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Vezetői összefoglaló
A legutóbbi küldöttközgyűlés (2017. május. 16.) 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 mellett.
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 labdarúgás háttere.
Folytatódott a stratégiában meghatározott és elfogadott infrastruktúra-fejlesztés folyamata, tovább
szélesedett az amatőr labdarúgás tömegbázisa, erősödött a Grassroots terület.
A humánerőforrás fejlesztése, illetve 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.
A legnagyobb feladat, a legtöbb kihívás és komplex együttgondolkodás a sportágfejlesztés területén
tapasztalható, az elmúlt időszakban itt is komoly átalakításokat hajtott végre szövetségünk.
Jelen szakmai beszámoló célja, hogy a 2017-es év vonatkozásában a labdarúgás valamennyi
részterületére kiterjedően átfogó képet adjon a kedves olvasónak.
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I.

Szövetségi élet fontosabb eseményei
1. Küldöttközgyűlés
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség vagy MLSZ) május 16-án tartotta éves
rendes Küldöttközgyűlését, ahol a küldöttek elfogadták a jogszabályokban előírt jelentési
kötelezettségekhez kapcsolódó beszámolókat, illetve terveket.

2. Elnökség
Az MLSZ Elnöksége 2017-ban 19 alkalommal ülésezett és 199 határozatot hozott.

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 193 alkalommal
üléseztek és 2299 határozatot hoztak, illetve javaslatot fogalmaztak meg.
Bizottság

Létszám

Amatőr Bizottság
Biztonsági Bizottság
Elsőfokú Licencadó Bizottság
Fegyelmi Bizottság
Fellebbviteli Bizottság
Fellebbviteli Licencadó Bizottság
Futsal Bizottság
Igazolási és Átigazolási Bizottság
Játékvezetői Bizottság
Jogi Bizottság
Grassroots, Fair-Play és Kisebbségi Bizottság
Marketing és Média Bizottság
NB I-es Bizottság
NB II-es Bizottság
Női Bizottság
Orvosi Bizottság
Szakmai Bizottság
Versenybizottság

5 fő
5 fő
5 fő
11 fő
7 fő
5 fő
5 fő
5 fő
6 fő
8 fő
5 fő
6 fő
24 fő
5 fő
6 fő
7 fő
9 fő
8 fő

Ülések
száma
3
4
2
58
11
4
4
6
12
3
4
4
4
4
2
6
62

Ügy/döntés/javaslat
13
14
65
1171
13
25
11
128
8
6
4
23
7
12
8
8
783

4. ’A’ válogatott
A magyar labdarúgó válogatott az 50. helyet foglalta el a legutóbbi (2018. március 15-i) FIFA
világranglistán.

5. M4 Sport - Év Gála
2017-ben a megelőző év eredményei alapján a magyar labdarúgó válogatott lett az „Év Csapata” a
Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazáson, míg a nemzeti csapat kapusa, Király
Gábor lett az „Év Labdarúgója”.
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6. UEFA Kongresszus
Az UEFA Helsinkiben tartott Kongresszusán eldőlt: Csányi Sándor MLSZ Elnök, az UEFA Végrehajtó
Bizottságának tagja bekerült a FIFA vezető testületébe, a FIFA Tanácsba is, így 23 év után ismét van
magyar tag a világszövetség legfőbb irányító testületében.

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

8. 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.

9. „Német Futball Nagykövete” jelölés - Bernd Storck
Bernd Storck úr, a magyar labdarúgó válogatott Szövetségi Kapitánya február 24-én Telkiben vette át
azt az oklevelet, ami a „Német Futball Nagykövete” díjra történt jelöléséért jár.

10. Doppingellenes együttműködés
Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
(MACS) és az MLSZ. Az MLSZ elkötelezett a sportág tisztasága mellett, így a doppingellenes
fellépésben is. A két szervezet között most 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.

11. „Emeljük a Szintet” Konferencia
A Szövetség Edzőképző Központja 2017-ben is folytatta az „Emeljük a Szintet” címmel indított szakmai
konferenciasorozatát.

12. Pályafenntartó képzés
Az Elnökség döntése alapján februárban elindult a pályafenntartó szakemberek képzése. A képzésre
jelentős túljelentkezés volt, ezért 2018-ban az NB III-as klubok részére várhatóan újabb képzés indul.

13. 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.

14. Szakmai konferencia az NB I-es és NB II-es csapatok vezetőedzői
számára
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A szakmai napok Jörg Daniel edzőképzési igazgató és Bernd Storck sportigazgató vezetésével zajlottak
az MLSZ telki edzőcentrumában, az elméleti és gyakorlati előadásokat az MLSZ Sportigazgatóság
szakmai stábjának tagjai tartották. A konferencia két fő téma köré szerveződött: a tudományos
felmérések és használatuk az utánpótlás-nevelésben, valamint a játékosok fizikai és mentális
felkészítése.

15. Kitüntetés
Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
adományozta Dr. Fekete János Barnabásnak. A kiváló sportvezető az MLSZ Jogi Bizottságának tagja,
a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi és
Fellebbviteli Bizottságának volt elnöke a magyar labdarúgás színvonalának emelése érdekében végzett
kiemelkedően eredményes sportszakmai munkájának elismeréseként vehette át a kitüntetést.

16. Jubileumi válogatott mérkőzés
A magyar jubileumi válogatott május 30-án, Ungváron mérkőzött meg az ukránok öregfiúkválogatottjával, az 1992-es ukrán-magyar mérkőzés 25. évfordulója alkalmából, melyet az ukrán
válogatott 3-1-re megnyert.

17. OTP Bank Bozsik-program Tanévzáró Fesztivál és Fair Play Cup döntő
Május 27-én került megrendezésre a Tanévzáró Fesztivál, amely rekord részvételt hozott. A
középiskolások bajnoksága, a Fair Play Cup döntőjének résztvevőivel együtt mintegy ezer óvodás,
illetve általános és középiskolás rúgta a labdát Telkiben.

18. UEFA CFM képzés Magyarországon
Tíz ország harmincöt résztvevőjével zajlott Budapesten az UEFA kilenchónapos képzési programja, az
UEFA CFM. Az MLSZ a képzés gondolatának megszületésétől kezdve támogatta az UEFA
kezdeményezését, 2016-ban pedig Budapest megkapta a lehetőséget, hogy házigazdája legyen a
képzésnek, melynek keretében a szövetség 25 munkatársa kapta meg a lehetőséget a részvételre. A
hallgatók a képzés végén az írásbeli dolgozataik mellett szóbeli vizsgát is tettek a Lausanne-i Egyetem
IDHEAP programkövetelményeinek megfelelően.

19. Gyermekotthonok Grassroots Labdarúgó Európa Kupa döntője
Augusztusban 14 európai ország 19 csapatának részvételete mellett 17. alkalommal rendezték meg
Kecskeméten a Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupájának döntőjét. Az Egészséges Életmódért
Hit és Sport Alapítvány 2011 óta az MLSZ-szel közösen szervezi meg és bonyolítja le e nemzetközi
labdarúgótornát, amely komoly elismeréseket gyűjtött be az elmúlt időszakban, többek között az UEFA
2013-ban a kontinens legjobb Grassroots-programjai közé választotta.

20. Játékvezetői képzés a Kaposvári Egyetemen
Az MLSZ és a Kaposvári Egyetem megállapodott arról, hogy a hallgatók a jövőben a „Játékvezetés a
labdarúgásban” elnevezésű tárgyat is választhatják tanulmányaik során. Az első kurzus szeptemberben
indult, melynek közel 3000 hallgatója van. A képzési hátteret az MLSZ, a tárgyi feltételeket az Egyetem
biztosítja. Az együttműködés nem példa nélküli, a Kaposvári Egyetemmel – Debrecen, Nyíregyháza,
Pécs és Zalaegerszeg után – kötött megállapodás immár ötödik a sorban.

21. 2019-es női Bajnokok Ligája döntő
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Az UEFA döntésének értelmében a 2019-es női Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, a Groupama
Arénában rendezik meg. Magyarország még sosem adott otthont UEFA klubtorna döntőnek. Ez a döntés
is bizonyítja, hogy a nemzetközi szövetség elismeri és támogatja az MLSZ női labdarúgás fejlesztéséért
tett erőfeszítéseit.

22. „A szív napja”
Az MLSZ 2017-ben is csatlakozott az UEFA társadalmi felelősségvállalás programjának részeként
megrendezett „A Szív Napja” kampánysorozathoz. E program arra hivatott, hogy felhívja a sportszerető
közvélemény figyelmét az egészségmegőrzésre, illetve a hirtelen szívhalál megelőzésének fontosságára.
A szurkolók a kampány megjelenéseivel a szeptember végi OTP Bank Liga és Merkantil Bank Liga
mérkőzésein találkozhattak,

23. OTP Bank Bozsik-program tanévindító fesztivál
Szeptemberben 900 gyermek futballozhatott önfeledten az MLSZ edzőközpontjában. A legkisebbek
Grassroots-fesztiválon vettek részt, a nagyobbak tornarendszerben megrendezett mérkőzéseken
döntötték el egymás között, ki a legjobb. Az egész napos rendezvény keretében – a Megyei
Igazgatóságok javaslata alapján – kitüntetésben részesültek az OTP Bank Bozsik-program elmúlt
idényében kiemelkedő munkát végző szakemberek, a nap végén pedig a gyerekek vehették át a
kiérdemelt díjakat, elismeréseket.
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II.

Nemzetközi kapcsolatok
1. FIFA Kongresszus – Bahrein
Az MLSZ vezetése 2017. május 11-12-én részt vett a FIFA Bahreinben megrendezett rendkívüli
kongresszusán.

2. UEFA Rendes Kongresszusa – Helsinki
A 2017. április 5-én Helsinkiben tartott UEFA Kongresszuson Dr. Csányi Sándort, az MLSZ elnökét
beválasztották a világ labdarúgásának irányító testületébe, a FIFA Tanácsba, így 23 év után ismét van
magyar tagja a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vezető testületének.

3. UEFA Rendkívüli Kongresszus – Genf
Az MLSZ vezetése részt vett az UEFA 2017. szeptember 20-án Genfben megtartott rendkívüli
kongresszusán, melynek legfőbb célja az UEFA Alapszabályának módosítása volt.

4. 2. UEFA Rendes Kongresszus - Pozsony
A MLSZ vezetése részt vett az UEFA 2018. február 26-án Pozsonyban megrendezett éves rendes
Konresszusán. A Kongresszuson döntés született arról, hogy az UEFA Dr. Csányi Sándor MLSZ
elnököt jelöli a FIFA – UEFA részére fenntartott – három alenöki pozíciója egyikének betöltésére.

5. Visegrádi Ötök kibővült csúcstalálkozója – 2017: Varsó, 2018: Vaduz
A „Visegrádi Ötök” – Ausztria, Csehorszáh, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – évente
megrendezett konferenciájának célja, hogy minden résztvevő fél profitálhasson a tartalmas szakmai
együttműködésből, a szövetségek egymás tapasztalatait is felhasználva adhassanak választ a sportág
aktuális kihívásaira, adott esetben közös fellépéssel erősítve labdarúgásukat.
2017. január 10-11-én Varsóban folytatódott a közös munka a „Visegrádi Ötök” vezetői között, melyen
a résztvevők megtárgyalták a felek előtt álló nemzetközi és hazai feladatokat. A korábbi találkozókhoz
hasonlóan a 2017-es csúcstalálkozón is részt vett a német, svájci és liechtensteini labdarúgó szövetség
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.
2018. január 9-10-én Liechtensteinben folytatódott a közép-európai térség immáron hagyományosnak
mondható labdarúgó-szövetségi egyeztetése, melyen az MLSZ is képviseltette magát a fenti hét ország
képviselőivel együtt.

6. FIFA vezetői csúcstalálkozó Miamiban
Az MLSZ vezetése is részt vett a 2017. január 17-19. között Miamiban megrendezett FIFA vezetői
csúcstalálkozón, amelynek fő témái az alábbiak voltak:
 a FIFA támogatási rendszerének megújítása;
 a labdarúgás fejlesztésének jövője;
 áttekinthetőség, elszámoltathatóság a FIFÁ-n belül az új FIFA Alapszabály értelmében;
 a 2026. évi FIFA Világbajnokság megrendezési formája;
 a FIFA versenyeinek jövője.

7. Az UEFA TEP kerekasztal tárgyalásai a szövetségek vezetőivel
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Az UEFA svájci központjában került sor 2017. január 23-24. között az európai szövetség, illetve 12
nemzeti szövetség vezetőinek egyeztetésére, melyen az MLSZ vezetése is részt vett, amelynek fő témái
az alábbiak voltak:
 az UEFA megújított szervezete;
 irányítási és megfelelési kérdések;
 európai klubtornák 2018-2021 között;
 nemzeti válogatottak versenyei (UEFA Nemzetek Ligája és a centralizált barátságos mérkőzések).

8. UEFA EB 2020
2017-ben az UEFA több munkaértekezletet is tartott a 2020-as EB rendezésének előkészületeivel
kapcsolatban, amelynek keretében Budapestre is ellátogattak az UEFA szakemberei. 2017-ben
megalakult és több megbeszélést is tartott az UEFA EB 2020 Budapest Szervező Bizottsága.

9. 2019. évi Női Bajnokok Ligája döntő
Az MLSZ sikeres pályázatot nyújtott be az UEFÁ-hoz a 2019. évi Női Bajnokok Ligája döntőjének
megrendezése vonatkozásában. Az UEFA Végrehajtó Bizottsága 2017. szeptemberi ülésén
Budapestnek ítélte oda a rendezési jogot. A döntő
időpontja:
2019. május 18.
helyszíne:
Budapest, Groupama Aréna

10. Főtitkárok és Fejlesztési Vezetők FIFA Szemináriuma – Zürich
2017. március 1-2-án a FIFA fejlesztési szemináriumot rendezett Zürichben, amelyen az MLSZ is
képviseltette magát.

11. UEFA Fair Play rangsor
A 2016-17. évi szezonban lejátszott 66 nemzetközi mérkőzés alapján magyar válogatott csapatok és
klubcsapatok 8.168 átlag pontszámmal a 28. helyen végeztek az UEFA Fair Play rangsorában.

12. Szakmai igazgatók FIFA tanfolyama – Isztambul
2017. június 19-23. között a FIFA tanfolyamot szervezett a labdarúgó szövetségek szakmai igazgatói
számára, amelyen az MLSZ is képviseltette magát.

13. UEFA CFM tanfolyam
A 2016-os és 2017-es évben a svájci Lausanne-i Egyetem közreműködésével az MLSZ rendezte az
UEFA CFM képzését. A Lausanne-i Egyetem több neves professzora is előadást tartott az egyes
szemináriumokon, továbbá a képzésben közreműködött az UEFA részéről Thierry Favre, az UEFA
Nemzeti Szövetségek Fejlesztési Osztályának vezetője is.

14. UEFA Klubtornák – Futsal Final Four
A Futsal Kupa középső fordulójából a Győri ETO futsal csapata 3. helyen bejutott az Elit körbe, majd
az Elit körből hazai pályán óriási sikert elérve az 1. helyen jutott tovább a Final Four-ba! A négyes
döntőre 2018. áprilisában Zaragozában kerül sor.
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III.
1.

Kiemelt projektek
OTP Bank Bozsik-program

A Szövetség OTP Bank Bozsik-programjának vonatkozásában a 2017-es év kiemelkedően sikeres volt.
A program fő célkitűzése az 5-14 éves korosztályban a játék megszerettetése, az intézményi tömegbázis
további szélesítése és a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe történő áramoltatása.
1.1.

Intézményi Program

A 2016/2017-es tanévben országosan 19 megye és Budapest részvételével, 230 körzetben, 2945
intézmény, 8443 sportcsoport, 102356 gyerek került bevonásra a programba. 2010 óta az óvodai és
iskolai labdarúgás fejlődése töretlen. Kiemelkedően növekedett a bevont óvodák (1500) az 5-7 évesek
(30500) és az 5-14 éves lányok (24600) száma. A közreműködő óvoda pedagógusok és pedagógusok az
MLSZ Önkéntes Szervező tanfolyami képzésén vesznek részt.
A 2017 szeptemberi regisztrációs időszak lezárultát követően a 2017/18-as tanévben, 19 megyében és
Budapesten, 239 körzetben, 3014 intézmény, 8921 sportcsoport, 106745 gyerek vesz részt. Ezek az
adatok is érzékeltetik a program további töretlen fejlődését. A sportcsoport-vezetők közül 704-en az
MLSZ Önkéntes Szervező képzésén, míg a pedagógus közül 1800-an a Magyar Diáksport Szövetség
akkreditált pedagógus továbbképzésén – „A grassroots labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az
iskolai testnevelésben” – vettek részt. A regisztráció, a szerződéskötések alapjául szolgáló adatok
rögzítése és tárolása az MLSZ új adatbázisában történik (IFA). Sikeresen lezajlottak az OTP Bankkal
közösen elindított Bozsik Bajnokok programsorozat eseményei is.
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
Az aktív munkának köszönhetően az előző évekhez képest jelentősen nőtt az Intézményi Programban
egisztrált labdarúgók száma.
Időszak
2010/2011 szezon
2011/2012 szezon
2012/2013 szezon
2013/2014 szezon
2014/2015 szezon
2015/2016 szezon
2016/2017 szezon

Regisztrált labdarúgók
28503 fő
50431 fő
60350 fő
67378 fő
78085 fő
89354 fő
102356 fő

1.1.2. Tanévzáró fesztivál
2017. május 27-én került megrendezésre az OTP Bank Bozsik-program Tanévzáró Gyermeklabdarúgó
Fesztivál. Az MLSZ Telki Edzőközpontban 1000 (5-14 éves) kislányt és kisfiút 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 célunk a játéköröm és egy feledhetetlen élmény biztosítása volt, ezenkívül minden résztvevő
gyermeknek ajándékot adtunk. A csapatok mez garnitúrát és egy futball labdát kaptak ajándékba.
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Díszvendégünk volt és díjátadóként közreműködött Nyilasi Tibor, Gellei Imre, Szabó György és Vámos
Tibor.
1.2.

Egyesületi program

2017. március 1-től a Bozsik Egyesületi Program tornarendszere a megyei struktúra helyett regionális
rendszerben működik. A 12 Regionális Utánpótlás Központhoz (RUK) tartozó régiókban 71 alközpont,
208 csoport, 1149 sportszervezet nevezett, 68837 regisztrált gyermek részvétele mellett. Az új
rendszerben 12 MLSZ főállású regionális szakmai vezető felügyelete mellett 12 regionális koordinátor
szervezi a programokat. Budapest tekintetében egy főállású szakmai koordinátor segít a feladatok
ellátásában.
1.2.1. Fesztiválok (U6/7 és U8/9 korosztály)
2017. évben 8 fesztivált rendeztünk az alközpontok és a csoportok rendezésében. A szakmai tartalom
növelésére FUNINO képzési elvek vezettünk be. Egységes fesztivál programokat készítettünk, amely
növelte a rendezvényeink szakmai tartalmát, segítette és ösztönözte az edzőink közötti csapatmunkát.
Fontos célkitűzésünk volt, hogy a gyerekek elsősorban a játékokon keresztül ismerjék meg a labdarúgás
alapjait. Terveink szerint két csoport összevonásával, nagyobb létszám mellett színesíthetjük a fesztivál
jellegű lebonyolítást. A „C” szinten található sportszervezetek tekintetében a Grassroots filozófia
erősítése mellett a közösségi klubkultúra kialakítására törekedtünk. Ennek érdekében a régiós
szakembereink heti rendszerességgel látogatták klubjainkat, segítséget és iránymutatást nyújtva a
további növekedéshez.
1.2.2. Tornák (U10/11 és U12/13 korosztály)
Az MLSZ a 2017 őszi évadtól az U12/13-as korosztályokat versenyrendszerben foglalkoztatja. A
változásnak köszönhetően „A” szintű tornákat csak az U11 korosztályban tudtuk tartani, míg a „B”
régiós U11/13 tornákat a „C” szintről töltöttük fel csapatokkal. Ennek eredményeként a szakmai
színvonal csökkenése volt tapasztalható.
A csoport szintű „C” rendezvényeinken 10 tornát bonyolítottunk le az év folyamán. Ezeken elsősorban
a kis sportszervezetek jelentek meg területi besorolásban. A regionális „B” szinten az alközpontok U11
és U13 csapatai (akik nem szerepelnek a versenyrendszerben) mellett a csoportok legjobbjai vettek részt,
számukra 10 tornát rendeztünk, más-más helyszíneken. A regionális „A” programokon a RUK – ok U11
csapatait találjuk. Országos területi felosztásban 12 tornát rendeztünk, különböző régiós központok
szervezésében.
1.2.3. Őszi Táborok program
A táborban való részvételre a felkészítő edzők tehettek javaslatot az U11-12-13-korosztályokban
kiemelkedően teljesítő gyerekek közül. A három nap programját az alközpontvezetők szervezték, aktív
edzői segítség mellett. Napi két gyakorlás és tartalmas közösségi program színesítette az együtt töltött
időt. Visszajelzések alapján minden megyében sikeresnek mondható a program.
1.2.4. Bozsik téli tornák
2017 január, február és december hónapokban csoport szintű Bozsik téli tornákat rendeztünk az U10/11
és U12/13 korosztályokban. Célunk az volt, hogy a téli időszakban is játéklehetőséget biztosítsunk a
gyerekek számára. A futsal labda használatával elősegítjük a sikeresebb technikai végrehajtást és az 11-től a 4-4 elleni játékhelyzetek megoldását. A sikeres zöldkártya programban Fair Play üzeneteket
juttatunk el a gyerekeknek és a szülőknek, díjazzuk a Fair Play cselekedeteket, erősítjük a Grassroots
filozófiát és a futballkultúrát.

2.

Támogatási pályázatok
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2.1.

Kiemelt utánpótlás központok és utánpótlás-nevelési pályázat

A Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott Utánpótlásnevelési 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 az MLSZ
központi ellenőrzése és szakmai felügyelete mellett;

váljon biztossá és kiszámíthatóvá a sportági utánpótlás nevelésben a finanszírozás, ami alapot
teremt a sportági eredményesség elérésében.
2.2.

Társasági adó támogatási pályázat

A Szövetség nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy már jóval a beadási határidő előtt megkezdődjön az
előkészítése annak a sportágfejlesztési programnak (mérföldkövekkel, keretszámokkal), melyben
áttekintésre kerül a potenciálisan beérkező támogatások felhasználása. Ennek alapján az utánpótlásképzés, 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 2017. december
31-ig bezárólag a sportszervezetekhez összesen 163,1 milliárd forint forrás jutott el, ezen felül a
Szövetség központi programjai 73,9 milliárd forintnyi jóváhagyásban részesültek.
A 2017/18-as évadhoz kapcsolódóan az MLSZ-hez 1318 db pályázatot nyújtottak be a sportszervezetek
(2016/17-ben 1.90 db-ot), melyből 131 pályázat 100 millió és 300 millió forint programérték közé esett
(2016/17-ben 107 db), 62 pályázat pedig 300 millió forint fölötti programértékkel került beadásra (2016ban 59 db). Az elbírálás során végül 26 db sportfejlesztési program igényelt elnökségi döntést (2016/17ben 25 db). A beadott pályázatok közül ez idáig 1270 db került elfogadásra (2016/17-ben 1.250 db). Az
egyes projektek volumenének növekedését jól mutatja, hogy a teljes megítélt támogatás nagysága 39,6
milliárd forint volt (2016/17-ben 34,5 milliárd forint), melyből 12,2 milliárd forint utánpótlásnevelésfejlesztés (2016/17-ben 11,3 milliárd Ft), 26,2 milliárd forint infrastruktúra és tárgyi eszköz beruházás
jogcímen kerülhet felhasználásra (2016/17-ben 22,2 milliárd forint).
A 2017/18-as évad vonatkozásában ez idáig 22,4 milliárd forint támogatási igazolás került jóváhagyásra
(a 2016-17-es évad vonatkozásában összesen eddig 21,9 milliárd forint), mely közel 4800 db határozat
kiállítását jelentette (2016/17-ben 4500 db).
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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). Ezen tételekhez
kapcsolódóan 2015 végéig valamennyi átvett elszámolást ellenőriztünk, további feladatot a
programhosszabbításokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzése jelentett. 2017 végével a benyújtott
elszámolások 73%-a feldolgozásra (legalább első körös ellenőrzésre vagy lezárásra) került.
A dokumentumalapú ellenőrzések végzése mellett folytatódtak a helyszíni ellenőrzések. 2017-ben
országszerte 120 db sportfejlesztési program helyszíni ellenőrzése történt meg, melyből 20 db
kapcsolódott NB-s, a fennmaradó 100 db pedig alacsonyabb osztályú szervezethez.
A lefolytatott ellenőrzések eredményeként 2017. végéig összesen 1679 millió Ft szabálytalanul
felhasznált támogatás visszafizetésére tettünk javaslatot. Ebből a 2017. évben megállapított
szabálytalanságok értéke több, mint 516 millió Ft-tal haladja meg az előző évi értéket. Így a
szabálytalanságok aránya a teljes ellenőrzött támogatási összegre vetítve 4,3 %-os értéket képvisel. Az
arány az MLSZ TAO ellenőrzés első, teljes lezárt évében 6% körül alakult, mely az azóta megtett
intézkedések következtében csökkent az elmúlt években a jelzett szintre.
Az ellenőrzések során tapasztaltakról 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 tevékenységeknek.
A szabálytalan felhasználás megállapítása mellett, járulékos szankcióként, a beszámoló készítéséig 16
sportszervezet került a támogatásból 1-3 éves időtartamra kizárásra, valamint 10 sportszervezet esetében
feljelentéssel éltünk a nyomozó hatóság felé.

4.

Országos Pályaépítési Program

Az MLSZ Elnöksége által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló Stratégia egyik legfontosabb célkitűzése
a tömegbázis szélesítése és ennek egyik eszközeként a labdarúgó infrastruktúra fejlesztése. 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 2017 nyarán kiírt XI. pályázati ütemben az önkormányzatok és a sportszervezetek 6 féle pályatípusra
(műfüves és élőfüves nagypálya, műfüves félpálya, kispálya és grundpálya, valamint rekortán pálya)
nyújthatták be pályázataikat, ezenkívül egy külön pályázati eljárás keretében lehetett pályázni a
Kedvezményes Pályaépítési Programra, 10%-os önrésszel elsősorban hátrányos helyzetű
településeknek. A hagyományos pályázat esetén a pályázati feltételek megváltoztak, a pályázóknak
minden pályatípus esetén közvetítenie kellett olyan céget vagy cégeket, akik a pályaépítéshez fel tudják
ajánlani társasági adójukat. A Megyei Társadalmi Elnökségek javaslata alapján az MLSZ Elnöksége
áprilisban döntött a kedvezményes helyszínekől, szeptemberben pedig a XI. pályázati ütem
helyszíneiről.
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A pályázati eljárás során megfigyelhető volt, hogy a rekortán, többfunkciós pályák egyre népszerűbbek
tekintettel arra, hogy a labdarúgás mellett kézilabdázásra és kosárlabdázásra is alkalmasak, valamint
karbantartása lényegesen egyszerűbb és költséghatákonyabb.
2017-ben 108 új pálya került átadásra (5 db műfüves nagypálya, 2 db élőfüves nagypálya, 1 db műfüves
félpálya, 4 db rekortán pálya, 80 db műfüves kispálya, 15 db műfüves grundpálya és 1 db strandfoci
pálya), melyek közül 86 pálya MLSZ által biztosított TAO-ból, 22 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 108 pálya teljes nettó beruházási költsége 2,8 Mrd Ft volt. A TAO támogatás mellett az MLSZ ebben
az évben állami támogatást is felhasznált a pályaépítésekhez, minden olyan esetben, ahol a pályázó nem
saját maga gyűjtötte össze a TAO forrást, az MLSZ a kivitelezői díjakat állami támogatásból
finanszírozta.
2012 és 2017 között összesen 591 pálya került már felépítésre, 2018-ban a tervek szerint további 93
pálya kerül átadásra, melyek közül 20 darab kispálya a kedvezményes pályaépítési konstrukció
keretében fog megvalósulni. Az idei építkezések előreláthatólag március végén kezdődnek.
Fenti adatok az MLSZ Pályaépítési Programjában épült pályákat jelentik. A sportszervezetek egyedi
TAO programja keretében épült pályákat nem tartalmazzák a számok.

5.

Tehetségek Kiválasztásának Megyei Programja

Ezt a programot a Sportigazgatóság 2016 márciusában indította be, amelynek fő célja az OTP Bank
Bozsik-program utánpótlás korosztályaiban a legtehetségesebb játékosok azonosítása és rendszeres
foglalkoztatása volt. 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 U15ös 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 1474 fő (megyénként átlagosan 70 fő, kivétel: Budapest és Pest megye, ahol két-két
megyei válogatott csapat van mindhárom korosztályban).

6.

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 döntésnek 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.
Az MLSZ 2018-tól az utánpótlás-nevelési piramis átalakítását tervezi, ahol az egyes műhelyek
szervezeti minősítését audit és akkreditáció, a finanszírozás alapját pedig az ún. produktivitási rendszer
biztosítja majd.

7.

Infrastruktúra fejlesztések

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában kiemelt helyen
szerepel a sportág infrastrukturális feltételeinek javítása. A létesítményfejlesztések terén érdemi
előrelépés 2011-től datálható, amit a társasági adótámogatási rendszer bevezetése, valamint a Kormány
egyedi stadionfejlesztési döntései teremtettek meg.
Az MLSZ – többek között a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően – a teljes ország területére
kiterjesztette a hazai labdarúgás infrastruktúra fejlesztését, melynek köszönhetően nemcsak a
sportlétesítmények színvonala, a mérkőzések biztonsága, a szurkolói élmények hangulata emelkedik, de
a profi játékostól az utánpótlás-nevelésen át az amatőr labdarúgókig minden futballt kedvelő személy
megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást.

8.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program

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 Program koordináláását a
Szövetségen belül az Infrastruktúra Igazgatóság végzi.
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.

9.

Stadion Biztonsági Projekt
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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. Olyan integrált megoldás került
kialakításra, amely a fizikai védelmi komponensek (beléptető kapuk, vezetési pontok, video megfigyelő
rendszer), és szoftveres megoldások (központi jegyértékesítő rendszer, jegyolvasó szoftverek, központi
szurkolói kártyarendszer, sportrendészeti nyilvántartás) összehangolt rendszerével nem csak a
biztonsági kockázatokat csökkentette számottevően, de eközben számos új jegyértékesítési csatornát is
megnyitott a szurkolók irányába 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 Mostanra elmondható, hogy a klubokkal történő
együttműködéssel kialakult a stadionokban is a megfelelő üzemeltetési gyakorlat, a rendszer
zökkenőmentesen üzemel. A rendszer üzemeltetése azonban folyamatos feladatot jelent a Szövetség
részére. Eközben elsősorban a szurkolói igények magasabb kielégítése és az adatbiztonság növelése
érdekében további fejlesztések, finomhangolások elvégzése is szükségessé vált.
A 2017. 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 (GDPR) irányuló fejlesztések is.
A szurkolók minél szélesebb körben történő jegyhez jutásának biztosítása érdekében új jegyértékesítési
csatornák integrálása is megkezdődött, a mai kor igényeinek megfelelő technológiák alkalmazásával.
A Stadionbiztonsági Projekt második ütemének lezárása után, a rendszer a fenntartás, üzemeltetés
szakaszába lépett. A minél átláthatóbb és költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében a kialakított
üzemeltetési struktúra konszolidációja történt meg. A változások hosszú távon képesek támogatni,
segítenek előkészíteni a Szövetség kivonulását az üzemeltetésből, a feladatok klubokhoz történő
allokálásával. A Stadionbiztonsági Projekt keretében leszállított és egy központi szerverteremben
elhelyezett, valamint a stadionokban üzembe helyezett eszközök üzemeltetési feladatait külső vállalkozó
látja el. A vállalkozó biztosítja a Stadionbiztonság Projekt rendszerének folyamatos és hibamentes
üzemét, valamint ellátja az ügyfélszolgálatok biztosítását. A stadionbiztonsági rendszer részét képező
online jegyértékesítő rendszer hatékony működését elősegítendő a folyamatokhoz kapcsolódó
működésfolytonossági terv készült. 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 működésfolytonosságát helyezte előtérbe.

10. Budapesti Pályafejlesztési Program
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 az ELN-70/2016 (07.26.) számú határozatával hagyta jóvá. Az MLSZ
Elnöksége az ELN-100/2017 (07.11) határozatával jóváhagyta a Program keret-közbeszerzési tervét. A
szükséges forrás első részének (4,9825 Mrd Ft) biztosítása a 2100/2017. (XII. 28.) Kormány határozat
alapján történik.
A program célja, hogy legalább 145 db nagyméretű labdarúgó pálya és az ehhez szükséges kiszolgáló
infrastruktúra álljon a budapesti amatőr és tömegsport szintű labdarúgás rendelkezésére. A Budapesti
Pályafejlesztési Program két jól elkülönített ütemből áll. Az első két ütemben a tervek szerint a meglévő
rossz, vagy nem kielégítő minőségű pályáknak és a nem megfelelő öltöző állománynak a felújítása
történik meg. A Program első ütemében azon fejlesztési helyszínek szerepelnek, ahol rendezettek a
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használati- és tulajdonviszonyok, ennek eredményeként ezeken a területeken gyors, minőségi fejlesztés
érhető el. A második ütemben azon létesítmények vesznek részt, melyek esetében a jogviszonyok
rendezése folyamatban van, valamint az új, nagyméretű labdarúgó pályák mennyiségi növelése szerepel
tervezetten. Előre láthatóan a fejlesztésre alkalmas helyszíneken nagyméretű labdarúgó pályák (1 db
élőfüves és 1 db műfüves) kialakítása történik meg a hozzá tartozó kiszolgáló infrastruktúra kiépítésével
együtt. A program 90%-ban állami forrásból, 10%-ban pedig a létesítmények tulajdonosától (jellemzően
önkormányzatok) származó önrészből kerülne finanszírozásra.
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.
Az MLSZ Elnökségi döntése alapján 2017 nyarán kiírásra került az I. ütem fejlesztései kapcsán a
kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás a pályaépítés, -felújítás, valamint az
ötözőépítés-felújítás tárgyban 8-8 helyszínen. 2017 decemberében 7 helyszínen kerültek birtokbaadásba
nagyméretű labdarúgó pályák. Az öltöző építések, felújítások kapcsán a kivitelező kiválasztására kiírt
közbeszerzési eljárás nyertese 2017. év végére került kiválasztásra. A munkaterület átadásai és
beruházások kivitelezése 2018 első negyedévében megkezdődött. Ezzel párhuzamosan kiírásra került a
következő ütem beruházásainak tervező-kivitelező kiválasztására vonatkozó, nyílt uniós feltételes keretközbeszerzési kiírás, melynek értékelése jelenleg is folyamatban van. A nyertes ajánlattevők
kiválasztása várhatóan 2018 első negyedévében várható.

11. Kiemelt Szurkolói Projektek
A 2016-os Eb után az MLSZ hosszú távú brandépítési projektet indított azzal a céllal, hogy a sikeresen
megvívott kontinensviadalt övező futballhangulatot fenntartsa, a magyar futball megítélését pozitív
irányba mozdítsa el. Első lépésként – még az Eb évében – megalakult az MLSZ Szurkolói Klub,
amelynek tagjai a férfi A-válogatott mérkőzéseire érvényes kedvezményrendszert vehettek igénybe.
A 2017-es évben a brandépítés legfontosabb állomása a szövetség online kommunikációjának
megújítása volt. A háttérben különálló rendszereket összekapcsoltuk, és egy közös weboldalra
integráltuk. Így a www.mlsz.hu-t és annak szolgáltatásait továbbra is különálló rendszerek szolgálják ki
(Pl.: Meccsjegy.mlsz.hu, Adatbank.mlsz.hu, Webshop.mlsz.hu), a felhasználók azonban egy
weboldalon találnak meg minden információt, így nőtt a felhasználói élmény és átláthatóbb a tartalmi
struktúra. Az új rendszer fejlesztésének alapelvárása és fontos mérföldköve volt, hogy a korábbiakkal
ellentétben a teljes weboldal mobilra optimalizált. Az Integrált Futball Adatbázis bevezetéséhez
kapcsolódva átalakítottuk az MLSZ Adatbank megjelenését és működését, aminek hatására negyedével
nőt az oldal hétvégi látogatottsága.
Az első lépések után a tavalyi évben az MLSZ Szurkolói Klub tagjai rendszeresen kaptak online
hírlevelet a magyar futball híreivel, emellett a válogatott eseményekhez kapcsolódóan különleges
promóciókat is kínáltunk klubtagjainknak. Közben folyamatosan dolgoztunk a klub háttérrendszerén,
illetve egy integrált CRM-rendszer előkészítésén, amely a klub fenntartásán túl különleges felhasználói
adatelemzésekre is lehetőséget biztosít majd. A kiemelt érdeklődésre számot tartó magyar-portugál
mérkőzésre szurkolói meccsnézést szerveztünk a Budapest Parkba.
Az OTP Bank Liga brandjének fejlesztése és a nézőszám növelése érdekében indítottunk egy projektet,
amelynek első lépése a felmérés, adatgyűjtés volt: személyesen egyeztettünk minden klubvezetővel és
tulajdonossal, akik egy kutatás keretében külön is elmondhatták véleményüket a hazai klubfutballról.
Egy másik kutatás keretében a mérkőzések kiszolgálásának színvonalát mértük. Minden első osztályú
klubnál kértük a vezetőket egy projekttag kinevezésére, akivel szorosan együtt dolgozunk majd a projekt
megvalósításán. Az összegyűjtött adatok elemzése után határoztuk meg a projekt következő lépéseit,
melyek megvalósítása a 2018-as év feladata lesz.
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12. Az Adminisztráció által koordinált projektek
A Szövetség felső vezetése 2017 nyarán két kiemelt projekt koordinálásával bízta meg az MLSZ
Adminisztrációját. Döntés született 800 darab defibrillátor beszerzéséről, valamint az MLSZ egészét
érintő új iratkezelési rend bevezetéséről.
12.1. Defibrillátor projekt
A sportolók halálának pontos előfordulása regiszter adatok szerint 2,3: 100.000 élsportoló/év, ezen belül
a hirtelen szívhalálé 2,1: 100.000 élsportoló /év. Fiatal (<35 év) sportolók hirtelen halálának
előfordulása az azonos életkorú egészséges nem sportolókéhoz képest közel háromszoros, ezen belül a
férfi: nő arány 10:1. A különböző sportágakban a veszélyeztetettség nagyon különbözik: a
labdarúgásban a leggyakoribb a hirtelen szívhalál előfordulása. A labdarúgói hirtelen halál nem csak az
élsportolókat veszélyezteti, hanem egyrészt a meccs során ugyancsak nagy terhelést kapó
játékvezetőket, valamint nagy számban sportoló amatőr játékosokat is. Hirtelen szívhalál esetében a
betegnek akkor van esélye a teljes felépülésre, ha azonnal és szakszerűen kezdik meg az újraélesztését.
Mivel a megfelelően kihelyezett defibrillátorok és az újraélesztésben jártas személyek jelenléte a
mérkőzések, illetve az edzések alatt egyaránt jelentősen javítják a sport biztonságát, az MLSZ részben
állami, részben FIFA forrás felhasználásával 800 db defibrillátor beszerzéséről határozott. A
defibrillátor beszerzésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2017. december 30-án indult meg. A
lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 2018. június 30-ig a 10%-os önrész megfizetése és a
vonatkozó képzés eredményes elvégzését követően megyénként összesen 40 darab amatőr
sportszervezet, illetve önkormányzat juthat majd defibrillátorhoz.
12.2. Új Iratkezelési rend bevezetése
A változó szabályozási környezet szükségessé tetté, hogy az MLSZ központban és valamennyi megyei
igazgatóságon egységes iratkezelési rend kerüljön kialakításra. Ennek érdekében 2017 decemberében
elkészítésre került az MLSZ új Iratkezelési Szabályzata, amely 2018. január 1-én lépett hatályba, majd
az egységes iratkezelési rend elősegítése érdekében bevezetésre kerül a Therefore dokumentum
menedzsment rendszer.
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IV.

Válogatottak
1.

Férfi „A” válogatott

A kiemlkedően sikeres 2016-os év után 2017-ben a magyar labdarúgó válogatott kevesebb örömet
szerzett a szurkolóknak. 2017-ben véget ért Vb-selejtező sorozatban csoportunk 3. helyen végeztünk. 2
győzelem (Lettország és Feröer-szigetek ellen itthon) mellett 4 vereséget szenvedtünk, melyek közül
főként az Andorra elleni idegenbeli vereség okozott csalódást.
Három barátságos mérkőzést játszottunk, melyek mérlege két vereség és egy győzelem. Az utolsó két
barátságos meccsen, Luxemburg és Costa Rica ellen már nem Bernd Storck ült a kispadon, őt megbízott
szövetségi kapitányként Szélesi Zoltán váltotta.
Az MLSZ Elnöksége 2017. október 30-i ülésén 2017. november 1-től, a 2020-as Európa bajnokság
selejtező sorozatának végéig Georges Leekens belga sportszakembert nevezte ki szövetségi
kapitánynak.
Eredmények
Férfi „A” válogatott
2017.11.14.
Magyarország
2017.11.09.
Luxemburg
2017.10.10.
Magyarország
2017.10.07.
Svájc
2017.09.03.
Magyarország
2017.08.31
Magyarország
2017.06.09.
Andorra
2017.06.05.
Magyarország
2017.03.25.
Portugália

2.

Costa Rica
Magyarország
Feröer-szigetek
Magyarország
Portugália
Lettország
Magyarország
Oroszország
Magyarország

Barátságos
Barátságos
Vb-selejtező
Vb-selejtező
Vb-selejtező
Vb-selejtező
Vb-selejtező
Barátságos
Vb-selejtező

1-0
2-1
1-0
5-2
0-1
3-1
1-0
0-3
3-0

Férfi utánpótlás válogatottak

U21-es kiemelt korosztályos válogatottunk szakmai munkája a 2017-es év elején a korosztály Európabajnoki selejtezős mérkőzéseire való felkészülésre fókuszált. Ennek során (2017 március és szeptember
között) felkészülési és barátságos nemzetközi mérkőzéseken bizonyíthatott a válogatott, majd 2017
szeptemberétől – a jelenleg is zajló – Európa-bajnoki selejtező mérkőzések következtek.
A magyar nemzeti utánpótlás válogatottak a 2017-es évben sikeres szakmai programot valósítottak meg
és ezen a téren eredményes munkát tudhat maga mögött az MLSZ. A kiemelt korosztályos válogatottak
(U17 és U19) 2017 márciusában a 2016 őszen elért kvalifikáció nyomán szerepelhettek az UEFA által
kiírt korosztályos Európa-bajnoki Elit kör küzdelmein, s míg az U19-es válogattunk – 2 győzelme és 1
veresége ellenére – nem jutott tovább a korosztályos, 8 csapatos Európa-bajnoki Döntőbe, addig az U17es válogatott – ugyanilyen mérleget produkálva – sikeresen kvalifikálta magát az UEFA U17-es Európabajnokság döntőjére.
A döntőt 2017 tavaszán 16 csapat részvételével Horvátországban rendeztek meg. Az Európa-bajnokság
döntőn válogatottunk – 2 győzelem és 1 döntetlen mérleggel – saját csoportját megnyerve jutott be a
negyeddöntőbe, ahol végül 1 góllal alulmaradtl Törökországgal szemben. A negyeddöntők „két legjobb
vesztes” csapata játszhatott még a 2017-es U17-es FIFA Világbajnokság kvalifikációs „rájátszás”
mérkőzésén, amelynek során válogatottunk Franciaország korosztályos legjobbjaival mérkőzött meg a
világbajnoki részvételért, de sajnos egy szoros mérkőzésen is 1 góllal alulmaradtunk.
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Ugyanezen két kimelt korosztály a jelenlegi bajnoki évadban (2017/2018) is sikeresen vette a
korosztályos Európa-bajnokságok selejtező szakaszának első „lépcsőfokát”, a 2017 októberében
megrendezett Európa-bajnoki selejtezőket. Az U17-es válogatott 3 győzelemmel, míg az U19-es
válogatott 2 győzelem és 1 vereség mérleggel sikeresen kvalifikálta magát a 2018 márciusában
rendezendő Európa-bajnoki Elit kör küzdelmeire saját korosztályukban.
A két kiemelt utánpótlás válogatott mellett a további korosztályok (U15, U16, U18) felkészülési
programja és eseményei elsősorban a korosztályok felkészítésére és versenyeztetésére koncentráltak.
Eredmények
U21-es válogatott
2017.03.22
2017.04.19
2017.06.09
2017.06.12
2017.09.01
2017.09.05
2017.10.05
2017.10.10
2017.11.10
2017.11.14

Görögország
Szlovákia
Lengyelország
Ausztria
Németország
Magyarország
Magyarország
Törökország
Magyarország
Ciprus

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Málta
Olaszország
Magyarország
Svédország
Magyarország

Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Eb-selejtező
Barátságos
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Eb-selejtező

2 -1
4-0
0-1
2-1
1-2
2-1
2-6
0-0
2-2
0-2

U19-es válogatott
2017.03.22
2017.03.24
2017.03.27
2017.09.01
2017.09.02
2017.09.04
2017.10.04
2017.10.07
2017.10.10

Magyarország
Ausztria
Magyarország
Izrael
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Hollandia
Málta

Csehország
Magyarország
Skócia
Magyarország
Montenegro
Ukrajna
Szlovénia
Magyarország
Magyarország

Eb Elit kör
Eb Elit kör
Eb Elit kör
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Eb-selejtező

1-2
1-3
2-1
2-0
2-0
1-2
2-1
2-0
1-5

U18-as válogatott
2017.03.25
2017.03.27
2017.04.24
2017.04.25
2017.04.27
2017.04.28
2017.05.17
2017.05.19
2017.05.21
2017.06.06
2017.06.08
2017.08.22
2017.08.23
2017.08.25
2017.08.26

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Szlovákia
Magyarország
Törökország
Kína
Magyarország
Magyarország
Svédország
Svédország
USA
Magyarország
Magyarország
Szlovákia

Lengyelország
Lengyelország
USA
Magyarország
Fehéroroszország
Magyarország
Magyarország
Szlovákia
Irán
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Japán
Oroszország
Magyarország

Barátságos
Barátságos
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Barátságos
Barátságos
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna

1-2
0-4
1-1
1-0
3-0
0-1
1-4
3-0
2-2
4-1
1-1
4-1
2-5
1-7
0-4

U17-es válogatott
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2017.02.09
2017.02.13
2017.03.21
2017.03.23
2017.03.26
2017.04.27
2017.05.03
2017.05.06
2017.05.09
2017.05.12
2017.05.16
2017.07.29
2017.07.31
2017.08.02
2017.08.29
2017.08.31
2017.09.02
2017.10.10
2017.10.13
2017.10.16
2017.11.15
U16-os válogatott
2017.02.21
2017.02.23
2017.04.11
2017.04.13
2017.05.06
2017.05.08
2017.05.10
2017.09.12
2017.09.14
2017.10.17
2017.10.19
2017.11.21
2017.11.23
U15-ös válogatott
2017.02.28
2017.03.02
2017.05.16
2017.05.18
2017.09.19
2017.09.21
2017.10.24
2017.10.26

3.

Írország
Magyarország
Magyarország
Oroszország
Norvégia
Magyarország
Magyarország
Skócia
Feröer-szigetek
Magyarország
Magyarország
Csehország
Horvátország
Szlovákia
Magyarország
Üzbegisztán
Magyarország
Magyarország
Hollandia
Koszovó
Magyarország

Magyarország
Románia
Izrael
Magyarország
Magyarország
Törökország
Franciaország
Magyarország
Magyarország
Törökország
Franciaország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Lengyelország
Magyarország
Norvégia
Wales
Magyarország
Magyarország
Szlovákia

Barátságos
Barátságos
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Eb döntő
Eb döntő
Eb döntő
Eb döntő
Eb döntő
Eb döntő
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Nemzetközi torna
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Barátságos

2-0
1-0
0-1
1-2
0-1
0-0
3-2
1-1
0-4
0-1
0-1
0-0
2-2
0-1
0-1
0-3
0-3
2-1
0-1
1-3
2-1

Írország
Írország
Magyarország
Magyarország
Svájc
Magyarország
Belgium
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Magyarország
Magyarország
Olaszország
Olaszország
Magyarország
Csehország
Magyarország
Belgium
Belgium
Ausztria
Ausztria
Olaszország
Olaszország

Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
UEFA torna
UEFA torna
UEFA torna
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos

2-1
0-3
1-1
1-0
1-3
2-3
5-2
1-1
0-1
0-5
3-3
1-3
1-3

Csehország
Csehország
Svájc
Svájc
Magyarország
Magyarország
Norvégia U16
Norvégia U16

Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos

6-7
1-3
2-3
0-2
3-0
1-1
0-4
1-4

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Svájc
Svájc
Magyarország
Magyarország

Női „A” válogatott

A magyar női futball közel ötvenéves történetében sokáig kiemelt szerepet játszottak a téli teremtornák,
a korábbi hagyományok újraélesztése volt az egyik célja az MLSZ női szakágának, mikor 2017-ben első
alkalommal kiírta a pénzdíjas Női NB I-es Teremlabdarúgó-kupát. A székesfehérvári viadal nagy sikert
aratott, hagyományt teremtett.
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A női „A” válogatott jól szerepelt a Ciprus-kupán, legyőzve olyan erős válogatottat is, mint Csehország.
A Kupán való részvétel jól szolgálta a VB selejtezőkre való felkészülést.
Immár harmadszor ünnepeltük a "Női Labdarúgás Napját", megajándékozva, köszöntve azokat, akik
önzetlen munkájukkal évtizedek óta segítik a szakágat. Ezen a napon a női labdarúgás minden
szegmenséből képviseltetik magukat a korosztályok legjobbjai a legkisebbektől a felnőtt korosztályig.
Sikerrel zárult a női Kiemelt Képzési Központok munkájának első éve. A 2016-2017-es bajnoki évben
a TAO-programban megjelent „kiemelt női utánpótlás-képzési központok” a női labdarúgásban
korábban ismeretlen nagyságú többletforrásokat igényelhetnek sportszakmai programjuk
végrehajtásához. A központoknak otthont adó sportszervezetek kiválasztásában, a korábban elvégzett
szakmai munka mellett, jelentős szempont volt a regionalitás, a „fehér foltnak” számító területek
bevonása a női labdarúgásba. A következő évek feladata, hogy ennek rendszerét tovább fejlesszük a
magasabb szintű minőségi képzésre fókuszálva.
Egyre több lány futballozik: a Bozsik Intézményi Programban regisztráltak száma meghaladja a 25 000et, és az egyesületi versenyrendszer igazoltjainak száma is átlépte a 10 000-et.
Mindkét korosztályos női válogatottunk, az U19 és az U17 is az Európa-bajnokság elitkörében léphetett
pályára tavasszal. A fiatalabbak, Schumi Dorottya csapata esetében egyetlen gólon múlt, hogy nem
sikerült a "történelmi" bravúr a nagydöntőbe jutás.
Jakabfi Zsanett – akit a szövetség 2017 januárjában az előző esztendő legjobb női labdarúgójává
választott – súlyos sérülése ellenére ismét német bajnok- és kupagyőztes lett a VfL Wolfsburggal, sőt,
pályafutása során először, az UEFA Női Bajnokok Ligája gólkirályi címét is megszerezte.
A nyári Balaton Kupán, a Románia elleni mérkőzésen 125. alkalommal lépett pályára válogatottunkban
Hummel-Smuczer Angéla, aki ezzel beérte a csúcstartó Pádár Anitát. A szeptember 14-én, Telkiben,
Skócia ellen is pályára lépő középpályás, immár egyedüli csúcstartó.
Edzőképzés területén is sikerült előbbre lépnünk. Két női sportszakemberünk, a szövetségi kapitány
Markó Edina és az U17-es szövetségi edző Schumi Dorottya a jelenleg is folyó PRO licences képzés
hallgatója. A-licences edzői diplomát vehetett át Vágó Fanny. Az aktív, élvonalbeli játékosok közül,
illetve ilyen fiatalon (26 évesen) még senki nem rendelkezett ilyen magas szintű képesítéssel.
A megnövekedett követelményeknek, valamint az ehhez igazodó fejlesztéseknek köszönhetően,
jelentősen javult a női labdarúgás infrastruktúrája, a pályák, a kiszolgáló létesítmények (öltözők,
csarnokok, erősítő termek) állapota. Fontos rögzíteni ugyanakkor, hogy ezen a területen az előttünk álló
években további előrelépés szükséges, várható.
Tovább bővült a női versenyrendszer! Az MLSZ (ide értve a megyei igazgatóságokat is) immár több
mint hatvan bajnokságot szervez a női nagypályás szakágban. A játékosok megtartását fontos feladatnak
tekinti női szakágunk, ezért különösen nagy eredménynek könyvelhetjük el, hogy a megyei
igazgatóságok segítségével U14-es bajnokságot tudtunk elindítani öt megyében is. Itt a Bozsik
Programból „kiöregedő” játékosok megtartására fókuszáltunk, jelenleg 31 csapattal működik a
korosztályos bajnokság.
Az előző év(ek)sikeres eredményeit sajnos nem sikerült megismételnünk, a felépített és már jól működő
alapcsapatból hat(!)játékos vált ki különböző okok miatt, így újra kellett kezdenünk az építkezést, fiatal
játékosokkal.
Női „A” válogatott
2017.03.01.
Magyarország
2017.03.03.
Írország

Wales
Magyarország

Cyprus Cup 17
Cyprus Cup 17

0-2
0-0
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2017.03.06.
2017.03.08.
2017.04.05.
2017.06.07.
2017.07.28.
2017.07.30.
2017.09.14.
2017.09.19.
2017.10.19.
2017.10.24.
2017.11.24.

Csehország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Svédország
Magyarország

Magyarország
Új-Zéland
Szlovénia
Bulgária
Szerbia
Románia
Skócia
Dánia
Horvátország
Magyarország
Ukrajna

Cyprus Cup 17
Cyprus Cup 17
Barátságos
Barátságos
V. Balaton Kupa
V. Balaton Kupa
Barátságos
Vb-selejtező
Vb-selejtező
Vb-selejtező
Vb-selejtező

1-2
1-3
2-2
4-0
1-1
3-2
0-3
1-6
2-2
5-0
0-1

2017-ben, nemzeti színeinkben, 33 játékos lépett pályára. Minden válogatott mérkőzésen három játékos
kapott szerepet, illetve 2017-ben négy újoncot avattunk. Legtöbben a Ferencvárosi TC, az MTK
Hungária FC, a Szombathelyi Swietelsky-Haladás Viktória és az ETO FC Győr csapatából érkeztek.
Két játékosunk az osztrák FSK Sankt Pölten Spratzern, egy játékosunk a szintén osztárk FC
Südburgenland csapatában szerepelt. Egy-egy játékost adott a német Bayer 04 Leverkusen, az 1. FC
Saarbrücken, az MSV Duisburg, SV Werder Bremen, a TGS 1899 Hoffenheim, a VfL Wolfsburg, a
svájci FC Basel, továbbá a ciprusi Apollon Ladies FC és az Egyesült Államok-beli St. John’s Red Storm
csapata.
A magyar női labdarúgó-válogatott eddigi csúcstartóját, Pádár Anitát 125. válogatottságával Románia
ellen beérte Hummel-Smuczer Angéla, aki az ezt követő Skócia ellen mérkőzésen 126. alkalommal
szerepelt a legjobbak között.

4.

Női utánpótlás válogatottak

Az U19-es és az U17-es csapat, azaz mindkét az UEFA versenyrendszerében játszó korosztályos
válogatottunk bejutott az Európa-bajnokság elitkörébe.
2016 októberében Montenegróban egy nagyon sikeres Eb-selejtezőn szerepelt válogatottunk. Szlovák
döntetlen és Montenegró elleni győzelem után az esélyes dán csapatot legyőzve csoportgyőztesként
jutottunk tovább. A sorsolásnál erős csoportba kerültünk. 2017 májusában a hazai rendezésű elitkörön
Belgiummal, Spanyolországgal és Oroszországgal játszottunk. Nem okoztunk csalódást. A későbbi Eb
győztes spanyoloktól kikaptunk. Belgium ellen is veszítettünk, de helyzeteket alakítottunk ki, amelyek
önbizalom és hitt hiányában kimaradtak. Oroszországot, akik azonos játékerőt képviseltek egy nehéz
mérkőzésen győztük le. Jól teljesített a csapat, mindenki a tudásának a maximumát nyújtotta. A
kiöregedett 1998-as korosztályból többen a felnőtt csapat tagja lettek, négyen már be is mutatkoztak a
felnőtt csapatban. Megfiatalodott csapatunk a belépő 2000-es korosztály nem várt magabiztos
teljesítményt nyújtott az októberi hazai rendezésű selejtezőn. Törökországnak és Örményországnak ötöt gólt lőttünk a csoportrangadón 2 - 0-ra vertük Skóciát. Három győzelemmel csoportgyőztesek lettünk,
bizakodva vártuk a sorsolást.
Eredmények
U19-es válogatott
2017.03.01
2017.03.03
2017.03.06
2017.03.08
2017.04.04
2017.04.05
2017.04.11
2017.04.13

Horvátország
Horvátország
Horvátország
Horvátország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Horvátország
Bosznia-Hercegovina
Franciaország "B"
Tajvan
Németország
Székelyföld
Izland
Izland

Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos

0-3
0-2
0-6
0-1
0-3
5-0
2-0
1-1
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2017.05.26
2017.05.28
2017.05.31
2017.09.12
2017.09.14
2017.09.18
2017.09.20
2017.09.26
2017.09.28
2017.10.18
2017.10.21
2017.10.24

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Ausztria
Ausztria
Magyarország
Szlovénia
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Belgium
Spanyolország
Oroszország
Észak-Írország
Észak-Írország
Írország
Ausztria
Szlovénia
Szlovénia
Törökország
Skócia
Örményország

Eb-elitkör
Eb-elit kör
Eb-elitkör
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
EB selejtező torna
EB selejtező torna
EB selejtező torna

0-3
0-3
1-0
1-0
2-1
0-1
3-3
0-1
1-2
5-2
2-0
5-0

A 2016-os hazai rendezésű (Bük) Eb-selejtezőn második helyen továbbjutott az U17-es női
válogatottunk. Ezt követően 2017. március 11-18-ig Szerbiában (Belgrád) Elitkörön vettünk részt, ahol
a négyes csoportban Skócia, Szerbia, és Írország voltak az ellenfeleink. A második mérkőzés után 4
ponttal vezettük a csoportot és esélyünk volt az EB döntőbe kerülésre. Az utolsó mérkőzésünkön
Írország válogatottja ellen 1 - 0-s vereséget szenvedtünk, így nem sikerült a döntőbe jutás. Korosztály
váltást követően 2017. szeptember 20-28-ig, a hazai rendezésű (Bük) Eb-selejtezőn 100%-osan
teljesített a csapat, mindhárom mérkőzésünket megnyertük, 9 - 0-s gólkülönbséggel, 9 ponttal az első
helyen végeztünk a csoportban. Első két mérkőzésünkön esélyeshez méltó, gólra törő magabiztos jó
játékkal nyertünk. Bulgária ellen 5 - 0-ra, Moldávia ellen 3 - 0-ra győztük. Harmadik mérkőzésünkön a
csoportgyőzelemre esélyes norvég válogatott ellen 1 - 0-ra nyertünk. Kellő önbizalommal készülünk a
2018-as Elitkörre.
Eredmények
U17-es válogatott
2017.02.14
2017.02.16
2017.02.21
2017.02.23
2017.03.13
2017.03.15
2017.03.18
2017.08.22
2017.08.24
2017.09.05
2017.09.07
2017.09.22
2017.09.25
2017.09.28

5.

Wales
Wales
Lengyelország
Lengyelország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Portugália
Portugália
Magyarország
Magyarország
Magyarország

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Skócia
Szerbia
Írország
Románia
Románia
Magyarország
Magyarország
Bulgária
Moldova
Norvégia

Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Elit kör
Elit kör
Elit kör
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Eb-selejtező
Eb-selejtező
Eb-selejtező

4-1
2-1
1-2
1-1
1-1
1-0
0-1
2-0
7-0
1-2
1-1
5-0
3-0
1-0

Futsal „A” válogatott

A 2017-es év folyamán a futsal „A” válogatott összesen tizennyolc mérkőzésen lépett pályára, amelyből
öt mérkőzés az Eb-selejtezőkre való felkészülés volt, három mérkőzés az azerbajdzsáni csoportkör
mérkőzései, két mérkőzés a play-off és másik három mérkőzés pedig az erre való felkészülés jegyében
zajlott. Célunkat nem tudtuk elérni, dacára annak, hogy a felkészülésünk teljesen a terv szerint haladt
(még ha volt is olyan alkalom, amikor Dróth Zoltánra nem tudtunk a felkészülés teljes időtartama alatt
számítani). Az edzői stáb a profizmus irányában jelentőset lépett előre, ezt segítette Chus López
kapusedző jelenléte is, aki jelentősen hozzájárul kapusain gyors és hatákony fejlődéséhez.
A play-off sikertelensége után válogatottunknak 2018-ban két fő célja van:
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1. Ki kell alakítani egy új keretet, pótolni kell az esetleges kiesőket (Németh Péter visszavonult), új,
fiatal, motivált játékosokat kell megtalálni és a csapatba építeni, illetve
2. az újonnan kialakított kerettel a lehető legjobban módon fel kell készülnünk a 2020-as világbajnoki
selejtező mérkőzéseire.
Eredmények
Futsal „A” válogatott
2017.02.22.
Magyarország
2017.01.29.
Magyarország
2017.01.28.
Magyarország
2017.02.22.
Magyarország
2017.03.29.
Magyarország
2017.03.31.
Magyarország
2017.04.08.
Magyarország
2017.04.09.
Bosznia-Hercegovina
2017.04.11.
Magyarország
2017.09.02.
Magyarország
2017.09.03.
Finnország
2017.09.12.
Magyarország
2017.09.26.
Lengyelország
2017.11.11.
Svédország
2017.11.12.
Svédország
2017.12.05.
Magyarország
2017.12.06.
Magyarország

6.

Szlovénia
Szlovákia
Belgium
Szlovénia
Japán
Japán
Albánia
Magyarország
Azerbajdzsán
Kína
Magyarország
Lengyelország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Franciaország
Franciaország

Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos
EB selejtező
EB selejtező
EB selejtező
Barátságos
Barátságos
EB play-off
EB play-off
Barátságos
Barátságos
Barátságos
Barátságos

0-5
1-3
7-6
0-5
1-1
0-3
4-3
2-2
1-6
2-1
4-1
2-1
6-4
1-3
5-4
1-4
1-4

Futsal utánpótlás válogatottak

Az utánpótlás válogatottaknál változás volt az előző évekhez képest, hogy míg korábban szinte csak az
U21 válogatott jelentette az utánpótlást, addig 2017-ben a fiatalabb korosztályok (U17-U18) felé nyitott
a szakmai stáb. Ennek oka az volt, hogy az UEFA 2019-es bevezetéssel Európa Bajnoki döntőt írt ki az
U19 korosztálynak.
Az éves munka a korosztályos válogatottaknál immár tendencia szerűen három szakaszra tagolódott:
1. kiválasztás
2. szűrés
3. versenyeztetés
Az alapcélkitűzés a munka folyamán az volt, hogy a klubedzések után megismertessük a keretekkel a
magasabb szintű taktikai elemeket, amelyek nélkül nemzetközi szinten eddig hátrányban voltunk és
azokat a mérkőzéseken begyakoroltassuk. A futsal utánpótlás válogatottak a 2017-ben megrendezett öt
nemzetközi tornából hármat megnyertek, valamint hasznos nemzetközi tapasztalatokat szereztek páros
barátságos mérkőzéseken, amelyek kiválóan szolgálják majd a játékosok későbbi beépülését a felnőtt
válogatottba.
Eredmények
U17-es válogatott
2017.03.18.
2017.03.18.
2017.03.19.
2017.04.19.
2017.04.20.

Magyarország
Magyarország
Csehország U19
Magyarország
Magyarország

Szlovákia
Csehország U19
Magyarország
Szlovénia
Ukrajna

Nemzetközi Torna
Nemzetközi Torna
Nemzetközi Torna
UEFA Dev. Cup
UEFA Dev. Cup

3-1
3-2
8-4
3-3
3-2
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2017.04.22.
2017.10.15.
2017.10.16.
2017.10.17.
2017.11.01.
2017.11.02.
2017.11.04.
2017.12.08.
2017.12.09.
2017.12.10.

7.

Magyarország
Magyarország
Csehország
Magyarország
Portugália
Szerbia
Magyarország
Magyarország
Lengyelország
Magyarország

Szlovákia
Franciaország
Magyarország
Szlovákia
Magyarország
Magyarország
Ukrajna
Szlovákia
Magyarország
Csehország

UEFA Dev. Cup
Nemzetközi Torna
Nemzetközi Torna
Nemzetközi Torna
YOG selejtező
YOG selejtező
YOG selejtező
Nemzetközi Torna
Nemzetközi Torna
Nemzetközi Torna

5-3
3-5
3-6
6-0
8-3
4-1
4-4
2-4
4-4
2-2

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Japán
Thaiföld
Malajzia
Japán
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Chile
Csehország
Kína
Csehország
Ausztria
Andorra
Dánia
Bulgária
Moldávia
Törökország
Anglia
Görögország

Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
Felkészülési
EBSL-selejtező
EBSL-selejtező
EBSL-selejtező
EBSL Super Final
EBSL Super Final
EBSL Super Final
EBSL Super Final

1-0
1-2
3-2
4-1
3-5
3-5
1-1
6-2
3-6
4-1
4-2
1-3
5-1
4 -2
10 -2
8-3
6-2
14 - 1
16 - 2
7-3
8-3
4-6
6-4
3-1

Strandlabdarúgó válogatott

Eredmények
Strandlabdarúgó „A” válogatott
2017.01.26.
UAE
2017.01.27.
UAE
2017.01.27.
Al-Ahli (klub)
2017.01.28.
UAE
2017.01.29.
Al-Ahli (klub)
2017.02.13.
Magyarország
2017.02.14.
Magyarország
2017.02.15.
Magyarország
2017.02.16.
Magyarország
2017.03.22.
UAE
2017.03.23.
UAE
2017.03.24.
UAE
2017.05.11.
Magyarország
2017.05.12.
Magyarország
2017.05.13.
Magyarország
2017.07.15.
Magyarország
2017.07.16.
Magyarország
2017.08.11.
Magyarország
2017.08.12.
Magyarország
2017.08.13.
Magyarország
2017.10.14.
Magyarország
2017.10.15.
Magyarország
2017.10.16.
Magyarország
2017.10.17.
Magyarország
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V.

Versenyeztetés
1.

Nemzeti férfi felnőtt nagypályás bajnokságok és Magyar Kupa

A 2016/2017. évi OTP Bank Liga NB I férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 12 csapattal került
lebonyolításra. A bajnokság előző évhez hasonlóan 3 x 11 forduló keretében került megrendezésre. A
bajnokság az új lebonyolítási rendszere kiélezettebb bajnoki mérkőzéseket és versenyt eredményezett.
A 2016/2017. évi Merkantil Bank Liga NB II férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 20 csapattal
került megrendezésre. A bajnokság 2 x 19 forduló keretében került megrendezésre. A bajnokság 20
csapatosra való emelésével a bajnokság színvonala nem csökkent. A bajnokságban mind a feljutás, mind
a kiesés az utolsó fordulókig nyílt volt.
Mind az OTP Bank Liga NB I-ben, mind a Merkantil Bank Liga NB II-ben a stadion felújítások,
átépítések miatt több csapat nem tudott a hazai pályáján játszani. A következő bajnoki évben már több
csapatnak elkészül az új stadionja és újra hazai környezetben hazai nézői előtt tudta/tudja hazai bajnoki
vagy kupa mérkőzéseit játszani.
A 2016/2017 bajnoki évben három csoportban 3 *18 csapat vett részt az NB III-as bajnokságokban. A
2017/2018-as idényben 3 x 16 csapatra lett csökkentve a bajnokságok létszáma. Az NB III-as
támogatásnak és a létszámcsökkentésnek köszönhetően tovább emelkedett a versenysorozat színvonala.
Pozitívum, hogy a 2016/2017-es évben tapasztalt nagyszámú infrastrukturális hiányosságok a
2017/2018-as bajnoki rajra mérséklődtek.
A Magyar Kupa 2017/2018. évi lebonyolítása teljesen megegyezett a 2016/2017. évivel. Az MTVA és
a Szövetség közös törekvése a Magyar Kupa nézettségének növelése, melynek egyik eleme, hogy a
Kupa sorsolása a 8. fordulótól élő adásban történik.

2.

Férfi utánpótlás nagypályás bajnokságok

A 2016/2017. évi férfi felnőtt bajnokságokban részt vevő sportszervezetek kötelezően indítandó
utánpótlás csapatai részére három osztályban írt ki bajnokságot a Szövetség. A bajnokságok
korosztályai: U19, U17 és U16, illetve U15 és U14 első és másodosztályú, illetve U19 és U17
harmadosztályú bajnokságok kerültek megrendezésre.
A 2017/18-as bajnoki évben először került megrendezésre az U13-as és U12-es I. osztályú bajnokság 6
csoportban a régiós központok és alközpontok részvételével.
A 2016/2017-es bajnoki évtől az U16-os, az U17-es és az U19-es 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 megmérettetésein.

3.

Nemzeti strandlabdarúgó bajnokság

A korábbi évek jó tapasztalatai alapján 2017-ben is Siófokon kerültek megrendezésre a nemzeti
strandlabdarúgó bajnokságok döntő mérkőzései. A férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság mellett
országos lebonyolításban az U19-es, az U16-os és az U14-es korosztályú bajnokságok ismét elindultak.
A Férfi Felnőtt Nemzeti Strandlabdarúgó Liga 10 csapat részvételével került lebonyolításra. 2017-ben
a nyolc meghívott (2016-os eredmények alapján) csapat mellett további négy csapat nevezett a
bajnokságba, így kvalifikációs tornát kellett rendezni, melyre a korábbi években nem volt példa.
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A férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság döntőjét (Super Final), illetve a bronzmérkőzést 2017-ben is
élőben közvetítette az M4 televíziós csatorna.
Az országos férfi bajnokságok mellett több megyében felnőtt és utánpótlás bajnokságok is sikeresen
megrendezésre kerültek. Diákolimpiai program továbbra is két korosztályban indult. 475 csapatot
sikerült bevonni különböző korosztályokban a versenyeztetésbe, mely mutatja, hogy sikerült tovább
növelni a strandlabdarúgás népszerűségét. A Talent Cup 2017-ben nem négy, hanem immér nyolc
csapattal került megrendezésre. Debrecenben átadásra került egy strandlabdarúgó pálya, Gyulán és
Győrben kivitelezés előtt áll a projekt. Változatlanul fontos az infrastruktúra fejlesztése és az, hogy az
elkövetkező két évben valamennyi kiemelt régióban legyen egy nemzetközi akkreditációjú
strandlabdarúgó pálya.
2017 decemberében a Strandlabdarúgás Szakág élére Rédei Norbert személyében új szakágvezető került
kijelölésre.

4.

Futsal felnőtt és utánpótlás bajnokságok

A 2016/2017. évi felnőtt és utánpótlás futsal bajnokságok lebonyolításában, szervezésében változások
kezdődtek a szakmai fejlődés érdekében.
A férfi felnőtt futsal NB I-ben 10 csapat versenyzett alapszakasz majd felső- és alsóházi rájátszásos
lebonyolításban. Az NB II-ben ebben a szezonban 4 csoportban 45 csapat versenyzett, a bajnokság
végén csak a legjobb 24 csapat kvalifikálta magát a 2017/2018-as szezon NB II-es mezőnyébe. Az első
osztályú csapatok kötelező utánpótláscsapatai az U20-as és az U17-es korosztályokban párhuzamos
versenyeztetéssel bajnoki lebonyolítású rendszerben játszottak, míg a II. osztályú U20-as ésU17-es
bajnokság torna rendszerű bajnokságok voltak. Az U15-ös, az U13-as és az U11-es korosztályok
versenyeztetését a megyei igazgatóságok bonyolítják le, míg a korosztályos döntőket az MLSZ rendezi.
A 2017/2018-as szezonban a férfi NB I-es bajnokság lebonyolítása megváltozott, visszakerülnek a
bajnokság végén a páros helyosztó mérkőzések. Szakmai indokok alapján az NB II mezőnye leszűkült
24 csapatra, és megyei lebonyolítás mellett elindultak a Regionális harmadosztályú bajnokságok.
A 2016/2017-es szezonban a női felnőtt futsal bajnokságok 2 osztályban 23 csapattal zajlottak, míg az
utánpótlás korosztályok (U17, U15, U13) torna rendszerű bajnokságokban versenyeztek. Ez a gyakorlat
a 2017/2018-as évadban megváltozott, az utánpótlás bajnokságok kizárólag bajnoki lebonyolításban
kerülnek megrendezésre a torna jellegű lebonyolítás helyett.
A 2017/2018-as szezonban az NB I-es bajnokságban részt vevő csapatoknak kötelezően előírt U15-ös
országos bajnokság lett kiírva.
Összességében elmondható, hogy a 2017. évtől folyamatosan zajlanak a felnőtt és utánpótlás
bajnokságok hosszú távú átalakításai, a minőségi fejlődés érdekében.

5.

Női nagypályás bajnokságok

A női csapatok számára a Szövetség 2017-ben két felnőtt országos bajnokságot (Jet-Sol Liga Női NB I
és Női NB II) írt ki. Előbbiben 8, utóbbiban 14 csapat vett részt.
A korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a korosztályos bajnokságokban versenyző
sportszervezetek száma. Az U19-es bajnokságban egy kiemelt (10 csapat) és három területi alapon
szervezett (34 csapat) bajnokságot szervezett az MLSZ. Az U16-os bajnokságban a női csapatok két
pályaméreten versenyeznek. A nagypályás U16-os bajnokságban 23 csapat, egy kiemelt (9 csapat) és
két területi alapon szervezett (összesen 14 csapat) csoporttal, valamint háromnegyedpályán összesen 42
csapat, területi alapon szervezett 5 csoporttal vesz részt a küzdelmekben.
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A megyei igazgatóságok egyre több saját női bajnokságot írnak ki. A 2017/2018-as bajnoki évben 19
megyei igazgatóság írt ki valamilyen – felnőtt vagy korosztályos – női bajnokságot.
Összességében a különböző női bajnokságokban versenyző csapatok száma már meghaladja a
négyszázat (446).

6.

Nemzetközi átigazolás

A nemzetközi átigazolások száma évről évre növekszik. 2017-ben a téli és a nyári átigazolási
időszakokban több mint kétezer amatőr labdarúgó nemzetközi átigazolása bonyolódott le. Ennek közel
25%-a kiskorú játékos nemzteközi átigazolásához kapcsolódott. Az utóbbi évek adatai ismeretében
elmondható, hogy a kiskorú (amatőr) játékosok nemzetközi átigazolása évről évre növekvő tendenciát
mutat.
A 2016/2017-es szezont érintő átigazolási időszakokban a hivatásos labdarúgók nemzetközi
átigazolásának aránya nem volt eltérő a korábbi években 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 rendszerének
használata vonatkozásában az új belépő sportszervezetek és az új felhasználók részére a MLSZ
Versenyigazgatósága rendszeres időközönként egyéni oktatásokat szervez, illetve szervezett.

7.

Szerződés nyilvántartás

A Szövetség 2017 januárjától kizárólag az IFA rendszerbe feltöltött szerződéseket vizsgálja és veszi
nyilvántartásba. Ami a szerződések számát és a játékos-munkabéreket illeti, megállapítható, hogy
mindkettő nőtt, hiszen a labdarúgásba érkezett további pénzforrások befolyásolták a nagyobb
sportszervezeteket, hogy érdekeltek legyenek például az utánpótláskorú játékosokkal való
szerződéskötésekben is, és ez a játékosok jelentős mértékű munkabér-emelkedése is mutatja.
A kölcsönadási tranzakciók feldolgozása 2017 nyarától az MLSZ Versenyigazgatóságának hatáskörébe
került. A kölcsönadási megállapodások keretében létrejött szerződéskötések száma az elmúlt évek
adataival nagyságrendileg megegyezett.

8.

Fegyelmi ügyek

Az MLSZ Fegyelmi Bizottságának (FEB) feladatait az MLSZ Fegyelmi Szabályzatában és a FEB saját
Ügyrendjében meghatározottak figyelembe vételével látja el. A FEB üléseit főszabály szerint
keddenként tartja, de hétközi mérkőzések esetén csütörtökön vagy pénteki napokon is sor kerül a FEB
öléseinek megtartására.
Az elrendelt vagy elrendeltnek minősülő ügyekben a FEB határozatait a FEB Elnöke által kijelölt három
tagú fegyelmi tanácsok vagy fegyelmi biztos hozza meg. A FEB határozatai az MLSZ honlapján és az
MLSZ Hivatalos Értesítőjében is megjelennek.
A 2016/2017-es bajnoki évben a FEB összesen 1300 határozatot hozott, amely minimális növekedést
(1,1 %) mutat az előző bajnoki évben meghozott határozatok számához képest. A jogosultak a
határozatokkal szemben 19 alkalommal nyújtottak be fellebbezést.
A FEB büntetéseit az előző évi bajnokság során tapasztaltakkal egyezően, főképpen a szurkolók
megbotránkoztató magatartása, a szurkolói rasszista megnyilvánulások, pirotechnikai eszközök
alkalmazása, a labdarúgók, illetve sportszakemberek által a játékvezetők személyének sértegetése,
továbbá a labdarúgók egymás elleni sportszerűtlen magatartása miatt szabta ki.
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A FEB által 2016/2017-es bajnoki évben kiszabott összes jogerős pénzbüntetések összege 32.558.000,Ft volt, amely 57,5%-kal magasabb, mint a 2015/2016-os bajnoki idényben kiszabott összes
pénzbüntetés összege. A növekedés oka arra vezethető vissza, hogy a szurkolók, a sportszervezetek és
a labdarúgók is az előző bajnoki évhez képest nagyobb számban és súlyosabb ügyekben követtek el
szabályszegő magatartást, mint az előző bajnoki évben.
Kiemelendő, hogy a 2017/2018-as bajnoki évadban példa nélküli szurkolói rendbontás történt az FTCDVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen. A hazai szurkolók egy csoportja a mérkőzés szünetében
összeverekedett egymással, a verekedésben többen is megsérültek, kés használatára is sor került. A FEB
az eset súlyára és a mérkőzésen történt egyéb szurkolói rendbontásokra is tekintettel súlyos büntetést
szabott ki a rendező sportszervezettel szemben.
Említést érdemel még az újpesti szurkolók részéről sorozatosan tanúsított megbotránkoztató, rasszista
magatartása és pirotechnikai eszközök használata. Szurkolóinak ezen magatartása miatt a FEB a
sportszervezetet már négy zártkapus mérkőzés megrendezésére kötelezte.

9.

Játékvezetés

9.1.

A szakterülethez kapcsolódó általános szövetségi feladatok

A Szövetség folyamatosan
 biztosítja a kijelölt játékvezetők részvételét az UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken;
 elvégzi a hazai bajnoki és kupamérkőzések játékvezetői és ellenőri küldéseit (nagypályás, futsal és
strandlabdarúgás bajnokságokban);
 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 jelen szakmai beszámoló időszakában az MLSZ illetékes szervezeti egysége
 az általa szervezett versenyekre, barátságos és mintegy száz nemzetközi (FIFA, UEFA, valamint
meghívásos) mérkőzésre játékvezetőket, ellenőröket biztosított;
 a Magyarországon játszott UEFA mérkőzésekre és tornákra, hivatalos és barátságos találkozókra
negyedik játékvezetőket, kísérőket biztosított;
 a világon egyedülálló kezdeményezésként 2014-ben elindította a Debreceni Tudományegyetemen
a labdarúgó játékvezető képzést, mely után 2017-ben az ELTE (!), mint a hazai és a nemzetközi
felsőoktatásban legmagasabban rangsorolt magyar intézmények egyike és a Kaposvári Egyetem is
adaptálta a játékvezetői képzést. Ezen túlmenően az MLSZ további újabb felsőoktatási
itézményekkel folytat tárgyalásokat a program népszerűsítése és a játékvezetői képzés integrációját
illetően;
 az ismételt jelentős szabálymódosítások okán (az IFAB 2017-ben a 131-dik Éves Közgyűlésén
újabb, többszitű változtatást eszközölt) elkészítette a magyar nyelvre lefordított, 210 oldalas
szabálykönyv nyomtatott, valamint elektronikus verzióját;
 biztosította a honi klubok tájékoztatását és az új szabályokból való felkészítését, angol és magyar
nyelvű írásos és DVD klipekből összeállított szakanyagokkal;
 az IFAB szakmai útmutatására, anyagaira építkezve elkészítette a szabályváltozások magyar
szakanyagait (prezentációk, tájékoztatók);
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9.3.

külön szakmai foglalkozás keretében felkészítette az NB I-II-III-as és női játékvezetői/asszisztensi
és ellenőri keretet (kiegészítve a megyei játékvezetői bizottságok instruktoraival) a
szabálymódosítások tekintetében;
az újabb szabályváltozások miatt átdolgozta és országos szinten egységesítette az alapfokú
játékvezetői tanfolyamok során alkalmazott szakmai előadások anyagait;
felülvizsgálta és egységes szerkezetbe foglalta a játékvezetők oktatását, képzését segítő angol
nyelvű, a FIFA által rendelkezésre bocsájtott kérdés-feleleteket (ún. TRIVIA kérdéssort, mely
közel 1000 db kérdést tartalmaz 4-4 db válaszlehetőséggel);
jelentős, sajáterős fejlesztés keretében adaptálta és elindította (a Budapesti Műszaki Egyetemen is
alkalmazott) MOODLE elektronikus tanulási környezetet, mely a hagyományos képzési
lehetőségek mellett a távoktatás, az E-learning tekintetében nyit újabb távlatokat a
játékvezetői/asszisztensi képességek fejlesztésében az országos és különös tekintettel a regionális
képzés, oktatás területén:
Különböző országos szintű játékvezetői képzések, programok, illetve az alapfokú
tanfolyamokon széleskörű alkalmazásra nyílik lehetőség e Windows, Linux, MAC, IOS és
Android operációs rendszerekről egyaránt elérhető „virtuális tantermet” használatával, mely
az ismert okok miatt a régiós játékvezetői képzést, továbbképzést illetően talán még
fokozottabb jelentőséggel bír.
A rendszer lehetőséget nyújt az egyes tanlapokon különböző oktatási, továbbképzési témákat
feldolgozó elektronikus tananyagok, dokumentumok, videók, prezentációk stb. tematikus
elhelyezésére, illetve különféle feladatok, többek között hagyományos és távoktatásos jellegű
szellemi- és videós tesztek megoldására, elvégeztetésére. Mindemellett a rendszer lehetőséget
biztosít a hallgatók tanulási folyamatának ellenőrzésére, nyomon követésére.
a nagypályás játékvezetői asszisztensi tevékenység fejlesztése érdekében (különböző szakmai
mutatók figyelembevétele és értékelése alapján) kialakította a 14 fős félhivatásos asszisztensi
keretet;
az országos női labdarúgó játékvezetés fejlesztése és az élvonal közvetlen utánpótlásának
biztosítása érdekében, az NB I-es női keret után, az ország 20 régiójában működő hölgy
játékvezetők/asszisztensekből létrehozta az országos NB II-es női játékvezetői keretet, amely keret
tagjainak az MLSZ központi felmérést és felkészítésük érdekében speciális összevonásokat
szervezett;
szintén a női, de a megyei labdarúgó játékvezetés fejlesztése jegyében két napos országos szintű
szakmai továbbképzést szervezett. A hazánkban regisztrált 166 női játékvezető/asszisztens közül –
több szakmai kiválasztási szempont figyelembevétele mellett – 69 fő kapott meghívást, melyből
sajnos csak 32 fő élt a lehetőséggel (?!);
külön tartott, két napos szakmai nap keretében, 8 szekcióban (160 fő részvételével), értékelte és
készítette fel a megyei játékvezetés irányítóit, szakreferenseit a 2018-as év feladataira. E szakmai
napokon képezte ki az MLSZ a 20 regionális, a MOODLE oktatási keretrendszer helyi
üzemeltetetéséért felelős szakembereket;
folyamatosan, 4 fordulós ciklusban értékelte a hivatásos játékvezetők foglalkoztatásának szakmai
tapasztalatait, jogi- és pénzügyi szabályozását.
A játékvezetők felkészítése

A korábbi évekhez hasonlóan készültek a nagypályás országos játékvezetői keret tagjai a tavaszi és őszi
bajnoki szezonra. Az ismételt, jelentős szabályváltozások okán külön elméleti foglalkozásokkal
kiegészített edzőtáborokban készült a teljes országos játékvezetői és ellenőri keretet.
A 344 főre duzzadt országos játékvezetői kar szakmai felkészítése, téli és nyári edzőtáborai, szezon
közbeni frissítő kurzusai, elméleti és fizikai tesztelése az érvényben lévő FIFA szabályozás, szintidők
szerint rendben megtörtént. Mindezen túlmenően a hivatásos játékvezetők a bajnoki szezon alatt
folyamatosan, a TV felvételek alapján minden részletre kiterjedően elemezték döntéseiket, ítéleteiket.
Három szinten (alap, közép és haladó), kéthavonkénti, 3-3 napos összevonásokkal folytatódott a
komplex rendszerű hazai utánpótlás-nevelés és képzés. Ennek során a modern technológia által nyújtotta
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lehetőségek széleskörű alkalmazásával fejlesztette minden akadémiai képzésre kiválasztott tehetséges
játékvezető/asszisztens a szakmai, mentális és fizikális képességeit, valamint hangsúlyozottan az
összevonások közötti időszakokban, távoktatásos rendszerben az angol nyelvismeretét.
A hazai NB I-es, NB II-es és az NB III-as játékvezetői és asszisztensi keret tagjai idén is 4 alkalommal
teljesítették az új FIFA Intervall (75m - 25m) és az úgynevezett dinamikus yo-yo tesztet (szintén a
nemzetközi szövetség által meghatározott szintidőkkel), ezáltal is követve a játékvezetők fizikai
felkészültségét mérni célzó nemzetközi trendet.
9.4.

Rangos játékvezetői sikerek

A magyar játékvezetés 2017-ben is jelentős nemzetközi sikereket ért el:
 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 FIFAasszisztens Kóbor Péter lett. Futsalban a 2016-ban eggyel növelt kvótát sikerült megőriznünk.
 Futsalban Kovács Gábor részese a legelőkelőbbek exkluzív listájának, Farkas Balázs pedig a "first"
kategóriában kapott továbbra is helyet.
 Japánban rendezett klubvilágbajnokságon az Európát képviselő játékvezetői team háromnegyedét
magyarok alkották (Kassai Viktor, Ring György és Tóth Vencel).
 Török-görög párharcot vezetett Vad II István az Európa Ligában (Osmanlispor-Olimpiakosz).
Asszisztensként Albert István és Berettyán Péter, míg az alapvonali játékvezetői feldatoka AndóSzabó Sándor és Erdős József látta el, a tartalék-játékvezető szerepét pedig Viszokai László töltötte
be.
 A továbbjutás szempontjából nyílt AS Roma-Olympique Lyon mérkőzést magyar játékvezetői
hatos közreműködésével rendezték meg (Kassai Viktor, Ring György, Tóth Vencel, Bognár Tamás
és Farkas Ádám személyében. Tartalék játékvezetői szerepkört Berettyán Péter látta el).
 A bécsi Ernst Happel stadion adott otthont az Ausztria-Moldova világbajnoki selejtezőnek, melyen
magyar négyes működött. (Vad II István bíráskodott, asszisztensei Albert István és Berettyán Péter
voltak, míg a tartalék-játékvezetői teendőket Karakó Ferenc látta el.)
 Dél-Koreai U20-as labdarúgó-világbajnokságra magyar játékvezetői trió is meghívást kapott.
(Kassai Viktor, Ring György és Tóth Vencel).
 A futsal Eb-selejtező A csoportjában Szilágyi Norbert Tbilisziben képviselte a magyar színeket.
 A podgoricai stadionban Kassai Viktor sípjelére kezdődött a Montenegro-Lengyelország párharc a
Vb-selejtező E csoportjában.
 Három magyar játékvezető közreműködésével rendezték meg a Manchester City-Oympique Lyon
női BL-elődöntőt. Kulcsár Katalinnak dr. Kulcsár Judit és a holland Juliétte Bakker voltak az
asszisztensei, míg a tartalék-játékvezető szerepét Urbán Eszter töltötte be.
 Magyar játékvezető is fújta a sípot a Futsal legrangosabb kupasorozatának végjátékában. Kovács
Gábor játékvezetőként vett részt a kazahsztáni Futsal Final Four-on.
 A tavalyi azerbajdzsáni U17-es kontinensviadal után újabb rangos megbizatást kapott a békéscsabai
FIFA-asszisztens Buzás Balázs, aki a grúziai U19-es Eb elődöntőn működött.
 Újabb elismerés a hazai játékvezetésnek: Kulcsár Katalin és dr.Kulcsár Judit, egy játékvezető és
egy asszisztens is képviselte hazánkat a hollandiai női Eb-n, a nyári kontinensviadalon. Három
csoportmérkőzés (Németország-Svédország, Skócia-Portugália és Franciaország-Svájc) után a női
labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöjében bíráskodtak.
 Fehérorosz-ukrán párharcon is a magyar játékvezetői négyes működött (Bognár Tamás
asszisztensei Buzás Balázs és Georgiou Theodoros voltak, míg a tartalék-játékvezetői teendőket
Farkas Ádám látta el).
 Magyar játékvezetői hatos működött az Olympiakosz-Sporting Lisszabon Bajnokok Ligájamérkőzésen. Kassai Viktor asszisztensei ezúttal is Ring György és Tóth Vencel voltak. Az
alapvonali játékvezetők szerepét Bognár Tamás és Andó-Szabó Sándor töltötték be, míg a tartalékjátékvezetői teendőket Berettyán Péter látta el.
 Magyar bírótrió működött a francia-horvát Futsal Eb-selejtezőn. Kovács Gábor és Farkas Balázs
dirigálta a találkozót, míg Szilágyi Norbert a tartalék-játékvezetői feladatokat oldotta meg.
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Az Everton stadionjában bizonyíthattak Bognár Tamásék. Buzás Balázs volt az egyik, míg
Georgiou Theodoros a másik asszisztense. Alapvonali játékvezetőként Farkas Ádám és Solymosi
Péter látta el, tartalék-játékvezetőként pedig Kóbor Péter állt a technikai zónák között.
A Vb-selejtezők zárófordulójában Vad II István és csapata, a Luxemburg-Bulgária mérkőzés
működött közre. Vad II István asszisztensei Albert István és Berettyán Péter voltak, míg a tartalékjátékvezetői teendőket Andó Szabó Sándor látta el.
Korhut Mihályék plzeňi EL-csoportmeccsén, aVictoria Plzeň - Hapoel Beer-Sheva párharcon
szintén magyar játékvezetői hatos működött közre. Vad II István munkáját asszisztensként ezúttal
Albert István és Berettyán Péter segítették. Az alapvonali játékvezetők Andó Szabó Sándor és
Karakó Ferenc voltak, míg a tartalék-játékvezetői teendők a FIFA-asszisztens Tóth Vencelre
hárultak.
Bayern München-Chelsea BL-mérkőzésen magyar játékvezetői négyes működött közre. (Kulcsár
Katalint dr. Kulcsár Judit és Török Katalin asszisztensként segítette, a tartalék-játékvezető szerepét
pedig Gaál Gyöngyi töltötte be.)
Liverpool-henger Kassai Viktorék BL-mérkőzésén, a maribori 0-7-es mérkőzésen magyar
játékvezetői hatos működött közre.
A Sheriff nem bírt a Lokomotivval Vad II-ék EL-meccsén. A moldáv-orosz párharc részese volt a
magyar játékvezetői hatos.
Az Európa-bajnok ausztriai mérkőzését Gaál Gyöngyi vezetésével szintén magyar játékvezetői
hármas vezette.
A Guimaraes-Marseille EL csoportmeccsen Bognár Tamás vezetésével magyar játékvezetői hatos
működött közre.
Vb-résztvevők párharcát vezette Vad II István Varsóban, ahol gól nélkül döntetlennel végződött a
Lengyelország-Uruguay párharc – magyar játékvezetői trió közreműködésével.
Két magyar játékvezetői négyes közreműködésével rendeztek női Bajnokok Ligája találkozókat: A
Barcelona-Gintra női BL-nyolcaddöntő visszavágóját Urbán Eszter vezette, asszisztensei Vad
Anita és Révész Csilla voltak, míg a tartalék-játékvezetői teendők Sipos Katalinra hárultak. A
Montpellier-Brescia párharc játékvezetője Kulcsár Katalin volt, asszisztensként Török Katalinra és
Baráth Noémira támaszkodhatott, a tartalék-játékvezető szerepét pedig Gaál Gyöngyi töltötte be.
Kassai Viktorék Gulácsi Péterék BL-mérkőzését irányították, ahol magyar játékvezetői hatos
közreműködésével rendezték meg az RB Leipzig és a már továbbjutott Besiktas párharcát.
Baghy Csaba az Euro Winners Cup 2017 strandlabdarúgó Bajnokok Ligája tornáján képviselte
Magyarországot.
A strandlabdarúgó EB-nek megfelelő EBSL (Euro Beach Soccer League) egyik selejtező állomásán
Baghy Csaba második számú játékvezetője volt a selejtező sorozat legrangosabb mérkőzésének, a
Portugália-Svájc találkozónak, amely Portuháliában telt ház előtt, több tv-ben is élő közvetítés
mellett zajlott.

10. Klublicenc rendszer
A Szövetség egyik kiemelt feladata az UEFA követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében
a licenc rendszer működtetése és a licenc eljárás lebonyolítása.
Az UEFA 2011-től vezette be az ún. „monitoring rendszer” kötelező alkalmazását, mely az általa
szervezett klubversenyeken indulási jogot szerző sportszervezeteket érinti, függetlenül attól, hogy
ténylegesen részt vesznek-e ezeken a versenyeken, illetve függetlenül az ott elért sporteredményeiktől.
Az MLSZ 2015. július 7-én vezette be a Pénzügyi Monitoring Rendszert („PMR”), amely keretében az
NB I-es és NB II-es kluboknak havonta kell pénzügyi jelentéseket benyújtaniuk a Klublicenc
Adminisztráció részére.
A 2017-es klublicenc eljárás 2017. február 6-tól 2017. május 31-ig tartott. Az eljárás során 44 klub kért
licencet, ebből 11 kapott UEFA/NBI, 9 klub NB I, 19 klub pedig NB II-es licencet. A 44
licenckérelmezőből 5 NB II-es licenckérelmező visszavonta a licenckérelmét, így azokat az Elsőfokú
Licencadó Bizottság nem tárgyalta.
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Az MLSZ Elnöksége 2017. október 17-én fogadta el a 2018/2019-es 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 2017/2018-as
klublicenc alapeljárás már az IFA-ban került lefolytatásra.
A 2013 februárjában bevezetett helyszíni vizsgálatok keretében az elmúlt évben 4 NB II-es klub
ellenőrzése valósult meg. Ezek 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 2017/2018-as 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. Jelentős hiányosság nem került megállapításra.

11. Biztonság
11.1.

EURO 2020 - biztonsági felkészülés

Az MLSZ Biztonsági Irodája már 2017-ben megkezdte a felkészülését a 2019-es női Bajnokok Ligája
döntő és az EURO2020 keretében megrendezésre kerülő mérkőzésekre. A felkészülés keretében többek
között az alábbi feladatokat hajtottuk végre, illetve az alábbi együttműködésben vettünk részt:
 Az MLSZ az EMMI felkérésére részt vesz az Európa Tanács Nézőtéri erőszak elleni Állandó
Bizottságának EURO2020 néven létrehozott munkacsoportja előkészítő tevékenységében,
amelynek keretében támogatja az EURO2020 előkészületeivel kapcsolatos tanácsi értékelő
látogatás előkészítését és lebonyolítását.
 Biztosítja az MLSZ részvételét az UEFA által közösségi forrásokból finanszírozott felkészítő
képzéseken.
 A Szervező Bizottságba a biztonsági feladatok koordinációjára kijelölt tag részt vesz az UEFA
felkésztő szemináriumain.
 Az UEFA által megszervezett nemzetközi képzések és szemináriumok közül két mesterképzést
(terrorral és pirotechnikával kapcsolatos szemináium), valamint két képzési projekt (stewardok
képzője és stadion biztonsági szakember képzés) kerül lebonyolításra Magyarországon az UEFA
által finanszírozva és az MLSZ által megszervezve.
11.2.

Bajnoki és kupamérkőzések minősítése, biztosítása

A Szövetség aktívan közreműködik a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
(a továbbiakban: Minősítő Bizottság) ülésein, ahol a sportszervezetek és az illetékes
rendőrkapitányságok által készített szempontrendszerek véleményezése zajlik. A Minősítő Bizottság
2017-ben 332 mérkőzést minősített, amelyek közül 27 esetben kiemelt és 4 esetben fokozott biztonsági
kockázatú minősítésről döntött a labdarúgás sportágban.
2017-ben 96 mérkőzésen tevékenykedett szövetségi biztonsági ellenőr.
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Az értékelt időszakban az azt megelőző időszakhoz képest a biztonsági ellenőrzésének száma 9 %-kal
nőtt. Az ellenőrzések során az ellenőrök a szurkolói jogsértések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a
szervezők és a rendezők tevékenységének ellenőrzésére is. A szervezési kérdések mellett
célellenőrzések keretében a stadion biztonsági eszközök működtetése és az azokhoz kapcsolódó
incidenskezelés is ellenőrzésre kerül.
Az elmúlt évben a Fegyelmi Bizottság a biztonsági ellenőrzések alapján a korábbi évekkel ellentétben
(53 eset - 2016) már 61 esetben marasztalta el a sportszervezeteket biztonsági vonatkozású mulasztások
miatt, melyekre a tavaszi szezonban 31 alkalommal (2016 – 20 alkalom), az őszi versenyévadban 30
(2016 – 33 alkalom) alkalommal került sor. Az elmarasztalások között (a biztonsági ellenőrök
célellenőrzéseiknek köszönhetően) egyre több a szervezési hiányosság, az infrastrukturális hiányosság,
a sportrendészeti infrastruktúra üzemeltetési hiányosság, továbbá az infrastrukturális szabályok
megszegése miatt 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. A fegyelmi büntetések számának változása alapvetően a nézőtéri viselkedési normák (pl.
pyrotechnikai eszközök bevitele és használata) kedvezőtlen változására vezethető vissza.
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 3 volt, 2 fővel szemben verekedés, 1 fővel szemben pályára befutás miatt került
eljárás lefolytatásra.
Külföldön és hazánkban megrendezett mérkőzések kapcsán is – 2 esetben külföldi, egy esetben NB Iben megvalósult – szurkolói rendbontás miatt büntető feljelentés megtételére is sor került.
Az MLSZ a professzionális versenyrendszerek mellett nagy hangsúlyt helyez arram hogy a megyei
biztonsági szervezetrendszer és a szabályozási rendszer is érdemben fejlődjön. A megyei
versenyrendszerek keretei között megszervezésre kerülő mérkőzések biztosítási feladatainak
végrehajtása érdekében az MLSZ továbbra is szorosan együttműködik az Országo Polgárőr
Szövetséggel és hozzájárul a polgárőrök mérkőzéseken történő jelenlétének garantálásához.
11.3.

Fogadási csalások elleni fellépés

Az MLSZ az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Szerencsejáték Zrt-vel és a hatóságokkal 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.
A Nemzeti Platform létrehozása érdekében folyamatosak az egyeztetések. A Platformnak köszönhetően
a különböző gyakorlatok egységesülhetnek, a fogadási csalások felszámolása, a bűnismétlés megelőzése
érdekében hatékony gyakorlatok jöhetnek létre a labdarúgásban és minden más sportágban egyaránt.
Az MLSZ 2017-ben előkészítette a hároméves tárgybéli felvilágosító kapmányát, amelynek keretében
2018-tól folyamatosan megkezdődnek a felvilágosító előadások, illetve rendezvények.
11.4.

Adatvédelem

Az MLSZ Elnöksége a ELN-127/2017 (10.17) számú határozatával elfogadta az MLSZ Adatvédelmi
Szabályzatát.
A klubkártya rendszer megfelelőségének biztosítása érdekében az MLSZ kezdeményezte a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) auditját, melynek keretében
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2017 decemberében beszámoltunk a Hatóság által megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról és
intézkedési terv készült a maradék, kisebb jelentőségű feladatok végrehajtására, amelynek határideje
2018. mércius 31.
Az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendeletére történő
felkészülés érdekében az MLSZ 2017 októberében külső szakértők bevonásával inditott Projektet,
amelynek célja az MLSZ felkészítése a rendelet szabályainak való megfelelésre. A projekt audit
keretében vizsgálja az MLSZ szervezeti elemeinek adatkezeléseit és jogi, valamint informatikai
szempontból fogalmaz meg javaslatokat és készít dokumentumokat. 2017. december 18-án az MLSZ a
rendelet szerinti feladatokat ellátására adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki a Biztonsági Iroda
állományából, aki egyben e a projekt vezetője is.
2018. januárjában az MLSZ adatvédelmi tudatosságának fokozása érdekében az adatvédelmi tisztviselő
előadásokat tartott, melynek keretében az új iratkezelési szoftver központi és megyei felhasználói
(összesen 99 fő) szerezhettek ismereteket a témakörben.

12. Pályahitelesítés
12.1. Pályahitelesítések
A Szövetség által működtetett versenyrendszerekben szereplő sportszervezetek által használt labdarúgó
pályák (Labdarúgás, Futsal, Strandlabdarúgás) évenkénti hitelesítését az MLSZ Infrastruktúra
Igazgatóság folyamatosan végzi.
2018-tól a hitelesítések elektronikus formában, az újonnan bevezetett IFA (Integrált Futball
Alkalmazás) keretében érhetők el, lehetővé téve az adatok gyors lekérdezését, szűrését, kimutatások
készítését. A sportszervezetek részére előírt dedikált infrastruktúra szakértők megléte lehetővé teszi a
folyamatos szakmai kapcsolattartást és az Infrastruktúra Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)
mindenkkori előírásainak való megfelelés biztosítását.
12.2. E-Learning
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.

Megyei labdarúgás
A megyei szintű futballaktivitás alakulása országosan a kiadott labdarúgó, futsal és strandlabdarúgó
versenyengedélyek száma alapján a 2015/2016-os és a 2016/2017-es versenyévek vonatkozásban.
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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 három, a PMFC (PSN Zrt), a Kozármisleny
(Gold-Sport Kft) és a Szentlőrinci SE csapata egyaránt az NB III-ban szerepel. Az utánpótlás játékosok
felfelé áramlásának esélyét nem segíti, hogy a megye legmagasabb osztályú képviselője csak
harmadosztályú.
1.2.

Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban

A nemzeti bajnokság II. és III. osztályú utánpótlás bajnokságaiban az előző szezonhoz képest néggyel
több, 25 megyei csapat szerepel.
1.3.

Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok

A megye bajnokság négy osztályában az elmúlt években a csapatszám minimális, de folyamatos
csökkenése figyelhető meg, a 2017/2018-as bajnoki évad küzdelmeiben 77 csapat vesz részt. A megyei
I. osztály csak 15 csapattal tudott elindulni, cél a 16 csapatos megyei I.
Az igazgatóság vizsgálja a Megyei III. és IV. osztály négy bajnoki osztálya összevonásának a
lehetőségét, egy három csoportos megyei III. osztályú bajnokságba.
1.4.

Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok

A megyei utánpótlás csapatok száma 66, ebből 30 csapat szerepel az U19-es, 14 az U16-os
bajnokságokban. Pozitív, hogy a megyei II – III. osztályú egyesületek közül többen is vállalják a
kötelezőn felüli csapatok indítását a megyei U19-es és az U16-os bajnokságban. A megyei U15-ös
bajnokságban 8, a torna rendszerű U15-ös bajnokságban 12, az U14-es bajnokságban 10 csapat indult
el. Cél az U15-ös bajnoki rendszerű bajnokságban induló csapatok számának növelése. Problémát jelent,
hogy több csapat a mérkőzésekre sokszor cserejátékosok nélkül, vagy maximum 1-2 cserejátékossal
tudott csak kiállni.
1.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
A felnőtt női nemzeti bajnokságban a megyét egyedüliként a PMFC (MLE) csapata képviseli. Az
utánpótlás lány nemzeti bajnokságban kettő, az országos ¾ pályás bajnokságban 4 csapat képviseli a
megyét. Az igazgatóság első ízben írt ki bajnokságot 2 korosztályban is, a megyei leány U14 és U16
csapatok számára, melyben összesen 16 együttes versenyez. Az igazgatóság célja egy erős pécsi női
labdarúgó központ kialakítása a megyében.
1.6.

Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: A nemzeti felnőtt futsal bajnokság II. osztályú küzdelmeiben Baranya megyéből egy férfi csapat
mellett, egy női csapat is szerepel. A nemzeti utánpótlás fiú futsal bajnokságban egy baranyai csapat
indult. A megyei futsal bajnokság dinamikusan fejlődik, jelenleg a fiúknál a U9-es, az U11-es, az U13as, az U15-ös, az U17-es és az U19-es korosztályokban 108, a leányoknál az U14-es, az U16-os és az
U19-es korosztályokban összesen 18 csapat versenyez.
Strand: A női strandbajnokságot az igazgatóság 2017-ben második ízben írta ki az U15-ös, az U17-es,
valamint a felnőtt korosztály számára, a bajnokságokban összesen 5 baranyai női csapat vett részt. Az
igazgatóság 2018/2019. évi szezonban az U14-es, az U16-os, az U19-es és felnőtt korosztályban tervezi
kiírni a bajnokságot.
1.7.

OTP Bank Bozsik-program
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Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi moduljában benevezett intézmények száma folyamatosan
nő, jelenleg 108 intézmény, 218 csoportjában, 2879 gyermek vesz részt a programban. A növekedést az
újonnan bevont pécsi és Pécs környéki óvodák eredményezték.
Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi moduljában 50 egyesület, 218 csapata és 2450 labdarúgója
szerepel 3 alközpontban.
1.8.

A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában

Középiskolai Fair Play Cup: A programban résztvevők száma folyamatosan nő, jelenleg 35 csapat (17
fiú, 18 leány) 377 fő (179 fiú, 198 leány) szerepel a versenysorozaton.
Öregfiúk bajnokság: A bajnokság jelenleg 23 csapatos, az alapszakaszt az igazgatóság három csoportban
bonyolítja le.
Veterán bajnokság: csapatszáma stabil, továbbra is 5 csapat indul a megmérettetésen.
Téli tornák: A különféle téli tornákra összesen 198 csapat nevezett: 56 csapat a téli nagypályás műfüves
bajnokságra, 126 csapat a futsal utánpótlás bajnokságra (ebből 18 leány), 16 csapat az öregfiúk téli
műfüves terem bajnokságára.
1.9.

Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei

Baranya megyében 2017-ben átadásra került 20x40 méteres műfüves pálya Mohácson és Bólyban,
kedvezményes pálya – a Társadalmi Elnökség döntése alapján – Beremenden épült.
1.10. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei
A „Telephely korszerűsítési pályázat”-ra 7 baranyai egyesület pályázott. A baranyai egyesületek több
mint 80%-a tudott pályázni az elmúlt években tárgyi eszköz beruházás jogcímen.
1.11. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt
Törpfoci program: Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. közös
programjának célja, hogy a pécsi óvodások megismerjék és megszeressék a labdarúgást. A programban
jelenleg az összes pécsi óvoda (52), valamint több Pécshez közeli település óvodája is részt vesz.
Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság: Igen népszerű az immár ötödik alkalommal megrendezett öt
hétvégén át tartó nagypályás műfüves bajnokság, melyen idén rekordszámú, 56 megyei csapat vett részt.
Baranya Megye Labdarúgásáért díj: A Baranya Megye Labdarúgásáért Érdemérem 2008. óta kerül
átadásra, az elismerésben a Baranya megye labdarúgásáért kiemelkedő munkát végző személyek
részesülnek.
Baranya Megye Utánpótlás Labdarúgásáért Díj: Az Igazgatóság évek óta elismeri és díjazza a
kiemelkedő munkát végző megyei utánpótlás edzőket.
Élő internetes közvetítés: A megyei amatőr labdarúgás népszerűsítése érdekében az érdeklődők élőben,
az interneten tekinthettek meg több megye első osztályú rangadót.
Video magazin műsor: „Helyzetben Baranya” címmel indított – 2016 februárjában – video magazin
műsort az Igazgatóság, a megye labdarúgó életének bemutatása céljából, a magazin évente nyolc
alkalommal jelentkezik.
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Video elemzés: Az igazgatóság fordulónként egy mérkőzést videóra vesz, abból a célból, hogy a
mérkőzésszituációkat a játékvezető bizottság kielemezze és felhasználja a játékvezetők képzése során.
Facebook oldal: Az Igazgatóság a szélesebb körű kommunikáció érdekében 2015 januárjától működteti
Facebook oldalát. (872 a kedvelés 865 a követő).
Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetemmel: Az Igazgatóság immár negyedik éve
működik együtt a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával, mely együttműködés célja a
felsőoktatási intézménnyel való kapcsolat szorosabbá fűzése és egymás kölcsönös segítése.
Együttműködési megállapodás a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetségével: Az öt évvel
ezelőtt megkötött együttműködés célja versenyzési lehetőségek biztosítása a fogyatékkal élő diákok és
felnőttek számára labdarúgás sportágban.
A „Hónap legsportszerűbb csapata” díj: Az Igazgatóság a kiírt díjjal a felnőtt bajnoki osztályokban
(megyei I-IV. osztályú, valamint az öregfiúk bajnokság) az adott hónapban legkevesebb fegyelmi
vétséget elkövető csapatok teljesítményét ismeri el.
Ünnepélyes díjátadó gála: A bajnokságok legsportszerűbb csapatainak, valamint gólkirályainak a
díjazása. Az év végi sportszerűségi verseny győzteseit kiemelt sporteszköz, sportfelszerelés díjazásban
részesülnek 2017-től kezdődően.
Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása: A játékvezetés színvonalának javítása érdekében az
Igazgatóság évek óta támogatja azon aktív 20 év feletti megyei labdarúgókat, akik játékvezetői
tanfolyamra jelentkeznek és sikeres játékvezetői vizsgát tesznek.
Egyesületek ösztönzése: Az Igazgatóság szintén több éve támogatja azon egyesületeket, amelyek
keretéből legalább két, 20 éven felüli aktív focista sikeres játékvezetői vizsgát tesz.
Játékvezetői BIP zászló beszerzése: Az igazgatóság 5 pár BIP zászló (elektromos zászló) beszerzésével
a játékvezetők munkáját kívánta segíteni, a játékvezetés színvonalának emelése érdekében.
Biztonsági Bizottság létrehozása: A iBzottság 2017 augusztusától kezdve látja el feladatát, melytől a
mérkőzések biztosításában résztvevők munkájának hatékonyabb összehangolása várható.
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 sportfelszerelés/ sporteszköz támogatásban részesíti.
Egyesületek támogatása: Az Igazgatóság valamennyi megyei osztályú egyesületet részére főrendezői
mellényt és igazolás tartót biztosított.
Jótékonysági tornák támogatása: Az igazgatóság a 2017-ben támogatta a Pécsváradi jótékonysági
labdarúgó tornát, a Szigetvári fogyatékos, hátrányos helyzetű fiatalok tornáját, a Fogyatékkal Élők
Baranya Megyei Sportszövetsége tornáját, valamint labdarúgó torna keretében gyűjtött a Pécsi
Gyermekklinika javára.
Megyei Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás döntője: Baranya megye válogatottja nyerte 2015ben az országos finálét, így a győztes jogán Baranya rendezte 2017 decemberében a kétnapos országos
döntőt.
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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 2014/2015-os bajnoki szezont követően ismét van csapata a nemzeti
bajnokságokban. A Duna Aszfalt Tiszakécske csapata az NB III. Közép csoportjában szerepel.
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-es másodosztályú, az U17-es másodosztályú, az U16-os másodosztályú, az U15-ös
másodosztályú, az U14-es másodosztályú, az U13-as elsőosztályú, az U12-es elsőosztályú
bajnokságokban szerepelnek. Az országos utánpótlás versenyrendszerben vesz részt még a Tiszakécskei
VSE (U19-es harmadosztály, U17-es harmadosztály, U15-ös másodosztály, U14-ös másodosztály) és a
Bajai LSE (U19-es harmadosztály, U17-es harmadosztály, U15-ös másodosztály és U14-es
másodosztály) is.
2.3.

Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma évről-évre stabilnak mondható. A megyei I.
osztályban 13, megyei II. osztályban 32, megyei III. osztályban 53 csapat indult a 2017/2018-as bajnoki
szezonban. A tartalékcsapatok indításának lehetősége továbbra is „népszerű”, a felnőtt bajnokságokban
5 sportszervezet élt ezzel a lehetőséggel.
2.4.

Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok

Az U19-es bajnokságokban 44 csapat, az U16-os bajnokságokban pedig 28 csapat indult a 2017/2018as 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 csapatai Mercedes-KLA (Kecskeméti Labdarúgó Akadémia) néven a Leány
U19 Kiemelt csoportban, valamint a Leány U16 Keleti csoportban szerepelnek. A Bács-Kiskun megyei
női bajnokság ¾ pályán zajlik.
2.6.

Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: Bács-Kiskun megyét a férfi futsal NB II Keleti csoportjában a Score-Goal Kecskeméti Futsal
Club képviseli, ez a harmadik bajnoki szezonja a nemrégiben alakult egyesületnek.
Fiú futsal I. osztály U18 Keleti csoportban a Score-Goal Kecskeméti Futsal Club és a Kelebiai-TEKO
vesz részt.
Futsal csapatok a 2018. téli Bács-Kiskun megyei versenyeken:
 U20: 12 csapat
 U17: 14 csapat
 U15: 15 csapat
 U13: 21 csapat
 U11: 21 csapat
 U15 leány: 7 csapat
Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgó csapatok a 2017. nyarán megrendezésre kerül Bács-Kiskun megyei
versenyeken:
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2.7.

U19: 8 csapat
U16: 6 csapat
U14: 13 csapat
U12: 9 csapat
U10: 10 csapat
U16 leány: 5 csapat
U14 leány: 3 csapat
OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi moduljábanban 2017 őszén 11 körzet, 131 intézmény, 419
sportcsoport, 5199 nevezett gyermek (3767 fiú, 1432 leány) szerepelt.
Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi moduljában 2017 őszén a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia
régiós koordinálásával Bács-Kiskun megyében 3 alközpont és 10 csoport működött. Az U7-es, az U9es és az U11-es korosztályokban 61 egyesület vett részt, az U13-as korosztályban pedig 43 egyesület.
2.8.

A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában

Középiskolai Fair Play Cup: A középiskolás amatőr bajnokság küzdelmeiben 2017 őszén 57 csapat (33
fiú, 24 leány) vett részt, 524 (291 fiú, 233 leány) játékossal.
Veterán bajnokság: Veterán fociban Kecskemét csapata vesz részt régiós tornákon.
2.9.

Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei

Az utóbbi időszakban Kecskemét-Katonatelepen, Kiskunhalason, Mélykúton épült műfüves pálya,
Kecskeméten és Kerekegyházán nagyméretű füves pályák épültek, míg Baján és Jánoshalmán a füves
pályák lettek felújítva.
2.10. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei
A látvány-csapatsportokkal kapcsolatos adó támogatásokra rendszeresen pályáznak a megyei
sportszervezetek. Az MLSZ „Telephely korszerűsítési program” keretein belül több megyei
sportszervezet szerzett be cserepadokat, eredményjelzőket, valamint lelátókat. Baján felújításra került a
Petőfi-szigeti öltöző.
2.11. 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. 2018 őszén az amatőr sportszervezői
tanfolyamot is elindítjuk a megyei sportvezetők részére.
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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,
sajnos a 2016/17-es bajnokság végén mindhárom békés megyei egyesület (Békéscsaba 1912 Előre II.,
Gyulai Termál FC, Méhkeréki SE) kiesett a harmadik vonalból, viszont a Füzesgyarmat SK feljutott és
stabil középcsapattá vált az őszi szezon végére.
3.2.

Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A megyei első osztályban 12 csapat szerepel, így a kisszámú első osztály mellé átszervezésre került a
megye II. osztály, ahová az eddig 16 csapat helyett 2*12 csapat kerül besorolásr.! Mindkét bajnoki
osztályban rájátszás (alsó és felsőház) keretében dől el a végső sorrend 32 forduló alapján! A megye
harmadosztály két csoportjában összesen 19 egyesület verseng, ebben az osztályban három kört
játszanak a csapatok!
3.3.

Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok

A megyei U19-es bajnokság immár több éve önálló ifjúsági bajnokságként került kiírásra. A rendszer
hátrányai ellenére (nagyobb szervezési feladat a csapatok részére is) az egyesületek nagy többsége
támogatja ezt a fajta lebonyolítást, hiszen a tehetségesebb ifjúsági labdarúgókat könnyebben be tudják
építeni a felnőtt csapatba, hiszen nem ugyanazon a napon játszanak a csapatok, emellett pedig az
alacsonyabb osztályú felnőtt csapattal rendelkező ifjúsági csapat tud a felnőttől függetlenül magasabb
osztályban szerepelni.
A kiemelt csoportban, ahol a legjobbak szerepelnek, 12 egyesület vesz részt, míg a területi csoportokban
összesen 28 egyesület U19-es korosztályú csapata játszik. A bajnokság kiesés/feljutás rendszerben
működik.
A korábbi keresztpályás női bajnokság igény hiányában megszűnt, ezért a megyében a pályaépítési
programban megépült műfüves pályákon zajlik műfüves futsal bajnokság, ahová Szolnok és Csongrád
megyéből is jelentkeztek csapatok. Emellett több csapat a Csongrád megye által szervezett
bajnokságokban is játszik.
Futsal NBI-ben a Gyulai Amazonok, míg az NB II-ben a Wanted csapatai szerepelnek.
3.4.

Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: 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-es, az U13-as, az U15-ös és az U17-es korosztályokban
összesen 54 csapat szerepelt.
Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgásban tornarendszerű utánpótlás bajnokságot tervezünk szervezni, az
U17-es, az U15-üs és az U13-as korosztályokban, a szervezést azonban nehezíti, hogy jelenleg nincs
versenyméretű pálya a megyében.
3.5.

OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi moduljábanban 2017 őszén 6 körzet, 96 intézmény, 3751
nevezett gyermek (3767 fiú, 1432 leány) szerepelt.

45

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi moduljában 2017 őszén a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia
régiós koordinálásával Békés megyében 3 alközpont és 6 csoport működött. Az U7-es, az U9-es és az
U11-es korosztályokban 47 egyesület vett részt, az U13-as korosztályban pedig 41 egyesület.
3.6.

Pályaépítési program

A pályaépítési program sikernek örvend a megyében, hiszen 20 különféle méretű pálya (16 db műfüves
kispálya, 1 db műfüves keresztpálya, 2 db élőfüves nagypálya és 1 db nagyméretű műfüves pálya) épült
településeinken.
3.7.

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 első osztályú 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.
Saját TAO-s forrásból további pályák épültek Orosházán, Békéscsabán (Békéscsabai UFC) és
Füzesgyarmaton.
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 hatodik 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 XXIV. alkalommal megrendezésre kerülő – megyei polgármesterek
labdarúgó találkozója, amelynek 2017-ben Körösladány volt a házigazdája, 2018-ban pedig
Mezőhegyes vállalta a házigazda szerepét.
A 2014-es év új – hasonlóan közösségépítő rendezvénye volt – a Csabai Kolbászfesztiválhoz köthető
Kolbász Kupa teremlabdarúgó torna, ahol a Grassroots labdarúgás képviselői mérik össze tudásukat. 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. A
2017/2018-as bajnoki évben is rendszeresen, torna jelleggel találkoznak egymással a csapatok, amely
rendezvényeket az öröm és a jókedvű játék jellemzi.
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4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye labdarúgása
4.1.

A megye részvétele a nemzeti bajnokságban

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (a továbbiakban: Borsod megye) a 2017/2018-as bajnoki évadban 2
sportszervezet szerepel az NB I bajnokságában, a Diósgyőr és a Mezőkövesd Zsóry. NB II-ben a
Kazincbarcika, míg NB III-ban a Putnok, Tiszaújváros, Cigánd, Tállya, DVTK II csapatai vesznek részt.
Elmondható, hogy az NB III-as mezőny több mint 10 %-át megyénk adja.
Az NB-s csapatok létszámának átalakulásával arányosan változott az utánpótlás versenyrendszerekben
részt vevő csapatok létszáma is. A 2017/2018-as bajnoki évadban megyénk irányítása alá került a II
osztály Északi csoport U14-es és U15-ös bajnoksága.
4.2.

Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A megyében a férfi felnőtt bajnokság három osztályban folyik, melyekben a csapatok létszáma
állandóságot mutat, minden évben van két-három visszalépő, de újonnan nevező sportegyesületek
lépnek a helyükbe. Első osztályban 16 csapat, a másodosztályban 3 csoportban összesen 46 csapat, míg
a harmadosztályban 4 csoportban összesen 43 csapat kezdte meg a 2017/2018-as bajnoki évadot.
4.3.

Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok

A megye a Bozsik korosztályok felett 3 utánpótlás bajnokságot rendez. Az U19-es korosztályban a
megyei I és II osztályú csapatok kötelezően indítandó utánpótlás csapatai versenyeznek, számuk 62. A
megyei I osztályú sportszervezeteknek kötelező, de több, alacsonyabb osztályú csapat is nevezett az
U16-os bajnokságba, ahol a csapatszám 23. Az U14-es korosztályos bajnokság 2 csoportban, 14
sportszervezettel zajlik.
A Megyei Társadalmi Elnökség döntése alapján a 2017/2018-as bajnoki évadban a legalsó, megyei III
osztályban nem kell a nevezett sportszervezeteknek kötelezően indítani utánpótlás csapatot, ezzel az
előző évadokhoz képest a csapatszám csökkenést mutat. Természetesen ezzel a döntéssel párhuzamosan
kiírásra került a III osztály számára az U19-es bajnokság, mellyel több sportszervezet is élni kívánt, így
a 43 megyei III osztály sportszervezet közül 14-en éltek a lehetőséggel. A döntés hozadékaként várható,
hogy a kötelezően indítandó utánpótlás csapatok mentessége további kistelepüléseket sarkallhat arra,
hogy csapatot indítsanak a 2018/2019-es bajnokságban.
4.4.

Megye részvétele a női labdarúgásban

A megyében lévő NB I-es felnőtt csapatok kötelezően működtetendő U15-ös leány csapatai vesznek
részt az országos női bajnokságban. A megyei női bajnokság öt éve hat csapatos szabadtéri keresztpályás
bajnokságként indult, a tavalyi szezonban keresztpályán nyolc, jelenleg pedig tíz csapat futballozik
versenyszerűen.
4.5.

Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: Jelenleg az Ózd csapata képviselteti magát a férfi bajnokság második osztályában. A megye női
NB I csapatunk a Miskolci Vénusz NFSE. Előző évekhez hasonlóan ez a csapat idén is kiemelten az
utánpótlás-nevelésre koncentrál. Az U11-es, az U13-as és az U15-ös fiú korosztályokban tornarendszerű
megyei bajnokság került lebonyolításra.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által szervezett területi Futsal (NB III) bajnokságban
megyénket a MÁD, a MEAFC és a Cigánd csapatai képviselik.
4.6.

OTP Bank Bozsik-program
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Fontos eredmény, hogy a megye kiemelkedően teljesítette az MLSZ azon sportágfejlesztési célkitűzését,
miszerint az utánpótlás nevelésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A 14 év alatti korosztályokban
több mint 3300 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó szerepel az Egyesületi Programban.
2017 tavaszán az Intézményi Program keretében 12 körzetben, 153 intézményben (iskola, óvoda) folyik
a több mint 4700 gyerek folyamatos oktatása és tornákon való szerepeltetése. Külön kiemelést érdemel,
hogy ebből a számból közel 1000 lány rúgja a labdát hétről-hétre. Ebben a tanévben az intézmények
regisztrációs határideje kitolódott egészen november 15-ig.
A 13 körzetünkből a Bánhorváti körzet megszünt. Az ott szereplő iskolákat a számukra elérhetőbb
távolsággal bíró körzetekhez csoportosítottam át (Kurityán, Kazincbarcika).
A jelen állás szerint 17 új óvoda és iskola csatlakozott a programunkhoz a tavalyihoz képest. A
regisztrált gyermekek létszáma a tavalyi tanévhez képest 6482-ről, 6907-re emelkedett.
A OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Program szervezése a megyéktól átkerült egy regionális
szervezési struktúrába, melynek részeként a Tehetség Kiválasztó programban a megye az alábbi
feladatokat látta el:
2017.09.05.
2017.09.11.
2017.09.12.
2017.09.14.

Évadnyitó Stáb Értekezlet – DVTK Akadémia – őszi teendők
U12 előválogató – 18+3 játékos kiválasztása
Országos TK Stáb Értekezlet – Telki
Országos TK Szervezői Értekezlet – Telki

A fentieken túlmenően összeállításra került a megyei eseménynaptár. Korosztályonként 6 edzéssel két
heti rendszerességgel az alábbi korosztályok és látszámok foglalkoztatására került sor: U12 (18+3 fő),
U13 (22+3 fő) és U14 (22+3 fő)
Korosztályos keretek személyi összetétele:

U12: DVTK (10 fő), Sajóvölgye Focisuli (4 fő), Mezőkövesd (5 fő), Tiszaújváros (2 fő), STK (1
fő), SUSI (1 fő)

U13: DVTK (13 fő), Sajóvölgye Focisuli (7 fő), Mezőkövesd (3 fő), Tiszaújváros (2 fő)

U14: DVTK (15 fő), Sajóvölgye Focisuli (5 fő), Mezőkövesd (2 fő), Tiszaújváros (2 fő), KBSC
(1 fő)

edzések helyszíne: DVTK Akadémia, Miskolc – Diósgyőr

stáb összetétel: Koleszár György – vezetőedző, Kiser László – labdás edző, Kovács Roland –
erőnléti edző, Botló Ádám – kapusedző, Vígh Márton – fizioterapeuta

a központilag kiosztott feladatgyűjteményből állították össze az edzők a féléves edzésvázlatokat
2017.10.17 – 2017.10.19. Regionális TK Torna, Nyíregyháza Örökösföldi Sportpálya – az U14-es és az
U13 korosztály számára

személyes szerződések kiküldése a stábtagok részére, majd összegyűjtése a DVTK vállalkozási
szerződésével együtt - leadás a központba

U13, U14 korosztályok felmérése az ősz folyamán

az edzést megelőző héten a megrendelők elküldése, kapcsolat felvétel a játékosok edzőivel
4.7.

Pályaépítési program

A megyében a települések és a sportszervezetek jó arányban vettek részt az MLSZ műfüves pályaépítési
pályázataiban, a megyére szabott kvótát sikerült minden pályázati kiírásban teljesíteni. Borsod
megyében 2017-ben az alábbi pályák épültek: 1-1 db nagypálya (Cigánd, Mezőkeresztes) 1-1 db
kispálya (Boldva, Kisgyőr, Fűzér, Bükkzsérc).
4.8.

Létesítmény felújítás, fejlesztés

48

A tavalyi évben pályavilágítási pályázatban sikeresen pályázott 4 sportszervezet, illetve önkormányzat,
így a kivitelezések befejeztével már minden megyei I osztályú sportszervezet rendelkezni fog olyan
világítású pályákkal, melyek alkalmasak lesznek az edzések megtartása mellett bajnoki mérkőzések
lebonyolítására is.
4.9.

Egyéb jelentős esemény, projekt

Férfi utánpótlás: Folyamatos a csapatok létszámának emelkedése. Ennek két fő oka, hogy a megyei első
osztályban évek óta három korosztályos csapat üzemeltetése kötelező az OTP Bank Bozsik-programon
kívül. Az U-19-es bajnokságokban 62, az U16-os bajnokságban 23, míg az U14-es bajnokságban 14
sportszervezet szerepelt.
Biztonság: Az MLSZ központi kezdeményezésére aláírásra került az együttműködési megállapodás a
Megyei Polgárőr Szövetséggel. Ezzel egyidejűleg megalakult a megyében a Biztonsági Bizottság.
Kiemelten jó a kapcsolat a Megyei Rendőr Főkapitánysággal, melynek keretében egy hosszú távú
együttműködési megállapodás alapján a megye kiemeltnek minősített mérkőzésein a helyi szervek
járőröket biztosítanak a rendezvények zavartalan lebonyolítására.
5+1-es kispáláys bajnokság: Aláírt megállapodás született a Miskolc városi kispályás bajnokság
üzemeltetőjével, így elkezdődött az 5+1 játékrendszer bevonása a Megyei Igazgatóság rendszerébe, a
bajnokság fordított évadokkal kerül megrendezésre, tehát idén tavasszal indul, már az MLSZ
elektronikus nyilvántartó rendszerében rögzítve a csapatokat, játékosokat, bajnokságokat,
eredményeket. A program elősegítése érdekében az Igazgatóság a bajnokságok helyezettjeinek
díjazásában közreműködik.
Fair Play Cup: A négy körzetünk megmaradt, a tavalyi 45 csapathoz képest az idén 50-re emelkedett a
regisztrált gárdák száma. Október végén megindultak a küzdelmek megyénkben. A tokaji utolsó torna
befejezése után pozitívan nyugtázhattuk, hogy mind az ötven csapat pályára lépett az ősz folyamán
Futsal, strandlabdarúgás: A minden évben megrendezendő megyei futsal tornánkat a 2018-as év téli
időszakában tartjuk, a jelentkező csapatok számától függően január és március közötti időszakban.
Strandlabdarúgás a korábbi helyszíneken kívánja a megye megrendezni, a tavalyihoz képest bővülő
létszámmal és természetesen bizonyos csapatok nagyobb ambíciójával.
Önkéntes szervezői tanfolyam: 2017 novemberében a miskolci Fáy András Szakgimnáziumban tartottuk
a Grassroots Önkéntes tanfolyamot, amelyen 24 óvodapedagógus szerzett képesítést, akik az intézményi
programba is beléptek.
MLSZ Ggrassroots „C” edzőképző tanfolyam: E tanfolyam 2017 szeptemberétől kezdődően a
Tiszaújvárosi Sport Parkban kerül megrendezésre. A tanfolyam tervezett lezárása 2018 tavasza. A
tanfolyamra 31 jelentkezőből 24 nyert felvételt, 1 fő visszamondta a lehetőséget, így végül 23
hallgatóval indult el a tanfolyam.
Országos utánpótlás bajnokságok szervezése: Megyénk a 2017/2018-as bajnoki évadtól az MLSZ
Versenyszervezésének döntése alapján rendezi az országos utánpótlás bajnokság II osztály Északi
csoport U-14 és U-15 bajnokságait.
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5. Budapest labdarúgása
5.1.

Részvétele a nemzeti bajnokságokban

A 2017/2018-as évadban az NB I-ben négy fővárosi csapat – Ferencvárosi TC, Újpest FC, Budapest
Honvéd, Vasas FC – szerepel. Az NB II-ben az első osztályból kiesett MTK mellett a Soroksár és az
NB III-ból feljutó Budafoki MTE képviseli Budapestet, míg az NB III három csoportjában 9 fővárosi
gárda lép pályára hétről hétre. Az NB III-ból 2017-ben kiesett a REAC és az Újpest FC II, viszont a
budapesti I osztályból való feljutást bajnokként kiharcoló THSE-Szabadkikötő vállalta a magasabb
osztályt. Az FTC II nem nevezett a 2017/18-as bajnokságba.
Az országos utánpótlás versenyrendszerében 166 budapesti csapat szerepel. Ez 15 csapattal több, mint
az előző évben, ennek oka az ebben az évben elindított U12-es és U13-as bajnokság. Több, erre nem
kötelezett sportszervezet indítja itt korosztályos csapatait a játékosaik jobb fejlődése érdekében.
5.2.

Budapesti férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság

A férfi felnőtt nagypályás bajnokságok 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 budapesti negyedosztályban 53 csapat szerepel négy
csoportban. Az előző évhez képest több csapat szerepel a legalsóbb osztályban. A tartalék csapatok
felfelé áramlása továbbra is megfigyelhető.
A főváros labdarúgó életében fontos szerepet töltenek be az immár tradícionálisnak monható öregfiúk,
old boys és veterán bajnokságok. Öregfiúk (34 év fölötti) három osztályban, négy csoporttal, az old boys
(44 év fölötti) három osztályban négy csoporttal, míg a veterán bajnokság (54 év fölötti) két osztályban
két csoporttal zajlik. 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 131 csapatos versenyrendszer önmagában is egy kisebb, önálló megyei bajnoki rendszerrel
vetekszik méretében. A felnőtt bajnokságból kiöregedő játékosok sportágban tartásának leghatékonyabb
módja e bajnokságok üzemeltetése. 2017-ben közel 3000 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-es, U17-es, U16-os, U15-ös és U14-es korosztályokban
zajlanak a küzdelmek. Az itt induló csapatok száma 91, amely 12 csapattal több, mint az előző évben.
Ez azért is biztató, mert az országos utánpótlás bajnokságban szereplő budapesti csapatok létszáma
eközben nem csökkent. A kötelező utánpótláscsapatok a 2017/2018-as bajnoki évad őszi szezonjában
megbízhatóan vettek részt a bajnokságokban, minimálisra csökkent a ki nem állások, létszámhiányos
kiállások száma.
5.4.

Megye részvétele a női labdarúgásban

A felnőtt női nemzeti bajnokság két osztályában öt budapesti csapat vesz részt. A felnőtt női Budapest
bajnokság nagypályán zajlik, egyedüli nagypályás női területi bajnokságként az országban. A 2017/18as bajnokságban 9 csapat vesz részt. 2017-ben megrendezésre került az U14-es leány bajnokság,
amelyre 6 csapat nevezett. 2017-ben harmadik alkalommal került kiírásra a Női Budapest Kupa. Az év
elején megyék közti teremtorna került megrendezésre. A BLSZ-es csapatok számára a téli időszakban
női teremtorna is megrendezésre került.
Az országos bajnokságban összesen 20 fővárosi csapat vesz részt, ez 6-tal több csapat, mint az előző
évben.
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5.5.

Budapest részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: A Futsal országos bajnokságok felnőtt férfi mezőnyében a budapesti csapatok száma 17, ebből
az NB I-ben és az NB II-ben 7 fővárosi csapat szerepel. Elindult a harmadosztálynak megfelelő
Budapesti Regionális Felnőtt Futsal bajnokság, ahol 10 csapat szerepel.
2017-ban már ötödik alkalommal került kiírásra a felnőtt budapesti egyetemi futsal bajnokság. Ebben
tíz egyesület vett részt. A bajnokság az előző évben, a 2016/2017-es évad során is 10 csapatos volt. Az
alapszakasz után egy 4 csapatos döntő került megrendezésre, amelyet több mint 200 néző tekintett meg
a helyszínen. Az utánpótlásban Budapesten őszi-tavaszi rendszerű bajnokság indult az U8-as, U9-es,
U10-es, U11-es, U13-as és az U15-ös korosztályban, összesen 50 csapat részvételével.
U11-es, U13-as és U15-ös fiú budapesti bajnokságot rendezünk az országos utánpótlás bajnokság
selejtezőjeként. A három korosztályban folyamatos és látványos a növekedés. Míg 2014/2015-ben 49,
a 2015/2016-os bajnokságban 67 csapat szerepelt, addig a 2016/2017-es évadra 97 csapat nevezett be,
2017-ben pedig már 154 csapattal indult el a bajnokság.
Strandlabdarúgás: 2017 nyarán 15 csapat vett részt a különböző strandlabdarúgó bajnokságokban.
5.6.

OTP Bank Bozsik-program

A programot továbbra is növekedés jellemzi. A Bozsik programban induló egyesületek számában
Budapesten 2017-ben egy kicsi emelkedés volt tapasztalható, hiszen 72 egyesület vett részt a
programban, ugyanakkor a létszám viszont az U7-es korsztályban kicsit visszaesett. Az U9-es
korosztályban nagy volt az emelkedés. Az U11-ben szintén többen vettek részt, mint az azt megelőző
években. Logikusan kevesen szerepeltek az U13-as és az U12-es bajnokságokban, hiszen itt volt
bajnokság és Bozsik egyaránt. Elmondhatjuk, hogy ebben a programban Budapest továbbra is vezető
szerepet játszik a többi megyéhez képest.
5.7.

Az országos pályaépítési program budapesti eredményei

A Fővárosban a program részeként 2017-ben összesen 9 műfüves pálya került átadásra. Ebből 22x42
méteresből 5 db, 14x26 méteresből 3 db, 12x22 méteresből 1 db pálya épült.
5.8.

Létesítmény felújítás, fejlesztés

2015-ben az MLSZ Elnöksége által elfogadásra került a budapesti pályafejlesztési program. 2017-ben
elkezdődtek az első pályaépítések, öltözőépítések és pályafelújítások. A III., a X., a XV., a XVII., a
XVIII. és a XX. kerületekben megkezdődtek az első építési munkák a program keretén belül. Ez a
program a következő években további előrelépést jelenthet a TAO infrastruktúra-fejlesztés mellett a
Főváros amatőr labdarúgó pályáinak fejlesztése szempontjából.
5.9.

Egyéb jelentős esemény, projekt

Téli felnőtt terembajnokság: A téli holtidő kitöltésére minden évben megrendezésre kerül a budapesti
nagypályás amatőr csapatok részére a téli felnőtt terembajnokság. Az elmúlt évi küzdelmekben 24 csapat
vett részt összesen 6 játéknapon. A torna a női csapatok részére, valamint az öregfiúk, az old boys és a
veterán korosztályú csapatok számára is megrendezésre került.
Téli Nagypályás Torna: Hetedszer került megrendezésre nagypályás amatőr csapatok részére a Téli
Nagypályás Torna. 2017-ben 7 játéknapon 24 csapat vett részt rajta. A torna érdekessége, hogy ifjúsági,
és öregfiúk csapatok is indultak azon.
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Bajnokok tornája: A Budapesti Igazgatóság a BLSZ III-as bajnokok számára tornát írt ki, amelyen 3
csapat 45 perces mérkőzéseket játszott egymással, a torna díjátadóján került sor a bajnoki aranyérmek
átadására is.
Budapest amatőr felnőtt válogatott: 2017-ben 4 barátságos mérkőzésen szerepelt Budapest férfi amatőr
válogatottja, emellett elindult a MAVONT rendezvényen, a megyék közti tornán. A női válogatott egy
megyék közti téli teremtornán vett részt, amelyet Budapest szervezett a Budafoki MTE
Sportcsarnokában, és egy barátságos mérkőzés is megrendezésre került.
Négy főváros tornája: A minden évben megrendezésre kerülő négy főváros tornáján az U16-os Budapest
válogatott képviselte a Fővárost.
Budapest Kupa-döntő: A Budapest Kupa a fővárosi amatőr labdarúgás nagy hagyományokkal
rendelkező sorozata. Ennek döntője a Budapesti Igazgatóság kiemelt rendezvényeinek egyike. 2017-ben
a 41. döntő került megrendezésre. A 73 csapattal elinduló sorozat fináléját közel 500 néző tekintette
meg, amelyet a III. Női Budapest Kupa döntő előzött meg.
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6. Csongrád megye labdarúgása
6.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságokban
Immár 7 éve a Csongrád megyei bajnok mindig vállalta/vállalja a nemzeti bajnokságba való feljutást, a
2016/2017-es szezon megyei győztese a M-Foci Kft. ismételten sikeresen megvívta (Nagykanizsa
ellenében) az osztályozót, és feljutott az NB III-ba. A megye jelenleg egy NB II-es és négy NB III-as
labdarúgó csapattal rendelkezik. Vannak még feladataink és terveink, Szeged soha sem mondhat le az
NB I lehetőségéről, hiszünk benne, hogy a 2019-re elkészülő Sport és Ifjúsági Centrum, és annak
részeként megvalósuló stadion elkészülte, és a Szeged 2011 Kft. hazaköltözése az első osztály esélyeit
erősen megnöveli. Hódmezővásárhely vonatkozásában hosszú távú terv egy másodosztályú csapat.
6.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás Nemzeti Bajnokságokban
Jelentős utánpótlás bázissal rendelkezünk, mely területileg optimális allokációt képez. Kiemelkedő
műhely Szegeden: Szeged 2011 Kft. és a Szeol SC, Hódmezővásárhelyen a HFC. Jól működő műhelyek
találhatók Mórahalmon, Makón, Csongrádon, Szentesen és Szegeden (pl. DAFC) is. Sajnos ameddig a
felnőtt labdarúgásnak nincs a megyében csúcsa, addig ideje korán elviszik tehetségeinket, s így az
utánpótlás bajnokságban marad a harmadosztályú szereplés, melyben jelentős erőkkel veszünk részt.
6.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság
Munkánk kezdetén 48 csapattal rendelkeztünk, míg jelenleg 77 csapat indul a bajnokságainkban.
Várhatóan évente már csak 2-3 csapattal fog növekedni a felnőtt mezőny, mert ez a szegmens elérte
potenciális csúcspontját. A 2017/2018-as idény legnagyobb problémája a feljutási motiváltság alacsony
szintje, a következő időszakban erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a megyei bajnoki osztályokban részt
vevő csapatok esetén kellő akarat legyen az osztályváltásra. (Meggondolandó a létszámcsökkentés
lehetősége is Megye I-ben, Megye II-ben 14-14 csapat)
6.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok
Kialakult az a hosszú távú struktúra, melynek specifikuma, hogy a felnőtt és az U19-es bajnokságok
különváltak, azaz önálló feljutót ad a megye IIosztályú ifjúsági bajnokság, értelemszerűen ez megye Ies kiesésnél is így van. Az U16-os bajnokság első- és másodosztályra tagolódik, feljutással és kieséssel.
A 2017/2018-es szezon feladata, hogy a Bozsik korosztályból kiöregedőket pályán tartsuk, és minél
erősebbé tegyük az U14-es és U16-os bajnokságainkat, a következő 1-2 évben ezeket a korcsoportokat
fogjuk preferálni. Ennek oka, hogy jóval nagyobb tömeget ad fel a Bozsik, mint az előző években; ergo
így tudunk stabilizálni, mely folyamat reményeink szerint tovább gyűrűzik az U19-es és a felnőtt
bajnokságok irányába.
6.5. A megye részvétele a női labdarúgásban
A megye a női labdarúgás tekintetében a dinamikus növekedés állapotában van. Sorra születnek a női
utánpótlás csapatok, a 2017/2018-as bajnokságban már el tudtuk indítani az U14-es bajnokságunkat,
mely regionális szereppel is bír, hisz Szolnok és Békés megyéből is neveztek hozzánk. A
bajnokságainkba szereplő női csapatok száma 35. Nagy erőfeszítést teszünk a női minőségi labdarúgás
megteremtésére, a kiemelt képzési központ keretében egy széles utánpótlás bázis létrehozásával, és egy
NB I-es felnőtt női csapat működtetési tervével. Csongrád megyében kiemelt jelentőséggel bír a női
szakág, hisz a leggyorsabban – a jelenleg is szűkös anyagi lehetőségek mellett – itt lehet eredményeket
elérni.
6.6. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: Kiépítettük a megyei utánpótlás bajnokságokat, melyben a csapatszámok folyamatosan és
dinamikusan bővülnek. A női futsal szakág fehér folt volt megyénk labdarúgótérképén. Ezt két éve már
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megszűntettük, csapatunk a nemzeti bajnokság másodosztályában szerepel. A 2017/2018-es megyei
futsal bajnokságainkban 157 nevezés érkezett, minden eddigi rekordot megdöntve. Sikeres termékként
a 2017/2018-as megszerveztük a Terület Futsal Bajnokságot (az MLSZ irányításával és segítségével).
Strandlabdarúgás: 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
avattunk, így két helyszínen is tudjuk élvezni a strandlabdarúgást. 2017/2018-szezonban tovább
folytatódott a csapat- és létszámnövekedés.
6.7. OTP Bank Bozsik-program
A Programban részt vevő csapatok száma a 2011/12-es idényben 157, míg a 2015/2016-os bajnokságban
258, a 2016/2017-es bajnokságban pedig közel 300 csapat vetélkedett egymással. A 2017/2018-as
szezonra több mint 300 nevezés érkezett.
A Programban messze nem értünk potenciálunk csúcsára, bőven van még fejlődési lehetőségünk. A
következő idényekben a programban részt vevők számának jelentős bővülésével számolunk.
6.8. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
A Fair Play Kupa 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. 2018 tavaszának feladata lesz ezek integrálása a megyei labdarúgásba, ennek keretében a
Szegedi VSE néhány lelkes fiatalja a megyei igazgatóság támogatásával kispályás bajnokságokat
szervezett, s ezen ágazat fejlődése nagy távlatokat nyit.
6.9. Országos pályaépítési program megyei eredményei
Munkák egyik legfontosabb feladata a pályaépítés. Itt értük el a legnagyobb eredményeket, hisz az
országban a legtöbb pálya Csongrád megyében épült fel, és területi allokációt is optimálisnak
mondhatjuk.
Műfüves nagypálya épült Szentesen, Algyőn, Kiskundorozsmán, Mórahalmon és 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, Maroslelén,
Kiszomboron, Magyarcsanádon, Hódmezővásárhelyen, illetve Csanádpalotán.
Műfüves grund pálya épült Röszkén.
Élőfüves nagypálya épült Mórahalmon (2 db), Szeged-Móravároson és Szeged-Szentmihályon.
Átadott nagy beruházásaink: Makó komplex öltőző épület, Apátfalvi Futsal Csarnok, Mórahalmi
Sportközpont
Építés előtt áll Makón, Földeákon és Bakson egy műfüves kispálya, míg a SZEAC részére egy
nagyméretű műfüves pálya fog épülni.
6.10.

Megyei létesítmény-felújítások, fejlesztések eredményei

Ebben az időszakban több mint 1,5 milliárd forintot költöttek egyesületeink infrastruktúráik
fejlesztésére, nagyon szép sporttelepek szépültek/épültek meg ezen időszakban. Elsősorban az öltözők
és a játékterek minősége javult. Büszke lehet – a teljesség igénye nélkül – Hódmezővásárhely,
Mórahalom, Székkutas, Üllés, Kistelek, Csengele, Bordány települések vezetése és labdarúgótársadalma 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, Eperjes.
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Továbbra is 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 megünnepeltük tisztelegve dicső
elődeink emléke előtt. Szintén fontos eseményünk volt a szegedi labdarúgás legnagyobb alakjának,
Baróti Lajosnak 100. születésnapjának megünneplése. 2018 januárban a Megyei Igazgatóságok
Labdarúgó Tornája keretében vendégül láthattuk a Magyar Amatőr Labdarúgás megyei vezetőit, ezúton
is köszönjük vendégeinknek a részvételt és gratulálunk a győztes Veszprém megyének.
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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 Fejér megye a Videoton FC révén egy első
osztályú felnőtt csapattal rendelkezett. Az időszak második felére a Puskás Akadémia FC csapatával
bővült a megyei csapatok száma ebben az osztályban. A nemzeti bajnokság másodosztályában előbb
kettő megyei csapatunk volt a Csákvár és a Puskás Akadémia. Utóbbi első osztályú tagsága miatt egy
csapatunk maradt a második vonalban. A nemzeti bajnokság harmad osztályában a két első osztályú
csapatunk tartalék csapata, valamint a Dunaújváros PASE szerepelt. A beszámolási időszak második
felére a korábbi megyei bajnokunk (Iváncsa) is kivívta a harmadosztályú tagságot. A nemzeti
bajnokságokban szereplő sportszervezetek és a megyei igazgatóság, valamint a megyei csapatok közt
kiváló a kapcsolat. Megyei kiemelkedő események, megyei utánpótlás rendezvények helyszínéül rendre
a profi klubbok biztosították a létesítmény hátteret. A profi klubbokból vannak olyan személyek, akik
aktivistaként a megyei labdarúgásban vállalnak feladatot.
7.2.

Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban

Az első osztályú U19-es, U17-es és U16-os korosztályú 8-8 csapatos bajnokságokban előbb csak a
Puskás Akadémia csapataival képveseltette magát Fejér megye. Mára azonban a Videoton FC
csapataival bővültek ezek a bajnokságok, így két csapata is van megyénknek.
Az első osztályú U15-ös és U14-es bajnokságban a fenti két klub csapatai szerepelnek eredményesen.
Az U13-as és U12-es első osztályú bajnokságban szintén a Puskás FC és a Videoton FC csapatai
szerepelnek.
A harmadosztályú U19-es és U17-es 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 önnálló utánpótlás nevelő sportszervezetek csapatai vesznek részt. Ezekben a
bajnokságokban 6-6 Fejér megyei csapat szerepel.
A másodosztályú U15-ös és U14-es korosztályban megyénk 5-5 csapattal vesz részt.
7.3.

Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok

A megyei férfi felnőtt bajnokságokban indulók száma szinte állandó. A most folyó bajnokságban fordult
elő először, hogy a megyei első osztályba csak 14 csapat nevezett. Az első osztály mellett két
másodosztályú és három harmadosztályú felnőtt bajnokság zajlik. A megyei kettő csoportos
másodosztályban egyaránt 16-16 csapat játszik. A harmadosztály mindhárom csoportjában 13-13 csapat
részvételével bonyolódik a bajnokság. A megyei magasabb osztályokba való kerülés, illetve
bentmaradás mindig éles csatákat hozott. 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-es 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 játéklehetőséget kaphatnak a felnőtt
csapatban is. A megyei U19-es első osztályú bajnokságban 15, a másodosztályba kettő, területi elvek
figyelembe vételével kialakított csoportban szintén 15-15 csapat mérkőzik. Az U16-os bajnokság két
területi csoportban huszonnyolc csapat részvételével zajlik. Az U14-es korosztály csökkentett (¾)
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pályán vívja a bajnoki mérkőzéseket. Szintén területi elvek mentén három csoportban 25 csapat szerepel
ezekben a bajnokságokban.
7.5.

Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban

A Nemzeti Bajnokság női nagypályás másodosztályú bajnokságban egy csapattal, a Videton FC vesz
részt a megyéből. Az országos leány U19-es bajnokságban a három profi klubunk csapatai vesznek részt.
A Videoton FC a Kiemelt bajnokságban, a Puskás FC és a Csákvár a Nyugati csoportban játszik. Az
U16-os korosztályú nagypályás Kiemelt bajnokságban a Videoton FC szerepel. A félpályás
bajnokságban három Fejér megyei csapat küzd. A korábbi tíz-tizenkét csapatos megyei nő bajnokságunk
– 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 szervezünk hét csapat részvételével. Leány
U16-os csökkentett pályás megyei bajnokság torna rendszerben zajlik négy csapat közreműködésével.
7.6.

Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

A férfi felnőtt futsal nemzeti bajnokság első osztályában a Dunújvárosi Főiskola csapata szerepel Fejér
megyéből. A női felnőtt futsal nemzeti bajnokság másod osztályában egy csapattal, az Újbarok SE
lányaival vesz részt a megye. A nemzeti bajnokság U- 20 és U-17 első osztályú bajnokságban egy – egy
csapat szerepel Dunaújvárosból. Megyei felnőtt futsal bajnokság a téli időszakban 16 csapat
részvételével zajlik Dunaújváros helyszínnel. Utánpótlás szinten U-13, U-15 és U-17 korosztályban
összesen harmincegy csapat közreműködésével volt megyei bajnokság. Strandlabdarúgásban U-12, U14 és U-16 korosztálban volt bajnokság bajnojság, összesen tíz csapat részvételével.
7.7.

OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi paneljében a beszámolási időszak kezdetén nagyarányú
csökkenés volt a korábbi időszakhoz képest megfigyelhető mind csapat-, mind pedig játékosszám
tekintetében. Az időszak második felében azonban kismértékű növekedés következett mind a csapatok,
mind a játékosok létszám vonatkozásában. A Programban ötvennyolc sportszervezet mintegy kettőezernyolcszáz gyermekkel vett részt.
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi paneljében a kezdeti látványos emelkedése megtorpanni
látszik. Ennek oka, hogy nagyon sok intézményt sikerült bevonni, és csökken azok száma, akik még
nem vesznek részt a Programban. A beszámolási időszakban 165 intézmény (amelyből 106 volt az
óvodák száma), több mint négyezer nebulója részese a Programnak.
7.8.

A megyében működő tehetségközpontokról

A megyei tehetségközpont a megyeszékhelyen Székesfehérváron, a Videoton FC-nél került
létrehozásra. A szakmai stábot négy fő Videoton és kettő fő Puskás Akadémia szakembere alkotta. A
három korosztályt összevetve gyakorlatilag ötven – ötven százalékban a Puskás Akadémia és a Videoton
FC játékosai adják. Korosztályonként egy-két fő a szintén Székesfehérvári Főnix FC-ből kerülnek 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

Fair Play Cup: A Középiskolások számára kiírt programban folyamatosan emelkedett a csapatok és a
résztvevők száma. A beszámolási időszakban ötvenhat csapatban 587 fő vesz részt. Örvendetes, hogy a
résztvevők több mint negyven százaléka leány játékos.
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Öregfiúk bajnokság: Hatodik éve zajlik öregfiú bajnokság a megyében. Négy csoportban ötven csapat
játszik bajnoki rendszerben. A szomszéd megyékből is vannak résztvevő csapatok a Fejér megyei
bajnokságban.
Kispályás 5+1 bajnokság: Az MLSZ 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 méter) pálya: 1 db Iszkaszentgyörgyön

Kis (22 × 44 méter) pálya: 5 db Enying, Tordas, Polgárdi, Kisláng, Perkáta

Rekortán (22 × 44 méter) pálya: 1 db Bicske
7.11. Megyei létesítmény-felújítások, - fejlesztések eredményei
A TAO infrastruktúra fejlesztés programjára ismét hatalmas igény jelentkezett az amatőr csapatok
részéről. Több mint 2,1 millárd forint igény mellett a megyei keret 826 millió forint volt. A pályák,
öltözők felújítására, öntözés kiépítésére, pályakarbantartó gépek és kisbuszok beszerzésére is fordították
a fejlesztési összeget. Nagy sikere volt Fejér megyében a Telephely felújítási pályázatnak. A beérkezett
tizenhat pályázat több mint 140 millió forinttal növeli a létesítmények beruházását.
7.12. Egyéb jelentős esemény, futball esemény projekt
Utánpótlás U16-os és U19-es megyei válogatott: A régióban – Komárom-Esztergom és Veszprém
megyével közösen – rendszeresen, évente két alkalommal tornán vesznek részt ezen korosztályos
megyei válogatottak.
Felnőtt megyei válogatott: A régióhoz tartozó (Komárom-Esztergom és Veszprém) megyékkel
felkészülési tornát szervezetünk Bakonycsernyén. Az amatőr megyei válogatottak regionális (5 megye)
tornáját Székesfehérváron rendeztük meg.
Nemzetközi utánpótlás kapcsolat: A nyugat-szlovák területi szövetség U13-as és U14-es korosztályával
évi kétszeri találkozó van. A mérkőzések váltva, Fejér megyei és Szlovákiai pályákon zajlanak.
Legutóbbi Dunaszerdehelyi találkozón a csehországi morva területi szövetség csapatai is
bekapcsolódtak a programba.
Bozsik program élményeim rajzpályázat: A programban részvevők számára korosztályonként és
program elemenként (intézményi és egyesületi) rajzpályázatot hírdetett az igazgatóság. A beérkezett
mintegy kettőszázötven pályaműre a facebookon is lehetett szavazni. A helyezettek sportszer, serleg,
oklevél díjazásban részesültek.
Téli terem torna: A téli teremtorna az U14, az U16-os és az U19-es korosztályban 41 csapat mintegy
négyszáz főjének részvételével, az öregfiúk korosztályban 20 csapat 240 játékosának részvételével, míg
a női felnőtt versenykiírás 8 csapat közel 100 játékoásának részvételével zajlott.
Képzések: Az idei évben Igazgatóságunk az MLSZ Grassroots „C” és MLSZ Amatőr „C” edzőképzés,
valamint Grassroots Önkéntes szervezői tanfolyam lebonyolításában működött közre. Ezeken
túlmenően tavasszal és ősszel játékvezetői tanfolyamokat is szerveztünk.
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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 II-ben szerepel az ETO FC Győr, a Gyirmót FC Győr, az MTE 1904,
valamint a Soproni VSE csapata. Az NB III-as bajnokságban a Csornai SE és a Gyirmót FC Győr II
képviseli megyénket.
A nemzeti utánpótlás bajnokságokban hét egyesület szerepel a megyéből. Az ETO FC Győr, a Gyirmót
SE, az MTE 1904, Csornai SE mellett két önálló utánpótlás nevelő egyesület, az SC Sopron és a győri
Üstökös UFC csapatai versenyeznek különböző korosztályokkal.
8.2.

Megyei nagypályás labdarúgó bajnokságok

A felnőtt férfi csapatok száma továbbra is kiemelkedően magas az ország többi megyéjéhez viszonyítva.
A megye bajnokságaik három osztályában szerepelt a legtöbb (202) felnőtt férfi csapat az országban.
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-os és az U14-es korosztályú bajnokságainkban is jelentős. Az
U19-es 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, az MTE 1904 és a Csornai SE is szerepeltetett női csapatokat.
A megyei felnőtt női bajnokságban 15 csapat versenyez.
8.5.

A megye részvétele a futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: A nemzeti felnőtt férfi NB I-es futsal bajnokságban a Rába ETO FC és a Bőny-Szavill Consulting
képviselte a megyét. A férfi felnőtt futsal regionális bajnokságban négy egyesület – Baráti FC, Csornai
SE, Pázmándfalu SE, Győrladaméri KSE – indított csapatot.
A megyei szervezésű fiú futsal utánpótlás-bajnokságokban 15 egyesület 41 csapata versenyzett három
különböző korosztályban (U11; U13; U15).
Strandlabdarúgás: Megfelelő létesítmény hiányában a megyében csak a Bőny SE indított utánpótlás
korosztályú (U10; U12; U14; U16; U19) strandlabdarúgó csapatokat.
8.6.

OTP Bank Bozsik-program

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi moduljában a csapatszám változatlanul magas. (80 egyesület,
3800 fő)
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi moduljában is növekedés volt tapasztalható. (132 intézmény,
299 sportcsoport, 4253 fő)
8.7.

Megyei Tehetség Központ
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A megyei Tehetség Központ foglalkozásait a győri ETO Park stadionban tartják. Az U12-es és az U13as korosztályban 21-21 játékosnak, az U14-es korosztályban 25 tehetséges labdarúgónak tartottak
edzéseket.
8.8.

Grassroots a megyében

Fair Play Cup: A középiskolai intézmények részére szervezett Fair Play Cup programban 18 intézmény
26 csapattal vett részt. A megyei igazgatóság szervezte meg a Győr Városi Középiskolai Kispályás
Labdarúgó Bajnokságot 21 csapat részvételével.
Kispályás labdarúgás: Győrben a Városi Kispályás Bajnokságban 96 csapat versenyzett a beszámolási
időszakban.
Öregfiú bajnokság: A megyei bajnokság 11 csapat részvételével került megrendezésre.
8.9.

Országos Pályaépítési Program megyei eredményei

Az elmúlt években már átadott öt nagypálya és tizenhét kispálya mellé 2017-ben további 4 kisméretű
műfüves pálya került megépítésre (Fertőd, Kópháza, Szany, Vitnyéd).
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, 2016-ban már 1.100 millió
forintot, míg a 2017-es pályázaton ismét 1.100 millió forint TAO-s fejlesztési támogatást nyertek el
csapataink a létesítményeik felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatokon.
8.11. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt
Nemzetközi kapcsolatok: A megye felnőtt amatőr válogatottja 2017 decemberében megnyerte a
negyedik alkalommal kiírt „Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornáját”, amellyel részvételi
jogot szerzett az UEFA által megrendezésre kerülő Amatőr Régiós Válogatottak Európa Bajnokságon.
A megyei első osztály 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 2017-ben az MLSZ Vas megyei Igazgatósága rendezte Szombathelyen.
A megyei utánpótlás válogatottak több korosztályban (U14; U15 és U17) szerepeltek nívós nemzetközi
tornákon.
Képzések, tanfolyamok: Az MLSZ Grassroots „C” edzőképzés tanfolyamon 30 fő szerzett edzői
képesítést. Az Amatőr „C” edzői tanfolyamot 15 fő végezte el. Az MLSZ „B” licences edzőképzési
tanfolyamára 22 fő nyert felvételt. Alapfokú játékvezetői tanfolyamokon összesen 20 fő tett sikeres
játékvezetői vizsgát.
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9. Hajdú-Bihar megye labdarúgása
9.1.

A megye részvétele a nemzeti bajnokságokban

NB I-ben a DVSC-TEVA, és a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapata képviseli a megyét. NB III-ban a
bajnoki év elején 1 csapat indult, a DEAC csapata.
9.2.

A megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban

Az országos első osztályú bajnokságokban a Debreceni Labdarúgó Akadémia csapatai vesznek részt. A
másodosztályú U14-es és az U15-ös bajnokságban a Balmazújváros, a Hajdúböszörményi TE, a DSI és
a DEAC indított csapatokat. A harmadosztályú U19-es és U17-es bajnokságban a Balmazújváros,
Hajdúböszörményi TE, a DSI és a DEAC vett részt.
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 20 csapat nevezett,
a megyei harmadosztályú bajnokság két csoportjába 28 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 36 csapat, az U16-os bajnokságban 27 csapat, valamint a megyei U14es bajnokságba 23 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 U19-es és U16-os bajnokságban indult a DVSC-DLA és a Balmazújváros csapata.
Az idei bajnoki szezonban 16 női csapat vesz részt a megyei női labdarúgó bajnokságban, négy
korosztályban (U19, U17, U14, U-13).
9.6.

A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban

Futsal: Az MVFC Berettyóújfalu a futsal férfi felnőtt NB I-es és NB II-es bajnokságban is szerepelteti
csapatait, míg a debreceni DEAC az NBI-ben és az NB III-ban, a Debreceni Sportcentrum KN Kft. és a
Flamingó KLC az NBIII-ban szerepel. Az országos női futsal bajnokság első osztályában a
Hajdúböszörményi TE Sport Kft., a másodosztályban a DEAC SNK Kft., a Hajdúböszörmény és az
MVFC képviseli a megyét.
A férfi elsőosztályú U20-as és U17-es bajnokságban is két-két csapattal, a női U15-ös bajnokságban egy
csapattal szerepelünk.
Az Igazgatóság a bajnoki évben 6 férfi és 3 női utánpótlás korosztályban szervezett megyei futsal
bajnokságot 206 csapat részvételével. Ez a szám az elmúlt évihez képest közel 40 csapatos növekedést
mutat.
Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgásban az országos bajnokságban egy megyei csapat szerepelt. Megyei
szervezésben 5 korcsoportban 21 csapat vetélkedett egymással.
9.7.

OTP Bank Bozsik-program
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Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi paneljében 52 egyesület 3160 játékosa vesz részt.
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi programjában 195 intézmény 7715 játékosa szerepel.
9.8.

Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei

A megyei társadalmi elnökség négy kisméretű műfüves pálya építését hagyta jóvá.
9.9.

Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében

A 2017-es megyei felújítási keret 960 millió forint, melyet pályafelújításra, öltöző építésére és
felújítására hagyott jóvá a megyei társadalmi elnökség.
9.10. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt
A Fair Play Cup középiskolai program keretében 26 intézményből összesen 65 csapat méretteti meg
magát az idei szezonban. Ebben a bajnoki évben is szervezett az Igazgatóság téli műfüves felkészülési
bajnokságot 13 csapat részvételével. A Grassroots programok keretében 3900 játékos szerepel a megyei
kispályás bajnokságokban.
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10. Heves megye labdarúgása
10.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban
Az NB I-es és az NB II-es bajnokságban Heves megyei sportszervezet nem a beszámolási időszakban
nem vesz részt. A 2016/2017. évi NB III bajnokságban egy megyei sportszervezet (FC Hatvan) felnőtt
csapata szerepelt, míg a 2017/2018. évi NB III bajnokságban egy megyei sportszervezet (Gyöngyös
AK) képviselte megyénket.
A nemzeti bajnokságok mellett kötelezően szerepeltetendő utánpótlás csapatokon túl több megyei első
osztályú sportszervezet utánpótlás csapatai is részt vettek az U14, U15, U17 és U19 versenyekben. (Eger
Labdarúgó Kft., Gyöngyösi AK, Felsőtárkány SC, FC Hatvan)
10.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
A felnőtt csapatok számának alakulása az egyes bajnokságokban:
Verseny neve
első osztály
másodosztály
harmadosztály
negyedosztály
összesen:

2016/2017 2017/2018
15
16
31
28
13
16
59
60

A felnőtt csapatok számára kiírt bajnokságok közül a másodosztályú bajnokság felépítése
megváltoztatásra került. Az előző évi bajnokságból az U19 -es 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
2016/2017
U19-es bajnokságok 44
U16-os bajnokságok 20
U14-es bajnokságok 17

2017/2018
42
25
24

A 2016/2017. bajnoki év tavaszán a megyei másodosztályú felnőtt bajnokság mellé kötelezően
szerepeltetendő volt U19-es korosztályú csapat, valamint egy U16-os vagy U14-es korosztályú csapat
is.
A 2017/2018. bajnoki évtől kezdődően a megyei I. osztályú sportszervezeteknek az U19-es korosztályú
utánpótlás csapatok mellett U16-os korosztályú csapatok szerepeltetése volt kötelező.
Az U14-es bajnokságokba a megyei első osztályú sportszervezetek csapatai és az attól alacsonyabb
osztályú sportszervezetek csapatai önálló nevezés alapján vettek részt.
10.4. Megye részvétele a női labdarúgásban
Heves megye sem a 2016/2017-es, sem a 2017/2018-as 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 (¾) bajnokságba nevezett Pest megyébe.
Ennek következtében nem tudtuk megoldani, hogy a keresztpályás bajnokságunk kellő csapatszámmal
rendelkezzen, főleg úgy, hogy a két verseny időpontjai, játéknapjai párhuzamos versenyzést
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eredményeztek. Ebből következően 2017/2018-as bajnoki évben leány U17-es korosztályú bajnokság
került megszervezésre hat csapattal.
10.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A 2017/2018. évi Heves megye által szervezett futsal bajnokságokban összesen 24
sportszervezet 134 csapata nevezett. Gyakorlatilag minden korosztályban az U11-től U19-ig indítottunk
versenyeket lányok és fiúk számára egyaránt. Ennek keretében összesen 514 mérkőzés megrendezésére
került sor.
Strandlabdarúgás: 2017-ben 24 sportszervezet 66 csapata vett rész az Igazgatóság által szervezettt
strandlabdarúgó bajnokságokban, amelybne U10-től az U19-es korosztályokig leányok és fiúk is
szerepeltek.
10.6. OTP Bank Bozsik-program
A Programban 2017. január 01-től fontos struktúra változás történt. Az eddigi megyei rendszer helyett
regionális rendszerben szerveződnek az események, 12 Régiós Utánpótlás Központ (RUK) alakult meg.
Heves megyében található 3 alközpontból (Hatvan, Gyöngyös, Eger) kettő, a hatvani és a gyöngyösi
alközpont a Honvéd RUK-hoz, míg az egri alközpont a DVTK RUK-hoz került besorolásra.
Tavasztól ezekben a szerkezeti egységekben folytatódtak a különböző korosztályokban a fesztiválok
(U7 - U9) és a tornák (U11 - U13) megrendezése.
Az Egyesületi Programba megyénkben 46 egyesület 190 csapata vett részt. Ebből 10 egyesület lány
csapatokat is indított, minimum 3 korosztályban. A programban 2188 gyerek vett részt.
Az Intézményi Programban 9 körzetben mintegy 100 intézmény különböző korcsoportú tanulói vettek
részt, ami 320 sportcsoportot jelentett, melyekben 4360 gyermek sportolásának a megszervezése történt
meg.
10.7. Pályaépítési program
A megyéből Eger és Hatvan pályázott a 8. ütemben nagyméretű műfüves pályára, aminek a kivitelezése
Hatvanban meg is valósult, míg az egri pályaépítés kapcsán nem történt előrelépés. Recsken nagyméretű
műfüves pályát építettek csökkentett műszaki tartalommal.
2017-ben Kompolt községben épült 90%-os MLSZ támogatás mellett 20x40 méteres műfüves pálya.
10.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés
Heves Megyéből 59 sportszervezettől érkezett kérelem a TAO pályázatok kapcsán. Jóváhagyásra 287
db pályázati elem került. A benyújtott pályázatok javasolt beruházási értéke mintegy 842 millió forint
volt.
10.9. Egyéb jelentős esemény, projekt
Téli műfüves bajnokság: Az Igazgatóság 2016/2017. évi, majd ezt követően a 2017/2018. évi bajnokság
téli időszakára írta ki a téli nagypályás műfüves bajnokságot. A verseny 24, illetve 21 csapat
részvételével került megrendezésre. A torna kitűnő lehetőséget biztosít a tavaszi felkészülésre,
elsősorban azoknak a csapatoknak, akik a téli körülmények mellett játékra alkalmas pályával nem
rendelkeznek.
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A Téli torna mérkőzésein kísérleti jelleggel bevezettük a Fair Play zöldkártyát, amelyet a játékvezetőink
alkalmaztak a mérkőzésen történt fair play cselekedetek jutalmazására. A zöld kártya használatára a
Játékvezető Bizottsággal közösen szabályzatot alakítottunk ki, amelyet a következő évadtól a megyei
utánpótlás bajnokságokban, majd felnőtt szinten is be kívánunk vezetni.
2016/2017. évi versenynél 3 játéktér (Eger, Gyöngyös, Hatvan) állt rendelkezésre, míg a 2017/2018. évi
kiírás versenyei Recskkel kiegészülve már 4 helyszínen zajlottak.
10.10. Megyei válogatottak rendezvényei
Felnőtt férfi válogatott: A felnőtt férfi nagypályás megyei válogatottal 2017 decemberében részt vettünk
a MAVONT regionális tornáján Hajdúszoboszlón.
A Heves megyei felnőtt válogatott 2017 januárban 1. helyezést ért el a Heves megyei Hírlap
teremlabdarúgó kupán, mely főleg megyei első osztályú sportszervezetek csapatainak került
megrendezésre.
Utánpótlás- és női válogatott: 2017 év június végén Heves megye és Hargita megye U15-ös és U17-es
korosztályú férfi utánpótlás válogatott csapatai, továbbá a két megye női válogatottjai játszottak
egymással egy-egy mérkőzést a korábbi években kialakított partneri megállapodásnak megfelelően. A
Heves megyei korosztályos válogatottak folyamatosan központi edzéseken és a tervezett régiós
kiválasztón vettek részt a Tehetségközpont szervezésén belül.
Képzések: 2017 decemberében elsőként indítottuk el az amatőr sportvezető tanfolyamot, amelyet 24 fő
részvételével sikeresen befejeztünk. Elsősorban megyei I. osztályban tevékenykedő klubvezetők,
elnökök, ügyvezetők vettek részt a képzésben. Közös tapasztalatként elmondhatjuk, hogy rendkívül
hasznos ismeretanyagokkal gyarapodtak a résztvevők, igazi csapategységet alkotva a tanfolyam végére.
A régióban betöltött szervezői szerepünkből adódóan Futsal és Strandlabdarúgás szakágakban
játékvezetői és edzői tanfolyamokat szervezünk a megnövekedet csapat és mérkőzésszámok igényének
megfelelően.
2017-ben a játékvezetőkkel és a megyei edzőkkel közösen „Szakmai Napot” tartottunk Mátraházán,
ahol egységesen értelmeztük a játékszabályokat, elemeztük a kérdéses mérkőzés jeleneteket, elősegítve
a két terület fejlődését.
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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 2017-ben egy NB II-es csapat, a tavaszi szezonban egy, az őszi
szezontól kezdődően pedig kettő 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 IIIas részvételt a Jászberényi FC, valamit a Tiszafüredi VSE biztosítja. A három klub szakmai húzóereje
komoly hatással van az amatőr egyesületekre.
11.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban
Az országos utánpótlás bajnokságaink a következőképpen alakulnak:

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. II. osztály U19/U17/U16 U14/U15 U12/13

Jászberényi FC III. osztály U17/19, II. osztály U14/15 U12/13

Tiszafüredi VSE FC III. osztály U17/19, II. osztály U14/15

Karcagi SE II. osztály U14/15, U12/13

Törökszentmiklósi FC U12/13
11.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok
A megyében a férfi felnőtt bajnokság három különböző osztályban folyik, melyekben a csapatok
létszáma 44. Az Igazgatóság által szervezett megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában 16, a
megyei II. osztályban 15 sportszervezet, míg III. osztályban 13 sportszervezet adta be nevezését a
2017/2018-as bajnoki évadra.
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. 77
utánpótlás csapat tíz csoportba osztva verseng Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az alábbiak szerint:

2-2 csoport az U19/16-os korosztályban 16-16 csapattal

2 csoport a területi U19-es korosztályban 19 csapattal

1 csoport a területi U16-os korosztályban 8 csapattal

3 csoport az U14-es korosztályban 18 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
Megyei szervezésű félpályás női bajnokságban 7 csapat szerepel.
11.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: Országos futsal aktivitás a megyében nincsen, az Igazgatóság kiemelten kezeli az
utánpótlásképzésre koncentráló (U11, U13, U15-ös) futsal tornarendszerű megyei bajnokságok
lebonyolítását. Az utánpótlás futsal csapatok száma a megyében 26.
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Strandlabdarúgás: A 2017-es NB I-es strandlabdarúgó bajnokságában a Jászfényszaru Goldwin+
csapata 5. helyezést ért el.
11.7. OTP Bank Bozsik-program
A megye kimagasló eredménye, hogy az 54 megyei egyesületünkből 43 szerepel az OTP Bank Bozsikprogram Egyesületi Programjában teljes korosztályokkal (U7, U9, U11, U13):

4 alközpont,

8 csoport

43 sportszervezet
Országos viszonylatban a megye (annak ellenére, hogy kis megyéről van szó) az ötödik helyen van az
intézményi aktivitás tekintetében. 9 körzetben, 156 intézményben (iskola, óvoda) fociznak a gyerekek.
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. A TK
Programban az U12/13-as korosztályban 39 (2x18+3), az U14-es korosztályban 25 (22+3) labdarúgó
vesz részt.
11.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
Fair Play Cup: Az Igazgatóság 4 körzetben összesen 31 csapattal bonyolította le őszi körzeti tornákat.
A 26 fiú és 5 lánycsapatban összesen 316 fiatal szerepelt.
Körzetek: Jászberény, Szolnok, Törökszentmiklós, Tiszafüred.
Grassroots önkéntes tanfolyam: Erre a tanévre kettő tanfolyamot tervezett az Igazgatóság. Egyet a
Jászságban, egyet a Kunságban. Az önkéntes tanfolyam megindulása óta 9 tanfolyamot tartottunk 191
hallgatóval.
11.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
A megyében egy nagyméretű (105x67 méter), egy félpálya méretű (60x40 méter), 17 kispálya (20x40
méter) épült. 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 NB II-es felnőtt csapata van. A megye labdarúgásának
fontos, hogy legyenek a nemzeti bajnokságokban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatai. Jelenleg a nagy
tradíciókkal bíró másodosztályú Dorogi FC a megye zászlóshajósa. 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
A nemzeti utánpótlás bajnokságokban négy megyei sportszervezet szerepel. A Tatabányai FCE, a
Dorogi FC, a Komáromi VSE és az FC Esztergom az NB III-ban U19-es és U17-es, az NB II-ben pedig
U15-ös és U14-es csapatokat indít. Az FC Esztergomon kívül mind alközpont.
12.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Komárom-Esztergom megyében 15 csapatos a megyei első osztály. A megyei másodosztály szintén 15
csapattal indult. Mellette területi alapon két 14 csapatos harmadosztály működik. A megyei felnőtt
tartalék bajnokság 8 csapatos. A felnőtt csapatok létszáma az évek alatt csak minimálisan változott,
minden évben vannak visszalépők és vannak újraindulók.
12.4. Megyei utánpótlás nagypályás bajnokságok
A megyében U19-es, U16-os és U14-es fiú utánpótlás bajnokságok indultak. Az első osztályú U19-es
bajnokságban 15 csapat, a másodosztályban 16, az U16-os bajnokság pedig összesen 20 csapat nevezett.
12 csapatos kiemelt osztály indult (nagyrészt a megyei I. osztályban szereplő klubok utánpótlás csapatai)
és egy 8 csapatos másodosztály. Az U14-es korosztályban egy 12 csapatos kiemelt osztály és területi
alapon (nyugat-kelet) 8-8 csapattal. Az U14-es bajnokság ¾ pályán zajlik, a többi nagypályás bajnokság.
Az elmúlt években nagyot fejlődött megyénkben a női labdarúgás. 2014-ben indult el a női foci, először
még torna jelleggel. A 2017/18-as bajnoki évtől már U19-es (¾ pálya) és U17-es (½ pálya) megyei
bajnokságokat szervez az igazgatóság. Az U17-es bajnokságban 11 csapat, míg az U19-ben 5 csapatos
bajnokság indult. Az igazgatóság célja, hogy 2-3 éven belül az utánpótlás megtartása mellett önálló
felnőtt bajnokságot is meg tudjon rendezni.
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 pest megyei igazgatóság által szervezett
bajnokságokban vesznek részt.
12.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A megyei igazgatóság minden télen futsal tornát szervez a megyei utánpótlás csapatoknak az
U11-U13-as és U15-ös, az U19-es és női U17-es, valamint az U19-es korosztályokban. A futsal kiváló
lehetőséget biztosít arra, hogy a téli időszakban is mérkőzéseket játszanak a csapatok.
Strandlabdarúgás: A TAO-program keretein belül várhatóan idén két településen is elkészül
strandlabdarúgó pálya, így a jövőben megyei utánpótlás strandlabdarúgó tornát is fog tudni szervezni az
igazgatóság.
12.7. OTP Bank Bozsik-program
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Megyénk kiemelten kezeli az OTP Bank Bozsik-program egyesületi és intézményi programokat. A
megye településszámához és a csapatlétszámhoz viszonyítva nagy létszámú sportszervezet nevezett az
egyesületi programba. Összesen 3 alközpont (Dorog, Tatabánya, Komárom) és 8 körzet (Dorog,
Tatabánya, Komárom, Oroszlány, Nyergesújfalu, Tata, Bábolna, Kisbér) működik a megyében.
Az Intézményi Program is évről évre bővül. A 2017/18-as tanévtől már 133 intézmény regisztráltatta
magát és vesz részt a programokon.
12.8. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái megye labdarúgásában/
Nagyon magas a középiskolai Fair Play Kupában szereplő intézmények és gyerekek száma. Jelenleg 61
csapat vesz részt a programokon. Az Igazgatóság minden télen megrendezi az amatőr felnőtt
csapatoknak a téli műfüves bajnokságot, ami 2017-ben 17 csapat részvételével négy helyszínen került
lebonyolításra. Az utánpótlás korosztályoknak futsal tornákat szervez az Igazgatóság, valamint az
öregfiúk bajnokság is nagyon népszerű.
12.9. Országos pályaépítési program eredményei
Komárom-Esztergom megyében eddig összesen 31 pálya épült meg az Országos Pályaépítési Program
keretein belül. 16 db 22x42 méteres, 9 db 14x26-os és 3 db nagyméretű műfüves pálya, valamint egy
nagyméretű élőfüves pálya, továbbá egy 44x64 méteres edzőpálya valósult meg 70% vagy 90%-os
MLSZ támogatással. Ezen felül megépült 1 db 22x42 méteres rekortán pálya.
12.10. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei
Nagyon sok amatőr sportszervezet pályája, öltözője újult meg az elmúlt hat évben. Több mint 30 amatőr
klub létesítményében történt öltöző vagy pályafelújítás. A fejlesztéseknek köszönhetően elmondhatjuk,
hogy a megye fejletlenebb térségén kívül szinte minden sportegyesületnél 21. századi körülmények
kerültek kialakításra.
12.11. Egyéb jelentős esemény, project
A megye 25 éve tartó partnerkapcsolatot ápol a német Rajnai és a szlovák Galántai Labdarúgó
Szövetséggel. Az Igazgatóság U14-U15-ös korosztályos válogatott csapatai minden évben
megmérkőznek a német, az U15-ös és az U16-os korosztály, valamint a felnőtt amatőr válogatott pedig
a szlovák csapatokkal játszik. A nemzetközi találkozók a játékosok fejlődését szolgálják. 2017 nyarán
igazgatóságunk látta vendégül a rajnai és a galántai korosztályos válogatott csapatokat.
A Megyei Igazgatóság októberben ünnepelte a német partnerkapcsolat 25 éves jubileumát. A
ünnepségre Tatán került sor, melyen részt vettek a német szövetség vezetői.
A Megyei Igazgatóság 2017-ben is megrendezte szakmai napját Tatán az Olimpiai Központban, melyen
80 megyei edző, sportvezető vett részt.
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 alközponti válogatott minden évben részt vesz a Fritz Walter tornán
Kaiserslauternben.
Fejér és Veszprém megyével évi két alkalommal megrendezésre kerül a regionális torna az U19-es és
az U16-os megyeválogatottak részére. A tornán csak az amatőr megyei bajnokságokban szereplő
játékosok vehetnek részt.
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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 másodosztályú
bajnokságokban. Az NB III Keleti csoportjában a STC Futball Kft. labdarúgócsapata végzett előkelő
helyen, míg a Balassagyarmati VSE a csoport 15. helyét foglalta el.
13.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban
Az országos utánpótlás bajnokság harmadosztályában szerepeltek a megye sportszervezetei. Az
utánpótlás csapatok közül az U19-es és az U17-es korosztályban az SBTC Sport Kft., a Balassagyarmati
PF USE és a Somos SE utánpótláscsapatai, míg az U15 és U14-es korosztályban az SBTC Sport Kft., a
Balassagyarmati PF USE, PULC és a Somos SE utánpótláscsapatai értek el különböző helyezéseket. Az
egyesületek közül kiemelkedett eredményességben a megyeszékhely csapata, az SBTC.
13.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok
A megyei bajnokságokat a megyei igazgatóság három szinten írta ki. A megyei elsőosztályú
bajnokságban 12 csapat szerepelt. A megyei másodosztály keleti és nyugati csoportjában összesen 29
csapat képviseltette magát. A megyei harmadosztály keleti, közép és nyugati csoportjában 34
sportszervezet indított csapatot a versenyrendszerben. Összesen 75 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. A megyei másodosztály Keleti csoportjában 14 csapat
szerepelt, míg a megyei másodosztály Nyugati csoportjában ugyancsak 14 sportszervezet indított
ifjúsági csapatot.
A megyei elsőosztályú U16-os bajnokságban 13 csapat szerepelt, a megyei I. osztályú klubok mellett
Buják SC és a Csécse SE sportszervezete indított nem kötelező elemként serdülőcsapatot
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
Futsal: A nemzeti futsal bajnokság második vonalában a közép csoportban szerepelt a férfiaknál a
Romhány csapata. A felnőtt csapat mellett a sportszervezet indított U18-as futsal fiú csapatot is. A
salgótarjáni Skorpió SE a nemzeti női futsal bajnokság másodosztályában képviselte eredményesen
Nógrád megyét, a cél továbbra is az NB I.
Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgás szakágban az SBTC és a ZISE indított fiú, illetve leány
korosztályos csapatot a Heves megyei bajnokságban.
13.7. OTP Bank Bozsik-program
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi moduljában iskolai és óvodai szinten összesen 88 intézmény
vett részt. A programban résztvevő gyereklétszám összesen 2688 fő volt, ebből 708 fő óvodás volt.
Nógrád megyében, két alközpontban, 5 csoportban 33 sportszervezet nevezésével indult el az OTP Bank
Bozsik-program Egyesületi modulja az U7-es, az U9-es és az U11-es korosztályokban. A 33 nevező és
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induló sportszervezetből az U7-es, az U9-es és az U11-es korosztályok mellet az U13-as korosztály
indítását 26 csapat vállalta.
13.8. A megyében működő tehetségközpontokról
Nógrád megyében Salgótarján adott helyet a tehetségközpontban elvégzendő feladatoknak. A
megyeszékhely zökkenőmentesen vette át a programot és biztosította az SBTC sportszervezet
segítségével a program elemeit, az edzéslehetőség és az étkezés területén. Heti rendszerességgel egy
előre meghatározott szakmai program keretében zajlottak az U12-es, az U13-as 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 8 sportszervezet részvételével zajlott, a sportág népszerűsítése
céljából a megye több helyszínén megrendezett fordulókkal került sikeresen megrendezésre.
13.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
Az Országos Pályaépítési Program keretében a megjelölt időszakban Pásztó Város Önkormányzata,
Csécse SE sportszervezete nyert az MLSZ Elnöksége által támogatott, kis- és grund méretű műfüves
pályaépítésre lehetőséget, amely pályák kivitelezése különböző stádiumban van.
A kedvezményes műfüves pályaépítési program keretén belül Karancslapujtő Község Önkormányzata
által megnyert pályázat keretében elkészült egy 20*40 méteres 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. Balassagyarmaton elkészült az infrastruktúra
szabályzat szerinti vendégszektor, a lelátó befedése és a 700 db szék felszerelése. A Szent Imre DSE
pályáján is elkészült a lelátó fedése 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
Az edzőképzés területén folytatódtak a tanfolyamok, mátraházai képzési helyszínnel Nógrád, Pest,
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye közösen rendezett MLSZ Grassroots „C” edzői végzettséget
nyújtó képzést.
A megyei igazgatóság U12-es és U13-as 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.
Nemzetközi torna rendezésére került sor Balassagyarmaton. Az I. Ipoly Kupa elnevezésű labdarúgó
tornán Erdélyből képviselte hazája színeit Csomafalva Délhegy Sport Klub az U10-es tornán.
Tovább folytatódott a felnőtt férfi megyei válogatott program, amely lehetőséget nyújtott a megyei
bajnokságokban szereplő játékosoknak és játékvezetőknek további sportszakmai fejlődésre.
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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 2017/2018-as évadban is markánsnak mondható
szerepe van csapatainknak. Az egycsoportos második vonalban három klub, a Budaörs, a Cegléd és a
Vác reprezentálja Pest megyét.
A harmadosztály három csoportjában összesen öt együttes (Keleti csoport: Monor; Közép-csoport: FC
Dabas, Vecsés; Nyugati csoport: Érd, Dunaharaszti) szerepel hétről hétre.
14.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban
Eredetileg 19 Pest megyei sportszervezet 41 csapata indult el az MLSZ Központ és a megyei
igazgatóságok által szervezett – U19-es, U17-es, U14-es, U13-as és U12-es II. és III. osztályú –
utánpótlás-bajnokságokban. Jelenleg (a Szigetszentmiklósi TK visszalépései után) 18 sportszervezet 37
csapata szerepel ezen pontvadászatokban.
14.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok
A megyei felnőtt versenyrendszer jelenleg háromszintes, ám a 2018/2019. évi versenyévtől csökken a
Pest megyei labdarúgó-bajnokság II. és III. osztályának mezőnye, s mindezzel párhuzamosan létrejön a
– megye amatőr labdarúgása szinteződésének sokkal inkább megfelelő – negyedik vonal. A 2017/2018as versenyévben azonban még három osztályban zajlanak a küzdelmek. Az I. osztályban 16, a II.
osztályban három csoportra szűkítve 48, míg a III. osztályban hét csoportban 90 csapat indult el a
bajnokságokban.
A 2016/2017-es megyei I. osztályú pontvadászat élén a Vecsés végzett, a 11. Pest Megyei Kupát a
címvédő Tura nyerte, kettejük szuperkupadöntőjére azonban nem került sor, mert időközben Turán
megszűnt a felnőtt futball.
14.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok
A 2017/2018-as versenyévtől a korábbihoz képest több korosztályban indított utánpótlás-bajnokságot a
Pest Megyei Igazgatóság. A megyei utánpótlás-bajnokságok csúcsa az U19-es korosztály, ahol évek óta
bevált módon külön szerepelnek a felnőtt együttesektől az ifjúságiak, így az osztályba sorolás sem a
felnőtt gárda besorolásától függ. Ugyanezen elv szerint kerülnek lebonyolításra az U17-es, az U16-os,
az U15-ös és U14-es bajnokságok is. Az U14-es bajnokságban szerepel a legtöbb csapat, az I. osztályban
egy csoportban, míg a II. osztályban nyolc csoportban versengenek az együttesek.
14.5. Megye részvétele a női labdarúgásban
Akárcsak az elmúlt (verseny)években, a 2017/2018-as szezonban is két Pest megyei alakulat képviseli
megyénket a nemzeti első osztályú felnőtt nagypályás bajnokságban; az Astra-4IG-HFC és a Kóka
FNLA. Az NB II-es küzdelmekben már csak egy Pest megyei csapat szerepel, a Monori SE – a Kelen
SC ezúttal a budaörsiek nélkül, saját – budapesti – jogán vágott neki a küzdelmeknek.
A Pest megyei ¾ pályás bajnokság továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a csapatok körében, 26
csapat részvételével indult el szeptemberben a 2017/2018-as versenyév. A területi elven három csoportra
osztott bajnokságba ezúttal sem csak Pest megyei egyesületek jelentkeztek, Fejér, Heves, JászNagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megye, valamint Budapest is képviselteti magát a
sorozatban. Az előző évi kiírás csoportjaiban a Tatárszentgyörgyi KSKE, a Gyöngyösi AK és a VácDeákvár SE diadalmaskodott, a Bajnokok Tornáját a tatárszentgyörgyiek nyerték. Az 5. Pest Megyei
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Női Kupát – a felnőtt férfi döntő előmérkőzéseként – a Gyöngyös hódította el, miután 2–0-ra felülmúlta
a Törökbálint LASE csapatát. A felnőtt ¾ pályás női pontvadászat mellett 5+1-es kispályás bajnokságot
is indított az igazgatóság, amelyben 13 együttes szerepel.
14.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: Ami az MLSZ-központ által kiírt bajnokságokat illeti, idén két versenyévet is górcső alá tudunk
venni. Az NB I-es férfi futsalbajnokságban a 2016/2017-es és a 2017/2018-as versenyévben is egyedüli
helytállóként a budaörsi Aramis képviselte a Pest megyei színeket. A másodosztályban felére csökkent
a csoportok száma, s ezzel szűkebb pátriánk is kevesebb egyesülettel jelent meg az NB II-ben. Amíg a
2016/2017-es versenyévben a négy csoportban 12 egyesületünk vitézkedett, úgy az idén kiírt két
csoportba 9 egyesület nevezett be.
A férfi/fiú futsal utánpótlás-bajnokságokban a tavalyi 15 után idén 13 egyletünk pallérozódik. A
gyengébbik nemnél az NB I-ben – csak úgy, mint az előző versenyévben – az Astra képviseli régiónkat
(bár a klub inkább már csak alapítását tekintve Pest megyei), amely egyben az egyetlen leány utánpótlásbajnokságban is szerepel. A női NB II-ben további 3 Pest megyei gárda gyűjti a pontokat.
2017 év elején immáron 16. alkalommal került sor a Pest Megyei Futsal7vége (korábban Futball7vége)
futsal teremtorna-sorozatra. Ezúttal is 7 korosztályban (U11, U13, U15, U17, U19, felnőtt és öregfiú),
valamint a hölgyeknél zajlottak a küzdelmek. A rendezvény népszerűsége továbbra is töretlen, a 2015ös 132 nevezett csapat után 2016-ban 196 gárda vett részt a megmérettetéseken, 2017-ben pedig ez a
szám már 204-re nőtt. Pest megyei részről a Dunakeszi Kinizsi FK U13-as csapata jutott el a legtovább,
egyedül a Debreceni LA tudta megállítani éppen a döntőben, így végül ezüstéremmel gazdagodhatott a
klub.
A 2016/2017. évi Pest megyei felnőtt futsalbajnokság 3 csoportban összesen 17 csapat részvételével
zajlott, melyből 16 Pest megyei gárda volt. Az abszolút bajnoki címet – a Pest Megyei Futsal Bajnokok
Tornája megnyerésével – az Üllő gárdája nyerte, megvédve tavalyi elsőségét. A 2017/2018-as évben
megjelentek a központi kiírású regionális – tulajdonképpeni NB III-as, de megyei igazgatóságok által
bonyolított – futsalbajnokságok, melyek felváltották a megyei versenysorozatokat. Pest megye ennek
ellenére nem maradt verseny nélkül, ugyanis az egyik, egyben legnépesebb bajnokság lebonyolításának
feladatát igazgatóságunk kapta. A Regionális Futsalbajnokság, Pest megyei csoportjába 15 egyesület
adta be nevezését, melyből valamennyi Pest megyei – valamint van egy gárdánk, mely a Tolnai megyei
csoportban vitézkedik.
Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgásban a nemzeti bajnokságban kettő Pest megyei együttes szerepelt, a
Garvittax és az Újhartyán. A Pest Megyei Igazgatóság fennállása során harmadjára rendezett
strandlabdarúgó-tornákat 2017 nyarán, melyre hat (U11, U13, U15, U17, U19 és női felnőtt)
korosztályban összesen 73 csapat nevezett.
14.7. OTP Bank Bozsik-program
Az OTP Bank Bozsik Egyesületi Gyermek Labdarúgó Program a regionális utánpótlás-nevelési
struktúrához alkalmazkodva új struktúrában folytatta működését a 2016/2017-es versenyév tavaszától
az ország 12 régiójának 71 alközpontjában, közel 200 csoportban, több mint 70000 futballistapalántát
foglalkoztatva.
A 12 regionális központ alatt hat-hat –egy helyen öt-, összesen 71 alközpont lett kijelölve, majd a közel
1200 sportszervezet (a régiókat figyelembe véve) az alközpontok alá került, hogy az egyesületek
hatékony szakmai együttműködését tegye lehetővé. A munkákat és azok professzionális felügyeletét az
MLSZ által megbízott szakmai vezetők és koordinátorok irányítják az alközpontvezetők és a
csoportvezetők segítségével.
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A tornarendszerben így három szinten zajlanak az események. A regionális „A” szinten a régió
központvezető akadémiákat találjuk, a „B” szinten az alközpontok csapatai szerepelnek, míg a „C”
szinten kistelepülések sportszervezetei vannak besorolva.
A Pest megyei csapatok 5 alközpont alá lettek besorolva, ezek pedig az alábbiak: Ferencvárosi Torna
Club (FTC), Vasas Kubala Akadémia, Sándor Károly Akadémia (MTK), Magyar Futball Akadémia
(Honvéd) és a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia (KLC-KTE SI). Minden regionális központnak egy
szakmai vezetője és régiós koordinátora van, akik a szakmai munkákat irányítják, ellenőrzik.
Ami az OTP Bank Bozsik Intézményi Gyermek Labdarúgó Programot illeti, résztvevőinek jelentős
hányadát, a 19 megye és Budapest mellett 16 százalékát adta Pest megye a 2016/2017-es oktatási évben.
Ez azt jeleni, hogy a 102 ezer regisztrált lurkó közül 16 és fél ezren a 29 Pest megyei körzet eseményein
vesznek részt.
Az intézményi modul célja ugyebár a sportág népszerűsítése, megszerettetése a gyerekekkel, illetve a
kluboknak bő merítési forrás biztosítása az utánpótlás-nevelésben. Öt korcsoportban vannak a
foglalkozások fiúk és lányok számára egyaránt. Ezek a 0., I., II., III., valamint a IV-es korosztályok. A
0., I., II., korcsoportokban bárki megkötés nélkül részt vehetett. A III. és IV. korcsoportban az MLSZ
2016/2017-es versenyrendszereiben érvényes játékengedéllyel rendelkező lányok és fiúk nem
szerepelhettek. A lányok fiú sportcsoportba történő regisztráció esetén 1 év korkedvezményt kaptak a
IV. korcsoport kivételével. Az itt szereplő gyerekek rendszeresen foglalkozásokon, fesztiválokon,
tornákon, illetve suli bajnokságokon vettek részt. Évek óta hagyomány már, hogy a szezont egy
tanévzáró fesztivál zárja Telkiben, amelyre az ország összes megyéjéből érkeznek a fiúk és lányok.
A 2015/2016-es tanévhez képest jelentős előrelépés történt a regisztrációkat tekintve országosan és Pest
megyében is egyaránt. Akkor országosan 89 ezren, míg a 2016/2017-es évadban 102 ezren, Pest
megyében egy esztendővel korábban 14 és fél ezren, a 2016/2017-es oktatási évben pedig 16 és fél ezren
vettek már részt részt.
Pest megyében a 2016/2017-es tanévben 422 intézmény 29 körzetbe sorolva vett rész hétről-hétre a
legkisebb korosztályok képzésében. A 2016/2017-es tanévben az OTP Bank Bozsik Intézményi
programban az alábbi Pest megyei körzetek szerepeltek: Budakeszi, Cegléd I., Cegléd II., Csepel-sziget,
Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllő I., Gödöllő II., Gyömrő, Kiskunlacháza, Letkés, Maglód, Monor,
Nagykáta, Nagykőrös, Pécel, Pilis, Sülysáp, Százhalombatta, Szentendre I., Szentendre II., Szentendre
III., Tápiószecső, Üllő, Vác I., Vác II., Vác III., Zsámbék.
14.8. A megyében működő tehetségközpontokról
Az MLSZ Szövetség 2016 tavaszán indított új, megyei szinten működő tehetségfejlesztő programja
2017 tavaszán és őszén is Monoron, valamint Gödöllőn működött, a benne résztvevő szakemberek és a
kiválasztott gyerekek szerint is jó színvonanalon, hasznosan. 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. Miután a program 2017 elején kikerült a megyei igazgatóság közvetlen felügyelete alól a RUKkoordinátorokhoz, sajnos jóval kevesebb információ jutott el a gyerekek részvételéről a megyei szintre.
14.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
A Szövetség középiskolai labdarúgó programja, a Fair Play Cup iránt az előző évhez képest élénkebb
volt az érdeklődés, hiszen a 15-19 évesek a 2016/2017-es szezonban 12 leány és 26 fiú csapatot
neveztek, így 38 csapattal rajtolt el a középiskolások focitornája (a tavalyi 32 után). Pest megye mindkét
sorozaton bejutott az országos döntőbe a szentendrei (leányok) és a gödöllői (fiúk) középiskolások
révén. A Pest Megyei Igazgatóság a megyei sorozaton kívül a régiós döntőknek is otthont adott 5-5
csapat részvételével.
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2017-ben igazgatóságunk négy grassroots önkéntes szervezői tanfolyamot is tartott, mely kurzusoknak
Budapest és Dunaharaszti adott otthont. Ezen tanfolyamokon 164 jelentkezőből összesen 156 önkéntes
vett részt, és mindenki sikeres vizsgát tett.
A grassroots önkéntes tanfolyamoknak továbbra is az a célja, hogy a jelentkezőknek megadja azt a
labdarúgással kapcsolatos alapképzést, melyekkel bármilyen grassroots labdarúgóprogramban, vagy a
Bozsik-program tornáin segítséget nyújthassanak a rendezésben, lebonyolításban, a színvonal
emelésében. De akár a megyei egyesületek különböző intézői feladatainak ellátásában is segítséget
nyújt. A négy tanfolyamunkból háromnak a Pesti Megyeháza épülete adott otthon, azon belül is a Nyáry
Pál terem fogadta a jelentkezett hallgatókat. Az első kurzust január 20-án és 21-én tartottuk, ahol 43
résztvevő volt jelen. Az előadók között tudhattuk dr. Jády Györgyöt, a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség országos sportigazgatóját, Rózsavölgyi Sándort, az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság
társadalmi alelnökét és a Gödöllői SK alelnökét, Németh Antalt, a magyar U18-as korosztályú válogatott
szövetségi edzőjét, aki az MLSZ korábbi Pest megyei szakmai igazgatója, valamint a Pest megyei volt,
és jelenlegi grassroots koordinátorát, Antalics Ádámot és Ander Enikőt.
A második tanfolyam június 16-án és 17-én került megrendezésre 26 fő jelenétével, míg a harmadik,
október 13-án és 14-én tartott kurzuson 29 fő vett részt. Ezen a két tanfolyamon is szintén azok az
előadók tették tiszteletüket és adták át tudásukat, tapasztalatukat a hallgatóknak színvonalas és
érdekfeszítő előadások keretében, mint a januári tanfolyamon. Az év utolsó kurzusának a
Dunaharasztiban található Hétszínvirág Óvoda aulája volt a színtere november 10-én és 11-én.
14.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében 2017-ben az alábbi pályák épültek megyénkben:

7 db 20x40 méteres pálya (Dabas, Galgamácsa, Iklad, Nagykovácsi, Sződ, Tápiószele, Tök)

1 db nagyméretű élőfüves (Gyál)

1 db nagyméretű műfüves pálya (Törökbálint)
Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében 2012 óta 67 db pálya épült meg Pest megyében.
14.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei
2017-ben több kisebb-nagyobb infrastrukturális fejlesztés mellett kettő – két-két évadra „széthúzott” –
jelentősnek mondható, régóta esedékes beruházás fejeződött be a megyében. Ceglédbercelen a régi,
roskadozó, szűk öltöző helyett több mint 40 millió Ft-ból modern öltözőépület készült, emellett a
centerpálya felújítása is megtörtént; a beruházás ünnepélyes átadására augusztus 13-án került sor.
Törtelen ugyancsak öltözőfejlesztés valósult meg közel 30 millió Ft értékben, itt a régi öltözőt
korszerűsítették és kibővítették, az épület avatását október 21-én tartották.
14.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt
A Pest Megyei Igazgatóság formabontó módon június 11-én a Pest Megyei Labdarúgó Fesztivál néven
meghirdetett rendezvényén a 11. Pest Megyei Kupa-döntővel összekötve tartotta meg a Pest Megyei
Futballdíj-átadó Gálát a minden igényt kielégítő Dabasi Utánpótlásközpontban, amely 2016
októberében az EDDA Művek által komponált Pest megyei futballinduló, a „Piros-fehér-zöld” dal
sajtónyilvános bemutatójának is otthont adott. A kora délután kezdődő rendezvényen jutalmaztak
játékvezetőt a kiváló helytállásáért, játékost sportszerűségéért, továbbá díjat vehettek át a jubiláló
sportszervezetek, az éremtáblázat alapján az élmezőnyben végzett csapatok, a szakmai díjazottak, az
MLSZ OTP Bank Bozsik Intézményi Programban kiemelkedő munkát végző csoportvezetők, a legjobb
nagypályás- és futsaljátékvezetők, az Év Pest megyei futballkrónikásai, az év fiatal feltörekvő
futballvezetői, a „Pest megye labdarúgásáért”-kitüntetettek, Futballéletmű-díjazottak, a futsalbajnokság
dobogós helyezettjei, valamint az 5. Pest Megyei Amatőr Aranylabda-szavazás első három helyezettje.
A díjakat dr. Bilisics Péter elnökségi tag, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke; Farkas Balázs FIFA75

játékvezető, NBI-es kerettag, az MLSZ PMI Játékvezető Bizottságának alelnöke; Rózsavölgyi Sándor,
az MLSZ Pest megyei társadalmi alelnöke; Szlahó Csaba társadalmi elnök és Benkő Tamás megyei
igazgató adták át. Az egész napos rendezvény második felében következtek a mérkőzések, elsőként a
Törökbálint – Gyöngyös 5. Pest Megyei Női Kupa-döntő, melyet a Heves megyei „vendégegyüttesnek”
számító gyöngyösiek nyerték meg Nagy-György Hanna és Orosz Fruzsina góljaival. Végül a nap
fénypontjaként a férfiak vetélkedésére, a 11. Pest Megyei Kupa-döntőre került sor, amelyre több mint
hétszázötven szurkoló gyűlt össze. A turaiak nyolc góljára a Gyömrő csupán két góllal tudott válaszolni,
így a Tura megvédte címét; az egy évvel ezelőtti, üllői fináléban a Biatorbágy elleni sikert követően
egymás után másodszor nyerte meg a Pest Megyei Kupát. [A július eleji nevezési időszak szomorú híre
volt, hogy a sikeres – korábban hosszú időn keresztül az NB III-ban is helytállt – turai felnőtt labdarúgás
megszűnt.]
Június 17-én, szombaton harmadik alkalommal került sor Vasadon a Pest Megyei Játékvezetői Napra,
amely lassacskán hagyománnyá növi ki magát a megyei sípmesterek életében. A családias, jó hangulatú
nap fontos „kelléke” minden évben az a kispályás labdarúgótorna, amelyen a megyei játékvezetői és
ellenőri társadalom tagjai csapatokba rendeződnek, kiegészülve az inaktív „sporik”, valamint a megyei
igazgatóság által indított együttessel. Ezúttal kilenc csapat részvételével került sor a tornára.
Formabontó módon idén az 1983 óta minden évben – immár 35. alkalommal – megrendezett Pest
Megyei Labdarúgótorna két „alaptornából” állt, melyet szeptember 1-jén és 3-án rendeztek meg. E két
rendezvény a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság 2014 januárjában indított
gálatorna-sorozatának 4. ás 5. állomása volt egyben. Az idei torna lebonyolításának érdekessége volt,
hogy e két önálló viadal közül a százalékosan legjobb eredménnyel tornagyőztes csapat lett az
„abszolút” első, akinek neve bekerült a három és fél évtizedes múltra visszatekintő labdarúgó-esemény
történetébe.
A szeptember 1-jén rendezett 4. Pest Megyei Gálafoci-tornának az FC Dabas sporttelepe adott otthont.
Hat csapat kapott meghívást (Székelykeresztúr város önkormányzatának csapata, Kerepesi Székely Kör
gárdája, Pest megyei polgármesterek válogatottja, Pest Megyei Grundfocisták együttese,
Szalkszentmárton KSE Baráti Kör, MLSZ-megyék), a tornát a több volt élvonalbeli és válogatott
labdarúgót – Aranyos Imre, Egressy Gábor, Hamar István, Kasza István, Kovács Béla, Kovács Kálmán,
Simon Antal stb. – felvonultató, Détári Lajos által irányított „Grundfocisták” nyerték. Az „MLSZmegyék” fantázianevű együttesben a házigazda Pest megyei igazgatón kívül a Baranya (Bogyay Zoltán
igazgató), a Heves (Vojtekovszki Csaba igazgató), a Komárom-Esztergom (Khéner László igazgató) és
a Tolna (Krausz Márton igazgató) megyei igazgatóság is képviseltette magát, de pályára lépett a
csapatban dr. Bársony Farkas, az MLSZ Pest megyei társadalmi elnökségi tagja is. A rendezvényen
megjelent az MLSZ Heves megyei társadalmi elnöke, Jakab Gábor és a Fejér Megyei Igazgatóság
igazgatója, Schneider Béla is.
Szeptember 3-án, vasárnap Dunakeszin folytatódott a futballünnep a Radnóti Miklós Gimnázium
Sportcsarnokában, ahol négy együttes (Székelykeresztúr Város Önkormányzata, a Kerepesi Székely
Kör, az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága és a Magyar Újságíró-válogatott) játszott egymással
körmérkőzést. Az igazgatóság végig rendkívül magabiztos játékkal döntött a csoport 1. helyéről, majd
végül a döntőben másodszor is legyőzte Székelykeresztúr csapatát, otthon tartva ezzel a győzelemért
járó serleget – és az abszolút győztesnek járó címet.
Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2017. május 11-én lájk-versenyt hirdetett azon középiskolai leány
és fiú csapatok számára, akik az MLSZ Fair Play Cup 2016/2017. évi Pest megyei sorozatában részt
vettek. A verseny külön leány és fiú kategóriában indult, ahol az a gárda nyert, aki a legtöbb kedvelést
gyűjtötte össze 2017. május 25-én, 14:00 óráig. A lányok kategóriájában igen szoros volt a küzdelem,
sokáig kérdéses volt a végső győztes, hisz napról napra változtak az eredmények. A fiúk csapatfotóira
érkezett kedvelések alapján viszont egyértelműen kirajzolódott a legesélyesebb. A győztes csapatok
tehát a BALLÁB FC és az AJRG CSAPATA lettek, így ők nyerték meg az MLSZ Pest Megyei
Igazgatóság jóvoltából a 13-13 darab ajándék belépőjegyeket a 2017. június 5-én, 20:45 órakor rendezett
Magyarország – Oroszország felnőtt válogatott felkészülési labdarúgó-mérkőzésre.
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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 (NB II), a Kaposvári
Rákóczi FC pedig a nemzeti bajnokság harmadik vonalában (NB III). Mindkét egyesülettel partneri
kapcsolatot ápol az Igazgatóság. A megye két régiójában vezető szerepet betöltő klubbok mintaként
szolgálnak a kisebb amatőr egyesületek felé.
15.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban
Megyénkben 19 csapat érintett az országos versenyrendszerben. Az U14-es és U15-ös korosztályban 22 csapat, az U12-es és U13-as korosztályban 2-2 csapat az első osztályban, az U16-os, az U17-es és az
U19-es korosztályban 1-1 csapat a második osztályban, U17-es és U19-es korosztályban 3-3 csapat, uaz
U14-es és U15-ös korosztályban 1-1 csapat szerepel a harmadosztályban.
15.3. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok
Megyénk területi nagyságát figyelembe véve a régiós elveket szem előtt tartva bonyolítjuk le a
bajnokságokat. Megyei I osztályban 16 csapat, Megyei II osztályban két csoportban 12, illetve 13 csapat,
Megyei III osztályban szintén két csoportban 7, illetve 6 csapat, a Megyei IV osztályban 3 csoportban
10, 10 és 11 csapat szerepel. Az öregfiúk korosztályban kiegészítő versenyrendszerben 10 csapatunk
található. Ez összesen 95 felnőtt nagypályás csapatot jelent.
15.4. Megyei utánpótlás nagypályás bajnokságok
Területi elveket figyelembe véve az U19-es korosztályban 3 osztályban 5 csoportban 52 csapat szerepel.
Somogy megyében ez a korosztály közvetlenül a felnőtt csapatok előtt játsza le a mérkőzéseit. Az U16os korosztályban két csoportban 27 csapat, az U14-es korosztályban 2 csoportban 15 csapatunk van. Ez
összesen 94 utánpótlás csapat.
15.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
Nemzeti bajnokság U19-es bajnokságában a Kaposvári Rákóczi BFLA és a Siófoki Bányász SE
képviselteti magát. Az U16-os bajnokság Nyugati csoportjában a Kaposvári Rákóczi BFLA és a Siófoki
Bányász SE szerepel.
Megyei nő bajnokságunk folyamatos fejlődésen és az ezzel járó átalakuláson megy keresztül. A kezdeti
kispályás bajnokságot felváltotta a félpályás bajnokság (harmóniában az országos trenddel). A felnőtt
korosztályban 7 csapatos, míg utánpótlás szinten 9 csapatos bajnokságot működtetünk. 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. Megye válogatottunk minden országos felkérésnek eleget tesz és aktívan részt vesz
az ilyen jellegű rendezvényeken.
15.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: Futsal szakágat a (2016/2017) legalizáltuk hivatalosan a megyei versenyrendszerben. Hosszú
előkészületi munkák után a tavalyi évadban 59 csapat nevezett a sorozatra. A 2017/2018-as évadra 84
csapat nevezését fogadtuk el. A felmenő rendszerben lévő U11-es korosztályban 14 csapat, az U13-as
korosztályban 20 csapat, az U15-ös korosztályban 17 csapat vesz részt. Az U19-es fiú korosztály 18
csapatos, a leány U15-ös korosztály 9 csapatos, a női felnőtt korosztály pedig 6 csapatos bajnokságban
vetélkedik.
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Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgásban szintén a 2016-os év volt az, amikor hivatalos megyei
bajnokság került kiírásra. A 2017-es év nyarán 7 korosztályban rendeztünk bajnokságot. Fiú U10-es,
U12-es, U14-es, U16-os és U19-es korosztályokban 32 csapat, a leány U14-es korosztályban 3, a leány
U16-os korosztáéyban 4 csapat játszott. Infrastruktúrában erős a megye a siófoki 2 hitelesített helyszín
miatt. A probléma is ebből adódik, hiszen az országos igénybevétel miatt nagyon szűkös a
lebonyolításhoz szükséges idő intervallum. Igazgatóságunk az országos diákolimpia
versenyszervezésében is aktívan részt vesz.
Örömteli tény, hogy a megyei társadalmi elnökség támogatásával hitelesített strandfoci pálya fog épülni
a belső somogyi régióban, ami nagyban fogja segíteni a szervezési, lebonyolítási feladatainkat. Az
infrastrukturális igény a sportág presztízsének a növekedést bizonyítja.
15.7. OTP Bank Bozsik program (egyesületi és intézményi modul)
2017. január 1-től az Egyesületi program lebonyolítása a régiós utánpótlás központok feladata lett.
Somogy megye három régióhoz tartozik (dél – PMFC, észak-nyugat – IllésAkadémia, észak-kelet –
Puskás Akadémia). Igazgatóságunknak konkrét rálátása a Programban futó projektekre korlátozott
mértékben van, hiszen a szervezési feladatok a fenti RUK központokhoz tartozik.
Intézményi modult nézve jelentős növekedést értünk el az elmúlt években. A körzetek száma kilencről
13-ra emelkedett. A növekedési bázist az óvodai körzetek és csoportok aktivitása okozta. 130
intézményben 295 sportcsoport 3671 tanulója munkálkodott.(1037 fő ovis) Ebben az évben ezeket a
számadatokat tartani tudjuk, a minimális visszaesést azon intézmények távolmaradása okozta, ahol nem
volt pedagógus, aki vállalta volna a PAT továbbképzést.
15.8. Megyében működő tehetségközpontokról
2017 őszén gyakorlatilag ugyanazzal a stábbal és struktúrával folytatódott a program. Megtörtént az új
belépő korosztály felmérése. A jól bevált keddenkénti edzésnapokkal (U12-U13 csúsztatással)
Kaposváron a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia sportkomplexuma ad otthont a megyei tehetségek
foglalkoztatásának. Az U12-es korosztályban az előírt 18 +3 fővel, az U13-as és U14-es
korosztályokban 20+3 fővel dolgoznak a stábtagok. Két meghatározó egyesület mellett (Kaposvári
Rákóczi BFLA, Siófoki Bányász SE) Marcali, Nagyatád és Barcs is ad játékosokat.
15.9. Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
Középiskolai bajnokság lebonyolításában, mint társszövetség veszünk részt. Tradícionálisan Kaposvár
megyei jogú város a torna szervezője. 2017-ben került megrendezésre a XX. MLSZ - Kapos Kupa, ami
jól mutatja az iskolai labdarúgás létjogosultságát, ha az szervezett keretek között zajlik.
Fair Play Cup versenysorozatban 17 fiú csapat és 9 leány csapat vágott neki a megyei küzdelmeknek.
Az öregfiúk bajnokságban 10 csapat játszik a Balaton déli régiójában.
15.10. Az országos Pályaépítési Program megyei eredményei
A megye hátrányos helyzete miatt továbbra is igény van a 10%-os önrésszel megvalósuló pályaépítési
projektekre. 2017-ben a megyei társadalmi elnökség 3 beérkezett pályázatot támogatott, amelyekből az
MLSZ Központ a Kéthelyi pályázatot véglegesítette. Ennek a pályának ünnepélyes átadása 2017 őszén
megtörtént.
A pályázat ebben az évadban is kiírásra került. Ebben az évadban az Öreglaki pályázat kapott elsődleges
támogatást a megyei társadalmi elnökségtől, amit az MLSZ Központ véglegesített.
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A 30%-os önrésszel épülő megyei projektekben 3 db 22x42 méteres műfüves pályaépítésre vonatkozó
pályázat kapott támogatást és jóváhagyást a megyei társadalmi elnökségtől, majd az MLSZ Központtól.
(Somogysárd, Juta, Kaposvár).
Fonyódon komplex beruházás megvalósítása történik, amelynek keretében közel 186 millió forintból
élőfüves nagypálya és egy egy 44x64 méteres műfüves pálya készül.
Az Országos Pályaépítési Program XIV. ütemében a Kaposvári Egyetem pályázata nyert végleges
támogatást egy rekortán pálya építése vonatkozásában.
15.11. Megyei létesítmény-felújítások, -fejlesztések eredményei
A Telephely felújítási program keretében 10 projekt kivitelezésre került sor mintegy 70 millió forint
összegben.
Működési és tárgyi eszköz támogatás vonatkozásában 41 projekt kapcsán 481 millió forint allokálására
került sor a megye sportszervezetek között. A Kaposvári Rákóczi BFLA közel 323 millió forint értékű
fejlesztéseket hajthat végre.
15.12. Egyéb jelentős megyei futballesemény, projekt
Kaposváron rendezték 2017-ben is az ország egyik legnagyobb nemzetközi utánpótlás grassroots
rendezvényét (YOUTH Football Festival), amelyen 30 ország több, mint 200 csapatának a részvételével
jelentős Igazgatósági támogatás mellett zajlott az egy hetes rendezvénysorozat.
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16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgása
16.1. A férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok szerepe és hatása a megyei labdarúgó
életben
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három csapattal képviseltette magát a férfi felnőtt nemzeti
bajnokságokban. Másodosztályú a Várda SE 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 fontos lenne, hogy 2018 őszétől az élvonalba
is legyen egy csapatunk, illetve a megyei bajnokunk végre feljusson az NB III-ba, így ott két egyesülettel
képviseltessük magunkat.
16.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban
Kiemelt első osztályban a nyíregyházi Bozsik Akadémia U15-ös és U14-es együttesei szerepeltek
megyénkből a 2017/2018-as szezonban. A másodosztályban 7, míg a harmadosztályban 5 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 2017 augusztusában 126 együttessel
rajtoltak el. Az egy csoportos első osztályban 16, a területi elv alapján kialakított három csoportos
másodosztályban 48 sportszervezet található, míg a szintén területi elv alapján négy csoportra bontott
harmadosztályban 62 egyesület adta le a nevezését.
16.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok
A 2017/2018-as szezonban három korosztályban írt ki a Megyei Igazgatóság utánpótlás bajnokságokat.
Az U19-es korosztályban összesen 64 csapat vesz részt. Az U16-os korosztályú pontvadászatba 36, míg
az U14-es korosztály bajnokságába 34 csapat nevezett be. Az egyesületeket a versenybizottság területi
alapon 3-3 csoportba osztotta, figyelembe véve az utazási távolságokat és az egyenlő
mérkőzésszámokat.
16.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
Megyénknek kettő (Nyírség NSC, Nyíregyháza Spartacus) felnőtt nagypályás bajnokságban szereplő
női csapata van, akik az NB II Keleti-csoportban vitézkednek. A leány U19-es NB-s bajnokságban 3,
míg a ¾ pályás U16-os pontvadászatban 2 egyesületünk szerepel. A félpályás megyei leány U15-ös
bajnokságban 10 egyesület versenyzik.
16.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A nemzeti férfi felnőtt bajnokságokban két csapat képviselte a megyét. A Nyírgyulaj az
élvonalban, míg a Csenger a másodosztályban szerepel. Az együttesek utánpótláscsapatai az országos
első osztályú bajnokságban szerepeltek.
Az első alkalommal kiírt férfi régiós felnőtt futsal bajnokságba 7 megyei csapatunk vesz részt.
A futsal megyei utánpótlás-bajnokságokban folyamatosan nő a csapatok részvétele. 2017 őszén első
alkalommal indítottuk el az U17-es és U20-as megyei bajnokságainkat. A két korosztályban összesen
22 csapat vett részt. Az U11-U13-as és U15-ös tornákra 67 csapat adta be nevezését.
Az első alkalommal kiírt leány U15-ös futsal bajnokságban 8 egyesület versenyzett.
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Strandlabdarúgás: Nyáron kísérleti jelleggel az U16-os korosztályban szerveztünk egy strandlabdarúgó
tornát, ahol 5 egyesület képviselte magát.
16.7. OTP Bank Bozsik-program
A 2017/2018-as szezonban 78 sportegyesület csapatai vettek részt az OTP Bank Bozsik-program
Egyesületi paneljének rendezvényein, így nincs már olyan része megyénknek, ahonnan nem
csatlakoztak volna már a programhoz.
2017 őszén 199 megyei iskola és óvoda vett részt az OTP Bank Bozsik-program Intézményi
Programban. Az ország legnagyobb és legtöbb gyermekét felvonultató óvodás körzete a nyíregyházi.
Az egész megyében összesen 11203 gyerek van regisztrálva a Programba.
16.8. A megyében működő tehetségközpontokról
A megyei központ helyszíne a Nyíregyházi Városi Stadion volt, ahol megfelelően biztosították a
megyék legtehetségesebb gyerekeinek minőségi foglalkoztatását, kétheti rendszerességgel. Az U14-es,
az U13-as és az U12-es korosztályos régiós tornáknak is Nyíregyháza adott otthont.
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 2017/2018-as évadban is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkezett a
legtöbb csapat, egészen pontosan 96 darab.
Több éve működik a félpályás öregfiúk bajnokság is, 2017 őszén 5 csapat adta le nevezését.
16.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
Az Országos Pályaépítési Program ösztönzőleg hatott a megyei egyesületekre, önkormányzatokra.
2017-ben a megyében két térségi központban, Csengerben és Vásárosnaményban készült el 22*42
méteres műfüves pálya.
16.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei
A TAO pályázati felületen, több mint 90 egyesületünk nyújtott be érvényes pályázatot. A pályázatok
jelentős része a létesítmény fejlesztésekre irányult. Többek között öltöző felújítások, kispadok
korszerűsítése, karbantartást szolgáló eszközök, talajcsere, labdafogó hálók korszerűsítése, hordozható
pálya-tartozékok, biztonsági korlátok és kerítések kerültek megvalósításra, illetve beszerzésre.
Az év végén kíirt Telephely Korszerűsítési Pályázatnak köszönhetően megyénk 20 sportegyesületének
a létesítménye újulhat meg, több mint 148 millió forint értékben.
Az országos Teqball pályázaton keresztül 26 asztal érkezett a tavalyi esztendőben Szabolcs-SzatmárBereg megyébe.
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. 2017-ben minden eddiginél több, összesen 35 csapat vett
részt a nyírbátori, kisvárdai és tarpai műfüves pályákon lebonyolított rendezvényen. A hagyományos –
három hétvégén át tartó – januári Nyírerdő Kupa megyei felnőtt teremlabdarúgó-tornán 2017-ben 36
csapat indult el.
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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, a megyei csapataink elnökei, a játékvezetők is jelen
voltak, akárcsak a megyei média munkatársai.
2017 márciusában bevezettük a sportszerűségi versenyt valamennyi férfi felnőtt bajnokságunkban. A
havi rendszerességgel kiosztott Fair Play díj nagy népszerűségnek örvend a csapatok körében.
Júniusban megrendeztük a bajnokok tornáját a fiú utánpótlás bajnokságaink mindhárom – U14-es, U16os és az U19-es – korosztályában.
A nyírbátori szervezésű, ám országos kiterjedésű centrum futsal rendezvényt támogattuk szakmai
kiadványok biztosításával és a játékvezetői díjak átvállalásával.
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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. az NB I-ben szerepel. Az NB III-ban a Paks II. és a Szekszárdi UFC képviseli a megyét.
Az elmúlt négy év megyei I. osztályú bajnoka (Majosi SE, Bátaszék SE, Bonyhád VLC, Szekszárd II.)
sajnos nem vállalta az NB III-as megmérettetést. A nemzeti bajnokságokban szereplő sportszervezetek
és a megyei igazgatóság, valamint a megyei sportszervezetek között nagyon jó a kapcsolat.
17.2. Megye részvétele a férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnoságokban
Az I. osztályú U19-es, U17-es és U16-os 8-8 csapatos bajnokságban Tolna megye nem képviselteti
magát.
A II. osztályú U19-es, U17-es és U16-os korosztályú bajnokságokban a Paksi FC Kft. csapatai vesznek
részt.
A III. osztályú U19-es és U17-es korosztályú bajnokságokban a Holler UFC, a Bonyhád VLC, a
Szekszárdi UFC és a Tolna VFC csapatai versenyeznek.
A II. osztályú U15-ös és U14-es 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, míg a 2017/2018-as
szezonra 56 csapat nevezett.
17.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok
Tolna megyében kettő utánpótlás korosztályban (U16-os és U19-es) zajlik nagypályás pontvadászat. Az
U19-es korosztályban 25 csapat vesz részt két csoportban, az U16-os korosztályban pedig 12 csapat
szerepel.
17.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
A Nemzeti Bajnokság női nagypályás másodosztályú bajnokságban egy csapattalaz ASE Paks vesz részt
a megyéből. Az U15-ös korosztályú félpályás bajnokságban három Tolna megyei csapat küzd (TolnaMözsi Nonprofit Kft, ASE Paks, Szekszárdi UFC).
A megyében nők részére a kis létszámok és érdeklődés hiánya miatt nem szervezünk nagypályás
bajnokságot.
17.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A megyéből a Tolna-Mözsi Futsal SE és a Szekszárdi UFC szereplője a nemzeti bajnokság
harmadik osztályának.
A megyét két csapat képviseli a női futsal nemzeti bajnokságokban. Az első osztályban szerepelnek a
Tolna-Mözsi Nonprofit Kft., valamint az Agenta Girls Szekszárd FC csapatai.
A megyei bajnokságban nyolc csapat versenyez két csoportban, a bajnokság három szakaszos (ősz-téltavasz), alapszakaszból, valamint rájátszásból áll. A női futsal fejlődése töretlen a megyében.
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Megyénk legdinamikusabban fejlődő szakága a futsal, évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés. A
szakemberek egyre inkább felismerik a futsal jelentőségét a labdarúgás utánpótlás képzésében. A
bajnokság specialitása, hogy az U13-as korosztályig lányok is részt vehetnek a bajnokságban, akár
önálló lány csapatokkal is.
Strandlabdarúgás: 2017 nyarán negyedik alkalommal szerveztük meg Bonyhádon a regionális
bajnokságot az U12-es, az U14-es, az U16-os és U19-es fiú, valamint az U14-es és U16-os leány
korosztályokban.
17.7. OTP Bank Bozsik-program (egyesületi és intézményi modul)
Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi paneljében Tolna megyében 35 egyesület indult. 3
alközpontot (Paksi SE, Dombóvári FE, Szekszárdi UFC) és 6 csoportot alakítottunk ki.
Az U7-es és U9-es korosztály négy fesztiválon vett részt ősszel, kettő csoportszinten és kettő alközponti
fesztiválon. Az U11-es és U13-as korosztályos csapataink régiós, megyei és alközponti szinten léptek
pályára.
A Régiós Utánpótlás Központok létrejöttével elkerült a megyétől a feladat, a program szervezése.
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi paneljében a 2016/2017-es szezonban 65 intézmény
kapcsolódott be a programba, amely eredményeként közel 2000 gyermek vett részt a foglalkozásokon.
A 2017/2018-as szezonban ez a szám tovább emelkedett és már 70 intézmény (2110 játékosa) szerepelt
az egyes programokon.
17.8. A megyében működő tehetségközpontról
A tehetségközpont helyszíne Tolna megyében a Szekszárdi UFC Sporttelepe volt.
17.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
A középiskolások részére kiírt Fair Play Cup egyre népszerűbb megyénkben, a nevező intézmények,
csapatok és játékosok száma folyamatosan emelkedik. A körzeti tornákat a megye több pontján
(Dombóvár, Bonyhád, Szekszárd, Paks, Gyönk/Tamási), míg a megyei döntőt négy lány és nyolc fiú
csapattal egy fesztivál keretében rendezzük meg.
17.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
2017-ben az Országos Pályaépítési Program keretében Tolna megyében Őcsényben, Szekszárdon
(Zrínyi Általános Iskola), Szekszárdon (Baka Általános Iskola), Tolnán, Dombóváron, Tamásiban,
Dunaföldváron, Mórágyon és Gerjenben épült pálya.
17.11. Megyei létesítmény-felújítások, -fejlesztések eredményei
A TAO adta lehetőségekkel egyre több megyei csapat tud élni, megújult az öltöző vagy új öltöző épült
többek között Szekszárdon, Bonyhádon, Majoson, Őcsényben, Szedresen, Tevelen, Faddon, Zombán,
Szakályban, Simontornyán, Bátaszéken, Mórágyon, Sióagárdon, Dalmandon és Györkönyben.
Felújították a pályát Madocsán, Tamásiban és Györkönyben.
17.12. Tömegesítés
Megyénkben 109 település található, 51 településen van nagypályás labdarúgás. Nagyon jó lenne, ha
például Bonyhádvarasdon, Szakcson, Cikón, Kocsolán, Dunaszentgyörgyön, Harcon, Ozorán ismét
újraindulna a futballélet. Az Igazgatóság a tömegesítés területén további 500 darab versenyengedély
kiadását célozta meg.
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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 első osztályú labdarúgó bajnokságban a Swietelsky Haladás 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 önálló utánpótlás nevelő egyesületek a Szombathelyi Haladás VSE és
a Lurkó UFC, valamint a megyei első osztályú Sárvár FC és a Király SZE megteremti kiemelt szinten a
férfi utánpótlás nagypályás nemzeti bajnokságokban történő fiú csapatok részvételét, szerepeltetését.
Kiemelendő a megyében működő Illés Akadémia eredményes utánpótlás képzési 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
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a benyújtott és elfogadott nevezések alapján a
megye versenystruktúráját egy csoportos megyei első osztályban (16 csapat), három csoportos megyei
másodosztályban (36 csapat) és három csoportos megyei harmadosztályban (46 csapat) határozta 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, 2017/2018 – 98
18.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok
2
017/2018. bajnoki évben nevező 98 felnőtt csapathoz megyei szinten kiírt zárt rendszerű U19-es (51 db)
és nyílt rendszerű U16-os (21 db), U14-es (29 db) utánpótlás bajnokságokban 101 db csapat szerepel.
18.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
A nemzeti bajnokság női felnőtt nagypályás első osztályában Vas megyei csapatként együttműködési
megállapodással a Viktória FC és Szombathelyi Haladás Kft. közösen Haladás – Viktória FC néven
szerepel. A Haladás – Viktória FC utánpótlás korosztályú csapatai a leány U18-es kiemelt, valamint a
leány U15-ös nagypályás Nyugati csoportban vesznek részt.
18.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A férfi felnőtt futsal nemzeti bajnokság első osztályában megyei csapatként a Swietelsky Haladás
VSE, a harmadosztályában a regionális férfi felnőtt futsal bajnokságban a Swietelsky Haladás VSE és a
Kőszegi FC vesz részt. A kapcsolódó utánpótlás korosztályú csapatok: országos bajnokságban öt csapat
(U20, U17), a megyei szervezésű utánpótlás futsal bajnokságokba a 2017/2018-as szezonban 40 csapat
(U15 – 12db, U13 – 15db, U11 – 13db) nevezett és vett részt.
18.7. OTP Bank Bozsik-program
2017. évben az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Programban 40 egyesület vett részt. létszámai
korosztályonként: U7 – 40 klub (313 fő), U9 – 40 klub (540 fő), U11 – 40 klub (556 fő), U13 – 34 klub
(542), mindösszesen 1951 fő.
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Az OTP Bank Bozsik Gyermek Intézményi Programban Vas megyében a 2016/2017 bajnoki évadra
vonatkozó intézményi szám 73 (ebből 39 óvoda), a regisztrált gyermekek száma 2245 fő (ebből 814 fő
óvodás). A 2017/2018. bajnoki évad 80 intézményi 2473 gyermeket regisztrált.
18.8. A megyében működő tehetségközpontokról
A megyei tehetségközpont helyszíne Szombathelyen az Illés Akadémia központja, ahol az előírt
szakmai programmal és stábbal, 71 kiválasztott tehetséges fiatal labdarúgót képeztek. A foglalkoztatott
gyermekek létszáma korosztályonként: U14 – 25 fő, U13 – 25 fő, U12 – 21 fő.
18.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
2017-ben a Vas megyei középiskolai intézmények részére kiírt Fair Play Cup intézményeinek száma 10
db, csapatszám 18 db (ebből 9 db női), a regisztrált játékosok száma 185 fő (ebből 96 fő nő). A
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség által kiírt kispályás 5+1 bajnokság 2017. évi csapatainak száma
82 db, amelyek a férfi, öregfiúk, szenior és női kategóriában szerepelnek.
2017-ben megszervezett Grassroots önkéntes tanfolyam résztvevőinek száma 16 fő.
18.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
Az Országos Pályaépítési Program keretén belül 2017-ben Vas megyében Lukácsházán kisméretű
műfüves pálya pályázata került elfogadásra.
18.11. Megyei létesítmény- felújítás,- fejlesztés eredményei
A Vas megyei sportszervezetek a sportfejlesztési programjukban infrastruktúra-fejlesztésre a
2015/2016-os bajnoki évben 71 projekttel 624 millió forint, a 2016/2017-os bajnoki évben 73 projekt
vonatkozásában 848 millió forint támogatás lehetőségét kaptak. A 2017/2018. évadra igényelt összes
beruházási érték meghaladta az 1,7 milliárd forintot. Ezzel szemben a felosztásra megyei keretősszeg
beruházási értéken számolva 591 millió forint volt. A fejlesztési összegeket pályák biztonságát szolgáló
korlátok és kerítések, az öltözök és pályák felújítására, pályakarbantartó gépek és kisbuszok
beszerzésére igényelték és használták fel. 2017-ben az MLSZ Telephely korszerűsítési programjában a
Kőszegi FC és Rönök Község Önkormányzata külső kerítés, létesítésére kapott lehetőséget, a
Pályavilágítás korszerűsítési programban a Celldömölki VSE és Körmend Város Önkormányzata
pályázott sikeresen pályavilágításra.
18.12. Egyéb jelentősebb futballesemény, projek
2017 januárban Vas megyében sikeresen megrendezésre került a XII. Országos Sípmester Fesztivál.
A Vas Megyei Igazgatóság megállapodása alapján sikeresen működött együtt a Vas Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetségével, 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.
2017-ben az MLSZ Grassroots „C” tanfolyami rendszerben az év első felében befejezett tanfolyamon
összesen 27 fő szerzett edzői képesítést, a második félévben 24 fővel indult tanfolyam. Az MLSZ
Amatőr „C” labdarúgó edzőképző tanfolyamon 24 fő kapott edzői diplomát.
2017 júliusában Szombathelyen Vas megye szervezte a XXVII. Amatőr Mitropa Kupát, amelynek
mindenkori résztvevői a Győr-Moson-Sopron és Vas megye, valamint a burgenlandi (osztrák) és a
nyugat-szlovák megyei bajnokcsapatok.
Megrendezésre kerültek a megyei utánpótlás Bajnokok Tornája (U19, U16, U14) megyei döntői is.
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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 három nemzeti harmadosztályú csapat van a megyében. Az FC Ajka, a Pápai Perutz 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 OTP Bank Bozsik-program egyesületi alprogramjában a sportszervezet
alközponti szerepet kapott. Az utánpótlásprogramokban megfelelő csapatlétszámokkal folyamatosan
részt vettek a megye életében.
A pápai Perutz szintén feljebb akar lépni, szintén aközponti szerepet tölt be az utánpótlás egyesülete.
Létsítményei megfelelőek egy magasabb szintre is.
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 Veszprémi USE egyesület,
mint önálló utánpótlás nevelő klub szakmai munkájával. Színvonalas szakmai munka folyik, amit a több
válogatott és NB I-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 első osztályban 16 csapat, megyei másodosztályban 16 csapat, megyei harmadosztályban 5x14
(70) csapat szerepel. A Veszprém Megyei Kupában valamennyi megyei férdi felnőtt nagypályás
bajnokságban induló sportszervezet 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-os bajnokságot rendeznek nagypályán, valamint két U14-es bajnokságot 60x40 méteres pályán.
A csapatok területi elvek alapján kerülnek csoportok besorolásra. A bajnokságok jól szolgálják a fiatalok
megtartását és fejlődési lehetőségét.
19.5. Megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
Jelenleg a megyének egy nemzeti bajnokságban szereplő női csapata van. Utánpótlás-bajnokságokban
négy Veszprém megyei csapat szerepel. A megyei női bajnokság immár harmadik éve kerül
megrendezésre, az idei évben kilenc csapat részvételével. Örvendetes, hogy az előző évekhez képest
megtartották a létszámot és a más megyében szereplő csapatok is visszatértek.
19.6. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A Futsal Club Veszprém az NB I-ben indul, míg országos utánpótlás bajnokságokban 9 csapat
indult. A Veszprém Megyei Futsal bajnokságban 105 csapat indult. Harmadik éve rendezik meg télen a
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futsalbajnokságot. A felnőtt csapatok nem indultak futsal szakágban megyei szinten, mert a téli
teremtornákban inkább az 5+1-es mini focit részesítik előnyben.
Strandlabdarúgás: Starndlabdarúgásban 2017-ben 8 csapattal indítottunk bajnokságot.
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 szerepel. A tornák, fesztiválok megfelelő
infrastruktúrával rendelkező helyszíneken zajlanak rendezett körülmények között.
19.8. A megyében működő tehetségközpontokról
Veszprém adott otthont a megyében működő a tehetségközpontnak, amely at U14-es korosztályban 27,
az U13-as korosztályban 24, az U12-es korosztályban pedig 22 labdarúgó képzéséért felelt. Jelenleg a
struktúrája átszervezés alatt van.
19.9. A Grassroots tevékenység egyéb megjelenési formái a megye labdarúgásában
2017-ben a Fair Play Cup mérkőzésein 36 csapat vett részt. Kiegészítő versenyrendszerként a
Veszprémi, a Balatonfüredi, Ajkai és a Pápai 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
Az Országos Pályaépítési Program keretében Veszprém megyében 2017-ben 2 pálya került átadásra.
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 szerepelt új öltöző kialakítása, illetve
új pálya építése.
2017-ban a Veszpém megyei sportszervezetek vonatkozásában 771 millió forint értékben került
támogatási igazolás kiállításra.
A TAO pályázatok mellett vannak példák egyéb források felhasználására, például belügyminisztériumi
pályázatokból öltözők építésére.
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 az immár hagyományossá vált női Balaton Kupának.
Minden hétvégén a megyei első osztályban 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.
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Ebben az évben, a már korábban kiadott laptopok, nyomtatók, illetve szkennerek mellett 10-10 db Vb
labdát 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 10-10 db feliratozott, logózott rendezői
mellényt biztosított.
A megyei igazgatóság támogatta a veszprémi hátrányos helyzetű fiatalok rendezvényeit, tárgyi
eszközökkel és a jótékonysági bálukon való részvétellel, illetve a jótékonysági árverésre dedikált mezek
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.

működteti 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 2016/2017-es bajnoki évben. Egy
csapat szerepel az NB II-ben és két csapat az NB III-ban. 2017/2018-ban eggyel csökkent az NB-s
csapatok száma az NB III-as létszámcsökkenés miatt, a Hévíz visszaesett a megyei versenyrendszerbe.
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 2016/2017. évi bajnokságokban 19 csapat indult. A korábbi évhez mért létszámcsökkenést a
bajnokságok átszervezése okozta. A másodosztályban a ZTE, a harmadik osztály U19-es és U17-es
korosztályainak szervezett bajnokságokban a Hévíz, az Andráshida SC és a Nagykanizsai ULE, az U15ös és az U14-es bajnokságokbnan az előzőek mellett a ZTE és a Keszthelyi Haladás indított csapatokat.
A 2017/2018-as bajnokságokban 23 csapat indult A ZTE, a Hévíz és a Nagykanizsai ULE több csapatot
nevezett.
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 első osztályban 15, a másodosztály két csoportjában 26, a
harmadosztályban 70, a tartalékbajnokságban 8 csapat indult. A 2017/2018-as bajnoki évben az első
osztályban 16 csapat, a másodosztályban 21 csapat, a harmadosztályban 75 csapat, a tartalék
bajnokságban 6 csapat indult. A másodosztályban az elmúlt két évben bekövetkezett nagymértékű
csökkenés oka az U19-es bajnokságban megváltozott túlkorosokra vonatkozó előírás volt. Évente
megrendezzük a Téli Műfüves Labdarúgó-bajnokságot, amely jól szolgálja a csapatok tél felkészülését.
20.4. Megyei utánpótlás nagypályás labdarúgó-bajnokságok
A csapatok száma csökkent az előző évihez képest. A 2016/2017. évben az első osztály az U19-ben
eggyel nőtt, a másodosztályú U19-es bajnokságban néggyel csökkent a csapatok száma a felnőttben
induló csapatok számának csökkenése miatt. Az U16-os korosztályban indulók száma eggyel nőtt, így
itt 19 csapat nevezett. A nem kötelező U14-es bajnokságban 8 csapat indult. A 2017/2018-as
bajnokságban az első osztályú U19-es bajnokság változatlan csapatszámmal, a másodosztályú U19-es
bajnokságban induló csapatok száma néggyel csökkent, a felnőtt csapatok számának csökkenése miatt.
Növekedés volt az U16-os bajnokságban, ahová 21 nevezés érkezett, míg az U14-es bajnokságba 13
nevezés történt.
20.5. A megye részvétele a nagypályás női labdarúgásban
A 2016/2017-es bajnoki évben a ZTE csapata szerepelt az NB II-ben. A 2017/2018-as bajnoki évben a
ZTE FC mellett a nagykanizsai Ziccer NLSE csapata indult az NB II-ben. A ZTE FC a lány U19-es és
U16-os, a Ziccer NLSE az U16-os bajnokságban indított csapatot. A megyei felnőtt bajnokságban
2016/2017-ben 11 csapat, 2017/2018-ban 8 csapat indult. A nemzeti bajnokságokban két csapat
szerepel.
20.6. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban
Futsal: A felnőtt futsal csapataink számában változás történt. A Göcsej SK férfi felnőtt és női felnőtt
csapata 2016/2017-ben az NB I-ben indult. Az utánpótlás-bajnokságokban az egyesület fiú csapatai az
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első osztályú U20-as és U17-es bajnokságában, a lány csapata az első osztályú U15-ös bajnokságában
szerepelt. Nagykanizsán új egyesület alakult, nyáron elindultak a Regionális bajnokságban. A
2017/2018-as bajnoki évben a Göcsej SK jogutódjaként a Ricsilla egyesület női csapata indult az NB Ies felnőtt, és az U15-ös bajnokságban. A zalaegerszegi ZUSC a fiú U20-as és U17-es bajnokságban
indult. A 2017/2018-i megyei U11-U13-U15-U16-U19-es bajnokságok összesen 37 csapat részvételével
kerülnek megrendezésre.
Strandlabdarúgás: Strandlabdarúgásban három éve kiírásra kerül a megyei bajnokság, de a nevezések
hiánya miatt azt nem tudta a megye megrendezni. Egy megyei csapat ezért a Somogy megyei
bajnokságban indult.
20.7. OTP Bank Bozsik-program
Az OTP Bank Bozsik Egyesületi Programban részt vett csapatok száma növekedett. 2017 első félévben
40 egyesület 140 csapattal, második félévben 40 egyesület 146 csapattal képviseltette magát.
Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban résztvevők száma emelkedett. 2017 első
félévben 67 intézmény (ebből 30 óvoda), második félévben 74 intézmény (ebből 35 óvoda) vett részt a
programban.
20.8. A megyében működő tehetségközpontokról
A megyében Zalaegerszegen, a ZTE FC-nél működött a Tehetségközpont. A megyei szervező mellett a
szakmai stábot két fő labdás edző, egy fő kapusedző, egy fő koordinációs, erőnléti edző, egy fő masszőr
alkotta. Három korosztályban szervezik a foglalkozásokat a központilag 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
Grassroots Önkéntes képzés: A beszámoló időszakában tartott tanfolyamokon 10 fő vett részt és kapott
képesítést.
Fair Play Cup: A megyében a középiskolai labdarúgó program népszerűsége töretlen. A 2016/2017.
tanévben 19 intézmény 29 fiú és 24 lány, mindösszesen 53 csapat nevezett. A 2017/2018. tanévben 19
intézmény 26 fiú és 22 lány, mindösszesen 48 csapat nevezett. A játékosok száma 2016/2017-ban 273
fiú és 242 lány, 2017/2018-ban 251 fiú és 226 lány szerepelt.
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.
Kispályás labdarúgás: A megye három városában, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Lentiben van
szervezett bajnokság, amelyeket ottani szervezetek szerveznek, összesen 426 regisztrált játékossal.
Tornák, kupák: A megyei igazgatóság közreműködött a Pannon Egyetem Georgikon Kupa, a
zalaegerszegi teremlabdarúgó Csarnok Kupa, illetve a teremlabdarúgó Szív Kupa megrendezésében.
20.10. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei
A megyében 2017-ben négy 40x20 méter műfüves és egy 40x20 méteres retortán borítású pálya került
átadásra. A program indulása óta 33 pálya épült a megyében. A pályák kihasználtsága nagyon jó.
20.11. Megyei létesítmény felújítások és fejlesztések eredményei
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Jelentős felújítások, fejlesztések történtek a megyében. 2016/2017 évben 311 millió Ft, 2017/2018
évben 331 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, eredményjelzők, hangosítás kiépítésével javult a nézők kiszolgálása.
Befejeződött a ZTE Stadionhoz tartozó összes edzőpályák felújítása, bővítése.
20.12. 20.12. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt
Együttműködés: Az igazgatóság több év, megállapodás alapján együttműködik a Zala Megyei Polgárőr
Szövetséggel és a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal a megyei bajnoki mérkőzések biztosítása
érdekében. Ennek eredményeként csökkent a fegyelmi események száma. Együttműködés kezdődött a
Heves megyei szövetséggel: közös ülést tartott a két elnökség, valamint a két megye korosztályos
válogatottja Zalában rendezett tornán vett részt.
Nemzetközi kapcsolatok: Az igazgatóság 2008 óta együttműködik a romániai Maros megye, a
horvátországi Varasd és Muraköz megyék, valamint a szlovéniai Lendva labdarúgó szövetségeivel.
Ennek keretében kerül sor játékvezetők cseréjére, korosztályos megyeválogatottak találkozóira,
sportszakemberek találkozóira.
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VII.

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-én 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 az MLSZ Grassroots programja jelenleg az ezüst fokozatba kapott besorolást.
Az UEFA 2017 őszén ellenőrizte és értékelte az MLSZ grassroots tevékenységét.

2.

Kiemelt programok

2.1.

Grassroots szervező (önkéntes) tanfolyamok

2017-ben az MLSZ Grassroots Önkéntes Szervezői képzésén összesen 704-en vettek részt, túlnyomóan
az OTP Bank Bozsik-programban dolgozó sportcsoportvezetők. Megyénként a jelentkezések számától
függően évi egy-két tanfolyamot szerveztek a grassroots koordinátorok, így ebben az évben is tovább
növekedett a végzettek száma, összesen 3040 fő végezte el a tanfolyamot az országban.
A Grassroots Igazgatóság rendszeresen tartott operatív megbeszéléseket a tanfolyam szervezők részére
a felmerülő tapasztalatok, problémák összegzése céljából. 2017-ben a legtöbb résztvevő az OTP Bank
Bozsik Intézményi-programban résztvevő óvodapedagógus volt. 2017-ben a 19 megyében és
Budapesten 36 tanfolyamon 707 hallgató végezte el az önkéntes képzést.
2.2.

Szünidei táborok szervezése és támogatása

A Szövetség 2017-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 755 megrendezett tábor, 303 ellenőrzött és elbírált
sportszervezet esetében 12148 regisztrált és 4416 nem regisztrált, összesen 16564 gyermeket jelentett
2017-ben.
2.3.

Szociális programok

Az MLSZ hetedik éve együttműködési megállapodás alapján támogatja a fogyatékkal és a halmozottan
hátrányos helyzetben élők labdarúgását. A Grassroots programba 6 speciális terület került bevonásra, a
szociális programban résztvevők létszáma: 3855 fő.
A fogyatékossággal élők (látássérültek, hallássérültek, középsúlyos értelmi fogyatékosok, értelmileg
akadályozottak) támogatási szerződése tanévhez igazodik (szeptember-augusztus).
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A 2017-es év őszi időszakára nem volt érvényes együttműködési megállapodás a partnerszervezetekkel,
mert a Paralimpiai Bizottsággal kezdődtek tárgyalások, de nem járt eredménnyel, károsultjai pedig a
fogyatékossággal élők tábora volt, hiszen elmaradtak a Grassroots futball tornák.
A fogyatékossággal élők számára nagyon fontos a rendszeresség, ez biztonságot jelent a számukra, ezért
az őszi tornák elmaradása nagy hátrányt okozott.
2.3.1.

Látássérültek (Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete – LÁSS)

A látássérültek labdarúgásának fejlődése nagymértékben a Grassroots programnak köszönhető. A
játékosok rendszeresen járnak edzeni, hogy a tornákra fel tudjanak készülni. A vakfocit speciálisan
kialakított pályán, speciális labdával játszák. Tavasszal 4 regionális tornát rendeztünk. Három
népszerűsítő tornát bonyolítottunk le, ahol a focizni szerető látássérültek is lehetőséget kaptak a
futballozásra, ezzel is bizonyítva, hogy a vakfoci által nyújtott élmény sokkal nagyobb, mint a játékkal
járó kockázat. Nemzetközi megmérettetésre is volt lehetőségük itthon és külföldön egyaránt.
A Budapesti Vakok Iskolájával kialakított jó kapcsolat továbbra is biztosítja a lehetőséget, hogy a
látássérült diákok megismerjék a vakfocit és csatlakozzanak az egyesülethez.
A nyári Esély Fesztivált minden évben nagyon várják a program résztvevői. A vakfoci esetében 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.
A tavaszi rendszeres edzések és regionális tornák nagyszerű lehetőséget biztosítottak a futball
gyakorlásához. A tornákon korosztály és nem szerint külön csoportokban vettek részt (Felnőtt, szenior
férfi, női, diák). A Grassroots program népszerűségét jelzi, hogy már jelnyelvi kifejezést is találtak rá.
Gyakori résztvevői nemzetközi tornáknak, ahol helyet kapnak a Grassroots programban is rendszeresen
futballozó játékosok is.
A nyári Esély Fesztivált minden évben nagyon várják a program résztvevői, és első ízben résztvevői
voltak a nyári labdarúgó tábornak, amely óriási élményt jelentett és motivációt a további életükben.
Az MLSZ – MHLSZ közötti Együttműködési Megállapodás 2017.08.31-ig tartott.
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 5 regionális torna került megrendezésre. A helyszínek kiválasztásánál meghatározó volt a
költséghatékonyság, ezért olyan helyszíneken zajlottak a tornák, ahol megfelelő volt a létesítmény és a
résztvevő csapatok könnyen meg tudták közelíteni. A kisebb településeken igazi ünnep egy-egy torna a
gyerekek számára.
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.
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A nyári Esély Fesztivált és a nyári labdarúgó tábort minden évben nagyon várják a program résztvevői.
Az MLSZ – MSOSZ közötti Együttműködési Megállapodás 2017.08.31-ig tartott.
2.3.4.

Értelmileg akadályozottak (Magyar Speciális Olimpia Szövetség – MSOSZ)

A tanulásban akadályozott tanulók esetében a szakiskolai tanulók (14-18 éves korosztály) részvételével
zajlott a program. A rendszeres edzések mellett a tavaszi regionális tornákra nagyon készültek a
csapatok, színvonalas mérkőzéseket vívtak egymással. A pályán elért sikerélmény, a játék öröme nagy
motiváció a tanulásban, a labdarúgás nevelő hatása nagymértékben érvényesíthető volt.
A 2016-ban történt korosztály csere bebizonyította, hogy sikeres volt a speciális szakiskolai tanulók
bevonása, mert számukra kevés lehetőség adódik a futballozásra, örömmel fogadták a program nyújtotta
lehetőséget.
A nyári Esély Fesztivált és a nyári labdarúgó tábort minden évben nagyon várják a program résztvevői.
Az MLSZ – MSOSZ közötti Együttműködési Megállapodás 2017. 08.31-ig tartott.
2.3.5.

Gyermek - és Lakásotthonokban élők (Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány)

A gyermek- és lakásotthonokban (állami gondoskodásban) élő fiatalok elhelyezkedése országosan
egyenetlen. A legnagyobb létszámú résztvevői (1430 fő) a programnak.
Tavasszal a heti rendszeres foci edzések mellett az otthonok csapatai regionális tornákon mérkőztek
meg egymással. Az országban 11 különböző helyszínen 8-10 csapatos regionális labdarúgó tornát
rendeztünk. 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, Sopron, Szombathely, Baja, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Komádi, Kecskemét, Monor). A
tornákon kiemelt figyelmet kapott a Fair Play szellemisége.
A nyári Esély Fesztivált és a nyári labdarúgó tábort minden évben nagyon várják a program résztvevői.
Kiemelkedő esemény még a gyermekotthonokban élők számára a minden évben Kecskeméten
megrendezésre kerülő „Gyermekotthonok Grassroots Labdarúgó E.K. Döntő”-je, ahol 2017-ben 14
ország 18 csapata 2 korosztályban küzdött a győzelemért.
Az állami gondoskodásban élők tornáinak lebonyolításában kiemelkedő fontosságú a Fair Play
szellemiségének gyakorlati alkalmazása, amelyet „Fair Play Kupa” díjjal jutalmaztunk.
Az MLSZ – Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány közötti Együttműködési Megállapodás
évente megújításra kerül.
2.3.6.

Hajléktalanok labdarúgása (Oltalom Sport Egyesület – OSE)

A rendszeres edzések (heti 2-3) mellett havonta egy regionális tornán vesznek részt a program
kedvezményezettjei. 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 vesznek nemzetközi tornákon és a „Homeless
World Cup”-on. Résztvevői az Esély Fesztiválnak. A hazai tornákat külföldi csapatok is színesítették.
Létszámuk évről-évre növekszik.
2.4.
2.4.1.

Kiemelkedő rendezvények
VI. Esély Fesztivál
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A szociális programban résztvevő valamennyi (6) szociális terület részvételével megrendezett
nagyszabású esemény (huszonnégy csapat). Budapest, Vasas-Pasarét, 2017.06.10.
2.4.2.

Nyári Grassroots Labdarúgó Tábor

Négy és fél nap, 22 csapat (230 fő), 2017. június 26-30., Tiszaújváros, Sportcentrum.
A táborban az edzések mellett tornát is rendeztünk számukra. A torna záró ünnepségén tartottuk az
eredményhirdetést. Kiegészítő programként az élményfürdőbe is mehettek. Az évente ismétlődő tábor
nagy élmény a résztvevők számára, sok fiatalnak ez az egyetlen lehetőség a nyaralásra.
2.4.3.

VI. Gyermekotthonok Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntője

Tizennégy külföldi és négy magyar csapat (közel 300 fő), 2017. július 31. – 2017. augusztus 05.,
Kecskemét.
2.5.

Fair Play Cup – A Középiskolai Labdarúgó Program

Az MLSZ 2012-ben indította el azt az országos méretű középiskolai grassroots labdarúgó programot,
amely 2017-ben immáron hatodik alkalommal került kiírásra. Az OTP Bank Bozsik Intézményi
Programjából kikerülő 14-15 éves korosztály számára páratlan lehetőség a Fair Play Cup
versenysorozat, mivel grassroots szinten továbbra is játéklehetőséget biztosít a 14-19 éves tanulóknak
az adott tanévben, köszönhetően a tanévi menetrendhez igazított versenynaptárnak.
A 2016/2017-es szezon 2017 májusában zárult, így márciustól 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, minden résztvevő csapat oklevelet kapott). A tavaszi
körzeti tornákon az összes játékos kapott egy MLSZ, UEFA Grassroots és Fair Play Cup logóval ellátott
zöld lapot is, melynek hátoldalán fair play üzenetek vannak elhelyezve. Ezzel összhangban a koordinátor
kollégák tartottak egy pár perces előadást a fair play magatartás fontosságáról, erre így külön is felhívva
a figyelmet, az UEFA Grassroots Charta „Always Fair Play” alappillérének és az MLSZ egyik stratégiai
céljának is megfelelve.
Időben ezt követően kerültek megrendezésre a megyei döntők (április végéig), ahol már az oklevelek,
érmek mellé serlegdíjazást is kaptak a legjobb csapatok, valamint a győztesek kivívták maguknak a
jogot, hogy a regionális döntőkön képviseljék megyéjüket, és más megyék győztes csapataival
versengjenek az országos döntőbe kerülésért.
2017 május közepéig 4 helyszínen kerültek megrendezésre a regionális döntők, ahol a győztesek
delegálhatták magukat az országos döntőre. Mivel a legtöbb résztvevő csapatot komoly költség terhelte
volna a regionális döntők helyszínére történő utazás kapcsán, így ezen csapatok utazási költségeit az
MLSZ átvállalta. A regionális döntőkön minden résztvevő csapat értékes, komplett mérkőzés
felszerelést, oklevél-, érem- és serlegdíjazást kapott.
2017. május 27-én, a Telki Edzőcentrumban került megrendezésre az országos döntő 16 (8 lány – 8 fiú)
csapat részvételével, ismét együtt (egy időben és helyszínen) a Bozsik Intézményi Program Tanévzáró
Fesztivállal. Az eseményt szokásosan erős marketing- és reklámmegjelenés jellemezte, az egész napos
kispályás labdarúgótorna mellett számos más, kiegészítő program várta a résztvevőket és érdeklődőket.
Az értékes díjak, különdíjak mellett a torna fődíja az országos döntő győztes csapatai számára a
müncheni Audi Cup 4 mérkőzésének élőben való megtekintése volt.
Bekerült a 2017/2018-as szezon versenykiírásába, hogy a következő tanévben már csak azon
intézmények csapatai indulhatnak a programban, ahol legalább egy pedagógus elvégzi a Magyar
Diáksport Szövetséggel (MDSZ) közösen létrehozott, általuk működtetett grassroots labdarúgás
továbbképzést. Ezzel a szigorítással a Grassroots Igazgatóságnak az a célja, hogy az intézményekben
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tartott testnevelés órák keretében történő labdarúgó foglalkozások minősége emelkedjen (a Magyar
Diáksport Szövetség ugyancsak bevezeti ezt a kitételt a Diákolimpia labdarúgó versenyein a következő
szezontól). Ehhez kapcsolódva elkezdődtek a tárgyalások az MDSZ-szel annak érdekében, hogy a
Diákolimpia és a Fair Play Cup minél előbb egy versenyrendszerként működjön.
A 2017/2018-es tanévben 448 intézmény 862 csapata, 8539 fővel (3310 lány) képviselteti magát a
tornákon (a program elindulása óta a legmagasabb számok), az őszi-téli fordulók minden megyében
rendben lezajlottak.
2.6.

Egyetemi kispályás bajnokság, Campus Fesztivál

Az MLSZ már korábban felvette Grassroots programjába az Egyetemi Kispályás Labdarúgó
Bajnokságot. A campusok helyi kispályás bajnokságot rendeztek és megfeleltek két feltételnek:
1) a bajnokságban csak aktív egyetemi hallgatók vesznek részt;
2) 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.
A IX. Campus Fesztivál – országos döntő – a Debreceni Egyetem és az MLSZ közös szervezésében
zajlott 2017. július 18-19-én. A résztvevő campusok között helyet kaptak határon túli felsőoktatási
intézmények is.
Az MLSZ, mint szakmai lebonyolító partner a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséget (MEFS)
is bevonta a programba.
A felsőoktatási intézményekben egész évben zajlanak a kispályás mérkőzések. A két napon át tartó
küzdelmekre 53 intézmény 45 csapata (450 fő) érkezett. Határon túli csapatok is résztvevői voltak a
fesztiválnak.
2.7.

Veterán labdarúgás

Az Európában is kuriózumnak számító projekt hazánkban 2008-ban indult és folyamatosan fejlődött. A
programban a 9 év alatt több, mint 900 hatvan éven felüli labdarúgó vett részt, az aktuális évben 600630 közötti a résztvevők száma.
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, 2017-ben 10 régióban, 40 csapat évi hat alkalommal
lépett pályára. Ki kell emelni, hogy vannak olyan csapatok, amelyek játékosai a kezdetektől a mai napig
játszanak, rendszeresen futballoznak.
A 9 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 – idén immár a IX. alkalommal – az Országos
Veterán Labdarúgó Fesztivál, ahol a 10 régió győztes, 2 legjobb második csapat vesz részt, valamint
játszik egy VIP csoport. A Fesztivál 2017-ben június 17-én került megrendezésre.
A tornasorozat a média körében egyre népszerűbb, ebben nagy szerepe van a jórészt régi nagynevű
játékosokból álló nagyköveti rendszernek (többek között Dr. Fenyvesi Máté, Id. Dárdai Pál (ł), Csank
János, Szűcs Lajos).

97

A régiók győztes csapatai mellett a 2 legjobb második helyezett csapat (12 csapat) és egy VIP csoport
(3 csapat) vettek részt a fesztiválon. Az egész napos küzdelmekben összesen 15 csapat 250 játékosa
fesztiválozott. A nap végén, az eredményhirdetésen díjazásban részesültek a csapatok.
2.8.

A labdarúgás útja a köznevelésbe

„A labdarúgás útja a köznevelésbe” címmel indított közös projektet az MLSZ 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. 7500 pedagógus folyamatos bevonásával kerül lebonyolításra. A
képzéseket az EU-s, UEFA, illetve MLSZ források finanszírozzák.
2017 őszén az MLSZ és az MDSZ szakértői párbeszédet kezdtek a versenyrendszereik jövőbeni
összehangolásáról, azok jövőbeni optimális összeillesztése céljából.
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VIII.

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 Felnőttképzési Intézet 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. rendelet”-ben kapott felhatalmazás alapján – a labdarúgás szakirányhoz tartozó OKJ-s
szakmák vizsgák törvényességi felügyeletét, a vizsgabizottságban való MLSZ képviseletet.

2.

2017-ben lezajlott képzések

2017-ben a Felnőttképzési Intézet minden területen indított képzést, amelynek során az alábbi számú
hallgató vett részt:
 UEFA ’A’ (30 fő)
 UEFA ’B’ (70 fő)
 UEFA futsal ’B’ edző (22 fő);
 UEFA Goalkeeper ’A’ edző (13 fő);
 MLSZ Grassroots ’C’ (428 fő)
 MLSZ Amatőr ’C’ (173 fő)
 MLSZ Fitness edző (30 fő)
 Grassroots szervező (704 fő)
 sportmenedzser alapfok (33 fő)
 pályafenntartó (52 fő)
 csapatorvos (20 fő)
 MLSZ masszőr (31 fő)
 Kreditpontszerző edzői licence továbbképzés (1270 fő);

3.

Új képzések
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3.1.





3.2.

2017-ben elindított és jelenleg folyamatban lévő képzések
UEFA ’PRO’ (24 fő);
UEFA ’A’ (25 fő)
UEFA ’B’ (69 fő)
MLSZ Grassroots ’C’ (450 fő)
MLSZ Fitnesz edző (20 fő)
Előkészítés alatt álló képzések

3.2.1. UEFA ’B’ edzőképzés profi játékosok számára
Az UEFA ’B’ és MLSZ Grassroots ’C’ profi játékosok edzőképzésének programjára építve
kidolgozásra került a UEFA ’B’ profi játékosok tanfolyami képzési tematikája. A tanfolyam 2018
januárjában indul el.
3.2.2. UEFA Biztonsági Közreműködő (steward) képzők képzése
Az UEFA programjára építve stadion biztonsági szakemberek képzése. A képzés 2018 februárjában
indul.

4.

2017-ben megtörtént fontosabb események

2017.01.01-től az MLSZ Edzőképző Központjának vezetését Jörg Daniel igazgató és Sisa Tibor
igazgató-helyettes látják el.
2017-ben a Tanulmányi, vizsga, és továbbképzési szabályzat (TVTKSZ) megalkotása (ezen belül lett
pl. eltörölve a licence kártya meghosszabbító vizsga, vagy a 2000 méteres futás időre való lefutása stb.)
2017.01.01-től az MLSZ Edzőképző Központ javaslatára az MLSZ Elnökségének a döntése értelmében
az eddig érvényben lévő kreditpont szerzés és az utána következő licenchosszabbító e-learning vizsga
előírásból a vizsga megszűnt. Egyben tájékoztatjuk az Edzőkollégákat, hogy a kredit pontszerzés
rendszere továbbra is feltétele a licenckártya megújításának.
Az UEFA az MLSZ Edzőképző Központjának igazgató-helyettesét, Sisa Tibort beválasztotta a JIRA
Panel tagjai közé.
Az UEFA elismerte az Edzőképző Központ UEFA Goalkeeper ’A’ és UEFA Futsal ’B’ diploma
tagságát. Az Edzőképző Központ az UEFA-val egyeztetve kiépítette képzési kapcsolatait a Magyar
Testnevelési Egyetemmel.
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IX.

Sportegészségügy
1.

Erőnléti és sporttudományi csoport

Az Erőnléti és sporttudományi csoport legfontosabb feladata a férfi utánpótlás és felnőtt válogatottak
edzőtáborai során a játékosok terhelésmenedzsmentje, az edzői stáb támogatása az edzésmunka
megtervezésében és optimális elosztásában, valamint bizonyos edzésrészek levezénylése. Mindezt két
főállású és két megbízási szerződéses kolléga látta el 2017-ben.

2.

Erőnléti felmérések és napi monitorozás

A játékosok állapotának, aktuális terhelhetőségének és fejlődésének nyomon követése érdekében
pályateszteket (pl.: sprint, agility, laktát teszt, Speedcourt), nyugalmi méréseket (pl.: szívfrekvencia
variabilitás, kreatin-kináz) és edzés/mérkőzés méréseket (pl.: GPS, pulzusmérés) végeztünk az
edzőtáborok alatt.

3.

Sportdivízió integrált adatbázis

2016 óta dolgozunk egy olyan, nemzetközi referenciák alapján működő integrált adatbázis létrehozásán,
amelyben a játékosok longitudinális fejlődése nyomon követhető, adott játékosról rögzített különböző
típusú adatok (pl.: erőnléti tesztek, edzés- és mérkőzés mérések, videó elemzések, scouting riportok,
sérülések és azok kezelése a sportolói életút során) egy helyen, könnyen elérhetőek. Továbbá a rendszer
segítségével megvalósítható lenne az MLSZ és a válogatott játékosokat adó klubok közötti hatékonyabb
kommunikáció és adatcsere a játékosok nemzetközi szintű fejlesztése érdekében. A lehetséges szoftver
megoldások számának leszűkítése megtörtént, a versenyben maradt rendszerek megtekintése működés
közben, a döntés és az implementáció a 2018-as év feladata lesz.

4.

MLSZ Edzőképzés

Csoportunk prioritásként kezeli az oktatási feladatokat, így az MLSZ Edzőképző Központ felkérésére
kollégáink többször tartottak meghívott előadóként prezentációkat a hazai edzőknek szervezett
fórumokon.

5.

Adatbányászat

A 21. századi sporttudomány nemzetközi irányvonalait szem előtt tartva csoportunk is nyitott a „data
science” és „big data analysis” irányvonalak felé, hogy a játékosokról rögzített paraméterek mélyebb
elemzésével eddig ismeretlen összefüggéséket tárhassunk fel, ezzel is hatékonyabbá téve a válogatott
keretek felkészítését. Ennek érdekében 2017-ben pilot projektbe fogtunk az IFUA Horváth and Partners
üzleti tanácsadó céggel.

6.

Nemzetközi konferencia részvételek

Részlegünk számára kiemeltek fontos a folyamatos megújulás és innováció keresés, ennek érdekében
2017-ben 5 nemzetközi továbbképzésen/workshopon bővítettük tudásunkat, az új impulzusokat pedig
minden esetben igyekeztünk beépíteni a válogatott csapatok teljesítmény menedzselésébe.
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X.

Egyéb támogató tevékenységek
1. Marketing tevékenység
Az MLSZ marketing projektjeit az MLSZ Marketing és Média Bizottsága támogatja, hosszútávú célok
és feladatok meghatározásával, iránymutatásával.
A marketing szakterület, ahogy a korábbi években is, a szövetség egyéb szervezeti egységeivel szoros
együttműködésben van, több projektben is ezen terület támogatói funkciót lát el. Az ilyen jellegű napi
szintű feladatok közé tartozik a delegációs ajándékok kezelése. 2017 tavaszán bevezetésre került a
szövetség életébe a MARA rendszert. Ez az egyedi fejlesztésű online platform segíti a
csapatmenedzserek, szövetségi dolgozók ajándékozáshoz kapcsolódó rendeléseinek kezelését, illetve
ezen rendszer segítségével a Marketing Osztály napi szintű raktárkészlet jelentést is kap, amely a
pénzügyi elszámolásokban ad segítséget a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére.
Nagy energiákat fordítunk a szervezetre háruló protokoll feladatok tervezésére és magas színvonalú
végrehajtására, különös tekintettel az MLSZ sportdiplomáciai sikereivel együtt járó többlet
kötelezettségekre.
A marketing terület egyik fő feladata a szponzorációs együttműködések menedzselése. Ez a munka kihat
minden szövetség által szervezett eseményre, versenysorozatra. Ezen szakterület minden eseményen
képviselteti magát, szervezési feladatokat lát el.
Kiemelt szponzorációs esemény volt a 2017-es évben az OTP Bank Bozsik-bajnokok programsorozat
záró eseménye, a döntő lebonyolítása. A program sikerességét bizonyítja, hogy a program folytatódik a
2017/2018-as tanévben is. A cél, hogy minél több intézmény csatlakozzon a kezdeményezéshez, minél
több gyermeket regisztráljanak a pedagógusok az OTP és MLSZ közös kezdeményezésére.
A 2017-es év a RangAdó-díjátadó szervezésében is megújulást mutatott. Az MTVA-val együttműködve
az M4 sportcsatorna új helyszínről, élőben közvetítette a szövetség díjátadóját. Az együttműködést az
idei évben is folytatni tervezzük, hogy minél több nézőhöz tudjuk eljuttatni a magyar futball szezonzáró
eseményét.
Komoly erőforrásokat fordítunk az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga, valamint a Jet-Sol Női
Liga mérkőzéseinek televíziós megjelenésekor a támogatók hatékony megjelenítésére, a szponzori
szerződésekben foglaltak maradéktalan megvalósulására.
A Marketing Osztály a férfi és a női A-válogatott mérkőzéseken is minden esetben törekszik a
szerződéses partnerek igényeinek maradéktalan kielégítésére és brandjeink értékének folyamatos
növelésére.
A Marketing Osztály részt vesz a jegyértékesítési folyamatban, értékesítjük a Led-falakon
rendelkezésünkre álló reklámfelületeket.
Kiemelt feladatok közé tartozik a szövetség fejlesztési programjainak marketing támogatása, így részt
vállalunk az Országos Pályaépítési Program, a Budapest-program és egyéb infrastrukturális fejlesztési
programok szakmai támogatásában.
Folyamatosan alakítjuk a szövetség vízióját, részt vállalunk a stratégiai tervezés folyamatában, valamint
a nézők magasabb színvonalú kiszolgálását célzó feladatok elvégzésében, az e célt szolgáló szabályok
megalkotásában és betartatásában.
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Intenzíven láttunk hozzá a 2020-as budapesti Eb-mérkőzésekkel, valamint a 2019-es női BL-döntővel
összefüggő marketing kötelezettségek ellátásához, és a rendezésben rejlő lehetőségek feltárásához,
előkészítéséhez.
Részt veszünk a szervezet marketing és kommunikációs üzeneteinek összehangolásában.

2. Kommunikáció
A szervezet stratégiájának, egyes döntéseinek megfelelő kommunikációja, az információk eljuttatása
kiemelten fontos. Az MLSZ szolgáltató jellegű tevékenységében kiemelt szerephez jut a tájékoztatás. A
kommunikációs szakterületnek a szervezet valamennyi más egységével van közös felülete, és a
működési környezet felé információs pontként is funkcionál.
A terület tevékenységének legfontosabb feladatkörei:
1.
Általános kommunikáció, sajtókapcsolatok
Az éves kommunikációs naptár alapján proaktív és reaktív kommunikáció előkészítése. Ennek eszközei:
interjúk, nyilatkozatok, háttérbeszélgetések, pályaátadások, búcsúztatók, megemlékezések,
prezentációk. A kiemelt eseményekre kiadványok, programfüzetek készülnek, a közönség tájékoztatása
céljából, valamint az MLSZ szponzorainak, támogatóinak, marketing tevékenységét erősítve.
2.
Helyszíni sajtómunka
A kommunikációs osztály a magyar válogatottak minden tétmérkőzésén, és számos felkészülési
eseményén jelen vannak annak érdekében, hogy elősegítség a sajtó munkáját. Ugyanígy igaz ez az
MLSZ saját rendezvényeire, kiemelten az éves küldöttközgyűlésre.
3.
Szerkesztőségi munka
Az mlsz.hu magyar és angolnyelvű oldalának tartalomszolgáltatása mellett a közösségi csatornák
működtetése révén ér el igen nagy számú érdeklődőt a Szövetség. E mellett a szerkesztőségi munka
során saját gyártású videóanyagok is készülnek. Legfontosabb tartalmi csatornák: Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Mycuyoo.
4.
PR és oktatás
A kommunikáció része a szervezet kötelékébe tartozók viselkedése, azok nyilvános megszólalásai. Ezek
szabályozása, és a megfelelő üzenetek eljuttatását célzó oktatás a kommunikációs terület feladata. Az
osztály kommunikációs háttértámogatást nyújt a szervezet különböző részlegeinek háttéranyagok,
felkészítők, beszédek elkészítésével és kommunikációs tréninggel.
5.
Helyszíni Menedzser-projekt
Az MTVA (m4sport) által élőben közvetített mérkőzéseken a szervezés, a koordinálás elősegítése,
olajozása céljából MLSZ-es munkatársakat küldd a helyszínre a szövetség, akik korábban szakirányú
képzésben részesültek.
A sajtóterületre (1.) vonatkozó kommunikációs stratégia alapja, hogy – az adott környezet és
lehetőségek határain belül – a reaktív és a proaktív 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.
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.
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A digitális kommunikációs stratégia részekén, internetes oldalaink és a közösségi csatornáink kapnak
kiemelt hangsúlyt. Ugyancsak komoly erőforrásokat fordítunk a kiemelten fontos témák (női
labdarúgás, grassroots) bemutatására, a futballkultúra ápolására, formálására, a hagyományok őrzésére
és az ismeretterjesztésre. Ez utóbbinak eszközeként az MLSZ archív YouTube 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.

Eseményszervezés:

2017-ben az Eseményszervezési Osztály számos „A” válogatott eseményt, U21 és Női „A” selejtező
mérkőzéseket, mini-tornákat és felkészülési mérkőzéseket szervezett.
Legfontosabb események számokban:
2017. tavaszán U17 fiú elitkör mini torna és női U19 elitkör mini torna, 2017.őszén U17 selejtező
mini torna, női U17 és U19 selejtező mini torna.
3 „A” válogatott vb-selejtező mérkőzések, 2 felkészülési „A” válogatott mérkőzés.
2 U21-es Eb selejtező mérkőzés
3 Női „A” vb-selejtező mérkőzés
A fent említett mérkőzéseken minden esetben jelen volt az UEFA részéről egy ellenőr (UEFA
DELEGATE), és minden esetben pozitív értékeléssel zárultak a mérkőzések, maximálisan elégedettek
voltak a szervezéssel. Mini tornákon nem csak az UEFA, de a vendég szövetségek is pozitívan értékelték
az eseményeket.
Hagyományokhoz híven, 2017-ben is magas színvonalon került megrendezésre az U17-es Telki és a
felnőtt női Balaton kupa.
2017 decemberében került megrendezésre hazánkban a Visegrádi futsal torna U18 fiú/és felnőtt női
tornája. A tornát Budapesten rendeztük meg (Budaörsi városi sportcsarnok).
Szintén az Eseményszervezési Osztály nevéhez fűződik az UEFA CFM képzésének a megszervezése
Budapesten, amelynek a záróvizsgája 2017 júliusában volt. Az Eseményszervezési Oosztályról Szabó
Vilmos, Dr. Holló Márton, Teodoru Bence, Páll Áron és Forgács István sikeresen teljesítette a
tanfolyamot.

4.

Az informatikai rendszer fejlesztése

Az informatikai terület legnagyobb projektje 2017-ben az MLSZ ügyviteli rendszerének az Integrált
Futball Alkalmazásnak (IFA) éle indítása és továbbfejlesztése volt. A rendszer bevezetésével számos
jelenleg „offline”, papír alapon futó folyamat (pl. pályahitelesítések, mérkőzés módosítások,
átigazolások stb.) kap informatikai támogatást: a kapcsolódó dokumentációk az IFA rendszerben
lesznek az érintettek számára elérhetőek, illetve oda is kell a releváns adatokat (pl. űrlapok formájában)
feltölteni. A sportszervezetekkel folytatott mindennapi kommunikáció legfőbb csatornájává vált ez az
alkalmazás.
Az éles indulás során kiemelt figyelmet fordítottunk a felhasználók tájékoztatására és az átállás
nehézségeinek leküzdésére. A sportszervezeti felhasználók kéréseinek és bejelentéseinek menedzselését
fontosnak tartottuk az indulás sikerességének szempontjából. Három fő módon biztosítottuk a
támogatást a sportszervezetek számára az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) bevezetésekor:
sportszervezeti oktatások
felhasználói kézikönyv
helpdesk (folyamatos telefonos támogatás, emailes bejelentés és online bejelentési felület felül)
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Az IFA alkalmazás továbbfejlesztése során három teljesen új modul került átadásra. Ezek a következők
voltak: a Pályahitelesítés modul, a Grassroots programok modul és a Biztonsági Iroda munkáját
támogató modul.
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
ellenőrző szervezet (utóellenőrzés) ügymenetét gyorsítsa. A 2017. évben a Rendszerben számos újítás
és továbbfejlesztés történt a hatékonyabb működés érdekében.
Az Informatikai Iroda a 2017. évben elkészítette és átadta a „Sérülésregiszter” alkalmazást. A
Sérülésregiszter alkalmazással lehetőség nyílik a labdarúgó játékosok sérüléseiről, azok körülményeiről,
későbbi következményeiről hiteles és széles körű adatok rögzítése, valamint számos kimutatást
készítésére. Ez az adatbázis kellő szakmai alapot biztosít a sérülésprevenciós programok, vagy éppen
kezelési eljárások értékeléséhez, fejlesztéséhez. Továbbá az alkalmazás elektronikus formában kiváltja
a korábbi papír alapú egészségügyi vízumot.
A fentieken túl számos kisebb szoftver fejlesztéseket készítettünk el és adtunk át a szakterületek részére.
Ide sorolható például a Marketing Igazgatóság részére készített alkalmazás, valamint a Logisztikai
Igazgatóság számára készített, a gépjárművek kezelését, catering rendeléseket támogató alkalmazás.
A megyei igazgatóságok egységes hálózati infrastruktúrájának kialakítása az Informatikai Iroda
stratégiában megfogalmazott célja volt. A 2017-ben minden megyei igazgatóság székhelyén elvégeztük
az egységes hálózati infrastruktúra kialakítását, melynek keretén belül mindenhol strukturált kábelezést
alakítottunk ki; új, korszerű tűzfaleszközt helyeztünk üzembe és a teljes szervezetben egységes WIFI
hálózatot építettünk ki.

5.

Gazdasági irányítás

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. Az MLSZ éves
beszámolója határidőre elkészült és a könyvvizsgálat is minden nehézség nélkül zajlott le.

6.

Alapítványok és az MLSZ SE

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.

7.

Telki

A Szövetség egy leányvállalatban (MLSZ Edzőcentrum Kft.) tulajdonos, mely edzőközpontot és hozzá
szervesen kapcsolódó, négycsillagos besorolású szállodát üzemeltet a területén. A 2014-2016 között
végrehajtott jelentős beruházásokat 2017 végére egy minden igényt kielégítő, korszerű erőnléti központ
kialakítása követte. A finanszírozásban ezúttal is jelentős szerepet vállalt az MLSZ a társasági
adótámogatási rendszer keretein belül gyűjtött támogatás felhasználásával.
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A 2017-es év a nyitás óta eltelt 8 év alatt a legsikeresebb volt. A sikerek okai a komplexum korábbi
években történt fejlesztése és bővítése mellett a turizmusban globálisan, így hazánkban is tapasztalt
nagymértékű fellendülésével a hatékony értékesítési munka eredménye.
Az üzleti mix ezúttal is az MLSZ, valamint a „külső”, vagyis a piacról származó bevételi források voltak,
melynek kapcsán fontos megemlíteni, hogy először fordult elő, hogy e két bevételi forrás közel azonos
szinten teljesített. Az MLSZ 2017-ben 43 alkalommal küldte az utánpótlás és női csapatokat Telkibe,
valamint 5 alkalommal az „A” válogatottat, melyeken kívül az évben háromszor szervezett négycsapatos
utánpótlás tornát az Edzőcentrumba, a sportszakmai események (pl. masszőr- és orvosi képzések)
mellett. Elmondható, hogy az Edzőcentrum 2017-ben is az igényeknek megfelelve, a sport- és nem sport
jellegű eseményeknek olykor egy időben, megnyugtatóan adott otthont az MLSZ egyre szélesebb és
változatosabb igényű csoportjainak és rendezvényeinek.
A piaci szegmens mélyebb vizsgálatából kitűnik, hogy az aktív értékesítési munkának köszönhetően
újabb és mind magasabb fizetőképességgel rendelkező labdarúgó klubcsapatok meggyőzésében járt
sikerrel Telki, a Liverpool FC U18 és U23 csapatai mellett az angol és a török bajnokság csapatai
érdeklődésének tett eleget. Igen fontos részt képviseltek továbbá a céges rendezvények, melyek közül
több visszatérő ügyfél volt, de új ügyfelek akvirálása is megvalósult, ezen kívül a (kínai és görög) turistacsoportok forgalma is jelentősen fellendült. Végül, de nem utolsó sorban a hotelt jellemzően kedvtelési
és pihenési célból megkereső egyéni vendégek generálta forgalom is bővülni tudott az előző évhez
képest. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a ház egyre ismertebb legyen, és egyre nagyobb részt
tudjon magáénak a fenti piaci szegmensek vendégei megszerzése iránti versenyben, nem utolsó sorban
elősegítve a tulajdonos fenntarthatóan önálló gazdálkodásra vonatkozó elvárását.
2017 végére elkészült a sportcsarnok kibővítésével megvalósuló 440 négyzetméteres erőnléti központ
is, melynek építési munkái támasztotta kihívásokkal együtt is jól vizsgázott a komplexum. Az új „gym”
működtetési tapasztalataira a 2018-as év során derül majd fény.
2017 a sikeres gazdálkodás éve is volt, a teljes évet tekintve kijelenthető, hogy az Edzőcentrum bevételi
oldalon a tervnél jelentősen kedvezőbb szintet ért el. A magasabb bevétellel magasabb költségek is
jelentkeztek ugyan, együtt azonban az üzemi és az adózás előtti eredmények szintén az előzetes tervnél
lényegesen jobban alakultak.
A közel 10 éves működés a folyamatos karbantartás ellenére javarészt a ház eredeti részein tettenérhető,
a szállodák életében 8-10 évente történő felújítás az Edzőcentrum életében is szükséges lesz annak
érdekében, hogy a magas színvonalú szolgáltatást megfelelő tárgyi feltételek mellett tudja folytatni. Az
épület, a szobák, a közösségi terek elkerülhtetlen megújítása mellett tervben van a labdarúgó pályák
kapacitásának növelése.
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