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Bevezetés 

Az Elnökség a törvényi előírásoknak megfelelően minden évben áttekinti a Szövetség által az adott 
időszakban végrehajtott feladatokat, mely áttekintés eredményét szakmai beszámolójában küldi meg a 
Küldöttközgyűlés részére. 

Jelen beszámoló tartalmazza a Szövetség 2015 évi legfontosabb, kiemelt projektjeit, valamint felsorolja a 
2016-os évben a beszámoló készítésének időpontjáig történt eseményeket. 

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

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

 a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítését; 

 a nők aktív bevonását a magyar futball vérkeringésébe; 

 a magyar utánpótlás erősítését, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és 
érvényesülés biztosítását; 

 infrastrukturális háttér biztosítását; 

 magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelését; 

 a sportegészségügy szerepének erősítését; 

 a labdarúgás gazdasági modernizációját; 

 a magyar elit labdarúgás elismertségének emelését; 

 a labdarúgás nyilvános és transzparens irányítását; 

 a tisztességes verseny biztosítását, a fair-play szellemének ápolását; 

 a példamutató és feddhetetlen erkölcsű irányítást; 

 a szakmai célok elérését és az alaptevékenységeket hatékonyan támogató szervezeti-, 

működési- és informatikai rendszer és adatbázis felépítését. 
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I. fejezet 

Szövetségi élet, jelentős események 

1. Küldöttközgyűlés 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2015. április 2-án tartotta meg tisztújító Küldöttközgyűlését az 
MLSZ telki edzőközpontjában. 

A Küldöttközgyűlés öt évre megválasztotta az MLSZ Elnökét, az Elnökség tagjait, a Felügyelő 
Bizottság elnökét és tagjait. Elfogadta az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai 
beszámolót, a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint az Elnökség soron következő 
évi szakmai és pénzügyi tervét, majd jóváhagyta a Szövetség egyes vagyoni értékű jogai 
értékesítésére kötendő szerződéseket. 

2015. október 13-án rendkívüli Küldöttközgyűlésen döntés született az Alapszabály egyes pontjainak 
módosításáról. 

2. Elnökség 

Az Elnökség 2015-ben 19 alkalommal ülésezett és 199 határozatot hozott, köztük a 
versenyszervezéssel, a bajnokságok átalakításával, a társasági adótámogatási programmal, a 
pályaépítéssel, stadionbiztonsággal kapcsolatos határozatok, valamint az NB I-es és NB II-es 
sportszervezetek vagyoni értékű jogainak értékesítésével kapcsolatos döntéseket. 

3. Bizottságok 

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

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

A Központi Hivatal mellett működő Bizottságok 187 alkalommal üléseztek, és 2437 határozatot 
hoztak, illetve javaslatot fogalmaztak meg. 

4. Életmű díj 

Az MLSZ által alapított életműdíjat első alkalommal Szepesi György, legendás sportriporter, az 
Aranycsapat tizenkettedik tagja, az MLSZ korábbi elnöke, a FIFA korábbi végrehajtó bizottságának 
tagja kapta. 

5. „Emeljük a szintet” konferenciasorozat 

A 2014-ben indított konferenciasorozat immár a kilencedik felvonásán van túl. Az ország több 
pontján megtartott előadássorozat és képzések a különböző végzettségű szakembereknek nyújtott 
felkészülési lehetőséget, illetve új információkat. 

6. Orvosi licenc képzés 

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta, elvégzését 50 kreditponttal ismeri el. A képzés 2x3 
napos ütemezésben került lebonyolításra a Szövetség telki edzőközpontjában. A programban 
összesen 46 témában elméleti előadások és gyakorlati tréningek, közös esetmegbeszélések, 
konzultációk zajlottak. A képzésen 59 csapatorvos vett részt az ország minden területéről, NB I-es, 
NB II-es csapatoktól, utánpótlásképző-centrumokból, a válogatott keretektől. 

7. MLSZ kiadvány 

A „Magyarországi cigányválogatott története” címmel jelentetett meg színes kiadványt a Szövetség, 
fotókkal gazdagon illusztrált nyomtatásban, 500 példányban. 
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8.  Magyar Női Labdarúgás Napja 

2015. április elsején, a Magyar Női Labdarúgás Napján az MLSZ nagyszabású ünnepséget 
szervezett a magyar női válogatott 30 évvel ezelőtti első nemzetközi mérkőzésének jubileuma 
kapcsán. 

A 30. évforduló megünneplésére az első válogatott keretének tagjai, az azóta eltelt három évtized 
kiemelkedő játékosai, vezetői, valamint segítői főszereplésével Telkiben került sor. 

9. Válogatottak Klubja 

A Válogatottak Klubja tagjai immár két éve rendszeresen tartják összejöveteleiket, ahol megvitatják a 
hazai futball aktuális kérdéseit, illetve felidézik a régi közös emlékeiket Az elmúlt időszakban aktív 
szakemberek tartottak előadásokat a mai futball helyzetéről, a fiatalok lehetőségeiről. 

10. Labdarúgó és Sporttudományi Világkonferencia 

2015. május 20. és 23. között rendezték meg Koppenhágában a nyolcadik labdarúgó 
sporttudományi világkonferenciát (8th World Congress on Science and Football). A WCSF 
nemzetközileg elismert szakemberek labdarúgást érintő legújabb kutatási eredményeinek 
bemutatását célozta meg, a kongresszuson közel 500 szakember vett részt a világ minden tájáról, 
hogy plenáris üléseken, prezentációkon, work-shopokon cseréljenek tapasztalatokat kutatási 
területeik újdonságairól. 

A konferenciára a tudományos bírálóbizottság által előzetesen kiválasztott szakmai előadásokat 
hívtak meg, Magyarországot egyedüli előadóként az MLSZ munkatársa, Zalai Dávid képviselte. 
Előadásának témája az MLSZ keretén belül kifejlesztett komplex teljesítménytesztelési protokoll 
bemutatása volt, amely 6-21 éves korig lefedi a labdarúgásban szerepet játszó képességek 
felmérésének lehetőségeit. 

11. Pályakarbantartási képzési program 

A FIFA és az MLSZ szervezésében szakmai napok kerültek megrendezésre az élőfüves pályák 
karbantartásáról. A work-shop-on szinte az összes első- és másodosztályú klub képviseltette magát. 
A külföldi előadók ismertették a tökéletes pálya kritériumait, valamint bemutatták a pályák 
felmérésének módjait, szempontjait. A gyakorlati napon a pályák karbantartásához szükséges 
eszközök bemutatására került sor. 

12. MOL Green Kártya 

A szurkolói kártyával rendelkezők 2015-től jogosulttá váltak egy egyedi kivitelű MOL Green Kártya 
kiváltására, amelyet használva a MOL töltőállomásain kedvezményeket vehetnek igénybe. 

13. Grassroots: nyári szociális tábor Tiszaújvárosban 

Az iskolai tanítás befejeződésével elkezdődött a nyári táborozás a fogyatékos és hátrányos 
helyzetben élő fiatal labdarúgók számára is, a tiszaújvárosi Sport Parkban. A június 22-én kezdődött 
táborban 18 csapat közel 200 játékosa vett részt. 

14. Amatőr válogatottak tornája 

Az MLSZ budapesti igazgatóságának kezdeményezésére megyei amatőr válogatottak részvételével 
tornát rendeztek a Budafoki MTE sporttelepén. A férfiak és a nők mezőnyében is öt-öt megye lépett 
pályára. A férfiaknál Pest megye veretlenül végzett az élen, míg a nők mezőnyében két veretlen 
csapat között a gólkülönbség döntötte el az első helyet Budapest és Fejér megye között. 

15. MLSZ és a Double PASS műhelymunka 

A 2014-15-ös szezonban az MLSZ és a Double PASS műhelymunka-sorozatának fókuszában az elit 
labdarúgó-akadémiák és utánpótlásközpontok működtetése, a rendszer kritikus sikertényezőinek 
átfogó vizsgálata állt. A Foot PASS Hungary projekt második fázisa lezárult, június elején került sor a 
műhelymunka-sorozat záró eseményére, a bizonyítványosztással egybekötött záró ünnepségre. 
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16. Csillag Imre Ösztöndíjprogram 

Az MLSZ és a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) a sportújságírás világnapján, július 2-án 
együttműködési megállapodást jelentett be. Az együttműködés részeként a Szövetség támogatja az 
MSÚSZ-t abban, hogy segítse tehetséges újságírók műveinek megszületését olyan esetekben, 
amikor csak pénzügyi akadálya van a tartalmas, kiemelkedően ötletes, a magyar labdarúgás 
szempontjából értékes anyagok megszületésének. 

17. OTP Bank Bozsik-program 

2015. október 3-án Telkiben rendezték meg 450 óvodás és általános iskolás részvételével az OTP 
Bank Bozsik-program intézményi alprogramjának tanévindító fesztiválját. 

18. Fair Play Cup 

Az ország középiskolás csapatai az elmúlt három évben színvonalas mérkőzéseket játszottak a 
Coca-Cola Cup keretei között, az egész idényt felölelő bajnokságba az ország minden részéről 
neveztek együttesek. A sorozat idén is elindult, immár Fair Play Cup néven. 

19. Magyar Labdarúgás Napja 

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

20. Szakmai nap a női labdarúgásban 

Egy frissen indult kezdeményezés első lépéseként szakmai nap került megrendezésre a hazai női 
csapatok mellett dolgozó szakemberek számára. A szakmai program vezérelve a kluboknak történő 
segítségnyújtás, így az első alkalom során az erőnléti edzés került fókuszba. A sorozat következő 
állomására 2016. januárban került sor, amikor az élettani felmérések szerepe és a játékosok helyes 
táplálkozása került középpontba. 

21. Szponzorálás 

A MOL csoport is bekerült az MLSZ támogatói közé. A Szövetség és a MOL-csoport között 
megkötött szponzori támogatás összege egy évre 285 millió forint. 

22. MLSZ program a tehetségek fejlesztésére 

Az MLSZ a Sportigazgatóság vezetésével egy új, megyei szinten működő tehetségfejlesztő 
programot indított el. A projekt célja, hogy a 12-14 éves korosztály legtehetségesebb hazai 
labdarúgói egységes, minőségi képzést kapjanak, és 15 éves korukra már a megfelelő technikai, 
taktikai, fizikai készségek birtokában álljanak az első szövetségi szinten működő utánpótlás 
válogatott, az U15-ös együttes rendelkezésére. A program megyei szinten zajlik, Budapesten és 
Pest megyében két-két, a többi megyében egy-egy tehetségközpont alakul meg. 

23. Országos Pályaépítési Program: új pályázati kör indul 

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretén belül 2016-tól ismét lehetőség nyílik 
önkormányzatoknak és sportegyesületeknek 12x24 méteres műfüves grundpálya, valamint 20x40 
méteres műfüves kispálya építésére pályázni. 
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II. fejezet 

Nemzetközi kapcsolatok 

1. Dr. Csányi Sándort UEFA végrehajtó bizottsági taggá választották 

2015 márciusában az UEFA kongresszuson Bécsben Dr. Csányi Sándort, az MLSZ Elnökét magas 
szavazati aránnyal beválasztották az Európai Labdarúgó Szövetség 15 fős irányító testületébe, az 
UEFA Végrehajtó Bizottságába. Ezen döntés eredményeképpen 37 év után ismét magyar tagja lett 
az UEFA vezetésének. 

2. Visegrádi Ötök csúcstalálkozója Budapesten 

A Visegrádi Ötök 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, ezzel erősítve labdarúgásukat. 
2015. január 14-15-én Budapesten folytatódott a közös munka a visegrádi országok labdarúgó 
szövetségeinek (lengyel, cseh, szlovák, osztrák és magyar) vezetői között, melyen a résztvevők 
megtárgyalták az előttünk álló nemzetközi és hazai feladatokat.  

A következő találkozóra 2016. február 8-án pedig Bécsben került sor, melyen új meghívottként 
Liechtenstein Labdarúgó Szövetségének vezetése is részt vett. 

A szövetségek vezetői örömmel tekintettek előre az idei Európa-bajnokság döntőjére, hiszen mind 
az öt alapító tagország válogatottja részt vesz a kontinensviadalon. 

A szövetségek irányítói áttekintették az együttműködés megalakulása óta eltelt években elért közös 
eredményeket, ezek közül a leglátványosabb, hogy utánpótlásban, női labdarúgásban és a 
játékvezetés területén is jóval intenzívebbé vált a tagországok közötti kapcsolat. 

3. UEFA Kongresszus, Budapest 

Az UEFA 2015. márciusi kongresszusán bejelentették Szövetségünk újabb sportdiplomáciai 
eredményét, hogy 2006. után ismét Budapesten rendezik az UEFA Kongresszust. Erre a fontos 
nemzetközi eseményre, melyen az 54 UEFA tagország 450 sportvezetője vesz részt, 2016. május 3-
án kerül sor. Az eseményt előkészítendő az UEFA az MLSZ-szel szorosan együttműködve 
rendszeres inspekciókat tart Budapesten. 

4. Előkészületek a 2020 évi EB-re 

Az UEFA döntése alapján a 2020-as EB mérkőzéseit Európa 13 országának egy-egy városában 
rendezik meg. A rendezési jogot elnyerő városok közül tizenkettő három-három csoportmérkőzés és 
egy nyolcad- vagy negyeddöntő, míg egy város a két elődöntő és a döntő házigazdája lehet.  

Az UEFA döntése értelmében London, Baku, München, Róma, Szentpétervár, Koppenhága, 
Bukarest, Amszterdam, Dublin, Bilbao, Brüsszel és Glasgow mellett Budapest is rendező város lesz, 
három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendezünk. 

Az UEFA és a rendezők a decemberi EB sorsolást követően megkezdték a 2020-as EB előkészítő 
munkáját. 2016. február 23-án sor került egy megbeszélésre a 13 rendező szövetség és az UEFA 
között.  

Az EB 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatójára várhatóan 2016. szeptember 22-én kerül 
sor. 

5. FIFA Fair Play Napok 

Megrendeztük szeptemberben a FIFA Fair Play napokat, válogatott és hazai mérkőzéseken, 
melynek során felhívtuk a sportág minden érintettjének figyelmét arra, hogy fent kell tartanunk a 
sportszerűség szellemének értékeit és szüntelenül fáradoznunk kell annak előmozdításán. 
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6. UEFA EURO 2016 - Franciaország 

Férfi felnőtt nagypályás válogatottunk nagyszerű sikert ért el és bejutott a franciaországi EB döntő 
fordulójába. Ezzel a bejutással a magyar válogatott növelte hazai és nemzetközi presztízsét, az 
egész magyar labdarúgás elismertségét. Az MLSZ küldöttsége részt vett a Párizsban rendezett 
sorsoláson december 12-én, ahol csapatunk Ausztria, Izland és Portugália csapataival került egy 
csoportba az EB 24-es döntőjében. 

7. FIFA ranglista 

Férfi felnőtt nagypályás válogatott csapatunk 2015. egészére mért átlaghelyezése 38. a FIFA 
világranglistáján. Az Európa-bajnoki selejtező sorozat eredményeként a csapat jelenleg a 19. helyet 
foglalja el, ami 1993 óta a legjobb eredmény. 

8. UEFA Fair Play rangsor 

A magyar válogatott csapatok és klubcsapatok a 36. helyen végeztek az UEFA Fair Play 
rangsorában a 2014-15. évi szezonban lejátszott 68 nemzetközi mérkőzés alapján. 

9. További nemzetközi események Magyarországon 

Az UEFA főtitkár-helyettese és több igazgatója is látogatást tett Budapesten válogatott mérkőzéseink 
alkalmával. (Giorgo Marchetti, az UEFA versenyigazgatója a magyar-román, Ioan Lupescu, az UEFA 
technikai igazgatója és Davor Suker, az UEFA VB tagja pedig a magyar-norvég mérkőzésen 
látogatott hozzánk.) 

Az UEFA az MLSZ adminisztrációval együttműködve Budapesten rendezte április 16-17-én az UEFA 
Digital Marketing és FRM Workshopját, továbbá Budapesten került sor az UEFA Labdarúgó Doktor 
Oktatási Program 3. konferenciájára, április 28. és 30. között. 

10. Az UEFA bizottságainak magyar tisztségviselői 

 Ifjúsági és Amatőr Bizottság  Dr. Csányi Sándor (elnök) 

 Válogatott Tornák Bizottsága  Dr. Csányi Sándor (alelnök) 

 Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Bizottság Berzi Sándor (alelnök) (megőrizte korábbi 
mandátumát) 

 Futsal és Strandlabdarúgó Bizottság Dr. Drucskó Zoltán (új tag) 

 HatTrick Bizottság    Dr. Vági Márton (megőrizte korábbi mandátumát) 

 Játékos Átigazolási és Ügynöki Bizottság Dr. Barczi Róbert (új tag) 

 Média Bizottság    Dinnyés Márton (új tag) 

 Futball Bizottság    Nyilasi Tibor (megőrizte korábbi mandátumát) 

 Jira Panel     Szalai László (új tag) 

 Játékvezetői konvenció Panel  Dr. Hegyi Péter (megőrizte korábbi mandátumát) 

11. Európai Játékok (Baku) 

Tavaly júniusban került megrendezésre az első Európai Játékok, amelyen a strandlabdarúgás is 
képviseltette magát. A magyar strandfoci-válogatott története legnagyobb sikerét elérve biztosította a 
részvételt a nyolccsapatos mezőnyben. 

12. Horvát Labdarúgó Szövetség Elnökének látogatása 

A korábbi világklasszis, Davor Šuker, aki 2012 óta vezeti országa labdarúgó szövetségét, hazánkba 
látogatott, mely látogatás központi témája az utánpótlás-nevelés és versenyeztetés kérdése volt. 

13. Magyar-mongol együttműködés 

A Mongol Labdarúgó Szövetség elnöke, Ganbaatar Amgalanbaatar látogatást tett Budapesten 2016. 
február 29-én, ahol találkozott a Szövetség vezetésével is. A találkozón áttekintették, hogy a felek 
milyen együttműködési lehetőséget tudnak kialakítani a szakmai tapasztalatok megosztására. 
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III. fejezet 

Kiemelt projektek 

1. OTP Bank Bozsik-program 

A Szövetség OTP Bank Bozsik-programjának vonatkozásában kiemelkedő volt a 2015-ös év. A 
program fő célkitűzése az 5-14 éves korosztályban a játék megszerettetése, az intézményi 
tömegbázis további szélesítése, a tehetséges gyermekek áramoltatása a sportszervezetekbe. 

1.1. Intézményi Program 

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

2015 szeptemberében a regisztrációs időszak lezárultát követően a 2015-16-os tanévben 20 
megyében, 198 körzetben, 2577 intézményben, 7230 sportcsoportban, 89 200 gyerek vesz részt. 
Ezek az adatok is érzékeltetik a program további töretlen fejlődését. 

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

1.2. Elért eredmények 

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

Időszak Regisztrált labdarúgók 

2010/2011 szezon  28.503 fő 

2011/2012 szezon  50.431 fő 

2012/2013 szezon  60.350 fő 

2013/2014 szezon  67.378 fő 

2014/2015 szezon  78.085 fő 

2015/2016 szezon  89.200 fő 

1.3. Tanévzáró és tanévindító fesztivál 

2015. május 30-31-én került megrendezésre az OTP Bank Bozsik-program Tanévzáró 
Gyermeklabdarúgó Fesztivál. Az MLSZ Telki Edzőközpontban e két napon 1500 (5-14 éves) kislányt 
és kisfiút láttunk vendégül. A rendezvény népszerűségét, rangját mutatja, hogy 90 településről 
érkeztek csapatok, gyerekek az ország különböző pontjairól.  Az első nap a fiúk, a második napon a 
lányok tornarendszerben játszottak a nagyobb korosztályokban, a kisiskolások és az óvodások 
Grassroots Fesztiválon vettek részt. Elsődleges célunk a játéköröm biztosítása, ráadásként minden 
résztvevő gyermeknek ajándékot adtunk. A csapatok mez garnitúrát és egy futball labdát kaptak 
ajándékba. Díszvendégeink díjátadóként Mészöly Kálmán és Nyilasi Tibor voltak. 

2015. október 3-án Telkiben került sor a 2015-16-os tanév első hivatalos rendezvényére „OTP Bank 
Bozsik-program Tanévnyitó Gyermeklabdarúgó Fesztivál” elnevezéssel, melynek során hat 
intézményi és négy egyesületi korosztályban 600 gyereket láttunk vendégül. 
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1.4. Egyesületi Program 

Az MLSZ vezetése 2015 nyarán úgy döntött, hogy a programot kettébontja, az egyesületi 
tornarendszer szervezése és lebonyolítása a Grassroots Igazgatóság felügyeletével zajlik, míg a 
tehetségek kiválasztása és gondozása a Sportigazgatóság irányítása alatt történik a jövőben. A 
2015/16 évadban 8 régióba soroltuk a 19 megyét és Budapestet, melyekben 94 alközpont működik, 
224 tornaszervezési csoporttal. 2015 első félévéhez képest tovább emelkedett a résztvevő 
sportszervezetek száma, hiszen az új évadra 1180 sportszervezet részvételével készítettük el a 
költségvetést. 

Az egyesületi torna rendszerben 4 korcsoportra fókuszálva zajlottak le az éves események. 

Az 5-6 éves korosztály (U7) esetében a már bevált Grassroots fesztivál rendszer működik. Az 
események száma 4 fesztivál/ félév. 

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

A 9-10 éves korosztály (U11) és a 11-12 éves korosztály (U13) esetében az előző évben kialakított 
struktúrát megtartottuk, így a 8 régióban 8 db U11 és 8 db U13-as csoportot alakítottunk ki 
amelyekhez régiónként (3 megye alkot egy régiót, míg Budapest illetve Pest megye önálló régió) 6-6 
csapatot soroltunk be. Az alközpontokon belül a megyei vezetők további differenciált csoportokat 
alkotnak a sportszervezetek potenciálja szerint. Ennek eredményeképpen a szakmai szempontok 
kerültek előtérbe az érintett korosztályok tornarendszerénél a kizárólagos területi szempontok 
helyett. Az események száma 6 torna/félév a regionális kiemelt csapatok esetében, 5 torna/félév az 
alközponti csapatok esetében. 

2016. január és február hónapokban két futsal tornát rendeztünk az U9-U11-U13-as korosztályok 
számára. Elsődleges célkitűzés az volt, hogy a képzési folyamatban eszközként használjuk fel a 
futsal szakágban tapasztalható sorozatos játékhelyzet megoldásokat és az 1-1 elleni 
játékszituációkat, tovább növelve a labdaérintések számát. Ennek megfelelően kívántunk 
lehetőséget biztosítani a téli időszakban is a foglalkoztatásra. 

2. Stadion Biztonsági Projekt 

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

2.1. Finomhangolások, rendszer továbbfejlesztések 

Az év folyamán a jegy- és bérletértékesítő rendszer stabilizációja zajlott, amellett, hogy új funkciók is 
bevezetésre kerültek. A főbb irányok a fejlesztéseknél a rendszer gyorsítására, védelmére és az 
adatvédelmi megfelelésre irányultak. Ennek keretében többek között az alábbi fejlesztések készültek 
el: 

 A klubkártya rendszer az év folyamán biztonságtechnikai és adatvédelmi szempontokból 
továbbfejlesztésre került. Ezáltal a rendszerek közötti kommunikáció biztonságát jelentősen 
növeltük, az esetleges visszaélések ellen védettebbé tettük a rendszert. 

 A központi rendszer új, a klubok által is használható stadiontervező funkciója megvalósult. A 
fejlesztés által lehetőség nyílik új stadionok és szektorok tervezésére, megrajzolására és 
módosítására az MLSZ vagy a klubok által. 

 A központi rendszer védelmére, a megnövekedett jegyvásárlói igények kiszolgálására a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy ún. „előszoba” megoldás került kidolgozásra, 
melynek segítségével az MLSZ képessé vált arra, hogy szabályozza a weboldal felhasználását. 
A jegyvásárlók számának szabályozásával elkerülhető a rendszer lassulása és leállása. 
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2.2. Üzemeltetés, oktatás, klubok 

A Stadionbiztonsági Projekt II. ütemének lezárása után új üzemeltetési struktúra kialakítása történt 
meg. A változások hosszú távon támogatják, előkészítik az MLSZ kivonulását az üzemeltetésből, a 
feladatok klubokhoz történő allokálásával. A változások a szerződéses rendszerek felülvizsgálata és 
konszolidációja mellett megkövetelték a hiba- és fejlesztési igénybejelentés folyamatát, a mérkőzés 
előtti feladatokkal kapcsolatos rendszerek felülvizsgálatát, illetve átalakítását, a felhasználói 
hozzáférés igénylés és kezelés folyamatának megújítását, az üzemeltetői kártyák használatának 
egységesítését, a jegyinformációs kérdőív megújítását, valamint új oktatási módszerek kidolgozását 
és bevezetését.  

A stadionbiztonsági rendszerhez kapcsolódó működésfolytonossági terv készült. Az 
üzletfolytonosság biztosítása kiemelkedő feladat a versenyrendszer működőképességének 
megőrzése érdekében. A terv a sportesemények zavartalan lebonyolítása érdekében a kiemelt 
munkafolyamatok – jegyértékesítés, beléptető rendszer, kamerarendszer – zökkenőmentes, áthidaló 
megoldások révén történő működésfolytonosságára koncentrál. 

Az 2014. évtől folyamatosan törekedett az MLSZ a sportszervezetek felkészültségének javítására, 
így több workshop is megrendezésre került, ahol a változások kerültek bemutatása, a követendő 
protokollok kerültek megtárgyalásra és elvégeztük a feljutó és a feljutásra esélyes NBII-es csapatok 
felkészítését is. 

3. Támogatási pályázatok 

3.1. Kiemelt utánpótlás központok és utánpótlás-nevelési pályázat 

A Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott Utánpótlás-
nevelési Programban foglaltaknak megfelelően, valamennyi sportágfejlesztési program egységes 
rendszerben, azonos alapelveken nyugszik. A fentiek kapcsán a legfontosabb feladatok közé tartozik 
a labdarúgás sportág „iskolai” rendszerű utánpótlás-nevelési program támogatása. 2011-re új 
feladatként jelentkezett az utánpótlás-nevelési centrumok, illetve akadémiák megszervezése, az 
utánpótlás-nevelési műhelyek kijelölése és finanszírozása. 2015-ben az előző évi tapasztalatokat 
felhasználva újra meghirdetésre került ezen program. 2015-ben 15 kiemelt utánpótlás nevelő 
központ összesen 1,71 milliárd forint támogatást ítélt meg az MLSZ Elnöksége. Ebből 1,41 milliárd 
forintot állami támogatásvolt, 0,3 milliárd forintot az MLSZ saját forrásból biztosított. Ezen felül 
további 0,4 milliárd forint felosztásáról döntött az MLSZ kiemelt utánpótlás központoknak. 

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

A támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásával biztosítható, hogy 

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

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

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

3.2. Társasági adó támogatási pályázat 

2015-ben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy már a beadási határidő előtt jóval kezdjük el 
előkészíteni azt a sportágfejlesztési programot (annak mérföldköveit, keretszámait), melyben 
áttekintésre került a potenciálisan beérkező támogatások felhasználása. Ennek alapján az 
utánpótlás-képzés, az amatőr csapatok versenyeztetési költségeinek csökkentése és az 
infrastruktúra megújítása, bővítése jelentik a legfontosabb alappilléreket. 

Összességében elmondható, hogy a Szövetség a megfogalmazott szigorú elveket következetesen 
betartva, ugyanakkor ügyfélbarát módon végzi a tevékenységét, a stratégiában megfogalmazott 
szakmai célok elérése érdekében. 



13. oldal 

A társasági adótámogatás rendszerében a konstrukció 2011 évi indulásától számítva 2015. 
december 31-ig bezárólag a sportszervezetekhez összesen 101,2 milliárd forint forrás jutott el, ezen 
felül a Szövetség központi programjai 40 milliárd forint támogatásban részesültek. 

A 2015-2016-os évadhoz kapcsolódóan az MLSZ-hez 1.252 (2014: 1.365) pályázatot nyújtottak be a 
sportszervezetek, ebből 77 pályázat 100 millió és 300 millió forint programérték közé esett, 43 
pályázat (2014: 29) pedig 300 millió forint fölötti program értékkel került beadásra. Várhatóan 27 
sportfejlesztési program (2014: 18) esetében miniszteri és elnökségi döntést igényel. A beadott 
pályázatok közül 1159 (2014: 1310) elfogadásra került. Az egyes projektek projekt volumenének 
növekedését jól mutatja, hogy a teljes megítélt támogatás nagysága 28,7 milliárd forint (2014/15: 
26,2 milliárd forint), melyből 10,9 milliárd forint (2014/15: 11,8 milliárd) utánpótlásnevelés-fejlesztés, 
13,8 milliárd forint (2014/15: 13,3 milliárd forint) infrastruktúra és tárgyi eszköz beruházás. 

A 2015/16-ös évad vonatkozásában 13,1 milliárd forint (2014/15: 16,0 milliárd forint) támogatási 
igazolás került jóváhagyásra, mely körülbelül kétezer határozat kiállítását jelentette. 

A társasági adótámogatási rendszerben az elkövetkező időszakokban a működési típusú kiadások 
tekintetében nagyságrendi változásra nem számítunk, ugyanakkor az infrastruktúra fejlesztésére 
szánt összegek esetén csökkenés várható, melynek nagyságát egyelőre nem tudjuk megállapítani. 
Ennek oka, hogy az egyes nagyberuházások jelentős része lekésőbb a következő évadban véget ér. 

4. Társasági adó támogatások felhasználásának ellenőrzése 

Az MLSZ a 2014-es jogszabályi változás következtében a korábbi hatósági jogkörei mellett a 
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 a sportszervezetek által a támogatás felhasználásáról benyújtott, mintegy 2000 db, 
részben vagy egészében feldolgozatlan elszámolást vett át a megszűnő NSI-től (Nemzeti Sport 
Intézet), melyeknek jogszabályi ellenőrzési határideje lejárt (ügyhátralékos elszámolások). 

2014-ben ennek 80%-át, 2015-ben pedig a fennmaradó ügyeket is feldolgozta a TAO Ellenőrzési 
Osztály. Ezzel - a 2013/14 évaddal bezárólag - elmondható, hogy a 2015. év végével nincs olyan 
sportszervezet, amelynek elszámolása ne került volna elfogadás vagy elutasítás céljából 
felterjesztésre a felettes hatósághoz (EMMI), vagy az ellenőrzés eredményeként ne kapott volna 
hiánypótlásra való felszólítást az MLSZ-től.  

A dokumentum alapú ellenőrzések végzése mellett folytatódtak a helyszíni ellenőrzések, 2015-ben 
országszerte 60 településen 105 db sportfejlesztési program helyszíni ellenőrzése történt meg. 

A lefolytatott ellenőrzések eredményeként 2015 végéig összesen 742 millió Ft szabálytalanul 
felhasznált támogatás visszafizetésére tett javaslatot az MLSZ TAO Ellenőrzési Osztály. Ez az 
összeg két és félszerese a 2014-ben megállapítottnak, és az ellenőrzött támogatás 5,8 %-át teszi ki. 
Az ellenőrzés hatékonyságának növekedése egyrészt az elszámolás- feldolgozás előrehaladásának, 
a helyszíni ellenőrzések számának növelésének, valamint a 2014-es ellenőrzési tapasztalatok 
alapján a szabályozási környezetben bekövetkezett változásoknak köszönhetők. 

2015-ben az ellenőrzési tapasztalatok alapján jelentős tartalmi változások történtek az elszámolási 
szabályokban, többek között meghatározásra kerültek költség kategóriánként az elszámolhatóság 
felső korlátai és egységárai, a piaci árak igazolásának módjai, definiálásra kerültek a különösen nem 
elszámolható költségek, korlátozásra kerültek a készpénzes kifizetések és a bérleti díjak 
elszámolhatósága. Szigorításra került a sportfelszerelések elszámolása, a használt eszközök 
beszerzése, a barter-ügylet keretében történő beszerzések, továbbá jelentősen korlátozásra került a 
közvetítői tevékenység és a kizárólagosságot biztosító ügyletek. 

2015 júniusában elkészült az elszámolások elektronikus benyújtását támogató felület, így a 2014/15 
évad elszámolásaitól kezdődően az Egységes Kérelmi Rendszerbe kell a kluboknak feltölteniük az 
elszámolásaikat. Ennek eredményeként gyorsabbá, hatékonyabbá vált az ellenőrzés, a korábbiaknál 
részletesebb adatok állnak az ellenőrzés rendelkezésére, felhasználói oldalon a kötött formátumok 
pedig eleve kiszűrnek hibalehetőségeket, amire a korábbi tisztán papír alapú rendszerben nem volt 
lehetőség. 

A rendszer bevezetését részletes kézikönyv támogatja, ezen túl 2015-ben országszerte nyolc 
helyszínen (valamennyi régióban és Budapesten) oktató előadások kerültek lebonyolításra a klubok 
részére, melyeken a rendszer működésén kívül a TAO ellenőrzést érintő legfontosabb szabályozási 
változásokról is tájékoztatást kaptak az érintettek. 
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A rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan került felállításra a TAO régió felelősi rendszer, melynek 
keretében régiós szinten egy kijelölt TAO koordinátor helyi szintű segítséget nyújt a TAO 
támogatásokhoz, elszámolásokhoz, illetve az elektronikus rendszer használatához kapcsolódó 
kérdésekben. 

5. Országos Pályaépítési Program 

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

A program alapja, hogy az önkormányzatok, sportszervezetek, illetve iskolák által biztosított 
területeken - az MLSZ általi szervezésben és kivitelezésben - grund méretű, kisméretű, 40x60 
méteres, valamint nagyméretű műfüves és élőfüves nagypályák kerülnek felépítésre. 

A mai modern követelményeknek megfelelő műfüves, palánkkal, labdafogó hálóval, viacolor járdával 
körülvett és világítással ellátott, 12x24 és 20x40 méter méretű futballpályák több funkciót is be 
tudnak tölteni. Egyrészt a gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan (OTP Bank Bozsik-program, 
mindennapos iskolai testnevelés), másrészt a településen és vonzáskörzetében élő, 
versenyrendszerben nem induló, de futballozni szerető baráti, felnőtt társaságoknak, munkahelyi 
kollektíváknak nyújt remek lehetőséget. Egy 12x24-es méretű kispálya teljes bruttó beruházási 
költsége – a 2015. évi építések adatai alapján – átlag 14,5 millió Ft, míg a 20x40-es méretű pálya 
teljes bruttó költsége 27,7 millió Ft. 

A műfüves félpálya (40x60 m) elsősorban utánpótlás tornák lebonyolítására alkalmas, az U11-es 
korosztály, mely tekintélyes arányt képvisel a versenyengedélyesek között, ilyen pályán játszik. Ezen 
kívül ki lehet alakítani rajta 2 db 20x40-es méretű pályát, mely az utánpótlás korosztályoknak 
megfelelő edzéslehetőséget biztosít. Egy ilyen pálya teljes bruttó költsége – a 2015. évi adatok 
alapján – 63,7 millió forint. 

A szabvány méretű, műfüves borítású nagypályák építése esetén a cél a régiós központokban a 
jobb edzéslehetőségek megteremtése és a téli szezon kihasználása. Egy-egy ilyen pálya teljes 
költsége a 2015-ös átlagár alapján 128 millió forint. 

2014-től már élőfüves pályák építése is bekerült a programba. Egy világítással, öntözőrendszerrel 
ellátott élőfüves nagypálya költsége - a 2015. évi adatok alapján - bruttó 87,5 millió forint. 

2015-ben 77 új műfüves és élőfüves pálya került átadásra (6 db műfüves nagypálya, 4 db élőfüves 
nagypálya, 4 db műfüves félpálya, 45 műfüves kispálya és 18 műfüves grundpálya), melyek közül 70 
pálya MLSZ által biztosított TAO-ból, 7 pálya pedig az önkormányzatokkal kapcsolatban álló cégek 
által biztosított TAO-ból került felépítésre. A teljes nettó beruházási költsége a 77 pályának 2,5 Mrd 
Ft volt, a TAO támogatási igény 1,57mrd Ft. Az EMMI és az MLSZ közös projektje keretében 2015-
ben további hét, az EMMI által kiválasztott helyszínen rekortán burkolatú, többfunkciós pálya 
építésére is sor került. A pályák állami támogatásból, TAO támogatásból, valamint a pályázók által 
biztosított önrészekből kerültek finanszírozásra. Az eddig felépült rekortán pályák teljes nettó 
költsége 156 millió Ft. A beruházásokat teljes egészében az MLSZ Beruházási Igazgatósága 
bonyolította. 

A 2015 őszén kiírásra került IX. pályázati ütemben az önkormányzatok és a sportszervezetek 5 féle 
pálya típusra (műfüves és élőfüves nagypálya, műfüves félpálya, kispálya és grundpálya) nyújthatták 
be pályázataikat. Változást jelentett a korábbi pályázati kiírásokhoz képest, hogy műfüves és 
élőfüves nagypálya, valamint félpálya esetén a pályázó önkormányzatnak, sportszervezetnek kell 
közvetítenie azt a céget, aki a TAO forrást biztosítja a pályaépítéshez. Kispályák és grundpályák 
esetén is van lehetőség TAO támogatást biztosító cég közvetítésére, azonban ezeknél a 
pályatípusoknál ez nem kötelező. A megyei igazgatóságok ezt követően elvégezték a pályázatok 
értékelését és felállították az általuk javasolt pályaépítési sorrendet. A Megyei Társadalmi 
Elnökségek javaslata alapján az MLSZ Elnöksége december 8-án döntött a 2016. évi pályaépítések 
helyszíneiről. 

2012 és 2015 között a rekortán pályákkal együtt összesen 366 pálya került már felépítésre, 2016-
ban terveink szerint további 120-130 pálya kerül átadásra, melyek közül 20 darab kispálya egy 
kedvezményes pályaépítési konstrukció keretében fog megvalósulni. Az idei építkezések 
előreláthatólag március végén kezdődnek. Ezek az MLSZ Pályaépítési programjában épült pályákat 
jelentik. A sportszervezetek által épített pályákat nem tartalmazzák a számok. 
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IV. fejezet 

Sporteredmények 

1. Férfi „A” válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.03.29. Magyarország Görögország EB selejtező 0-0 

2015.06.05. Magyarország Litvánia Barátságos 4-0 

2015.06.13. Finnország Magyarország EB selejtező 0-1 

2015.09.04. Magyarország Románia EB selejtező 0-0 

2015.09.07. Észak-Írország Magyarország EB selejtező 1-1 

2015.10.08. Magyarország Feröer-szigetek Eb selejtező 2-1 

2015.10.11. Görögország Magyarország EB selejtező 4-3 

2015.11.12. Norvégia Magyarország EB selejtező 0-1 

2015.11.15. Magyarország Norvégia EB selejtező  2-1 

2015.11.15. Magyarország Norvégia EB selejtező  2-1 

2016.03.26 Magyarország Horvátország Barátságos 1-1 

2. U21 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.03.26. Magyarország Skócia Barátságos 1-2 

2015.08.12. Magyarország Olaszország Barátságos 0-0 

2015.09.03. Liechtenstein Magyarország EB selejtező 0-6 

2015.10.09. Portugália Magyarország EB selejtező 2-1 

2015.10.13. Magyarország Albánia EB selejtező 2-2 

2015.11.12. Izrael Magyarország EB selejtező 3-0 

2015.11.16. Magyarország Görögország EB selejtező 2-1 

2015.11.16. Magyarország Görögország EB selejtező 2-1 

2016.03.24 Magyarország Izrael EB selejtező 0-0 

2016.03.28 Albánia Magyarország EB selejtező 2-1 
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3. U20 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.01.21. Magyarország 
La Manga High 

Performance Team 
Barátságos 2-1 

2015.02.19. Magyarország Budapest Honvéd Barátságos 2-1 

2015.03.28. Magyarország Mexikó Barátságos 1-1 

2015.04.30. Magyarország Mianmar Barátságos 3-0 

2015.06.01. Észak-Korea Magyarország 
VB döntő 

(csoportmérkőzés) 
1-5 

2015.06.04. Magyarország Brazília 
VB döntő 

(csoportmérkőzés) 
1-2 

2015.06.07. Magyarország Nigéria 
VB döntő 

(csoportmérkőzés) 
0-2 

2015.06.10. Szerbia Magyarország 
VB döntő 

(csoportmérkőzés) 
2-1 

4. U19 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.07.21. Magyarország Fehéroroszország Barátságos 2-0 

2015.07.23. Magyarország Fehéroroszország Barátságos 2-1 

2015.08.11. Magyarország Csehország Barátságos 1-2 

2015.08.13. Magyarország Csehország Barátságos 2-3 

2015.09.18. Magyarország Kazahsztán EB selejtező 4-0 

2015.09.20. Montenegró Magyarország EB selejtező 3-0 

2015.09.23. Magyarország Horvátország EB selejtező 1-1 

2015.10.13. Magyarország Szlovákia Barátságos 2-3 

2015.10.15. Szlovákia Magyarország Barátságos 5-1 

5. U18 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.03.04. Magyarország Olaszország Barátságos 0-4 

2015.03.24. Magyarország Norvégia Barátságos 2-2 

2015.03.26. Magyarország Norvégia Barátságos 1-3 

2015.04.28. Magyarország Bulgária Barátságos 2-1 

2015.08.18. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 0-2 

2015.08.19. Ukrajna Magyarország Nemzetközi torna 2-2 

2015.08.21. Magyarország Japán Nemzetközi torna 2-2 

2015.08.22. Magyarország Szlovénia Nemzetközi torna 0-2 

2015.09.15. Magyarország Szerbia Barátságos 1-1 

2015.10.13. Magyarország Montenegró Barátságos 0-1 

2015.01.15. Magyarország Montenegró Barátságos 1-1 

2015.11.24. Magyarország Macedónia Barátságos 2-0 

2015.11.26. Magyarország Macedónia Barátságos 3-0 
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6. U17 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.02.08. Magyarország Románia Barátságos 1-2 

2015.03.03. Magyarország Finnország Barátságos 2-0 

2015.03.05. Magyarország Finnország Barátságos 2-1 

2015.03.20. Csehország Magyarország EB selejtező 1-0 

2015.03.22. Magyarország Skócia EB selejtező 0-0 

2015.03.25. Bosznia-Hercegovina Magyarország EB selejtező 2-1 

2015.08.04. Magyarország Szerbia Nemzetközi torna 1-3 

2015.08.06. Magyarország Csehország Nemzetközi torna 0-3 

2015.08.08. Magyarország Horvátország Nemzetközi torna 0-1 

2015.09.01. Magyarország Írország Barátságos 2-0 

2015.09.03. Magyarország Írország Barátságos 0-0 

2015.09.22. Magyarország Macedónia Barátságos 2-0 

2015.09.24. Magyarország Macedónia Barátságos 3-0 

2015.10.24. Magyarország Románia EB selejtező 1-2 

2015.10.26. Magyarország Szlovákia EB selejtező 1-1 

2015.10.29. Grúzia Magyarország EB selejtező 2-2 

2015.12.08. Szerbia Magyarország Barátságos 4-1 

2015.12.10. Szerbia Magyarország Barátságos 1-1 

7. U16 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.03.10. Magyarország Lettország Barátságos 4-0 

2015.03.12. Magyarország Lettország Barátságos 2-0 

2015.04.16. Moldova Magyarország Nemzetközi torna 0-2 

2015.04.17. Magyarország Bulgária Nemzetközi torna 2-0 

2015.04.19. Románia Magyarország Nemzetközi torna 6-2 

2015.10.06. Dánia Magyarország Barátságos 0-2 

2015.10.08. Dánia Magyarország Barátságos 1-3 

2015.11.03. Magyarország Románia Barátságos 3-0 

2015.11.05. Magyarország Románia Barátságos 2-1 

8. U15 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.04.21. Magyarország Macedónia Barátságos 5-1 

2015.04.23. Magyarország Macedónia Barátságos 1-0 

2015.06.02. Magyarország Svájc Barátságos 2-3 

2015.06.04. Magyarország Svájc Barátságos 3-3 

2015.10.20. Magyarország Szlovákia Barátságos 1-1 

2015.10.22. Magyarország Szlovákia Barátságos 1-0 

2015.11.03. Magyarország Szerbia Barátságos 0-3 

2015.11.05. Magyarország Szerbia Barátságos 0-0 
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9. Női „A” válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.02.11. Magyarország Lengyelország Barátságos 2-7 

2015.03.04. Írország Magyarország Nemzetközi torna 1-1 

2015.03.06. Ausztria Magyarország Nemzetközi torna 1-0 

2015.03.09. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 1-3 

2015.03.11. Magyarország Románia Nemzetközi torna 3-1 

2015.06.11. Magyarország Szlovénia Barátságos 2-1 

2015.06.17. Görögország Magyarország Barátságos 0-1 

2015.06.19. Görögország Magyarország Barátságos 1-1 

2015.08.01. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 4-4 

2015.08.03. Fehéroroszország Magyarország Nemzetközi torna 0-2 

2015.09.18. Németország Magyarország EB selejtező 12-0 

2015.10.21. Magyarország Törökország EB selejtező 1-0 

2015.10.25. Horvátország Magyarország EB selejtező 1-1 

2015.11.29. Magyarország Oroszország EB selejtező 0-1 

10. Női U19 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.03.24. Szlovénia Magyarország Barátságos 0-2 

2015.03.26. Magyarország Szlovénia Barátságos 4-2 

2015.04.28. Ciprus Magyarország Barátságos 0-3 

2015.04.30. Ciprus Magyarország Barátságos 0-4 

2015.05.11. Szlovákia  Magyarország Barátságos 1-4 

2015.05.13. Magyarország Szlovákia Barátságos 2-2 

2015.08.11. Ukrajna Magyarország Barátságos 2-1 

2015.08.13. Ukrajna Magyarország Barátságos 1-2 

2015.08.25. Magyarország Ciprus Barátságos 10-0 

2015.08.27. Magyarország Ciprus Barátságos 5-0 

2015.09.15. Németország Magyarország EB selejtező 2-0 

2015.09.17. Magyarország Szerbia EB selejtező 1-0 

2015.09.20. Kazahsztán Magyarország EB selejtező 0-5 
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11. Női U17 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.03.04. Egyesült Államok Magyarország Barátságos 1-1 

2015.03.06. Magyarország Franciaország Barátságos 0-6 

2015.03.08. Magyarország Egyesült Államok Barátságos 0-0 

2015.03.18. Szerbia Magyarország Barátságos 4-3 

2015.04.09. Hollandia Magyarország EB elit kör 5-1 

2015.04.11 Anglia Magyarország EB elit kör 4-1 

2015.04.14. Magyarország Írország EB elit kör 0-0 

2015.05.20. Magyarország Ausztria Barátságos 1-2 

2015.08.25. Észak-Írország Magyarország Barátságos 1-2 

2015.08.27. Észak-Írország Magyarország Barátságos 2-0 

2015.09.07. Csehország Magyarország Barátságos 0-4 

2015.09.09. Csehország Magyarország Barátságos 0-1 

2015.09.22. Magyarország Szlovénia Barátságos 0-1 

2015.09.24. Szlovénia Magyarország barátságos 2-0 

2015.10.10. Magyarország Wales EB selejtező 2-1 

2015.10.12. Izrael Magyarország EB selejtező 0-3 

2015.10.15. Magyarország Dánia EB selejtező 0-1 

2016.03.19 Magyarország Írország EB Elitkör 1 - 2 

2016.03.21 Franciaország Magyarország EB Elitkör 2 - 0 

2016.03.24 Magyarország Csehország EB Elitkör 0 - 2 
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12. Futsal „A” válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.01.06. Portugália Magyarország Barátságos 6-1 

2015.01.07. Portugália Magyarország Barátságos 3-1 

2015.02.09. Finnország Magyarország Barátságos 0-2 

2015.02.10. Finnország Magyarország Barátságos 1-0 

2015.03.18. Macedónia Magyarország 
EB selejtező mini 

torna 
3-3 

2015.03.19. Magyarország Spanyolország 
EB selejtező mini 

torna 
0-5 

2015.03.21. Svájc Magyarország 
EB selejtező mini 

torna 
2-8 

2015.06.03. Székelyföld Magyarország Egyéb, nem hivatalos 4-4 

2015.06.04. Székelyföld Magyarország Egyéb, nem hivatalos 2-3 

2015.09.02. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 3-1 

2015.09.03. Lengyelország Magyarország Nemzetközi torna 6-2 

2015.09.04. Magyarország Csehország Nemzetközi torna 0-6 

2015.09.15. Románia Magyarország EB selejtező 2-2 

2015.09.22. Magyarország Románia EB selejtező 4-3 

2015.12.10. Magyarország Belgium VB selejtező 5-2 

2015.12.11. Magyarország Anglia VB selejtező 5-4 

2015.12.13. Ukrajna Magyarország VB selejtező 5-3 

13. Futsal U21 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.01.14. Magyarország Szlovénia Barátságos 1-6 

2015.01.15. Magyarország Szlovénia Barátságos 1-3 

2015.02.25. Magyarország Románia Barátságos 8-4 

2015.02.26. Románia Magyarország Barátságos 3-3 

2015.09.02. Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 2-5 

2015.09.03. Lengyelország Magyarország Nemzetközi torna 4-2 

2015.09.04. Magyarország Csehország Nemzetközi torna 1-3 

2015.11.03. Szlovénia Magyarország Barátságos 5-1 

2015.11.04. Magyarország Szlovénia Barátságos 2-6 
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14. Futsal U19 válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.12.12 Magyarország Szlovákia Nemzetközi torna 3-4 

2015.12.13. Csehország Magyarország Nemzetközi torna 6-4 

15. Női futsal „A” válogatott 

Mérkőzések 

Dátum Hazai Vendég Jellege Eredmény 

2015.01.28. Magyarország Ukrajna Barátságos 2-5 

2015.01.29. Magyarország Ukrajna Barátságos 2-2 

2015.05.05. Magyarország Katalónia Barátságos 3-5 

2015.05.06. Magyarország Katalónia Barátságos 1-3 

2015.06.25. Olaszország Magyarország Barátságos 5-0 

2015.06.27. Olaszország Magyarország Barátságos 0-4 

2015.10.27. Spanyolország Magyarország Barátságos 6-0 

2015.10.28. Spanyolország Magyarország Barátságos 8-1 

2015.12.12. Szlovákia Magyarország Nemzetközi torna 1-6 

2015.12.13. Magyarország Csehország Nemzetközi torna 1-1 

16. Strandlabdarúgás 

Szakágunk eddigi legnagyobb eredményét érte el azzal, hogy kvalifikálta magát a 2016 évben első 
alkalommal megrendezésre kerülő Európa Játékok multi sporteseményre. A NOB égisze alá tartozó 
EOC által felügyelt eseményen Európa 8 legjobb válogatottja léphetett homokra. Válogatottunk nem 
vallott szégyent, hiszen minden ellenfele ellen kiélezett mérkőzést játszott és a végén a 
papírformának megfelelő 7. helyen végzett. 

Az évben rendezett mérkőzések a felkészülés elejét kivéve, mind magasabban jegyzett válogatottak 
ellen kerültek megrendezésre. A mérkőzéseken látottak és tapasztaltak tovább szolgálták csapatunk 
fejlődését és a generáció váltás eredményes levezénylését. 
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V. fejezet 

Versenyek 

1. Versenyigazgatóság (versenyszervezés) 

AZ MLSZ Versenyigazgatóság élén 2015. június 1-től változás történt. A nyugdíjba vonuló Csiki 
Károly urat (aki a továbbiakban a mérkőzés ellenőröket irányítja) Dr. Barczi Róbert váltotta 
Versenyigazgatóként.  

1.1. Nagypályás bajnokságok és kupák 

A 2014/2015. évi bajnokságokat, kupákat az MLSZ Versenyigazgatósága az Elnökség által 
elfogadott Szabályzatok és Versenykiírások alapján bonyolította le. 

A 2015/2016. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok az Elnökség döntésének 
megfelelően megváltoztak. Az OTP Bank Liga NB I. 12 csapattal, a Merkantil Bank Liga NB II. 16 
csapattal, az NB III. 3 csoportban (Kelet, Közép, Nyugat) csoportonként 20 csapattal került kiírásra. 
Az NB III. bajnokságokba végül csak 51 csapat nevezett be (csoportonként 17 csapat). 

Az OTP Bank Liga NB I. bajnokság lebonyolítása a létszámcsökkentés miatt megváltozott. A 
sportszervezetek 33 fordulós bajnokságban vesznek részt, minden csapat 3 alkalommal játszik 
ellenfelével. 

A 2015/2016. évi Magyar Kupa mérkőzései továbbra is megyei (budapesti) selejtezőkkel kezdődtek. 
Az országos küzdelmeket 128 csapattal bonyolítottuk le. 

A 2015/2016. évi férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek kötelezően indítandó 
utánpótlás csapatai részére két osztályban (I. és II. osztály) írt ki bajnokságot. A bajnokságok 
korosztályai U19 és U17 (U16), illetve U15 és U14.  

Az I. osztályú férfi ifjúsági utánpótlás bajnokságban résztvevőknek U16 korosztályú bajnokságban is 
kellett csapatot indítaniuk. 

A beszámoló időszakában jelentősen javult a sportszervezetek pénzügyi fegyelme a képzési 
kártalanítás és a szolidaritási mechanizmus megfizetésével kapcsolatban. Az MLSZ folyamatosan 
ellenőrzi a szerződésekben foglaltak végrehajtását, ezáltal biztosítva, hogy az amatőr 
sportszervezetek az őket megillető összegekhez hozzájussanak. 

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

Az amatőr férfi felnőtt bajnokságokat a megyei (budapesti) igazgatóságok bonyolították le. A 
megyékben szereplő sportszervezetek részére utánpótlás bajnokságok is kiírásra kerültek. Több 
megyében nagypályás női felnőtt és utánpótlás bajnokságok kerültek lebonyolításra. 

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

Az OTP Bank Liga NB I. bajnoki mérkőzések közül fordulónként általában csak 2 mérkőzés került 
közvetítésre szombati napokon. A Merkantil Bank Liga NB II-ből közvetített mérkőzések vasárnap 
délután kerültek képernyőre. A Magyar Kupa mérkőzések közvetítésére is a szerződésben 
maghatározottak szerint került sor. 

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

A 2015/2016. évi leány U17 és U15 korosztályú bajnokságban a férfi OTP Bank Liga NB I-es, leány 
U15 korosztályú bajnokságban a férfi Merkantil Bank Liga NB II-es sportszervezetek csapatainak 
részt kellett venniük. A 2016/2017-es bajnoki évtől a Merkantil Bank Liga NB II-es 
sportszervezeteknek is kell U17 korosztályú leány csapatot is versenyeztetniük. 

A 2014/2015. bajnoki évben bevezetett regisztrációs kártya sok tekintetben elérte a célját. A 
2015/2016. bajnoki évre a sportszervezetek már tudták, hogy mikor és milyen feltételek mellett 
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tudják sportszakembereik részére a regisztrációs kártyákat kiváltaniuk. A kártya kiváltásának 
folyamata az elektronikus rendszernek köszönhetően egyszerűsödött és fel is gyorsult. 

Az MLSZ informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a sportszervezetek egyre több ügyüket tudják 
elektronikusan elintézni. 

1.2. Futsal felnőtt és utánpótlás bajnokságok 

A futsal felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek száma 2014. évben is emelkedett. A 
2014-2015. évi NB I. 10 csapattal, az NB II. 3 csoportban 14-14 csapattal kerül megrendezésre. 

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

Az NB II-es csapatok és a felnőtt csapattal nem rendelkező futsal utánpótlás csapatok részére torna 
rendszerű bajnokságok (fiúknak U20, U17 korosztályban, leányoknak U18, U16, U14 korosztályban) 
kerültek kiírásra. 

Fiú futsal utánpótlás bajnokságokat (U15, U13, U11 korosztályban) a megyei igazgatóságok 
bonyolítják le. Az MLSZ csak a korosztályos döntőket rendezi meg. 

1.3. Nemzeti strandlabdarúgó bajnokság 

Idén is Siófokon került megrendezésre a Nemzeti Strandlabdarúgó Bajnokság. A nemzeti 
strandlabdarúgó bajnokság férfi felnőtt bajnoksága mellett az U19-es, az U17-es, illetve U15-ös 
korosztályú bajnokság is megrendezésre került. 

A résztvevő csapatok fordulóról fordulóra javuló játékkal rukkoltak elő, egyre szervezettebb és 
taktikusabb mérkőzéseket láthatott a szép számú közönség. 

Nemzeti bajnokságunk, a Nemzeti Strandlabdarúgó Bajnokság csúcspontja a Super Final, ahol a 
felnőtt mellett az utánpótlás döntők is megrendezésre kerültek. 

2. Játékvezetés 

2.1. A szakterülethez kapcsolódó általános szövetségi feladatok 

A Szövetség folyamatosan 

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

 végzi a hazai bajnoki és kupamérkőzések játékvezetői és ellenőri küldéseit (nagypályás, futsal, 
strandlabdarúgó bajnokságok); 

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

 végrehajtja az UEFA Játékvezetői Konvencióban meghatározott feladatokat; 

 gondoskodik a játékvezetői utánpótlás-nevelés fejlesztéséről; 

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

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

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

A játékvezetés területén a beszámoló időszakban a Szövetség: 

 az általa szervezett versenyekre, barátságos és 84 nemzetközi (FIFA, UEFA, valamint 
meghívásos) mérkőzésre játékvezetőket, ellenőröket biztosított; 

 Magyarországon játszott UEFA mérkőzésekre és tornákra, hivatalos és barátságos találkozókra 
negyedik játékvezetőket, kísérőket biztosított (32 különböző esemény); 

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

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

 sajáterős informatikai fejlesztés az NB I., NB II. és NB III. játékvezetői/asszisztensi keretek 
szakmai értékelése céljából; 
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 a játékvezető asszisztensek teljesítményének részletesebb értékelése érdekében bevezette az 
eseti asszisztens ellenőrzést;  

 sikeres átfogó UEFA Convention ellenőrzésen vagyunk túl, ahol az MLSZ JB elmúlt 3 évi 
tevékenységét ellenőrizték (a Játékvezetői Bizottság felépítését és működését, a játékvezetők 
ellenőrzésének rendszerét, toborzás/megtartás területét, talent-mentor program működését 
országos és régiós szinten, elit játékvezetők képzését, regionális játékvezetők képzését, 
játékvezetők erőnléti felkészítését és az UEFA pénzügyi támogatásának felhasználását). 
Csupán két területen várnak el többet az MLSZ JB-től a jövőben, az orvosi ellátás és háttér 
biztosításában illetve a hatékonyabb toborzás/megtartás területén. A többi területen 
kiemelkedőnek ítélték meg a JB munkáját. 

 a megfelelően képzett országos utánpótlás folyamatos biztosítsa érdekében Bizottságunk 
kidolgozott egy hosszú távú (6-8 évre szóló) tehetségkutató és tehetséggondozó programot, 
melyet az egykori olimpiai bajnok labdarúgóról, későbbi világhírű FIFA játékvezetőről, Palotai 
Károlyról neveztünk el. A program elsődleges célja, hogy már a pályafutásuk elején országos 
látókörbe emelje azokat a tehetségeket, játékvezetőket/asszisztenseket, akik kellő tapasztalat 
megszerzését követően (természetesen évek múlva) a Nemzeti Bajnokság élvonalába, a profi 
státuszú játékvezetők helyébe léphetnek, illetve akár a nemzetközi keretekbe is 
avanzsálhatnak. A program keretében 2015 őszén 125 fő 20 évnél fiatalabb játékvezetőt hívott 
össze felmérés és oktatás céljából. 

2.3.  A játékvezetők felkészítése 

A korábbi évekhez képest új forgatókönyv alapján készültek a nagypályás országos játékvezetői 
keret tagjai a tavaszi szezonra. Januárban Törökországban edzőtáboroztak egy hetet, február 
közepén Vecsésen folytatták a képzést, utóbb pedig a Puskás Stadion rekortánján fizikai felmérőn 
vettek részt. A 249 fősre duzzadt országos nagypályás játékvezető keret (illetve a 92 fős futsal keret) 
szakmai felkészítése, téli és nyári edzőtáborai, szezon közbeni frissítő kurzusai, elméleti és fizikai 
tesztelése rendben megtörtént. Mindezen túlmenően a hivatásos játékvezetők a bajnoki szezon alatt 
folyamatosan, minden részletre kiterjedően elemezték döntéseiket, ítéleteiket. 

A nemzetközi trendet követve a hazai NB I-es, NB II-es és NB III-as játékvezetői és asszisztensi 
keret tagjai kétszer teljesítették az úgynevezett yo-yo és ARIET tesztet. 

2.4. Rangos játékvezetői sikerek 

A 2015-ös évben is jelentős nemzetközi sikereket ért el a magyar játékvezetés. 

Huszonharmadszor rendezett téli kurzust a legjobb európai játékvezetőknek az Európai Labdarúgó 
Szövetség. Az athéni konferencián hatan (Kassai Viktor, Vad II István, Gaál Gyöngyi, Kulcsár 
Katalin, Bognár Tamás és az újonc FIFA játékvezető Farkas Ádám) képviselték Magyarországot. 

Kassai Viktor továbbra is a nagypályás elit keret tagja maradt. Új FIFA-játékvezető Farkas Ádám lett, 
az asszisztenseknél Bozó Zoltán és Buzás Balázs, illetve a Beach Soccer játékvezetőknél Baghy 
Csaba először vehette át 2015-ben a FIFA-jelvényt. 

A hölgyeknél Gaál Gyöngyi és Kulcsár Katalin továbbra is az UEFA elit kategóriában folytathatják 
pályafutásukat. 

A következő döntő tornákon vettek részt magyar játékvezetők 2015. évben: 

 U 20 VB (Új-Zéland) – Vad István, Albert István, ifj. Tóth Vencel; 

 női VB (Kanada) – Kulcsár Katalin; 

 U19 EB (Görögország) – Bognár Tamás; 

 női U19 EB (Izrael) – Török Katalin. 
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3. Klublicenc rendszer 

3.1. Általános fejlemények 

A Szövetség egyik kiemelt feladata az UEFA követelményeknek való megfelelés biztosítása 
érdekében a licenc rendszer működtetése és a licenc eljárás lebonyolítása. 

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

Az MLSZ Elnöksége határozatban döntött a Pénzügyi Monitoring Rendszer („PMR”), bevezetéséről, 
amelynek keretében az NB I-es és NB II-es kluboknak havonta kell pénzügyi jelentéseket 
benyújtania a Klublicenc Adminisztráció részére. 

3.2. Projektek, kiemelt feladatok 

A klublicenc eljárás 2015. február 9-től 2015. május 31-ig tartott. Az eljárás során 41 klub kért 
licencet, ebből 7 kapott UEFA/NBI., 10 klub NB I., 15 klub pedig NB II-es licencet. A 41 
licenckérelmezőből visszautasításra került 1 UEFA (Győr), 4 NB I (Pécs, Kecskemét, Nyíregyháza, 
Pápa) és 1 NB II (Putnok) licenckérelem, valamint 3 NB II licenckérelmező visszavonta a 
licenckérelmét, így azt az Elsőfokú Licencadó Bizottság nem tárgyalta. 

Az MLSZ Elnöksége 2015. december 8-án fogadta el a 2016-17-es bajnoki évre vonatkozó 
Klublicenc Szabályzatot. A szabályzat jóváhagyását két hónapos, minden érintett bevonásával 
lefolytatott egyeztető, előkészítő munka előzte meg, melynek eredményeképpen kialakultak azok a 
módosítási javaslatok, amelyeket az MLSZ Elnöksége elfogadott. 

Tekintettel arra, hogy a PMR rendszer segítségével a korábbiaknál hatékonyabb pénzügyi 
visszajelzés, a 2015-16-os bajnoki szezonban kevesebb helyszíni ellenőrzés lefolytatására került 
sor. Az MLSZ Elnöksége által 2013 februárjában bevezetett helyszíni ellenőrzések keretében 2015-
ben és 2016-ban 4 NB II-es klub ellenőrzése valósult meg. Az ellenőrzések során nem került 
rögzítésre olyan megállapítás, aminek következtében az érintett klub licencét meg kellett volna 
vonni. 

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

A 2015/16-os bajnoki évben, az UEFA elvárásainak megfelelően a Klublicenc Adminisztráció 
helyszíni ellenőrzés keretében tekintette át a beadott utánpótlás fejlesztési programok 
megvalósulását a BL-ben és EL-ben induló klubok esetében. Az ellenőrzések során jelentős 
hiányosság nem került megállapításra. 
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4. Stadionbiztonság 

4.1. A Biztonsági Szabályzat módosítása 

Az MLSZ Elnöksége a 98/2015 (07.01.) számú határozatával felfüggesztette a 127/2014. (06.26) 
számú határozatát. A 2015/16-os versenyévadban az OTP Bank Ligában indulási jogot szerzett 
sportszervezetek által szervezett NBI-es és Magyar Kupa mérkőzéseken a klub- vagy futballkártya 
(a továbbiakban egységesen: szurkolói kártya) kötelező alkalmazására előírt általános 
kötelezettséget felfüggesztette, valamint a kötelező, vagy önkéntes kártyahasználatról szóló döntést 
a rendező sportszervezet, a vendégszurkolók vonatkozásában a két sportszervezet hatáskörébe 
helyezte át.  

Az előző módosítás mellett a szövetség elnöksége arról is határozott, hogy nem írja elő kötelezően a 
rendőrség írásos engedélyének beszerzését a mérkőzésnapi helyszíni jegyértékesítés 
megszervezéséhez, hanem a klubok a döntés óta maguk dönthetnek a mérkőzésnapi 
jegyértékesítés megszervezéséről. A változást követően a kluboknak kell biztosítaniuk a nézők – 
különösen a klubkártyával rendelkező résztvevők - gyors kiszolgálásához a stadionnál megfelelő 
számú pénztár nyitva tartását.  

A Biztonsági Szabályzat rendelkezései a kommunikációs kötelezettségekre is kitérve határozzák 
meg azt, hogy a kluboknak milyen feladatokat kell végrehajtaniuk a nézők kulturált kiszolgálása 
érdekében. A konkrét mérkőzés sajátosságainak figyelembe vételével a sportszervezetek a 
szabályzatban foglalt kötelező egyeztetések eredményeképpen maguk kell, hogy kialakítsák a 
jegyértékesítés (stadionpénztár, online, jegyértékesítő hálózat, elővétel) formáit és 
kedvezményrendszerét is.  

Az MLSZ a jegyértékesítési feladatok egyértelműsítése érdekében a közeljövőben megalkotja 
jegyértékesítési szabályzatát. A szabályzat nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a jegyértékesítés 
gyakorlata érdemben változzon, fejlődjön.  

A Biztonsági Szabályzat legutóbbi módosítása is már azt a célt szolgálta, hogy a sportszervezetek 
nagyobb felelősséggel járjanak el szurkolóik kiszolgálása, vagyis a jegyértékesítés megszervezése 
vonatkozásában.  

A Biztonsági Szabályzat a transzparensek hitelesítésének meggyorsítása érdekében is módosult. 

4.2.  A biztonsági képzési rendszer és a vagyonőrök felkészültségének javítása 

Az MLSZ által kiadott Biztonsági Képzési, Továbbképzési és Vizsga Szabályzatban foglaltak szerint 
a Szövetség a sportszervezetek biztonsági felelőseinek szervezett oktatást, továbbképzést. Ezen a 
beléptető rendszerekkel kapcsolatos témakörök kerültek kiemelésre, mely országos tekintetben 
aktualitás. Ezen kívül folytatta a vagyonőrök képzését és vizsgáztatását is.  

Az elmúlt bajnoki évben 960 fő rendező képzését és vizsgáztatását hajtottuk végre. Jelenleg 2614 fő 
rendelkezik MLSZ vizsgaigazolással. 

Az MLSZ külső vállalkozót bízott meg azzal, hogy készítse el öt feladatkörnek/munkakörnek a 
kompetencia alapú munkakörelemzését, amelyek a labdarúgó mérkőzések biztosítása 
szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. A megbízás alapján elkészült a szervezési feladatok 
irányítását ellátó biztonsági felelős, a rendezői tevékenységet vezető főrendező, a feladatok operatív 
irányítását végző középvezető, valamint a végrehajtásban tevékenykedő rendező, és a steward 
kompetencia elemzése.  

A kompetencia alapú munkakörelemzés mellett javaslat került megfogalmazásra az egyes 
feladatkörök/munkakörök betöltésénél elfogadható iskolai végzettségekre, a szükséges 
szakképzettségek körére, a feladatellátás szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró kompetenciákra 
és azok szintjére, továbbá azokra a fejlesztési lehetőségekre, amelyek hosszú távon biztosíthatják 
azt, hogy az érintettek a tőlük elvárt minőséget nyújtva végezzék munkájukat. 

4.3. Mérkőzések nem megengedett eszközökkel történő befolyásolása elleni feladatok 

Az elmúlt időszakban az MLSZ aktív szerepvállalásának megfelelően olyan jogszabályi környezet 
jött létre, amely mindenben megfelel a norma követelményrendszerének, az MLSZ belső 
szabályrendszere igazodott a jogszabályi környezethez, a nemzetközi és a nemzeti elvárásokat és 
követelményeket is maximálisan lefedi.  

A jogszabályok (a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. 
((III.12.) Korm. rendelet, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény) módosítását 
követően az MLSZ fogadási csalással kapcsolatos szabályozása (Fegyelmi Szabályzat, 
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Versenyszabályzat) is módosításra került. Rögzítésre került többek között a sportolók és 
sportszakemberek fogadási, illetve az előnyök felkínálásának és elfogadásának tilalma, valamint a 
megkeresésekkel és nyomozásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettsége. A szabályok 
megszegőivel szemben szigorú fegyelmi büntetések kerültek bevezetésre, továbbá a büntetési 
tételek minimálisan alkalmazandó tételei is rögzítésre kerültek. Az Etikai Kódex a fogadási csalások 
elleni rendelkezésekkel módosult. 

A BTK módosításának köszönhetően új tényállás (a sporteredmény tiltott befolyásolása) került 
bevezetésre, aminek értelmében a sportrendezvények eredményének és részelemének jogellenes 
befolyásolása mára már bűncselekménynek minősül. A jogszabály gyakorlati alkalmazására még 
nem került sor, ami szükségessé teszi a nyomozó hatóságokkal és az igazságszolgáltatási 
szervekkel az együttműködés formájának átgondolását. 

A fogadási csalások elleni szövetségi tevékenység szervezetté vált. A korábban kiépített 
együttműködési csatornák tovább bővültek a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Olimpiai Bizottság 
irányába. 

A hatékonyabb felderítés szükségessé tenné, hogy a sportszervezetek nem csak szerződéses 
formában, de a belső bejelentési protokollok kialakításával is fellépjenek a fogadási és mérkőzések 
befolyásolásával kapcsolatos gyakorlatok ellen. Különösen igaz ez akkor, amikor az első és második 
fogadással kapcsolatos eljárást követően a bűnözői körök tevékenysége az utánpótlás csapatok és 
az NBIII, valamint az alatti versenyrendszerekben kezdett el megjelenni. 

5. Infrastruktúrafejlesztés 

2015 tavaszán az MLSZ önálló szervezeti egységet állított fel, melynek egyik fő feladata a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Program (NSP) sportszakmai koordinálása. Ennek keretében az állami forrásból 
történő infrastrukturális fejlesztések erősebb sportszakmai kontroll mellett valósulnak meg. Az 
igazgatóság folyamatosan részt vesz a beruházási koncepciók, tervek véleményezésében, kiemelt 
figyelemmel a vonatkozó MLSZ, UEFA és FIFA előírások betartatására. A folyamatos közreműködés 
elősegíti a projektet irányító munkacsoport döntéseinek sportszakmai előkészítését és 
alátámasztását is.  

Az új szervezeti egység létrehozásával sikerült elérni, hogy a sportfejlesztési programok készítői már 
az előkészítés idején közvetlen segítséget kaphassanak az új létesítmények jövőbeli hitelesítéséhez 
szükséges szabályzatoknak való megfelelőség érdekében, így az MLSZ időben be tudott 
kapcsolódni a szegedi, budaörsi, szigetszentmiklósi stadionok tervezésébe. 

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

A Budapesti Igazgatóság előzetes felmérése alapján az MLSZ Elnöksége elfogadta a Budapesti 
Pályaépítési Program tervezetét, amely állami forrásból 33 fővárosi létesítmény fejlesztését célozza 
meg. Ezen fejlesztések eredményeként két év alatt 4 új élőfüves és 2 új műfüves nagypálya 
kialakítása mellett 27 nagypálya újul meg, illetve bővül szabványos méretűre. A nagypályákon kívül 
8 db 60×40m-es műfüves pálya is épül, és 19 helyszínen bővül, ill. javul az öltözőállomány.  

Az MLSZ központ által végzett pályahitelesítések koordinálása mellett az MLSZ workshop-ot indított, 
illetve szorosabb együttműködést kezdett a központ és a megyei igazgatóságok között, a feljutó 
csapatok infrastruktúra fejlesztéseinek tervezését segítendő. 

A FIFA-val együttműködésben új Országos Pályakarbantartási Képzési Program előkészítése 
kezdődött meg a fejlesztések során létrejött új pályák minőségének minél hosszabb ideig tartó 
megőrzése érdekében. 
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VI. fejezet 

Megyei labdarúgás 

Hét versenyévre kiváltott érvényes labdarúgó-, strandlabdarúgó- és futsal versenyengedélyek száma 
megyénként és összesen, valamint azok %-ban kifejezett változásai évről évre. 

Versenyengedélyek száma megyénként és összesen 

ssz. megye 

 

versenyengedélyek száma összesen %-os változás 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016* 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016/2010 

1 
BÁCS-
KISKUN 

5 516 5 607 5 967 7 343 7 404 8 081 8 384 102% 106% 123% 101% 109% 104% 152% 

2 BARANYA 5 561 5 418 5 694 6 366 6 917 7 582 7 859 97% 105% 112% 109% 110% 104% 141% 

3 BÉKÉS 4 270 3 751 5 185 6 308 6 822 7 308 7 127 88% 138% 122% 108% 107% 98% 167% 

4 
BORSOD-
ABAÚJ-
ZEMPLÉN 

8 616 8 404 8 982 9 704 10 548 11 313 10 331 98% 107% 108% 109% 107% 91% 120% 

5 BUDAPEST 11 825 11 769 13 395 18 524 20 147 20 467 19 982 100% 114% 138% 109% 102% 98% 169% 

6 CSONGRÁD 4 435 4 537 4 870 6 172 7 096 8 409 8 214 102% 107% 127% 115% 119% 98% 185% 

7 FEJÉR 6 734 6 622 7 469 9 711 10 133 11 418 11 844 98% 113% 130% 104% 113% 104% 176% 

8 
GYŐR-
MOSON-
SOPRON 

9 259 9 011 9 559 10 481 11 336 11 962 11 908 97% 106% 110% 108% 106% 100% 129% 

9 
HAJDÚ-
BIHAR 

4 755 4 951 6 046 7 341 8 761 9 912 10 027 104% 122% 121% 119% 113% 101% 211% 

10 HEVES 4 410 4 074 4 513 5 206 5 576 6 031 5 890 92% 111% 115% 107% 108% 98% 134% 

11 
JÁSZ-
NAGYKUN-
SZOLNOK 

4 694 4 160 4 405 4 883 6 030 5 909 5 241 89% 106% 111% 123% 98% 89% 112% 

12 
KOMÁROM-
ESZTERGOM 

4 830 4 871 5 132 6 302 7 342 7 711 7 925 101% 105% 123% 117% 105% 103% 164% 

13 NÓGRÁD 4 433 4 381 4 510 5 106 5 207 4 937 4 891 99% 103% 113% 102% 95% 99% 110% 

14 PEST 12 221 13 329 15 887 19 001 21 354 22 725 22 940 109% 119% 120% 112% 106% 101% 188% 

15 SOMOGY 6 087 5 905 6 008 6 783 7 498 7 802 6 916 97% 102% 113% 111% 104% 89% 114% 

16 
SZABOLCS-
SZATMÁR-
BEREG 

7 718 7 058 8 530 8 961 9 951 11 433 11 725 91% 121% 105% 111% 115% 103% 152% 

17 TOLNA 4 246 4 027 4 018 4 387 4 634 5 077 5 054 95% 100% 109% 106% 110% 100% 119% 

18 VAS 6 060 5 865 6 253 6 606 6 876 7 071 6 788 97% 107% 106% 104% 103% 96% 112% 

19 VESZPRÉM 6 098 5 703 6 688 7 189 7 701 7 694 7 266 94% 117% 107% 107% 100% 94% 119% 

20 ZALA 6 866 6 986 7 026 7 288 7 176 7 967 7 083 102% 101% 104% 98% 111% 89% 103% 

MINDÖSSZESEN 128 634 126 429 140 137 163 662 178 509 190 809 187 395 98% 111% 117% 109% 107% 98% 146% 

                
*2016. március 15-ei - tehát a versenyév vonatkozásában még nem végleges - 
adat 

          

A megyei szintű futballaktivitás alakulása országosan a kiadott labdarúgó, futsal- és strandlabdarúgó 
versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os versenyév tavaszáig, 
március 15-ig. 

 

 

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

1.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

A nemzeti bajnokságban szereplő férfi csapatok számában nem következett be változás, továbbra is 
3 egyesület szerepel az első három osztályban. Azonban komoly változást jelentett az, hogy a 
megyét az NB I-ben és NB II-ben sem képviseli jelenleg csapat, mind a három együttes a 
harmadosztályú, a PMFC pedig a megyei I. osztály küzdelmeiben vesz részt. Az utánpótlás 
játékosok felfelé áramlásának esélyét jelentően megnehezíti az, hogy nincs már képviselője a 
megyének az első, illetve a másodosztályban. 

1.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

Az elmúlt évekhez képest minimálisan csökkent a csapatszám, jelenleg 86. Jellemzően amennyi 
csapat megszűnik a bajnoki év végén, a következő bajnoki évben annyi új indul más településen. 

Öregfiúk: Az öregfiúk bajnokság a 2012-2013. szezonban integrálódott az MLSZ 
versenyrendszerébe, jelenleg 24 csapatos a bajnokság, mely alapszakaszát az igazgatóság két 
csoportban bonyolítja le. 

Veterán: A csapatszám stabil, az előző szezonhoz képest nem változott, továbbra is 5 csapat 
versenyez. 

1.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

1.3.1 Nemzeti utánpótlás bajnokságok 

Az országos bajnokságokban szereplő csapatok számában kisebb csökkenés állt be, ami az U18 
korosztályú bajnokság megszüntetése, valamint a II. osztályú U19 – U17, illetve U15 – U14 
bajnokságokba benyújtott kevesebb nevezés miatt adódott. A csapatok az U19 és U17 korosztályú 
játékosokat nehezebben tudják megtartani (iskolaváltás, környékbeli felnőtt csapatokba átigazolás), 
így nehezebben vállalták az országos bajnokságban történő szereplést. 

1.3.2 Megyei utánpótlás bajnokságok 

A megyében szereplő utánpótlás csapatok tekintetében, az előző évi növekedést követően a 2015-
2016-os bajnokságban is emelkedett (igaz, csak 2 csapattal) a labdarúgás szakágban szereplők 
száma. Mivel az U17-es korosztályú bajnokság helyett U16-ot kellett indítani a megyei I. osztályban 
az egyesületeknek, ez kisebb problémákat okozott és okoz, ami nem a csapatszámban, hanem a 
játékos számban jelentkezik. A legtöbb klub a mérkőzésekre sokszor cserejátékosok nélkül, vagy 
maximum 1-2 cserejátékossal állt ki a bajnokság során. A váltásból adódóan az igazgatóság az U14 
korosztálynak is írt ki bajnokságot, így a csapatszámban sikerült elérni a 76 résztvevőt. 

1.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

1.4.1 Nemzeti bajnokság - Felnőtt női 

Az előző évekhez képest csökkenés következett be, kettő helyett egy csapat képviseli a megyét. Az 
őszi rajtnál még 2 csapattal volt érdekelt a megye, de a tavaszi idény előtt a PVSK csapata 
bejelentette visszalépését a bajnokságtól. 

1.4.2 Nemzeti bajnokság - utánpótlás lány 

A résztvevő csapatok száma nem változott (4). A bajnokságokban az NB I-es felnőtt csapat 
kötelezően előírt U15 lány csapata mellett, megyei első osztályú egyesületek utánpótlás csapatai a 
bajnokság résztvevői. 

1.4.3 Megyei bajnokság - utánpótlás leány 

Az Igazgatóság 2013-2014. szezonban első alkalommal írt ki U15 leány bajnokságot, a részt vevő 
csapatok száma folyamatosan nő, jelenleg 11 csapat versenyez. 

1.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

1.5.1 Futsal – nemzeti bajnokság 
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A nemzeti felnőtt bajnokságban II. osztályú küzdelmeiben a két férfi megyei csapat mellett, egy női 
csapat is szerepel. Az utánpótlás fiú bajnokságban szereplő csapatok száma egyről kettőre nőtt.  

1.5.2 Futsal – megyei bajnokság 

Az Igazgatóság által kiírt megyei futsal bajnokságban 60 csapat versenyzett. 

1.5.3 Strandlabdarúgás 

Baranyában az előző évektől eltérően nincs strandlabdarúgó csapat. 

1.6. MLSZ OTP Bank Bozsik-program (egyesületi és intézményi modul) 

1.6.1 Egyesületi 

A versenyző csapatok száma jelenleg 168, a bevonható csapatok száma várhatóan már csak 
kismértékben növelhető a jövőben.  

1.6.2 Intézményi 

A 2015/2016-os tanévben 95 intézmény nevezett az OTP Bank Bozsik Intézményi Programba, ez 4-
gyel több az előző tanévhez képest. A növekedést új óvodák bevonása eredményezte. Mivel az 
iskolai csoportokban, bizonyos korcsoportokban már nem szerepelhetnek versenyengedélyes 
labdarúgók, így ott a létszámnövelés már nehezen valósítható meg. A programban résztvevő 
óvodások száma az előző évi 538 főről 591 főre emelkedett, míg az iskolások 1812 fős létszáma 
1828 főre változott. Összességében 47 óvodás és 133 iskolás sportcsoport vesz részt a 
programban. 

1.7. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A pályaépítési program keretében a vizsgált időszakban az MLSZ Elnöksége 1 db (20x40 m) 
műfüves pálya (Siklós), valamint 2 db műfüves grund pálya (12x24) építését hagyta jóvá (Harkány, 
Pécsudvard). 

1.8. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

Infrastruktúra fejlesztés tekintetében a megyében jellemzően az öltözők és a játéktér felújítása, 
valamint a villanyvilágítás kiépítése történt meg. A vizsgált időszak kiemelkedő fejlesztés a bólyi 
csarnok építése volt. 

1.9. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

1.9.1 Törpfoci program 

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

1.9.2 Grund Bajnokság 

Az Igazgatóság 2015. évben többfordulós Grund Bajnokságot írt ki. 

1.9.3 Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság 

Igen népszerű a 2015-ben harmadik alkalommal megrendezett nagypályás műfüves bajnokság, 
melyen 52 megyei csapat vett részt a téli felkészülési időszakban. 

1.9.4 Megye Utánpótlás Labdarúgásáért Díj 

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

1.9.5 Élő internetes közvetítés 

A megyei amatőr labdarúgás népszerűsítése érdekében az érdeklődők - élőben - az interneten 
tekinthettek meg több megye első osztályú rangadót, valamint a megyei kupadöntőt. 

1.9.6 Video magazin műsor 
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„Helyzetben Baranya” címmel indított 2016 februárjában video magazin műsort az Igazgatóság, a 
megye labdarúgó életének bemutatása céljából.  

1.9.7 Megyei kiadvány 

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

1.9.8 Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetemmel 

Az Igazgatóság immár második éve köt együttműködési megállapodást a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Karával, mely együttműködés célja a felsőoktatási intézménnyel való kapcsolat 
szorosabbá fűzése és egymás kölcsönös segítése. 

1.9.9 Hónap legsportszerűbb csapata díj 

A Pécsi Sörfőzde Zrt-vel közösen 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 az Igazgatóság.  

1.9.10 Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása 

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

1.9.11 Újonnan nevező egyesületek támogatása 

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

1.9.12 Számítástechnikai támogatás 

Az Igazgatóság az elektronikus jegyzőkönyv használatának elősegítése érdekében 2015-ben, 
valamennyi megyei IV. osztályú egyesületeket laptop és nyomtató támogatásban részesített. 

1.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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2. Bács-Kiskun megye 

2.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

2.1.1 Felnőtt férfi 

Bács-Kiskun megyének jelenleg nincs csapata az NB-s bajnokságokban, mivel a Kecskeméti TE a 
2015/2016-os bajnoki szezonra nem kapta meg az NB I-es licencet, végül az NB III-ban sem indult. 
A Bajai LSE pedig kiesett az NB III Közép csoportjából. 

2.1.2 Utánpótlás férfi 

A Mercedes-KLA (Kecskeméti Labdarúgó Akadémia) csapatai jelenleg az U-19, U-17, U-16, U-15, 
U-14 első osztályban szerepelnek. Az országos utánpótlás versenyrendszerben vesz részt még a 
Bajai LSE és a Szilády RFC Kiskunhalas is. 

2.1.3 Utánpótlás női 

A Kecskeméti NLE az U-17-es bajnokságban szerepel Mercedes-KLA néven. 

2.1.4 Futsal 

Többéves szünetet követően ismét van férfi felnőtt futsal csapata Bács-Kiskun megyének, a Score-
Goal Kecskeméti Futsal Club újonnan alakult egyesületként az NB II. Közép csoportjában 
versenyez. 

2.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

2.2.1 Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma évről-évre stabilnak mondható. A tartalékcsapatok 
indításának lehetősége továbbra is „népszerű”, a felnőtt bajnokságokban 6 sportszervezet élt is 
ezzel a lehetőséggel. 

2.2.2 Utánpótlás férfi 

Az U-19-es csapatok száma állandónak mondható, az U-16-os bajnokságokban örömteli tény, hogy 
a kötelezően indítandó csapatokon (megyei első osztály) felül a megyei másod és harmadosztályú 
csapatok is indítanak U-16-os csapatokat, valamint az önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetek is 
részt vesznek a megyei korosztályos utánpótlás bajnokságokban. Az U-14-es bajnokságokban is 
közel harminc csapat szerepel, annak ellenére, hogy 2015/2016-ban már a megyei első osztályú 
csapatoknak sem kötelező a részvétel ebben a korosztályban. 

2.3. Megye részvétele a női labdarúgásban 

2.3.1 Leány futsal U18 

A Kiskunfélegyházi Mókusok – Kiskunmajsai FC indított csapatot. 

2.3.2 Felnőtt megyei női bajnokság 

A női bajnokság létszáma évek óta stabil, jelenleg kilenc csapat vesz részt, az elmúlt évekhez 
hasonlóan továbbra is van szomszéd megyei induló (Mórahalom). Nőnapi teremtornát minden évben 
rendez a megye a női csapatok részére. A bajnokság fokozatos szakmai fejlődését mutatja, hogy a 
2015/2016-os bajnokság az előző évekkel ellentétben már ¾ pályára lett kiírva a korábbi 
keresztfélpályával szemben. 

2.4. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

2.4.1 Futsal 

A fiú futsal U-17 másodosztályban a Félegyházi Térségi Sportiskola csapata, leány futsal U18 első 
osztályban a Kiskunfélegyházi Mókusok – Kiskunmajsai FC vesz részt. 

2.4.2 Strandlabdarúgás 
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2015 nyarán több megyei csapat is elindult a Csongrád megye által megrendezett korosztályos 
strandlabdarúgó versenyeken. 2016 nyarán Bács-Kiskun megyében is fognak indulni korosztályos 
versenyek. 

2.5. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik egyesületi programban a 2015/16-os évadban 65 U7-U9-U11 és 39 U-13-as 
csapat indult. Az intézményi Bozsik programban 3232 fő vett részt a rendezvényeken. 

2.6. Pályaépítési program 

A korábbi időszakban Baján, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Tiszakécskén épült műfüves pálya, 
jelenleg pedig Hartán, Kecskeméten, Kiskőrösön, Kiskunmajsán és Lakiteleken folyik műfüves 
pályával kapcsolatos beruházás. 

2.7. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

A látvány-csapatsportokkal kapcsolatos adó támogatásokra rendszeresen pályáznak a megyei 
sportszervezetek, például Borotán, Jászszentlászlón, Soltvadkerten, Tiszakécskén nemrégiben 
történt meg az öltöző felújítása. 

2.8. Egyéb jelentős esemény, projekt 

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

A megyei felnőtt válogatott részt vett 2015. november végén sikeresen szerepelt a megyei 
válogatottak országos nagypályás tornájának regionális selejtezőjén (Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest), amelyet Kecskeméten rendeztek, és végül a második 
helyet megszerezve bekerült az országos nyolcas döntőbe (Pomáz, Szigetszentmiklós), ahol végül 
az ötödik helyet szerezte meg. 

2.8.1 Veterán foci 

A megyéből Kecskemét csapata régiós tornákon vesz részt. 

2.9. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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3. Békés megye labdarúgása 

3.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Az NB I-ben szerepel a megye legmagasabban jegyzett csapata a Békéscsaba 1912 Előre Futball 
Zrt., továbbá az NB III-as bajnokságot erősíti a Várfürdő-Gyulai Termál FC illetve a Békéscsaba 
1912 Előre Futball Zrt. II-es számú csapata. Sajnos az Orosháza FC Kft. megszűnt. 

3.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A megyei első és másodosztályban továbbra is 16-16 csapat vehetne részt, azonban a megyei III. 
osztályt nem tudtuk feltölteni 16 résztvevőre, csak 15-re! A megye harmadosztály két csoportjában 
összesen 26 egyesület verseng, igazgatóságunk által támogatott öregfiú bajnokságban pedig 12 
csapat vitézkedik. 

A 2015/16-os bajnoki évet alapvetően meghatározta az amatőr licenc eljárás a megye első osztályú 
jogot illetően. A megye másod osztályból csak az Elek csapata adott be licenc kérelmet, míg a 
megye I. osztály két kiesője nem kívánt élni bennmaradási lehetőségével, érvényes licence ellenére 
sem! Az idei (2016/17. évet érintő eljárás jelenleg zajlik, sajnos félő, hogy ez a tendencia továbbra is 
megmaradhat!) 

Utánpótlás bajnokságaink az előző évekhez képest átalakultak! Önálló ifjúsági (U-19) korosztályú 
bajnokságot írtunk ki! Az őszi szezont a kvalifikációnak szenteltük, így minden megyei ifjúsági csapat 
lehetőséget kapott arra, hogy a pályán harcolja ki a tavasszal már megye I. osztályú kiemelt 
csoportiban való részvételt! Ezzel a lépéssel alacsonyabb osztályú felnőtt csapattal rendelkező 
települések fiataljai is megkaphatták a lehetőséget arra, hogy a legmagasabb megyei szinten 
játszhassanak! Ezzel még megye III. osztályú csapat is tudott élni! Emellett elértük azt, hogy a 
tehetséges fiatalok a felnőtt csapatban is helyet kaphassanak, ha az ifjúsági mérkőzés napja eltér a 
felnőttétől! Az ősz folyamán 121 olyan játékost találunk, aki az ifjúsági csapatban történő szereplés 
mellett legalább a felnőtt csapat kispadjára leülhetett, de többségük pályára is léphetett! 

3.3. Megye részvétele a női labdarúgásban 

A női labdarúgásban kétfelé vált a megye. Míg az egyik oldaról a többre vágyás, magasabb célok 
elérése vezérel, addig a másik oldalt a jelenlegi helyzet kielégíti, létszámbővülést nem tudnak elérni. 
Így a korábbi keresztpályás bajnokság megszűnt, igény hiányában, ezért a megyében az MLSZ 
pályaépítési programjában megépült műfüves pályákon szervezünk részükre futsal bajnokságot! 
Szerencsére több csapat (Mezőberény, Pusztaföldvár, Kaszaper) a Csongrád megyei szűkített 
nagypályás (immáron régiós szintű), míg a Békéscsabai Wanted csapata a Csongrád megyei 
keresztpályás bajnokságban játszik! 

Futsal NB II-ben a Gyulai Amazonok és ugyancsak a Wanted csapatai vitézkednek! 

3.4. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Sajnos a megye egyetlen felnőtt férfi futsal csapata megszűnt. 

A megyében felnőtt futsal bajnokság nincs, viszont utánpótlás szinten négy korosztályban indítottunk 
tornarendszerű bajnokságot a klasszikus téli futsal időszakban Az U11, U13, U15 és U17 
korosztályokban összesen 41 csapat szerepelt! 

Strandlabdarúgásban tornarendszerű utánpótlás bajnokságot kívánunk idén első alkalommal 
szervezni U-17, U-15 és U-13 korosztályokban! 

3.5. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi programjában, az U7-es korosztályban 60, U9-ben 61, az  
U11-ben 58, míg az U13-ban 47 csapat indult, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy az előző évi 
adatokat tudta megismételni Békés megye! 

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

3.6. Pályaépítési program 

Az MLSZ pályaépítési programja sikernek örvend a megyében, hiszen több mint tíz településen épült 
már valamilyen formában MLSZ játéktér. Körösladány után Szeghalmon is élőfüves nagypálya kerül 
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megépítésre, míg a műfüves pályák tekintetében Békéscsabán, Gyomaendrődön és Okányban 
készülhetnek átadásra az érdekeltek! 

3.6.1 Létesítmény felújítás, fejlesztés 

Az MLSZ infrastruktúra-fejlesztési projektje nagy népszerűségnek örvendett 2015-ben is a 
megyében. 

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 I. osztályú sporttelep szinte mindegyik nagymértékű fejlődésen ment keresztül, de az 
alacsonyabb osztályú sportegyesületek is igyekeznek előteremteni az önerőt és felkutatni a 
megfelelő nagyságrendű társasági adót fizető támogatókat is! 

3.7. Egyéb jelentős esemény, projekt 

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

Minden naptári év elején kerül megrendezésre a Díjátadó Gála (immár negyedik 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 XXII. alkalommal megrendezésre kerülő - megyei 
polgármesterek labdarúgó találkozója, melynek 2015-ben Lőkösháza volt a házigazdája, 2016-ban 
pedig Tótkomlós vállalta a házigazda szerepét. A rendezvény népszerűségét jelzi, hogy már a 2017. 
évi rendezvény házigazdája is adott Körösladány „személyében”! 

A 2014-es év új – hasonlóan közösségépítő rendezvénye volt – a Csabai Kolbászfesztiválhoz 
köthető Kolbász Kupa teremlabdarúgó torna, ahol az edzők, játékvezetők, polgármesterek, 
támogatók és az Igazgatóság csapata mérték össze erejüket egy baráti rendezvény keretén belül. A 
kupát 2015-ben is megrendeztük és 2016-ban is megrendezésre fog kerülni! 

Igazgatóságunk 2014-ben felvette a kapcsolatot a Békés megyében fogyatékkal élő fiatalokkal 
foglalkozó szervezetekkel, melynek eredményeként 2015 márciusában elindult hosszú távú együtt 
működés keretében a fogyatékkal élők labdarúgó bajnoksága is, természetesen speciális 
szabályokkal. 2015-ben rendszeresen, torna jelleggel találkoznak egymással a csapatok, mely 
rendezvényeket az öröm és a jókedvű játék jellemez. 

3.8. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

4.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

4.1.1 Felnőtt férfi 

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

4.1.2 Utánpótlás férfi 

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

4.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

4.2.1 Felnőtt férfi 

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

Első osztályban 16 csapat, másod osztályban, 3 csoportban 47 csapat, míg a harmadik osztályban, 
4 csoportban 49 csapat kezdte meg a bajnokságot. 

4.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A megye a Bozsik korosztályok felett 3 utánpótlás bajnokságot rendez, U-19 korosztályban a megyei 
I és II osztályú csapatok kötelezően indítandó utánpótlás csapatai versenyeznek, számuk 63. A 
megyei I osztályú sportszervezeteknek kötelező, de több, alacsonyabb osztályú csapat is nevezett 
az U-16-os bajnokságba, csapatszám 22. Kiírásra került egy tornarendszerű, nagypályás U-14-es 
korosztályos bajnokság is, melynek keretében 2 csoportban 11 csapat méri össze erejét. 

4.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

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

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

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

4.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

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

4.6. OTP Bank Bozsik-program 

Fontos eredmény, hogy a megye kiemelkedően teljesítette az MLSZ azon sportágfejlesztési 
célkitűzését, miszerint az utánpótlás nevelésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A 14 év alatti 
korosztályokban több mint 3.300 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó szerepel az Egyesületi 
Programban. 
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Az Intézményi Program keretében 12 körzetben, 153 intézményben (iskola, óvoda) folyik a több mint 
4.700 gyerek folyamatos oktatása és tornákon való szerepeltetése. Külön kiemelést érdemel, hogy 
ebből a számból közel 1.000 lány rúgja a labdát hétről-hétre. 

A OTP Bank Bozsik-program Egyesületi Programban U13 korosztályban 52 csapat, U7-9-11 éves 
korosztályban 81 csapat szerepel. 

4.7. Pályaépítési program 

A megyében a települések és a sportszervezetek jó arányban vettek részt az MLSZ műfüves 
pályaépítési pályázataiban, a megyére szabott kvótát sikerült minden pályázati kiírásban teljesíteni. 
Borsodban 22 pálya épült fel a 2012-2014 közötti időszakban. 3 nagyméretű 110x70 méteres, 1 db 
60x40 m, 11 db 20x40 m és 7 db 12x24 m méretű. 

2012: 

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

2013: 

Abaújszántó: 1 db nagypálya; Edelény: 1 db nagypálya; Mád: 1 db kispálya; Miskolc: 1 db kispálya; 
Bükkábrány: 1 db kispálya; Sárospatak: 1 db kispálya; Tarcal: 1 db kispálya; Hidasnémeti: 1 db 
kispálya; Borsodnádasd: 1 db kispálya, Mikóháza 1 db grundpálya 

2014: 

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

2015: 

1 db kispálya: Pálháza, Bogács, Monok, Tiszaújváros 

4.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

A 2013-as évben a Sporttelep Felújítási Program keretében 39 sportpálya és öltöző újulhatott meg, 
míg a 2014 évi pályázaton 43 sikeres és elfogadott pályázat született. A látvány csapatsportok 
társasági adós támogatási rendszernek köszönhetően, minden évben számos sportszervezet 
pályája, öltözője újul meg, mely mind a sportágban résztvevők, mind a közönség kényelmét 
szolgálja. 
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4.9. Egyéb jelentős esemény, projekt 

4.9.1 Utánpótlás férfi 

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

4.9.2 Biztonság 

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

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

4.9.3 Kispályás 5+1 bajnokság 

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

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

4.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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5. Budapest 

5.1. Részvétele a nemzeti bajnokságban 

5.1.1 Felnőtt férfi 

A nemzeti bajnokságokban szereplő budapesti csapatok száma emelkedett a 2014/15 és a 2015/16 
évi bajnokságok összevetésében. Az NB I-ben a létszámcsökkentés ellenére is öt fővárosi csapat 
szerepel. Az NB II-ben a Soroksár képviseli Budapestet. A Budapest bajnok Pénzügyőr SE feljutott 
az NB III-ba. Az osztálybanl négy csapattal növekedett a fővárosi csapatok száma, mivel nem esett 
ki egyetlen csapat sem és a feljutó mellett három új NB I-es tartalék csapat is indult a küzdelmekben. 
A nemzeti bajnokságban szereplő budapesti csapatok eloszlása a bajnoki osztályonként a következő 
volt: 2015/16: 5 NB I-es, 1 NB II-es, 12 NB III-as csapat. 

5.1.2 Országos utánpótlás férfi/fiú bajnokságokban 

Az országos utánpótlás versenyrendszerében 116 budapesti csapat szerepel. Több, erre nem 
kötelezett sportszervezet indítja itt korosztályos csapatait a játékosaik jobb fejlődése érdekében. 

5.2. Budapesti férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

5.2.1 Felnőtt bajnokságok 

Ezek a versenyek négy osztályban, összesen kilenc csoportban zajlanak. Budapesti első és másod 
osztály 16-16 csapattal működik. A harmad osztály három csoportban került megrendezésre 3x14 
csapat részvételével. A negyed osztályban négy csoportban szerepelnek a csapatok (4x14). A pálya 
bérlés korlátozott lehetőségei nehezítették az új csapatok belépését a rendszerbe. A tartalék 
csapatok száma a negyed osztályban magasabb az országos átlagnál. 

5.2.2 Öregfiú, old boys, veterán bajnokságok 

A főváros labdarúgó életében fontos szerepet betöltő, tradicionális bajnokságok. Három 
korosztályban zajlanak a küzdelmek. Öregfiúk (34 év fölötti) három osztályban, öt csoporttal, old 
boys (44 év fölötti) három osztályban négy csoporttal és veterán két osztályban két csoporttal. A 
TAO kedvezmény jelentősen elősegítette a csapatok fennmaradását és működését. Az öregfiúk és 
old boys bajnokság nagypályán zajlik, a veterán 3/4 pályán. Összességében a jelenlegi 136 
csapatos versenyrendszer önmagában is egy kisebb, önálló megyei bajnoki rendszerrel vetekszik 
méretében. Az előző szezonhoz képest 2015-ben 5 csapattal nőtt a résztvevők száma. A felnőtt 
bajnokságból kiöregedő játékosok sportágban tartásának legjobb lehetősége. 2015-ben több mint 
3300 versenyengedély került kiváltásra a három korosztályban. A korosztályok első osztályiban 
rendszeresen pályára lépnek volt válogatott és egykori élvonalbeli labdarúgók. 

5.3. Megyei utánpótlás férfi labdarúgó bajnokságok 

A budapesti utánpótlás bajnokságokban U19, U17, U16, U15 és U14-es korosztályokban zajlanak a 
küzdelmek. Az itt induló csapatok száma 85, amelynek megítélésénél figyelembe kell venni, az 
országos utánpótlás bajnokságban szereplő budapesti csapatok nagy létszámát. 

5.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

5.4.1 Felnőtt női 

A felnőtt női nemzeti bajnokság két osztályában továbbra is nyolc budapesti csapat vesz részt. A 
felnőtt női Budapest bajnokság nagypályán zajlik, egyedüli nagypályás női területi bajnokságként az 
országban. A 2015/16-os bajnokságban is tizenegy csapat vett részt. Az igényeket figyelembevéve 
2015-ben a ¾ pályás női bajnokság is kiírásra került, 6 csapat nevezett. A csapatok igényeit 
figyelembe véve első alkalommal került kiírásra (nagypályán) a Női Budapest Kupa. A csapatok 
számára a téli időszakban teremtorna került megrendezésre.  

5.4.2 Országos Utánpótlás női 

Az országos U17 és U15-ös bajnokságban összesen 19 fővárosi csapat vesz részt. Ez hat új csapat 
indulását jelentette 2015-ben. 
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5.5. Budapest részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

5.5.1 Futsal országos bajnokságban 

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

5.5.2 Futsal bajnokságok 

2015-beb harmadik alkalommal került kiírásra a felnőtt budapesti egyetemi futsal bajnokság. Ebben 
tíz egyesület vett részt. A bajnokságot 2014/15 évben is sikerült kiírni nyolc csapat részvételével. Az 
utánpótlásban U11-es, U13-as és U15-ös fiú budapesti bajnokságot rendezünk. A három 
korosztályban 2013/14-ben 41, míg a 2014/15-ös bajnokságban 49 csapat szerepel. A budapesti 
döntő egy teljes hétvégét átfogó futsal program keretében került lebonyolításra 2014-ben. A 
regionális döntőt is megrendeztük az U11-es korosztályban. 

5.6. OTP Bank Bozsik-program 

A Programot a szövetségi támogatásnak köszönhetően továbbra is folyamatos növekedés jellemzi. 
Ez igaz mind az egyesületi programban, mind az intézményi programban résztvevő csapatokra. 
2015/16-ben az egyesületi program 6 alközpontban, 13 körzetben szerepelnek a csapatok. Az 
intézményi programban 2015 őszén 18 kerület 235 intézménye vett részt a Fővárosban. Ez két 
kerület és 35 plusz intézmény bevonását jelentette az előző évhez képest. 

5.7. Az országos pályaépítési program budapesti eredményei 

A Fővárosban a program részeként 2015-ben összesen 18 műfüves pálya került átadásra. Ebből 
22x42-es 7 db és 14x26-os 11 db. 2015-ben kiírt pályázaton hat kerület 17 pályájának megépítése 
került elfogadásra, ezek megvalósítása folyamatban van. A programban döntő részben kispályák 
épülnek a Fővárosban, elsősorban oktatási intézmények területén. 

5.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

2015 évben az MLSZ elnöksége által elfogadásra került a Budapesti pályafejlesztési program. Ez a 
következő években további előrelépést jelenthet a főváros amatőr labdarúgó pályáinak fejlesztése 
szempontjából. (2015-ben a budapesti amatőr labdarúgás szintjén 76 labdarúgó pálya működött.) A 
TAO infrastruktúrafejlesztési összegekből 35 amatőr egyesület tudott beruházást, felújítást 
végrehajtani. Továbbra is nehézséget okoz a létesítmények tulajdon viszonyainak rendezetlensége a 
fejlesztések megvalósíthatóságában. 
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5.9. Egyéb jelentős esemény, project 

5.9.1 Téli felnőtt terem bajnokság 

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

5.9.2 Téli utánpótlás terem bajnokság 

2015-ben is megrendezésre került. Az OTP Bank Bozsik-program 5 korosztálya részére kiírt 
hagyományos tornán 80 csapat vett részt. Összese 5 hétvégén zajlottak a küzdelmek. 

5.9.3 Budapest amatőr felnőtt válogatott 

2015-ben hét felkészülési és négy hivatalos mérkőzésen (megye válogatottak selejtezőtornája) 
szerepelt. 2015 nyarán, Budafokon megrendezésre került 5 férfi és 5 női nagypályás megyei 
válogatott részvételével a megyei válogatottak első nyári felkészülési tornája. 

5.9.4 Budapest kupa döntő 

A fővárosi amatőr labdarúgás nagy hagyományokkal rendelkező sorozata. Ennek döntője a 
Budapesti Igazgatóság kiemelt rendezvényeinek egyike. 2015-ben a 39. döntő került 
megrendezésre. 

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

5.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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6. Csongrád megye 

6.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Stagnáltunk az időszak kezdetén, mert nagy vesztesei voltunk az NBIII átszervezésének. Arra 
büszkék vagyunk, hogy a megyei bajnokok már 5. éve vállalják a továbblépést a nemzeti 
bajnokságba, ez a megyei csapatok motivációját is jelképezi, hisszük, hogy a nagy áttörés is közel 
van a Szeged 2011 Kft. stadion építésére, és hosszú évtizedek után minőségi labdarúgás Szeged 
újraéledésére, újraélesztésére gondolunk.  

6.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság 

Munkánk kezdetén 48 csapattal rendelkeztünk, míg jelenleg 91 csapat indul bajnokságainkban. 
Várhatóan évente már csak 2-3 csapattal fog növekedni a felnőtt mezőny, mert ez a szegmens 
elérte potenciális csúcspontját.  

6.3. A megyei utánpótlás labdarúgó bajnokságok 

A tavalyi idényre kialakult a hosszútávú struktúra, melynek ritka megyei specifikuma, hogy a felnőtt 
és U19-es bajnokságok az idén különváltak, azaz önálló feljutót ad a megye II. osztályú ifjúsági 
bajnokság, értelemszerűen ez megye I.-es kiesésnél is így van.  

Korosztályaink: U14, U16, U19, résztvevő csapatszámunk: 94 

Meghatározó és élénk aktívitása van megyénknek az országos NBII-es bajnokságban.  

6.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A dinamikus növekedési szakasz közepén tartunk. Két év előkészítés után a 2013/14-es bajnokság 
hozta az áttörést, amikor is jelentős csapatszám-növekedést értünk el. A keresztpályás bajnokságok 
után a 2014/15-ös idényben 11 csapattal elindítottuk a csökkentett pályaméretű felnőtt bajnokságot, 
mely a 2016/17-es idényben már területi nagypályás bajnokságként fog zajlani. Jelenleg 31 női 
csapatot foglalkoztatunk a megyei felnőtt és utánpótlás bajnokságokban. 2016/2017 fő feladata, 
hogy Szegeden egy kiemelt női utánpótlásképző központot alakítsunk, mely erős bázisa kell, hogy 
legyen nagyravágyó terveinknek a női labdarúgásban.  

6.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A férfi futsal szakágban folyamatos NBI-es szereplés mellett kiépítettük a megyei utánpótlás 
bajnokságokat, melyben a csapatszámok folyamatosan és dinamikusan bővülnek. A női futsal 
szakág fehér folt volt megyénk labdarúgótérképén. Az tavalyi évben sikerült elindítanunk U15 és U17 
leány futsalcsapatot az országos bajnokságban, a 2015/16-os szezonban jelentkezünk a nemzeti 
bajnokság másod osztályába is, Szentmihály FC szereplése jó példának tűnik jövőre Nagymágocs 
SE is bekapcsolódik a női felnőtt futsal mezőnybe.  

A megyei strandlabdarúgó-bajnokság 2014-ben került először kiírásra. Óriási sikert aratott a szakág, 
Algyő és Vásárhely között új pálya épült, és az idén nyáron Mórahalom is pályát avat, így két 
helyszínen is tudjuk élvezni a strandlabdarúgást.  

6.6. OTP Bank Bozsik-program 

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

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

6.7. Országos pályaépítési program megyei eredményei 

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

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

Műfüves Grund épült: Röszkén. 

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

Építés előtt: Szeged-Gyálarét, Szeged-Tápé (műfüves kispálya), Mórahalom (élőfüves nagypálya) 
Apátfalvi Futsal Csarnok  

A közel jövőben az MLSZ tízedik pályaépítési program keretében eddigi információink szerint, egy 8-
10 műfüves kispályára kerül pályázat benyújtásra. 

6.8. Létesítmény-felújítás, -fejlesztések a megyében  

Ebben az időszakban több mint 1 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 labdarúgó-társadalma megújított sportpályájára, munkájára. Legalább ennyire büszkék 
vagyunk azon településekre, ahol 20-30 év után szervezték újra a labdarúgást, és tették játékra 
alkalmassá sporttelepüket: Dóc, Szikáncs, Pusztaszer, Nagylak. 

6.9. Egyéb jelentős esemény, projekt 

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

6.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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7. Fejér megye 

7.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

7.1.1 Felnőtt férfi 

A felnőtt férfi korosztályban a csökkentett létszám ellenére (12 csapat) Fejér megye kettő első 
osztályú felnőtt csapattal rendelkezik Videoton FC, Puskás Akadémia. A nemzeti bajnokság másod 
osztályában kettő megyei csapatunk van Csákvár és Dunaújváros. A nemzeti bajnokság harmad 
osztályában a két első osztályú csapatunk tartalék csapata szerepel. 

7.1.2 Felnőtt női 

Az NB II-es női bajnokságban kettő csapattal vett részt a megye, sajnos a 2016. évi tavaszi rajtra a 
Dunaújváros visszalépett 

7.1.3 Utánpótlás férfi 

A megyei felnőtt nemzeti bajnokságban szereplő csapatokhoz tartozó utánpótlás korú labdarúgókon 
kívül, önálló utánpótlás-nevelő egyesület és megyei felnőtt bajnokságban szereplő sportszervezet 
utánpótlás csapatai is szerepelnek a nemzeti utánpótlás bajnokságokban. Első osztályban U-19, - 
17,- 16 korosztályban 2-2, U-15, - 14. korosztályban 3-3 Fejér megyei csapat van. A másod 
osztályban minden korosztályban (U-19,- 17,-15,-14) 3-3 csapattal vesz részt a megye.  

7.1.4 Utánpótlás női 

A Fejér megyében lévő férfi NB-s felnőtt csapattal rendelkező sportszervezetek U-17 korosztályban 
2, U-15 korosztályban 4 leány csapata vesz részt. 

7.1.5 Futsal 

Az első osztályban szerepel a Dunaújváros, míg a második osztályban Mór egy-egy felnőtt férfi 
csapata. A női másod osztályban Újbarok csapata versenyez. A csapatok száma nem változott. 

7.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 

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

7.2.1 Öregfiúk 

A negyedik éve működő bajnokságban több mint félszáz csapat szerepel. Számuk állandósult, 
közöttük a szomszéd megyékből is találunk együtteseket. 

7.3. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A megyei női felnőtt ¾ pályás bajnokságunkra csak három csapat nevezett, ezért átirányítottuk őket 
a szomszéd megyékhez versenyezni. Az Alba Liga keretében kispályás 5+1 fős bajnokságban öt 
csapat szerepel. Lány U15 megyei bajnokságunkat torna rendszerben rendezzük, jelenleg négy 
csapattal. Ebben a korosztályban szintén négy csapatunk vesz részt a nemzeti bajnokságban, és 
kettő az U-17 korosztályban. 

7.4. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Felnőtt megyei futsal bajnokságot tizenhárom csapattal bonyolítunk. Strandlabdarúgásban nincs 
bajnokságunk. Két férfi és egy női csapatunk vesz részt a nemzeti futsal bajnokságban. Fejér megye 
utánpótláscsapatai a Pest Megyei Igazgatóság által szervezett területi bajnokságban szerepelnek. 

7.5. MLSZ OTP Bank Bozsik-program (egyesületi és intézményi modul) 

Az egyesület programban a korábbi évek jelentős játékos szám emelkedése tovább folytatódott. 
Jelenleg 59 sportszervezet háromezer-egyszáz fővel vesz részt az egyesületi programban. Az 
intézményi programban jelentős növekedés történt 9 körzetben, 161 intézményben 4,350 
gyermekkel vesz részt a megye. 

7.6. Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 
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Műfüves pályaépítés: a vizsgált időszakban az Országos Pályaépítési Programban 2 db kispálya 
(Pátka, Mór) és 2 db grund pálya (Alcsútdoboz, Iszkaszentgyörgy) kapott lehetőséget. 

7.7. Létesítmény felújítások, fejlesztések a megyében 

Sportszervezeteink a saját sportfejlesztési programjukban 350 millió forint összeget használhattak 
infrastruktúrafejlesztésre. A pályák biztonságát szolgáló korlátok és kerítések, az öltözök és pályák 
felújítására, újak építésre, pályakarbantartó gépek és kisbuszok beszerzésére is fordították a 
fejlesztési összeget. 

7.8. Egyéb jelentős esemény, futball esemény projekt 

A téli felkészülési időszakban négy helyszínen négy héten keresztül 32 csapattal felnőtt műfüves 
bajnokságot szervezünk. A Fair Play Cup programban 22 intézmény 46 csapatával, ötszáz fővel 
veszünk részt. Téli terem tornákat rendezünk három utánpótlás korosztályban, valamint az 
öregfiúknak. 

7.8.1 Kispályás 5+1 bajnokság 

Alba Liga néven a székesfehérvári kispályás bajnokságot 72 csapattal, Duna Liga néven a 
dunaújvárosi kispályás bajnokságot 64 csapattal mintegy kettőezer-háromszáz játékossal az MLSZ 
rendszerében működteti az Igazgatóság. 

7.8.2 Utánpótlás U16-os, U19-es megyei válogatott 

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

7.8.3 Nemzetközi utánpótlás kapcsolat 

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

7.9. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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8. Győr-Moson-Sopron megye 

8.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Az MLSZ szervezéséhez tartozó nemzeti bajnokságban szereplő férfi csapatok száma gyakorlatilag 
változatlan maradt az elmúlt bajnoki évhez viszonyítva. Az NB II-es Gyirmót FC Győr és SVSE 
mellett három NB III-as csapat (MTE 1904, ETO FC Győr, Csornai SE) szerepelt az országos 
bajnokságokban. 

8.1.1 Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 

A megyei felnőtt férfi bajnokságokban induló csapatok száma növekvő tendenciát mutatott. 
A felnőtt férfi bajnokságokban szereplő csapatok száma kiemelkedően magas. Az ország többi 
megyéjéhez viszonyítva megyénk bajnokságaiban szerepelt a legtöbb (198) felnőtt férfi csapat. 

8.1.2 Megyei utánpótlás labdarúgó bajnokságok 

Az utánpótlás csapatok száma továbbra is emelkedett, de az elmúlt években tapasztalt növekedés 
mértéke lassult. A fejlődés leginkább az OTP Bank Bozsik-program korosztályainál volt 
megfigyelhető. A csapatszám növekedés itt is enyhébb mértékű, de még mindig megfigyelhető. 

8.1.3 A megye részvétele a női labdarúgásban 

A felnőtt női NB I-ben az ETO FC Győr, az NB II-ben pedig a győri DAC Unió FC és a soproni SFAC 
képviselte a megyét a hozzájuk tartozó utánpótlás csapatokkal. Az országos utánpótlás 
bajnokságokban a Gyirmót FC Győr és az SC Sopron is szerepeltetett csapatokat. 

A megyei felnőtt női bajnokságban szereplő csapataink száma tovább emelkedett. 

8.2. A megye részvétele a futsalban és strandlabdarúgásban 

Az országos szervezésű felnőtt férfi és női NB I-es futsal bajnokságban a Rába ETO, míg a felnőtt 
férfi NB II-ben a Baráti FC, a Győrladamér KSE és a Bőnyi SE futsal csapata szerepelt. 

A megyei szervezésű futsal bajnokságban a fiú futsal csapataink száma az U11; U13; U15 
bajnokságok működtetésével tovább emelkedett. 

8.2.1 OTP Bank Bozsik Program 

Az OTP Bank Bozsik-program egyesületi moduljában a csapatszámban és létszámban folyamatos, 
8-10%-os növekedés mutatkozott. (75 egyesület 7976 fő). 

Az intézményi modulban tapasztalt növekedés 10%-os (108 intézmény, 239 sportcsoport, 3377 fő) 
volt. 

8.3. Országos Pályaépítési Program (OPP) megyei eredményei 

Az elmúlt években már átadott négy nagypálya és tizenegy kispálya mellé 2015-ben további 1-1 
nagy- és kisméretű műfüves pálya került megépítésre (Sopron és Mosonmagyaróvár). 

8.3.1 Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

A bajnokságainkban szereplő amatőr labdarúgó egyesületeink létesítményhelyzete tovább javult. 
Míg 2013-ban 140 millió, 2014-ben 197 millió, 2015-ben pedig 350 millió forint TAO-S fejlesztési 
támogatást nyertek el csapataink a létesítmények felújítására, korszerűsítésére kiírt MLSZ-es 
pályázaton. 

8.4. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

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 2015-ben a megyei igazgatóság szervezte Csornán. 

Megyei utánpótlás válogatottjaink több korosztályban (U 14; U 15 és U 17) szerepeltek külföldön, 
nemzetközi tornákon. 

A középiskolai intézmények részére szervezett Fair Play Cup programban 14 intézmény 20 csapattal 
vett részt. 
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Igazgatóságunk szervezte meg a Győr Városi Középiskolai Kispályás Labdarúgó Bajnokságot (20 
csapat), valamint a Győri Városi Kispályás Bajnokságot (84 csapat). 

Az MLSZ Grassroots C licences tanfolyami rendszerben 2015-ben megyénk kettő tanfolyamot 
szervezett, amelyen összesen 52 fő szerzett edzői képesítést. 

A Grassroots Önkéntes szervezői tanfolyamokon 37 fő vett részt. 

8.5. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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9. Hajdú-Bihar megye 

9.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

NBI-ben a DVSC-TEVA, míg NBII-ben a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapata képviseli a megyét az 
országos bajnokságban. NBIII-ban a bajnoki év elején 1 csapat indult, a DVSC-DEAC, Megyei férfi 
felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A 2014/2015-ös bajnoki évhez képest hasonlóan alakult a megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó 
bajnokság csapatlétszáma. A megyei harmad osztályban három csapattal több indult ebben a 
bajnoki évben, így a megye első osztályban 16 csapat, a megye másod osztályba 2 csoportban 31 
csapat, a megye harmad osztályban szintén 2 csoportban, összesen 21 csapat szerepel. 

9.2. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei U-19-es bajnokságban 30 csapat, az U-16-os bajnokságban 27 csapat valamint a megyei 
U-14-es bajnokságba 14 csapat nevezett. 

9.3. A megye részvétele a női labdarúgásban 

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

9.4. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Az MVFC Berettyóújfalu a futsal férfi felnőtt NBI-es és NBII-es bajnokságban is szerepelteti 
csapatait, míg a debreceni DEAC a másod osztályban indult. Az országos női futsal bajnokság első 
osztályában a Hajdúböszörményi TE Sport kft., és a DEAC SNK kft. képviseli a megyét. A női másod 
osztályban 2 csapat szerepel az MVFC, valamint a Hajdúböszörményi TE Sport kft. 

A férfi első osztályú U20-as és U17-es bajnokságban is 1-1 csapattal veszünk részt, míg a női U16-
ös futsal bajnokságban 3 csapatunk U-18-as bajnokságban 1 csapatunk az U-14-es bajnokságban 1 
csapatunk játszik. 

Az Igazgatóság a bajnoki évben 5 korosztályban szervezett megyei futsal bajnokságot 132 csapat 
részvételével. 

9.5. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik egyesületi versenyében 59 egyesület 3280 játékosa vesz részt. 

Az OTP Bank Bozsik intézményi programban 197 intézmény 7140 játékosa vesz részt. 

9.6. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A megyei Társadalmi elnökség 2 kisméretű műfüves pálya építését hagyta jóvá. 

9.7. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

A megyei felújítási keret 250 millió forint, melyet pályafelújításra, öltöző építésére, felújítására 
hagyott jóvá a megyei Társadalmi elnökség. 
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9.8. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

2015 nyarán két hónapos Grund-foci programot szervezett a debreceni Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola, és a Dózsa Általános Iskola műfüves pályáján. A pályát grundfelügyelő ellenőrzése mellett, a 
hét minden napján, bármely érdeklődő használhatja 

A Fair Play Cup középiskolai program keretében, 15 intézményből összesen 39 csapat méretteti 
meg magát. 

Ebben a bajnoki évben is szervezett az Igazgatóság téli műfüves felkészülési bajnokságot 32 csapat 
részvételével. 

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

9.9. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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10. Heves megye 

10.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

NBI és NB II bajnokságban Heves megyei sportszervezet nem vett részt 2015 tavaszától 2016 
tavaszáig. 

A 2014/2015. évi NB III bajnokságban 3 Heves megyei sportszervezet felnőtt csapata vett részt. (FC 
Hatvan, Felsőtárkány SC, Gyöngyösi AK) 

A 2015/2016. évi NB III bajnokságban 2 Heves megyei sportszervezet felnőtt csapata vett részt. (FC 
Hatvan, Felsőtárkány SC) 

Örömteli, hogy az NB-s bajnokságok mellé kötelezően szerepeltetendő utánpótlás csapatok mellett 
több Megyei I. osztályú sportszervezet utánpótlás csapatai is részt vesznek az MLSZ U14, U15, U17 
és U19 versenyeiben. 

10.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A felnőtt csapatok számában növekedés volt az előző évi bajnoksághoz képest. 2014/2015 évben 
56 csapat, 2015/2016 évben 61 csapat 

A felnőtt csapatok létszámát tekintve örömteli, hogy a legalsóbb osztályban nem úgy növekedett a 
létszám, hogy magasabb osztályból ide, az alacsonyabb osztályba neveztek csapatok, hanem úgy, 
hogy újra nevező illetve újonnan alakult sportszervezetek csatlakoztak a versenyeinkhez. A TAO 
támogatás nagymértékben elősegítette, hogy ezek az új sportszervezetek bekapcsolódhassanak a 
versenyeinkbe. 

2015/2016 évben a Megyei I. osztályban bevezetésre került, hogy minden csapatban, minden 
mérkőzésen kötelező szerepeltetni minimum 3 fő utánpótlás korú labdarúgót. Ehhez úgy szerveztük 
át a bajnokságot, hogy a Megyei I. osztályban kötelező U-19 korosztály mérkőzése a felnőtt 
csapattól eltérő napon kerül lejátszásra. 

10.3. Megyei férfi utánpótlás nagypályás labdarúgó bajnokság 

A megyei férfi utánpótlás korosztályú bajnokságokban (U14- U21) 2014/2015 évben 100 csapat vett 
részt., 2015/2016 évben 113 csapat. A jövő évi versenyek kialakításánál fontos lehet, hogy egyre 
nagyobb érdeklődés mutatkozott a legalacsonyabb korosztályú (U14) verseny iránt, ahol a 
sportszervezetek versenyeztethették a Bozsik U13 korosztályból „kiöregedett” játékosaikat. A 
2015/2016. évtől átszervezésre került az egyes korosztályok versenyeztetése, melynek fő kívánalma 
az volt, hogy az egyes korosztályokban nagyobb lehetőség legyen az átjátszásra. Ide értve a 
tehetséges, ügyes gyerekek felnőtt csapatban történő szerepeltetési lehetőségét, valamint az U16 
és U19 korosztályok közötti átjátszhatóságot is. 

10.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

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

Viszont női sportszervezeteinkkel történt beszélgetések alapján igény mutatkozik egy 6-8 csapatos 
lány U15 bajnokságra is, valamint több sportszervezetünk jelezte, hogy a korábban megszokott 
keresztpályás bajnokság újbóli megrendezése érdekelné, mivel a női labdarúgás egyre nagyobb 
megjelenése által több csapatnál is komoly létszámú játékoskeret mutatkozik. 

10.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

10.5.1 Futsal 

A 2014/2015 évi Heves megyei futsal bajnokságokban összesen 13 sportszervezet 38 csapata vett 
részt. (7 Heves megyei, 2 Nógrád megyei, 3 budapesti, valamint 1 Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
sportszervezet). 
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A 2015/2016 évi Heves megyei futsal bajnokságokban összesen 16 sportszervezet 44 csapata vett 
részt. (10 Heves megyei, 3 Nógrád megyei, 1 Pest megyei, valamint 2 Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei sportszervezet). 

10.5.2 Strandlabdarúgás 

2015-ben 4 csapat részvételével került megrendezésre bajnokság U19, U17 és U15 fiú 
korosztályokban.  

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

10.6. OTP Bank Bozsik-program 

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

2014/2015, illetve 2015/2016 évben az egyesületi Bozsik tornákon és fesztiválokon, egyaránt 37 
sportszervezet 144 csapata vett illetve vesz részt.  

Intézményi Bozsik programban 2014/ 2015 évben 57 intézmény 221 sportcsoporttal vett részt. 

2015/2016 évben jelentős mértékű növekedés volt tapasztalható 74 intézmény 269 sportcsoport vett 
rész a tornákon, illetve fesztiválokon 

10.7. Pályaépítési program 

2014 évben átadásra került 2 db 22x44 es műfüves pálya és 1 db grund műfüves pálya. 2015 évben 
átadásra került Gyöngyösön egy nagy műfüves pálya. Két helyszínen átadásra került egy-egy 22X44 
méteres műfüves pálya. A megyéből Eger és Hatvan pályázott a 8. ütemben nagyméretű műfüves 
pályára, aminek a kivitelezése 2016 évre ütemezett. A pályaépítési program 9. ütemére 22X44 
műfüves pályára hat jóváhagyott Heves megyei pályázat van. 

10.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

Heves Megyéből 39 sportszervezet adott be TAO pályázatot.  

Jóváhagyott támogatások: 

Utánpótlás nevelés: 263 912 402 FT 

Tárgyi eszköz, beruházás: 287 558 082 FT 

Személyi jellegű: 9 922 889 FT. 

Összes jóváhagyott támogatás: 561 393 373 FT 
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10.9. Egyéb jelentős esemény, projekt 

10.9.1 Téli műfüves bajnokság 

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

10.9.2 Megyei válogatottak rendezvényei 

Felnőtt férfi válogatott: 

2015. évben az amatőr felnőtt válogatottak regionális selejtezőjének megrendezését vállalta el a 
Heves Megyei Igazgatóság. A mérkőzések Gyöngyösön, a műfüves pályán kerültek megrendezésre 
az őszi szezon mérkőzései után a csoportba sorolt megyéknek. 

Utánpótlás és női válogatott: 

2015 évben Heves megye és Hargita megye U15 és U17 korosztályú férfi utánpótlás válogatott 
csapatai, továbbá a két megye női válogatottjai játszottak egymással egy-egy mérkőzést Erdélyben, 
Székelyudvarhelyen a korábbi években kialakított rend szerint. 

A Heves Megyei utánpótlás válogatottak folyamatosan központi edzéseken vesznek részt. 

10.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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11. Jász-Nagykun-Szolnok megye 

11.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

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

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

11.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás bajnokságok 2015/16-ban 

Megyei első osztályban 16 csapat, megyei másod osztályban 16 csapat, megyei harmad osztályban 
14 csapat szerepel. 

11.3. Megyei utánpótlás bajnokságaink 

Az utánpótlás bajnokságot leválasztottuk a felnőtt bajnokságról, így területi és erő alapon kerültek a 
csoportok kialakításra. 9 csoportban versengenek a megyénk fiataljai: 39 db U19-es csapatunk; 
21db U16-os csapatunk és 17 db U14-es csapatunk van.  

11.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

Országosan 2 csapatunk: a Szolnoki MÁV FC Kft és a Jászberényi FC versenyez.  

Megyei Női csapataink száma 5, valamint két női csapatunk társmegyében versenyez, a megyék 
közötti megállapodás szerint. 

11.5. Futsal és srandlabdarúgás 

Országos, és megyei felnőtt bajnokságban nem vagyunk jelen. A megyei fiú futsal csapataink száma 
11, valamint három egyesületünk társmegyében szerepel a megyék közötti megállapodás szerint. 

11.6. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-programban 45 egyesületünk vesz részt. Intézményi vonalon 79 általános 
iskola és 51 óvodai intézmény vesz részt. 4344 iskolással és 1185 óvodással, 9 db körzetbe osztva. 

11.7. Országos Pályaépítési program megyei erdeményei 

Megyében négy kispálya (20x40m: Zagyvarékas, Kisújszállás, Kunhegyes, Cibakháza), és egy 
félpálya (40x60m: Jászberény) épült. Rákócziújfalunak, Jászkísérnek, Tiszafürednek, 
Törökszentmiklósnak, Kunszentmártonnak, Tiszaszőlősnek és Tiszatenyőnek nyert pályázata van. 
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11.8. Létesítmény-felújítások, fejlesztések a megyében 

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

A Szolnoki MÁV új stadionja 2016 tavaszán került átadásra.  

11.9. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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12. Komárom-Esztergom megye 

12.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban  

Komárom-Esztergom megyének jelenleg két NB III-as csapata van. Az FC Tatabánya és a szintén 
nagy tradíciókkal bíró Dorogi FC. Az FC Tatabánya a harmadosztályú bajnokság középmezőnyében 
helyezkedik el, míg a Dorogi FC az NB II-es feljutásért küzd.  

12.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Komárom-Esztergom megyében 16 csapatos megyei I. és megyei II. osztály működik. A megyei III. 
osztályú bajnokság területi alapon, észak-dél csoportokra van osztva. A déliben jelenleg 15, az 
északi csoportban 13 csapat verseng. Az amatőr licenc bevezetése egységes feltételrendszert 
biztosít a megyei I. osztályú bajnokságban szereplő klubok részére infrastruktúra és pénzügyek 
terén egyaránt. Az átszervezéseknek köszönhetően, egyre több akadémista kerül vissza a megyei 
bajnokságokba, ami az amatőr bajnokság szinvonalának emelkedéséhez vezetett. A csapatlétszám 
bővítésével az igazolt labdarúgók száma is évről évre emelkedik. 2015-ben ez a szám elérte 
megyénkben a 7000 főt (a kiegészítő versenyrendszerrel együtt), így elmondhatjuk, hogy megyénk 
több mint 2%-a űzi a sportágat. Igazgatóságunk 11 csapat részvételével öregfiúk bajnokságot is 
üzemeltet szervezett keretek között.  

12.3. Megye részvétele a női labdarúgásban 

A Dorogi Diófa felnőtt női csapata 2014-ben feljutott az NB I-be, de sajnos 2015-ben anyagi 
nehézségek miatt visszalépett. Több megyei klub (Fortuna Komárom, Amazonok Tatabánya, 
Környe) felnőtt csapatai játszanak a környező megyék bajnokságaiban, tekintettel arra, hogy 
Komárom-Esztergom megyében a kis létszám miatt nem indult felnőtt bajnokság.  Nagy lépés volt 
megyénk női labdarúgásának fejlesztése terén, hogy igazgatóságunk 2014-ben elindította az U15-ös 
kispályás tornarendszert, melyre első körben 8 csapat nevezett. 2015-ben ezt kibővítettük és elindult 
a női 1/2 pályás bajnokság 10 női csapat részvételével. Az igazgatóság célja, hogy évről évre 
emelkedjen a női csapatok és labdarúgók száma. Terveink között szerepel, hogy öt éven belül önálló 
megyei felnőtt bajnokságot tudjon megyénk indítani.  

12.4. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A megyei igazgatóság minden télen futsal tornát szervezett a megyei utánpótlás csapatoknak U11-
U13 és U15-ös korosztályokban. 2016 telén az igazgatóság tovább bővítette a kört, hiszen U11-U13-
U15 mellett U19 és női U17-es korosztályokban is kiírta a tornát. A futsal sportág megyei 
fejlődéséhez infrastruktúrafejlesztésekre van szükség, ugyanis a megyei települések nagy részében 
nincsen szabvány méretű sportcsarnok. 2016-ban az igazgatóság tervei között szerepel egy 
strandlabdarúgó utánpótlás és felnőtt torna megrendezése a Tatabányai Gyémántfürdőben.  

12.5. OTP Bank Bozsik-program 

Komárom-Esztergom megyében nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre. Jelenleg 51 
megyei sportszervezet vesz részt a Bozsik Egyesületi Programban. A Bozsik intézményi 
programban részt vevők száma is évről évre emelkedik, jelenleg 95 intézmény vesz részt a 
rendezvényeken.  

12.6. Pályaépítési program 

Az MLSZ pályaépítési program keretein belül 2012 óta 14 projekt valósult meg a megyében. 7 db 
kispálya, 4 db grund pálya és 3 db nagypálya épült meg. A fejlesztések tovább folytatódnak, 2016-
17-ben további 10 db műfüves pálya épülhet meg Komárom-Esztergom megyében.  

12.7. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

Nagyon nagy fejlődésen estek át a megyei sportlétesítmények. Több mint 2 Milliárd Forint 
infrastruktúrafejlesztés valósult meg szűkebb hazánkban az elmúlt négy évben. Volt ahol egy 
komplex sportcentrum épült fel (Pl. Esztergom), több településen pedig kisebb nagyobb felújítások 
valósultak meg. Öltözők és sportpályák épültek vagy estek át renováláson. Az amatőr szinten 
fontosnak véljük a villanyvilágítás kiépítését, hiszen az amatőr sportolók csak az esti órákban tudnak 
edzeni.  
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12.8. Egyéb jelentős esemény, project 

A német Rajnai és a szlovák Galántai Labdarúgó Szövetségekkel megyénk több mint 20 éve tartó 
partnerkapcsolatot ápol. Az igazgatóság U14- U15 korosztályos válogatott csapatai minden évben 
megmérkőzésnek a német és szlovák válogatott csapatokkal. A nemzetközi találkozók a gyerekek 
fejlődését szolgálják.  

Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015-ben és 2016-ban is megrendezte 
szakmai napját Tatán az Olimpiai Központban, melyen 80 megyei edző, sportvezető vett részt.  

A megyei igazgatóság idén módszertani könyveket vásárolt a Bozsik Programban résztvevő 
egyesületeknek.   

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

Minden ősszel a német Fritz Walter Alapítvány csapatát látja vendégül igazgatóságunk. Ilyenkor 
megrendezésre kerül Dorogon a Buzánszky Jenő utánpótlás labdarúgó torna az U12-es korosztály 
részére. A német csapat mellett több megyei sportszervezet vesz részt az eseményen.  

A Fair Play Cup középiskolai labdarúgás területén is sikerült az évek alatt tovább bővülni. 2015-ben 
50 csapat, 514 játékosa vesz részt a tornákon, ezzel országos viszonylatban megyénk a negyedik 
helyen áll.  

12.9. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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13. Nógrád megye 

13.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

A vizsgált időszakban Nógrád megyét nemzeti bajnokság III. vonalában az NB III. keleti csoportjában 
a Somos SE csapata képviselte. A Somos SE 20 forduló után a 9. helyen állt 28 ponttal. 

13.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei I. osztályú bajnokságban 14 csapat szerepelt. A megyei II. osztály keleti csoportjában 13, 
míg a nyugati csoportban 15 sportszervezet képviseltette magát. A megyei III. osztály keleti 
csoportjában 8, közép és nyugati csoportjában 12-12 csapat indult. 

A megyei kupában minden sportszervezet képviseltette magát. 

13.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei I. osztályban U19 korosztályban 11 sportszervezet indított csapatot, mivel az országos II. 
osztályban szerepelt a Salgótarjáni BTC, Pásztói SK képviseletében a Pásztói ULC, a 
Balassagyarmati VSE képviseletében a Balassagyarmati PF USE korosztályos csapata. 

A megyei U16-os bajnokságban 15 csapat szerepelt. 

A megyei II.osztály keleti csoportjában és a megyei II.osztály nyugati csoportjában is 15-15 csapat 
szerepelt. 

13.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

Női labdarúgásban a megyei csapataink megyei I. osztályú kispályás bajnokságban vettek részt. 7 
sportszervezet 8 csapata alkotta a mezőnyt. 

A Héhalom SE csapata az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság által kiírt bajnokságban is képviseltette 
magát. 

13.5. A megye részvétele a futsalban és a strandlabdarúgásban 

A másodosztályban a közép csoportban szerepelt a férfiaknál a Romhány csapata, mely 18 forduló 
után 16 ponttal a 12. helyen állt. A felnőtt csapat mellett a sportszervezet indított U20 -as futsal fiú 
csapatot is, mely csapat a K-nyugati csoportban a 4. helyen állt. 

A salgótarjáni Reklám-Press-Skorpió a női futsal csapata az NB I-ben 15 forduló után a 9. helyen állt 
7 ponttal. 

A salgótarjáni Skorpió SE 16 forduló után 33 ponttal a 2. helyen állt az NB II keleti csoportjában. 

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

13.6. OTP Bank Bozsik-program 

Nógrád megyében, két alközpontban, 5 csoportban 35 sportszervezet nevezésével indítottuk el az 
OTP Bank Bozsik-programot. U7, U9 és U11 korosztályban 8 sportszervezet indított csapatokat, míg 
az U7, U9, U11 és U13 megyei rendezésű korosztályok tekintetében 27 csapattal rajtolt el. 

A kiemelt régiós programban U13 korosztályban a Salgótarjáni BTC és a Balassagyarmati PF USE 
csapata vette fel a küzdelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei riválisaival. 

Az OTP Bank Bozsik Program intézményi moduljában 84 intézmény vett részt összesen az iskolai 
és óvodai szinten. Új körzetként a pásztói körzet került bevonásra, így mind gyereklétszámban, mind 
a sportcsoportok létszámában 10%-os növekedést produkáltunk a 9 körzetben. Az intézményi 
programban résztvevő gyerekek száma 2380-ról 2607-re, míg a sportcsoportok száma 195-ről 221-
re növekedett. 
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13.7. Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Az Országos Pályaépítési Program keretében Nógrád megyében a 11 különböző méretű 
megépítésre került műfüves pályák után a vizsgált időszakban 3 újabb műfüves pálya került 
átadásra. Az elkövetkező időszakban további 3 településen kerül megépítésre műfüves pálya. Multi 
funkciós 22x42-es pályából 2 darab épült a megyében Balassagyarmaton és Pásztón.  

13.8. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

Nógrád megyében 219 millió forint lett beütemezve a sportpályák, öltőző épületek és biztonsági 
berendezések fejlesztésére. A második ütemben 45 helyszínen folytak a fejlesztések, határidejét 
tekintve 2016. június 30-ig kell a sportszervezeteknek átadni az előzetes terveknek megfelelően az 
elkészült sporttelepeket. 

13.9. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

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

Tárgyi eszköz fejlesztés kapcsán az Igazgatóság közel 1 millió forint értékben osztott ki 
sportszervezetei között labdákat és támogatott további tárgyi eszközökkel különböző helyi 
rendezésű labdarúgó tornákat. 

Az edzőképzés sikeresen folytatódott Nógrád megyében, az MLSZ „C” tanfolyamot Balassagyarmati 
képzési központtal régiós szinten rendezi meg az Igazgatóság az MLSZ Edzőképző Központ 
hatékony támogatásával. 

A középiskolás Fair Play bajnokság megyénkben nagy népszerűségnek örvend, az idén 26 csapat 
részvételével 251 tanuló részére tudtunk lehetőséget biztosítani a leány és fiú kategóriákban, a 
szabadidős labdarúgás lebonyolítására. 

13.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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14. Pest megye 

14.1. Nemzeti bajnokságok 

Pest megye 2007 óta nem büszkélkedhet férfi felnőtt NB I-es csapattal, ugyanakkor a nemzeti 
bajnokság második és harmadik vonalában a megyei képviselet markánsnak mondható. A 
2015/2016-os szezonban az NB II-ben 3 klub (Budaörs, Szigetszentmiklós, Vác), míg az NB III 
három csoportjában összesen 6 sportszervezet (Cegléd, Dabas, Diósd, Dunaharaszti, Érd, Monor) 
képviseli Pest megyét. 

14.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei felnőtt versenyrendszer jelenleg háromszintes, a 2015/2016. évi versenyévben, az I. 
osztályban 16, a II. osztályban, négy csoportban összesen 64 (köztük 4 tartalék-), míg a III. 
osztályban öt csoportban 78 (köztük 18 tartalék-) csapat szerepel. 

A 2014/2015-ös megyei I. osztályú pontvadászat élén az Érdi VSE végzett, a 9. Pest Megyei Kupát a 
Nagykáta nyerte, kettejük szuperkupadöntőjén az Érd diadalmaskodott. 

14.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

Két versenyévben lehetett az egyébként nagy népszerűségnek örvendő U21-es korosztály a 
„legmagasabb” utánpótlás-bajnokság, majd a 2015/2016-os esztendőre vissza kellett térni a korábbi 
U19-es kiíráshoz. Pest megyében változatlanul erősorrendes lebonyolításban (az 
utánpótláscsapatok saját eredményeik alapján, nem pedig a felnőtt együttes osztályba sorolása 
szerint versenyeznek) zajlik most már nem csupán az U19-es, hanem az U16-os és az U14-es 
bajnokság is. Az U19-es bajnokságban 74 (I. osztály: 18; II. osztály: 56), az U16-osban 55 (10; 45), 
míg az U14-es korosztályos pontvadászatban 59 (9; 50) csapat szerepel a 2015/2016-os 
szezonban. 

14.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A női nemzeti első osztályban immár két csapat (Astra HFC, Kóka FNLA) képviseli Pest megyét, 
ugyanakkor a másodosztályban nem szerepel megyei csapat a 2015/2016-os versenyévben. 

A Pest megyei női ¾ pályás bajnokság az elmúlt időszakban növekvő népszerűségnek örvend, ez 
látható az egyes versenyévekben a pontvadászatban elinduló csapatok számában: 2012/2013: 14 
csapat; 2013/2014: 18 csapat; 2014/2015: 24 csapat; 2015/2016: 30 csapat. A 2014/2015-ös 
szezonban a keleti csoportban a fővárosi Metis, a Monor és a Heves harcolt az aranyéremért, melyet 
végül a budapestiek nyertek meg, három ponttal megelőzve a Pest megyei, és néggyel a Heves 
megyei riválist. Nyugaton nem volt ennyire kiélezett a küzdelem, a Pénzügyőr gyakorlatilag rajt-cél 
győzelmet aratott, a 2. helyet a Dabas-Gyón szerezte meg, a képzeletbeli dobogó legalsó fokára 
pedig a Metis II. számú csapata állhatott fel. A 3. Pest Megyei Női Kupát – a felnőtt férfi döntő 
előmérkőzéseként – a Monor szerezte meg a Dabas-Gyónnal szemben. 

14.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A 2014/2015-ös NB I-es férfi futsal bajnokságban a budaörsi Aramis (3. hely) és a Rubeola FC-
Csömör képviselte a Pest megyei színeket, míg a második vonalban további 10 együttes. A nőknél 
az Astra HFC lett a magyar bajnok, a másodosztályban az Obsitos és a Veresegyház szerepelt Pest 
megyéből. 

2015 év elején is több korosztályban, valamint a hölgyek számára is megrendezte az igazgatóság a 
Futball7vége futsal torna-sorozatokat. A 2014/2015-ös időszakban az U11-eseknél 28, az U13-
asoknál 32, az U15-ösöknél 26, az U18-asoknál 8, az U21-eseknél 14, a felnőtteknél 15, az 
öregfiúknál 4, míg a hölgyeknél 5 együttes nevezett, amely összesen 132 csapatot jelent. 

Ennél is aktívabb volt a téli megyei futsal élet a 2015/2016-os versenyévben, ahol közel 190 (!) 
együttes nevezett és szerepelt a Pest megyei Futsal7végére átkeresztelt tornákon. 

Mindamellett az igazgatóság a 2015/2016-os versenyévben újdonságként – a megyék közül 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után) másodikként – hagyományteremtő célzattal férfi felnőtt 
megyei futsal bajnokságot hirdetett. A sportág népszerűsítésén kívül a fő cél az volt, hogy azoknak a 
csapatoknak is lehetősége legyen hetente – akár edzésnek is beillő – éles futsal meccset játszani, 
akik a téli és kora tavaszi időszakban az időjárás miatt nem tudnak saját pályán tréningezni. A 
bajnokságban 19 csapat 4 csoportban szerepel, 2015. december elseje óta zajlanak a küzdelmek. 
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Strandlabdarúgásban a nemzeti bajnokságban két Pest megyei együttes szerepelt, az Aramis és a 
Garwittax. Pest megyében strandlabdarúgó-selejtezőtornát rendezett az igazgatóság 2015 nyarán 
Budaörsön az U17-es és az U19-es korosztály számára, összesen 7 csapat részvételével. 

14.6. OTP Bank Bozsik-program 

Pest megyében 140 sportszervezet nevezett a 2015. tavaszi OTP Bank Bozsik Egyesületi 
Programba. Az U7-es és U9-es fesztiválok száma változatlanul 4 volt, míg az U11-es és U13-as 
korosztály számára a régiós csapatoknak 6, alközponti szinten pedig 5 tornára került sor. A korábbi 
esztendők tömegesítése mellett nagyobb hangsúlyt kapott a minőségi képzés. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik Intézményi Program résztvevőinek jelentős 
hányadát – a 19 megye és Budapest mellett –, közel 16 százalékát adta Pest megye a 2015-ös 
esztendő zárása után (az adatok 2016. februáriak). Ez a számok konkrétabb nyelvén egészen 
pontosan azt jeleni, hogy a 89 ezer regisztrált közül 14 és fél ezren a 27 Pest megyei körzetben 
vesznek részt a programban. Pest megye mellett figyelemre méltó a sorban második legaktívabb 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (8 377 fő, amely 9%-os arányt jelent a teljes aktivitásból), valamint 
említést érdemel a lakosságszámához képest kiemelkedő Hajdú-Bihar (7 126 fő, 8%) és Jász-
Nagykun-Szolnok (5 530 fő, 6%) megye adata. 

A 2014/2015-es tanévhez képest a regisztrációkat tekintve jelentős előrelépés történt országosan és 
Pest megyében egyaránt. Amíg a 2013/2014-es szezonban országosan 78 és fél ezren, míg a 
2014/2015-ös tanévben 89 ezren, addig Pest megyében 12 ezren, jelenleg pedig több mint 14 és fél 
ezren részesei a programnak. 

Pest megyében a 2015/2016-ös tanévben 404 intézmény 27 körzetben vesz rész hétről hétre a 
legkisebb korosztályok képzésében. A 2015/2016-os tanévben az MLSZ OTP Bank Bozsik 
Intézményi Programban az alábbi Pest megyei körzetek szerepelnek: Budakeszi, Cegléd, Csepel-
sziget, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllő I., Gödöllő II., Gyömrő, Kiskunlacháza, Letkés, Maglód, 
Monor, Nagykáta, Nagykőrös, Pécel, Pilis, Sülysáp, Százhalombatta, Szentendre I., Szentendre II., 
Tápiószecső, Üllő, Vác I., Vác II., Vác III., Zsámbék. 

14.7. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

Az MLSZ elnöksége és küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló stratégia egyik 
legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. A szövetség 2012-ben a tömegesítés érdekében 
indította el pályaépítési programját, azóta épülnek az MLSZ koordinálásában, az Országos 
Pályaépítési Program pályázati keretei között műfüves, 2014 óta pedig már élőfüves 
labdarúgópályák is szerte az országban. 2015 végéig összesen már közel négyszáz új játéktér 
készült el a programnak köszönhetően, amelyhez az MLSZ – a megyei igazgatóságok elbírálása, a 
társadalmi elnökségek döntése alapján – 70%-os támogatást nyújt a TAO-n keresztül, míg a 
pályázók (jellemzően önkormányzatok, ritkán sportszervezetek) 30%-os önerővel járulnak hozzá a 
beruházásokhoz. A program sikerét nemcsak az elkészült pályák növekvő száma mutatja, hanem az 
is, hogy folyamatosan egyre több település jelzi építési igényét, és kapcsolódik be a projektbe. A mai 
kor követelményeinek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, szabadidős 
sportolásra ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjának segítésére. 

Pest megyében 2014 végéig összesen 29 pálya épült meg; ebből 2 db 12x24 méteres, 22 db 20x40 
méteres, 1 db 42x62 méteres és 3 db nagyméretű műfüves játéktér és további 1 élőfüves nagypálya. 

2015-ben újabb 13 db pálya készült el: 3 db 12x24-es (Halászteleken kettő is, Ócsán egy), 8 db 
20x40-es (Halásztelek, Herceghalom, Dabas /2/, Szada, Tura, Újszilvás, Vecsés), 1 db nagyméretű 
műfüves (Érd) és 1 db élőfüves (Páty). A 2015-ben megszületett döntések értelmében 2016-ban 
további pályák kivitelezése zajlik majd. 

14.8. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

A Magyar Labdarúgó Szövetség TAO- programjának (is) köszönhetően 2015-ben országszerte – és 
így természetesen Pest megyében is – folytatódott a sportlétesítmények fejlesztése. Ami a 2015 
tavaszán benyújtott TAO- pályázati kérelmeket illeti, az amatőr – NB III-astól a megyei III. osztályúig 
– Pest megyei sportszervezetek összesített beruházási igénye jócskán, több mint négyszeresével (!) 
meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretet, így várhatóan a 2016-os esztendőben sem fog 
apadni a fejlesztési kedv a klubok és a települési önkormányzatok körében. Emellett folyamatban 
van több olyan nagyobb projekt is (például Ceglédbercelen, Dabason, Dunakeszin, 
Szigetszentmiklóson stb.), amelyek várhatóan befejeződnek 2016-ban. Reméljük, hogy az 
országban a korábbi négy-öt évtizedben általánosságban elmaradt létesítmény-fejlesztések a 
kormányzat stratégiai célkitűzésének keretében az elkövetkezendő években is folytatódhatnak, mert 
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bizony még jócskán akad olyan sportlétesítmény az egyébként más országrészekhez képest 
fejlettnek számító Pest megyei településeken is, amelyekre ráférne a felújítás, a bővítés, a pálya- 
vagy öltözőépítés. 

14.9. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében 70%-os pályázati 
támogatásból elkészült 20x40 méteres műfüves játékteret avattak Újszilváson 2015. május 24-én. Az 
átadási ünnepségen dr. Petrányi Csaba polgármester meghívására megjelent és beszédet mondott 
Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó és Csank János mesteredző is. Az MLSZ Pest Megyei 
Igazgatósága által ezen ünnepi alkalomból szervezett pályaavató gálatornát az egykori legendás 
labdarúgókat – mások mellett Zámbó Sándort, Jurácsik Mátyást, Véber Györgyöt, Egressy Gábort, 
Koszta Jánost – is felvonultató Újpesti Öregfiúk nyerték meg imponáló, százszázalékos 
teljesítménnyel. A 2. Pest Megyei Gálatornán a legendás újpesti labdarúgók mellett a Pest megyei 
polgármesterek csapata is pályára lépett, soraiban a házigazda Petrányi Csabával, Kőszegi 
Zoltánnal (Dabas polgármestere, az NB III-as FC Dabas elnöke), Bukodi Károllyal (Ócsa 
polgármestere, a „megye-kettes” Ócsa VSE elnöke, emellett az MLSZ Pest Megyei Társadalmi 
Elnökségének tagja), Horinka Lászlóval (Sülysáp polgármestere, a „megye-kettes” Sülysáp KSK 
elnöke), Szentgyörgyi Józseffel (Halásztelek polgármestere), Godó Tiborral (Törtel polgármestere, a 
„megye-kettes” Törteli KSK elnöke), dr. Szoboszlay Árpáddal (Tápiószőlős polgármestere), Sipeki 
Zsolttal (Dánszentmiklós polgármestere) és Tóth Istvánnal (Nagykáta alpolgármestere, a város 
megyei másodosztályú bajnokcsapatának szakvezetője). A településvezetők együttesét segítette 
kimagasló játékával a volt válogatott Keresztúri András (az NB II-es bajnok Vasas edzője) és 
Kecskeméti József (az NB II-es Cegléd edzője). Jelen volt, bár szerelést nem öltött Varga László, 
Perbál polgármestere is. 

Az immáron 16. alkalommal megrendezett Budapesti Nagy Sportágválasztó május 29-ei kezdettel 
két napon keresztül kínált színes programokat a kilátogató gyermekeknek és szüleiknek. A 
rendezvényről természetesen az MLSZ-stand sem hiányozhatott, a Budapesti és a Pest Megyei 
Igazgatóság – utóbbi koordinálásában – már szokásos módon egymással karöltve nyújtott labdarúgó 
lehetőséget az arra vágyóknak. „Szeresd a focit! Ezt egy életen át kell játszani!” – ezen két mottóval, 
„üzenettel” települt ki harmadik alkalommal a két szervező megye a Merkapt Sporttelepre, ahol a 
csocsó, a gombfoci és a lövéserősség-mérő eszköz kipróbálása mellett a fiatalokat csapatokba 
rendezve meccseket is játszhattak egymással az erre kialakított játéktéren. Péntek délután aztán 
már igazolt játékosok is pályára léphettek, mert „kettős rangadókra” került sor, amelyen a Budapest 
Honvéd, a Ferencváros, az Újpest és a Vasas U7-es csapata képviselte magát. A mérkőzéseket 
személyesen tekintette meg Mészöly Kálmán, és több, a mai napig aktív profi futballista – a teljesség 
igénye nélkül: Kabát Péter és Vadász Viktor (Újpest), továbbá Grúz Tamás és Hermány Bence 
(Vasas) –, akik aztán az autogramosztás mellett a jutalmak átadásában is kivették a részüket. A 
rendezvény másnapján a program nem változott, a résztvevők viszont kicserélődtek, s így a Pest 
megyei csapatok – Dunakeszi Kinizsi, Dunakanyar-Szentendre, Szigetszentmiklós, Vác – 
részvételével vívtak újabb „kettős rangadót” az U7-es torna keretében. Itt minden fiatal játékos 
győztes volt, ezért a korábbi 17-szeres válogatott Nagy Tibortól, illetve a Ferencváros egykori 
klasszisától, Zsinka Jánostól vehették át az emléklapokat, zászlókat, csokikat és karkötőket. Minden 
együttes kupát kapott, és az ifjak arcát nézve biztosan állíthatjuk, hogy lesz közülük sok olyan, aki – 
ahogy mottónk is tartja – „ezt egy életen át fogja játszani”! 

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2015. november 6-án, pénteken késő délután tartotta 4. Pest 
Megyei Gólkirályok Gálája elnevezésű hagyományos ünnepségét. A rendezvényen az U14-esektől a 
hölgyeken át egészen az öregfiúkig 49 Pest megyei gólkirály vehette át megérdemelt jutalmát Nyilasi 
Tibor 70-szeres válogatott labdarúgótól, egykori magyar és osztrák gólkirálytól, dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselőtől, valamint Szlahó Csabától, az MLSZ Pest megyei társadalmi elnökétől, 
Vecsés polgármesterétől. 

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság életében a 2015-ös esztendő legnagyobb futballeseménye a 3. 
Megyei Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája (MAVONT) nyolccsapatos döntője volt, 
amelyre 2015 decemberében került sor Pomázon és Szigetszentmiklóson. A rendezvényre az 
igazgatóság tartalmas színes programfüzetet adott ki. Hatékony marketingkommunikációs 
tevékenység eredményeként a Nemzeti Sport is kitüntetett figyelmet szentelt a Megyei 
Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornájának: a sportnapilap Hajrá, Foci! melléklete négy 
héten keresztül vezette fel, majd számolt be 1-1 oldalon a torna történéseiről. A december 13-ai 
döntőt (Baranya megye – Fejér megye 3–1) FIFA-játékvezető, Vad II István vezette. Ahogyan azt a 
Pest megyei amatőr futballélet követői már megszokhatták, a komolyabb téttel bíró mérkőzéseken – 
kupadöntők, szuperkupadöntők – neves szakkommentátorok szemüvegén keresztül is láttatja, 
„bemutatja” a Pest Megyei Igazgatóság a meccseket. Nem volt ez máshogy a 3. Megyei 
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Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája döntőjén sem, melynek a 2015. december 5-6-ai 
tizenkét mérkőzését olyan szakemberek követték figyelemmel, mint Csank János, Egervári Sándor 
és Várhidi Péter volt szövetségi kapitányok, illetve olyan aktív NB-s trénerek vagy televíziós 
szakértők, mint Bücs Zsolt, Gelei Károly, Halmai Gábor, Híres Gábor, Juhár Tamás, Nagy Tibor, 
Németh Antal, Simon Antal, Schindler Szabolcs, Vágó Attila és Varga Attila. A szakértők meccsek 
közbeni meglátásai az igazgatóság Facebook-oldalán (www.facebook.com/pmlsz) voltak követhetők. 
A december 13-ai megismételt döntőn Csank János és Németh Antal félidőnként felváltva osztotta 
meg gondolatait a Facebeook-on, illetve az élő online stream-közvetítés alatt. 

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2012-ben indította el Facebook-oldalát, amely azóta több mint 
két és félezer követővel rendelkezik. Az Igazgatóság ezúttal február 29-én tartotta ünnepi évnyitó-
évzáró rendezvényét, amely apropóból 2012 után immár negyedik alkalommal jelentette meg „A 
Pest megyei labdarúgás Kalendáriuma” című 36 oldalas, A4-es formátumú kiadványát, amely 
statisztikai kimutatásokkal, fényképekkel, tabellákkal, góllövőlistákkal, beszámolókkal nyújt lényegre 
törő összefoglalót a 2015-ös esztendő legfontosabb Pest megyei labdarúgó-eseményeiről. A 
kiadványt rendhagyó módon egy 12 oldalas színes melléklet tette teljessé, amely a 3. Megyei 
Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája (MAVONT) nyolccsapatos döntőjéről, benne 
hangsúlyosan a Pest megyei amatőrválogatott szerepléséről számol be részletesen. 
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15. Somogy megye 

15.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Somogy megyében 1 egyesület a BFC Siófok szerepel a nemzeti bajnokság 2. vonalában (NB-II). 

15.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 

96 klub 98 felnőtt csapata versenyez a 2015/2016-os megyei bajnokságban. Megyei-I, II, III, IV 
osztályra lebontva. 

15.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

U-19-es korosztályban 5 bajnokság; U-16-os korosztályban 4 bajnokság, U-14-es korosztályban 2 
bajnokság; női U-15-ben 1 bajnokságot indítottunk ebben a versenyévben. Összesen 90 csapat 
érintett ezekben a korosztályokban. 

15.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A felnőtt női bajnokságunkban (ősz/tavasz) 10 női csapat szerepel a területi elveket is figyelembe 
véve (Észak – Dél). U-15-ös korosztályban 5 női csapat indult el az idei évben. Igazolt játékosok 
száma 200 fő felett van. 

15.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Nyaranta a Balaton part nagyobb településein, strandlabdarúgó rendezvényeken több csapat 
szerepel Somogyból, eredményességben és a helyszín miatt a siófoki csapatok és helyszín 
országosan is egyedülálló. Futsal területén torna rendszerű lebonyolítások történtek szinte minden 
korosztályban. 

15.6.  MLSZ OTP Bank Bozsik-program (egyesületi és intézményi modul) 

A megyei első és másodosztályban kötelező az egyesületi programban részt venni, összesen 59 
egyesület szerepel a programban. Intézményi szinten 102 intézmény vesz részt a megyei 
programban. 

15.7. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A jelzett időszakban újabb 3 db 22 x42-es műfüves pálya és 1 db 14x26-os pálya épült. A folyamatos 
regisztrációk miatt újabb 3 igénylést fogadott be a pályázati rendszerünk. A megye hátrányos 
helyzete miatt továbbra is igény van a 10%-os önrésszel megvalósuló pályaépítési projektekre. Az 
előzetes regisztrációk folyamatban vannak. 

15.8. Létesítmény felújítások, - fejlesztések a megyében 

Az előminősítéses sporttelep felújításban 49 projekt 475 millió forint értékben valósult meg, vagy 
történik jelenleg is kivitelezés. 
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15.9. Egyéb jelentősebb megyei futball-esemény, projekt 

Kaposváron rendezték 2015-ban is az ország talán legnagyobb nemzetközi utánpótlás Grassroots 
rendezvényét (YOUTH Football Festival) 30 ország több mint 200 csapatának a részvételével, a 
Somogy Megyei Igazgatóság jelentős támogatásával.  

Somogy megye (kaposvári helyszínnel) adott otthont a XI. Országos Sípmester Fesztiválnak 2016 
év elején (január). A rendezvényen minden megye képviseltette magát. A résztvevők száma 
meghaladta a 400 főt. Igazgatóságunk szervezésileg, logisztikailag, humánerőben és anyagi 
forrással támogatta a sikeres lebonyolítást. 

15.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

16.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Annak ellenére, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC a középmezőnyben zárta az élvonalbeli 
labdarúgó bajnokság 2014/2015-ös szezonját, adminisztrációs hiányosság miatt nem kapott licencet, 
így a 2015/16-os szezont az NB III Keleti-csoportjában kezdte meg, ahol a bajnoki cím elérése a cél, 
az ebben az osztályban szereplő másik megyebeli csapatnak a Nyírbátori FC-nek pedig a bent 
maradás. Elsősorban a nyírbátori csapatban több tehetséges fiatal megyei labdarúgó is rendszeres 
játéklehetőséghez jut. Nagy örömre a Várda SE csapata remekül szerepel az NB II-ben, még a 
feljutásra is reális esélye van a kisvárdaiaknak. A megyei labdarúgás számára az lenne a legjobb, ha 
2016 őszétől két másod és két harmadosztályú csapata lenne Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, 
amire reális esély van. Hosszú évek után először ugyanis a megyei első osztályú listavezető Ibrány 
vállalná a magasabb osztály kihívását, és nem titkolt célja az NB III-ba jutás.  

16.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A Megyei Igazgatóság által indított megyei felnőtt pontvadászatok 2015 őszén az elmúlt évhez 
hasonló résztvevő létszámmal indult, 138 együttessel. Az egy csoportos első osztályban továbbra is 
16, a három csoportos másodosztályban 48 csapat található, míg az öt csoportos harmadosztályban 
74 csapat vett részt. Sajnos a szezon kezdet óta, március közepéig 5 egyesület morzsolódott le, 
négy visszalépett, míg egyet sorozatos létszámhiányos kiállások miatt ki kellett zárnia az 
Igazgatóság Versenybizottságának. A bajnokságban résztvevők száma tovább már nem növelhető, 
maximum csak tartható. 

16.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A 2015/16-os szezonban három korosztályban írt ki a Megyei Igazgatóság utánpótlás 
bajnokságokat. Az U19-ben összesen 67 csapat vett részt. A megyei első és másod osztályú 
csapatoknak kötelező volt indítani ezt a korosztályt (kivéve a Mátészalka, mert ők az NB II-ben 
indították csapatukat), az ifik a felnőttek előtt játszottak, így folyamatosan szem előtt voltak a 
„nagycsapat” szakvezetőinek. A mindössze négy csapattal rajtoló harmadosztályú tornarendszerű 
U19-es pontvadászat elég komolytalanná vált, miután egy csapat visszalépett. Az U16-os 
korosztályú pontvadászatban 34 egyesület nevezett, akiket területi alapon három csoportba 
osztottak szét. A legfiatalabbak bajnokságában, az U14-ben 25 csapat nevezett, akiket szintén 
területi alapon két csoportba osztott a Megyei Igazgatóság. Az utánpótlás bajnokságban résztvevő 
csapatok számát minimális arányban ugyan, de lehet növelni.    

16.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

Élvonalbeli csapata jelenleg nincs Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, a Nyírség NSC az NB II-es 
nagypályás női bajnokságban képviselteti magát. Emellett az NB II-es félpályás leány U15-ös 
pontvadászatban három csapat szerepel a megyéből: Kisvárda, Nyírség, Mátészalka. 

Több mint egy évtizede van megyei bajnokság, a 2015/16-os szezon tíz csapattal rajtolt. A ¾ pályás 
pontvadászatban az alapszakasz után van rájátszás, így minden csapatnak 22 mérkőzése van egy 
szezonban. Emellett a téli holtszezonban 4 darab kispályás tornát rendezett az Igazgatóság, a 
játéklehetőség biztosítása miatt. 

A szükséges előkészületi lépéseket megtéve 2015 őszén indult az U15-ös leány félpályás megyei 
bajnokság hat csapattal. A tornarendszerben zajló mérkőzéseknek nagy sikere van, és a megyei női 
foci utánpótlás bázisát sikerült ezzel a pontvadászattal kialakítani.  

A cél az, hogy az első egész szezonos U15-ös bajnokságnak legyen létjogosultsága, és tovább 
bővüljön a következő esztendőkben. 

A női csapatok edzőinek oktatását is fontosnak tartják az Igazgatóságon. Örömteli, hogy az MLSZ 
Grassroots C edzőképzés valamennyi megyei tanfolyamán voltak olyan szakemberek, akik a női 
labdarúgásban dolgoznak. 

16.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A Nyírgyulaj KSE személyében immár a férfi élvonalban is képviseli magát Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye. Az újonc csapat elég jól szerepel. Az NB II-ben két megyebeli együttesünk vett részt, 
Csenger és Nyíregyháza. A három NB-s együttes utánpótlás csapatai is országos bajnokságban 
szerepelnek. 
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2013 októberében úttörőként a megyében indult be a férfi felnőtt megyei bajnokság. A 2015/16-os 
szezonban 7 csapat részvételével, hétfő esti játéknapokkal játszottak a csapatok. Csengerben és 
Újfehértón különösen nagy érdeklődésnek, népszerűségnek örvend. Fontos megemlíteni, hogy a 
játékosok 95 százaléka a nagypályán is aktív labdarúgó. 

Utánpótlás szinten az elmúlt évhez hasonlóan 2015-ben és 2016-ban is megszervezték a tornákat 
U11, U13 és U15-ös korosztályokban. Évfolyamonként 8, 8 illetve 10 csapat nevezett, akiket területi 
alapon két csoportra osztottak. A januári és februári selejtező tornákat követően február végén a 
legjobb négy csapatnak egy megyei döntőt szerveztek. 

16.6. OTP Bank Bozsik-program 

16.6.1 Egyesületi Program 

A 2014/15 és a 2015/16-os szezonban is 74 sportegyesület csapatai vettek részt az egyesületi 
programban, az U7, U9, U11-es korosztályban. Közülük több mint ötven az U13-ban is tudott 
csapatot indítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 12 körzetre osztották, és a körzetközpontokban 
vannak a fesztiválok és a tornák. Sikerült a megye valamennyi régióját bevonni az OTP Bank Bozsik 
Egyesületi Programba, nincs már “fehér folt”. 

16.6.2 Intézményi Program 

Minden évben vannak új belépő megyei intézmények a programba, 2015 őszén 11 új regisztrált, így 
immár 161 megyei iskola és óvoda vett részt az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban. 
A megye 11 körzetre van osztva. Az ország legnagyobb és legtöbb gyermekét felvonultató óvodás 
körzete a nyíregyházi. Az egész megyében összesen 8.400 gyerek van beregisztrálva a programba, 
közülük 2.400 leány. 

16.7. Pályaépítési program 

Ösztönzőleg hatott a pályaépítési támogatási rendszer. A megyében több helyen – Záhony, 
Kemecse, Nyírtelek, Apagy, Ajak - is elkészült műfüves kisebb méretű pálya kiépítése, Kisvárdán 
pedig egy nagyméretű pálya is felépült. Az OPP következő ütemeiben is várhatóak megyei 
pályázatok. 

16.8. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

A megyében 2015-ben is több száz millió forint támogatással valósultak meg pályafelújítások és 
fejlesztések. Többek között biztonsági beruházások, karbantartást szolgáló eszközök, talajcsere, 
hordozható pálya-tartozékok, biztonsági kerítések kerültek megvalósításra, illetve beszerzésre. A 
legjelentősebb beruházás a kisvárdai Várkert Sporttelep teljes megújulása, korszerűsítése. 
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16.9. Egyéb jelentős esemény, projekt 

Öt csapat részvételével öregfiúk bajnokságot is működtet az Igazgatóság. Számukra torna 
rendszerben szervezik a bajnokságot. 

2013 óta minden év elején megrendezték a téli nagypályás műfüves labdarúgó felkészülési tornát a 
megyei csapatok számára. Nem volt ez másképp 2015-ben és 2016-ban sem. Idén 15 csapat vett 
részt a nyírbátori műfüves pályán lebonyolított rendezvényen.  

Szintén minden év elején megrendezték a Nyírerdő Kupa megyei teremtornát. A három hétvégén át 
tartó rendezvényen 2015-ben 37, míg 2016-ban 38 csapat indult el. 

2015 őszén egy régi hagyományt felelevenítve megrendezték a Bajnokok tornáját, ahol valamennyi 
megyei felnőtt bajnokság győztese ( összesen 9 csapat) megjelent és játszottak egymással. 

Február közepén hagyományosan megszervezték az úgynevezett „Szövetség Kupát”, ahol a megyei 
labdarúgásért dolgozók mérettetik meg magukat egy kellemes hangulatú rendezvényen. Itt össze 
tudták hozni az edzőket, játékvezetőket, bizottsági dolgozókat és a média munkatársait is. 

16.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 

 



68. oldal 

 

17. Tolna megye 

17.1. Nemzeti bajnokságok 

17.1.1 Felnőtt férfi 

A Paksi FC Kft. az NB I. osztályban szerepel. Jelenleg Paks II., Szekszárd és Bölcske csapata 
játszik NB III-ban. Az előző két év megyei I. osztályú bajnoka ( Majosi SE, Bátaszék SE ) sajnos 
nem tudta vállalni az NB III-as szereplést. 

17.1.2 Felnőtt női 

Nem szerepel női csapat Tolna megyéből. 

17.1.3 Utánpótlás fiú 

A csapatok száma szinte állandó. 

17.1.4 Utánpótlás leány 

A Paks NB I-es felnőtt csapatának kötelező szerepeltetnie U-15-ös leány csapatot. 

17.1.5 Futsal 

A Tolna-Mözs Nonprofit Kft. ,a Tolna-Mözs FSE valamint a Szekszárdi UFC adja az országos 
bajnokságokban szereplő futsal csapatok 100 %-át. 

17.1.6 Strandlabdarúgás 

A Bonyhád-Börzsöny SE indít egy-egy csapatot. 

17.2. Megyei bajnokságok 

17.2.1 Felnőtt férfi 

A megyei bajnokságokban induló csapatok száma állandónak mondható. A 2014/2015-ös 
szezonban 54 csapat nevezett a három megyei osztályba. A 2015/2016-os szezonra 52 csapat 
nevezett. 

17.2.2 Felnőtt női 

Ez évi versenyévadban kettéválasztottuk a szabadtéri labdarúgást és a futsalt. Létrehoztuk a ¾ 
pályás bajnokságot, melyet őszi-tavaszi fordulókkal tornarendszerben bonyolítunk le. Az elmúlt 
két évben a Tolna-Mözsi FSE és az ASE után újabb fellegvárak jöttek létre. Nagymányokon 
egyre erősebb a sportág, és a Szekszárdi UFC is megerősödött ezen a területen. Üde színfoltja 
a futsal bajnokságnak a Faddi SE női csapata, akik óriási lelkesedéssel láttak neki a 
versenyzésnek. 
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17.3. OTP BANK Bozsik Program 

17.3.1 Egyesületi Program 

Tolna megyében 35 egyesület indult. 3 alközpontot és 6 csoportot alakítottunk ki. Alközpontok: 
Paksi SE, Dombóvári FC, Szekszárdi UFC Csoportok: Dunaföldvár FC, Tolna VFC, Paksi SE, 
Dombóvári FC, Bonyhád VLC, Szekszárdi UFC 
Az U7 és U9-es korosztályú gyerekek fesztivál tornákon vettek részt ősszel négy alkalommal. 
Az U11 és U13-as korosztályú gyerekek alközponti, megyei kiemelt és régiós kiemelt tornákon 
szerepeltek hat alkalommal. 
Régiós kiemelt egyesületek: Paksi FC, Szekszárdi UFC 
Megyei kiemelt egyesületek: Tolna VFC, Dombóvári FC, Tamási FC, Holler UFC, Paksi SE, 
Szekszárdi UFC 
Alközponti tornákon hat és tíz csapat közötti létszámmal szerepeltek az egyesületek. 
Nagyobb részvételi arány az U11-es korosztályban volt. 

17.3.2 Intézményi Program 

2014 őszén 49 intézmény jelezte indulási szándékát a programban, az előző évben 24 
intézmény indult. A tavalyi három körzet (Szekszárd, Bonyád, Iregszemcse) mellé sikerült 
indítani egy új körzetet Dunaföldváron. 
Öt korcsoportban zajlanak a küzdelmek éves szinten négy fesztiválon és tornán. 
A 2015/2016-os idényben már 58 intézmény kapcsolódott be a programba.  

17.3.3 Futsal 

Utánpótlás bajnokságokat indítottunk 9, 11, 13, 15, 17 és 20 éves korosztályú gyermekek 
számára. Felnőtt bajnokság 12 csapattal indult. 

17.4. Egyéb projektek 

17.4.1 Műfüves pályaépítés 

Az elmúlt években az Országos Pályaépítési Program keretében Tolna megyében 7 db 
kispálya (20x40 m) épült. 
2012-ben Bonyhádon és Györkönyben; 
2013-ban Dunaszentgyörgyön és Gyulajon; 
2014-ben Szakályban; 
2015-ben Döbröközön és Kaposszekcsőn. 

17.5. Sporttelep felújítási program 

A TAO adta lehetőségekkel egyre több megyei csapat tud élni, megújult az öltöző például 
Szekszárdon, Bátaszéken, Bonyhádon, Majoson, Őcsényben, Szedresen, Tevelen, Tolnán, 
Sióagárdon, Simontornyán, Döbröközön, Szakályban, Dalmandon, 
Németkéren, Pusztahencsén. 
Felújították a pályát Madocsán, Tamásiban és Györkönyben.  
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18. Vas megye labdarúgása 

18.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

Az MLSZ 2014/2015. és a 2015/2016. évi országos szervezésű bajnokságaiban, az első osztályban 
egy egyesület (Szombathelyi Haladás Kft), az NB III. osztályban egy vasi csapat (Sárvár FC) 
vett/vesz részt.  

18.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

A 2014/2015. bajnoki évadra vonatkozóan az Igazgatóság Versenybizottsága a megyei bajnoki 
struktúrát, a megfelelő csapatlétszámú versenyeztetés érdekében, a változatlan megyei első és 
másod osztály mellett a megyei harmad osztályt három csoportos bajnoksággá szervezte át. 

A 2015/2016. bajnoki évad az előző bajnoki év struktúrája szerint szerveződött. 

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

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

18.3. Megye részvétele a női labdarúgásban 

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

18.4. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

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

A 2015/2016. bajnoki évadban megszervezésre kerültek megyei futsal utánpótlás bajnokságok (U15, 
U13, U11), melyekben hat egyesület szerepelt. 

18.5. OTP Bank Bozsik-program 

Az OTP Bank Bozsik-program támogatásának köszönhetően az előző évek statisztikai adatai 
alapján kijelenthető, hogy csapatszám és létszám vonatkozásában 2014/2015. bajnoki évig 
folyamatos növekedést mutatott. (2013. évben a részt vevő egyesületek által indított korosztályos 
csapatok száma 165, 2014-ben 168, 2015-ben 138 ). A 2015/2016. szezonra mutatkozó csapatszám 
csökkenés (relatíve változatlan játékos szám mellett) a megyei struktúrában történt változás, a 
három helyett kettő Alközpont kialakítása miatt következett be. 

2015. évben az OTP Bank Bozsik-program egyesületi program létszámai korosztályonként: U7 - 210 
fő, U9 – 390 fő, U11-461 fő, U13-412 összesen 1476 fő (ez a létszám 2013. évben 1222 fő volt). 

Az OTP Bank Bozsik Gyermek Intézményi Programban Vas megyében 2014/2015. évadban az 
intézmények száma 54, játékosok létszáma 1459 fő volt, a 2015/2016. évadban az intézmények 
száma 64, játékosok létszáma 1882 fő. 

18.6. Pályaépítési program 

Az Országos Pályaépítési Program Vas megyei eredményei: 2015 év végéig 1 db átadott 
nagyméretű műfüves (Szentgotthárd) és 2 db 2015 évben elfogadott pályák (Sárvár – élőfüves 
nagypálya, Celldömölk – kisméretű műfüves). 

18.7. Létesítmény felújítás, fejlesztés 

A MLSZ TAO - pályázatain a megyei sportszervezetek aktívan vettek részt. 

2014-ben 49 egyesület összesen 145.966.802,- Ft, 2015-ben 58 egyesület összesen 197.970.303,- 
Ft összegben nyert a megyei társadalmi elnökség által elfogadott támogatást, tárgyi eszköz 
fejlesztésre a megyében. 
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18.8. Egyéb jelentős esemény, project 

18.8.1 Biztonság 

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

18.8.2 Edzőképzés 

Az MLSZ Grassroots „C” licence tanfolyami rendszerben 2015 évben a megye kettő tanfolyamot 
szervezett, ahol ősszel 25 fő szerzett edzői képesítést. Grassroots önkéntes szervezői tanfolyam az 
Igazgatóság szervezésében 2015 évben kettő indult, tavasszal 32 fő, ősszel 30 fő részvételével. A 
középiskolai intézmények részére megrendezett Fai Play Cup programban 2015/16. bajnoki évben 8 
intézmény, 14 csapat 145 játékosa vett részt. Vas megye első osztály bajnoka részt vett a 
nemzetközi Amatőr Mitropa Kupán Csornán, amelynek mindenkori résztvevői a Győr-Moson-Sopron, 
a Vas, a burgenlandi ( osztrák ) és a nyugat-szlovák megyei bajnokai.  

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

Az Igazgatóság megrendezte az utánpótlás Bajnokok Tornája (U16, U14) megyei döntőit. 

18.9. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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19. Veszprém megye 

19.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

NB I-s csapatunk az elmúl bajnoki idényben nem volt. 

NB II-s csapatunk az FC Ajka, utánpótlását a helyi sportegyesület biztosítja. 

NB III-s csapatunk: Balatonfüred FC, Balatonfüredi UFC adja; 

19.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Megyei első, másod, harmad és negyed osztályú bajnokságokat bonyolítottunk. 

19.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

Jelenleg a megyei első osztályban U19-U16, az OTP Bank Bozsik-program szerinti korosztályok a 
kötelezőek. Az U14 korosztály ajánlott. 

A megyei másod osztályban az utánpótlás U-19 korosztályú csapat indítása kötelező, egyéb 
utánpótlás csapat indítása ajánlott. 

A megyei harmad osztályban tartalék csapat indítása kötelező, egyéb utánpótlás csapat indítása 
ajánlott. 

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

19.4. Megye részvétele a női labdarúgásban 

Megyei női labdarúgásban 11 csapat vesz részt. Kiemelt U15-s bajnokságban vesz részt a 
Veszprém, Pápa, Ajka, és Balatonfüred csapata. 

19.5. Megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

Nemzeti bajnokságban vett részt a Veszprém csapata. U20, U17, U13, U11 bajnokságban indultak 
az utánpótlás csapataik.  

Megyei futsal bajnokságokat szerveztünk 46 csapattal a téli időszakban. U-9, U-11, U-13, U-15 és 
felnőtt korosztályban. A futsal gálamérkőzések, programok hozzájárultak a labdarúgás 
népszerűsítéséhez. Évről évre látható bővülés az utánpótlásban is. 

Strandlabdarúgásban nem vettünk részt csapattal. 

19.6. MLSZ OTP Bank Bozsik-program (egyesületi és intézményi modul) 

Az OTP Bank Bozsik-program Egyesületi programban 66 egyesületünk vet rész. 

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

Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programban 81 intézmény vet részt, 2394 gyermekkel. A 
Balaton parti településeket is szeretnénk nagyobb létszámban bevonni az intézményi programba. 

A megyei utánpótlás nevelés főbb helyszínei Veszprém, Pápa, Ajka, Tapolca, Balatonfüred. Ezeken 
a helyszíneken folyik komoly intenzív utánpótlás nevelő munka, amely a felfele áramoltatott 
labdarúgók számában is megmutatkozik. A megyében két U-19, két U-16 és két U14 korosztályú 
bajnokságokat versenyeztetünk. A megyei harmad osztályú bajnokságainkban tartalék csapat 
indítását írtuk elő. Itt korhatár nélkül futballozhatnak a játékosok. Előmérkőzést játszanak a csapatok 
a felnőttek előtt. 

19.7. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

2015-ben: 4 db  1 nagypálya 1 félpálya 2 db kispálya 
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19.8. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

TAO támogatások megyénkben a kiemelt projektek nélkül 

2011-ben: 485.808.512 Ft 

2012-ben: 793.962.380 Ft 

2013-ban: 926.661.313 Ft 

2014-ben: 844.000.000 Ft 

2015-ben 508.000.000 Ft 

Összesen: 3.558.4325.205 Ft 

Az infrastruktúra fejlesztések a megyei bajnokságainkban itovább folytatódtak. Öltözők szépülnek, 
pálya rekonstrukciók zajlanak. 

19.9. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

Csapataink számára labdákat és mágnesese taktikai táblákat biztosítottunk. U16-U19 korosztályú 
megyeválogatottnak Ajkai helyszínnel három megyés tornát rendeztünk Fejér és Komárom megye 
részvételével. 

Immár hagyományként rendeztük meg a Megyei Magyar Kupa megyei döntőjét Tv közvetítéssel 
együtt. Elindítottuk a kispálya integrációját az MLSZ Info rendszerébe.  

A megyei I. osztályból minden fordulóban élő adásban egy mérkőzést közvetítettünk az Igazgatóság 
YouTube csatornáján. 

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

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

Koordinátorunk bonyolítja a megyei „C” licences edzőképzést. Visszajelzések alapján megfelelő 
magas színvonalon. Ovi foci rendezvényeket tartottunk. 

A Fair Play Cup programjaiban tartottuk a csapatszámot és emelkedő létszámmal vettünk részt. A 
középiskolásokat így reményeink szerint sikerül a futball vérkeringésébe bevonni. 

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

Megerősítettük mind a megyei polgárőrséggel, mind a Megyei Rendőr Főkapitánysággal az 
együttműködési megállapodást a pályák biztonságával kapcsolatban.  

19.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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20. Zala megye 

20.1. A megye részvétele a nemzeti bajnokságban 

A NB-s bajnokságokban szereplő csapatok száma nem változott, egy-egy csapat szerepelt az NB II-
ben és az NB III-ban. 

20.2. Megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságok 

A megyei bajnokságokban indult csapatok száma összesítve emelkedett a 2015/2016-os 
versenyévben az előző évihez képest. Az I. osztályban kettővel, a II. osztályban eggyel csökkent, a III. 
osztályban néggyel nőtt a résztvevők száma. Összesen 127 csapat versenyzett a három osztályban. 

20.3. Megyei utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 

A csapatok száma összesen csökkent. A 2015/2016. évben az U19-ben hárommal. az U16-ban 
hárommal, az U14-ben tizeneggyel kevesebb csapat indult. Ennek okai a következők voltak: az I. 
osztályú csapatoknak csak két korosztályban kellett kötelezően szerepeltetni csapatokat, hárommal 
csökkent az I. és II. osztályú csapatok száma, valamint két megyei csapat az országos utánpótlás 
bajnokságokban indította az korosztályos csapatait. 

20.4. A megye részvétele a női labdarúgásban 

A megyei csapatok változatlan számban szerepeltek az NB-s és megyei felnőtt bajnokságokban. Két 
csapat az NB II-ben, tizenegy csapat a megyei bajnokságban indult. Az NB-s utánpótlás 
bajnokságokban változatlanul három csapat szerepelt. 

20.5. A megye részvétele futsalban és strandlabdarúgásban 

A felnőtt futsal csapataink száma változatlan volt. A férfi felnőtt csapatunk az NB II-ből feljutott az NB 
I-be, két női felnőtt csapatunk az NB II-ben indult. Az utánpótlás bajnokságokban indult csapatok 
száma emelkedett.  

Strandlabdarúgásban nem szerelt csapatunk. Két éve kiírásra került a megyei bajnokság több 
korosztályban, de nevezés hiánya miatt nem tudtuk megrendezni a bajnokságokat. 

20.6. MLSZ OTP Bank Bozsik-program (egyesületi és intézményi modul) 

Az egyesületi és intézményi programban résztvevők száma emelkedett. Az egyesületi programban 43 
csapat, az intézményi programban 67 intézmény vett részt. 

20.7. Az Országos Pályaépítési Program megyei eredményei 

A megyében 2015. december 31-ig 21 pálya került átadásra. 2016. évben további 4 pálya építésének 
előkészítése megtörtént. 

20.8. Létesítmény-felújítások, -fejlesztések a megyében 

Jelentős felújítások, fejlesztések történtek a megyében. 2014/2015. évben 155 millió FT, 2015/2016. 
évben 218 millió Ft keretre pályáztak az egyesületek. Megye szerte megszépültek az öltözők, javult a 
játékterek minősége, számos helyen villanyvilágítást kapott a játéktér. 

20.9. Egyéb jelentősebb megyei futballesemény, projekt 

20.9.1 Grassroots Önkéntes képzés 

A beszámoló időszakában tartott tanfolyamokon 32 fő vett részt, kapott képesítést. 

20.9.2 Fair Play Cup 

A megyében a középiskolai labdarúgó program népszerűsége töretlen, 28 fiú és 20 lány csapat 
nevezett a 2015/2016. tanévben. 

20.9.3 Női labdarúgás 
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A női labdarúgás népszerűsítése érdekében megrendeztük a leány teremlabdarúgó tornát az 
általános iskolai és középiskolai csapatok részvételével. Az általános iskolák mezőnyében 16 
csapat, a középiskoláknál 13 csapat vett részt. 

20.9.4 Gyermekotthonok tornája 

2015. évben összesen öt alkalommal szerveztünk tornát a megyei gyermekotthonok részére. 
Alkalmanként közel 70 fő vett részt a tornákon. 

20.9.5 Együttműködés 

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

20.9.6 Nemzetközi kapcsolatok 

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

20.10. A megyei szintű futballaktivitás alakulása 

A megyei szintű futballaktivitás az alábbiak szerint alakult a kiadott labdarúgó, futsal- és 
strandlabdarúgó versenyengedélyek száma alapján a 2009/2010-es versenyévtől a 2015/2016-os 
versenyév tavaszáig, március 15-ig. 
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VII. fejezet 

Grassroots 

1. Általános feladatok 

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

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

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

2. Kiemelt programok 

2.1. Grassroots szervező (önkéntes) tanfolyamok 

2015 tavaszán a Grassroots Önkéntes Szervezőképzésen résztvevők létszámának súlypontja a 
OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programjában dolgozók irányába tolódott. Megyénként évi 2 
tanfolyamot szerveztek a Grassroots koordinátorok, így ebben az évben jelentősen növekedett a 
végzettek száma, összesen már 2.333 fő végezte el a tanfolyamot az országban. 

A Grassroots Igazgatóság negyedévente operatív megbeszéléseket tartott a tanfolyam szervezők 
részére a felmerülő tapasztalatok, problémák összegzése céljából. 2015 őszén a program két 
területén folytatódtak az egyeztetések 

 1. a középiskolások integrálása az MLSZ programba; 

 2. a várhatóan 2016 őszén induló alapfokú sportvezető képzés és az önkéntes képzés 
kapcsolatának kiépítése (tananyagok egymásra épülése). 

2.2. Szünidei táborok szervezése és támogatása 

A Szövetség 2015-ben is meghirdette a sportszervezetek között megyénként a szünidei táborok 
szervezését, mely programmal a Szövetség támogatja - a tömegbázis kiépítését elősegítve - a 
szünidei labdarúgó táborok szervezését, a regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében. 

A Szövetség vissza nem térítendő összeggel támogatja a sportszervezeteket. A támogatás azon 
gyermekek után is járt, akik még nem voltak regisztrált labdarúgók, valamint még nem vettek részt a 
Szövetség bajnoki versenyrendszerében, továbbá az OTP Bank Bozsik-program Intézményi, illetve 
Egyesületi Programokban. A statisztika szerint ez 317 megrendezett tábor, 174 ellenőrzött és elbírált 
sportszervezet esetében 5.517 regisztrált és 2.204 nem regisztrált gyermeket jelentett 2015 -ben. 

2.3. Szociális programok 

Az MLSZ ötödik éve együttműködési megállapodás alapján támogatja a fogyatékkal és a szociálisan 
hátrányos helyzetben élők labdarúgását. Hat speciális terület került bevonásra, a szociális 
programban résztvevők létszáma: 4.383 fő. 

2.3.1 Fogyatékkal élők 

Látássérültek (Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete – LÁSS) 

A vakfocit speciálisan kialakított pályán, speciális labdával játsszák. Regionális tornák kerültek 
megrendezésre (tavasszal és ősszel négy-négy), ahol a legtávolabbi helyeken élő, focizni akaró 
látássérültek is részt vehettek. Bemutató tornákon népszerűsítették a vakfocit, bizonyítva, hogy a 
vakfoci által nyújtott élmény sokkal nagyobb, mint a játékkal járó kockázat. Nemzetközi 
megmérettetésre is volt lehetőségük itthon és külföldön egyaránt. 
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A női egyesített csapat Magyarországot képviselve kijutott a Speciális Nyári Világjátékokra (Los 
Angeles). 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 együttműködési megállapodás egy éves időintervallumra szól és évente újratárgyalás után kerül 
megkötésre. A vakfoci para-olimpiai sportág, a résztvevők száma évről-évre növekszik hazánkban. 

Hallássérültek (Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége – MHLSZ) 

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

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

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

Középsúlyos értelmi fogyatékosok (Magyar Speciális Olimpia Szövetség - MSOSZ) 

Fogyatékosságukból adódóan az ebben a közegben folytatott labdarúgó tevékenység a nevelő-
felkészítő tanár részéről speciális felkészültséget és képzettséget, a játék megvalósítása speciális 
technikai megoldásokat igényel. Tavasszal és ősszel 5-5 regionális torna került megrendezésre. A 
helyszínek kiválasztásánál a bevont csapatok területi közelsége és a megfelelő létesítmény volt a 
mérvadó. A fiatal lányok és fiúk mellett felnőttek is részt vettek a programban. Az esélyegyenlőség 
biztosítása, az elfogadottságuk, személyiségfejlődésük fontos eszköze a labdarúgás. 

Enyhe értelmi fogyatékosok (Fogyatékos Diákok Országos Szabadidő és Sport Szövetsége -FODISZ) 

A tanulásban akadályozott tanulók területén korosztályos csere történt a programban részt vevőket 
illetően. Egy új szegmens, - speciális szakiskolások tanulói – került be 2015 őszétől az MLSZ 
Grassroots programjába. Ez a 14-18 éves korosztályt foglalja magába. Számukra kevés lehetőség 
adódik a futballozásra, ezért örömmel fogadták a program nyújtotta lehetőséget. Regionális tornákon 
találkoznak más megyebeli sorstárs csapatokkal. Az együttműködési megállapodás 2015 nyarán 
került megkötésre, aláírásra. 

2.3.2 Szociálisan hátrányos helyzetben élők 

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

Az állami gondoskodásban élő fiatalok nagy létszámban vannak jelen, elhelyezkedésük országosan 
egyenetlen. Az őszi időszakban, az otthonokban (három hónapon keresztül) folytattak labdarúgó 
tevékenységet, az időszak végén házi bajnokságokat rendeztek. Tavasszal a házi bajnokság 
győztesei részvételével 9 helyszínen rendeztek regionális labdarúgó tornákat. A helyszín 
kiválasztásánál elsődleges szempont volt a létesítmény megfelelőség mellett az utazó csapatok 
közelsége. 

A gyermekotthonokban élők területén újabb 2 régiót sikerült bevonni a Grassroots programba, 
(Baranya megye és környéke, Győr-Moson-Sopron megye és környéke), és 11 - re emelkedett a 
régiók száma. Az őszi házibajnokságok után tavasszal 11 helyszínen kerül megrendezésre 
Grassroots regionális torna. (Sárbogárd, Somogyvár, Sopron, Zalaegerszeg, Baja, Tiszadob, 
Kurityán, Pécs, Komádi, Kecskemét, Monor). Így a Grassroots labdarúgásban résztvevő állami 
gondoskodásban élők száma tovább növekedett. A 2015-16-os évben kiemelt figyelmet kap a Fair 
Play szellemisége. 

Hajléktalanok labdarúgása (Oltalom Sport Egyesület - OSE) 

A rendszeres edzések (heti 2-3) mellett havonta egy regionális tornát játszottak. Minden esetben 
más helyszínen. Rendszeresen részt vettek nemzetközi tornákon és a „Homeless World Cup”-on. 

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

2.3.3 Kiemelkedő rendezvények 
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III. Esély Fesztivál 

A szociális programban résztvevő valamennyi szociális terület részvételével megrendezett 
nagyszabású esemény (huszonnégy csapat). Budapest, Pasaréti Sportcentrum 2015.05.16. 

Nyári Grassroots Labdarúgó Tábor 

Négy nap, tizenhat csapat, 2015.június 22-25., Tiszaújváros, Sportcentrum. 

Gyermekotthonokban Élők Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntője 

Tizennégy külföldi, négy magyar csapat, 2015. augusztus 03-07. Kecskemét. 

2.4. Középiskolai kispályás bajnokság, Fair Play Cup 

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Coca-Cola 2012-ben indította el azt az országos méretű 
középiskolai Grassroots labdarúgó programot, amelyet az idei szezonban immáron negyedik 
alkalommal hirdettünk ki. Az OTP Bank Bozsik-program Intézményi Programjából kikerülő 15 éves 
korosztály számára páratlan lehetőség a Fair Play Cup versenysorozat, hiszen amatőr (Grassroots) 
szinten folyamatos játéklehetőséget biztosít a 15-19 éves tanulóknak az adott tanévben, 
köszönhetően a tanévi menetrendhez igazított versenynaptárnak. A 2014-15-ös tanév még Coca-
Cola Cup néven zárult 2015 júniusában, így ennek a tanévnek a részeként 2015. márciustól már 
folyamatosak voltak a körzeteken belüli újabb fordulók, az ún. tavaszi tornák, amelyek keretében 
minden csapat újra pályára lépett az őszi forduló után, és a két torna összesített eredményei alapján 
kialakult a körzeteken belüli sorrend április közepéig. Időben ezt követően rendezték meg minden 
megyében a megyei döntő tornákat (április végéig), ahol már értékes díjazásban (érem- és serleg 
garnitúra, sportfelszerelés, tárgyi ajándékok) részesültek a megye legjobb csapatai, valam int a 
megyei győztesek kivívták maguknak a jogot, hogy ebben a szezonban új elemként bevezetésre 
kerülő regionális döntőn képviseljék megyéjüket, és más megyék győztes csapataival versengjenek 
az országos döntőbe kerülésért. 

2015. május közepéig rendezték meg 6 helyszínen a regionális döntőket, ahol a győztesek 
delegálhatták magukat az országos döntőre. Mivel a legtöbb résztvevő csapatot komoly utazási 
költség terhelte a regionális döntő helyszínére történő utazás kapcsán, így ezen csapatok utazási 
költségeit átvállalta az MLSZ (a megyei igazgatóságok segítségével). Minden résztvevő csapat 
értékes mez garnitúrával, emlékplakettel és egyéb ajándékkal gazdagodott a regionális döntőkön. 

2015. május 30-án, a Margitszigeti Atlétikai Centrum pályáján rendeztük meg az országos döntőt 16 
csapat (8 fiú – 8 lány) részvételével. A Coca-Cola cég jóvoltából nagyon erős marketing- és 
reklámmegjelenés jellemezte a döntőt, az egész napos kispályás labdarúgó-torna mellett számos 
más, kiegészítő program várta a résztvevőket és érdeklődőket, például koncertek, mini-kalandpark, 
rúgáserősség-mérés, stb. Az értékes nyeremények mellett a torna fődíja - a hagyományokhoz híven 
- idén is egy külföldi út volt a győztes fiú és lány csapat számára. Az idei úti cél Madrid volt, ahol egy 
nemzetközi edzőtáborban vehettek részt a győztesek, valamint megtekinthették a Real Madrid 
csapatának edzőcentrumát, stadionját és létesítményeit. 

A középiskolai programunk 2015-16. tanévben Fair Play Cup néven indult el (új arculattal), mivel a 
Coca-Cola Magyarország úgy döntött, hogy a 3 éve velük közösen indított (folyamatos 
létszámnövekedést produkáló) Coca Cola Cup-ot nem finanszírozza tovább. Így a 2015-16-os 
tanévre 404 intézmény 756 csapata, 7467 fővel (2749 lány) képviselteti magát a tornákon. 

2.5. Egyetemi kispályás bajnokság, Campus Fesztivál  

A Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban felvette Grassroots programjába az Egyetemi 
Kispályás Labdarúgó Bajnokságot. 2015 előtt azon campusokat részesítettük tárgyi eszköz 
támogatásban (labda, póló), amelyek helyi kispályás bajnokságot rendeztek és megfeleltek két 
feltételnek: 

 a bajnokságban csak aktív egyetemi hallgatók vesznek részt; 

 a verseny egész éven át tartó, folyamatos. 

Az országos bajnokságban résztvevő Campus-ok képviselői minden évben (jellemzően a győztes 
csapatok) Debrecenben a Campus Fesztivál keretei között rendezett Campus Grassroots Cup 
elnevezésű országos döntőn vehetnek részt. Az országos döntő a Debreceni Egyetem és az MLSZ 
közös szervezése volt, az utóbbi támogatási szerződés alapján járult hozzá a költségekhez. 

Az MLSZ, mint szakmai lebonyolító partner a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséget 
(MEFS) is bevonta a programba. 
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2.6. Veterán labdarúgás 

Az Európában is kuriózumnak számító program hazánkban 2008 óta működik, és folyamatosan 
fejlődik. Ez nem elsősorban a létszámban jelentkezik – bár ebben az évben közel 600 hatvan éven 
felüli labdarúgó vett részt a programban. A fejlődés elsősorban az országos lefedettségben (2008-
ban csupán Észak-Magyarországon voltak tornák) és a versenysorozat alatt lejátszott fordulók 
számában jelenik meg. 

Az első évben 8 helyszínen évi egy játéknap volt, 2015 őszén - 2016 tavaszán, 10 régióban, 45 
csapat évi hat alkalommal lép pályára. Ki kell emelni, hogy vannak olyan csapatok, amelyek 
játékosai a kezdetektől a mai napig játszanak, rendszeresen futballoznak. 

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

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

A júniusban rendezett 7. Országos Veterán Fesztivál élénk média érdeklődés mellett óriási sikert 
aratott. 

2.7. A labdarúgás útja a köznevelésbe 

„A labdarúgás útja a köznevelésbe” címmel indított közös projektet a Magyar Labdarúgó Szövetség 
és a Magyar Diáksport Szövetség 2014-ben, amelynek célja a sportág integrációja a Nemzeti 
Alaptantervbe 2020-ig. 

2014-ben a folyamat az egyeztető tárgyalások mellett, a jogi és törvényi szabályozási háttér 
áttekintésével kezdődött. A projekt első fázisában az Iskolai Labdarúgás Alternatív Kerettanterve 
került kidolgozásra az 1-12. évfolyamon, amelyet 2015-ben jóváhagyott az EMMI. 2015-ben elindult 
a pedagógus továbbképzések előkészítése is. Akkreditálásra került 2 darab 30 órás PAT tanfolyam 
tanítók és testnevelő tanárok részére, valamint kidolgozásra került ezen tanfolyamok teljes 
tananyaga Várhatóan 2016. második felében indulhatnak el a tanfolyamok országszerte, kb. 7.500 
pedagógus folyamatos bevonásával, a képzők kiválasztását, kiképzését és az EU-s források 
rendelkezésre állását követően. 
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VIII. fejezet 

Képzés 

1. Felnőttképzési Intézet - általános feladatok 

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

A Szövetség felnőttképzéséhez a dokumentációk vezetése és törvényes működése, ellenőrzése 
körében az edzők, a játékvezetők, a sportmenedzserek, a csapatorvosok tartoznak. 

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

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

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

 MLSZ szintű tanfolyamok megszervezése, tanulmányi dokumentációk elkészítése, archiválása 
(futsal edző (29 fő), Grassroots szervező (892 fő), menedzser alap (56 fő),- közép (16 fő), 
pályakarbantartó (78 fő), csapatorvos (58 fő)); 

 MLSZ tanfolyamok hallgatói képzési szerződéseinek megkötése; 

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

 oklevelek, diplomák kiadása, nyilvántartása, archiválás; 

 továbbképzések szervezése; 

 továbbképzések tanulmányi dokumentációinak archiválása; 

 elveszett hallgatói dokumentumok másolati pótlása; 

 UEFA licenckártyák nyilvántartása, aktualizálás, archiválás; 

 ügyfélszolgálat, mint tanulmányi hivatal működtetése; 

 az intézet minőségirányítási rendszerének működtetése. 

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

1.1. Labdarúgásban dolgozó csapatorvosok licencszerző tanfolyama 

A képzés szervezési formája, jellege a 64/2011 (XI.29.) NEFMI rendeletben meghatározottak szerint 
történt. A képzés programját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditálta.  

Az MLSZ Elnöksége 188/2014. (09.30.) számú határozatával elfogadott, kötelező „licenc” előírás a 
nemzeti első- és másod osztályú csapatoknál dolgozó, valamint az utánpótlásképző központok 
orvosai számára.  

A képzés tartalmi követelményeit a SOTE Sportegészségügyi Kollégiuma által akkreditált képzési 
tartalma adja. 

1.2. Sportmenedzser tanfolyam 

A képzés célja a sportszervezetek vezetéséhez szükséges gazdasági és menedzsment ismeretek 
átadása. A képzés modul rendszerű, amelyek egymásra épülnek. Alap-, közép,- és felsőfok 
végezhető el, a képzés csak az alapfokkal indulhat. Az előző modul elvégzése a következő modul 
megkezdésének a feltétele. 

A képzést eredményesen befejezett hallgatók a Magyar Labdarúgó Szövetség által elfogadott és az 
MLSZ Elnöksége által foglalkoztatási követelményként meghatározott (242/2008. számú elnökségi 
határozatának 2. számú melléklete tartalmazza) sportmenedzseri tanúsítványt kapnak. FIFA 
pályakarbantartó képzés 

A FIFA projektjeként indult képzés célja, hogy az országszerte megújuló füves pályákat a 
legkvalifikáltabb, naprakész ismeretekkel és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő tudással 
rendelkező szakemberek kezeljék.  
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2. Edzőképző Központ 

2.1. Hazai feladatok 

 átalakította, korszerűsítette az edzőképzés megjelenési arculatát (új logó, szakmai felületek); 

  előkészítette és az MLSZ vezetés közreműködésével aláírta a Magyar Testnevelési Egyetem 
és az MLSZ együttműködését rögzítő dokumentumot; 

 lebonyolította és vizsgával zárta az év során futott UEFA PRO, UEFA A és UEFA B 
tanfolyamokat; 

 folytatta az „Emeljük a szintet” továbbképzési sorozatot, valamint az utánpótlás edzők számára 
speciális területeken meghirdetett továbbképzési napokat. A 2013-2015-ös időszakban 
összesen 22 továbbképzési eseményt bonyolított le; 

 sikeresen előkészítette, kialakította és bevezette a KREDIT pontgyűjtő licenc megújítási 
folyamatot; 

 lebonyolította az első pilot-teszteket is. A rendszer teljesen készen áll a 2016-os országos 
bevezetésre minden vizsga felületen (felvételik, záróvizsgák, licenchosszabbítások) 
elkészítette, nyomdai előkészítését elvégezte és kiadta a következő két módszertani képzési 
kiadványát, amely a 8-11 és a 12-13 éves gyermekekkel foglalkozóknak ad felkészítést; 

 bevezette az online regisztrációt a továbbképzéseken, ennek érdekében kifejlesztette és 
kialakította a saját vonalkódos regisztrációra épülő website-ját; 

 lebonyolította az ország minden megyéjében futó MLSZ Grassroots C tanfolyamokat; 

 sikeresen megszervezte és a Testnevelési Egyetemen lebonyolította a profi játékosok számára 
szervezett speciális MLSZ Grassroots C tanfolyamot. 

2.2. Nemzetközi feladatok 

 vezetőjét, Szalai Lászlót, az UEFA 2019-ig tartó mandátummal beválasztotta a legmagasabban 
jegyzett szakmai fórumába, a Jira Panel-be, valamint továbbra is Technical Observer-ként 
alkalmazza az európai kupamérkőzéseken, valamint nemzetközi utánpótlás tornákon, 

 edzőképző csoportja részt vett Pozsonyban az UEFA Edzőképző Workshopján.  

2.3. 2016 nyaráig tartó időszak feladatai 

Kialakításra és bevezetésre kerül az amatőr csapatok edzői számára egy speciális tanfolyami forma, 
az MLSZ Amatőr C képzés. A központ szeretné a felnőttképzési struktúra átalakítását, 
modernizálását és hatékonyabbá tételét. Ennek érdekében kialakítja az edzőképzés online 
rendszerét, amely megteremti a teljes tanulmányi és munkavégzési kontrollt, valamint a kétirányú 
kommunikáció lehetőségét az edzőképzés és az országban működő összes edző között. 

A Központ részt vesz a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen a testnevelő tanárok országos 
átképző programjában, a labdarúgó kerettanterv hatékony megismerése és iskolai használata 
érdekében. Folytatja képzési kiadványai készítését, további korosztályos témákat és a labdarúgás 
speciális területeit magában foglaló könyvek kiadását tervezi (védekezési eljárások, csapatépítés, 
tesztelési eljárások). Az edzők számának mennyiségi növelése után most már hangsúlyozottan a 
minőség kitermelése a cél. Fokozatosan – a nehezedő követelmények által – szeretné kiszorítani a 
rendszerből a megújulni nem akaró, vagy nem képes edzőket és átadni helyüket a mostani 
tanfolyamokról kikerülő fiatal, sokoldalúbban képzett, agilis és tenni akaró edzőknek.  

Ennek a célnak az elérése azonban csak akkor valósulhat meg, ha a közelmúltban kialakított 
utánpótlás nevelési koncepció a tervezett, eredeti formájában kialakított módon bevezetésre kerül. 
Ez biztosíthatja a szakmai kontroll lehetőségét minden célzott színtéren.  
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IX. fejezet 

Sportegészségügy 

1.  Előzmények 

2010-ben az Elnökség felkérésére alakult újjá az MLSZ Orvosi Bizottsága. A hazai tudományos élet 
- nemzetközi vonatkozásban is jeles - képviselői vállaltak feladatot, és rögzítették saját szakterületük 
lehetőségeit és konkrét irányait a labdarúgás fejlesztése érdekében. A sporttudomány, élettani 
tudományok evidenciáira alapuló elképzeléseket, mint a Bizottság stratégiáját fogadta el az MLSZ 
Elnöksége. Az eltelt időszakban az Orvosi Bizottság az abban rögzítettek mentén végezte 
tevékenységét, illetve reagált az aktuálisan megjelenő feladatokra, melyeket a labdarúgó szakma 
jelzett. Az Orvosi Bizottság - a stratégiájára alapozva - éves munkaterveket, költségvetést készített 
és nyújtott be az MLSZ vezetése felé.  

2. Erőnléti, rehabilitációs és módszertani fejlesztés 

Az Orvosi Bizottság több alkalommal vetette fel, hogy indokolt lenne egy az MLSZ keretein belül 
működő egészségügyi, erőnléti, rehabilitációs kérdésekkel, azok integrációjával foglalkozó 
módszertani szakember gárda kialakítása. A cél egy olyan, országos szinten létrejövő 
interdiszciplináris innováció kiépítése, mely a különböző szinteknek megfelelően progresszíven 
egységesíti az ez irányú, korábban koordinálatlan tevékenységeket. 

A létrejött csoport tevékenysége elsődlegesen a Magyar Labdarúgó Szövetség felnőtt, és 
korosztályos válogatottainak teljesítményfejlesztési és egészségügyi - rehabilitációs tevékenységei 
egységesített és strukturált kialakítására irányul. A munkatársak folyamatosan javaslatok 
fogalmaznak meg egy egységes, standardizált és periodizált teszt rendszer alkalmazására, továbbá 
különböző prevenciós és rehabilitációs fejlesztő tevékenységekre. 

A munkacsoport feladatai szerves részét képezte továbbá az a kutatás és fejlesztési tevékenység, 
mely kapcsolódik a nemzetközi és kortárs sporttudományi kutatásokhoz, valamint megtörtént az 
együttműködés kialakítása az MLSZ edzőképző központ oktatási és továbbképzési 
tevékenységével, a sportszakmai vezetéssel, illetve a kiemelt utánpótlás nevelő központokban 
működő szakspecialisták hálózatával. 

3. Orvosi licenc képzés 

Az Orvosi Bizottság javaslatára, az MLSZ pénzügyi támogatásával, az Orvosi Bizottság és a 
Felnőttképzési Intézet menedzselésével megszervezésre került az első csapat orvosi továbbképző 
és licencszerző tanfolyam. 

A képzés elindításával a cél az volt, hogy a csapatok mellett dolgozó orvosok ismeretei és 
gyakorlata homogén legyen, és megalapozott, korszerű tudományos elveket képviseljen. Az 
elfogadott elvek szerint a jövőben csak olyan orvosok láthatnak el a csapatok mellet feladatokat, akik 
e programon sikeresen részt vettek. 

A képzést a Semmelweis Egyetem is akkreditálta, és elvégzését 50 ún. kredit ponttal ismerte el. 

A tanfolyam 2x3 napos ütemezésben került lebonyolításra 2015. februárban, a telki 
Edzőközpontban. Összesen 46 témában elméleti előadások és gyakorlati tréningek, közös 
esetmegbeszélések, konzultációk zajlottak. 59 csapatorvos vett részt a képzésen, az ország minden 
területéről, NBI, NBII-es csapatoktól, utánpótlás képző centrumból, válogatott kerettől. 

A tematika széles körben tekintette át a csapatorvosok szempontjából érdekelt területeket. Így 
egyaránt megjelentek a szervezési kérdések, a sérültellátás és megelőzés témaköre, a sürgősségi 
problémák, az újraélesztés, a doppingkérdések, a táplálkozás, pszichológiai tényezők, és a 
labdarúgók teljesítményének optimalizálása, az erőnléti edzés alapelvei. 

A program élénk érdeklődés mellett zajlott, személyes tapasztalatok átadásával a csapatorvoslás 
közös problémáinak megfogalmazásával. 

4. Egészségügyi vízum 

Az MLSZ - de a klubok, egyesületek számára is - rendkívül fontos a labdarúgásban részt vevő 
sportolók egészségének megőrzése, és ugyanakkor megfelelő erőnlétének biztosítása, és az erről 
történő információcsere biztosítása az illetékes szakemberek között. Ezek nélkülözhetetlen feltételei 
a sikeres szereplésnek. Érvényes ez a nemzeti válogatottakban szereplő sportolókra éppúgy, mint a 
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különböző szintű bajnokságokban szereplő csapatok játékosaira. Ezt támogatandó egy új eljárást 
dolgoztunk ki, és megtörtént annak teljes körű bevezetését. 

A rendszer hiteles információkkal látja el az MLSZ válogatott keretek mellett dolgozó szakembereit a 
keretekben szereplő játékosok egészségi - erőnléti állapotáról, ezekkel kapcsolatos érdemi 
előzményi adatokról. Ezek az információk kiterjednek gyógyszerekre, étrend kiegészítőkre, vagy 
akár a doppingkérdés szempontjából kockázatot jelentő kérdésekre. Természetesen ez a 
kommunikáció kétirányú, és a válogatottak edzőtáborából, illetve a mérkőzések után a klubokhoz 
visszaérkező kerettagok hasonló tájékoztatást, információkat visznek magukkal. Ezek, a játékosokra 
vonatkozó adatok bizalmasan kezelést igényelnek, és csak a csapatorvos, gyúró, fizioterápiás 
szakember és a szövetségi edző ismerheti. 

5. Defibrillátor tender 

A Szövetség Orvosi Bizottsága által kidolgozott program fontos eleme a defibrillátorok beszerzése, 
illetve ezek alkalmazásának elterjesztése a sportszervezetek körében. 

Hosszas előkészítő munka után, amely kiterjedt mind a szakmai specifikációra, mind az eljárás 
rendjére, és az ezzel járó képzésekre pályázati kiírás készült, és került kiküldésre a potenciális 
beszállítók felé. A beérkezett ajánlatok alapján a beszállító kiválasztásra került, mintegy 40 készülék 
kerül a később nevesítendő klubokhoz. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött egy még nagyobb volumenű, országos lefedettséget biztosító 
beszerzés előkészítése is. 

6. Ajánlás és elvárás az épülő stadionok egészségügyi helységeinek berendezésére 

Áttekintve a hazai és nemzetközi szabályozást, a kötelező érvényű jogszabályokat és ajánlásokat, 
saját tapasztalatainkat és a hazai lehetőségeket, ajánlást fogalmaztunk meg a stadionok orvosi 
szobái, doppingvizsgáló helységei, elsősegélynyújtó egységei berendezése, szakmai anyagai, orvosi 
felszerelése tárgyában. 

7. Masszőr licenc képzés 

A sikeres labdarúgás ma már nem képzelhető el a társtudományok korszerű ismeretei és azok 
alkalmazása nélkül. Az eredményes magyar labdarúgás nem nélkülözheti az egészségtudomány 
különböző területei az élettan, maga az orvoslás, a pszichológia, dietétika, stb. jelenlétét. 

A masszőrök a labdarúgók ellátásának „frontvonalában” dolgoznak. Éppúgy jelentős a szerepük a 
sérülések megelőzésében, a prevencióban, mint a sérültek ellátásában, a rehabilitációban, a 
teljesítmény optimalizálásában, vagy éppen a regenerációban. Ugyanakkor országosan keveset 
tudunk tényleges szakmai ténykedésükről, képzettségükről, egyáltalán alkalmazásuk módjáról, stb., 
ezért történt meg a jelen helyzet felmérése, illetve ennek tapasztalataira alapozva terveztük meg - az 
„orvosi licenc” tanfolyam mintájára - a „masszőr licenc” képzést. 

A tematikában az alapismeretek megalapozásán túl, a gyakorlati képzésre, tréningekre fektetnénk a 
súlyt. A képzés előkészítése megtörtént. 

8. Kardiológiai szűrés 

Folyamatosan működik az NSK Sporttudományi és Diagnosztikai Intézetében (az MLSZ OB korábbi 
részletes kardiológiai ajánlása alapján) az akadémiák játékosállományának központi kardiológiai 
szűrővizsgálata. Az MLSZ utánpótlás-programjainak kardiológiai hátterét és a centrális adatbázis 
kezelését az intézet Kardiológiai Osztálya látja el. 

9. Sérülésregiszter bevezetése 

A nem-kontakt módon létrejövő sérülések csökkentése érdekében, azok folyamatos objektív nyomon 
követésére, kialakulásuk körülményeinek elemzésére van szükség. Csak ez biztosíthatja a 
tudományos értékelés strukturált folyamatát, és - nem mellékesen a csapatvezetők és edzők részére 
- a napi szintű visszajelzést a játékosok aktuális állapotáról. Számos, jól értelmezhető okból 
megemelkedett az igény a sérülésregiszterek és adatbázisok használatára, melyek képesek 
objektíven rögzítik a sérülés körülményeitől a csapatba való visszatérésig a teljes gyógyítási 
folyamatot. Ezek a rendszerek egyúttal lehetőséget teremtenek a hosszútávú és megalapozott sport 
és pozíció specifikus, tudományosan megalapozott prevenciós programok kialakítására. 

Az MLSZ által kifejlesztett rendszer az alábbi adatokra épül: 
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 játékos alapadatai, sérülés körülményei, pre-operatív fázis, esetleges műtéti beavatkozás 
rögzített tételei, poszt-operatív fázis rehabilitációs szakasza, poszt-operatív fázis erőnléti edzés 
szakasza, összegző rész, különböző statisztikai lekérdezések komplex összefüggő rendszere. 

A rendszer kialakítása során figyelembe vettük a nemzetközi szakirodalmat a tudományos 
folyóiratok közleményeit. Az így szerzett tudományos evidenciák felhasználásával elemeztünk 
számos nemzetközi, validált és sporttudományilag megalapozott kutatást a sérülések 
mechanizmusáról, azok előfordulásairól, ok-okozati összefüggéseiről, és a levont konklúziókat 
integráltuk az MLSZ keretein belül létrejövő sérülésregiszter fejlesztésébe. 

Mielőtt a technológiai fejlesztés elindult volna, az elkészült anyagokat lektoráltattuk az Országos 
Sport Egészségügyi Intézet (OSEI) szakembereivel, valamint a Semmelweis Egyetem Testnevelési 
és Sporttudományi Karának (SE-TSK) szakértő professzorával. Mindkét lektorálás elismerte az 
anyag erényeit, tudományos megalapozottságát. A felülvizsgálatok más sportágak számára is 
példaértékűnek minősítették és azokban is javasolta bevezetését. 

A program túljutott az elvi, szakmai kimunkáláson, és immáron kész informatikai szoftverként létezik. 

10. Sportorvoslás 

Szövetségünk kiemelt feladatának tartja, hogy a labdarúgók orvosi ellenőrzése egyrészt feleljen meg 
a 21. század által támasztott követelményeknek, másrészt ne jelentsen olyan adminisztratív terhet, 
amelynek való megfelelés különös nehézség elé állítani a sportolókat, illetve klubjaikat. Annak 
érdekében, hogy a jövőben ebben az irányban is előrelépés következhessen be, Szövetségünk 
munkatársai folyamatosan tájékozódnak a nemzetközi tapasztalatokról, illetve egyeztetnek a 
nemzeti szakpoilitikai irányítással. Ezen előkészítő munkálatok lezártával Szövetségünk teljes 
körűen átgondolja ezirányú szabályozási rendszerét. 
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X. fejezet 

Egyéb támogató tevékenységek 

1. Az informatikai rendszer fejlesztése 

Az informatikai terület jelenleg legnagyobb projektje az MLSZ ügyviteli rendszerének rekonstrukciója. 
Ennek keretén belül az MLSZ ügyviteli rendszerének teljes újraírása történik meg és kialakításra 
kerül az Integrált Futball Alkalmazás. 

Az MLSZ alapfeladatainak (versenyszervezés, átigazolások, játékvezető küldés- és elszámolások 
kezelése, Bozsik-program adminisztráció, stb.) informatikai támogatása jelenleg az „IRODA” ügyviteli 
rendszerben történik. Ebben az alkalmazásban történik az MLSZ folyamatainak támogatása, a 
játékosok igazolása, klubok licenckezelése, pályák nyilvántartása és minősítése, mérkőzések 
szervezése (az igazolt játékosokból, az licenccel rendelkező klubok közt, a minősített pályákon), a 
mérkőzésekre játékvezető küldése, jegyzőkönyvek készítése, mérkőzések adatainak nyilvántartása, 
a Bozsik Programok támogatása, adatforrás az MLSZ internetes megjelenéséhez és még nagyon 
sok minden más is. 

Az IFA projekt az MLSZ ügyviteli „IRODA” rendszerének újraírására, vagyis az Integrált Futball 
Alkalmazás (IFA) szoftverrendszer kifejlesztésére jött létre. A cél egy olyan magasan integrált, 
kiemelkedő színvonalú és hatékonyan használható informatikai rendszer készítése és üzembe 
állítása, mely az MLSZ üzleti folyamatait átfogja és hatékonyan támogatja, valamint az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkezik: 

• jól dokumentált, 
• stabil, 
• megtervezett, jól felépített, 
• integrált, redundanciától mentes, 
• megfelelően felépített, bővíthető jogosultsági rendszerrel rendelkezik, 
• felhasználóbarát, 
• bárki által továbbfejleszthető. 

A 2015. év végére a szoftverrendszer fejlesztése elkészült. Jelenleg a tesztelés és a hibajavítások 
zajlanak. Az IFA projekt első üteme és az IRODA lekapcsolása lezárul 2016.07.01-én.  

Az ügyviteli rendszer mellett kiemelt szerepet játszik az MLSZ munkafolyamataiban a TAO/EKR 
rendszer. A TAO Elektronikus Kitöltő 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, ellenőrzést végezzen és 
az ellenőrző szervezet ügymenetét gyorsítsa. A 2015. évben a TAO/EKR rendszerben az ellenőrzési 
funkciók kialakítása történt meg.  

Az MLSZ szoftveres fejlesztései mellett az informatika biztosította a Szövetség teljes hardveres 
környezetének működését és az informatikai rendszerek adatbiztonságát. 

2. Gazdasági irányítás 

2.1. Központi irányítás 

A 2011-es évben megkezdődött megyei integráció lezárult, a központ és a megyék pénzügyi-
számviteli folyamatai megfelelő együttműködés mellett, zavartalanul működnek. 2013. január 1-jével 
lecseréltük a pénzügy-számviteli tevékenységek rögzítésére használt integrált számítástechnikai 
rendszert, melynek következtében a korábbiaknál gyorsabbá és pontosabbá vált az 
adatszolgáltatás, jelentések készítésének folyamata. A mérlegkészítés időpontja a tavalyi évben egy 
hónappal korábbi dátumban került meghatározásra, ezt a változást fenntartva az MLSZ éves 
beszámolója és közhasznúsági jelentése a második alkalommal is a szokásosnál jóval korábban 
elkészült, különösebb nehézségek nélkül sikerült a folyamatot menedzselni.  
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2.2. Leányvállalatok, alapítványok 

2.2.1 Telki 

A Szövetség egy leányvállalatban (MLSZ Edzőcentrum Kft.) tulajdonos. 2014-2015 között jelentős 
beruházásokat hajtottunk végre az edzőközpont területén, melynek keretében mennyiségi és 
minőségi fejlesztés is történt a rendelkezésre álló pályák tekintetében és egy korszerű wellness 
részleg kialakítására is sor került. A projektfinanszírozásban az MLSZ jelentős szerepet vállalt a 
társasági adótámogatási rendszer keretein belül gyűjtött támogatás felhasználásával 

A 2015-ös évben a szálloda eredménye meghaladta az előzetesen prognosztizált elvárásokat és a 
nyitás óta a legjobb eredményt tudhatja maga mögött.  

MLSZ részről az 58 alkalommal az Edzőcentrumban edzőtáborozó utánpótlás és női csapatok 
mellett az ’A’ válogatott 7 alkalommal töltötte felkészülését Telkiben és kijutott a 2016-os 
Franciaországban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra. A szakmai vezetés elképzelésit, 
igényeit (irodák korszerűsítése, új szokások, sztenderdek bevezetése) is megfelelően megoldotta az 
Edzőcentrum Kft. 

Megtörtént a centerpálya felújítása, megújult a géppark, illetve speciális, sportszakmai eszközök 
beszerzése valósult meg, amelyek mind az Edzőcentrum még magasabb, nemzetközi színvonalon 
történő üzemelését teszik lehetővé. 

A tavalyi év további fejlesztéseknek adott lehetőséget, 21 új szobával bővülhet az Edzőcentrum, 
ezáltal megfelel az UEFA által támasztott, nemzetközi feltételeknek, továbbá több torna 
megrendezésére ad lehetőséget, illetve több csapat egyidejű elszállásolását teszi lehetővé.  

Számos külföldi és hazai csapat töltötte edzőtáborait az Edzőcentrumban, akik közül többen 
immáron visszatérő vendégként látogattak a Globall-ba. 

Az elmúlt év céges szegmensét vizsgálva több cég visszatérő vendégként választotta rendezvénye 
helyszínéül Telkit, ezen kívül új partnerek is megfordultak egy illetve többnapos rendezvény keretein 
belül. Továbbá az egyéni vendégek száma is jelentősen növekedett az elmúlt évekhez képest. 
Mindezek köszönhetőek a wellness részleg megnyitásának is.  

Az Edzőcentrum életében a 2015-ös év újabb díj elnyerését hozta, a szállásvadász online felületén, 
a vendégértékelések alapján kiváló szálláshely minősítéssel jutalmazták a Globallt. 

2.2.2 Alapítványok, egyesület 

Az MLSZ két alapítványt és egy sportegyesületet hozott létre, még 2011-ben. A Magyar 
Labdarúgás Fejlesztéséért Alapítvány közhasznú alaptevékenysége a magyar labdarúgó sport 
támogatása, fejlesztése, segítése. A Focisegély Alapítvány célja a szociális, és/vagy egészségügyi 
okokból rászoruló labdarúgók támogatása. Az MLSZ SE az MLSZ munkavállalók közül kikerülő 
tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosít. 

Az alapítványok és sportegyesület könyvelési, beszámoló- és számviteli szabályzat készítési 
feladatait az MLSZ gazdasági igazgatósága látja el, térítésmentesen. 


