdés a magyar labdarúgás jövőjét és sikerességét illetően az utánpótlásképzés korszerű és 
magas színvonala. Mindebben igen lényeges a megfelelő adatbázisok létrehozása és annak objektív 
adataira alapuló építkezés, az egységes módszertani anyagok kimunkálása és alkalmazása a 
gyakorlati munkában, valamint a képzett szakemberek jelenléte. 

A Bizottság javaslata alapján döntött az Elnökség egy labdarúgás egészségügyi és 
teljesítménydiagnosztikai szervezeti egység létrehozásáról, valamint elfogadta a jövendő intézet, 
valamint a különböző szintű utánpótlásközpontok eszköz és humán erőforrás feltételrendszerére, 
képzésére és finanszírozására vonatkozó irányelveket. 

4. Orvosi licenc képzés 

Az Orvosi Bizottság javaslatára, a Felnőttképzési Intézet menedzselésével 2016-ban is 
megszervezésre került a csapat-orvosi továbbképző és licencszerző tanfolyam. Így összesen három 
tanfolyam került lebonyolításra az elmúlt években, és az azon részt vettek száma biztosíthatja, hogy az 
elvárt szinteken (válogatott keretek, utánpótlásképző centrumok, NB I és NB II) e képzésen részt vett, 
licencet szerzett orvosok dolgozzanak. Az ez évi program is élénk érdeklődés mellett zajlott, személyes 
tapasztalatok átadásával, a csapatorvoslás közös problémáinak megfogalmazásával. 

5. Masszőr licenc képzés 

2016-ban részletes felmérés készült a válogatott kereteknél, utánpótlásképző centrumokban és a 
nemzetközi bajnokság különböző szintjein dolgozó – nem orvosi – egészségügyi személyzet számáról, 
képzettségéről, alkalmazott módszereiről, valamint infrastrukturális helyzetéről. Ez a helyzetfelmérés 
képezi alapját a masszőr licenc képzés indítási javaslatnak. Ebben megfogalmazásra került az oktatás 
tematikája, javaslat készült a szabályozás módjára, és kimutatásra kerültek a költségvetési hatások. A 
sikeres élsport, és így a labdarúgás, ma már csak a tudományosan alátámasztott korszerű ismeretek 
alkalmazásával jöhet létre. Az eredményes magyar labdarúgás sem nélkülözheti az 
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egészségtudomány különböző területei magas szintű jelenlétét. Ez indokolja a labdarúgók 
felkészítésének és ellátásának első vonalában dolgozó masszőrök esetében is a képzés 
megszervezését. A megvalósult csapatorvosi tanfolyamok sikere bizonyítja e forma továbbvitelének 
szükségességét más szakterületekre. 

6. Tudományos anyag készítése 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium felkérésére a labdarúgásban jelen lévő „Sportágspecifikus sérülések” 
témakörében szakértői dokumentum készítése történt meg, és került továbbításra. 
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X. fejezet 

Egyéb támogató tevékenységek 

1. Euro 2016 marketing támogatása 

1.1. Kampány kidolgozása és menedzselése 

2015 decemberében a Marketing Bizottsággal közösen kidolgozott irányelvek mentén meghívásos 
tendert írt ki a Szövetség. Öt ügynökséghez juttattuk el a pályázati anyagot, négy ügynökség kért 
rebrief lehetőséget, melyet követően 2016 januárjában mind az öt felkért ügynökség értékelhető 
pályázati anyagot adott le. 

2016. január végén a Marketing Bizottság kiértékelte a pályaműveket és javaslatot tett az MLSZ 
Elnöksége számára, amely jóváhagyásra került. 

2016 februárjában elindult a kampány részletes kidolgozása a Human Telexszel. 

Kampány start: 2016. március 26. (Magyarország - Horvátország mérkőzés) 

2016 májusában indult a kommunikáció második szakasza. Új elemek: animációs kisfilm, image film és 
image printhirdetések, szurkolói merchandising. 

1.2. Szponzoraink voltak 

 Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft:  

 OTP Bank 

 Magyar Pénzverő Zrt 

 Microsoft 

 Formatex 

 Auchan  

 Magyar Telekom 

 Panini Group  

1.3. UEFA marketing előírásainak betartása 

Az UEFA saját és az eseménysorozat védjegyének, szponzori érdekeinek védelmében a 
tagszövetségek aktív közreműködését kérte. A feladat két részből állt: a szabályzat széleskörű 
terjesztése és a piac ellenőrzése. 

A szabályzat kommunikálásában az Önszabályozó Reklámtestülettel kötött a szövetség 
megállapodást. Ezen megállapodás keretében közös elvi állásfoglalás került kiadásra. 

A piac ellenőrzésében a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal működött együtt a szövetség. 

1.4. Eb záróesemény - játékosok fogadtatása 

2016. június 27-én, a játékosok hazaérkezésekor a szurkolók számára lehetőséget biztosított a 
szövetség, hogy ünnepelni/fogadni tudják a sikeres Eb-szereplés zárásaként. Ez egy előre nem 
tervezett esemény volt. Mivel a közhangulat a vártnál is fokozottabb volt, így a hazaérkezés előtt 4 
nappal az MLSZ vezetősége úgy döntött, hogy egy szervezett esemény keretében fogadjuk a 
játékosokat és stábtagokat. Kivitelező partner a Roxer Kommunikációs Kft. volt, az esemény 
helyszínéül a Hősök tere szolgált. 
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2. Kommunikáció 

A XXI. század követelményeinek megfelelően az MLSZ szolgáltató jellegű tevékenységében kiemelt 
szerephez jut a kommunikáció. A kommunikációs szakterületnek a szervezet valamennyi más 
egységével van közös felülete, és a működési környezet felé információs pontként is funkcionál. 

Az egyik elődleges célcsoport a hazai és a nemzetközi sajtó: kiemelt feladat a médiával történő 
kapcsolattartás, ezen keresztül juttatva el az üzeneteket a közvéleményhez. A sajtókapcsolatok 
építésén, fejlesztésén és működtetésén keresztül éri el azt, hogy a szervezet szerteágazó 
tevékenységéről tárgyszerű, objektív és hiteles tájékoztatás jelenjen meg. 

A sajtóterületre vonatkozó kommunikációs stratégia alapja, hogy – az adott környezet és lehetőségek 
határain belül – a reaktív és a pro aktív kommunikáció arányát a Szövetség által kezdeményezett, 
proaktív irányába mozduljon el. Ebben kiemelt a partnereinkkel való együttműködés hatékonyságának 
jelentősége, és szükséges a gondosan megtervezett, részletes kommunikációs naptár, mely 
tartalmazza a kommunikációs értelemben sűrű és kevésbé sűrű, proaktív kommunikációra lehetőséget 
adó időszakokat.  

Az üzenetek eljuttatásában a gondosan megválasztott stratégiai partnereink, mint az MTVA, az Info 
rádió és a Nemzeti Sport nyújt segítséget. 

Fontos feladat a stratégiai partnerekkel történő folyamatos kommunikációs innováció. Ennek példája, 
hogy az MTVA-val nem csak workshopokat, fórumokat tartunk, de több lépcsőben bevezetjük a MLSZ 
helyszíni menedzser-rendszert (HM), melytől a televíziós közvetítések végtermékének jelentős 
színvonal emelkedését várjuk. Szintén része a tevékenységnek az MSÚSZ-szel való együttműködés, 
amelynek részeként, a Csillag Imre Ösztöndíj Program égiszén belül a legjobb pályázatokat, illetve a 
kevés figyelmet kapó témákat bemutatását célzó terveket támogatja az MLSZ. 

A digitális kommunikációs stratégia részekén, internetes oldalaink, és a közösségi csatornáink 
(mlsz.hu, valogatott.mlsz.hu, Facebook, Twitter, Instagram) kapnak kiemelt hangsúlyt. Az összes most 
felsorolt eszköz együttes alkalmazását igényelte a tavaly nyári Európa-bajnokság, amelyen önálló 
magyar sajtóközpontot üzemelt, és folyamatos proaktív kommunikáció segítségével mutatta be a 
csapat szereplésének részleteit. 

Ugyancsak komoly erőforrásokat fordítunk a futballkultúra ápolására, formálására, a hagyományok 
őrzésére és az ismeretterjesztésre is.  Ennek eszközeként az MLSZ YouTube archív csatornájának 
tartalomszolgáltatását és a magyar labdarúgás kiemelkedő személyiségeit bemutató könyvek 
sorozatszerű kiadása után, elsősorban olyan szakmailag fontos, a futballkultúrát építő kiadványok 
megszületését támogatjuk, amelyek közvetve és közvetlenül az MLSZ és a megyei igazgatóságok 
munkáját is segítik 

3. Az informatikai rendszer fejlesztése 

Az informatikai terület legnagyobb projektje 2016-ban az MLSZ ügyviteli rendszerének rekonstrukciója 
volt. Ennek keretén belül az MLSZ ügyviteli rendszerének teljes újraírása történt meg, kialakításra 
került az Integrált Futball Alkalmazás (IFA). Az IFA éles indulása 2017. január 6-án megtörtént. 

Az IFA projekt az MLSZ korábbi „IRODA” ügyviteli rendszerének korszerűsítésére, újraírására jött létre. 
A cél egy olyan magasan integrált, kiemelkedő színvonalú és hatékonyan használható informatikai 
rendszer készítése és üzembe állítása volt, mely az MLSZ üzleti folyamatait átfogja és hatékonyan 
támogatja  

A fejlesztésnek köszönhetően MLSZ alapfeladatainak (versenyszervezés, átigazolások, játékvezető 
küldés- és elszámolások kezelése, OTP Bank Bozsik-program adminisztráció, stb.) informatikai 
támogatása mind az IFA ügyviteli rendszerben történik. Ebben az alkalmazásban történik az MLSZ 
folyamatainak támogatása, a játékosok igazolása, klubok licencének kezelése, pályák nyilvántartása és 
minősítése, mérkőzések, játékvezető küldés, jegyzőkönyvek készítése, mérkőzések adatainak 
nyilvántartása, az OTP Bank Bozsik-programok támogatása, valamint adatforrásként működik az MLSZ 
internetes megjelenéséhez (honlap), illetve több egyéb feladatot is ellát.  

Az ügyviteli rendszer mellett kiemelt szerepet játszik az MLSZ munkafolyamataiban a TAO Elektronikus 
Kitöltő Rendszer (TAO/EKR) rendszer. A Rendszer célja, hogy a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének valamint visszafizetésének szabályairól szóló rendeletben megfogalmazottak alapján a 
sportszervezetek támogatás igénylési folyamatát megkönnyítse, előzetes ellenőrzést végezzen és az 
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ellenőrző szervezet (utóellenőrzés) ügymenetét gyorsítsa. A 2016. évben a Rendszerben számos 
újítás és továbbfejlesztés történt a hatékonyabb működés érdekében.  

Az Informatikai Iroda a 2016. évben elkészítette és átadta az ún. Pénzügyi Monitoring Rendszert 
(PMR). A rendszer célja egy olyan WEB alapú szolgáltatás biztosítása, amely az NBI-es és NBII-es 
klubok számára lehetővé teszi a pénzügyi adataik egységes, szabályozott módon történő beküldését, 
rögzítését. Az így keletkezett adatbázisból történik a klublicences klubok pénzügyi információinak 
ellenőrzése, valamint az MLSZ további elemzéseket, kimutatásokat tud készíteni. 

4. Gazdasági irányítás 

4.1. Központi irányítás 

A 2011-es évben megkezdődött megyei integráció lezárult, a központ és a megyék pénzügyi-számviteli 
folyamatai megfelelő együttműködés mellett, zavartalanul működnek. Az elmúlt években 
továbbfejlesztésre került a pénzügy-számviteli tevékenységek rögzítésére használt integrált 
számítástechnikai rendszer, aminek következtében a korábbiaknál gyorsabbá és pontosabbá vált az 
adatszolgáltatás, jelentések készítésének folyamata. A mérlegkészítés időpontja 2015-ben a 
korábbiaknál egy hónappal korábbi dátumban került meghatározásra, ezt a változást fenntartva az 
MLSZ éves beszámolója a harmadik alkalommal is a szokásosnál jóval korábban elkészült és a 
könyvvizsgálat is minden nehézség nélkül zajlott le. 

5. Alapítványok, egyesület 

Az MLSZ két alapítványt és egy sportegyesületet hozott létre, még 2011-ben. A Magyar Labdarúgás 
Fejlesztéséért Alapítvány közhasznú alaptevékenysége a magyar labdarúgósport támogatása, 
fejlesztése, segítése. A Focisegély Alapítvány célja a szociális, és/vagy egészségügyi okokból 
rászoruló labdarúgók támogatása. Az MLSZ SE az MLSZ munkavállaló tagjai részére rendszeres 
sportolási lehetőség biztosít. 

Az alapítványok és sportegyesület könyvelési, beszámoló- és számviteli szabályzat készítési 
feladatait az MLSZ gazdasági igazgatósága látja el, térítésmentesen. 

6. Telki 

A Szövetség egy leányvállalatban (MLSZ Edzőcentrum Kft.) tulajdonos. 2014-2016 között jelentős 
beruházásokat hajtott végre a Magyar Labdarúgó Szövetség az edzőközpont területén, melynek 
keretében mennyiségi és minőségi fejlesztés is történt a rendelkezésre álló pályák tekintetében, 
továbbá 21 új szoba és egy korszerű wellness részleg is kialakításra került. Fontos megemlíteni, hogy 
egy teljesen új és korszerű fitnesz géppark beszerzése is megtörtént. A projektfinanszírozásban az 
MLSZ jelentős szerepet vállalt a társasági adótámogatási rendszer keretein belül gyűjtött támogatás 
felhasználásával. 

A 2016-os év Telki nyitása óta a legsikeresebb korszak, ez nagyban köszönhető a wellness és a plusz 
21 szoba megépítésének, továbbá az EB láz hatásának is.  

MLSZ részről a 49 alkalommal az Edzőcentrumban edzőtáborozó utánpótlás és női csapatok mellett az 
„A” válogatott 7 alkalommal töltötte felkészülését Telkiben. 2016-ban Telki maximális felkészülési 
lehetőséget biztosított az utánpótlás csapatok és az „A” válogatott részére. A szakmai vezetés 
elképzelésit, igényeit (irodák korszerűsítése, új szokások, sztenderdek bevezetése) továbbra is 
megfelelően megoldotta az Edzőcentrum Kft. 

2016 áprilisától plusz 21 szobával bővült a létesítmény és így az UEFA szabályainak megfelelve képes 
4 csapatos torna teljes létszámának elszállásolására, illetve több csapat egyidejű elhelyezésére is. 
Elkészült 2016-ra a műfüves pálya teljes cseréje és az új, korszerű fitness géppark beszerzése is 
megtörtént. 

Számos külföldi és hazai csapat töltötte edzőtáborait az Edzőcentrumban, akik közül többen immáron 
visszatérő vendégként látogattak a Globallba. 

A szálloda folyamatos vendégelégedettség vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Telkiben 
megszálló vendégek magas elégedettségi szinttel távoznak és szívesen térnek/térnének vissza újból. 
Az Eb hatásának köszönhetően több nagyobb céges rendezvény került megrendezésre 2016-ban. A 
bevételek alakulásának tekintetében mind az egyéni, mind pedig céges szegmenst vizsgálva sikeres 
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értékesítésnek köszönhetően, az előző évhez képest újabb pozítív elmozdulás észlelhető. Fontos 
megemlíteni, hogy az egyéni vendégek szoba éjszaka száma megközelíti a céges vendégek számát, 
ez hatalmas plusz bevételt jelent a szálloda számára.  

A hotel ebben az évben is  újabb díj megszerzésével gazdagodott, ismételten elnyerte a nemzetközi 
Hotelstars 4 csillagos minősítését, melynek viselési jogát újabb 4 évre megkapta. A Magyar Turisztikai 
Ügynökség által korábban elnyert Turizmus Minőség Díj felülvizsgálatára is ebben az évben került sor, 
melyet szintén sikeresen abszolvált a szálloda. 


